
  مجلة العلوم االنسانية                                    ....توسع المعنى في اللغة العربية ظاهرة

119 2006مارس  

  ظاهرة توسع المعنى في اللغة العربية
  نماذج من القرآن الكريم
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  :الملخص
تتناول هذه الدراسة ظاهرة   

التوسع في المعنى في اللغة العربية، من 
خالل نماذج قرآنية مختارة استعملت فيها 
األلفاظ للداللة على أكثر مما وضعت له 

تتضمن أكثر من وأنها تحتمل أ بمعنى
معنى، فبدال من أن يوسع المتكلم في 

يصيب و األلفاظ ألجل المعاني نجده يوجز
هي و يسر من غير خلل،و هدفه بسهولة

في الشعر و مطردة في القرآن الكريم
تتوزع و أكثر من أن يحاط بهاو العربي

: ونحوية كثيرة من نحو على أبواب لغوية
 لجمع بين صيغاو االشتراك اللفظي،

العدول عن و ألفاظ متباينة في الداللة،و
 التضمين،و الحذفو تعبير إلى آخر،

ما و الصيغ المشتركةو التأخير،و التقديمو
  .إلى ذلك

 النحاةو وقد أولع بها المفسرون  
أعطوها من العناية ما ال و البالغيونو

عدوها حجر زاوية في التعبير و يخفى
  .نهالبالغي ال سيما القرآني م

Résumé: 
Cette étude abord le phénomène de 
l’extension dans la sémantique de la 
langue arabe à travers des échantillons 
choisies dans le Coran. Ces 
échantillons contiennent un lexique 
dont les unités ont des significations 
qui dépassent leur sens initial, c’est- a-
dire des unités polysémiques. Au lieu 
de créer plus de mots pour produire du  
sens, le locuteur abrége  et atteint sa 
cible avec facilité aisance et sans 
trouble. Ce phénomène est foisonnant 
dans le Coran et dans la presse arabe , 
si foisonnant qu’il est difficile de faire 
le tour de la question. Il est reparti sur 
des chapitres linguistique et 
grammaticale de type : association 
lexicale, regroupement des expressions 
et des mots n’ayant pas  le même sens, 
l’équivalence des expressions, la 
suppression et l’appropriation, les 
procédés d’inversion, les expressions 
communes, etc…  
Ce phénomène a passionné les 
exégeles, les sculpteurs et les 
rhétoriciens qui lui ont accordé une 
attention particulière et l’on considéré 
comme la pierre angulaire  dans 
l’expression rhétorique notamment  
coranique. 
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العين كلمة تدل على خالف و السينووالوا" ورد في مقاييس اللغة البن فارس أن   
 .اهللا الواسع أي الغنيو .الغنى: الوسع و اتسع،و وسع الشيء: العسر، يقال و الضيق

سعة ولينفق ذ" قال تعالى في السعة و .سعهو ينفق على قدروهو .الطاقةو الجدة: الوسع و
  .)1("من سعته 

  .)2("وساع  والفرس الذريع الخطو .كان ذا سعة: أوسع الرجل و
أن يؤتى في وهواستعمال اللفظ للداللة على أكثر مما وضع له، أ: من معانيه اللغوية و
  ) بسيط:(قول الشاعر  ومعطوف عليه نحو الكالم بشيء مفـسر بمعطوف آخر

أيضا من  وهو المطرو البحر: لم يحمد األجودان * القاسمي جادت لنا يده وإذا أب
  .)3( يكون بتكـثير الصيغ ال لمعنى من المعانيو أغراض الزيادة،

االت الموجزة التي االستعمو والناظر في اللغة العربية يجد فيها كثيرا من العبارات
كل مراد مطلوب، بمعنى أن المتكـلم بدال من أن و تتضمن أكثر من معنى،وتحتمل أ

يسر من غير و يصيب هدفه بسهولةو )4(يوسع في األلفـاظ ألجل المعاني نجده يوجز
اإليجاز ذروة البالغة و النثر، كيف الو أمر ال يتأتى إال لقلة من أساطين الشعروهو خلل،

هي كذلك إجاعة و حسن اإليجاز،و البالغة لمحة دالة، وأنها إصابة المعنىو كما يقال،
  .)5("إشباع المعنىو اللفظ

أعطوه من العـناية ماال يخفى، فـقد عدوه أمرا رئيسا و قد دأب عليه المفسرون
ما :( قد نسب إلى علي رضي اهللا عنه قوله و وحجر الزاوية في التعبير البالغي القرآني،

ما يفهم منه أن وهو .)6("في المعاني إطالة و له في القول إيجازو غا قط إالرأيت بليـ
  .تكثير المعنىو البالغة في تقليل األلفاظ

باب في اللفظ يرد (قد أشار ابن جني إلى هذا الموضوع في كتابه الخصائص تحت 
 يجازان جميعا فيه أم يقتصر على األقوىومحتمال ألمرين أحدهما أقوى من صاحبه، أ

  ).منهما دون صاحبه
نحوه أن يعتقد األقوى منهما مذهبا وال يمتنع مع ذلك أن و أعلم أن المذهب في هذا" 

  ) اإلسالم للمرء ناهياو كفى الشيب(  )7(:قوال، من ذلك قولهو يكون اآلخر مرادا
 .سار من سريتو كساع من سعيت) نهيت(اسم الفاعل من ) ناهيا(فالقول أن يكون  

  كالفالـج. هنا مصدرا) ناهيا(هذا أن يكون قد يجوز مع و
ذلك مما جاء فيه المصادر على فاعل، حتى كأنه  ونحو الباغـزو العائـرو الباطلو 
علقت الالم و ردعا، أي ذا نهي فحذف المضافو اإلسالم للمرء نهياو كفى الشيب: قال 

  )8(" بما يدل عليه الكالم
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تحتمل أن تكون و للقارئ على صورة كما ورد في اللغة العربـية ألـفاظ، تـظهر
فهي تـفيد  )9(" جعلوا اهللا شركاء الجنو :"قوله تعالى وعلى صورة غيرها من نح

ما كان وهو :معنى آخرو .عبدوهم معهو جعلوا الجن شركاء لـلهو :معنى: معنيـين
  .)10(ال من غيرهو ينبغي أن يكون لـله شريك، ال من الجن

  :         رثاء أخيها معاوية قول الخنساء كذلك فيومن نحو
  .د حلت به األرض أثقالها* من آل الشر يـ وأبعد ابن عمر

كما قال ابن  –وزينت به موتاها أ: أي) الحلية(في البيت إما من ) حلت(فكلمة 
  .)11(كأنه لما مات انحل به عقد األمور) الحل(من  –األعرابي 

هي و د ال نجدها في كثير من اللغاتيتبين من خالل هذه األمثلة أن في اللغة ميزة ق
التعبير عن المعنى الكثير باللفظ القليل، بمعنى أن يزاد في المعنى من غير أن يزاد في 

  .مأمل كل إنسانوهو بأقل جهد،و من ثم يصل المتكلم إلى مراده من أيسر طريقو اللفظ،
ث المعنى، من نتناول في هذه الدراسة بعض الظواهر اللغوية التي توسع فيها من حيو

  .خالل نماذج قرآنية مختارة
  :االشتراك اللفظي  -1

يوجد في اللغة العربية شواهد كثيرة للمشترك اللفظي الذي يتوسل به الستيـعاب 
تغـطية المدلوالت االجتماعية التي تجد و –خالفا لأللـفاظ  –المعاني غير المتـناهية 

  في المجتمع حتى تـفي بمطالب الحياة 
  .)12(ءاألحياو
 وجدت عليه من الموجدة،: اختلف معناه، نحوو المشترك اللفظي ما اتفقت صورتهو

  .)13(وجدت، إذا أردت وجـدان الضالة، ومثـل هـذا كثيرو
  .البـعدو النـية،و الدار،: التي تعـني ) النوى(منه كذلك كلمة و
عين اإلنسان و المطر المستمرو الدنانـير،و النـقد من الدراهـم: العين التي تعني و

  ...الجاسوسو عين الماء،و التي ينظر بها،
ال شك في أن التعبير يتسع من طريق االشتراك، إذ يرد للـفظ المشترك أكثر من و

  ما يكون مادة صالحة للـتورية وهو معنى واحد،
التجنيس عند أصحاب البديع، من مثل ما نسب إلى الخليل أن له ثالثة أبيات على و

  :يختلف معناهاو ستوي لفظهاقافية واحدة ي
  إذ رحل الجيران عند الغروب* يا ويح قلبي من دواعي الهوى   
  دمع عيني كفيض الغروبو *  قد أزمعوا  و أتبعتهم طرفي  
  نفتر عن مثل أقاحي الغروب*   فيهم طفلة حرة  و كانوا  
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 .العظيمة المملوءةوالدلوهو :جمع غرب: الثانيو غروب الشمس،: فالغروب األول 
  .)14(هي الوهاد المنخفضةو :جمع غرب : الثالث و

  
أن فائدة المشترك اللفظي تقوم  –غيرها كثير في كالم العرب و –يفهم من هذه األمثلة 

الناثر على أداء و يعين الشاعرو يوسع القيم التعبيريةوعلى الكم ال على الكيف، فه
  .الغرض

 54: قوله تعالى في سورة القمر وقد ورد شيء من هذا كثير في القرآن الكريم، نحو
) جنات(باإلفراد ال الجمع خالفا لكلمة ) نهر(فجاءت كلمة ) نهرو إن المتـقين في جنات(

أمر تنفرد به في باقي اآليات القرآنية إذ لم ترد الكلمة فيها وهو قبلها التي جاءت مجموعة،
  .ألنهارجنات تجري من تحتها ا: قوله تعالى ونح) جنات(إال مجموعة لجمع 

 فائدة جيء بها مفردة،و أكثر من معنى) نهر(مما يرجح أنه عند إرادة تضمين كلمة 
ليس و )النهر(هي مجموعة، ضف إلى ذلك أن فواصل اآليات تقـتضي و ما ال تؤديهوهو
  .على هذا الوزنوألن آيات السورة جاءت كلها على هذه الفاصلة أ) األنهار(

داللة النهر على الجنس أي أنها اسم جنس : وهو هناك تفسير آخر،و هذا تفسير،
  .)15(بمعنى الجمعومن ثم فهو )األنهار(بمعنى 

من و )16(في القرآن الكريمو المراد به الجمع كثير في كالم العربو واإلتيان بالواحد
قول قيس بن الخطيم والسعة، نح: التي وردت كذلك في كتب األولين ) النهر(معاني 

  ) يرى قائم من دونها ما وراءها* كفي فأنهرت فتقها  ملكت بها( يصف طعنة 
  .)17(وسعت فتقها) أنهرت فتقها(يقصد بـ 

بهذا الترتيب أصل صحيح يدل على )الراءو الهاءو النون(ورد عن ابن فارس أن 
  .أرسلتهو  أنهرت الدم إذا فتحتـه: تقول. فـتحهوتفـتح شيء أ

هي فضاء يوجد بين و :منه المنهرةو ،سمي النهر نهرا، ألنه ينهر األرض أي يشقهاو
  .)18(البيوت تلقى فيه الكناسة

 األرزاقو سعة المعيشة: أن السعة المستنبطة من الكلمة في اآلية عامة، تشملويبدو
  .)19(نور يتألألوكما وردت بمعنى الضياء، ألن الجنة ليس فيها ليل، إنما ه. المنازلو

  .كلها مطلوبو نيهامن كل هذا يتبـين أن الكلمة تعددت معاو
إن في الجنة أنهارا . المسكنو الملبسو المشربو يتنعمون في المأكل) المتقون(فـ 

 سررا مرفوعةو فضة،و قصورا من ذهبو رزقا كريما،و سعة عيش،و كثيرة جارية،
ال و نورا حيث ال ليلو ضياءو نمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة،و أكوابا موضوعةو

  .ظلمة
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" أليس اهللا بأحكم الحاكمين:" في قوله تعالى) أحكم(نفسه كلمة نجد في الموضوع و
قد تكون من و فهي تحمل أكثر من معنى، فقد تكون من الحكم، أي القضاء) 8: التـين(

أقضى الحكماء، كما أنه أحكم و أقضى القضاةوتعالى هو الحكمة، بمعنى أن اهللا سبحانه
معان في كلمة واحدة كلها صالحة أحكم الحكماء، فيكون قد اجتمع أربعة و القضاة

  .)20(مقصودة
تكون وتااهللا تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أ:" في قوله تعالى) تفتأ(كذلك كلمة و

ال تتكلم إال مع الجحد، و هذه الكلمة ال تستعمل إال في النفي،). 85:يوسف" (من الهالكين
ما تفتأ (ي اآلية بمعنى هي هنا فو فهذه األخيرة منوية،) ما(إن ذكرت من غير و حتى

إذا . فتئت عن األمر أفتأ: تقول) نسي(تأتي بمعنى و .)21(أي ال تزال تذكره) تذكر يوسف
  .)22(بمعنى أطفأ النار كذلكو .نسيته
قد تضمن الفعل في اآلية كل هذه المعاني، أي أن يعقوب عليه السالم ال يمكن أن و

كل و أن نار فراقه ال تـنطفىء،و الال يهدأ له بو ال يكف عن ذلكو ينسى ذكر يوسف
هذا من و .)23(ما في منزلتهماو ما برحو مازال(هذا ال يمكن تأديـته بفعل آخر كـ 

  .المعنويو صور اإلعجاز اللفظي
  
  :الصيغ المشتركة -2

إن مجيء صيغة بمعنى صيغة أخرى كثير في لسان العرب، وكذلك اشتراك معان 
اسم و المصادرو مثال صيغة تشترك مع األسماء )فعيل(فـ . متعددة في صيغة واحدة

اسمي و المصدر المـيميو الصفة المشـبهة،و صيغ المبالـغةو اسم المفعولو الفاعل
  .)24(المكانو  الزمان
  مفعل: (كذلك األمر مع اسم المفعول من الثالثي المزيد نحوو
ما يجعل وهو اسمي الزمان والمكان،و يشترك مع المصدر الميمي) مفعلو مفاعلو 

التـفريق بين هذه الصيغ صعبا إال بالرجوع إلى السياق، فكلها تتفق في صياغتها من 
  .فتح ما قبل اآلخرو غير الثالثي المجرد بإبدال حرف المضارعة ميما مضمومة

المصدر و اسم المفعولو اسم الفاعل: مثال مشتركة بين عدة مشتقات) مختار(فكلمة 
يكون له عدة معان محتملة، ) هذا مختارنا(فعندما نقول .المكانو اسمي الزمانو الميمي

الذي وهذا ه: هي اسم مفعول إذا قصدناو .الذي اختارناوهذا ه: فهي اسم فال إذا قصدنا
  . اخترناه
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 .هذا مكان اختيارنا: اسم مكان إذا قصدناو .اختيارناوهذا ه: مصدر ميمي إذا قصدناو
منه يتبين أنه بإمكان المتكلم أن يضمن أكثر و .اهذا زمان اختيارن: اسم زمان إذا قصدناو

  .)25(باب من أبواب االتساع في المعنىوهو من معنى في تعبير واحد،
إلى :" في قوله تعالى) المستقر(كلمة وفي القرآن الكريم كثير من هذا القبيل من نحو

ى فقد تفهم بمعن: فهي تتضمن أكثر من معنى) 12: القيامة" (ربك يومئذ المستقر
من ثم تكون اسم و قد تفهم بمعنى مكان االستقرار،و من ثم تكون مصدرا،و االستقرار،

  .يمكن أن تكون بمعنى زمان االستقرار فتكون اسم زمانو مكان،
أي . مستقر العباد) يومئذ(إلى ربك خاصة :" ورد عن الزمخشري في شرحه الكلمة

إلى حكمه ترجع وأ. ينصبوا إليهو هيعني أنهم ال يقدرون أن يستقروا إلى غير: استقرارهم
أي : إلى ربك مستقرهموأ). لمن الملك اليوم: (كقوله. أمور العباد ال يحكم فيها غيره

  .)26("ناروموضع قرارهم من جنة أ
االستقرار ) المستقر(المعنى نفسه نجده عند أبي حيان، فقد ذهب إلى أن معنى و

  .)27(ناروموضع استقرار من جنة أوأ
دفعهم إلى و وقت الفصل بين المخلوقاتوهو أن تدل على زمان االستقراركما يمكن 

منه فإن لهذه الكلمة ثالثة و .مستقرهم، فمدة مكوثهم في ذلك اليوم مرتبط بمشيئة اهللا تعالى
بدلها ما أدت هذه ) االستقرار(وضعت كلمة ولو معان محتملة يمكن استنباطها من اآلية،

  .)28(المعاني
: النحل" (حفدة و جعل لكم من أزواجكم بنينو :"في قوله تعالى ) فدةح(كلمة ومن نحو

أبناء : قيلو األعوان،و الخدم: كل مطلوب مراد، تعني و فهي تحتمل أكثر من معنى) 72
  .المرأة من غير زوجها

  .ولد الولد: قيلو األصهار: قيلو 
ج عن الداللة القواميس وجدناها ال تخرو إذا بحثنا عن معنى الكلمة في المعجماتو

الدال أصل و الفاءو الحاء:" يقول ابن فارس . السرعة في المشيو على الخفة في العمل
التخفف، و األعوان ألنهم يجتمع فيهم التجمع: فالحفدة. التجمعو يدل على الخفة في العمل

  . واحدهم حافد
 ..)(.نحفد و إليك نسعى: لذلك يقال في دعاء القـنوتو السرعة إلى الطاعة حفدو

تدارك : الحفدانو سيف محتفد، أي سريع القطع،: الخفةو يقال في باب السرعةو
  .)29("السير
لم يكن الـله دل بظاهر تنزيله ال على و :"قد علق الطبري عند تفسيره الكلمة بقوله و

كان قد و .ال بحجة عقل على أنه عنى بذلك نوعا من الحفدة دون نوع منهمو لسان رسوله،
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علينا، لم يكن لنا أن نوجه ذلك إلى خاص من الحفدة دون عام، إال ما  أنعم بكل ذلك
إذا كان ذلك كذلك فلكل األقوال التي ذكرنا عمن و اجتمعت األمة عليه أنه غير داخل فيهم

  .)30("مخرج في التأويلو ذكرنا وجه في الصحة
) 24: دخانال" (اترك البحر رهوا إنهم جند مغرقونو :"في قوله تعالى ) رهوا(كلمة و

 طريقا يبسا،: بمعنىو مفتوحا،: بمعنىو ساكنا: فقد تعددت األقوال في معناها فهي بمعنى
  .كل مراد مقصودو ،)31(منفرجا: بمعنىو سهال،: بمعنىو

  :صيغ متباينة في الداللةو الجمع بين ألفاظ -3
من ذا :" ى قوله تعالونتدبره نجد من هذا أمثلة كثيرة من نحو عندما نقرأ القرآن الكريم
  ) .245: البقرة" (الذي يقرض اهللا قرضا حسنا

الوجه في مصدره أن يكون و )أقرض(في اآلية من الثالثي المزيد ) يقرض(الفعل 
في الوقت نفسه مصدر الفعل الثالثي والذي ه) قرضا(لكن جيء باسم المصدر و )إقراضا(
معنى اإلقراض : نمعنيـي) قرض(من ثم تحتمل كلمة و )إقراضا(فكأنه قال ) قرض(

بمعنى القروض أي قطعة من المال كالخلق ومعنى القرض الذي هو فيكون مفعوال مطلقا،
  . فيكون مفعوال به) فعل بمعنى مفعول(بمعنى المخلوق أي 

وصفه بالحسن إما لكونه و المال الحسنو كال المعنيين مقصود، اإلقراض الحسنو
ألنه مبرأ وألنه جيد كثير أوب ثوابه عند اهللا، أإما ألنه يحتسو طيب النية خالصا هللا تعالى

  .)32(ال أذىو  بال منو الرياءو من الشوائب
" يريد الشيطان أن يضلهم ضالال بعيداو :"في قوله تعالى) ضالال(كلمة  ومن نحو  

اإلضالل، ) : أضل(ألجل الفعل يضل، فمصدر ) إضالال(فالقياس أن تكون ). 60: النساء(
: النساء" (فقد ضل ضالال بعيدا :" قال اهللا تعالى ). ضل(مصدر ) ضالل(في حين أن 

إن الشيطان يضلهم فيضلوا ضالال بعيدا، فيكون الضالل  –اهللا أعلم و –المقصود و )16
  .استجابة لهونتيجة من نتائجه، بل هو أثرا من آثار اإلضالل

  .في آن واحد) الضاللو اإلضالل: (وقد جمع بين المعنيين
يريد أن و يزينها لهمو يهيء لهم األسبابو شيطان يريد أن يضل الناسبمعنى أن ال

  .)33(هم يتمونهاو يبدأ المرحلةو يفتـح البابويفعلوا ذلك بأنـفسهم، فهو يضلوا
: البقرة" (ال شهيد و ال يضار كاتبو :"في قوله تعالى ) يضار(من ذلك أيضا كلمة و
 البناء للفاعل،و كسر الراء األولىو امبفك اإلدغ) يضارر(فقد يكون المقصود بها ) 282

أن " ...  -)34(مشغولوهو إذا دعي أحدهما –الشهيد و نهي الكاتب: عندها يكون المعنىو
يغيرها وبأن يكتم الشاهد الشهادة أو يحرف،ويضارا أحدا بأن يزيد الكاتب في الكتابة أ

  .)35(..."لنا حاجة و بأن يقوال علينا شغل(...) يمتنع من أدائها وأ



 لعرجبلقاسم ب/ د                                                  لوم اإلنسانيةـمجلة الع

126     2006مارس  -جامعة محمد خيضر بسكرة      

في و البناء للمفعول،وفـتح الراء األولى و بفك اإلدغام) يضارر(قد يكون المقصود و
يشق عليهما و أحد بأن يعنتا )36(أن يضارهما" ... هذه الحال نهي كذلك، لكنه نهي عن 

  )37("الشهادة و يطلب منهما ما ال يليق في الكتابةو في ترك أشغالهما،

الشهيد أال يضرا و إذ على الكاتب: في الصيغةمحصلة هذا أن المعنيين مرادان و
ربما ألجل هذا جاءت و يوقع عليهما الضرر،و يهددهماوعلى الغير أال يؤذيهما أو غيرهما

ال وال يضارر أ: لقيلو أريد تحديد كل واحد منهما لفك اإلدغام،والكلمة باإلدغام، إذ ل
  .يضارر

  :العدول عن تعبير إلى آخر -4
 المقام،ولعربية عن تعبير إلى آخر لغرض مقصود يقتضيه المعنى أقد يعدل في اللغة ا

ال تظلمون فتيال و :"في قوله تعالى ) فتيال(كثير في القرآن الكريم، من ذلك مثال كلمة وهو
: قيلو من ثم يكون اسما،و الخط الذي في بطن النواة،و هي القشرة: قيل) 49: النساء" (

فعيل بمعنى (مشتق على وزن ومن ثم فهو .)38(هاعرقو ما فتلته بأصبعك من وسخ اليد
  ).مفعول
إن اهللا ال يظلم :" شبيه بقوله تعالى وهو الكلمة في كل األحوال تشير إلى أقل شيءو

  :هي تحتمل من هذه الناحية معنيينو )40: النساء" (مثقال ذرة 
 قليال، مهما يكنوأي ال تظلمون ظلما قدر فتيل أ) الظلم(أن يقصد بالفتيل : األول 

  .صفتهوعندها تكون الكلمة مفعوال مطلقا نائبا عن المصدر المحذوف فهو
معنى ) يظلمون(أن يقصد بالفتيل معناه الحقيقي، فيكون مفعوال ثانيا بتضمين : الثانيو

  .)39(متعد إلى مفعولينوهو )ينقص(وأ) ينتقص(
  ادعوه خوفا و :"في قولـه تعالى ) طمعاو خوفا(منه كلـمتا و

هاتان الكلمتان من أفعال القلوب انتصـبتا إما على المفعول ) 56: األعراف" ( وطمعا
إما على أنهما مصدران في موضع و طمع فيه،و ألجله، أي يكون الدعاء ألجل خوف منه

. تكثير لهو إلى المصدر توسيع للمعنى) خائفين طامعين(عدول القرآن عن الحال و .الحال
 المفعول ألجلهو الحالية: إلى المصدرية التي تشمل هنا من الحالية التي هي معنى واحد

 تخافون خوفاو الطمع،و ألجل الخوفو خائفين طامعين،(المفـعولية المطـلقة أي و
  .)40(كل المعاني مرادة مطلوبةو طمع،و دعاء خوفوتطمعون طمعا، أو

ربهم في والطمع جميع ما تتعلق به أغراض المسلمين نحو قد شمل الخوف" أي 
أن يجنبهم أسباب و آجلهم، ليدعوا اهللا بأن ييسر لهم أسباب حصول ما يطمعون،و جلهمعا

هذا يقتضي توجه همتهم إلى اجتـناب المنهـيات ألجل خوفهم من و .حصول ما يخافون 
  )41("إلى امتـثال المأمورات ألجل الطمع في الثواب و العقاب
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: النساء" (ال تشركوا به شيئا و هللاعبدوا او :"في قوله تعالى ) شيئا(مثل هذا كلمة و
يخبر به كما أنه اسم مشترك المعنى إذا و الذي يصح أن يعلموإن الشيء ه: قيل). 36

  .المعدومو يقع على الموجودو في غيره،و استعمل في الـله
إذا وصف به اهللا تعالى . مصدر شاء: أصلهو .عند بعضهم يقع على الموجودو 
  .)42(المشيء: غيره فمعناهإذا وصف به و .شاء: فمعناه

سلم على حمار و كنت ردف النبي صلى اهللا عليه:" قال) رض(وعن معاذ بن جبل 
ما حق العباد على اهللا ؟ و يا معاذ، هل تدري حق اهللا على عباده،: يقال له عفير، فقال

 ال يشركوا به شيئا،و فإن حق اهللا على العباد أن يعبدوه،: رسوله أعلم، قالو اهللا: قلت
  .)43("حق العباد على اهللا أن ال يعذب من ال يشرك به شيئا و

في اآلية كناية عن الشرك أي ال تشركوا به أي شيء ) شيئا(ومنه يمكن أن تكون كلمة 
يحتمل أن يقصد و نائبا عنه،وكان قليال، فـتكون حيـنئذ مفعوال مطلقا أولو من الشرك

  .فعوال بهما يعبد من دون الـله فتكون عندئذ م) بالشيء(
النهي عن : وعلى هذا األساس يمكن القول أن الكلمة جمعت بين معنيـين في آن واحد

. النهي عن إشراك به أحدا من خلقهو .أي نوع منهو إشراك أي شيء من الشرك باهللا
ال تشركوا به و :ال تشركوا به أحدا، قالو ال تشركوا باهللا شركا ما،و :فبدال من أن يقول

عندما أراد التنصيص على أحد المعنيين  110: آخر سورة الكهف اآلية نجده فيو .شيئا
ال يشرك بعبادة و لقاء ربه فليعمل عمال صالحاوفمن كان يرج: تعالىو فعله، فقال سبحانه

  .)44(ربه أحدا
  :الحذف  -5

لذلك صلة و قد يجـنح المتـكلم أحيانا إلى حذف بعض العناصر ألغراض مقصودة،
من ثم فإن له أثرا في المعنى يدرك من غرض المتكلم ال من و عدمه،وبتقدير المحذوف أ

  .ذات التركيب
 ما يهمنا هنا الحذف الذي يؤدي إلى إطالق المعنىو ،)45(أغراض الحذف متعددةو

تقديرات، فما و ذلك في التعبـيرات التي يحتمل فيها المحذوف عدة معانو توسـيعه،و
ون مرادا مقصودا في سياقه، كان من باب أمكن أن يكو أمكن تقديره لدى السامع

  .)46(التوسع
نادى أصحاب الجنة أصحاب النار، و :"من أمثلة ذلك في القرآن الكريم قوله تعالى و

  ).44: األعراف" (أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا 
سار وإذ ل) وعد ربكم(حذفا له في و )في وعدنا(نالحظ في اآلية ذكرا لمفعول الوعد 

  .فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا: الكالم على نمط واحد لقيل
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دارس ينظر إليه من زاوية خاصة من ذلك من رأى أنه و جعل هذا الحذف كل مفسرو
من رأى أنه راجع إلى المخالفة بين وعد و التخفيف استغناء بالمذكورو ألجل اإليجاز
من ثم ذكر و الوعد األول خاص بالمؤمنين وعد أصحاب النار إذ أنو أصحاب الجنة

يشمل كل ما وعد اهللا به عباده من و أن الوعد الثاني عام مطلقو مفعوله الذي يعود عليهم،
ليس خاصا و ما إلى ذلك من أحوال يوم القيامةو العـقابو الثـوابو الحسابو البعث

  .لهذا حذف المفعولو بالكفار وحدهم،
بين ما و من تكريم،و  بين ما يعطاه المؤمنون من حفاوة من يرى أنه إبراز للمفارقةو

مزيد و تحقير، ففي ذكر المفعول تحقيق لما وعد به المؤمنونو يجابه به الكفار من إهانة
إشعار بأنهم ليسوا أهال لخطابه و في حذفه إسقاط للكفار عن رتبة التشريف،و من تشريفهم

  .جلو  عز
كشف لما يحفل به هذا العدول من و في المعنى بهذا نرى أن تعدد هذه اآلراء توسعو
  .)47(إيحاء
ألم يؤخذ عليهم :" في قوله تعالى" أن ال يقولوا على اهللا إال الحق:" منه أيضا عبارة و

فالكالم يحتمل أن يكون ) 169: األعراف" (ميثاق الكتاب أن ال يقولوا على اهللا إال الحق 
الباء، كما يحتمل أن يكون وهو بتقدير حرف جر مرادا به بأال يقولوا على اهللا إال الحق

أخذ بالوثيقة في أمره، أي : أي في أال يقولوا على اهللا إال الحق كما يقال ) في(المقدر 
  .مثله: توثق في أمرهو بالثقة

أي على أال يقولوا على اهللا إال الحق، أي ألم يؤخذ ) على(كما يحتمل أن يكون المقدر 
  .تعاهدناو تواثقنا على اإلسالم أي تحالفنا: ما يقالعليهم عهد على ذلك، مثل

  ).لئال يقولوا على اهللا إال الحق: (يحتمل كذلك أن يكون المقدر الالم، فيكون المعنىو
كثير في  وهو سببها حذف حرف الجر،و أن هذه المعاني الثالثة كلها محتملة،ويبدو
  .)48(القرآن

رة عدة معان يرجح أنها مطلوبة مرادة من ناحية أخرى تحتمل العباو هذا من ناحية
بدال منه،  وأ) أي الميثاق المذكور في الكتاب(أن تكون عطف بيان لميثاق الكتاب : منها

 مصدرية، ومفسرة أ) أن(يجوز أن تكون و مفعوال ألجله بتقدير الالم مثلما أشير،وأ
من ثم و فية كذلك،نا وناهية أ) ال(يحتمل أن تكون و عندها يكون الميثاق بمعنى القول،و

 المفعول ألجلهوالبدلية و عطف البيانو )الباء(و )على(و )في(فهذا التعبـير كسب معنى 
ذكر أي حرف لتحدد  ولو النفي، هي عشرة معان محتملةو النهيو المصدريةو التفسيرو

  .)49(المعنى به
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تلى ما يو :"في قوله تعالى) ترغبون أن تنكحوهنو(من أمثلة الحذف كذلك عبارة و
: النساء" (ترغبون أن تنكحوهن و عليكم في يتامى النساء الالتي ال توتونهن ما كتب لهن

127.(  
يجوز أن و ترغبون في أن تنكحوهن لجمالهنو :يجوز أن يكون التقدير فيها  

  .)50(ترغبون عن نكاحهن لدمامتهنو :يكون 
:" أن عائشة رضي اهللا عنها قالت) يج اليتيمةتزو(ورد في صحيح البخاري باب   

يستفتونك في النساء، و :سلم بعد ذلك فأنزل اهللاو تفتى الناس رسول اهللا صلى اهللا عليهاس
أن اليتيمة إذا كانت : جل لهم في هذه اآليةو فأنزل اهللا عز. ترغبون أن تنكحوهنو إلى،

كانت مرغوبا عنها في قلة  إذاو الصداق،و نسبهاو جمال رغبوا في نكاحهاو ذات مال
فكما يتركونها حين يرغبون : أخذوا غيرها من النساء، قالتو الجمال تركوهاو المال

  .)51("عنها، فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها 
التقديرين، إما رغبة في نكاحها بتقدير و ففي حديثها تفسير لآلية بأحد االحتمالين  

  .كل مراد مطلوبو )عن(ير إما رغبة عن نكاحها بتقدو )في(
  :التضمين -6
: من معانيه في اللغةو نوع من االتساع الذي يعد من أساليب العرب في كالمها، وه
من معانيه و .كفله: ضمنه إياهو كفل به،: ضماناو به ضمناو ضمن الشيء: يقال. الكفيل
قد تضمنه و .أودعه إياه كما تودع الوعاء المتاع: ضمن الشيء: يقال. اإليداع: كذلك

  . )52(هو
 )البالغي(األدبي والتـضمين العروضي، : قد جاء في اللغة على أربعة مقاصدو

قد عرفه و )التضمين النحوي(الذي يهمنا في هذا الموضوع و .)53(النـحويو البـيانيو
  .)54(أشاروا إليهو  النحاةو كثير من اللغويـين

ما في معناه فيعطى وعل آخر أما في معناه مؤدى فوأن يؤدي فعل أ:" من ذلك أنه
بعبارة و .إشراب معنى فعل لفعل ليعامل معاملته" وأ. )55("اللزوم و حكمه في التعدية

  .)56("أن يحمل اللـفظ معنى غير الذي يستحقه بغير آلة ظاهرة وه: أخرى
أوجزه، فـتؤدي كلمة واحدة و اتساعا من أخصر طريقو دوره إفادة اللغة تيسيراو

المجاز لداللة المذكور على معناه و ، فيكون في ذلك جمع بين الحقـيقةمؤدى كلمتـين
  .)57(على معنى المحذوف بالقرينةو بنـفسه

الحروف، إال أنه في األفعال أظهر لوجود قرينة لفظية و األفعالو يكون في األسماءو
  .)58(نثراو قد ورد في كالم العرب شعراو توضحه كما سيأتي
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حقيق علي أن :" في قوله تعالى ) حقيق(مما جاء منه كلمة و .مكذلك في القرآن الكريو
) حريص(معنى ) حقيق(فقد ضمن كلمة ) 105: األعراف" ( ال أقول على اهللا إال الحق 
فالمعنيان . )59(حريص عليهو إفادة أنه محقوق يقول الحقوهو فأفادت معنى االسمين معا،

  .مرادان مطلوبان من أقصر طريق
فقد ) 6: اإلنسان" (عينا يشرب بها عباد اهللا :" في قوله تعالى ) ربيش(كذلك كلمة و

) يشرب(إال فـ و ألنه ال يتعدى بالباء، فلذلك دخلت الباء،) يروى(ضمن الفعل معنى 
 منه يكون قد جمع بين الحقـيقةو الري معا،و فأريد بالكلمة الشرب. يـتعدى بنـفسه

توسيع في المعنى، إذ ما التـضمين و للـفظفي ذلك اختصار في او المجاز بـلفظ واحد،و
ما يفهم منه أن وهوإال إشراب اللـفظ معنى زائدا على أصل معناه،  –مثلما سلف ذكره  –

على الدارس أن يالحظ قيمته البالغية، ألن المتكلم و مدار التضمين يكون على المعنى،
ما وهو ر بالغي مراد،إنما ألمو يجيء في كالمه خطالوصاحب النص ال يأتي به عبثا أوأ

: الكهف" (ال تعد عيناك عنهم و :"نبه عليه الزمخشري عند تعرضه لتفسير قوله تعالى 
28. (  

 نبا(عدي بعن لتضمنه معنى ) تعد(أشار إلى أن الفعل و فقد أكد على قوة التضمين
لم تعلق به، ثم يردف و علت عينه عنه إذا اقتحمتهو نبت عنه عينه،: في قولك ) عالو
ال تعل وال تعدهم عيناك، أو هال قيلو أي غرض في هذا التضمين،: فإن قلت :" ... ائال ق

ذلك أقوى من إعطاء معنى فذ و الغرض فيه إعطاء مجموع معنيين: عيناك عنهم؟ قلت 
نحوه و .ال تقتحمهم عيناك مجاوزتين إلى غيرهمو :أال ترى كيف رجع المعنى إلى قولك 

  .)60("ال تضموها إليها آكلين لها و أي" أموالهم إلى أموالكم  ال تأكلواو :"قوله تعالى 
لذلك عدي بـ ) تنصرف(ضمن معنى) تعد(قد أشار ابن الشجري إلى أن الفعل و

بالنصب، ألن " من زعم أنه كان حق الكالم ال تعد عينـيك عنهم و :"، يـقول ) عن(
جاوز : أنت ال تقول و جاوزت بمعنى واحد،و  متعد بنـفسه فباطل، ألن عدوت) تعد(

كانت التالوة بنصب العين لكان اللفظ يتضمنها محموال أيضا ولو  فالن عينه عن فالن،
إذا كان كذلك، فالذي وردت به التالوة من رفع العين و ال تصرف عينك عنهم،: على 

ال : معناه و )ال تنصرف(بمنزلة ) ال تعد عيناك(يؤول إلى معنى النصب فيها، إذ كان 
في الحقيقة موجه إلى النبي صلى اهللا وهو عينك عنهم، فالفعل مسند إلى العين،تصرف 

 أسند اإلعجاب إلى األموال،) 85: التوبة" (ال تعجبك أموالهم و :"سلم كما قال و عليه
  .)61("ال تعجب بأموالهم: المعنىو

  :التأخيرو التقديم -7
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لوب أكثر منه بالتركيب، ذلك التأخير في الكالم العربي باألسو يتعلق موضوع التقديم
 ملكتهم في الكالم،و أنه أحد أساليب البالغة، أتوا به داللة على تمكنهم في الفصاحة،

  .)62(انقياده لهمو
لعله راجع إلى ماتتميز به اللغة العربية من باقي اللغات بحرية أكبر في ترتيب و

قد درس النحاة و ألولى،مفرداتها ألجل ظاهرة اإلعراب التي احتفظت بها منذ عهودها ا
أطلقوا و العرب مواقع الكلمات في الجملة بعضها من بعض من حيث المستوى الصوابي،

المبتدأ وأي راعوا فيها مراتب الكالم كمجيء العمدة قبل الفضلة ) الرتبة المحفوظة(عليها 
الرتبة غير (بينما أطلقوا اصطالح .... المضاف قبل المضاف إليه و قبل الخبر،

على المواقع التي يسمح فيها بحرية تقديم بعض أجزاء الجملة على بعض، أي ) حفوظةالم
يكون فيها للمتكلم الحرية في تغيير مواضع الكلمات داخل السياق وفق قواعد لغوية 

  .)63(مقررة
لما ) الرتبة غير المحفوظة(قد سار البالغيون على خطى النحاة إال أنهم ركزوا على و

مدار علم البالغة، فرأوا وهو جمالية،و عدول عنه لدواع فنيةو األصلفيها من خروج عن 
ما يفهم منه أنهم وهو أن التقديم ال يكون أحيانا على نية التأخير - )64(عكس النحاة –

أن الشيء قد ينقل من حكم و يتوجهون إلى الخروج عن األصل لما في ذلك من قيم جمالية
  .لمعنى يريده المتكلموإلى آخر لغرض أ

كأنهم إنما يقدمون الذي بـيانه أهم :" ... لعلهم انطلقوا في ذلك من عبارة سيبويه و
  .)65("إن كانا جميعا يـهمانـهم يعنـيانهم و هم ببـيانـه أعنىو لهم

كذلك :" من األمثلة القرآنية التي يمكن االستدالل بها في هذا الموضوع قوله تعالى و
تناولنا هذا التركيب من منظور  ول) 35: غافر( "يطبع اهللا على كل قلب متكبر جبار 

لكن القرآن غير ) كذلك يطبع اهللا على قلب كل متكبر جبار: (النحاة لكان األصل أن يقال
المضاف إليه مضافا لفائدة و فجعل المضاف مضافا إليه،) قلبو كل(موضع المتضايفين 

 داللته على الشمول: ولهما أ: بذلك يكون قد أفاد معنيينو ال يؤديها التعبير المفترض،
ما  وهو من ثم يعم قلب كل متكـبر جبار،و طبعه على قلب المتكبرين عموما،وهو

منسحب ) كل(الظاهر أن عموم :" قد ورد عن األلوسي قوله و يستـشف من اآلية بداءة،
 إلى ما بعده، ثم اعتبرت إضافته) قلب(الجبار أيضا فكأنه اعتبر أوال إضافة و على المتكبر

  .)66("إلى المجموع 
داللته على الشمول أيضا، لكنه يخص هذه المرة القلب كله ال جزأه، :" ثانيهما و  

 .كل قلوب المتـكبرين الجبابرة عموما ال يدع شيئا منهاو فيكون الطبع مستغرقا كل قلبه
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جاء بالتعبير المفترض ألفاد  ولو من ذلك يكون هذا التعبير قد أفاد المعنيين جميعا،و
  .)67(ال يفيد استغراق القلب كلهو استغراق الجبابرة

لقد استوقفت ) 100: األنعام... " (جعلوا هللا شركاء الجن و :"منه كذلك قوله تعالى و
ما ترتب عليها من اختالف و )الجن(اختلفوا في إعراب كلمة و هذه اآلية كثيرا من العلماء

منهم من و مفعوال ثانيا،) شركاءو(توسيعه، فمنهم من يعدها مفعوال أول و في المعنى
منهم يعدها مفعوال ثانيا، ناهيك عمن قرأها بالرفع ومن قرأها و يعدها بدال من شركاء

  .)68(بالجر
 توسع فيه،و تعدد في المعنى وفي القراءة، هو ال شك في أن هذا التعدد في اإلعرابو

جاني خير من تناولها لنا أن عبد القاهر الجرويبدو .التأخيرو كل راجع إلى التقديمو
  .كفى بذلك دليالو التوضيحو بالشرح

ليس بخاف أن تقديم " جعلوا هللا شركاء الجن و :"مثال ذلك قوله تعالى و :"يقول 
 :مأخذا من القلوب أنت ال تجد شيئا منه إن أنت أخرت فقلت و روعةو الشركاء حسنا

المنظر و ورة المبهجةأنك ترى حالك حال من نقل عن الصو .جعلوا الجن شركاء هللاو
ال تصير النفس و الحسن الباهر إلى الشيء الغفل الذي ال تحلى منه بكثير طائل،و الرائق

معنى جليال ال و أن للتقديم فائدة شريفة والسبب في أن كان ذلك كذلك هو به إلى حاصل،
  .سبيل إليه مع التأخير

عبدوهم مع و الجن شركاءمحصوله أنهم جعلوا و إن كنا نرى جملة المعنىو بيانه أنا
كان هذا المعنى يحصل مع التأخير حصوله مع التقديم فإن تقديم الشركاء يفيد و اهللا تعالى،
 أنه ما كان ينبغي أن يكون هللا شريك ال من الجنوهو يفيد معه معنى آخر،و هذا المعنى

ن فيه شيء  لم يكو جعلوا الجن شركاء هللا، لم يفد ذلك: إذا أخر فقيلو .ال من غير الجنو
 أكثر من اإلخبار عنهم بأنهم عبدوا الجن مع اهللا تعالى فأما إنكار أن يعبد مع اهللا غيره

غير الجن، فال يكون في اللفظ مع تأخير الشركاء دليل و أن يكون له شريك من الجنو
في موضع ) هللا(و مفعول أول لجعل) شركاء(ذلك أن التقدير يكون مع التقديم أن و .عليه

فمن جعلوا شركاء : على تقدير أنه كأنه قيلو على كالم ثان) الجن(يكون و ل الثانيالمفعو
    . الجن: هللا تعالى؟ فقيل

في موضع المفعول الثاني وقع ) هللا(و أنه مفعول أول) شركاء(إذا كان التقدير في و
 اإلنكار على كون شركاء اهللا تعالى على اإلطالق من غير اختصاص شيء دون شيء ،

ن ذلك أن اتخاذ الشريك من غير الجن قد دخل في اإلنكار دخول اتخاذه من حصل مو
الجن، ألن الصفة إذا ذكرت مجردة غير مجراة على شيء كان الذي يعلق بها من النفي 
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كنت نفيت . ما في الدار كريم: فإذا قلت. عاما في كل ما يجوز أن تكون له الصفة
  .فة لهالكينونة في الدار عن كل من يكون الكرم ص

) الجن(كان . جعلوا الجن شركاء هللاو :إذا أخر فقيلو .حكم اإلنكار أبدا حكم النفيو
إذا كان كذلك كان الشركاء مخصوصا غير مطلق و .الشركاء مفعوال ثانياو مفعوال أول

إذا و .في غيرهمو من حيث كان محاال أن يجري خبرا على الجن، ثم يكون عاما فيـهم
ون القصد باإلنكار إلى الجن خصوصا أن يكونوا شركاء دون كان كذلك احتمل أن يك

  .شبيه بحالو جل اهللا تعالى عن أن يكون له شريك. غيرهم
اعتبره فإنه ينـبهك وفانظر اآلن إلى شرف ما حصل من المعنى بأن قدم الشركاء 

ما و تعلم به كيف يكون اإليجاز بهو يدلك على عظم شأن النظم،و لكثير من األمور
 كيف يزاد في المعنى من غير أن يزاد في اللفظ، إذ قد ترى أن ليس إال تقديمو صورته

 أنه قد حصل لك بذلك من زيادة المعنى ما إن حاولـته مع تركه لم يحصل لكو تأخيرو
ما ينبغي أن و .جعلوا الجن شركاء هللاو :أن تقولواحتجت إلى أن تستأنف له كالما نحو

  .من غيرهمال و يكون هللا شريك ال من الجن
من كرم الموقع في و الفخامةو ثم ال يكون له إذا عقل من كالمـين من الشرف

    )69("قد عـقل له من هذا الكـالم الواحدو النـفس فانجده له اآلن
ظاهرة التوسع في ويتبين من هذه النماذج القرآنية أن باب االتساع أ: خالصة القول و

في لغة القرآن خصوصا، ذلك أن و لعربية عموماالمعنى أكثر من أن يحاط به في اللغة ا
 توليد المعانيو التراكيبو التحول في الصيغو القدرة على التبدلو فيها من المرونة

  .التوسع فيها بطرائق فنية تصل أحيانا إلى درجة اإلعجازو
جامعة أكثر من معنى ضمن أساليب وبالعبارة محتملة أوفهي تأتي أحيانا بالكلمة أ

  . البيانو يها من الدقة ما يعجز عن اإلتيان بمثله أساطين اللغةتعبيرية ف
  

  :الهوامش 
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  .128ص   ينظر اإلبالغية في البالغة العربية. اقتصر على حاجتهو كالمه
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المعنى و الجملة العربيةو ،8/175التنوير و التحريرو ،4/313ينظر البحر المحيط ) 40

  .179، 178ص 
  .8/176التنوير و التحرير) 41
ضبط محمد سيد كيالني و المفردات في غريب القرآن للراغب األصفهاني، تحقيق) 42

  .271كتاب الشين ص ) دت(دار المعرفة، بيروت 
  .2701الحمار، الحديث و السير، باب اسم الفرسو ، كتاب الجهادصحيح البخاري) 43
  .177المعنى ص و ينظر الجملة العربية) 44
  ...قصد اإلبهام و اإلعظام،و التفخيمو االختصار في الكالم،و اإليجاز،و كالتخفيف) 45
ينظر ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي لطاهر سليمان حمودة، الدار الجامعية ) 46

  .181، 180، 97ص ) دت(التوزيع، اإلسكندرية و النشرو للطباعة
أسلوب االلتفات في و 303، 4/302البحر المحيط و 81، 2/80ينظر الكشاف ) 47

  .191، 190ص  1990البالغة القرآنية لحسن طبل، دار الكتب القاهرة 
 )وثق(لسان العرب مادة و معهما) وأيء(و التاءو ينظر كتاب العين للخليل باب القاف) 48

 .130 -1/106إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج و 4/415البحر المحيط و
  .183المعنى ص و الجملة العربيةو

  .183المعنى ص و الجملة العربيةو 4/415البحر المحيط و 2/128ينظر الكشاف ) 49
 التحريرو  1/567الكشاف و 1/125ينظر إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج ) 50

  .5/212التنوير و
  .4846: صحيح البخاري، كتاب النكاح باب تزويج اليتيمة حديث رقم) 51
  )ضمن(ينظر لسان العرب مادة ) 52
المحدثين لعبد و العربية بين علماء اللغة القدامى  ينظر ظاهرة قياس الحمل في اللغة) 53

  .ما بعدهاو 253ص  1998، 1الفتاح حسن علي البجة، دار الفكر، عمان األردن ط 
مغني اللبيب البن و .435،  2/308الخصائص البن جني : ينظر على سبيل المثال) 54

ص  1972 3محمد علي حمد اهللا، دار الفكر بيروت ط و هشام تحقيق مازن المبارك
الخط، حاشية ابن جماعة و مجموعة الشافية من علمي الصرفو .ما بعدهاو 897

  .1/13) دت(علي الجاربردي عالم الكتب بيروت 
  .170، 2/169) دت( 7الوافي لعباس حسن، دار المعارف، القاهرة ط والنح) 55
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  .266ص  1993، 2الكليات للكفوي، مؤسسة الرسالة بيروت ط ) 56
ينظر شرح التصريح على التوضيح لخالد األزهري، حاشية ياسين دار الفكر بيروت ) 57

  .5، 2/4) دت(
. ثر حتى عده من الضرائر ال يقاس عليهأشار ابن عصفور إلى أنه قليل جدا في الن) 58

 1982، 2ينظر ضرائر الشعر تحقيق السيد إبراهيم محمد، دار األندلس بيروت ط 
  .239ص 

  .3/338ينظر البرهان للزركشي ) 59
  .2/481الكشاف ) 60
  .3/340البرهان للزركشي ) 61
  .3/233نفسه ) 62
لسمير أحمد معلوف، منشورات اتحاد المجاز و ينظر حيوية اللغة العربية بين الحقيقة) 63

  .ما بعدهاو 305ص  1996الكتاب العرب دمشق، 
لدى النحاة فكرة مفادها أن الشيء إذا قدم على غيره يكون في النية مؤخرا، حفاظا ) 64

  .التأخيرو هي أحد معايير عملهم في النظر إلى فكرة التقديمو على الرتبة،
  .1/34الكتاب ) 65
  .190المعنى ص و لعربيةينظر الجملة ا) 66
  .190المرجع نفسه ص ) 67
  . 197، 4/196ينظر البحر المحيط ) 68
ص  1978دالئل اإلعجاز تصحيح السيد محمد رشيد رضا، دار المعرفة بيروت ) 69
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