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يتناول البحث قضية امحلل عىل املعىن عند 

يف " هـ880"املفرس اللغوي ابن عادل احلنبيل
  ".اللباب يف علوم الكتاب: "تفسريه

و هيدف ٕاىل ٕابراز ٔامهية هذا املبحث يف عمل 
التفسري والتأويل، وبيان ٔاثر معرفته وإالحاطة 

 ٓ ِي القرآن والوقوف عىل معانيه به يف فهم ا
 vومراميه، وذ| من خالل ٕايراد ٔاشاك
وصوره اليت ذكرها املفرسون ؤامئة اللغة 
والنحو، كتذكري املؤنث وتأنيث املذكر، ومحل 
املفرد عىل معىن املثىن ٔاو امجلع، ومحل امجلع 

  ...عىل معىن املفرد ٔاو املثىن
كام يريم ٕاىل الوقوف عىل ٕاسرتاتيجية ابن 

  . عادل يف التأويل النحوي يف دراسة الظاهرة
  

  

  

  

  Résumé:  

L’étude traite le sujet de l’attribution du 

sens chez l’exégète linguistique Ibn Adel 

Alhanbali (880h) dans son livre 

exégétique aloubab fi ouloum alkitab . 

L’étude vise à mettre en lumière 

l’importance de ce champ de recherche 

pour l’exégèse et l’interprétation ainsi que 

sa contribution une fois maîtrisé dans la 

compréhension du texte coranique. Cela 

en rapportant les formes telles que citées 

par les exégètes et les sommités de la 

langue et la grammaire. Par exemple : la 

masculinisation du féminin, la 

féminisation du masculin, attribuer au 

singulier le sens du duel ou du pluriel et 

attribuer au pluriel le sens du singulier ou 

du duel, etc. l’étude vise également, à 

mettre en évidence la stratégie d’Ibn Adel 

en matière d’interprétation linguistique 

grammatical, à travers l’étude du 

phénomène en question. 
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        :  :  :  :  متهيدمتهيدمتهيدمتهيد
حمط اه�م الباحثني يف خمتلف علوم اللغة  -وال يزال -لقد اكن القرآن الكرمي      

رتاكيب، ٔام جمال املعاين وجماالهتا؛ سواء جمال أالصوات واحلروف، ٔام جمال أاللفاظ وال
  .وا�الالت

وٕاّن خمالفة ظاهر القرآن للكثري من القواعد النحوية عىل وجه اخلصوص قد شغل النحاة    
واملفرسين ووضعهم ٔامام ٕاشاكليات ؤاسـئ� من العوام واخلواص، فأجلأمه ذ| ٕاىل التأويل 

  :ٔاولئك املفرسين والنحاةومن بني . النحوي ساعني ٕاىل  ٕاجياد حلول ؤاجوبة لتª املسائل
: املتوىف سـنة(النعامين  أبو حفص رساج ا�ين معر بن عيل بن عادل احلنبيل ا�مشقي 

  . )هـ775
فقد ٔا´ن هذا أالخري عن عمل واسع وتفكري قومي وٕارادة قوية ومهة عالية؛ ٕاذ اسـتطاع أن    

عضها عىل بعض، ؤان جيمع الكثري من ٔاقوال النحاة واملفرسين السابقني v، ؤان يرحج ب 
  ".اللباب يف علوم الكتاب: "جيعل ذ| لكه يف تفسريه

مفا مفهوم امحلل عىل املعىن . امحلل عىل املعىن: ومن بني ٔامه موارد التأويل النحوي �يه    
وما يه ٔاشاكv وصوره؟ وكيف ٔاّول ابن عادل الرتاكيب اليت خالفت يف ظاهرها ما تعارف 

  خيص املطابقة يف الصيغة من ¿ة اجلنس ٔاو العدد؟عليه ٔاهل العربية ف¼ 
كام بني هذا كبار  –يعد هذا املبحث من ٔاوسع ٔابواب فقه اللغة ومباحث التأويل النحوي 

علامء اللغة اكبن جين وابن هشام وغريهام، فهو جيمع بني عدة علوم، كعمل الرصف والنحو 
وضعه العلامء وبني الرتاكيب اليت  وا�الÊ والبالغة؛ حىت يوفق بني أالصل اللغوي اÇي
معلية  -انطالقا من هذا أالساس-خيالف ظاهرها ذاك أالصل؛ فيكون امحلل عىل املعىن 

  . تأويلية تقديرية، يُلجأ ٕالهيا حلل ٕاشاكل ٔاو ٕازاحة مغوض، ٔاو ترجيح رٔاي عىل آخر
  حّد امحلل عىل املعىن 
ًال وُمحْالÕً  ::::    لغةلغةلغةلغة    - - - - أ أ أ أ  ِمØ َمحْ يلَمحَل اليشَء َحيْ ل وامجلع ...  فهو َمْحمول وَمحِ واِحلْمل ما ُمحِ

ما اكن الزمًا لليشء فهو َمحْل وما اكن ´ئنًا فهو ِمحْل، ومجع : قال بعض اللغويني... اÛحامل
  . 1اِحلْمل اÛحامل وُمحُول ومجع احلَْمِل ِحامل
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  . يف اللغة مبعىن رفع اليشء، واحلث عليه وإالحلاق به" امحلل"مفعىن 
        : : : :     طالحاطالحاطالحاطالحااصاصاصاص    - - - - بببب

ال ناكد نعرث عىل تعريف جامع مانع للحمل عىل املعىن يف الكثري من الكتب يف هذا امليدان  
وٕان اكنت ٔاقوال ٔاهل العمل يف مجملها تدور حول ٕاحلاق لفظ ما بغريه يف املعىن ٔاو تعدية 

  . 2احلمك من أالول ٕاىل االٓخر، ٔاو ٕانزاv مزنلته
قد . غور من العربية بعيد ومذهب Õزح فسـيح  3اعمل ٔان هذا الرشج:" قال ابن جين   

ورد به القرآن وفصيح الèم منثورا ومنظوما كتأنيث املذكر وتذكري املؤنث وتصور معىن 
الواحد يف امجلاعة وامجلاعة يف الواحد ويف محل الثاين عىل لفظ قد يكون عليه أالول، 

  . 4"ٔاصال اكن ذ| اللفظ ٔاو فرعا
من تأنيث للمذكر وتذكري للمؤنث، ومحل : ور امحلل عىل املعىنفقد بني هنا معظم ص   

امجلع عىل معىن املفرد والعكس، ويضاف ٕاىل ذ| محل لفظ املثىن عىل امجلع، ٔاو محل 
  . لفظ املثىن عىل معىن املفرد

        ::::    أقوال بعض العلامء يف امحلل عىل املعىنأقوال بعض العلامء يف امحلل عىل املعىنأقوال بعض العلامء يف امحلل عىل املعىنأقوال بعض العلامء يف امحلل عىل املعىن    - - - - 2222
و´ب امحلل عىل املعىن حبٌر « :يتحدث ابن جين يف خصائصه عن هذا املبحث، فيقول   

ض، وال يغضغض î6»...5ال ينكش، وال يفثج، وال يؤىب، وال يغر  .  
vم العرب، كاموصفه ابن هشام بقوô فتشبهيه ´لبحر دليل عىل سعته وكرثة وروده يف: 

وقد ذكر هذا يف معرض حديثه عن اليشء اÇي يعطى حمك ما . 7"وهذا الباب واسع" 
  .  8 و يف لفظه ٔاو فهيام مًعأاشـهبه يف معناه أ 

فيسـتعمل لك مهنام يف مقام . نظر ورٔاى: وميكن ٔان منثل لهذا ´لعالقة املعنوية بني الفعلني 
  .االٓخر

   vوبعضهم ٔادرج مبحث العطف عىل التومه يف هذا الباب، وقد عرفه الزركيش بقو:   
ليس زيد : لتومه، حنؤان يكون ´عتبار معل مل يوجد هو وال طالبه هو العطف عىل ا" 

واكن أالوىل أن " قامئا"عىل " ذاهب"فقد عطف لفظ . 9"قامئا وال ذاهٍب جبر ذاهب
يتبعه يف النصب، لكنه جاء جمرورا، ٔالّن خرب ليس كرث جميئه جمرورا حبرف اجلر الزائد، 



  عرشونالعدد                                                               جم� لكية االٓداب و اللغات

 

 2017جانفي                                        114                                         لكية االٓداب و اللغات

  . جفاء التابع جمرورا لهذا السبب
ُرُج ِمْهنَُما«  :ومما استشهد عليه قوv تعاىل خترج من : ٔاي. 22:الرمحن» الل�ْؤلُُؤ َوالَْمْرَجانُ  َخيْ

وقوv . البحرين العذب واملاحل، ٔاو من البحرين املاحلني اÇين يتوسطهام برزخ عذب
َجاٌج َوِمْن ُلكٍّ «  :تعاىل 
ابُُه َوَهَذا ِملٌْح ا تَِوي الَْبْحَراِن َهَذا عَْذٌب فَُراٌت َسائٌِغ َرشَ َوَما يَسـْ

 َ تَْخرُِجوَن ِحلَْيًة تَلْبَُسوَهنَاتَا�ُلكُوَن ل ، واملعروف ٔاّن احللية خترج 12:فاطر» ْحًما َطِر�� َوتَسـْ
واملعلوم �ى الناس ٔاّن احللية خترج من البحر، وماء البحر ماحل، ومل . 10"من املاحل

  . يسـبق هلم ٕاجيادها يف غريه
ود اللؤلؤ واملرجان يف العذب فالتوفيق بني االٓيتني يكون ´مجلع بني االٓيتني، وتفسري وج   

 . واملاحل معا
        ::::    رشرشرشرشوط امحلل عىل املعىنوط امحلل عىل املعىنوط امحلل عىل املعىنوط امحلل عىل املعىن    - - - - 3333

وحىت يصح رصف اللفظ عن ظاهره ومحØ عىل غري معناه، جيب ٔان يسـتويف      
ح ٕاال ٕاذا تعذر امحلل : الرتكيب بعض الرشوط، مهنا ٔاّن التأويل ´محلل عىل املعىن ال يّصِ

اسدا خيرج الرتكيب من داللته أالصلية دون مسوِّغ، عىل اللفظ الظاهر، وٕاال صار تأويال ف
ولكن ٕان اكن امحلل عىل الظاهر ال يوصل ٕاىل املطلوب، ويعارض ما ثبت نقال ٔاو عقال، 

  . ُمحَل حينئذ عىل املعىن دون اللفظ
ٌة « :ففي قوv تعاىل َا Õَِظَرٌة ) 22(ُوُجوٌه يَْوَمِئٍذ Õَِرضَ َىل َرّهبِ

�
حيمل . 23-22: القيامة» ) 23(ا

عىل ظاهره، وهو مبعىن الرؤية احلسـية، وتأويل االٓية بنفي النظر ٕاىل " Õظرة " اللفظ 
  . وجه هللا ال دليل عليه

جتنب امحلل عىل اللفظ بعد امحلل عىل املعىن، فقد بّني الكفوي أّن  «:ومن الرشوط ٔايضا
ىل املعىن ضعف اليشء ٕاذا محل عىل اللفظ جاز امحلل بعده عىل املعىن، وٕاذا محل ع"

  .  11"امحلل بعده عىل اللفظ
vٕاذا محل عىل اللفظ امحلل بعده :" و بنفس املعىن نقل السـيوطي عن ابن احلاجب قو

  . 12"عىل املعىن، وٕاذا محل عىل املعىن ضعف امحلل بعده عىل اللفظ 
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ح ٔالّن الرتكيب ٕاذا رصف عن ظاهره لقرينة ما، فالمتناع محØ عىل لفظه ٔاصال، فال تص  
َالَة  أالنعام« :واستشهد العكربي بقوv تعاىل. العودة ٕاليه îِقميُوا الصÛْن اÛوبّني ٔان  .72: َوا

وقد اسـتنتج ذ| من خالل . 13قيل لنا ٔاسلموا ؤان أقميوا: الرتكيب محمول عىل املعىن، ٔاي
ِمْرÕَ لِ « :ربط االٓية مبا سـبقها؛ ٔالّن فيه أمرا ´ٕالسالم، وذ| يف قوv تعاىل 
نُْسِملَ ِلَرّبِ َوا

  .  71: أالنعام»  الَْعالَِمنيَ 
وليس احلَْمُل عىل املعىن، وتَزنيُل اليشِء مزنÊَ غِريه، بَعزيٍز : " وقال عبد القاهر اجلرجاين 

، فأجازوا ٔان يكوَن مثاُل أالمر يف موضعِ اخلَرب ٔالن "زيٌد ارضِبْه: "يف ôِمهم، وقَْد قالوا
  .14"اِرضْب زيداً : املعىن عىل النîصب حنُو 

جفعل اجلرجاين تغيري صيغة الفعل ٕاىل أالمر، وتأخريه عن رتبته أالصلية حّىت يصري يف 
 مزنÊ اخلرب من صور امحلل عىل املعىن، واملعروف ٔاّن اخلرب يأيت مج� فعلية فعلها ماٍض 

  . ٔاو مضارع
ٔانواعه التذكري  وامحلل عىل املعىن يف الشعر كثري، ومن:" و قال ابن رشـيق القريواين

  . 15"والتأنيث، وال جيوز ٔان تؤنث مذكرًا عىل احلقيقة من احليوان، وال ٔان تذكر مؤنثاً 
مفن صوره تذكري املؤنث وتأنيث املذكر، فلّما مل جيز ذ| عىل احلقيقة، محل عىل معناه، 

  :كام يف قول الشاعر
îقي       ثَال              ُث ُخشوٍص اكِعباِن َوُمعِرصُ فَاكَن ِمَجّين دوَن َمن ُكنُت اÛت

مجع لشخص وهو امس مذكر، " خشوص"مع ٔاّن " ثالث"فالشاهد يف البيت تذكري العدد 
فيقال ثالثة خشوص، ٔاو ٔان يبقى العدد : وأالصل ٔان يؤنث العدد عند كون املعدود مذكرا

صفات  مذكرا واملعدود مؤنث، ٔاو ٔان حيمل املعدود عىل ٔانّه مؤنث، ٔالّن الاكعب واملعرص
النساء، فأنث الشخوص عىل املعىن، ولك مجع مكرس جائز تأنيثه وٕان اكن واحده مذكرًا 

  .حقيقيًا، فيكون مؤنثا جماز�
" ما"و" من"ويف العربية ٔالفاظ يعود الضمري علهيا مفردا ومجعا، ٔالهنا مهبمة كـ     

: سـبة ٕاىل لفظها، حنولك� فٕانه جيوز عود الضمري ٕالهيا مفردا ´لن :" ، قال البغدادي"لك"و
لك القوم رضبهتم، لكن امحلل عىل : لك القوم رضبته، وعوده مجعا ´لنسـبة ٕاىل معناها، حنو
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  . 16"املعىن فيه ٔاكرث من امحلل عىل اللفظ، عكس ô ولكتا
عىل لفظها فيكون العائد علهيا مفردا، كام " لك"فقد بّني البغدادي ٔانه جيوز محل لفظ      

  .ىل معناها فيكون العائد علهيا مجعاجيوز ٔان حتمل ع
: خبالف ô ولكتا فالغالب عود الضمري موافقا للفظهام، Ç| قال ابن أالنباري     

وامحلل يف ô ولكتا عىل اللفظ ٔاكرث من امحلل عىل املعىن، ونظريهام يف امحلل عىل اللفظ "
 اللفظ مجموعا يف املعىن رد ؛ فٕانه ملا اكن مفردا يف"لك"%رة ويف امحلل عىل املعىن ٔاخرى 

الضمري ٕاليه %رة عىل اللفظ و%رة عىل املعىن، كقوهلم لك القوم رضبته ولك القوم 
  . 17"رضبهتم

" لك" فميكن محل لفظ ô ولكتا عىل املعىن دون اللفظ لكنّه قليل Õدر، خبالف لفظ
عالمة التأنيث فال  حيمل" لكتا"فٕاّن محلها عىل املعىن ٔاكرث، وميكن تسويغ ذ| بأن لفظ 

  . عائدا عىل املذكر" ô"يعود يف أالغلب ٕاال عىل مؤنث، فيبقى لفظ 
وعىل لك حال فال ميكن نفي الفصاحة عن الرتاكيب املتضمنة ظاهرة امحلل عىل املعىن، بل 
هو رصف للفظ عن معناه الظاهر القريب ٕاىل معىن آخر بعيد بقرائن نسقية ٔاو سـياقية، 

، كقول هللا " 18وليس امحلل عىل املعىن ببعيد، بل هو وجٌه جيد: "ربدويف هذا قال امل
ُ « :عز وجل î'َمْن َشاَء ا îال

�
َماَواِت َوَمْن ِيف اْالÛْرِض ا îوِر فََفزَِع َمْن ِيف الس َويَْوَم يُْنَفُخ ِيف الص�

، فهذا أالخري 95:مرمي» ِقيَاَمِة فَْرًداَوُلك�هُْم آِتيِه يَْوَم الْ : ، وقال87:المنل »َوُلك( اÛتَْوُه َداِخرِينَ 
  . عىل اللفظ، وأالول عىل املعىن

  : و قد استشهد سيبويه بقول معر بن ٔايب ربيعة
  فاكن نصريي دون من كنت ٔاتقîى    ثالث خشوص اكعبان ومعرص

خص ٕاذ اكن يف معىن ٔانىث î19فأنث الش .  
، واكن ينبغي أن يقول ثالثة حفذف الهاء من ثالثة:"و قال السريايف يف رشحه للكتاب

  .20"خشوص لكنه ذهب به مذهب النسوة،ٔالهنن كّن ثالث نسوة
، جاءته 21فالن لغوب: قال مسعت ٔاعرابيا يقول: وروى أالمصعي عن ٔاىب معرو بن العالء

فقد محل  لفظ  22ٔاليس بصحيفة ؟: ٔاتقول جاءته كتايب ؟ فقال: فقلت. كتايب فاحتقرها



  صاحل زيتوين / د  -ط ......                     )هـ 880(مشقي احلنبيل امحلل عىل املعىن وتوجهيه عند ابن عادل ا�

 2017جانفي                                       117                       - بسكرة-جامعة محمد خيرض

وهذا ما يسمى يف ٔاصول النحو الع� السامعية؛ . فأنّثه بذ| الكتاب عىل معىن الصحيفة؛
فقد علّل العريب سبب تأنيثه للضمري العائد عىل الكتاب وهو مذكر، بأنّه قصد الصحيفة 

  . ويه مؤنثة
اعمل ٔان : "وقد اشرتط بعض النحاة متام املعىن لصحة امحلل عىل املعىن، فقد قال املّربِد

واسـتغناء اللفظ مبعىن متام . 23" املعىن ٕاال بعد اسـتغناء اللفظاليشء ال جيوز ٔان حيمل عىل
  . ما جاءين غري زيد ومعٌرو: الèم، وميكن المتثيل عىل ذ| بأن نقول

املرفوع، واكن أالصل ٔان يتبع " معرو"مضاف ٕاليه جمرور، عطف عليه لفظ ": زيد" فلفظ
ما : ا عىل معىن قو|املعطوف املعطوف عليه يف إالعراب، لكن ُمحل لفظ معرو هن

  .يف معىن 2سـتثناء واحلرص" ٕاال"تشارك " غري"جاءين ٕاال زيٌد، ٔالن
    :ٕاال ٔاّن امحلل عىل املعىن وارٌد يف القرآن الكرمي دون اسـتغناء اللفظ، كقوv تعاىل     

مî َولَْو َاكنُوا «  لَْيَك اÛفَاÛنَْت تُْسِمُع الص�
�
تَِمُعوَن ا   . 42 :يونس»  َال يَْعِقلُونَ َوِمْهنُْم َمْن يَسـْ

متُِعونَ «:فقد ٔاّول ابن عادل احلنبيل جميء الفعل مسـندا ٕاىل مضري امجلع، وبّني ٔاّن   »  مîن يَسـْ
مجعًا؛ مراعاة " من"مبتدٔا، وخربه متعلق ´جلار� وا4رور املتقدم، ؤاعاد الضمري عىل : من

، فيعود الضمري علهيا 24مراعاة لفظها ملعناها وهو جامعة املسـمتعني، واالٔكرث يف اسـتعاملها
ونَ « :مفردا كقوv تعاىل لَْيَك اÛفَاÛنَْت َهتِْدي الُْعْمَي َولَْو َاكنُوا َال يُْبِرصُ

�
» َوِمْهنُْم َمْن يَْنُظُر ا

  . 43: يونس
فابن عادل هنا يرى بأن امحلل عىل املعىن ابتداًء قليل الورود يف ôم العرب، وخالفه     

والضمري يف يسـمتعون عائد عىل معىن َمن، والعود عىل املعىن :"يف ذ|، فقالٔابو حيّان 
من يسـمتعون ٕاليك ٕاذا قرٔات القرآن : دون العود عىل اللفظ يف الكرثة، ومعىن االٓية 

ًال :  ، وهو كقوv تعاىل 25وعلمت الرشائع َياِطِني َمْن يَُغوُصوَن vَُ َويَْعَملُوَن َمعَ îَوِمَن الشـ
  .  82 : أالنبياء»  َوُكنîا لَُهْم َحاِفِظنيَ ُدوَن َذِ|َ 

فٕاّن ٔا´ حيان وصف امحلل عىل املعىن يف ابتداء الèم ´لكرثة عىل خالف ابن      
عادل، واسـتدل هو االٓخر بآية قرآنية تدمع ما ذهب ٕاليه، ووافقه الزركيش يف ذ|، فقد 

: عىن يف القرآن الكرمي؛ فقالبّني يف معرض حديثه عن امحلل عىل اللفظ وامحلل عىل امل
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َوِمْهنُْم َمْن « :، كقوv تعاىل26وقد يقترص عىل معناها يف امجليع. مع ٔان املعىن عىل الكرثة"...
لَْيكَ 
�
تَِمُعوَن ا   . »  يَسـْ

تَِمُع « :بي7 جنده يؤكد ٔاسـبقية امحلل عىل اللفظ يف آ�ت معينة، كقوv تعاىل َوِمْهنُْم َمْن يَسـْ
لَْيَك َوجَ 

�
ْم َوْقًرا ا ْم اÛِكنîًة اÛْن يَْفقَهُوُه َوِيف آَذاِهنِ َوِمْهنُْم َمْن : وقوv. 25:أالنعام» َعلْنَا عََىل قُلُوِهبِ

َ لَِنئْ « : وقوv. 49:يَُقوُل ائَْذْن ِيل َوَال تَْفِتّينِ اÛَال ِيف الِْفْتنَِة َسقَُطوا التوبة î'َوِمْهنُْم َمْن عَاَهَد ا
اِلِحنيَ آَ%Õَ ِمْن  îِمَن الص îَولَنَُكونَن îقَن îد îلَنَص ِØِ75:التوبة »   فَْض .  

مسـندا ٕاىل املفرد، مث جاء الفعل الثاين مسـندا " من"ففي هذه االٓ�ت جاء الفعل بعد      
ٕاىل امجلاعة؛ فُبِدئ ´محلل عىل اللفظ مث امحلل عىل املعىن؛ ٔالّن املقصود يف االٓ�ت امجلاعة 

  .هر كام هو ظا
خر اكالٓيتني السابقتني 
لَْيكَ :" و قد محل عىل املعىن يف آ�ت ا

�
تَِمُعوَن ا َمْن "، "َمْن يَسـْ

 ُvَ ٕاذا اجمتع امحلل عىل اللفظ واملعىن، بدئ ´للفظ مث ´ملعىن، هذا هو :" ، فقال"يَُغوُصوَن
  27...اجلادة يف القرآن

4444 - - - -    vصور امحلل عىل املعىن وأشاكvصور امحلل عىل املعىن وأشاكvصور امحلل عىل املعىن وأشاكvصور امحلل عىل املعىن وأشاك    ::::        
        ::::    املفرد عىل معىن املثىناملفرد عىل معىن املثىناملفرد عىل معىن املثىناملفرد عىل معىن املثىن    محل الضمريمحل الضمريمحل الضمريمحل الضمري    - - - - أ أ أ أ             

وضابطه ٔان يعود الضمري املفرد عىل مثىن، ويكرث يف أاللفاظ املثناة اليت تسـتعمل معا،     
رٔايته : 28اكلعينني واليدين، ويف هذا املوضوع نقل ابن فارس عن الفّراء ٔاّن العرب تقول

 îاُر يف يِدي ويف يَدي�وا ، îحُدهام ينفرد فهو عىل هذا ولك اثنني ال ياكد أ . بعيين وبعيَين
  : اليدين والّرِجلني، قال الفرزدقِ : املثال مثل

îْت      لاكن عيلî للقَدر اِخليارُ  لَْت يداَي هبا وضن   فلو َخبِ
vيداي، فعاد مضري املفرد املؤنث: الشاهد يف البيت قو vويه %ء التأنيث  -َضنْت بعد قو

  : 29قول الشاعر عىل لفظ اليدين املثىن، ومثØ، -الساكنة
  ؤ>ّن ´لعينَْني َحّب قَرنُْفل    ٔاو ُسنْبًال ُكِحلَْت به فاْهنلîتِ 

والشاهد يف هذا البيت كذ| عود الضمري املفرد املؤنث يف كحلت عىل املثىن وهو لفظ 
  :، وعكسه قول شاعر آخر"العينني" 
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       îي مىض     بصحراِء فَلٍْج ظلÇتا تَِكفانِ ٕاذا َذَكَرْت عيين الزماَن ا  
عىل " ظلتا" ٔاما يف هذا البيت حفصل العكس، فقد عاد الضمري املثىن املؤنث يف الفعل

، لكنه محل الèم عىل معناه ، ٔالّن "عيناي"، واكن أالصل ٔان يقول "عيين"اللفظ املفرد 
  . املرء ال يرى ٕاال بعينيه معا

  : 30ويف هذا املعىن روى أالمصعي بيتا آخر شبهيا ´لسابق
îَما يف العِني َحبî قََرنُْفٍل       ٔاو ُسنُبًال ُكِحلْت بِه فاهنلîِت    ؤ>ن

  . فالèم يف هذا البيت محمول عىل لفظه موافق لٔالصل النحوي
واخلالصة ٔاّن الضمري املفرد املؤنث يف الفعل يف البيت أالول عاد عىل املثىن، ويف     

للفظ املفرد، وهذا خالف أالصل النحوي البيت الثاين عاد الضمري املثىن يف عىل ا
الرصيف، اÇي ينص عىل أن يتطابق الضمري واللفظ العائد عليه، من حيث اجلنس 

  .عيين كحلت ، وعيناي ظلتا: والعدد، كام يف البيت أالخري، فيقال
وللتوفيق بني أالصل النحوي وبني الèم الفصيح ا?الف v، يلجأ النحوي ٕاىل      

  . نحوي اÇي يعد امحلل عىل املعىن من ٔامه ٔابوابه ومباحثهالتأويل ال 
َهَب « :ومن شواهد محل اللفظ املفرد عىل معىن املثىن قوv تعاىل îÇوَن ا يَن يَْكِزنُ ِ îÇَوا

ُمهْ ِبَعَذاٍب اÛِلٍمي  ْ ِ فَبَّرشِ î'َة َوَال يُْنِفُقوَهنَا ِيف َسِبيِل ا î34 :التوبة  »َوالِْفض .  
م شيئان هام اÇهب »َوَال يُنِفُقوَهنَا « : هد يف االٓية قوv عّز وجّل الشا      îفقد تقد ،

  .والفضة وعاد الضمري مفردًا مؤنثا 
وقد ٔاورد ابن عادل يف كتابه عدة آراء يف تأويل هذه االٓية ويف تفسري عود الضمري      

: Ê الèم عليه، والتقدير املفرد عىل املثىن، مفن بني تª االٓراء ٔانّه من ´ب ما حذف �ال
  .واÇين يكزنون اÇهب وال ينفقونه

  îعىل هذا ُجْزُءه املذكوُر؛ ٔالن îورٔاي آخر يرى بأّن الضمري يعود عىل املكنوزات، ودل
ا ذكر اجلزَء دلî عىل الُلك، فعاد الضمُري مجعًا هبذا  îاملكنوَز ٔامع� من النقدين وغريهام، فلم

  . 231عتبار
  : 32شهد عىل ذ| بقول الشاعروقد است 
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ْت يَميَهنَا îبَر Bِ´ َفا ٔام� عَاِمٍر      وَمْرَوِهتَا îولَْو َحلَفْت بَْنيَ الص  
فالشاهد يف البيت عود الضمري املتصل ´ملروة عىل مكة؛ وتقدير ôمه مروة مكة،     

فا îا ُذِكر جزؤها، وهو الصî   .فعاد الضمُري علهيا مل
ٕاّن الضمري يعوُد عىل اÇهب؛ ٔالنî تأنيثه ٔاشهر، ويكون قد حذف بعد  «:اوقيل ٔايض     

  .الفضة ٔايضاً 
ٕانî لكî واحد مهنام مج� وافية، ٔالّن اÇهب مجموعة دÕنري والفضة مجموعة درامه، فهو : وقيل
vن َطآئَِفتَاِن ِمَن املؤمنني اقتتلوا «:كقو

�
وقيل . والطائفة مجموعة ٔاشخاص. 09: احلجرات» َوا
  .»وال ينفقون تª أالموال « :بأّن التقدير

كر من بني سائر أالمواِل؛ وذ| ٔالهنام أالصل  ِÇّ´ هَب والفضةÇمث بّني سبب ختصيص ا
  . 33املعترب يف أالموال، وعلهيام تقدر سائر أالصناف وهام الDان يقصدان ´لكزن

  . حج بعضها عىل بعضهذه مج� من االٓراء ٔاوردها ابن عادل يف تفسريه دون ٔان ير
ْن َاكنُوا ُمْؤِمِنَني « :وقال تعاىل ٔايضا

�
ُ َوَرُسوvُُ اÛَحق� اÛْن يُْرُضوُه ا î'ُضوُمكْ َوا ِ لَُمكْ ِلُريْ î' ِ́ ِلُفوَن  َحيْ

  . 62 : التوبة »
ُ َوَرُسوvُُ « :الشاهد من االٓية قوv تعاىل î'َوا" vمث جعل الضمري العائد عىل هللا ورسو

  . فردا، وأالصل النحوي ٔان يعود الضمري مثىنم
vام ٔافرد الضمري، وٕان اكن أالصُل يف العطف بـ :" وعلّل ابن عادل ذ| بقوî " الواو " ٕان

  : املطابقة، لوجوهٍ 
َمْن يُِطعِ « :، مسـتدال عىل ذ| بقوv تعاىل34ٔانî رضا هللا ورسوv يشٌء واحد: ٔاحدها 

 َ î'َطاَع اÛُسوَل فَقَْد ا îتعاىل ٔايضا80:  النساءالر vَما يَُباِيُعونَ « :، وبقوî ن
�
يَن يَُباِيُعونََك ا ِ îÇا îن �

 ا
 َ î'35"ٔاي يرضوهام فأفرد لتالزم الرضاءين:" وقال السـيوطي. 10:الفتح» ا .  

  .ٔانî الضمري عائٌد عىل املثىن بلفظِ الواحد بتأويل املذكور ::::الثاين الثاين الثاين الثاين 
  . هللا ورسوv: ٔان يرضوه، واملذكور هنا املذكور ٔاحق: ٔاي ٔان التقدير 

وُهللا ٔاحق� ٔان يرضوه ورسوv وهذا عىل رٔاي : يف الèم تقدٌمي وتأخٌري، تقديره  ::::الثالثالثالثالثالثالثالث
عي احلذف من الثاين  من îمعطوف عىل لفظ .  36يد vفيكون التقدير هنا عىل ٔاّن رسو
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َ بَرِيٌء ِمَن « :v تعاىلاجلالÊ ´لفصل بيهنام، كام عطف يف ٔاول سورة التوبة، يف قو î'ا îنÛا
 ُvُ03 :التوبة»  الُْمْرشِِكَني َوَرُسو.  

ل، ؤابقى خرب الثîاين، ونسب هذا الرٔاي لسيبويه، وهو ٔاحسُن  ::::الرابعالرابعالرابعالرابع îه حذف خرب أالوî ٔان
 .37يف نظره ٔالن فيه عدم الفصل بني املبتدٔا وخربه ´ٕالخبار ´ليشء عن أالقرب ٕاليه

  . 38ورسوv ٔاحق ٔان يرضوه ،وهللا ٔاحق ٔان يرضوه: فيكون التقدير
َُما " ٕان اكن الضمري يف : " ؤاضاف قول ٔايب حيان     îعائدًا عىل ّلكِ واحدٍة من " ٔاهن

وأالوىل مل حتذف، ٕامنا حذَف خربها ؟ وٕان اكن " ُحذفت أالوىل "امجللتني، فكيف يقول 
أن " يكوُن مج� ٕاالî ´عتقاد ٔان يكون ، فال "اÛَحق� اÛن يُْرُضوهُ : "عائدًا عىل اخلرب وهو

ُ هذا القول ؛ ٕاْذ جيوُز ٔان يكون " ٔاَحق� " مبتدٔا، وخربه " يُرُضوُه  îمقدمًا عليه، وال يتعني
  .  39"ٔاحق� بأْن تُرُضوه: اخلُرب مفردًا بأن يكون التقدير 

وهو  واستشهد ابن اجلوزي هبذه االٓية عىل ٔان العرب وينسـبون الفعل ٕاىل ٔاحد اثنني
  . 40هلام

  . 41ؤالن هللا ٔاجل ؤاعز عاد الضمري عليه
        ::::    محل الضمري املثىن عىل املفردمحل الضمري املثىن عىل املفردمحل الضمري املثىن عىل املفردمحل الضمري املثىن عىل املفرد    - - - - بببب

        vوهو ٔان يعود الضمري املثىن عىل اللفظ املفرد، ومن شواهده يف كتاب هللا قو
َما« :تعاىل ُ اÛْوَىل ِهبِ î'ْو فَِقًريا فَاÛْن يَُكْن غَِني�ا ا

�
  .  135: النساء  »ا

يف هذه االٓية امحلل عىل املعىن عكس ما اكن عليه يف االٓية السابقة؛ اليت ُذكر فهيا       
" ٔاو"شيئان وجاء الضمري العائد علهيام مفردا بعد ذ|، ٔاما هنا فقد ذكر لفظان منفصالن بـ

  .وجاء الضمري العائد علهيام مثىن
ِمري وإالْخبَاِر  اكن احلُْمكُ » ٔاْو « وقد رٔاى ابن عادل ٔانّه ٕاذا ُعِطف بـ       îيف َعْوِد الض

ْيئَْني ٔاو أالشـياء، وال ُجتوُز املُطابَقَةُ  îروا ٔاْكرمتهُ « :، تقول 42وغريهام ٔالحِد الشـ » َزيْد ٔاو َمعْ
  .ٔاكرمهتَُما، مل َجيُز: ولو قُلَْت 

فٕان قصد . وذهب الريض ٕاىل ٔاّن مطابقة الضمري معها وتركها موكوالن ٕاىل قصد املتلكم   
: وذ| يف إالخبار عن املعطوف به مع املعطوف عليه وجب ٕافراد الضمري؛ حنو ٔاحدهام،
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زيد ال معرو جاءين، وزيد بل معر قام، وزيد ٔاو معرو ٔا%ك، وٕان قصد ´لضمري ôهام 
زيد ال معرو جاءين مع ٔاين دعوهتام، وزيد ٔاو معرو جاءين وقد : وجبت املطابقة، حنو

   . 43جئهتام ؤاكرمهتام
: اليت للشك ٔاو لٕالهبام ٔان يكون مفرًدا؛ مثل" ٔاو: "باس حسن ٔاّن الضمري بعدكام بّني ع 

، "اليت لبيان أالنواع وأالقسام"التنويعية " ٔاو"ٔاما بعد . شاهدت املّرخي ٔاو القمر يتحرك
ِمري يف االٓية الَكرِميَِة، : وعىل هذا يُقال .  ، كام هو احلال يف االٓية 44فاملَطابقة îالض îكيف ثَىن

  ؟» ٔاو «  ـعطف بوال
َسِة ٔاْوُجه       : 45وقد اختلف النحاة يف اجلواب عن ذ| عىل َمخْ

ِمري يف : ٔاحُدها  îالض îليس عَائِدًا عىل الغَِينِّ والفقري املَْذُكورين ٔاوًال، بل عىل » هبام « ٔان
  .جنَْيس الغين والَفِقري املدلُوِل علهيام ´ملَْذُكوَرْين

  . 46الواو؛ ويُْعزى هذا لٔالْخفش: ىن مبع» ٔاو « ٔانî : الثاين 
: لتفصيِل ما ٔاْهبِم، وقد ٔاوحض ذ| ٔابُو البقاء، فقال : للتîْفِضيل ٔاي : » ٔاو « ٔان : الثالث 

وذ| ٔانî لكî واحٍد من املَْشهُود عليه واملشهود v، قد يُكون غني�ا، وقد يُكون فقرياً، « 
،وقد يكوÕن فَقَريَ  يْن،وقد يكون ٔاَحُدُمهَا غنيًّا واالٓخر فَِقريًا؛ فلام َاكنِت وقد يكوÕن غَِنيîْنيِ

، لتَُدلî عىل التîْفِصيل؛ فعىل هذا يكون »ٔاو«أالقسام عند التîْفِصيل عىل ذ|، ا
ِيت بـ
ِمري يف îعليه»ِهبام«الض Õواملشهود عليه،عىل ٔاّيِ وصٍف اك v 47»عائدًا عىل املَْشُهود .  

ِمري: الرابع  îالض îٔاْوىل : يعود عىل اخلَْصَمْني، تقديره  ٔان Bٕان يُكن اخلصامن غنّيًا ٔاو فقريًا، فا
  .ِبَذينك اخلصمني 

مري يعود عىل الغَين والَفقري املْدلُول علهيام بلَْفظ الغّين والفقري، والتقديُر  ::::اخلامس اخلامس اخلامس اخلامس  îٔان الض :
ُ ٔاوىل بغىن الغين وفقر الفقري î'48فا .  

عىل هذه االٓراء والتأويالت كام مل يرحج بعضها عىل بعض، وٕامنا ومل يعلق ابن عادل     
سـّبق رٔايه يف البداية ورٔاى بأّن صناعة النحو ال جتزي تثنية الضمري ٕاذا اكن العطف ب 

؛ فهو مل يدخل السـياق احلايل يف التعليل والتأويل هنا، وٕامنا اكتفى بسـياق الèم  "ٔاو"
  . وقانون الرتكيب والتأليف
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        ::::    محل لفظ ما دون امجلع عىل معىن امجلعمحل لفظ ما دون امجلع عىل معىن امجلعمحل لفظ ما دون امجلع عىل معىن امجلعمحل لفظ ما دون امجلع عىل معىن امجلع    - - - - جـجـجـجـ
ويقصد مبا دون امجلع املفرد واملثىن، وهو ٔان يذكر املفرد ٔاو املثىن ؤان يقصد به امجلع،     

ومن ُسنن العرب ذكر ": "الواحد يَراُد به امجلع"ويف هذا املوضوع قال ابن فارس يف ´ب 
  . يقصد هنا قول هللا تعاىلو . 49"الواحد واملراد امجليع، كقوv للجامعة َضْيٌف 

  . 50وهو خطاب امجلع بلفظ الواحد، كام قال الزركيش
َضْيف : ومن سنن العرب ذْكُر الواحد واملراد امجلع كقوهلم للجامعة :" و قال السـيوطي

  . 51"وعَُدوّ 
 vَهُؤَالِء َضْيِفي فََال تَْفَضُحوِن ٹ  ومن شواهده يف القرآن الكرمي، قو îن �

  .68:راحلج» قَاَل ا
  بلفظ الضيف وهو مفرد، وأالصل -ويه مجع - الشاهد يف االٓية إالخبار عن هؤالء    

هذا ضيفي، وهذان : النحوي ٔان يتطابق اخلرب وا?رب عنه يف صيغة العدد، ٔ>ن يقال 
  .ٕاذا فظاهر االٓية خمالف ملا اتفق عليه النحاة. ضيفاي، وهؤالء ضيويف

لغو�، فقال بأّن " الضيف" ٔاّصل ابن عادل لفظوللتوفيق بني االٓية وأالصل النحوي 
ْيَف يف أالصل مصدر  îيطلب القرى، وهو اٌمس يقع عىل : َضاَف يضيُف "الض Õًٕاذا ٔاىت ٕانسا

îث   . 52الواحِد، واالثنني، وامجلع، واملذكر، واملؤن
ْيُف عىل ُضُيوٍف وِضيفان، ويف لغة: " قال اخلليل îومه  يه َضْيٌف وهو وهام: وُجيَمُع الض
هيام بلفظٍ واحدٍ .    53"وُهنî َضْيٌف    . فنجده يقُع عىل املفرِد واملذكر وضّدِ

  ٔاضياف وُضُيوف ٔ>بيات وبُُيوت، وضيفان : ضيفان، وجيمع فيقال: وقد يثىن فيقال 
ِّثَ :" قال ابن سـيده. 54كحوض وِحيضان ن 
َع وا   : 56، كقول الشاعر55وقد ثُِينَ َوُمجِ

ياِفنُ فَاÛْوَدى مبا تُْقَرى الض�  îُيوُف الض  
  : 57وقال آخر     

ا يافَِة اÛْرَمشَ ُه َوْيهَ َضْيَفٌة       فََجاَءْت بََيْنتٍ للّضِ م� 
لَْتُه ا   لَقَى َمحَ
يف قاٌمئ يف هذه االٓية مقام أالضياف، كام قام الطفل مقام أالطفال  î58والض  vيف قو

يَن لَْم يَْظَهُروا عَ «  :تعاىل ِ îÇْفِل ا َِّساِء اÛِو الّطِ   .  31 :النور» َىل َعْوَراِت الن
  : محل لفظ امجلع عىل معىن ما دون امجلع-د
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ِ فَقَْد « :، كقوv تعاىل59وضابطه ٔان يعود مضري امجلع عىل مفرد ٔاو مثىن î'َىل ا
�
َ́ ا ْن تَُتو

�
ا

َ ُهَو َمْوَالُه َوجِ  î'ا îن
�
ْن تََظاَهَرا عَلَْيِه فَا

�
ْربِيُل َوَصاِلُح الُْمْؤِمِنَني َوالَْمَالئَِكُة بَْعَد َصغَْت قُلُوبُُمكَا َوا

  . 04 : التحرمي »َذِ|َ َظهٌِري 
وهام  -عىل مثىن" قلوبكام" يف لفظ   -وهو الواو–الشاهد يف االٓية عود الضمري امجلع 

َر : "، بدليل حديث ابِْن َعبîاٍس قَاَل -صىل هللا عليه وسمل–زوجتا رسول هللا  َساÛلْت ُمعَ
اِب ، فَُقلْت  îبَْن الَْخط : َ îعَلَْيِه َوَسمل ُ î'ا îِيبِّ َصىلîْزَواجِ النÛِن ِمْن ا%َ Ûِمَري الُْمْؤِمِنَني َمْن الَْمْراÛا �َ

ُ ِفِهيَما î'تَاِن قَاَل اî îتَاِن تََظاَهَرَ% عَلَْيِه، الل ِ فَقَْد َصغَْت قُلُوبُُمكَ : "الل î'ٕاَىل ا َ́ : ، فَقَاَل "إاْن تَُتو
وبّني هنا ٔاّن قوv . املطابقة يف العدد - كام هو معلوم- وأالصل النحوي . 60"َحْفَصُة َوعَائَِشةُ 

استثقاًال 4يء تثنيتني لو  61من ٔافصح الèم؛ حيث ٔاوقع امجلع موقع املثىن» قُلُوبُُمكَا«: 
.  من اثنني مجعوهام، وذهب ٕاىل ٔاّن من شأن العرب ٕاذا ذكروا الشـيئني»قَلَباXَُ «: قيل

، »قُلُوبكام«:واشرتطوا رشوطا مهنا ٔاْن يكون ذ| اجلُْزء املَُضاف ُمْفَردًا من صاِحِبه حنو
  . ٔالّن إالنسان v قلب واحد، وكذ| ٔالمن اللبس

رضبت رؤوسهام، ٔالن رٔاس لك : لك اثنني من اثنني جفمعهام ٔاجود تقول:"وقال سيبويه
  . 62" ٔالهنام ليسا مهنامٔاخذت ثوبهيام: واحد منه، وتقول

  : 63ومن جميء التثنية قول الشاعر 

îِيت ال تُْرقَع َما بنَواِفٍذ     كنَواِفِذ الُعُبطِ ال ْهيِ   ∗فَتََخالَسا نَْفسـَ
vثِْنية، مث إالفَْراد: الشاهد يف البيت قوî64نفسـهيام، فأالْحَسُن اجلَْمع، مث الت .  

  . 65"تبُني ٔانî املراَد ´جلَْمعِ التثنيةُ  وذ| ٔالن إالضافةَ :" وقال ابن نور ا�ين
v67ويه تثنية يف اللفظ دون املعىن. 66"قلباكام)  قلوبُكام: (فيكون املراد من قو .  

وٕامنا صار هكذا، ٔالن يف البدن ٔاعضاء كثرية :" وفّرس السريايف ذ| شارحا قول سيبويه
ٕاىل مثØ صار مجعا ٔالنه يصري مثناة ويه ٔاكرث البدن، وٕاذا ّمض ما يف بدن واحد من املثىن 

  .  68"ٔاربعة، والواحد املضموم ٕاىل مثØ من آخر محمول عىل االثنني، فD| اختري امجلع
فٕاذا ٔاضيف لها من مثلها يف ... ومن أالعضاء املثناة يف البدن العني وأالذن واليد والرجل

  . بدن آخر صارت مجعا
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مْ ومن الشواهد كذ| قوv تعاىل    َهَذاِن َخْص  ِ   . 19 :احلج» َماِن اْختََصُموا ِيف َرّهبِ
عىل املثىن املذكور قبØ،  " اختصموا"الشاهد يف االٓية رجوع مضري امجلع املتصل ´لفعل 

  ".خصامن" وهو
ملا بني ٔان الناس قسامن مهنم من يسجد B، ومهنم من :" 69وقال ابن عادل يف ذ|    

يف أالصل مصدر وÇ| يوحد : واخلصم .  حق عليه العذاب ذكر هاهنا كيفية اختصاZم
ُروا الِْمْحَراَب «:ويذكر غالبًا، وعليه قوv تعاىل îْذ تََسو

�
َ%َك نََبا
 الَْخْصِم ا Û21:ص» َوَهْل ا.  

وجاء يف الصحيح . ، وعليه هذه االٓية 70فيجوز ٔان يثىن لفظ اخلصم ؤان جيمع ويؤنث   
عيل بن ٔايب طالب ومحزة بن عبد : بدر، ومهٔاّن هذه االٓية نزلت يف اÇين تبارزوا يوم 

 .71املطلب وعبيدة ابن احلارث وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة
  .72بصيغة امجلع" اختصموا"وملا اكن لك خصم فريقًا جيمع طائفة قال 

ٕامنا مجع محًال عىل املعىن ٔالن لك خصم حتته " اْختََصُموا " فامجلع مراعاة للمعىن، و
  .شخاصأ 

ولو اكن لفظ امجلع حقيقة يف االثنني لعقل منه :" ومحلها العسكري عىل ا4از، وقال   
  .فرفض ٔان يكون املعىن عىل ٔاصل وضعه. 73"االثنان كام يعقل منه الثالثون

  :محل املؤنث عىل املذكر -هـ
َهتَـى فØََُ َما سَ  « :قال تعاىل ِِّه فَانْ ِ فََمْن َجاَءُه َمْوِعَظٌة ِمْن َرب î'َىل ا

�
  .275:البقرة »  لََف َواÛْمُرُه ا

يف صيغة املذكر ، وفاعØ مؤنث، وأالصل النحوي " جاء"الشاهد يف االٓية جميء الفعل     
Øالرصيف ٔان يؤنث الفعل لتأنيث فاع.  

مفن جاءه وعظ : وقيل بأّن تذكري املؤنث عىل تأويØ مبذكر، فيكون التقدير يف سـياق االٓية
  . 74من ربّه

وبني ٔابو البقاء وابن عادل ٔاّن عالمة التأنيث سقطت من فعل املوعظة ٔالن ثأنهيا غري     
، ؤايضًا للفصل بني الفعل 76يف معىن الوعظ -كام قال فقهاء اللغة–، ؤالهنا 75حقيقي

  . 77وفاعØ ´ملفعول 
  . 78عىل أالصل» جاَءتْه « " : جاءه"وقرٔا بعض القراء الفعل  
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ته بني التذكري والتأنيث، ٔالّن ِلكْتَا القراَءتَني قد َجاء التîْزنِيل هبا؛ ونقل عن الواحدي تسوي 
بُِّمكْ «فقال  îن ر ْوِعَظٌة ّمِ îْن «: وقال ٔايضا . 57: يونس »  قَْد َجآَءتُْمكْ م فََمن َجآَءُه َمْوِعَظٌة ّمِ
ِِّه  ب î275: البقرة » ر .  

ُسن ٕاذا  كام ٔاقر ذ| النحاة  –اكن التîأِنيُث غري َحِقيقّي  فالتأنيث هو أالْصُل، والتîْذِكري َحيْ
ام ٕاذا وقع فَاِصل بني الِفْعل والَفاِعل   . 79واملفرسون، ال سـّيِ

، وهو أالصل؛ ٔالّن 80"العرب تصنع هذا ٕاذا بدءوا بفعل املؤنث قبØ:" وقال ٔابو عبيدة
  .ضعيف حبمك الرتبةالفعل v صدارة امجل� الفعلية فيتقدم الفاعَل فيؤثر فيه، وتأثره به 

نَْساُن عََىل نَْفِسِه بَِصَريٌة «:ومن الشواهد ٔايضا قوv تعاىل         
�
  . 14 :القيامة»  بَِل اْال

بدٔا ابن عادل يف تأويØ جميء املسـند مؤنثا واملسـند ٕاليه مذكرا برسد أالوجه وأالقوال؛  
شـبه مج�  "  نفسهعىل" ٔاهنا خرب عن إالنسان، و:حيث جّوز فهيا ٔاو¿ا عدة، ٔاحدها

  .بل إالنسان بصرية عىل نفسه : ، واملعىن "بصرية : "متعلق بـ
  : وهنا يطرح سؤال. ففي االٓية تقدمي لشـبه امجل� عىل خرب املبتدٔا وفصل بيهنام

îث اخلرب؟   ٕاذا اكن املبتدٔا مذكرا فٔالّي يشء ٔان
، وميكن  81لمبالغةالهاء فيه ل : وقد اختلف النحويون يف اجلواب عن ذ|، فقال بعضهم 

فالن ِعْربة : " حبمك ٔانه كقولنا: ؤايّد ذ| أالخفش. فهامة، وعالمة: ٔان منثل عىل هذا بقولنا
ة îوخالفهم ابن العريب، جفعل الصفة للمالئكة، فقال. 82"وُحج ": ُvَا اÛْي عَلَْيِه َمْن يُْبِرصُ اÛْمعَ

ِصهيَا، َوُمهْ الِْكَراُم الَْاكِتُبونَ  : قيل ٔايضا ٔاّن املراد ´ٕالنسان اجلوارح، ف\ٔنه قال و  .83"، َوُحيْ
  . 84بل جوارحه بصرية، ٔاي شاهدة 

  . ف\ٔنه توسع يف التعبري بذكر اجلزء وٕارادة اللك
 î85خربها، وامجل� خرب عن إالنسان" عىل نفسه "مبتدٔا، و" بصرية"وقيل ٔايضا ٔان .  

ه شـبه امجل� بعده، وامجل� مبتدأ ٔاول، وبصرية مبتدٔا [ن خرب " إالنسان"فيظهر هنا ٔان 
  . 2مسية من املبتدٔا الثاين وخربه يف حمل رفع خرب املبتدٔا أالول
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ة بينة وصفت ´لبصارة عىل ا4از، كام وصفت " بصرية:" وقال الزخمرشي يف ذ| îُحج
ًة قَالُوا َهذَ « : يف قوv تعاىل 86االٓ�ت ´ٕالبصار ا َجاَءْهتُْم آَ�تُنَا ُمْبِرصَ îٌر ُمِبٌني فَلَم  »ا ِحسْ

  . 13: المنل
فرصف الزخمرشي معىن االٓية عن املعىن احلقيقي ٕاىل ا4ازي، خالفا مجلهور املفرسين،    

  . ومحل معىن إالبصار عىل احلجة والبيان
يرتفع عىل ٔانّه " بصرية " ؤاورد ابن عادل رٔا� ٔاخريا يكون اخلرب فيه هو اجلار وا4رور، و

لرٔاي السابق؛ ٔالن أالصل يف أالخبار إالفراد كام نّص عىل ذ| فاعل ، ورّجحه عىل ا
  .  87بعض العلامء

هذا ما ٔاورده ابن عادل يف تأويل هذه االٓية، وقد رّجح ٔان يكون العامل فهيا هو شـبه 
  ).عىل نفسه(امجل� من اجلار وا4رور 

َماُء ُمنَْفِطٌر ِبهِ « :وقال تعاىل ٔايضا î18 :املزمل»  الس .  
  .و يه مؤنث"السامء"ٕاىل املبتدٔا -وهو مذكر –يف االٓية ٕاسـناد اخلرب منفطر الشاهد 

  :مهنا  88"وٕامنا مل تؤنث الصفة لوجوه :" وقال ابن عادل
هذا سامء البيت، بدليل قوv : ، ٔ>ن يقال89تعليل ٔايب معرو بن العالء بأهنا مبعىن السقِف 

َماَء َسْقفًا َمْحُفوظً « :تعاىل ٔايضا î32: أالنبياء  »ا َوُمهْ َعْن آَ�ِهتَا ُمْعرُِضونَ َوَجَعلْنَا الس .  
فذكر الّسامء ويه مؤنثة ٔالنه محل الèم عىل السقف، ولك ما :" ووافقهم الثعاليب، فقال
  .90"عالك ؤاظª فهو سامء

ذات : امرٔاة مرضع وحائض، ٔاي : ، حنو91ذات انفطار: ٔاهنا عىل النسب، ٔاي: ومهنا 
، مبعىن ٔاهنا امس جنس، يفرق بينه وبني 92هنا تذكر وتؤنثومهنا أ . ٕارضاع، وذات حيض

وخالف هذا الرٔاي . سامء وسامءة: مفرده ´لتاء، كبقر وبقرة، ومتر ومترة، ولكم ولكمة، فيقال
َيٌة وُمسِي( وَمسَواتٌ :" ابن سـيده فقال ْمسِ Ûفٌع ابَن عباس عن قول هللا . 93"وامجلع اÕ وسأل

امُء ُمنَْفطِ "« :عّز وجل î94منصدع من خوف يوم القيامة: ، فقال»ٌر ِبهِ الس.  
نتَِرشٌ : " هو كقوv : و قال ٔابو عيل الفاريس  َجِر االÛْخَرضِ "، و07" :القمر"َجَراٌد م� îالش "

نقَِعٍر "، و80: يس ٍل م� اُز َخنْ ْجعَ Û95، جفاء عىل وجه جائز20:القمر" ا .  
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  . ا اكن كذ| جاز تذكريه وتأنيثهتأنيهثا غري حقيقي، وم" السامء"وخالصة الèم ٔاّن  
  : محل لفظ املذكر عىل معىن املؤنث-و

نَِة فØََُ َعْرشُ اÛْمثَاِلهَا « :قال تعاىل لَْحسـَ ِ́   160 : البقرة »َمْن َجاَء 
وهو مذكر ٔايضا، " ٔامثال"وهو مذكر املعدود "عرش"الشاهد يف االٓية موافقة العدد  

د ابن عادل يف سبب تذكري العدد واملَْعُدود مذكîر وأالصل ٔان خيالف العدد املعدود، ؤاور
  : ٔاو¿ا عّدة

îث التîأنيث، : مهنا  ٔان إالضافة لها تَأِثري قوي عىل املضاف ٕاليه؛ فأكسب املَُذكîر من املؤن
îث فعØ حاÊ ٕاضافته  îث، وهو ُسُقوط التîاء من العدد، وÇ| يُؤن فأْعِطي ُحْمك املؤن

îٍث    . 10: يوسف » يَلْتَِقْطُه بَْعُض السـيارة« «:v عّز وجل، حنو قو96ِلُمؤن
  حفذفت التاء من عرش وىه مضافة ٕاىل أالمثال وىه مذكرة، ولكن ملا:" وقال العكربي

فإالضافة اليت حتدث عهنا ابن . 97"جاورت أالمثال الضمري املؤنث ٔاجرى علهيا حمكه 
  .  عادل عرب عهنا العكربي ´4اورة

èم ٔاّن يف القرآن الكرمي تراكيب ظاهرها عدم املطابقة كام يف االٓ�ت وخالصة ال     
السابقة،     وهذا يؤدي ٕاىل امحلل عىل املعىن دون اللفظ يوجب التأويل، ويكون يف 
التذكُري والتأنيث، ٔاو يف إالفراد والتثنية وامجلع؛ فنجد مفّرس القرآن ٔاو النحوّي يلجأ ٕاىل 

ق بني قواعد النحو واللغة وبني النصوص القرآنية وهو ما يصطلح التأويل ساعيا ٕاىل التوفي
ويعد امحلل عىل املعىن من ٔامه مظاهره؛ وقد حظي ´ه�م املفرسين . عليه ´لتأويل النحوي

والنحاة كونه حقال خصبا ثر� لdراسة، واملتصدي لهذه الظواهر اللغوية والنحوية جيب أن 
ة ودراية بأساليب اللغة وقوانيهنا، وبسمت ôم العرب يكون عىل عمل ´لقراءات القرآني

  . ؤاصول النحو وقواعده، ونظر�ت املعىن وا�الÊ وفنون البالغة وسائر علوم اللغة
ويظهر من خالل تصفح كتاب اللباب ٔاّن ابن عادل احلنبيل عىل قسط كبري وحظ     

سريا للقرآن الكرمي ثر� وافر من تª الفنون والعلوم واملعارف ٔاهلته ليخرج لنا تف 
´لتحليالت والتخرجيات والتأويالت اللغوية النحوية وا�اللية يظايه به تفسري ٔايب حيان 

  . وتفسري السمني احلليب وغريمه
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        واملصادرواملصادرواملصادرواملصادر    الهوامش واملراجعالهوامش واملراجعالهوامش واملراجعالهوامش واملراجع
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العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده، حتقيق عبد امحليد : القريواين ابن رشـيق -  15
 .206:، ص2004:طباعة والنرش، بريوت،دطهنداوي، املكتبة العرصية لل 
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، وخزانة أالدب، 1/386رشح امحلاسة، : ينسب البيت ٕاىل سلمى بن ربيعة، ينظر - 29
5/195 . 
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؛ و ٔابو حيان محمد بن يوسف أالندليس، ارتشاف الرضب من 10/132اللباب، - 37

 .4/2020، 1998-1رمضان عبد التواب، مكتبة اخلاجني ´لقاهرة، ط: لسان العرب، حت

 .2/224النحاس، ٕاعراب القرآن ، : ينظر - 38
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 .663:، ص1:ر املصون، جا�:ينظر - 78

، رشح الريض عىل الاكفية، 1/143، ومشلك ٕاعراب القرآن، 6/490اللباب، - 79
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 . 7/489ٔاحاكم القرآن،  - 83
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