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 2019جوان                                375                              - بسكرة-خيرض جامعة محمد
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امحلل عىل املعىن يف القرآن الكرمي من خالل 
لٕالمام القرطيب،  اجلامع ٔالحاكم القرآن"تفسري 
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Abstract: 
       This essay aims to look for 

the existence of the implied 

meaning reason in the holly 

Quran through the book of “El 

DJami li Ahkam El Quran” by 

“El Imem El Qurtobi”, in which 

he took one form of the implied 

meaning reason which is 

transforming the feminine into 

masculine relying on the 

inductive approach that is 

suitable to the essay’s topic. 
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نة املطهرة ال وكوهنا  خيفى عىل ٔاحد ما للغة من ٔامهية عظمى،لكوهنا لغة القرآن الكرمي والسـّ
وال يصح ٔان يقرٔا املسمل القرآن ٕاّال �لعربية،مث ٕاّن  جزءا من ديننا، بل ال ميكن ٔان يقوم إالسالم ٕاال هبا،

لوال القرآن الكرمي ما اكنت : قيلارتباط اللّغة العربية �لقرآن الكرمي اكن سببا يف بقاهئا وانتشارها حىت
  .عربية؛ولهذا السبب عين السلف بعلوم اللغة العربية وحثّوا عىل تعلمها،والهنل من عباهبا

يعترب النص فٕانّه يف الوقت نفسه ...ؤاحاكما ومعام] وٕاذا اكن القرآن الكرمي مصدر الترشيع أالول فقها
فهو املعجز بhمه لغة  لرصيف ومجيع نظم الhم،ل�رس اللّغوي وخاصة التقعيد النحوي واأالول 
  .وبيا»

ومن املعلوم ٔاّن النحاة أالوائل قد قسموا اللكم ٔاوًال ٕاىل امس وفعل وحرف جاء، مث ذكروا 
ومبينني ما هناl من خصائص ينفرد هبا لك  مكتشفني ما لالمس من خصائص عامة ينفرد هبا جنسه،

أالفعال واحلروف،وانطالقا من هذا التقسم توصلوا ٕاىل فكرة  نوع من ٔانواعه،وكذl فعلوا يف قسم
أالصل والفرع، فوجدوا ٔاّن إالعراب ٔاصل يف أالسامء فرع يف أالفعال،ؤاّن البناء ٔاصل يف أالفعال فرع 

  .يف أالسامء،ؤاصل احلروف ٔان تكون مبنية،فٕاذا خرج ٔاحد الفروع
وظاهرة امحلل هذه من ٔامه الظواهر  اللفظ،ٔاو محل عىل املعىن ٔاو  عن ٔاص· قيس بنظريه وشبهيه،

ووجد مثلها يف القرآن  فقد شاعت يف ¾م العرب شعرا ونرثا، اللّغوية اليت عنيت هبا اللّغة العربية،
  .الكرمي

  :تعريف امحللتعريف امحللتعريف امحللتعريف امحلل----1
واِملِمي عىل ٔاّن جذَرُه ُمَكوٌن من احلَاِء ) َمحَلَ (احلَْمَل من َماَدة "ورد يف معجم مقاييس اللغة ٔان  :لغةلغةلغةلغة    - - - - أ أ أ أ 

ء، Åعَىل تَقِليِل اليش Çِم ٔاصٌل واحٌد يدل Åاحلَمَل َما  والال Åَرسع َمَعاِين هذا اِجلِذر قَفًزا ٕاىل الَعِقل هو ٔانÊا
هُ  و َاكَن ِيف بَطٍن،اÊو عََىل َرٔاِس َجشرٍ    1."اْحتََمُ· الَغَضَب وَذl ٕاَذا ٔاْزَجعَ

َالً» فَهَُو َمْحُموٌل احلَمُل مُ :"ومما جاء هبذا املعىن قول ابن منظور ًال وُمحْ ِمُ·ُ َمحْ َء َحيْ َل الَيشْ َتٌق ِمن َمحَ شـْ
يٌل واحلَْملُ  لَ  َما:َوَمحِ ًال،واحلُْمَالنُ  و ُمحِ ِمُ·ُ َمحْ ابَِة َحيْ ÅCعََىل ا ُ·َ اٌل،وَمحَ َمُل عَلَْيِه ِمَن  َما:اجلَْمُع ٔاْمحَ ُحيْ

َواِب ِيف الِهَبِة َخاَصةً  ÅC2."ا  
وامرٔاة  .وعََىل َظهِْرِه َمحلٌ .اْمراÊٌة وَجشََرٌة ذات َمحلٍ :"الزخمرشي سابقيه يف تعريفه للحمل ٕاذ قال ومل خيالف

َء،.َحاِملٌ  Åلُْت اليش اٌل ُمحَم]ٌ  وَمحَ َملُْتُه، وهِذه ِمجَ لَِنيه غريُه فاْحتََملُْتُه َوَحتَ ءَ  .وَمحَ Å3."وَحاِمَ]ٌ اليش  
  :هناللحمل تعريفات عّدة م :اصطالحااصطالحااصطالحااصطالحا    - - - - بببب
ثبت لغريها من اللكم اÙالفة لها يف نوعها، ولكن توجد بيهنام متشاهبة من بعض  ٕاعطاء اللكم حمك ما" 

  4."الوجوه
Åه رد الّيشء ٕاىل نظريه ٕ�حلاق ٔاحدهام ٕاىل االٓخر"وقد عّرف امحلل يف حميط احمليط    5."بأن
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  6."امحلل قياس ٔامر عىل ٔامر وحتميل ٔاحدهام عىل االٓخر:"وقيل
  7."تعدية أالحاكم من املقيس عليه ٕاىل املقيس: "ضافة ٕاىل متام حسان اãي عّرف امحلل بأنّه�الٕ 

والواحض من .ٕاّن ما نُالحُظه من هذه التّعريفات هو ٔاّن لك معاين امحلل اصطالحا متقاربة
نظايم القياس وامحلل مفهومان رضورçن متاكمالن لفهم اللغة العربية يف بعدها ال : تقدم ٔانّ  خالل ما

لكن هذا اãي يبدو عدوال عن .بدا خروجا عن هذا النظام من êة ëنية العام من êة،وتفهم ما
حيملون الفروع عىل  فالنحاة عادة ما النظام هو يف تقدير» نظام آخر مبثابة التوسعة للنظام أالول

 بني القياس أالصول من ٔاجل ضبط قوانني اللّغة ضبطا حمكام،ومن هنا فٕاننا نالحظ قرب الّص]
هو محل غري :"وخاصة ؤاّن ابن أالنباري عند تعريفه للقياس قال ،ونتساءل عن العالقة بيهنام8وامحلل

  9."املنقول عىل املنقول ٕاذا اكن يف معناه
ٕان ارتباط تعريف القياس �محلل جيعل املصطلحني متداخلني فð بيهنام، واحلقيقة ٔاّن علامء أالصول حني 

  :ل النّحو وتنظري ٔادلته حتدثوا عن دليل القياس مشريين ٕاىل معنيني òقاموا بوضع ٔاصو 
ٔاّن القياس معلية عقلية جيرهيا العريب بفطرته ٔاو النحوي بصنعته، وتدعى هذه العملية  هو :مهنام أالول
  .�محلل

ٔانظمة القياس هو القواعد النّحوية املسج] يف كتب النحو ؤاصوò يتعلمها الطالب ليفقه  الثاين ٔان
لغته،ٔاو يعمل هبا ا�هتد؛ذl لسبب هو ٔاّن الغرض من قواعد النحو ٔان تكون مقاييس تنطبق عىل 
مجيع ٔامث] الباب الواحد؛فٕاذا فقهها املرء قاس علهيا سائر ٔامث] الباب اليت يتعلمها،فالقواعد ٕاذن قوانني 

  10.مسج] يقوم طالب العمل ٕاىل محلها عىل غريها من أالمث]
من هذا التوافق بني املفهوم xصطالú للحمل والقياس ٕاّال ٔاّن اCارس يدرك جيّدا مما قاò  و�لرمغ

كتبوه،ٔاّن مثة فرقا بيّنا ميتاز به مفهوم القياس عن فكرة امحلل،فيالحظ ٔاّهنم  علامء العربية القداىم وما
نّص عليه  ،ويؤكد هذا ما11يةيسـتعملونه بكرثة مرادفا للقانون اللكّي ٔاو النظام العام للظاهرة اللّغو 
واملراد �لقياس ٔان يكون هناك :"الريض اCين xسرت�دي بعبارة موجزة عن القياس يف النحو فقال

  12."ضابط لكّي
يف ) ليس(ٔاجري جمرى  هذا �ب ما:"قاò سيبويه ومما يثبت ٔايضا ٔاّن القياس قصد به القانون العام ما

زيٌد  عبد هللا ٔاَخاَك،وما ما:تقول)ما( ٕاىل ٔاص·،وذl احلرفبعض املواضع بلغة ٔاهل احلجاز مث يصري
يعملوهنا يف يشء وهو القياس؛ٔالنه ليس  وهل؛ٔاي ال) ما(منطلقًا،ؤاّما بنو متمي فيجروهنا جمرى

  13."وال يكون فهيا ٕاضامر)ليس (ك )ما(بفعل،وليس 
وهو  """"امحللامحللامحللامحلل"""" املعىن الثاين وبني""""القواعدالقواعدالقواعدالقواعد""""    نسـتنتج ممّا سـبق ٔاّن مثة عالقة بني املعىن أالول للقياس

  :ممتثل يف النقاط االٓتية



 العدد اخلامس والعرشون  -12ا��                                          جم] لكية االٓداب و اللغات

 2019جوان                                     378                               لكية االٓداب و اللغات

 .أالول يقود ٕاىل اسـتخدام الثاين •

 .القياس ٔاوسع ؤامشل من امحلل •

  .القياس ٔاصل وامحلل فرع •
خرج عن هذه الظاهرة عن طريق ٕاظهار عالقة ٔاو  ومعناه ٔاّن امحلل وسـي] ٔاو ٔاداة حتاول ٔان جتذب ما

  14.ما انعتق مهنااصطناع رابطة بني الظاهرة أالمر و 
وملّا اكن القياس قد ٔاخذ حقّه يف احلديث عند علامء العربية اكن البّد من ٔان نويل امحلل 

  .اه�منا؛ٔالّن لك محل يتضمن لو» من ٔالوان الع]،وفهم امحلل يرتتب عليه فهم ٔانواع من العّ] 
  15:ويه" إالقإالقإالقإالقرترترترتااااحححح"يف  ولكن قبل ذl وجب علينا ٔان نعّرج عىل ٔاراكن امحلل، وقد ذكرها السـيوطي

 .وهو املقيس عليه ٔاو احملمول عليه:أالصل •

 .وهو املقيس ٔاو احملمول:الفرع •

العالقة اليت رٔاى املتلكم العادي ٔاو النحوي ٔاهنا تربط بني احملمول واحملمول عليه، "ويه:الع] •
 " 16.فقاس ٔاحدهام �الٓخر

حنوية ٔام داللية منسوبة ٕاىل مثال  لك ظاهرة لغوية سواء أاكنت صوتية ٔام رصفية ٔام"ويعين:احلمك •
ٔاو �ب،وقد دٔاب بعض النحاة عىل تقسـمي احلمك ٕاىل واجب وممنوع وحسن وقبيح وخالف أالوىل 

 17."وجائز عىل السواء
  :وحىت يتضح أالمر ٔاكرث نرضب مثاًال عىل امحلل ليتبني املقصود بأراكنه أالربعة

فلام قالوا بع] 18.كون حمكه الرفع يف ع] إالسـناد يرى النّحاة ٔاّن »ئب الفاعل حيمل عىل الفاعل يف
ٔالّن معناه يدل عىل من وقع عليه "إالسـناد قصدوا ٔاّن »ئب الفاعل مل يكن مرفوعا يف أالصل ٔاو الوضع

وãا  لكنّه ٔاشـبه الفاعل يف كونه مسـندا ٕاليه فهو مفعول به يف املعىن فاكن يسـتحق النصب الفعل
واحملمول هو »ئب الفاعل  فاحملمول عليه يف هذا املثال هو الفاعل ادهٔاعطي الرفع اكلفاعل لع] ٕاسـن

  19.واحلمك هو الرفع، والع] يه إالسـناد واãي قام �محلل هو النحوي
يتضح ٔاّن امحلل كام يف النحو شبيه �لقياس الفقهـي اãي يعين ٕاحلاق أالمث] اليت  من املثال
اكنت من  ٕاذا ص رشعي من الكتاب العزيز،والسـنة املطهرةأالمث] اليت ورد فهيا ن مل يرد فهيا نصب

يف ذl ٔالّن ٔاراكن امحلل يف النحو منزتعة  ريب وال الباب نفسه اãي ينمتي ٕاليه املثال املنصوص عليه
  20.من ٔاراكن القياس يف الفقه
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ه املناسـبة وهذ يقوم عىل ٔاساس املناسـبة بيهنام وهام احلامل واحملمول فامحلل ٕاذا يتطلب وجود شـيئيني
القياس "يقول السـيوطي نظريا ٔاو ضّدا lã يكون امحلل يف العربية كام يه عالقة تشابه معىن ٔاو لفضا

ومحل ضّد  ومحل نظري عىل نظري ومحل ٔاصل عىل فرع محل فرع عىل ٔاصل"يف العربية عىل ٔاربعة ٔاقسام
  21..."فالنظري ٕاّما يف اللفظ ٔاو يف املعىن ٔاو فهيام...عىل ضدّ 
تبّني ٔاّن امحلل اليلزم صورة واحده بل ò صور عديدة وضعها """"ٔاو يف املعىنٔاو يف املعىنٔاو يف املعىنٔاو يف املعىن""""وقفنا عند عبارة وٕاذا 

النحاة القداىم واسـتخدموها اسـتخداما واسعا حرصا مهنم عىل ٔان يبنوا للغة العربية قواعد 
 عينذكر مهنا أالصل والفر  مطردة،ؤانظمة مقننة تعني عىل ٕايقاف شـيوع اللّحن يف ا�متع إالسالم

  .وامحلل عىل املعىن وهو موضوع حبثنا واجلوار التقاص و والغالب والتشابه
  ::::امحلل عىل املعىنامحلل عىل املعىنامحلل عىل املعىنامحلل عىل املعىن. . . . 2222

فٕاذا ماخال احلديث من  اãي حيدث بطريقة واحدة يعّد املعىن ٔاساس التّفامه يف ا�متع"
ف عند ٔاومل يسـتطع ٕايصال املفاهمي من عقل الٓخر،فٕانّه يصبح جمرد مجموعات من أالصوات تق املعين

الوظيفة أالوىل للّغة يه نقل أالفاكر واملعاين من خشص :حّد االٓذان البرشية وال تتعّداها و�لتايل فٕانّ 
  22."ميكن فصم عراها العالقة بني اللّغة ومعناها عالقة وثيقة ال: الٓخر، ومن ّمث فٕانّ 

ىن العرب بألفاظها وكام تع:"ويقول ابن جين مؤكدا ٔامهية املعىن سواء �لنسـبة للّغوي ٔاو النّحوي
و�ٔالجساع اليت  وتراعهيا وتالحظ ٔاحاك�ا �لشعر �رة واخلطب �رة ٔاخرى، فتصلحها وهتذهبا

  23."تلزت�ا،وتتلكف اسـمترارها،فٕاّن املعاين ٔاقوى عندها ٔالزم علهيا ٔاخفم قدًرا
ويدlّ عىل متكن املعىن يف ٔانفسهم وتقدمه للفظ عندمه تقدميهم :"ويف موضع آخر يقول

ٔافال ...رف املعىن يف ٔاول اللكمة،وذl لقوة العناية به فقدموا دلي· ليكون ذl ٔامارة لمتكنه عندمهحل
وٕاىل حروف إالحلاق والصناعة كيف �هبا التأخر لو مل يعرف  كيف �هبا التقدم،:ترى ٕاىل حروف املعاين
  24."معنيا من غريه اكفيا وعلوه يف تصورمه ٕاّال بتقدم دلي·،وتأخر نقيضه،لاكن سـبق املعىن عندمه،

ٕاّن هذا اãي ذكر»ه عن املعىن ؤامهيته جنده ٔايضا عند محمد اخلرض حسني يف حديثه عن احلاجة ٕاىل 
ولو ّحص ٔان يضع الواضع للك معىن لفظا خيتص به لاكن احلرج اãي تقع فيه :"القياس يف اللّغة حني قال

ذر عىل البرش حفظ ما يكفي عىل اختالف اللّغة، ٔان تضيف ا��ات الضخمة عن تدويهنا،ويتع
وتباين وجوهها،فالقياس طريق يسهل به القيام عىل اللّغة،ووسـي] متكّن إالنسان من النطق بآالف من 

ٔاو حيتاج يف الوثوق من حصة عربيهتا ٕاىل مطالعة كتب اللّغة  اللكم وامجلل دون ٔان تقرع مسعه من قبل
  25."ٔاو اCواوين ملنثور العرب ومنظو�ا

ٔاي ٔاّن ارتباط امحلل �ملعىن ينتج عنه وصف الظواهر اللّغوية،وقد عّرب عنه ٕامام النحاة 
ٔانزلوه (مبصطلحات عديدة نذكر مهنا عىل سبيل املثال ال احلرص قوò يف مواضع خمتلفة من الكتاب 
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م ونكرة؛ٔالّهنام ؤاّما احلق والباطل فيكو»ن معرفة �ٔاللف والال:"ويقول 27)...ٔاحلق بكذا(ٔاو 26)مزن& كذا
مل يمتكن من املصادر كسـبحان هللا ولَسعديك،ولكّهنم ٔانزلوها مزن& الظّن،وكذl  مل يزنال مزن& ما

  28".ذكر» غري هذا مبزن& معَرَك هللا وِقعَدك هللا فأنزل ما.اليقني ٔالنّك حتقق به كام تفعل ذl �حلّق 
اعمل ٔاّن :"قول املربد" عىل اللّفظ ٔاجودحيمل عىل املعىن،ومح·  ما"وجاء يف املقتضب يف �ب

و  ومعرٌ  جاءين غري زيدٌ  ما:جيوز ٔان حيمل عىل املعىن ٕاّال بعد اسـتغناء اللّفظ،وذl قوl اليشء ال
وكذl .عىل هذا املوضع)معرو(ٕاّال زيٌد،حفمل :هو ٕانّام )غري زيد(عىل املوضع؛الّن معىن قوò)معر(محل 
جاءين  ما:ٕانّام جاز الرفع ٔالّن املعىن .ت العاقل ولو خفضته اكن ٔاحسنرفع.جاءين من ٔاحد عاقلٌ  قوò ما
  29."ٔاحد

òرٔايت غلبة املعىن للفظ وكون اللّفظ خادما للمعىن مشـيّدا به،وٕانّام :"ويؤيد هذا الرٔاي ابن جين يف قو
*ء به ò ومن ٔاج·،ؤاّما غري هذه الطريقة من امحلل عىل املعىن فأمر مسـتقٌر ومذهٌب غري 

  30."تنكرمس 
جيوز ٕاّال بعد اسـتغناء اللّفظ ومتام  كام مل خيالف السـيوطي سابقيه يف كون امحلل عىل املعىن ال

  31.الhم
وقد "امحلل عىل املعىن"معىن هذا لكه ٔاّن النحاة القداىم اسـتخدموا صورا متنوعة يف ٕاطار ٔاسلوب 

املّطردة،ؤامه صور التأويل اليت اعمتدوه ٔ+سلوب من ٔاساليب تأويل النصوص اليت مل تطابق القواعد 
òاعمل ٔاّن هذا الرشج غور من العربية بعيد،ومذهب »زح :"اسـتخدموها مجعها ابن جين يف قو

قد ورد به القرآن الكرمي وفصيح الhم منثورا ومنظوما؛كتأنيث املذكّر،وتذكّري املؤنث،وتصور .فسـيح
الثاين عىل لفظ قد يكون عليه أالول،ٔاصال اكن  معىن الواحد يف امجلاعة،وامجلاعة يف الواحد،ويف محل

  32."ذl اللّفظ ٔاو فرعا
وسـنحاول يف معلنا هذا ٔان جنيل هذا أالسلوب يف ظاهرة لغوية هاّمة يه التذكري والتّأنيث 
يف القرآن الكرمي كون هذا أالخري هو املصدر أالول يف وضع القاعدة،ولسان العرب املشرتك، مجع هللا 

ب فاحمتلها واحمتل وجوه التغيري فهيا،فال جتد نّصا آخر يعادò يف املزاوجة بني التذكري فيه ٔالسـنة العر 
والتأنيث والنظم،وخري مثال عىل ذl تذكري الفعل وxمس يف موطن وتأنيثه يف موطن آخر،وجند هذا 

اللّفظ مّزيت بني النّوعني املذكر واملؤنث �للّفظ ٔاو اختصاص "أالسلوب يف العربية ٔايضا حبيث 
والنوع،جفعلت للمؤنث لفظا،سواء ٔااكن املؤنث حقيقيا ٔاو جمازç،واللّغة تفّرق بني اجلنسني يف اخلطاب 

ويف أاللفاظ بألفاظ ختص اãكور ؤالفاظ ختص إال»ث ٔاو بالحقة تزاد يف xمس للتأنيث،مفن  �لضامئر
ٔانِت،يه،هّن، ويوجد نوع :ث حنؤانت ٔانمت،هو،مه،وضامئر إال»:يعرف بضامئر اãكور حنو الضامئر ما
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ëلث مشرتك يهنام مثل ٔا»،ٔان�،ٔاطلق فهيام ملعاينة اÙاطب من خياطبه،وٕان وجد اãكور مع إال»ث 
  33".غلّب مضري املّذكر

اعمل ٔاّن املذكر حّق علهيم من املؤنث؛ ٔالّن املذكر ٔاّول، ؤاشدÇ متكنا وٕانّام خيرج التأنيث من :"يقول سيبويه
واليشء } من قبل ٔان يعمل ٔاذكر هو ٔام ٔانىث {ال ترى ٔاّن اليشء يقع عىل لك ما ٔاخرب عنهالتذكري،أ 

  34."كن عندمه وأالخف علهيم،وتركه عالمة ملا يستثقلون ذكر،فالتنوين عالمة لٔالم
ٔاّن تذكري املؤنث واسع جدا؛ٔالنّه رّد فرع ٕاىل ٔاصل،لكن تأنيث املذكر ٔاهب يف "ويف اخلصائص ورد 

  35."رابالتناكر وإالغ
وملا اكن املذكر ٔاصل واملؤنث فرع عليه،ارتأينا ٔان يكون احلديث برد الفرع ٕاىل أالصل ٔالّن النّحاة 

تفسري القرطيب للقرآن الكرمي، ومن ٔامث]  مستندين يف ذl عىل.اعتربوه ٔاوىل من رد أالصل ٕاىل الفرع
  .أاللفاظ اليت ورد ذكرها يف تفسريه

θ# :بتذكري لفظة شفاعة يقول هللا تعاىل ::::لفظة الشفاعةلفظة الشفاعةلفظة الشفاعةلفظة الشفاعة • à) ¨? $#uρ    “Ì“ øg rBω$YΒ öθ tƒ �   §ø� ¯Ρ  tã 
§ø� tΡ$\↔ ø‹ x©Ÿ ≅ t6 ø) ãƒω uρ ã $pκ ÷]ÏΒ × πyè≈ x� x©Ÿ ω uρ ä  ‹s{ ÷σ ãƒ ë< $pκ ÷]ÏΒ Αô‰ tã Ν èδω uρö βρ ã�|ÁΖãƒ ×Ÿt∩⊆∇∪.}48:البقرة{.    

Ÿ ωuρã ≅t6 (:وقوò تعاىل:"يقول القرطيب ø)ãƒ $ pκ ÷]ÏΒ ×  π yè≈x�x©  ( ذة من الشفع، وهام االثنان تقول الشفاعة مأخو

قرٔا  )وال يقبل(:وقوò تعاىل. اكن وترا، فشفعته شفًعا،والُشفعة ِمنُه؛ٔالنّك تضّم م8 رشيكك ٕاىل ملكك
�لتاء؛ٔالّن الشفاعة مؤنثة، وقرٔا الباقون �لياء عىل التذكري؛ٔالّهنا مبعىن  )تُقبل(ابن كثري ؤابو معرو

ؤالنّه جيوز يف ّلك . فقد ذكّر xمس املؤنث خللو الفعل من عالمة التأنيث، محال عىل املعىن 36."الشفيع
مؤنث اللّفظ غري حقيقي التأنيث ٔان يعامل معام] املذكر؛ٔالّن صيغة التذكري يه أالصل يف الhم فال 

    37."حتتاج ٕاىل سبب

M   :�لتذكري يف قوò تعاىل"لكمة"وردت لفظة :  :  :  :  لفظة لكمةلفظة لكمةلفظة لكمةلفظة لكمة • s9$s% èøŒÎ)Ï πs3 Í× ¯≈ n=yϑø9$# ã Ν tƒ ö� yϑ≈ tƒ ¨ β Î)© !$#Ï  

8 ç�Åe³ u;ãƒ 7 πyϑÎ= s3 Î/ ç µ÷ΖÏiΒ µßϑó™ $# ß  xŠ Å¡yϑø9$# |¤Š Ïã çßø⌠$#z Ν tƒ ö� tΒ $YγŠ Å_ uρ ’ Îû $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# Í ο t�Åz Fψ $#uρ z ÏΒ uρ t  Î/ §� s) ßϑø9$# 

" لكمة "معىن؛ٔالّن معىن �لتذكري لل )امسه(مث )لكمة(:علّل القرطيب قوò تعاىل} 45آل معران {.∪∋⊇∩
"C38." ومعناه الّصديق،واملسـيح هو لقب لعيىس عليه السالم" و    

!©%šÏ   :جاءت لفظة موعظة �لتذكري يف قوò تعاىل: : : : لفظة موعظةلفظة موعظةلفظة موعظةلفظة موعظة • $#t βθ è=à2ù'tƒ ( # 4θ t/ Ìh�9$# Ÿ ω 

tβθ ãΒθ à) tƒ � ω Î) $yϑx. ã Πθ à) tƒ ”Ï%©! $# ç µäÜ¬6 y‚ tF tƒ ß ≈sÜø‹ ¤±9$# z  ÏΒ Äb §yϑø9$#4 y 7 Ï9≡sŒ öΝ ßγ ¯Ρ r'Î/ ( # þθ ä9$s% $yϑ̄Ρ Î)ß ìø‹ t7ø9$# ã ≅ ÷W ÏΒ ( 

# 4θ t/ Ìh�9$#3¨ ≅ ym r& uρ ª ! $#y ìø‹ t7ø9$#t Π§� ym uρ ( # 4θ t/ Ìh�9$#4  yϑsù … çν u!% ỳ  πsà ÏãöθΒ ×t   ÏiΒ   ÏµÎn/ §‘ 4 ‘yγ tFΡ $$sù … ã& s# sù $tΒ y# n= y™ ÿ … çν ã� øΒ r&uρ ’n< Î)« 
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! $#(ï ∅tΒ uρ yŠ$tã y7 Í× ¯≈ s9'ρ é'sù Ü =≈ys ô¹ r& Í ‘$̈Ζ9$#(ö Ν èδ $pκ=Ïù χρ à$Î#≈ yz  ∩⊄∠∈∪}مفن (الشاهد } 275:البقرة
وعظ :غري حقيقي،ويه مبعىن" املوعظة"ٔالّن تأنيث "سقطت عالمة التأنيث من الفعل؛  )جاءه موعظة 
وجند هذه اللفظة يف موضع آخر من القرآن الكرمي حني 39."ٕ�ثبات العالمة  )مفن جاءته(وقرٔا احلسن 

#:قال تعاىل x‹≈ yδ ×β$u‹ t/ Ä ¨$̈Ψ= Ïj9 “Y‰ èδ uρ× πsà Ïãöθ tΒ uρ š  É) −Gßϑù= Ïj9 ∩⊇⊂∇∪ }يعين } 138:آل معران
 40.واملوعظة هنا من الوعظ ٔايضا القرآن،

Ÿω   :قال تعاىل:رمحةرمحةرمحةرمحة    لفظةلفظةلفظةلفظة • uρ ( #ρß‰ Å¡ø� è? †ÎûÇ Ú ö‘ F{$#y ‰ ÷èt/ $yγ Ås≈ n= ô¹ Î)ç νθ ãã÷Š$#uρ $]ù öθ yz $·è yϑsÛ uρ 4¨ β Î)| 

M uΗ ÷q u‘ « ! $# Ò =ƒ Ì� s%š ∅ÏiΒ t  ÏΖÅ¡ós ßϑø9$# ∩∈∉∪}ليل عىل " رمحة"ذّكرت لفظة } 56:أالعرافCيف االٓية وا
ٕاّن رمحت هللا (ٕاّن قوò تعاىل:"والرمحة مؤنثة، يقول القرطيب" قريب"قوò تذكريها الوصف املذكر وهو

غفران، ٔاّن الرمحة والّرمح واحد، ويه مبعىن العفو وال :ٔاوهلام .فيه سـبعة ٔاوجه. ومل يقل قريبة )قريب
… šãyϑsù :كقوò تعاىل والتذكري الّرمحة املصدر، :بن مشيل وقال النرص çν u!% ỳ ×πsà Ïãöθ tΒ  ÏiΒ ÏµÎn/ §‘ 

š∩⊄∠∈∪}وقيل ٔاريد �لّرمحة إالحسان؛ؤالّن ماال يكون تأنيثه حقيقيا جاز تذكريه، وقيل }275:البقرة،
 42".ماك» قريبا:ىل تذكري املاكن، ٔايع"قريب"ذكّر وقال ٔابو عبيدة 41."ٔاراد �لّرمحة هنا املطر

ٕاذا اكن قريب يف معىن املسافة يذكّر ويؤنث،ٕاذا اكن يف معىن النسب يؤنث بال :" ويف معاين القرآن
  43."ذات قرابيت: تقول هذه املرٔاة قريبيت،ٔاي.اختالف بيهنم

د وهام لغتان، القرب والبع"قريب: "ويف مؤلفه علّل سبب تذكري الصفة واملوصوف مؤنث بأن املراد ب
β)| M¨  :حيث قال تعاىل uΗ ÷q u‘ «! $# Ò =ƒ Ì� s% š∅ÏiΒ t ÏΖÅ¡ós ßϑø9$#  وقريبة،لغتان يف القرب والبعد،فٕاذا

عىل وزن فعيل وفعيل يسـتوي فهيا املذكر "قريب:"وقيل44."قريبة منك وبعيدة:صارو ٕاىل النسب قالوا
z>u�ŸÑuρ  $oΨ   :ونظريه قوò تعاىل45."واملؤنث حقيقيا ٔاو غري حقيقي s9W ξ sW tΒ zÅ¤ tΡ uρ… ç µs) ù= yz (tΑ$s%  tΒ Ä ÷∏ ãƒ z 

Ν≈ sà Ïè ø9$#} ‘ Éδ uρ Ò ΟŠ ÏΒ u‘ ∩∠∇∪}ي اقتىض دال& تذكري "قريب"وصف  وعلّل الزخمرشي تذكري}78:يسãا
ذكّر قريب عىل تأويل الّرمحة �لرمح ٔاو الرتمح، ٔاو ٔالنّه صفة "يف االٓية،بأربعة ٔاشـياء فقال"رمحة"لفظة 

يشء قريب ٔاو عىل شبهيه اãي هو مبعىن مفعول النقيض ٔاو ٔالن الرمحة غري :ذوف،ٔايموصوف حم
  46".حقيقي

يسـتنتج مما سـبق ٔاّن لفظة قريب اليت جاءت بعد لفظة رمحة قد ذّكرت؛ٔالّن تأنيث الّرمحة تأنيث غري 
غري وفعيل يسـتوي فهيا املذكر واملؤنث حقيقيا اكن ٔاو " فعيل"ؤالّن صفة قريب عىل وزن  حقيقي
  .حقيقي
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!ª : قال تعاىل ::::لفظة الساعةلفظة الساعةلفظة الساعةلفظة الساعة • $# ü “Ï%©! $# t Αt“Ρ r& | =≈ tGÅ3 ø9$# Èd , ptø: $$Î/ t β#u”L Ïϑø9$#uρ 3 $tΒ uρ y 7ƒ Í‘ ô‰ ãƒ ¨ ≅ yè s9s πtã$¡¡9$#Ò 

=ƒ Ì� s%   ∩⊇∠∪  }والساعة " قريبة"ومل يقل "قريب"يف هذه االٓية الكرمية قال تعاىل  } 17:الشورى
لعل البعث ٔاو لعل جميء الساعة :ؤالن املقصود اكلوقت، واملعىن لفظ مؤنث؛ٔالّن التأنيث  غري حقيقي

ويف موضع آخر قرٔا لفظ 47.فقريب هنا نعت ينعت به املذكّر واملِؤنث  وامجلع مبعىن ولفظ واحد قريب
%tΑ$s  :الّساعة يف قوò تعاىل uρ t Ï%©! $# ( #ρ ã� x� x. Ÿ ةω ة$oΨM Ï? ù's? è πtã$¡¡9$#(ö ≅ è% 4’n?t/ ’ În1 u‘ uρ ö Ν à6̈ΖtM Ï? ù'tGs9É Ο Î=≈ tã 

É= ø‹ tóø9$#(Ÿ ω Ü>â“ ÷è tƒ ç µ÷Ζtã ãΑ$s) ÷W ÏΒ ; ο §‘ sŒ ’ ÎûÏ N≡uθ≈ yϑ¡¡9$# Ÿ ω uρ ’ ÎûÇ Ú ö‘ F{$# I ω uρã � tó ô¹ r&  ÏΒ š� Ï9≡sŒIω uρ ç �t9 ò2 r& � ω Î) 

’ Îû5 =≈tGÅ2 & Î7 •Β ∩⊂∪} ٔوقرٔا " لتأتينــــــــــمك"�لتذكـــــــــــــــري،فذكـــــــــر الفعل } 03:سـبا
  48.،واملقصود البعث، لنفي الساعة"ينمكليأت "

واملؤنث  ومعناه ؤاّن التأنيث فهيا غري حقيقي، لفظ اخلصاصة من املؤنثات احملازية، :لفظ اخلصاصةلفظ اخلصاصةلفظ اخلصاصةلفظ اخلصاصة •

!©%t Ï:ا�ازي املقصود به امس مذكر فيحمل عليه يف التذكري قال تعاىل $#uρ ρ â§θ t7 s? u ‘# ¤$! $#z ≈yϑƒ M} $#uρ  ÏΒ ö 

/Å‰ Ï= ö7 s%t βθ ™7Ït ä†ô  tΒ t � y_$yδ öΝ Íκ ö=s9Î)Ÿ ω uρ t βρ ß‰Åg s† ’ Îûö Ν Ïδ Í‘ρß‰ ß¹ Zπy_% tn !$£ϑÏiΒ    (#θ è?ρ é&š χρ ã� ÏO ÷σ ãƒ uρ # ’n?tã öΝ ÍκÅ¦à�Ρ r& ö 

θ s9uρ t β% x. ö Ν Íκ Í5 × π|¹$|Á yz 4  tΒ uρ s −θ ãƒ £ xä© ÏµÅ¡ø� tΡ š � Í× ¯≈s9'ρ é'sù ã Ν èδ šχθ ßs Î= ø� ßϑø9$# ∩∪}09:احلرش {

لكون تأنيث اخلصاصة ليس "قد جرد من عالمة التأنيث و " اكن"سـبق لفظ اخلصاصة الفعل 
  49".وامسها ��رور والباء للمالبسة"اكن"حقيقيا،ؤالنّه فصل بني 

  50.ٔاصل اخلصاصة من xختصاص وهو xنفراد �حلاجة؛ٔاي ولو اكن هبم فاقة وحاجة
  :ٕاذا مفرد تذكري هذه اللكمة كام يفهم مما تقدم سـببني

  .صة تأنيث حقيقيكون تأنيث اخلصا :أالول
  .وامسها ��رور،والباء للمالبسة"اكن"ٔالنّه فُصل بني  :الثاين

β ¨: يف قوò تعاىل جاء    ::::أالنعامأالنعامأالنعامأالنعام    لفظةلفظةلفظةلفظة • Î)uρ ö/ä3 s9 ’ ÎûÉ Ο≈ yè ÷Ρ F{$# Z ο u�ö9 Ïè s9( /ä3‹ É) ó¡BΣ $®ÿ ÊeΕ ’ Îû ÏµÏΡθ äÜç/ . ÏΒ È÷ t/7 

ö̂� sù 5ΘyŠuρ $·Ψ t7©9 $TÁ Ï9% s{ $Zó Í←!$y™ t  Î/ Ì�≈ ¤±= Ïj9 ∩∉∉∪ }عىل " الهاء"اختلف الناس يف الضمري } 66:النحل
ملّا اكن لفظ امجلع وهو امس اجلنس يذّكر :قب·،وهو مجع املؤنث،قيل ٕاىل ما ماذا يعود؟ فقيل هو عائد

ذكرت عىل " أالنعام"اخلالصة ٔاّن 51.جاز عود الضمري �لتنكري هو أالنعام ويه أالنعام:ويؤنث فيقال
 .معىن امجلع، وأالنعام تذكر وتؤنثمعىن النعم حفملت عىل 

 : لفظ القسمة مؤنثة لفظا وقد وردت يف القرآن الكرمي �لتذكري حنو قوò تعاىل    ::::لفظ القسمةلفظ القسمةلفظ القسمةلفظ القسمة •
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 #sŒÎ)uρ u �|Ø ym sπyϑó¡É) ø9$# ( #θ ä9'ρ é& 4 ’n1 ö� à) ø9$# 4 ’yϑ≈ tGuŠ ø9$#uρ ß Å6≈ |¡yϑø9$#uρ Ν èδθ è%ã— ö‘ $$sù çµ÷ΨÏiΒ (#θ ä9θ è% uρ ó Ο çλ m;Zω öθ s% 

$]ùρ ã� ÷è̈Β ∩∇∪}08:النساء{.  

من ٔاول أالمر،ٕان  محمول عند مجهور ٔاهل العمل عىل الندب 52)فارزقومه منه(ٕاّن أالمر يف قوò تعاىل
  .ليس يف الصدقات الواجبة غري الزاكة

& r:ٕاذ يه مبعىن املال واملرياث،كقوò تعاىل فهو عائد عىل معىن القسمة، )منه(ٔاما الضمري  y‰ t6 sù ó 

Ο Îγ ÏGu‹ Ïã÷ρ r'Î/ Ÿ ≅ ö6 s% Ï !% tæ Íρ Ï µ‹ Åz r& § Ν èO $yγ y_ t� ÷‚ tGó™ $#  ÏΒ Ï!% tæ Íρ Ï µ‹ Åz r& 4š � Ï9≡x‹ x. $tΡ ô‰ Ï. y#ß™θ ã‹ Ï9($tΒ tβ%x. x‹è{ ù'uŠ Ï9ç 

ν$yz r& ’ ÎûÈ ÏŠ Å7 Î= yϑø9$# H ω Î) β r& u !$t±o„ ª ! $#4ß ìsù ö� tΡ ; M≈ y_ u‘ yŠ  ¨Β â !$t±®Σ3 s − öθ sù uρ Èe ≅ à2 “ÏŒA Ο ù=Ïæ ÒΟŠ Î= tæ ∩∠∉ 
  53.ي السقاية؛ ٔالّن الّصواع مذكر؛أ }76:يوسف{

فٔالنّه محل  )فارزقومه منه(مث قال  )ٕاذا حرض ٔاحد القسمة ٔاولو القرىب(:يفهم من هذا ٔاّن قوò تعاىل
  54.عىل إالرث يعين املرياث ٔاوًال ٔاو ٔالّن القسمة املقسوم يف املعىن

  ::::امتةامتةامتةامتةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاخلاخلاخلاخل
        :يف اخلتام نصل ٕاىل مج] من النتاجئ ٔامهها

 .وسـي] ٔاداة اسـتخد�ا العلامء لرّد املسائل اخلارجة عن القياس ولوضع قواعد مطردةامحلل  -
 .والع] واحلمك واحملمول، احملمول عليه،:يتطلب لك محل حنوي ٔاربعة ٔاراكن يه -
مفهنا تصور معىن  تأنيث املذكر، تقترص عىل تذكري املؤنث ٔاو للحمل عىل املعىن صور متنوعة ال -

 )…عة وامجلاعة يف الواحدالواحد يف امجلا
 .حيمل عىل اللّفظ ٔاجود ٔالّن ما يكون ٕاّال بعد متام الhم؛ امحلل عىل املعىن ال -
 .ٔالن أالصل التذكري ال التأنيث املذكر ٔاخف من املؤنث؛ -
 .كونه رّد فرع عىل ٔاصل تذكري املؤنث �ب واسع جدا، -
 .وجة بني التّذكري والتأنيثالنّص القرآين من ٔامه النّصوص اليت اعمتدت املزا -
 ...الّساعة، الشفاعة، الّرمحة،اخلصاصة:ٔاكرث أاللفاظ املؤنثة الواردة بصيغة املذكر يف القرآن الكرمي -
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 2019جوان                                385                                - بسكرة-جامعة محمد خيرض

    ::::واملصادرواملصادرواملصادرواملصادرواملراجع واملراجع واملراجع واملراجع     الهوامالهوامالهوامالهوامشششش
                                                                        

م، 1979عبد السالم محمد هارون، دار الفكر،: حت )محل(معجم مقاييس اللغة، مادة: ابن فارس 1
2/106.  
  .م1997 ،1بريوت،ط صادر، دار: ،حت)محل(لسان العرب،مادة: ابن منظور 2
  .131-130م، ص2009، 1ط دمشق، ، دار النفاس،)محل(ٔاساس البالغة، مادة: الزخمرشي 3
 .27م، ص1353القاهرة،  ،القياس يف اللغة العربية، املطبعة السلفية: محمد خرض حسني 4
 .50م، ص1987، 1ط ، بريوت،)محل(مادة  ،حميط حمليط: بطرس البسـتاين 5
 .67م، ص1986، 2ط فية، مؤسسة الرسا&،معجم املصطلحات النحوية والرص : محمد مسري اللبدي 6
 .174م، ص2000عامل الكتب، القاهرة،  أالصول،: متام حسان 7
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 .1/57، 1996 ،3عبد السالم هارون،مكتبة اخلاجني، القاهرة، ط: الكتاب، حت: سيبويه 13
 .176ظاهرة قياس امحلل يف اللغة العربية، ص :ينظر عبد الفتاح حسن عيل البجة 14
 .91م،ص1999طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الصفا، القاهرة، : xقرتاح،حت: السـيوطي 15
 .78التعليل النحوي يف اCرس اللّغوي، ص: خاC بن سلðن بن �نا الكندي 16
 .78ص:املرجع نفسه 17
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