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P 
" ،  الغريووو ت فوووة " فوووي  عوووؽ الزمي وور   " دفووواا الووودماميظي : مؾضووؾا الث ووو 

 .  َعْرًضا ، ودراسةً 

والزمي ر  مؽ كثار الظ ؾييؽ الذيؽ َأْثَروا الفكر الظ ؾ  قودمًطا ودوديًاا ، 
 ،بي ديان ، وابؽ ى ام أوكانت لو آراء اعترض عمييا كاير مؽ الظ ؾييؽ ، ك

ىا "  " في كتابو الدماميظّي وغيرىؼ ، وقد فظَّد  كايًرا مؽ ىذه االعتراضات ، وردَّ
 ي  " .فة الغري  في الكبلم عمى مغظي المث" ت 

، إلى رصد أسثاب ىذا اليبلف الظ ؾ  : ييدف ىذا الث    أىداف الث  
والؾقؾف عمى االصؾل والظرائق التي اعتطد عمييا في دفاعو عظو ، والؾقوؾف 
 عمى األسس التي بظى عمييا ىذا الدفاا ، ومعرفة مدى إنصافو ، أو ت يزه .

القووائؼ عموووى  وو  فيوووؾ الطووظي  الت ميمووي التووارييي وأمووا عووؽ مووظي  الث
، والتتثع مع مراعاة الترتي  التارييي في دراسة الطسوائل االستقراء ، والت ميل

 الظ ؾية .

وتقوووووؾم لظوووووة الث ووووو  عموووووى دراسوووووة ىوووووذه ا راء الطتعمقوووووة بووووواألدوات 
الظ ؾيوووووة ، والطعظوووووى ، واإلعوووووراب ، وكوووووذلػ ا راء التوووووي تتعموووووق بال طووووول ، 

 ، والقضاما الظ ؾية ، أو األوجو اإلعرابية .والتراكي  
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Abstract 

Research Subject: Al-Damamini Defense of Al-Zamakhshari in 

"Tuhfat Al-Gharib", study and discussion 

Al-Zamakhshri was one of the most prominent grammarians who 

enriched the grammatical school. He had views opposed by many 

grammarians, such as bu Hayyan, Ibn Hisham, and others. Many of 

these objections were refuted by Al-Damamini in his book "Tuhfat 

Al-Gharib". 

Research Objectives 

This Research aims to observe the causes of this grammatical 

controversy, identify the bases and methods that Al-Damamini 

relied on in defensing Al-Zamakhshri, identify the bases on 

which this defense was based, and know the extent of his fairness 

or bias. 

Research Methodology 

The Research follows the historical analytical method based on 

induction, analysis, and tracing, taking into account the historical 

order in the study of grammatical issues. 

The Research plan is to study the views on grammatical tools, 

meaning, expressions, as well as opinions related to sentences, 

syntaxes, grammatical issues and the different aspects of 

inflections.  
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F 
ال طووُد ِ  ربِّ العووالطيؽ دطووًدا كايووًرا طيًثووا مثارًكووا فيووو ، يميووق ب طاِلووو ، 

، ، وعمى ص ثو ُم ّطدوكطاِلو ، والصبلة والسبلم عمى أشرِف الطرسميؽ سيِدنا 
يؽ .  وآلِو ، أوِلي الفصادة ، والثيان ، والدِّ

 أّما بعد

، وال ؾييؽىو( مؽ كثار الظ واة ، والمغوٖٛ٘فإن أبا القاسؼ الزمي ر  )ت 
كطوا مقوؾل دواجي  –و )الك واف(   إذ ىوؾ عمى ذلوػ : كتاُبو دليل   أكثرَ  أنَّ  شػَّ 

غوة ، واإلع واز ، واإلعوراب في بيان أنوؾاا الثبل آمة  في بابو ،  عغيؼ   –لميفة 
و ْد شوثييُ و في تصواني  األولويؽ ، ولوؼ َيورِ مُ اْ ُيَر مِ  ال أن ، لؼْ  رفيعُ ،  رِ القدْ  ، عمي  

فوي كتابوو كوذلػ ، و  آراء ن ؾيوة فيوو لمزمي ور ّ وكانت  ، (ٔ)ريؽفي تآلي  ا لِ 
و ، )الطفصل( : ا لر  ، وابوؽِ  موؽ الظ وؾييؽ   كوأبي ديوانَ  كايور   بعَضويا  َ تعقَّ
إلووى  ،التعسوو   الووؾىؼ ، أو ىطووا   ف وطووؾا عمييووا بالضوو   ، أووغيرِ  ، ى ووام  

 غير ذلػ مؽ عثارات االعتراض .

يؽِ  رُ ىووا بوودْ فظَّوود أكارَ ، و  ىووذه االعتراضوواتِ  وقوود نوواقَش  )ت ماميظّي الوودَّ  الوودِّ
( الوذ  في الكبلم عموى مغظوي المثيو  ىو( ، وذلػ في كتابو )ت فة الغري ٕٛٛ

و ، الظ ؾيوةِ  والطسوائلِ  ، القضواما طِ اىتؼ فيو بثسْ  كايور موؽ  فوي مظاق وةِ  عَ وتؾسَّ
َ  َنَصو مؽ ابؽ ى وام ، أو موؽ غيوره   إذْ الزمي رّ  ات الؾاردة عمى االعتراض
، ضد الطعترضيؽ عميو الزمي رّ  كان دريًصا عمى الدفاا عؽ و  ، نْفَسو ليذا

 وكان ذلػ بارًزا في كتابو .

ولوووذا رأيوووت أن أجطوووع ىوووذه الطسوووائل ، وأقوووؾم بدراسوووتيا   ومطوووا دفعظوووي 
                                                   

 . ٖٛٗٔ( يظغر : ك   الغظؾن صٔ)
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 إلى التيار ىذا الطؾضؾا :

، والطعترضويؽ عميوو موؽ الزمي ورّ  إبراز أسثاب ىذا اليبلف بويؽ  – ٔ
 ،يؼ : الووراز  ، والعوثوور  مِ ثْ َقوو بووؽ ى ووام ، وِمووؽْ ، كووأبي ديووان ، واالظ ووؾييؽ 
 وغيرىؼ .

عووووؽ الزمي وووورّ  ضوووود ىوووو الء الؾقووووؾف عمووووى دفوووواا الوووودماميظّي  – ٕ
 أو ت اممو عمييؼ . ، ، ومعرفة مدى إنصافو في دفاعوالطعترضيؽ

معرفووووة األصووووؾل والظرائووووق التووووي اعتطوووود عمييووووا الوووودماميظّي فووووي  – ٖ
 ، وتأثره بطؽ سثقو مؽ الظ ؾييؽ .ّ  دفاعو عؽ الزمي ر 

)دفووووواا الووووودماميظّي عوووووؽ الزمي ووووورّ  فوووووي "  : وسوووووطيت ىوووووذا الث ووووو 
 ( . َعْرًضا ، ودراسةً  ت فة الغري  "

 . ولاتطة،  وأربعة مثاد ،  وتطييد،  مقدمةوقد اشتطل عمى : 

 أىطية ىذا الطؾضؾا ، وأسثاب التياره . ذكرتُ  ففي الطقدمة

 .يؽ االعتراض عميو ، والدفاا عظو(و : )الزمي رّ  بفعظؾان التطييدوأّما 

: دفوووواا الوووودماميظّي عووووؽ الزمي وووورّ  فيطووووا يتعمووووق  الطث وووو  األّولثووووؼ 
 باألدوات الظ ؾية ، والطعظى اإلعرابي .

: دفوووواا الوووودماميظّي عووووؽ الزمي وووورّ  فيطووووا يتعمووووق  والطث وووو  الّاوووواني
 باألوجو اإلعرابية ، وتيري  القراءات ال اذة .

 ، : دفووووووواا الووووووودماميظّي فيطوووووووا يتعموووووووق بال طووووووول الّاالووووووو  والطث ووووووو 
 والتراكي .

: األسوووس التوووي بظوووى عمييوووا الووودماميظّي دفاعوووو عوووؽ  والطث ووو  الّرابوووع
 الزمي رّ  .



 

 (12للغةىالعربوةىوالذعبىالمناظرةىلكاىالعددى)مجلةقطاعىكلواتىا
 1كلوةىاللغةىالعربوةىبالقاهرةىالعددى)مجلةى

943 

 ، وفييا أىؼ نتائ  الث   . الياتطةثؼ 

ْقوو أكووؾنَ  أنْ  أسووألُ  -تعووالى - ىووذا ، للَ   فووي عطمووي ىووذا ، وأنْ  تُ قوود ُوفِّ
 عميو . ذلػ والقادرُ  ، إنو ولي   ثؾلَ و القَ يرزقَ  بو ، وأنْ  يظفعَ 
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 a 
 بني االعرتاض علٍه ، والدفاع عنه

ّ
 الزخمشري

 
ّ
الً : االعرتاض على الزخمشري

ّ
 أو

،  مَ زْ ؾارَ ُلووو رُ ىوووؾ فْيووو ُمعووود  الزمي ووورّ  أدووود أعوووبلم الظ وووؾييؽ الكثوووار   إذْ 
فضووبلء  ؼَ َمووأعْ  –د  ْظووؽ الكِ طْ كطووا مقووؾل أبووؾ الوويُ  –، كووان  (ٔ)يووا األشوويرومرجعُ 

                                                   

وىوووؾ : م طوووؾد بوووؽ عطووور أبوووؾ القاسوووؼ الزمي ووورّ  اليوووؾارزمي ، ولقُثوووو : )جووواُر ِل(   ( ٔ)
ََ الط ورفة ، و )زَمْيَ ور( قريوة موؽ قورى لوؾارزم درَسويا ل تعوالى ، ُوِلوَد بو لط اورتو موَة

ىووو ، كووان دظفوويَّ الطووذى  ، ٚٙٗفووي يووؾم األربعوواء الّسووابع والع ووريؽ مووؽ رجوو  سووظة 
معتزلوويَّ الطعتَقوود ، رَدووَل إلووى ُبَيوواَرى ، و،لووى َمووْرو ، ولِقووَي بيووا اإلموواَم السووطعاني ، تضوومََّع 

لعربّيوة ، ودلول مووة فييا مؽ عموؾم األصوؾل ، وال ودي  ، والتفسوير ، والكوبلم ، وعموؾم ا
َفيا ل تعووالى   ف وواوَر بيووا ، ومووؽ شوويؾلو : أبووؾ السووعد الُ َ ووطي )ت  الطورمووة ، شوورَّ

ىوو( ، وأبوؾ مظصوؾر ال وؾاليقي ٚٓ٘ىو( ، وأبؾ نصر م طؾد بوؽ جريور الضوثي )ت ٜٗٗ
 ىو( ، وغيرىؼ .ٜٖ٘)ت 

ي ُكوّل زموان ومووان ، كانت لو الطصظفات الع يثة ، والتآلي  الرائعة التي انتفع بيا الظاس فو
ومؽ أىطيا : أساس الثبلغة ، واألنطؾذج في الظ ؾ ، وأطوؾا  الوذى  ، وربيوع األبورار ، 
والفووائق فووي غريوو  ال وودي  ، والطفصوول ، وكووان فووي ذروتيووا : تفسوويره الك وواف الووذ  
صظفو بيؽ زمزم والطقوام ، كوان واسوع العموؼ ، كايور الفضول ، غاموة فوي الوذكاء ، وجوؾدة 

ووا . تووؾفي القري ووة م تفظًظووا فووي ُكووّل عمووؼ ، صووالً ا ، ولووؼ ي لووذ عميووو إاّل أنووو كووان معتزلي 
ىوووو . ظتظغووور ترجطتوووو فوووي : نزىوووة األلثوووا لؤلنثوووار  )ت ٖٛ٘بيوووؾارزم ليموووة عرفوووة سوووظة 

، وال ووؾاىر الطضووية  ٕ٘ٙ/ٖىووو( ٙٗٙ، و،نثوواه الوورواة لمقفظووي )ت  ٕٜٕىووو( صٚٚ٘
، ووفيووات األعيووان البووؽ  ٔٙٔ/ٕىووو( ٘ٚٚال ظفيووة لعثوود القووادر القرشووي )ت فووي طثقووات 
،  ٔٚىوووو( صٜٚٛوتووواج التوووراجؼ البوووؽ قظمؾبغوووا )ت  ، ٛٙٔ/٘ىوووو( ٔٙٛلمكوووان )ت 

== 
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و األدِب  موةَ الع ؼ بالعربية في زمانو ، وبوو ُلوتؼ فضوبلؤىؼ ، كوان عبلَّ   ابةَ ، ونسَّ
طووذوا وتمْ  ،بمووًدا إاّل اجتطعووؾا عميووو لَ اإلبوول ، مووا دَلوو إليووو أكثووادُ  ربُ ، ُتْضوو العوورِب 

، مؽ أكار الظ ؾييؽ الوذيؽ نواليؼ موؽ االعتوراض  –مع ىذا ُكّمو  –وىؾ ، (ٔ)لو
 ل : أنو قا ديانَ  و قد ُنِقل عؽ أبيما ناليؼ ، دتى إنَّ     رائيؼوالتعق  

أص ابظا مقؾلؾن : إن الزمي رّ  غيور ن وؾ  ، وال يمتفتوؾن إليوو ، وال " 
بوو ،  غلُ تَ ْ وال مُ  ر  َقوتَ  ْ مُ  –عظودىؼ  –إلى لبلفو في الظ ؾ ، وكتابو )الطفصول( 

 . (ٕ)" عميو ، وال طِّ  صِ و الظقْ فيو إاّل عمى وجْ  رُ وال ُيظغَ 

ىا دِ يا لمؾاقع ، وُبعْ وم افاتِ  – ْت ص َّ  إنْ  –العثارة  وعمى الرغؼ مؽ قسؾةِ  
ه إلى الزمي رّ    أبي ديان ، وغيرِ  نغرةَ فإنيا تثيؽ لظا ب بلء   (ٖ)عؽ ال قيقة

،  عميوو بوالؾىؼ ، واليظوأ ؼُ ْكوال ُ  –عظودىؼ  –و عميو   فغيور اعتراضُ  رَ ولذا كاُ 
 . –كطا سيأتي  –ارات الدالة عمى التعق  إلى غير ذلػ مؽ العث ،واالضظراب 

  

                                                                                                                    
== 

ىووووو( ٜٖٙٔ، واألعووووبلم لمزركمووووي )ت  ٜٕٚ/ٕىووووو( ٜٔٔوبغيووووة الؾعوووواة لمسوووويؾطي )ت 
 [ .ٙٛٔ/ٕٔىو( ٛٓٗٔ، ومع ؼ الط لفيؽ لعطر ك الة )ت  ٛٚٔ/ٚ

 . ٕ٘ٙ/ٖ( يظغر : إنثاه الرواة ٔ)
.  ٖٗٔ/ٔ، والثغيوة  ٕٙ،  ٕ٘/ٖنقل ىذا عظوو السويؾطي فوي : األشوثاه والظغوائر  (ٕ)

،  ٕٔوانغر : اعتراضات ابوؽ مالوػ عموى الزمي ورّ  دراسوة ن ؾيوة لعوادل فت وي ص
ِتو   ٖٛٗٔودسثػ أن تراجع ما ذكره دواجي لميفوة فوي ك و  الغظوؾن ص َُ ُُ فيطوا 

 عمى تفسير الزمي ر  مؽ االعتراضات ، وغيرىا .
ا أكار موا أفواد بوو أبوؾ ديوان نفسوو موؽ الزمي ورّ  ، وماموو ابوؽ ى وام ، وغيرىطوا مطوؽ فط( ٖ)

 كُاَر اعتراضيؼ عميو .
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 ( املعرتضٌْ علُٔ :1)

ىو( ىؾ أكاور ٔٙٚكُار االعتراض عمى الزمي رّ  ، وكان ابؽ ى ام )ت 
ثؼ مأتي بعودىطا ،  (ٕ)ىو(٘ٗٚ، يميو شييو أبؾ ديان )ت  (ٔ)الطعترضيؽ عميو

، ىوو( ٙٓٙوالعوثور  )ت ،  (ٖ)ىو( فوي ثبلثوة مؾاضوعٙ٘ٚالسطيؽ ال مثي )ت 
ىوووو( ، وابوووؽ الطظيووور )ت ٕٚٙىوووو( ، وابوووؽ مالوووػ )ت ٙٗٙوابوووؽ ال اجووو  )ت 

 . (ٗ)ىو( ، وجاء ذلػ في مؾضعيؽ لُكّل وادد مظيؼٖٛٙ

، ىوو(ٙٔٙالفير الراز  )تومطؽ كانت ليؼ اعتراضات عمى الزمي رّ  : 
 ،ىوو(ٚ٘ٚىوو( ، وابوؽ ُجوز  )ت ٙٛٙ)ت ىوو( ، وابوؽ الظواعؼ ٛ٘ٙوالثيضاو  )ت 
ىو( ، لُم ّطد األمير )ت ٜٚٚىو( ، واليظي  ال ربيظي )ت ٘ٛٛوالثقاعي )ت 

 . (٘)ىو( ، وجاء ذلػ في مؾضع وادد لُكّل مظيؼٕٖٕٔ
  

                                                   

،  ٕٓ٘،  ٜٕٗ/ٖوذلػ في ست وع ريؽ مّرة مؽ مسائل ىذا الث   . انغر موابًل : الطغظوي ( ٔ)
ٕٜٗ  ،ٙ/ٕ٘ٔ . 

،  ٔٛٗ/ٖ،  ٕٕٓ،  ٜٙٔ/ٙ( وذلػ في ثبلث وع ريؽ مّرة . انغر : الث ر الط يط ٕ)
وقووود كانوووت ىظووواُ مسوووائل ألووورى اعتووورض فييوووا أبوووؾ ديوووان ، أو ابوووؽ ى وووام عموووى 

 الزمي رّ  ، ولؼ موؽ لمدماميظّي فييا دفاا عظو   ولذا لؼ يتظر  إلييا الث   .
 . ٜٕٙ/ٚ،  ٖٛٚ،  ٖٚٚ/ٓٔ،  ٚٔ٘/ٗ( انغر : الدر الطصؾن ٖ)
،  ٕٗٚ،  ٖٕٚ/ٕجوووو  ، واإلمضوووواح البووووؽ ال ا ٖٖٗ/ٔ،  ٕٔٛ/ٕانغوووور : التثيووووان ( ٗ)

،  ٖ٘ٚ،  ٖٗٚ/ٕ، واالنتصوووووواف  ٜٕٛ/ٕ ، ٖٕٓ/ٔ، وشوووووورح التسووووووييل  ٜٙٔ/ٕ
٘/ٕ٘ٓ  ،ٖ٘ٓ . 

، وشوورح األلفيووة البووؽ الظوواعؼ  ٕٗٔ/ٕ، وأنووؾار التظزيوول  ٔٚٗ/ٕٚانغوور : مفوواتيغ الغيوو  ( ٘)
، والسوووووراج الطظيووووور  ٗٓٔ/ٙ، ونغوووووؼ الووووودرر  ٘ٓٔ/ٕ، والتسوووووييل البوووووؽ جوووووز   ٕٔٚص
 . ٜٜٔ/ٔألمير ، وداشية ا ٖٔٚ/ٔ
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 ( العبازات الدال٘ علٙ االعرتاض علُٔ :2)

تعوووددت عثووووارات ىوووو الء الظ ووووؾييؽ فووووي التعثيوووور عووووؽ االعتووووراض عمووووى 
، أو بأنوو الزمي رّ  ، ومؽ ذلػ : ال وؼ عموى مذىثوو بوالتكم  ، أو التعسو  

 . (ٔ)مردود ، أو مطظؾا ، أو أن ميتاره غير ميتار

، أو الغموط ، أو التظواقض ، واالضوظراب وقد موؾن ال وؼ عميو بوالؾىؼ أو
، أو ال لووو ، أو بأنووو فاسوود ، أو ال م ووؾز بأنووو بعيوود فووي الطعظووى ، أو ال وجووو

 . (ٕ)يظثغي دطل القرآن الكريؼ عميو

 :ميو ، سظذكر بعضيا فيطا مأتياض عوقد كانت ىظاُ أسثاب لبلعتر 

 ( مً أضباب االعرتاض علُٔ :3)

اليظأ في العزو ، أو في فيؼ كبلم سيثؾيو ، وىؾ إموام الظ وؾييؽ ،  – ٔ
وذلػ ديؽ ذى  ابؽ ى ام إلى أن الزمي رّ  يرى أن )ىل( تكؾن أبًدا بطعظوى 

لوؼ وَ فاعترض عميو ابؽ ى وام بقؾلوو : "   )قد( ، وأن ىذا ىؾ مذى  سيثؾيو 
 . (ٖ)" َما َنقمو َعظوُ  –ردطو ل  –أر ِفي كتاب ِسيَثَؾْيو  

ل القرآن الكريؼ عمى األوجو الثعيودة ، أو الّمغوات الضوعيفة التوي دطْ  – ٕ

                                                   

،  ٖٕٓ/ٔ، وشووووورح التسوووووييل  ٕٔ٘/ٙ،  ٛٔ٘/ٔ،  ٜٕٗ/ٖانغووووور موووووابًل : الطغظوووووي ( ٔ)
 . ٗٓ٘/ٔوالث ر الط يط 

-ٖٜٔ/٘، والطغظوي  ٕٔٛ/ٕ، التثيان  ٕٖٕ/٘( انغر مابًل عمى الترتي  : الطغظي ٕ)
 . ٖٙ/ٛ،  ٛٚٗ/ٗ،  ٕٕٓ/ٙ، والث ر الط يط  ٔٚٗ/ٕٚ، ومفاتيغ الغي   ٜ٘ٔ

، ودفوع الودماميظّي ىوذا فوي :  ٜٖٔ. وانغر : الطفصول ص ٖٖٛ-ٖٖٙ/ٗ( الطغظي ٖ)
بأن ما نقمو عؽ سيثؾيو مسظؾر في كتابو ، كطا  ٓٗٓٔ،  ٜٖٓٔ/ٔت فة الغري  

 ذكر عظو الزمي رّ  .
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ْعر ، فكي  مُ   . (ٔ)طل عميو أفصغ الكبلم ؟ ْ ال ت ؾز إاّل في ال ِّ

ْعموو فوي جَ  ر ، وأبوؾ ديوان الزمي ور َّ ومؽ ذلػ : ما تعقو  بوو ابوؽ الطظيَّو
  :لك خك حك جك مق حق ّٰٱ ِّ

وىوذا ألنوو ، (ٖ)مؽ القمو  الطعظوؾ   (ٕ)
فيووو أنووو ضوورورة فووي ال يظثغووي دطوول القوورآن الكووريؼ عمووى القموو    إذ الصوو يغ 

ْعر ، وألنو لبلف الغاىر .  ال ِّ

أن ميتاره غير ميتار ، وال تاثت القؾاعد الكميوة بالط تطول ، وألنوو  – ٖ
 . (ٗ)طمة االسطية جؾاًبا لو )لؾ(لؼ معيد في لسان العرب وقؾا ال 

وسويثؾيو ، وموؽ ىوذا : موا ذىو  إليوو ، ميالفتو موذى  الثصورييؽ  – ٗ
 مل يك ىك مك ّٰٱ:  الزمي وووورّ  مووووؽ أن الفاعوووول ىووووؾ ال طمووووة فووووي 

ِّ ىل
 . (ٙ)  فاعترض عميو أبؾ ديان   ألنو مذى  كؾفي (٘)

                                                   

 خب ّٰٱ:  ، وىوووذا دووويؽ جعووول الزمي ووورّ   ٘ٙ،  ٗٙ/ٙ( انغووور : الطغظوووي ٔ)
( جعموووو ٖٕ:  الوووروم) ِّ هتمث مت خت حت  جت هب مب

 [ .ٕٚ٘/ٗم  والظ ر . ظالك اف مؽ باب ال
 . ٖٗ،  ٕٓمؽ ا يتيؽ  –( سؾرة األدقاف ٕ)
، والث ر الط ويط  ٖٓ٘،  ٕٓ٘/٘، واالنتصاف  ٖٓ٘،  ٕٓ٘/٘( يظغر : الك اف ٖ)

ٛ/ٖٙ . 
، وذلػ ألنَّ الزمي رّ  ذىو  إلوى أن جوؾاب )لوؾ( ىوؾ  ٗٓ٘/ٔالث ر الط يط ( ٗ)

  يي ىي ني ّٰٱ:  فووووي  ِّ هئ مئ خئ حئ ّٰٱ ال طمووووة االسووووطية

 . ٖٚٓ/ٔ( . انغر : الك اف ٖٓٔ:  الثقرة) ِّ هئ مئ خئ حئ جئ
 . ٕٙمؽ ا مة  –( سؾرة الس دة ٘)
 . ٕٚٙ/ٙ، والث ر الط يط  ٜٖ/٘( يظغر : الك اف ٙ)
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ؾى( )الثمو لِ ْعوواالضوظراب ، كطوا فوي تعميوق فِ  ، وقؾعو فوي التظواقض – ٘
ِّ ّٰ ِّ ُّ َّ ّٰٱ:  فووي 

الزمي وورّ  فووي   فقوود أجوواز  (ٔ)
سادة مسد الطفعؾل الّااني ، عمى  ِّ ُّ ّٰٱآمة ىؾد أن تكؾن جطمة االستفيام 

دووويؽ ذىووو  فوووي آموووة الطموووػ إلوووى أنيوووا واقعوووة فوووي م ووول الطفعوووؾل الّاووواني لوووو 
وليس مؽ باب التعميق . وفوي ىوذا وقوؾا فوي التظواقض عظود ابوؽ  ِّجحّٰٱ

 . (ٕ)ى ام

ومظيووا :  وقؾُعووو فووي ،  (ٖ): تفوورده بوورأ  لووؼ يووذكره أدوود  قثمووو –أمًضووا  –ا ومظيوو
 . (ٗ)الؾىؼ

  

                                                   

 . ٕمؽ ا مة  –وسؾرة الطمػ  ٚمؽ ا مة  –( سؾرة ىؾد ٔ)
 . ٜ٘ٔ-ٖٜٔ/٘، والطغظي  ٓٚٔ،  ٜٙٔ/ٙ،  ٗٛٔ/ٖ( الك اف ٕ)
يووق الظغوور الثصوور  ، واالسووتطاا ، ن ووؾ : )انغوور أييووؼ أدسووؽ وجًيووا( ، ( كطووا فووي تعمٖ)

فوواعترض عميووو ابووؽ ى ووام بأنووو لووؼ ملوو  عمووى ىووذا الوورأ  إاّل مووؽ جيتووو . يظغوور : 
 . ٜ٘ٔ/٘، والطغظي  ٜٙٔ/ٙالك اف 

، وال ووق أنووو ال مووواد مسوومؼ مووؽ الووؾىؼ أدوود ، دتووى  ٚٗٔ،  ٙٗٔ/٘الطغظووي  ( انغوور :ٗ)
 . ى الء األئطة األعبلم 
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ّ
ا : الدمامٍنً والدفاع عن الزخمشري

ً
 ثانٍ
، فصظ  شردو عميوو ،  (ٕ)بطغظي المثي  فائقة   عظامة   (ٔ)كانت لمدماميظيّ 

، ضع كايرة دافع فييا عؽ الزمي ر ّ وىؾ ت فة الغري  ، الذ  كان لو فيو مؾا
 وغيرىطا عميو . ،أبي ديان ، وابؽ ى ام  اعتراضاتِ  وردَّ 

وقد سار عمى ذلػ الدفاا عؽ الزمي رّ  قثموو : الظيثوي ، وموؽ بعودىطا 
وغيووورىؼ ، ولكوووؽ مغووول دفووواا الووودماميظّي عوووؽ  ،ال وووياب اليفووواجي ، واألميووور 

 الزمي رّ  بارًزا واضغ القسطات ، عاىر الطعالؼ .

عؽ الزمي رّ  مؽ أن يؾجو سيام الظَّْقد إليو ، وال مطظعو انتصابو لمدفاا 
                                                   

وىؾ ُم ّطد بؽ أبي بور بؽ عطر القرشي الطيزومي اإلسوظدر  الطالكي ، الطعوروف بثودر ( ٔ)
يؽ ابوؽ  يؽ الدماميظّي ، ن أ في أسورة عمطيوة عريقوة   إذ كوان جوده ألموو ىوؾ ناصور الودِّ الدِّ

ىووو أو ٖٙٚىووو( صوواد  االنتصوواف ، ولوود باإلسوووظدرية سووظة ٖٙٛالطظيوور اإلسوووظدر  )ت 
القووواىرة ، تمقوووى العموووؾم عموووى أكوووابر عصوووره ، تصووودر إلقوووراء الظ وووؾ ىوووو ، واسوووتؾطؽ ٗٙٚ

بال امع األزىر بالقاىرة ، ثؼ عاد إلى اإلسوظدرية وارت ل بعدىا إلى دم وق ، ثوؼ إلوى مووة  
لم وو  ، واشووتغل بالت ووارة ، ثووؼ ارت وول إلووى الوويطؽ واليظوود ، وانتفووع بووو أىميووا أمطووا انتفوواا ، 

ىوو ، ٖٛٛىوو ، وقيول : سوظة ٕٚٛىوو ، أو سوظة ٕٛٛ وبقي بيا إلى أن وافتوو الطظيوة سوظة
ولعمووو تصوو ي  ، فووا  فووي الظ ووؾ والووظغؼ ، والظاوور واليووط ، ومعرفووة ال وورو  ، مووؽ أىووؼ 

ىو( ، وغيورىؼ ، موؽ أىوؼ ٗٓٛىو( ، وابؽ الطمقؽ )ت ٖٓٛشيؾلو : الثياء الدماميظّي )ت 
الفؾائوود ، والطظيوول  م لفاتووو : ت فووة الغريوو  ، وشوورح الطووزج ، وتعميووق الفرائوود عمووى تسووييل

الصووافي ، ومصووابيغ ال ووامع فووي شوورح صوو يغ ال ووامع ، وغيرىووا مووؽ الط لفووات الظافعووة . 
، والثغيوووة  ٚٛٔ-ٗٛٔ/ٚىوووو( ٕٜٓظيظغووور فوووي ترجطتوووو : الضوووؾء البلموووع لمسوووياو  )ت 

ىوووو( ٖٙٓٔ، ونيووول االبتيووواج ألدطووود بابوووا التظثوتوووي )ت  ٙٙ/ٔىوووو( ٜٔٔلمسووويؾطي )ت 
، والثودر الظوالع  ٔٛٔ/ٚىوو( ٜٛٓٔ  البوؽ العطواد )ت ، وشذرات الذى ٕٛٛ،  ٕٚٛص

 [ .ٔ٘ٔ،  ٓ٘ٔ/ٕىو( ٕٓ٘ٔلم ؾكاني )ت 
( إذ كانوووت لوووو عميوووو ثبلثوووة شوووروح ، ىوووي : ال اشوووية الطصووورية ، وشووورح الطوووزج ، ٕ)

 وال اشية اليظدمة ، وىي ت فة الغري  .
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 وبياصة فيطا يتعمق بالقراءات القرآنية الطتؾاترة   فيقؾل عظو : 

فإنو يرى أن القراءات ُكّميا آداد ، وال متؾاتر فييوا   ولوذلػ نوراه مظموق " 
عظان القؾل في تيظئة بعض الُقّراء السثعة في بعض األماكؽ ، وال يثالي بطا 

   jلغظو أن القراءة بالرأ  ، ال بالروامة الص ي ة الطتصمة بوالظثي  مقؾلو  
 . (ٔ)" عاىرفاالعتذار بطا ذكره الطصظ  ظابؽ ى ام[ غير 

وقووووود تكوووووؾن ردود الووووودماميظّي ضوووووعيفة ، أو مقتضوووووثة ، وقووووود معتطووووود 
فييووووووا عمووووووى الظقوووووول عووووووؽ عمطوووووواء سووووووابقيؽ عميووووووو   كووووووابؽ ال اجوووووو  ، 

 . (ٕ)وغيرىؼ، الي الف، والفاضل اليطظي ، و تفتازانيوال

 كطا سيغير لظا مؽ لبلل ىذه الدراسة إن شاء ل تعالى .

  

                                                   

فع أراد أن يوود ٓٓٔ/٘، وذلووػ ألن ابووؽ ى ووام فووي الطغظووي  ٔٓ٘/ٕ( ت فووة الغريوو  ٔ)
 مخ  جخ  ّٰٱالتظاقض الغاىر في تيوري  الزمي ورّ  لقوراءة طم وة بوؽ سوميطان : 

. وانغور :  ٓٔٗ/ٔ( . انغر : الك اف ( برفع )يدُرٛٚ:  الظساء) ِّ حس جس
 . ٔٔٔ/ٕتيري  القراءة في : مع ؼ القراءات لميظي  

 . ٙ٘٘،  ٜٙٗ،  ٕٙٙ/ٕ( يظغر : ت فة الغري  ٕ)
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 ُلوَّاأَل ُثَحِبامَل

 دفاع 
ّ
  الدمامٍنً

ّ
 عن الزخمشري

 
ّ
  ، تفٍما ٌتعلق باألدواث النحىٌ

ّ
 واملعىن اإلعرابً

 

 ِّ حل جل مك لك  خك حك ّٰٱ:  يف  ِّ مك ّٰٱ( معيٙ 1)
 (ٙٔٔ:ىؾد)

، والتقوووودير :  مصوووودريةً  ِّ مك ّٰٱ تكوووؾنَ  أنْ  ةِ فووووي ىوووذه ا موووو أجووواز الزمي ووور   
 . (ٔ)(إترافيؼ ، أو جزاءَ  واتثعؾا اإلترافَ )

مصوودرية  ِّ مك ّٰٱمظووو   إذ لووؾ كانووت  بووأن ىووذه غمظووة   وتعقثووو ابووؽ ى ووام
لعوواد ضووطير الغائوو  الط وورور بووو )فووي( عمييووا ، وال م ووؾز عووؾد الضووطير عمووى 

 . (ٕ))ما( الطصدرية

عوؽ ىوذا االعتوراض ، نوذكر أن لمظ وؾييؽ  وقثل أن نثيؽ دفواا الودماميظي
 مؽ ىذه ا مة ، وىطا : ِّ مك ّٰٱمذىثيؽ في نؾا 

مؾصؾلة بطعظى )الذ ( ، والتقدير : )واتثعؾا  ِّ مك ّٰٱ: أن  الطذى  األّول
دوا مووؽ الظعوويؼ( ، وىووؾ مووذى  الزجوواج ، والثيضوواو  ،  (ٖ)فووي دنيوواىؼ مووا ُعووؾِّ

 ِّ حل ّٰٱلعووؾد الضووطير فووي والظسووفي ، وىووؾ الغوواىر عظوود أبووي ديووان ، وذلووػ 

                                                   

 . ٕٚٗ/ٖ( الك اف ٔ)
 . ٙٙ،  ٘ٙ/ٗ( الطغظي ٕ)
،  ٖٔ/ٕ( وفيو تقديرات ألرى بعثارات قريثة مؽ ىذه . انغور : معواني القورآن لمفوراء ٖ)

 . ٚٙٗ/ٕ، وتفسير السطعاني  ٓٔ٘/ٕ، والظكت والعيؾن  ٘ٚٔ/ٕوب ر العمؾم 
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 . (ٔ)عمييا

مصدرية ، والتقودير : )واتثعوؾا اإلتوراف ، أو  ِّ مك ّٰٱ: أن  الطذى  الّااني
وقد أجاز الزمي ر  ىذا الؾجوو ، وتثعوو السوطيؽ ال مثوي ، .  (ٕ)جزاء إترافيؼ(

 . (ٖ)واليظي  ال ربيظي ، وأبؾ السعؾد ، وال ياب اليفاجي

ف وووؼ عمووى ذلووػ  –كطووا ذكرنووا  – الزمي وور ّ واعتوورض ابووؽ ى ووام عمووى 
ز مصدرية  ِّ حل جل مك لك  خك حك ّٰٱفي  ِّ مك ّٰٱبالغمط   ألنو " جؾَّ

(ٗ) ،
 . (٘)مع أنو عاد عمييا الضطير "

 : دفاع الدمامٔيّن

 ، ىطا : انتصر الدماميظي لمزمي ر  ب ؾابيؽ

بأن الضطير الط رور بوو  في الك اف تصريغ   : أنو لؼ مقعْ  ال ؾاب األّول

                                                   

،  ٙٚٔ/ٕ، ومداُر التظزيول  ٕٛٙ/ٖ، وأنؾار التظزيل  ٖٛ/ٖ( معاني القرآن و،عرابو ٔ)
، وىووؾ تيووري  واضووغ ال إشوووال  ٕٙٗ/ٙوالوودر الطصووؾن  ، ٕٔٚ/٘والث ور الط وويط 

،  ٕٔٔ/ٔ، وغريووو  القوووورآن البووووؽ قتيثووووة  ٖٔٓ/ٔفيوووو . ويظغوووور : م وووواز القوووورآن 
 . ٚٗٔ/٘وداشية ال ياب 

مفعووؾل بووو مووؽ غيوور دووذف مضوواف ، أو عمووى دووذف مضوواف . انغوور :  ِّٱمك ّٰٱفووو ( ٕ)
 . ٚٗٔ/٘ ، وداشية ال ياب ٜٛ٘/ٓٔوالمثاب البؽ عادل  ، ٖٖٔ/ٔالط تس  

، و،رشوواد  ٘ٛ/ٕ، والسووراج الطظيوور  ٕٙٗ/ٙ، والوودر الطصووؾن  ٕٚٗ/ٖالك وواف ( ٖ)
 . ٚٗٔ/٘، وداشية ال ياب  ٕٚٗ/ٗالعقل السميؼ 

 . ٙٔٔمؽ ا مة  –( سؾرة ىؾد ٗ)
 . ٙٙ،  ٘ٙ/ٗ( الطغظي ٘)
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 . (ٔ)مع القؾل بطصدريتيا ... " ِّ مك ّٰٱإلى )في( عائد 

: " فأنت تراه لؼ يتعرض إلوى ُمعواد الزمي رّ  ثؼ قال بعد أن سا  عثارة 
، إاّل أن تقوووديره  مؾصوووؾلةً  ِّ مك ّٰٱالضوووطير فيوووو موووا ىوووؾ ؟ ولوووؼ مصووورح بووووؾن 

ز ُكبل  مظيطا "  . (ٕ)مقتضي أنو جؾَّ

لسووابقيؽ عمووى ن وود أنووو أجوواز ىووذيؽ الووؾجييؽ ا وبووالرجؾا إلووى الك وواف
  إذ مقؾل : " وي ؾز أن موؾن الطعظى فوي عظو الدماميظّي الصؾرة التي ذكرىا 

م  القووراءة الط ووويؾرة : أنيوووؼ اتثعوووؾا جوووزاء إتووورافيؼ ، وىوووذا معظوووى قوووؾ     لتقووود 
 . (ٖ)اإلن اء ، كأنو قيل : ) إال قميبًل مطؽ أن يظا مظيؼ ، وَىَمَػ السائر"

ر الزمي وورّ    ألن  مووا قالووو لِّ بُووو لموودماميظيِّ  ؼُ سوومِّ ولكظظووا ال نُ  فووي ىووذا  قوودَّ
: " أ  :  عمووى اإلتووراف معظؾًفووا الؾجووو بعوود ذلووػ مصوودًرا مووؽ الفعوول ) كووانؾا (

، والبوووّد موووؽ مرجوووع لمضوووطير فوووي  (ٗ)يؼ م ووورميؽ( "نَ ؾْ ، وَكووو )اتثعوووؾا اإلتووورافَ 
إاّل إلى )ما( الطصدرية ، وىؾ غير جائز عظود  –ديظئذ  –فبل معؾد    ِّحلّٰٱ
 . (٘)مؽ صمتيا يا ضطير  إلي فبل معؾدُ  ظ ؾييؽ   ألنيا درف  ال

عائوود إلووى  –عمووى تقوودير مصوودريتيا : أن ىووذا الضووطير "  ال ووؾاب الّاوواني
                                                   

 . ٕٜٙ/ٔ( ت فة الغري  ٔ)
 . ٕٜٙ/ٔ(ت فة الغري  ٕ)
 . ٕٚٗ/ٖ( الك اف ٖ)
 .( السابق نفسو ٗ)
( وىووذا ىووؾ مووذى  ال طيووؾر ، أّمووا عمووى مووذى  األلفووش ، والكووؾفييؽ فيووي اسووؼ   ٘)

فتفتقووور إلوووى ضوووطير   ففوووي ن وووؾ : )مع ثظوووي موووا صوووظعت( ، التقووودير عظووود سووويثؾيو 
وال طيؾر : )مع ثظي صوظعػ( ، وعظود الكوؾفييؽ : )مع ثظوي الصوظع الوذ  صوظعتو( . 

 . ٕٖٖيظغر : ال ظى الداني ص
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 ّٰ  ِّ ُّ َّ ّٰٱ، و)في( لمطصادثة ، ماول :  ِّ لك ّٰٱالغمؼ الطفيؾم مؽ 

ِّ رئزئ
 . (ٕ)يؼ مع عمطيؼ( "، والطعظى : )واتثع الذيؽ عمطؾا إترافَ  (ٔ)

، وىؾ ما عميوالزمي رّ  لى الذ  م   دطل تقدير وْ ىؾ اأَل وأرى أن ىذا
عمووى أن موووؾن الضووطير  الظيثووي ، وال ووياب ، وا لؾسووي ، وغيوورىؼ  أجووازه
 . (ٖ)قثمو ِّ لكّٰٱلمغمؼ الطعمؾم مظو ، بداللة قؾلو :  ِّ حل ّٰٱ في

 ِّ حم جم هل مل ّٰٱ : اجملوووسّزٗ  وووسيف ادتوووس يف    )موووا(( ىوووْع 2)
ٌِ ، ٍّل ٓصحُّ(ٕٚمس:) ٌَتك أ ْ ً٘  ؟ مْصْل

إذا ُجوورَّت )مووا( االسووتفيامية فإنووو م وو  عظوود ابووؽ ى ووام دووذف ألفيووا ، 
 ََ والعمووة فووي  . (ٗ)(وتثقووى الفت ووة دلوويبًل عمييووا ، ن ووؾ : )فوويَؼ ، و،الَم ، وعووبلَم

 . (٘)وال رطية ، دذف األل  مظيا ىؾ الفر  بيظيا وبيؽ الطؾصؾلة

 مل ّٰٱ : عمييوا  طولَ  ْ مُ  ىل م ؾز إثثات ىوذه األلو  ، وأنْ  ولكؽْ 
ِّ حم جم هل

 ، أو أن تكؾن )ما( مؾصؾلة ؟ (ٙ)

 مل ّٰٱ : أن تكووؾن ) مووا ( اسووتفيامية فووي  أجوواز الزمي وور ّ   

                                                   

 . ٜٚا مة مؽ  –( سؾرة القصص ٔ)
 . ٕٜٚ،  ٕٜٙ/ٔ( ت فة الغري  ٕ)
، وروح الطعووواني  ٚٗٔ/٘، وداشوووية ال وووياب  ٖٕٔ/ٛ( يظغووور : داشوووية الظيثوووي ٖ)

ٙ/ٖ٘٘ . 
 . ٜٔ/ٗ( الطغظي ٗ)
 . ٖٙٔ/ٔ، والتصريغ  ٕٚٔ/ٔ( انغر : اإلنصاف ٘)
 . ٕٚمؽ ا مة   –( سؾرة مس ٙ)
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ِّ حم جم هل
 بوأ ِّ ):    معظوي اسوتفيامية)ما( وي تطل أن تكؾن   فقال : "  (ٔ)

، بظورح األلو  أجوؾد؟(  بوؼ غفور لوي) أن قؾلػ: إالّ  ... (؟ غفر لي ربي شيء  
 . (ٕ)" اتيا جائًزاو،ن كان إثث

، وىؾ موا ذى  ابؽ ى ام إلى أنو ال م ؾز دذف ىذه األل  في اليثر و 
إثثاتيوووا فوووي االسوووتفيام إاّل لمضووورورة  م وووؾز ، والم تطووول الصووود  ، أو الكوووذب

ْعرّية ولوذا فقود  عموى ذلوػ   لضوعفو   ة الطتوؾاترةفبل يظثغي دطل القراء   (ٖ)ال ِّ
 ، ىطا : باعتراضيؽ ، واعترض عميو الزمي ر َّ   َ تعقَّ 

َواْلع و  موؽ . قال ابؽ ى ام : "  وقؾعو في التظاقض:  االعتراض األّول
  رث  ّٰٱ: ؽ َقووواَل ِفوووي ه عموووى َموووَموووَع ردِّ  َكؾنَيوووا اسوووتفياميةً  زَ ِإْذ جوووؾَّ   الزََّمْيَ وووِرّ  

لوو  َقِميوول ِبووَأن ِإْثَثووات األ ؟( ِبووَأّ  َشووْيء أغووؾيتظي : )ِإن اْلَطْعظووى  : (ٗ)ِّزث

                                                   

 . ٕٚمؽ ا مة   –( سؾرة مس ٔ)
 . ٙٛ٘،  ٘ٛ٘/ٕ( الك اف ٕ)
( وال ُمسّمؼ البؽ ى ام أن إثثات األل  في )ما( االستفيامية ضرورة ، و،نطا ىي لغوة ٖ)

دواىووا األلفووش ، وابووؽ ال وو ر  ، وذكوور ابووؽ جّظووي أنيووا أضوو   المغتوويؽ . انغوور : 
، ٜٚٗ/ٗ، وشرح ال افية لمرضوي  ٖٖٕ/ٕ، واألمالي ال  رية  ٖٚٗ/ٕالط تس  

. وأجوواب ال ووياب  ٜٚٔ/ٖ،  ٖٛ٘/ٕيزانووة ، وال ٜٕٔ/٘وشوورح ال ووؾاىد لمثغووداد  
)بوؼ شوئت( فإنيوا  اليفاجي عؽ ذلػ بأنيا " تسوقط ِلَطوا َذَكوَر موؽ الفور  إاّل فوي قوؾليؼ :

لووؼ تاثووت عظوود جطيووع العوورب ، سووؾاء كانووت مؾصووؾلة أو اسووتفيامية ... فسووقط مووا 
. وانغر : داشية األمير عمى الطغظي  ٖٕٛ/ٚاعترض بو عميو "  ظداشية ال ياب 

ٕ/ٗ. ] 
 . ٜٖمؽ ا مة  –( سؾرة ال  ر ٗ)
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 . (ٔ)" َشاذ

بأن " التعارض بويؽ الطؾضوعيؽ  ى ام عمى ذلػ ابؽَ  وقد وافق الدماميظي  
َ  مظو ، كطا فعل الطصظ  "  . (ٕ)عاىر مو ؾف  دقيق  بأن ُيتع َّ

 ، ىظا أمران م   التظثيو عمييطا : ولكؽْ 

سووا  ىووذا الطووذى  فووي الك وواف بصووؾرة : أن الزمي وورّ   األّولاألموور 
أن  إالّ  ...استفياميةً )ما(  تكؾنَ  أنْ  تطلُ  ْ ويُ : "  كطا سثق   إذ قالاالدتطال   

وىوذا .  (ٖ)" و،ن كان إثثاتيا جائًزا، بظرح األل  أجؾد؟(  بؼ غفر لي ) : قؾلػ
 يدل عمى أنو وجو  مرجؾح  عظده ، وليس راجً ا .

 : أن ا موووة التوووي ذكرىوووا ابوووؽ ى وووام ، وىوووي :  الّاوووانياألمووور 
ِّ زث  رثّٰٱ

 : ، و،نطا آمة " مس" ، وىي  ليست ىي الطقصؾدة (ٗ)
ِّ حم جم هل مل ّٰٱ

 في آمة " الِ ْ ر " ىوذه سوؾى   ألن الزمي رّ  لؼ يذكر  (٘)
وقود نّثوو الودماميظّي عموى أن الطؾضوع ،  (ٙ)مصودريةً يوا ، وىؾ كؾنُ  وادد   وجو  

ِّ يب ىب ّٰٱ :  الووذ  أراده ابووؽ ى ووام ىووؾ
، ولكووؽ ابووؽ ى ووام  (ٚ)

                                                   

 . ٕ٘-ٖٕ/ٗ( الطغظي ٔ)
 . ٕٜٔ/ٔ( ت فة الغري  ٕ)
 . ٙٛ٘،  ٘ٛ٘/ٕ( الك اف ٖ)
 . ٜٖمؽ ا مة  –( سؾرة ال  ر ٗ)
 . ٕٚمؽ ا مة   –( سؾرة مس ٘)
 . ٜٓٔ/ٕ( الك اف ٙ)
 . ٙٔمؽ ا مة  –( سؾرة األعراف ٚ)
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 . (ٔ)لمط بيؽ الطؾضعيؽ

َوَغيووووره َأن تكووووؾن  ، َأَجوووواَز ُىووووؾَ أن الزمي وووورّ  " :  ّاووووانياالعتووووراض ال
، فووور َلوووُو ُىوووَؾ الوووذ ُنؾب أَلن الَّوووِذ  غُ    َوُىوووَؾ بعيووود   ( ،الَّوووِذ : )ِبَطْعظوووى )موووا( 

بلَ   . (ٕ)" ْت رَ فِ َوِ،ن غُ ، ا َعَمْيَيا َويثعد ِإَراَدة االطِّ

ولتؾضوووويغ ىووووذا االعتووووراض ، وال ووووؾاب عظووووو البووووّد أن نووووذكر أن فووووي 
 مذاى  ، ىي : مة ثبلثةَ ا 

: أن )مووووا( اسووووتفيامية ، وفيووووو معظووووى التع وووو  مووووؽ  الطووووذى  األّول
لووووي ربووووي ؟( ،  رَ َفووووغَ  لووووو ، وتقووووديره : )بووووأ  شوووويء    -تعووووالى -مغفوووورة ل 

في وووؾز االبتوووداء بيوووا   لوووو   عموووى التقميووول لعطموووو ، والتعغووويؼ لطغفووورة ل
 . (ٗ)، وىؾ قؾل مقاتل في تفسيره (ٖ)عمى ىذا الؾجو

ََ  أّولَ  وليس الزمي ر    بيذا اعتوراض ابوؽ ى وام عميوو ،  ؼُ ؾىِ أجازه كطا يُ  نْ َم
أن ُمقوال : )بطوا( بواألل  ، عموى  - عظوده -ؾزُ بل سثقو إلوى ذلوػ : الفوراء   إذ مُ و

الزجاج ، والثيضاو  ، والتاره بيوان ال وّق  –أمًضا  –ومطؽ أجازه ،  (٘)األصل فييا
 . (ٙ)ال ّق الظيسابؾر  

                                                   

 -أمًضووا-. ونّثووو عمووى ىووذا  ٕٜٔ،  ٜٔٔ/ٔ ، وت فووة الغريوو  ٕٗ٘/ٜالك وواف  ( انغوور :ٔ)
 . ٕٗ/ٗم قق الطغظي 

 . ٕ٘،  ٕٗ/ٗ( الطغظي ٕ)
 . ٔٓٙ/ٕ( انغر : م ول موي ٖ)
 . ٓٚٗ/ٛٔ( التفسير الثسيط ٗ)
 . ٖ٘ٚ،  ٖٗٚ/ٕ( معاني القرآن لمفراء ٘)
.  ٚٚٔٔ/ٕ، وبوواىر الثرىووان  ٕٙٙ/ٗ، وتفسووير الثيضوواو   ٖٕٛ/ٗمعوواني القوورآن لمزجوواج ( ٙ)

ائي ، والكرموووواني ، والفيوووور ، ورده الكسوووو ٓٛٓٔ، والتثيووووان ص ٖٜٕ/ٕر : الثيووووان . وانغوووو
== 
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: أن )مووا( مصوودرية ، أ  : )معمطووؾن بغفووران ل لووي ،  انيالطووذى  الّاوو
و إما  موؽ الطوورميؽ( ، وىوؾ موذى  كايور موؽ الطفسوريؽ ، كالكسوائي ، مِ عْ وجَ 

 ،وا لؾسي ، والظاىر ابؽ عاشؾروموي ، والثغؾ  ، وأبي ديان ، والسطيؽ ، 
 . (ٔ)وغيرىؼ

العائووود أن تكوووؾن )موووا( مؾصوووؾلة بطعظوووى )الوووذ ( ، و :  الطوووذى  الّاالووو 
تقديره : )بالذ  غفر لي ربي مؽ الذنؾب( ، أ  : بسثثو ، ويصغ أن  م ذوف

ان الذ  غفره لي ربي في مظؾن(   موؾن تقديره : )بالذ  غفره( ، أ  : )بالغفر 
تو ول بيوذا لوو   ف - تعوالى -يؼ دي وا وميًتوا ، والطوراد : تعغويؼ مغفرتوو  َ َص ظَ ف

 . (ٕ)إلى الطصدرية

. (ٖ)وغيووورىؼ وابوووُؽ ال وووؾز  ، الزمي ووور  ،، و  ووووي  م وأجووواز ىوووذا الؾجووووَ 

                                                                                                                    
== 

،  ٜٛ٘/ٕ، وأبؾ ديان   ألن إثثات األل  فييوا موؽ الضورورة . انغور : غرائو  التفسوير الراز  
 . ٖٚٔ/ٚ، والث ر الط يط  ٕٛٙ/ٕٙومفاتيغ الغي  

،  ٕٔ/ٗسووير الثغووؾ  ، وتف ٜٙٗ/ٛٔ، والتفسووير الثسوويط  ٕٕٓٙ/ٜانغوور : تفسووير موووي ( ٔ)
، وروح الطعواني  ٕٓٗ/ٗ، وفوتغ القودير  ٜٚٗ/٘والدر الطصوؾن  ، ٖٚٔ/ٚوالث ر الط يط 

. وأجازه الزجاج ، وابؽ ال ؾز  ، والفير الوراز  ،  ٖٔٚ/ٕٕ، والت رير والتظؾير  ٜٕٕ/ٕٕ
 ، ومفواتيغ الغيو  ٗٔ/ٚ، وزاد الطسير  ٖٕٛ/ٗوالثيضاو  . انغر : معاني القرآن و،عرابو 

 ٜٚ٘/ٕ. وضووعفو الكرموواني فووي غرائوو  التفسووير  ٕٙٙ/ٗ، وتفسووير الثيضوواو   ٕٛٙ/ٕٙ
 مم خم ّٰٱجطموووة " بطوووا غفووور لوووي ربوووي " عموووى قؾلوووو :  عظووو  بأنوووو ال مصوووغ ديظئوووذ 

 ( .ٕٚ:  مس) ِّ جن
 . ٜٕٕ/ٕٕ( روح الطعاني ٕ)
. وانغوور : غرائوو   ٗٔ/ٚ، وزاد الطسووير  ٓٔٔ/ٗ، والك وواف  ٔٓٙ/ٕم ووول موووي ( ٖ)

 . ٜٚ٘/ٕالتفسير 
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و أبووؾ ديووان ، وابووؽ ى ووام بأنووو لوويس ب يوود   إذ الطعظووى ديظئووذ : أنووو فَ وضووعَّ 
عموى ذنوؾبيؼ ،  االطوبلاَ  يريودَ  أنْ  يتطظى عمطيؼ بالذنؾب الطغفؾرة ، وىوذا بعيود  

و موؽ ِموعْ ، و،نطا الطراد ىؾ أن يتطظى أن معمطؾا بطغفرة ذنؾبوو ، وب َ  ْت رَ و،ن ُغفِ 
 . (ٔ)الطورميؽ

 (ٕ)ِّجن مم خم ّٰٱ  َ عْظوو ا لؾسووي وجًيووا آلوور ، وىووؾ أنَّ وزاد 
 . (ٖ)عميو ، ال يظتغؼ

 دفاا الدماميظّي عؽ ىذا االعتراض :

 أجاب الدماميظّي عؽ ىذا بؾجييؽ :

 عوؽ ؼ أن )ما( بتقودير كؾنيوا مؾصوؾلة عثوارةسمِّ : أنظا " ال نُ  الؾجو األّول
الغفووران ، والطعظووى : )مووا ليووت قووؾمي معمطووؾن  الووذنؾب ، بوول ىووي عثووارة عووؽ

بوووالغفران الوووذ  غفوووره لوووي ربوووي( ، فوووإذن ال تفووواوت فوووي داصووول الطعظوووى بووويؽ 
 . (ٗ)والطؾصؾلة " ، الطصدرية

وأرى أن الطعظى موؾن ص يً ا إذا كانت )ما( واقعة عموى الغفوران ، وىوؾ 
 .(٘)واألميرأدد التقديريؽ الطذكؾريؽ في ىذا الؾجو ، وقد رجغ ذلػ ال طظي ، 

أنو  ؼُ سمِّ ال نُ  : أنو إذا " سمطظا أنيا عثارة عؽ الذنؾب ، لكؽْ  الؾجو الّااني

                                                   

 . ٕ٘/ٗ، والطغظي  ٖٙٔ/ٚ( الث ر الط يط ٔ)
 . ٕٚمؽ ا مة  –( سؾرة مس ٕ)
: ا بأن العظ  ص يغ ، والتقدير فيو. ويطوؽ الرد عمى ىذ ٜٕٕ/ٕٕ( روح الطعاني ٖ)

 )بالذ  غفره( ، أ  : )بالغفران الذ  غفره ، وبَ ْعمي مؽ الطورميؽ(  .
 . ٕٜٔ/ٔ( ت فة الغري  ٗ)
 . ٗ/ٕ، وداشية األمير  ٙٚ/ٕظي ( داشية ال ط٘)
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موووؽ ذلوووػ :  إرادة االطوووبلا عمييوووا مظمًقوووا   إذ م وووؾز أن مووووؾن الغووورُض  ُعووودُ ثْ يَ 
تعووالى ، ووفووؾر كرمووو ، وسووعة ردطتووو   فووبل يثعوود  لِ  مغفوورةِ  ؼِ َغووبعِ  اإلعووبلمَ 

، بل ذلػ ىؾ البلئق عمى ىذا التقدير   فإنوو أوقوع  عمييا ديظئذ إرادة االطبلا
 . (ٔ)  الدتطال دقارتو " الطغفؾرِ  رِ كْ ذِ  عؽْ  م ردةً  الطغفرةِ  رِ كْ ذِ  ؽْ مِ  سِ فْ في الظَّ 

وال ،  (ٕ)ويرى ا لؾسي أن ىذا التيري  الوذ  ذكوره الودماميظّي فيوو تكمو 
يِّد غيور بعيود ، جَ  –في رأيي  –بل إن ىذا الطعظى  أدر  أيؽ ىؾ ىذا التكم  ؟

فيو داللة رائعة مم ؾعة ، وىذا ىؾ األقرب إلى طريقة الزمي رّ  ، ومظي و ، 
ؾا عومِ أن مظَّ  -رضوي ل عظوو  -وببلغتو   إذ ليس بثعيد أن يريود دثيو  الظ وار

 رَ َفوو   ديو  غَ ديِظو ل تعالى ، وشرفَ  كرمِ  عةَ عمى ىذه الذنؾب دتى معمطؾا سَ 
 . (ٖ)ياطِ غَ مع عِ  مظو ىذه الذنؾبَ 

 ِّ ىن  نن من زن ّٰٱ:  ( ىْع )الاٍلو( يف 3) 
 (٘:الض ى)

 : في ىذه ا مة مذىثان ِّ زن ّٰٱلمعمطاء في معظى )البّلم( مؽ 

( ، ونا: أن )الوووبلّ  أدووودىطا  تبوووم( لمقسوووؼ ، كوووالتي فوووي ن وووؾ : )أَلقوووؾَمؽَّ
)سؾف( عؽ إددى نؾني التؾكيد ، فكأنو قال : )وليعظيظوػ( ، و،لوى ىوذا ذىو  

 سوووطيؽ ،. وأجوووازه أبوووؾ ديوووان ، وال، وابوووؽ ال اجووو  ّظووويي ، وابوووؽ جارسوووالف

                                                   

 . ٕٜٔ/ٔ( ت فة الغري  ٔ)
 . ٜٕٕ/ٕٕ( روح الطعاني ٕ)
 . ٗ/ٕ( داشية األمير ٖ)
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 . (ٔ)وغيرىؼ

، ت عمى اليثر لتأكيد مضطؾن ال طمة: أن البلم الم االبتداء دلم الّاانيو 
والطثتدأ م ذوف تقديره : )وألنت سؾف معظيػ( ، وليست البلم لمقسؼ   ألنيا 

 . (ٕ)ال تدلل عمى الطضارا إاّل مع نؾن التؾكيد

ا ىوووؾ موووذى  الزمي ووورّ  ، وتابعوووو الفيووور الوووراز  ، والثيضووواو  ، وىوووذ
 . (ٖ)والظسفي ، وأبؾ ديان ، والكؾراني ، وأبؾ السعؾد ، واليظي  ال ربيظي

 :فض َّ  ىذا التقدير مؽ وجييؽ وقد اعترض ابؽ ى ام عمى الزمي ر ّ 

أن فيووو تكمفوويؽ لغيوور ضوورورة ، وىطووا : تقوودير م ووذوف ، :  الؾجووو األّول
                                                   

،  ٛٓٗ/ٔ( كوووابؽ عوووادل ، والظيسوووابؾر  ، وابوووؽ ع يثوووة . انغووور : سووور الصوووظاعة ٔ)
، والوووودر الطصووووؾن  ٔٛٗ/ٛ، والث وووور الط وووويط  ٖٕٚ/ٕواإلمضوووواح البووووؽ ال اجوووو  

، والث وووور الطديوووود  ٙٔ٘/ٙ، وغرائوووو  القوووورآن  ٖ٘ٛ/ٕٓ، والمثوووواب  ٖٛ،  ٖٚ/ٔٔ
. وأّمووا قاعودة الووتبلزم بيظيووا وبويؽ نووؾن التؾكيوود  ٜ٘ٔ/ٖٓ، وروح الطعواني  ٖٛٔ/ٚ

 فقد استاظى مظيا الظ اة صؾرتيؽ :
 : أن ُمفصل بيظيا وبيؽ الفعل ب رف التظفيس   كيذه ا مة . األولى
 ِّ خم حم جم ّٰٱقؾلووو تعووالى : : أن ُمفصوول بيظيطووا بطعطووؾل الفعوول ، ك والاانيووة
 .[ٚ٘ٗ/٘، وفتغ القدير ٓٚٔ/ٜسميؼ ظيظغر : إرشاد العقل ال(ٛ٘ٔ:  آل عطران)
 ( فطظع الزمي ورّ  موؽ أن تكوؾن جؾاًبوا   ألنيوا دالموة عموى الطضوارا لفًغوا وتقوديًرا .ٕ)

. وُجطوع بويؽ دورف التؾكيود )الوبّلم( ،  [ٖ٘ٛ/ٕٓ، والمثواب  ٜٖ/ٔٔالدر الطصؾن ظ
اء كوووائؽ ال م الوووة و،ن توووألر قثال )سوووؾف(   لمداللوووة عموووى أن العظوووودووورف االسوووت

 . ٜٖٔ/٘. انغر : أنؾار التظزيل ل وطة
، وموداُر التظزيول  ٜٖٔ/٘، وأنوؾار التظزيول  ٜ٘ٔ/ٖٔ، ومفواتيغ الغيو   ٕٜٖ/ٙالك اف ( ٖ)

، و،رشوووواد العقوووول السووووميؼ  ٖٓٗ/ٔ، وغامووووة األموووواني  ٔٛٗ/ٛ، والث وووور الط وووويط  ٗ٘ٙ/ٖ
 . ٖٓٗ/ٗلسراج الطظير ، وا ٓٚٔ/ٜ
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لطثتدأ )أنت( ، ولمع البلم عؽ معظى ال وال   لوئبل م تطوع دليول ال وال ، وىؾ ا
 وىؾ البلم ، ودليل االستقثال ، وىؾ السيؽ .

 م اْلقسوووؼ َموووَع اْلُطَضوووارا الَ ِإن الَ : أن الزمي ووورّ  قوووال : "  الؾجوووو الّاووواني
ِلوَػ َموَع َوذَ ، وتطتظع الظ ؾن ، م ت   البلَّ    ألنوَمْطُظؾا ، وىؾ  (ٔ)" تفار  الظ ؾن 

 . (ٕ) مةفي ىذه ا اطالتَّْظِفيس كدرف 

 : دفاع الدمامٔيّن

عمووى أن بووأن كوبلم الزمي وورّ  ىوذا م طووؾل "  أجواب الوودماميظّي عوؽ ذلووػ
مراده أن )الم( القسؼ الطبلصقة لمطضارا ال تفار  الظوؾن ، وىوذا ىوؾ الغواىر 

 . (ٖ)ا ذكره "عميو شيء  مطّ  دُ مؽ الطعية ، وديظئذ مستقيؼ الكبلم ، وال يرِ 

أن الدماميظّي أجاب عؽ االعتراض الّااني ، ولكظو أغفل الرد عوؽ ونم ظ 
، ويطوظظوا أن نوذكر ال وؾاب عوؽ ذلوػ ، وىوؾ أنوو ال بوأس ب وذف األّول مظيطا 

الطثتدأ ، كطا ىؾ مقرر معروف ، وأّما البلم الط كدة فميست لتيميص الطضارا 
  ألنوو أنسو  لقريظوةيؼ مظيا ال وال بالم ال ، بل ىي لطظمق التأكيد فقط ، وُيفْ 

 . (ٗ)بالتأكيد
                                                   

 . ٕٜٖ/ٙ( الك اف ٔ)
 . ٕٓ. وانغر : ال ظى الداني ص ٕٓ٘،  ٜٕٗ/ٖ( الطغظي ٕ)
 . ٕٗ/ٕ. وانغر : داشية ال طظي  ٘٘ٚ/ٔ( ت فة الغري  ٖ)
طاعيطووا عمووى أن باجت ٓٗ،  ٜٖ/ٗ( وىووؾ قوود صوورَّح فووي مؾضووع آلوور مووؽ الك وواف ٗ)

موريؼ: ) ِّ حي جي  يه  ّٰٱ:  صة لمتؾكيد ، وذلػ فوي تكؾن البلم ُمْيمَ 
( ، ونغَّر ليذا بيمع البلم عوؽ التعريو، ، و،لبلصويا لمتعوؾيض فوي : )موا أ ( . ٙٙ

إلووى أن ىووذا التقوودير ميووال  تقووديره فووي آمووة  ٘ٙ/ٓٔوذىوو  الظيثووي فووي داشوويتو 
 الض ى ىذه .
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  في وؾز أن ُمقوال : إنيوا  –أمًضا  –وعمى التسميؼ بأنيا لتيميصو لم ال 
 . (ٔ)بعدىا )َسْؾَف(بقريظة ِذْكر  –ىظا  –ت ردت لمتأكيد 

، وىوؾ أن الوبلم موع  وأورد ابؽ ال اج  اعتراًضا آلر عموى ىوذا الطوذى 
( مووع االسووؼ   فكطووا ال مُ الطثتوودأ ، كووو )قوود( مووع ا  ، االسووؼ ذفُ ْ وولفعوول ، و)إنَّ

)  .(ٕ)، و)قد( ، كذلػ ال تثقى البلم بعد دذف االسؼ )الطثتدأ(والفعل، وتثقى )إنَّ

بيؽ ىذه الوبلم ، و)إنَّ ، وقود( : أنيطوا   َ رْ الفَ  : ىؾ أنَّ  وال ؾاب عؽ ىذا
مقتضواىا :  فوإن (الوبلم)م ثران في الطدلؾل عميو مع التؾكيود ، بيوبلف ىوذه 
 . (ٖ)تؾكيد مضطؾن ال طمة ، وىؾ با  ، و،ن ُدذف الطثتدأ

: أن التأكيوووود  عموووى موووذى  الزمي ووور ّ  –أمًضووووا  –بوووو  رُض َتوووعْ ومطوووا مُ 
مووؽ ال طمووة يظافيووو ، وأنووو يمووزم عميووو التقوودير  ، وال ووذفُ  مقتضووي االعتظوواءَ 

 . (ٗ)، واألصل ىؾ عدم التقدير

ووود ىوووعوووؽ ا لؾسوووي  وأجووواب ؾ ال طموووة ، ولووويس الطثتووودأ ىوووذا بوووأن الط كَّ
و ، كطوووا أن الظ وووؾييؽ مقووودرون كايوووًرا فوووي َفوووودوووده دتوووى يظوووافي تأكيوووُده دذْ 

 تقووودير، وىوووؾ و(َظوووعيْ  ػ  وأُصووو الكوووبلم ، كطوووا قووودروا الطثتووودأ فوووي ن وووؾ : )قطوووتُ 
 . (٘)ألجل الصظاعة الظ ؾية دون الطعظى ، كطا في ىذه ا مة

ات التوي أوردىوا ابوؽ وقد عير لظا مؽ لوبلل موا ذكرنواه ضو   االعتراضو
                                                   

ل مظزلووة الؾاقووع ال ووالي . يظغوور : داشووية ٔ) ( أو ُمقووال : الطسووتقثل ، وىووؾ اإلعظوواء ُمَظووزَّ
 . ٜ٘ٔ/ٖٓ، وروح الطعاني  ٘ٛٗ/ٙٔلظيثي ا
 . ٗٛٗ/ٙٔ، وداشية الظيثي  ٕٗٚ،  ٖٕٚ/ٕ( اإلمضاح ٕ)
 . ٘ٛٗ/ٙٔ( داشية الظيثي ٖ)
 . ٜ٘ٔ/ٖٓ( روح الطعاني ٗ)
 . ٜ٘ٔ/ٖٓ( انغر : روح الطعاني ٘)



 

 (12للغةىالعربوةىوالذعبىالمناظرةىلكاىالعددى)مجلةقطاعىكلواتىا
 1كلوةىاللغةىالعربوةىبالقاهرةىالعددى)مجلةى

965 

 ى ام ، وغيره عمى الزمي رّ  .

 ِّ مل خل ّٰٱ:  ( ّقووْع )الءوواٛ( يف  ووْاب الذووسيف ا وورّيف يف 4) 
 . ، ّ تقدٓس ٍرا الذسيف (ٚٔ:  األنفال)

جطمووة ال وور  بعوود الظموو  ، كقؾلووو تعووالى :  فُ دووذْ  -عظوود ابووؽ ى ووام- دُ رِ مظَّوو
ِّ زئ رئ ّّٰٰٱ

، وقوود مووأتي  (ٕ)، أ  : )فووإن تتثعووؾني م ثووثوؼ ل( (ٔ)
 رب يئ ىئ نئ ّٰٱال وووووذف بووووودون أن يتقووووودم طمووووو  ، كقؾلوووووو تعوووووالى : 

فإمووا   لووي فووي ىووذه الثموودةِ  العثووادةِ  إلووبلُص  تَّ َأ، أ  : )إن لووؼ يَتوو (ٖ)ِّزب
 . (ٗ)ىا(في غيرِ  فاعثدونِ 

ِّ مل خل ّٰٱ:    وجعل مظو الزمي ر   
َواْلَفواُء : " فيقؾل    (٘)

، ِإِن اْفَتَيوْرُتْؼ ِبَقوْتِمِيْؼ َفوَأْنُتْؼ َلوْؼ َتْقُتُموؾُىْؼ : )َواْلَفاُء َجَؾاُب َشوْر   َمْ وُذوف  َتْقوِديُرُه "
  . (ٙ)(َوَلِكؽَّ َّللاَّ َقَتَمُيؼْ 

وجعوول ابووؽ ى وووام التقوودير عظوود الزمي ووورّ  : )إن افتيوورتؼ بقووتميؼ فموووؼ 
ه : أن ال ؾاب الطظفويَّ تقتمؾىؼ(   ولذا  بوو )لوؼ( ال  فقد اعترض عميو بقؾلو : " ويرد 
 . (ٚ)فاء "تدلل عميو ال

                                                   

 . ٖٔمؽ ا مة  –( سؾرة آل عطران ٔ)
 ر  مقدر .( وىذا عمى القؾل بأن الط زوم في جطمة الظم  م زوم ب ٕ)
 . ٙ٘مؽ ا مة  –( سؾرة العظكثؾت ٖ)
 . ٕٓ٘،  ٜٔ٘/ٙ( الطغظي ٗ)
 . ٚٔمؽ ا مة  –( سؾرة األنفال ٘)
 . ٙٙ٘/ٕ( الك اف ٙ)
 . ٕٔ٘/ٙ( الطغظي ٚ)
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 : دفاع الدمامٔيّن

 جطموووة –ىظوووا  – بأنوووو " لووويس ال وووؾابُ  دفوووع الووودماميظّي ىوووذا االعتوووراض
بو )لؼ( دتى يتؾجو ىذا الرد ، و،نطا ىؾ جطمة اسطية ُدوذف  يا مظفي  مُ عْ فِ  ةً فعميَّ 

 –ح الزمي رّ  بوذلػ ... فالفواء ، وقد صرَّ مثتدؤىا ، أ  : )فأنتؼ لؼ تقتمؾىؼ( 
 ّٰٱال وؾاب جطموة اسوطية ، وىوذا نغيور موا قوالؾه فوي ة  لؾقوؾا واجث –عمى ىذا 

ِّ جلحل مك لك خك حك
: إنووو عمووى تقوودير مثتوودأ م ووذوف ، أ  : )فيووؾ  (ٔ)

يظتقؼ ل مظو( ، و،اّل فالطضارا بدون تقودير ال تودلل عميوو الفواء ، ويوا ع ًثوا 
 . (ٕ)مؽ الطصظ  ظابؽ ى ام[ كي  مقع مظو مال ىذا ؟ "

عموى  ظّي ت ود أن اعتوراض ابوؽ ى وام غيور واردومؽ لبلل دفاا الودمامي
جطمووة اسووطية ،  –عظووده كطووا صوورح فووي الك وواف  –الزمي وورّ    ألن ال طمووة 

  . (ٖ)والتقدير : )فأنتؼ لؼ تقتمؾىؼ(

ْكر أن ابَؽ الظاعؼ قد تاَبَع الزمي ر َّ في ذلػ الطذى      ومؽ ال دير بالذِّ
 .(  ٗ)السابق

لوؼ يتعورض مؽ وجوو آلور ،  ، ولكؽْ واعترض أبؾ ديان عمى الزمي رّ  
، وىؾ أن الفاء في ا مة ليست جؾاب شر  م ذوف ، و،نطا ىي لو الدماميظّي 

                                                   

 . ٜ٘مؽ ا مة  –( سؾرة الطائدة ٔ)
 . ٕٙٙ/ٕ. ويظغر : داشية ال طظي  ٗٗٚ،  ٖٗٚ/ٕ( ت فة الغري  ٕ)
فل عؽ ىذا قال : إن عمة ال زاء أقيطت مقامو ، واألصول : ( قال ال ياب : " ومؽ غٖ)

: )إن افتيرتؼ بقتميؼ فبل تفتيروا بو فإنكؼ لوؼ تقتموؾىؼ( " . يظغور : داشوية ال وياب 
ٗ/ٕٙٓ . 

 . ٕٙٚ، وشرح األلفية البؽ الظاعؼ ص ٙٙ٘/ٕ( الك اف ٗ)
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ِّ خص حص مس ّٰٱبوويؽ ال طوول   فتكووؾن عاطفووة عمووى جطمووة لمووربط 
(ٔ)   

ِّ من  زن رن ّٰٱ ألنوووو لطوووا قوووال :
روا بوووو باًبوووا ِموووموووا أُ  كوووان امتاوووالُ  (ٕ)

ِّ مل خل ّٰٱفقيل : ، لمقتل
 . (ٗ)ستثديؽ بالقتل(، أ  : )لستؼ م (ٖ)

ْولووووووى عظوووووود السفاقسووووووي مووووووؽ دعووووووؾى اأَلوكووووووؾن الفوووووواء لمووووووربط ىووووووؾ 
 . (ٙ). وأجازه الظاىر ابؽ عاشؾر (٘)ال ذف

، وأن  أن مووووذى  الزمي وووورّ  ىووووؾ الصوووو يغ –فووووي رأيووووي  –والغوووواىر 
جوووؾاب شووور  مقووودر ، والتقووودير : )إن افتيووورتؼ بقوووتميؼ  –فوووي ا موووة  –الفووواء 

ِّ ىث نث ّٰٱفصووووي ة ناشووووئة عووووؽ جطمووووة فووووأنتؼ لووووؼ تقتمووووؾىؼ( ، فالفوووواء 
(ٚ) 

 . (ٛ)تفصغ عؽ شر  مقدر قثميا ، فتكؾن رابظة ل ؾابو

: السووواكي ، والثيضوواو  ، والظسووفي ،  –أمًضووا  –ومطووؽ ذىوو  إلووى ىووذا 

                                                   

يؽ . أ  : يتفوورا عمووى الظيووي عووؽ تووؾلي الط وورك ٘ٔمووؽ ا مووة  –( سووؾرة األنفووال ٔ)
ىووؾ الووذ  دفووع الط ووركيؽ عووظكؼ وأنووتؼ أقوول  -تعووالى  -األدبووار تظثووييوؼ إلووى أن ل 

 مظيؼ عدًدا وُعدة .
 . ٕٔمؽ ا مة  –( سؾرة األنفال ٕ)
 . ٚٔمؽ ا مة  –( سؾرة األنفال ٖ)
 . ٙٛ٘/٘. وانغر : الدر الطصؾن  ٔٚٗ/ٗ( الث ر الط يط ٗ)
 . ٘ٙٗ/ٖمى الثيضاو  ، وداشية السيؾطي ع ٕٓٙ/ٗ( داشية ال ياب ٘)
 . ٖٜٕ/ٜ( الت رير والتظؾير ٙ)
 . ٕٔمؽ ا مة  –( سؾرة األنفال ٚ)
: )إذا عمطووتؼ أن ل أودووى إلووى الطبلئكووة  –عظوود الغوواىر ابووؽ عاشووؾر  –( والتقوودير ٛ)

بضرب أعظا  الط ركيؽ وقظوع أيودييؼ فموؼ تقتموؾىؼ أنوتؼ ولكوؽ ل قوتميؼ( . الت ريور 
 . ٖٜٕ/ٜوالتظؾير 
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 . (ٔ)وغيرىؼ صائغ ، والظيسابؾر  ، واإلم ي ،وابؽ ال

 حئ جئ يي ىي ني مي زي ّٰٱ:  ( تقدٓس  ْاب الذسيف ا ورّيف يف  5) 
 (ٓٔ:  ألدقافا) ِّ  مئ خئ

: إذا تقودم عموى ال ور  موا يودل  األّولم   دذف جطمة جؾاب ال ر  فوي مؾضوعيؽ : 
: إذا اكتظفوو موا يودل عميوو ، ن وؾ : )ىوؾ إن  الّاوانين ؾ : )ىؾ عالؼ إن فعول( ،  عميو ،

 . (ٕ)فعل عالؼ(

 يي ىي ني مي زي ّٰٱ:   ، كطووا فوويوي ووؾز دووذف ال ووؾاب فووي غيوور ذلووػ 
ِّ  مئ خئ حئ جئ

إن  يقول ألثرونوو):  والطعظووىالزمي وورّ  ، فقوال : " ، وقودره  (ٖ)
إسورائيل  يبظو موؼِ أعْ  ، واجتطع شويادةُ  اجتطع كؾن القرآن مؽ عظد ل مع كفركؼ بو

 لَّ ألسوتؼ أَضو،  ، مع اسوتكثاركؼ عظوو وعوؽ اإلمطوان بوو عمى نزول مامو و،مطانو بو
 . (ٗ)( "؟ يؼطَ مَ وأعْ  الظاس

َأن : ُه َوَيرد  الذ  مقؾل : "  ؽ ى امواعترض عميو أبؾ ديان ، وتمطيذه اب
 ِإنْ : )َنْ ووؾ ، ِباْلَفوواِء موو لرة َعووؽ اْليطووَزة  ا ِإالَّ تكووؾن َجَؾاًبوو جطَمووة االْسووِتْفَيام الَ 

                                                   

كال وووؾكاني ، واليظيووو  ال وووربيظي ، وأجوووازه أبوووؾ السوووعؾد . يظغووور : مفتووواح العموووؾم ( ٔ)
، والمط وة فوي  ٖٙٙ/ٔ، وموداُر التظزيول  ٖ٘/ٖ، وأنؾار التظزيول  ٕٕٖ،  ٕٖٔص

، والسوراج  ٔٔ/ٕ، وتفسوير اإلم وي  ٖٗٛ/ٖ، وغرائو  القورآن  ٙ٘/ٕشرح الطم وة 
،  ٙٙٗ/٘ٔاتيغ الغيوو  ، ومفوو ٕٛٚ/ٕ. وانغوور : تفسووير الثغووؾ   ٔٙ٘/ٔالطظيوور 

، ودراسوووات ألسووومؾب القووورآن  ٛٗٔ/٘، وفوووتغ الثيوووان  ٔٛٔ/ٖوالثرىوووان لمزرك وووي 
 . ٕٖٕ،  ٕٚٓ/ٖالكريؼ 

 . ٖٕ٘/ٙ( يظغر : الطغظي ٕ)
 . ٓٔمؽ ا مة  –( سؾرة األدقاف ٖ)
 . ٜ٘ٗ/٘( الك اف ٗ)
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 َفَيووول ت سوووؽُ : )َنْ وووؾ ، ومقدموووة عموووى َغيرَىوووا  ( ،؟ جْئُتوووػ أفطوووا ت سوووؽ ِإَلووويّ 
 . (ٔ)"(؟ِإَليّ 

 : دفاع الدمامٔيّن

  فقال : " لؼ مقع في الك واف ىوذا الكوبلم  تراضدفع الدماميظّي ىذا االع
... فوإن  (ٕ)عمى ىذه الصؾرة ، وال فيو ما مقتضوي أن جطموة االسوتفيام جوؾاب

جؾاًبوا لم ور  فطوا مؾقعيوا ؟ قموت : الطقدرة إذا لوؼ ُت عول قمت : فيذه ال طمة 
ق ... فوإن قموت : فوأيؽ لوو )ألثرونوي( ، والعامول معمَّو مؾقعيا أن تكؾن مفعؾالً 

ؾاب ال ر  ديظئذ ؟ قمت : ىؾ م ذوف يدل عميو ال طمتان الطوتظفتوان لوو ، ج
ل ... فوووألثروني ألسوووتؼ  كوووان موووؽ عظووود والتقووودير فوووي آموووة األدقووواف : )إنْ 

 . (ٖ)؟( "عالطيؽ

ولبلصووة مووا ذكووره الوودماميظّي فووي انفصووالو عووؽ ىووذا االعتووراض ىووؾ أن 
ر  الط وذوف ، و،نطوا جطمة االستفيام )ألسوتؼ أضول الظواس( ليسوت جؾاًبوا لم و

ىووي مفعووؾل بووو لمفعوول )ألثرونووي( ، والعاموول معمووق ، وجووؾاب ال وور  م ووذوف 
ؾل الزمي ووووورّ  أّواًل : تقوووووديره : )فوووووألثروني ألسوووووتؼ عوووووالطيؽ( دّل عميوووووو قووووو

 .)ألثروني(

وتقدير الزمي ورّ  فوي ا موة ىوؾ أن جوؾاب ال ور  م وذوف يودل عميوو 

                                                   

 . ٛ٘/ٛ. وانغر : الث ر الط يط  ٕٛ٘/ٙ( الطغظي ٔ)
 . ٜ٘ٗ/ّ٘  السابق في الك اف ( ثؼ نقل كبلم الزمي ر ٕ)
 . ٚٗٚ،  ٙٗٚ/ٕ( ت فة الغري  ٖ)
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ِّ مح جح مج حج مث هت ّٰٱ قؾلو :
(ٔ) . 

عظووده :  ا التقوودير : الؾادوود    إذ ىووؾإلووى ىووذ زمي وور َّ ومطووؽ سووثق ال
ىووو( ، ٜٛٗ، وقوودره بيووذا أبووؾ الطغفوور السووطعاني )ت  (ٕ))ألوويس قوود عمطووتؼ ؟(

، والثيضواو  ، ىوو( ، وتوابعيؼ الفيور الوراز  ، والعوثور  ٕٗ٘وابؽ عظيوة )ت 
 . (ٖ)وأجازه موي ابؽ جز  ، وابؽ ميمؾف الاعالثي ،والظسفي ، و 

مؽ  –أمًضا  –، وىؾ قري   (ٗ)الزمي رّ  : الظيسابؾر    واست سؽ تقديرَ 
 . (٘)تقدير الظ اس : )ألستؼ قد غررتؼ وأتيتؼ أمًرا قثيً ا ؟(

ؼ مقودر الط وذوف وقد تعددت تقوديرات الطفسوريؽ فوي ا موة   إذ ُكول  موظي

                                                   

. وقوووووال ابوووووؽ  ٜ٘ٗ/٘. انغووووور : الك ووووواف  ٓٔموووووؽ ا موووووة  –( سوووووؾرة األدقووووواف ٔ)
وووووو الزمي ووووور   الطعظوووووؾَف إلوووووى  ٜ٘ٗ/٘الطظيوووور فوووووي االنتصووووواف  : إنطوووووا لووووؼ يؾجِّ

جيووووة وادوووودة   ألن التفصوووويل قوووود موووووؾن عظوووو  م طووووؾا مفووووردات عمووووى م طووووؾا 
 ّل مظيطا .مفردات كُ 

. وقوووووووودره الؾادوووووووود  فووووووووي ٗٓٔ/ٗ. وانغوووووووور : زاد الطسووووووووير  ٘ٓٔ/ٗ( الؾسوووووووويط ٕ)
 : )ألستؼ تست قؾن العقاب ؟( . ٜٙٔ/ٕٓالثسيط 

، وتفسووير  ٖٕٛٙ/ٔٔوىووؾ تقوودير اإلم ووي ، واليظيوو  ال ووربيظي . انغوور : اليدامووة لطوووي ( ٖ)
ار التظزيوول ، وأنووؾ  ٘٘ٔٔ/ٕ، والتثيووان  ٓٔ/ٕٛومفوواتيغ الغيوو   ، ٕ٘ٔ/٘السووطعاني 

، وال وووووؾاىر ال سوووووان  ٕ٘ٚ/ٕ، والتسوووووييل  ٜٖٓ/ٖ، وموووووداُر التظزيووووول  ٕٔٔ/٘
 . ٕ/ٗ، والسراج الطظير  ٖٕٔ/ٗ، وجامع الثيان  ٕ٘ٔ/٘

: )فقود عمطوتؼ( بؾجوؾد  ٛ٘/ٛ. وقودره أبوؾ ديوان فوي الث ور  ٛٔٔ/ٙ( غرائ  القرآن ٗ)
اموو مووؽ عظود ل فووي الفواء   ألن فعول ال وور  مواض ، ووْجوُو َكووْؾِنيؼ عوالطيؽ : أن م

 . ٜٛ/ٛمعتقدىؼ فإذا لؼ يظصفؾا موؾنؾا عالطيؽ . يظغر : داشية ال ياب 
 . ٕٓ/٘. وانغر : فتغ القدير  ٕٗٗ/ٙ( معاني القرآن ٘)
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 . (ٔ)لو مؽ الفيؼ والطعاني عمى دس  ما يتراءى

االعتراض الطؾجو إلى الزمي رّ   عؽ ىذا ويثدو لي أن جؾاب الدماميظيّ 
ص يغ   إذ ليس ميفى عمى ىو الء األكوابر موؽ العمطواء أن جطموة االسوتفيام 

 –عتوذر ليوذا الطوذى  الطذكؾرة ال تكؾن جؾاًبا لم ور  إاّل بالفواء ، ويطووؽ أن مُ 
وغيووره ذكووروا أمووًرا تقووديري ا فّسووروا بووو الطعظووى ، ال  ، بووأن الزمي وور ّ  –أمًضووا 
 . (ٕ)اإلعراب

 ِّ مح جح مج حج ّٰٱ : لتنين يف حنْ اليت ل ِّ يئ ّٰٱ( معيٙ 6)
عراء  (ٕٓٔ: )ال  

ظا( ، كطا تقؾل : )ليتػ تأتيظا تأتي )لؾ( لمتطظي ، ن ؾ : )لؾ تأتيظا فت دثَ 

                                                   

 ( وفي تقدير ىذا الط ذوف أقؾال ألرى ، ىي :ٔ)
أن ال ؾاب : )فطؽ أضل موظكؼ ؟( ، قالوو ال سوؽ الثصور  ، والتواره أبوؾ السوعؾد .  – ٔ

 . ٔٛ/ٛ، وتفسير أبي السعؾد  ٘ٓٔ/ٗيظغر : الؾسيط 
،  ٓٗٗ/ٗأن التقوودير : )أت مظووؾن بووو ؟( ، قالووو الزجوواج . انغوور : معوواني القوورآن  – ٕ

 . ٕٚٚ/ٔ، ورمؾز الكظؾز  ٕٗٚ/٘والظكت والعيؾن 
 ٕٓ/٘أن تقديره : )أتأمظؾن عقؾبة ل ؟( ، قالوو الفارسوي .  يظغور : فوتغ القودير  – ٖ

. 
 ٕٗٚ/٘تقوووديره : )أفطوووا تيمكوووؾن ؟( ، ذكووووره الطووواورد  فوووي الظكوووت والعيووووؾن أن  – ٗ

 . ٜٙٔ/ٕٓ. وانغر : الثسيط 
أن التقدير : )موؽ الط وق مظوا وموظكؼ ؟ وموؽ الطثظول ؟( ذكوره الاعمثوي فوي الك و   – ٘

 . ٗٓٔ/ٗ. ويظغر : زاد الطسير  ٓٔ/ٜوالثيان 
، وداشوية  ٗٙٙ/ٜدر الطصؾن ( ىذا عمى القؾل بأنيا ىي جطمة ال ر  . انغر : الٕ)

 . ٕٔ/ٕٙ، وروح الطعاني  ٕٗ/ٛال ياب 
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ِّ مح جح مج حج ّٰٱ:   : ومؽ ذلػظا( ، فت دثَ 
، (ةً رَّ ، أ  : )ليت لظا َكو (ٔ)

بعوودىا مقروًنووا بفوواء  كووو )ليووت( فووي نصوو  الفعوول الطضووارا –ىظووا  –و)لووؾ( 
 . (ٕ)السثثية

 :طظي ، وذلػ عمى ثبلثة مذاى ،ىيالتي لمتوالتم  الُطْعربؾن في )لؾ(

وال مصوودرية   فووبل  ، : أنيووا قسوؼ  برأسووو ، ليسووت شورطية الطوذى  األّول
)لووؾ( االمتظاعيووة ، ولكووؽ قوود يوو تى ليووا قموويبًل ب ووؾاب  ك ووؾاِب  ليووا جووؾاب   موووؾنُ 

 . (ٖ)مذى  اليضراو  ، وابؽ الضائعمظصؾب ك ؾاب )ليت( ، وىؾ 

،  (ٗ)عوووؽ فعووول التطظوووي ْت َظووو: أنيوووا )لوووؾ( الطصووودرية أغْ  الطوووذى  الّاووواني
( موووؽ  وىوووي فوووي ىوووذه ا موووة مصووودرية ، و،نطوووا كوووان ال طوووع بيظيوووا وبووويؽ )أنَّ

 . (٘)باب التؾكيد ، وىؾ مذى  ابؽ مالػ

معظووى  ْت بَ رِ ْشووأنيووا )لووؾ( االمتظاعيووة ال وورطية التووي أُ :  الطووذى  الّاالوو 
بطووا   ووابُ ولووذا فإنيووا تُ   بووو )ليووت(  تَ التطظووي عمووى سووثيل الط وواز   فكأنووػ نظْقوو

                                                   

عراء ٔ)  . ٕٓٔمؽ ا مة  –( سؾرة ال  
 . ٕٛٛ( ال ظى الداني صٕ)
، وشوووورح  ٖٓ٘/ٗ، واليطووووع  ٔٔٗ/ٖ، والطغظووووي  ٜٕٔرصوووو  الطثوووواني ص ( يظغوووور :ٖ)

 . ٛٗ-ٙٗ/ٗاألشطؾني 
، و،ذا ُدووِذَف فعوول التطظووي ( أ  : أنيووا عظوود وجووؾد فعوول التطظووي معيووا تكووؾن مصوودرية ٗ)

 . ٗٚٔ/ٔكانت مفيدة لمتطظي . انغر : داشية الدسؾقي عمى الطغظي 
 ٚٚ/ٕ، وتطييد القؾاعود  ٜٕٛ. وانغر : ال ظى الداني ص ٖٕٓ/ٔ( شرح التسييل ٘)

. 
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فووو  .(ٔ)بووو )ليووت( مووؽ الفوواء الطظصووؾب بعوودىا الطضووارا بإضووطار )أْن(  ووابُ تُ 
معظوى  ْت بَ رِ ْشوفي ىذه ا موة لمتطظوي ، وىوي االمتظاعيوة ال ورطية التوي أُ  ِّيئّٰٱ

ا ىووؾ مووذى  الزمي وورّ  ، وأبووي وىووذ . (ٕ)التطظووي   ولووذا جوواء جؾابيووا بالفوواء
 . (ٖ)ديان

 عَ ِضوووُ  بأنووو لووؾ أراد أن )لووؾ( دوورف   واعتوورض ابووؽ مالووػ عمووى الزمي وور ّ 
كو )ليت( فيؾ مطظؾا   ألنو مسوتمزم مظوع ال طوع بويؽ )لوؾ( وفعول التطظوي ، لمتطظي ، 

                                                   

( بدليل أنو قد جاء جؾابيا بالبلم بعد جؾابيا بالفاء   ف طعؾا ليوا بويؽ جوؾابيؽ ، كطوا ٔ)
 ؽ ربيعة : ظ مؽ الؾافر[في قؾل ميميل ب

ِِِِِِِفَلَووووبِشَووووقابُِِ ََوووولَابَِ ِوووو ِ  لَ وووو  ِِِِ

ِِِِِِِِِِِِِِ.ِ

 َِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِاللوووووووو ِشلُّا اِ َ  ِ  ووووووووبِِ خوووووووورِف

.ِ
ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِلََوووووب ِ ِ   وووووِِلعثِمِنيَِِا ِوووووبشُِِل  وووووِِ

.ِ

 ْ وووول َِ ِوووو ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ؟ِِِِِِِِتِحوووولُِِلَ قووووب ِِوِ َ ووووِِِلَا

.ِ ( ، وقوود جوواء يخبوو ف( لمتطظووي ، وأجيو  ب ووؾابيؽ : األّول : )َلوو فال واىد فييطووا : أن )
 . ٚٙ/٘( . انغر : شرح أبيات الطغظي َق َ لبالفاء ، والّااني : ) مظصؾًبا مقروًنا

. وال وؾاب  ٙٗ/ٗ، وداشوية الصوثان  ٖ٘ٓ/ٔٔ، واليزانوة  ٔٔٗ/ٖالطغظي  ( يظغر :ٕ)
فووي ا مووة م ووذوف عظوود ابووؽ ى ووام ، والتقوودير : )لووؾ ثثووت أن لظووا كوورة فظكووؾن موووؽ 

نا( ، وقؾلوووو : )فظكوووؾن( : معظووؾف عموووى االسوووؼ  . يظغووور :  ِّ مح ّٰٱالطوو مظيؽ لسووورَّ
 . ٕٔٔ/ٔ، وداشية األمير  ٓٔٗ،  ٜٓٗ/ٖالطغظي 

ف ، واالرت وووا ٛٗٙ/ٔ، والث وور الط ووويط  ٔٙٔ/ٖ، والتوووذييل والتكطيووول  ٖٕٕالطفصوول ص( ٖ)
. وجؾابيا ممتزم  دذفو   إلشرابيا معظوى التطظوي   ألنوو متوى أمووؽ تقميول القؾاعود  ٖٜٓٔ/ٗ

، وجعل ال يء مؽ باب الط از ، كوان أْولوى موؽ تكايور القؾاعود وادعواء االشوتراُ . يظغور : 
. وقوود ذكوور الطووالقي أنيووا تكووؾن لمتطظووي ماوول : )ليووت( فووي الطعظووى  ٕٙٔ،  ٔٙٔ/ٖالتووذييل 

 . ٜٔ٘لمفظ والعطل . انغر : رص  الطثاني صودده ، ال في ا
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كطوا تقوؾل :  ، والبلزم باطول   فإنوو ُم طوع بيظيطوا ، (ٔ) طع بيظو وبيؽ )ليت(كطا ال مُ 
 .أتطظى لؾ قام زيد( )

 : دفاع الدمامٔيّن

أن ىوووذا الؾجوووو الوووذ  أبظموووو ابوووؽ مالوووػ ىوووؾ موووراد  –عظووود الووودماميظّي  –الغووواىر 
ولوذا فقود د تورُد مفيودة لمتطظوي ب سو  الؾضوع   الزمي رّ    فيووؾن مذىثوو أن )لوؾ( قو

عظود " ُد عمى الزمي رّ  ذلػ   ألن )لؾ( رِ أجاب الدماميظّي عؽ ىذا االعتراض بأنو ال يَ 
مؾبة الداللووة عمووى التطظووي   فووبل م امعتيووا لفعوول التطظووي تكووؾن لط وورد الطصوودرية مسوو

 . (ٕ)ع ال طع إذ ذاُ ، وال إشوال "مطتظ

معظوى التطظوي ، ولويس موؽ  ْت بَ رِ شْ الزمي رّ  ىؾ أن )لؾ( أُ  ن مرادوأرى أ
مذىثوو أن العورب قوود وضوعتو لمتطظووي ، وال أعتقود أن ىووذا ىوؾ مقصووؾده ، و،اّل 

جاء بعده ، ولؾ كان ىذا ىؾ  ؽْ ير عظو ، ونقمو عظو مَ قد اشتُ  ىذا  الرأ  لكان
 لو مت و  وقؾ  .الدماميظّي مراده فإن انتصار 

 أبؾ ديان ذلػ ، فقال :  غَ وَض أوقد 

وأّمووا قووؾل الزمي وورّ  : إن )لووؾ( ت وويء فووي معظووى التطظووي فيووؾ قووؾل " 
                                                   

. وال يتؾجوووو ىوووذا االعتوووراض عموووى الزمي ووورّ  إن أراد أن  ٖٕٓ/ٔ( شووورح التسوووييل ٔ)
لووؾ تووأتيظي فت وودثظي(   ف ووذف فعوول التطظووي   لداللووة )لووؾ( عميووو ، األصوول : )وددت 

فكووان ليووا جووؾاب ك ؾابيووا . و،لووال أن  فأشووثيت )ليووت( فووي اإلشووعار بطعظووى التطظووي ،
 ذلػ ىؾ مراده   وليذا تابعو أبؾ ديان مظثًيا عمى ىذا الطعظى .

إلوى ثثوؾت أن  –كطوا مقوؾل الودماميظّي  –. ولكؽ م تاج ىوذا  ٖٙٛ/ٔ( ت فة الغري  ٕ)
. ولوؼ  ٔٙ/ٕالزمي رّ  يؾافق عمى م يء )لؾ( مصدرية . يظغر : داشية ال وطظي 

وداشوووية الصوووثان ،  ٕٛٛياثوووت ذلوووػ عوووؽ الزمي ووورّ  . انغووور : ال ظوووى الوووداني ص
ٗ/ٗٚ . 
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و،نطووا الطعظووى : أنيووا  الظ ووؾييؽ ، وال معظووؾن أنيووا ُوضووعت دالووة عمووى التطظووي ،
، مضوواف إلووى  (ٔ)و عمووى سووثيل الط وواز "بُ رَ ْ وومعظووى التطظووي ... و،نطووا تُ  بُ رَ ْ ووتُ 

: أن )لؾ( الؾاقعة بعود فعول التطظوي فوي ن وؾ : )تطظيوُت لوؾ تفعول( ال تطظوي ىذا
فوال طع بيظيوا وبويؽ فعول التطظوي لويس فييا ، و،نطوا ىوي مصودرية م ضوة   " 

 . (ٕ)" ا بيؽ نائ  ومظؾب عظوجطعً 

 خئ حئ جئ  يي ىي ني ّٰٱ : مووً  ِّ يئ ّٰٱ ( تعوؤج  ووْاب7)

 (ٖٓٔ:  الثقرة) ِّ هئ مئ

عووبًل م زوًمووا ، أو ماضووًيا األصوول فووي جووؾاب )لووؾ( ال وورطية أن موووؾن ف
ِّ  ممرن ام يل ىل مل ّٰٱ، أو مظفي ا بو )ما( ، ن ؾ : ماثًتا

(ٖ) . 

ِّ حئ جئ  يي ىي ني ّٰٱ:  فأّما 
الظ ؾيوؾن فقد التمو   (ٗ)

 ى ثبلثة مذاى  ، ىي :عم ِّ يئ ّٰٱفي جؾاب 

: أن ال ووؾاب م ووذوف   لفيووؼ الطعظووى دّل عميووو قؾلووو :  الطووذى  األّول
أ  : ثووؾاب ، والتقوودير : )ألثيثووؾا( ، أو )لكووان ليووًرا ليووؼ( ، وذلووػ  ِّ حئّٰٱ

ألن جوؾاب )لووؾ( ال مووؾن جطمووة اسوطية   ألنيووا صوري ة فووي ثثوؾت مضووطؾنيا 
. و،لوووى ىوووذا ذىووو  :  (٘)واسوووتقرارىا ، ومضوووطؾن جوووؾاب )لوووؾ( مظتووو   مطتظوووع

 ياني ، وأبوووؾ ديوووان ، وابوووؽ ى وووام ،األلفوووش ، والظ ووواس ، والراغووو  األصوووف
                                                   

 . ٔٙٔ/ٖ( التذييل والتكطيل ٔ)
 . ٔٚٚ/ٕ( تطييد القؾاعد ٕ)
 . ٕٜٓٔ،  ٜٔٓٔ. ويظغر : االرت اف ص ٗٔمؽ ا مة  –( سؾرة فاطر ٖ)
 . ٖٓٔمؽ ا مة  –( سؾرة الثقرة ٗ)
 . ٖٗٙ/ٕ( شرح الّرضّي عمى الكافية ٘)
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 . (ٔ)وغيرىؼ

 ىي ني ّٰٱ:  : أن )لوووووؾ( لمتطظوووووي   فيووووووؾن  الطوووووذى  الّاووووواني

تطظًيا إلمطانيؼ عمى سثيل الط از   كأنو قيل : )وليتيؼ آمظوؾا( ، فوو  (ٕ)ِّيي
 ت تاج إلى جؾاب ، ثؼ ُيْثتدأ بقؾلو : )لؾ( بطظزلة )ليت( في إفادة التطظي   فبل

ِّ جبحب هئ مئ خئ حئ ّٰٱ
 .(ٗ)وابؽ ى ام،الزمي ر    وأجاز ىذا الطذى َ  (ٖ)

فووي مؾضووع ال ووؾاب   فكأنووو قووال :  ِّ حئ ّٰٱأن قؾلووو :  : الطووذى  الّاالوو 
وىؾ مذى  الزجاج ، فال ؾاب عظده ىؾ الاؾاب الطفيؾم موؽ ال طموة )ألثيثؾا( ، 
 . (٘)االسطية

 –عظوده  –وأوثرت ال ؾاب ىؾ ال طمة االسوطية نفسويا، فيرى أن ي ر ّ أّما الزم

                                                   

وأبووي السووعؾد . يظغوور : إعووراب ( كووابؽ عرفووة ، والظيسووابؾر  ، واليظيوو  ال ووربيظي ، ٔ)
، ومفووواتيغ  ٜٛٔ/ٔ، والط ووورر الوووؾجيز  ٕٔٛ/ٔ، وتفسوووير الراغووو   ٕٚ/ٔالقووورآن 
، وتفسووير ابووؽ عرفووة  ٕٖٕ/٘، والطغظووي  ٕٜٓٔ، واالرت وواف ص ٖٗٙ/ٖالغيوو  

، و،رشواد العقول السوميؼ  ٖٛ/ٔ، والسوراج الطظيور  ٕٖ٘/ٔ، وغرائ  القرآن  ٜٖٛ/ٔ
ٔ/ٔٗٓ . 

 . ٖٓٔمؽ ا مة  –( سؾرة الثقرة ٕ)
 . ٖٓٔمؽ ا مة  –( سؾرة الثقرة ٖ)
، وأنووؾار  ٖٗٙ/ٖ. ويظغوور : مفوواتيغ الغيوو   ٕٖٕ/٘، والطغظووي  ٖٚٓ/ٔ( الك وواف ٗ)

، ودراسوووات  ٕٖ٘/ٔ، وغرائووو  القووورآن  ٚٔٔ/ٔ، وموووداُر التظزيووول  ٜٛ/ٔالتظزيووول 
 . ٚ٘ٙ/ٕألسمؾب القرآن الكريؼ 

، وال ظووى الووداني  ٕٜٓٔاالرت وواف ص . ويظغوور : ٚٛٔ/ٔ( معوواني القوورآن و،عرابووو ٘)
 . ٕ٘/ٖ، وداشية الظيثي  ٜ٘ٔ/ٖ، والطساعد  ٕٗٛص
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، والوبلم  (ٔ)عمى الفعميوة   لطوا فوي ذلوػ موؽ الداللوة عموى ثثوات الطاؾبوة واسوتقرارىا
واقعووة فووي جووؾاب )لووؾ( ، وىووذا ىووؾ مووذى  العوثوور  ، وابووؽ مالووػ ، والثيضوواو  ، 

 دليووولَ  ِّ حئ ّٰٱ. وأجووواز الظووواىر ابوووؽ عاشوووؾر أن مووووؾن قؾلوووو :  (ٕ)والظسوووفي
 . (ٖ)ال ؾاب بظريقة التعريض

بوأن ميتواره غيور ميتوار   ألنوو لوؼ    أبؾ ديان مذى  الزمي ور ّ وض َّ 
ُمْعيد في لسان العرب وقؾا ال طمة االسطية جؾاًبا لو )لؾ( ، و،نطوا ىوؾ ميتمو  

 . (ٗ)في تيري و ، وال تاثت القؾاعد الكمية بالط تطل

 –ىظوا  –  ألن موا ذىو  إليوو  كطا اعتورض ابوؽ ى وام عموى الزمي ور ّ 
ر )لووؾ( بطظزلووة م ووذوًفا ، أو أن مقوودِّ  ال ووؾابُ  رَ قوودَّ وأن األْولووى أن مُ ،  ؼِ ىَ الووؾَ  مووؽ

 . (٘))ليت( في إفادة التطظي   فبل ت تاج إلى جؾاب

 : دفاع الدمامٔيّن

أ  : ، فقووووال : " لوووويس ىووووذا ذىووووؾاًل مووووظيؼ ظ ردَّ الوووودماميظّي ىووووذا االعتووووراض
ره[ عؽ ىذه القاعدة ، بل ىؼ مصرِّدؾن ب ؾاز وقؾا االسوطية وغي الزمي رّ  ،

فموويس تيووري يؼ لمفووروا عميووو  ليووؼ التوواروه   فووي ىووذا الط وول ، وىووؾ مووذى   
الوورد عمووييؼ أن ُمقووال : الصووؾاب لووبلف قووؾليؼ فووي أصوول  وُ ، و،نطووا وْجووغمًظووا

                                                   

 . ٖٚٓ/ٔ( الك اف ٔ)
، ومووداُر التظزيوول  ٜٛ/ٔ، وأنووؾار التظزيوول  ٕٔٗ، والتسووييل ص ٔٓٔ/ٔ( التثيووان ٕ)

ٔ/ٔٔٚ . 
 . ٜٗٙ/ٔ( الت رير والتظؾير ٖ)
 . ٗٓ٘/ٔ( الث ر الط يط ٗ)
 . ٕٖٕ/٘( الطغظي ٘)
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 . (ٔ)الطسألة ، ويظص   الدليل عمى ذلػ "

ى الء م يوزون وقوؾا ال طموة االسوطية جؾاًبوا   ألن  وما ذكره الدماميظّي ص يغ
كالعوثر  ، وابوؽ مالوػ ،    لو )لؾ( ال رطية ، وىؾ مذى  جطاعة مؽ أكابر الظ ؾييؽ

وىووؾ أن )الطاؾبووة( عظوود ابووؽ عظيووة ،  –أمًضووا  – ىووذا الؾجوووَ  غُ بوول إن ىظوواُ مووا مسووؾِّ 
لتووي ال واالسووتقثال   فصوومغ بيووذا أن موووؾن جؾاًبووا لووو )لووؾ( ا ، مصوودر مقووع لمطاضووي

بطعظووى  –ىظووا  –أو بطعظوواه . وىووؾ ، إاّل ماضووًيا  –عظوود ال طيووؾر  –موووؾن جؾابيووا 
 . (ٕ)الطاضي عمى ما بّيظو ابؽ عظية

مضاف إلى ىذا : أن التعثير بال طمة االسطية في ا موة مقصوؾد لذاتوو   
: َأنَّ َتْقووِدير اْلَ ووؾاب ولووذا يوورى الظوواىر ابووؽ عاشووؾر أن مووراد الزمي وورّ  ىووؾ " 

، ، ولكؽ ُدذف الفعل (ٖ)(ثيثؾا َمُاؾَبًة ِمَؽ َّللاَِّ َلْيًرا َلُيْؼ ِمطَّا َشَرْوا ِبِو َأْنُفَسُيؼْ أل )
وُغيِّر السثػ إلى ما عميو الوّظْغؼ الكوريؼ داللوًة عموى ثثوات الطاؾبوة ليوؼ وال وزم 

 . (ٗ)بييريتيا "
  

                                                   

 . ٜٓ٘/ٕفة الغري  ( ت ٔ)
 . ٜٛٔ/ٔ( الط رر الؾجيز ٕ)
 . ٛٗٙ/ٔ( الت رير والتظؾير ٖ)
 . ٓٗٔ/ٔ( يظغر : إرشاد العقل السميؼ ٗ)
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( خرَب ىُْع( 8)  . لءعلّٔ٘ا ، الذسطٔ٘ بج االمسٔ٘ )لؾ(الْاقع٘ بعد  )أنَّ

 )  مل خل ّٰٱكايووًرا بعوود )لووؾ( الط ووذوف شوورطيا ، كقؾلووو تعووالى : تقووع )أنَّ
ِّ ىل

إلوى أنوو م و  أن مووؾن لثور  وذى  السيرافي ، وتابعو الزمي ور ّ  (ٔ)
( ىووذه فعووبلً  ، وبيووان ذلووػ عووؽ  (ٖ)ليوووؾن عؾًضووا مووؽ الفعوول الط ووذوف   (ٕ))أنَّ

ا وجو  أن مووؾن فعو ألن الفعول الطقودر بًل   الّرضّي : أنو إذا كوان لثرىوا م وتق 
( لكؾنيووا تودل عمووى معظووى الت قيوق والاثووؾت توودل  ، البوّد لووو موؽ مفسوور ، و)أنَّ

( فعووبًل ماضووًيا ال اسووؼَ  لثوورُ  أن موووؾنَ  مَ زِ لْ فووأُ   ( تَ َثووعمووى معظووى )ثَ     فاعوول   )أنَّ
ا جواز ذلوػ  ليوؾن كالعؾض مؽ لفظ الفعل الطفسر ، و،ذا لوؼ مووؽ لثرىوا م وتق 

 . (ٗ)رلمتعذ

بأن  (٘)ه ابؽ ال اج  ، وابؽ الظاعؼ ، وأبؾ ديان ، وتثعيؼ ابؽ ى اموردَّ 
مووا ذكووره الزمي وورّ  إنطووا موووؾن فووي اليثوور الط ووتق ، ال ال اموود   ألن وقؾعووو 

                                                   

( وما بعدىا في م ول رفوع باإلجطواا ، وموذى  سويثؾيو  ٘مؽ ا مة  –سؾرة ال  رات ( ٔ) . و)أنَّ
  الكؾفيوؾن ، والطثوورد ، وال طيوؾر أنيووا فوي م وول رفوع باالبتووداء ، وال ت تواج إلووى لثور . وذىوو

وغيوورىؼ إلووى أنيووا فاعوول بفعوول مقوودر ، تقووديره : )ولووؾ ثثووت أنيووؼ( ، ورجَّ ووو الطووراد  . انغوور : 
. وفييووا آراء  ٕٓٛ،  ٜٕٚ، وال ظووى الووداني ص ٚٚ،  ٙٚ/ٖ، والطقتضوو   ٕٙٗ/ٔالكتوواب 

 . ٕٛٗ-ٕ٘ٗ/ٖ، والطغظي  ٜٜٛٔ/ٗألرى انغرىا في : االرت اف 
.  ٕٗٓص ي، واألنطوووؾذج فوووي الظ وووؾ ب ووورح األردبيمووو ٖٕٖ( انغووور : الطفصووول صٕ)

 . ٕٔٛ، وال ظى الداني ص ٜٜٛٔ/ٗوانغر : مذى  السيرافي في االرت اف 
( . انغوور : شوورح التسووييل ٖ) ، وال ظووى الووداني  ٜٜ/ٗ( أ  : الطقوودر بوويؽ )لووؾ( ، و)أنَّ

 . ٕٔٛص
 . ٜٖٔ/ٕ( شرح الّرضّي عمى الكافية ٗ)
، والث وور الط وويط  ٕٔٚ، وشوورح ابووؽ الظوواعؼ ص ٜٙٔ/ٕ( اإلمضوواح البووؽ ال اجوو  ٘)

 . ٜٕٗ/ٖ، والطغظي  ٜٔٓٔ/ٗ، واالرت اف  ٜٓٔ/ٚ
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ِّ مك لك خك  حك جك مق حق ّٰٱ:  اسووووًطا شووووائع ، كطووووا فووووي 
(ٔ)    
 . (ٕ)فميس األمر عمى إطبلقو إاّل إذا لؼ يتعذر الفعل باعتثار الطعظى الطقصؾد

 دعووواؤهاوذىوو  ابوووؽ مالوووػ إلوووى أن الوووذ  دطوول الزمي ووورّ  عموووى ذلوووػ " 
و أن مووؾن ِعو، ومظْ  عمى التزام كؾن اليثر فعبلً  (أنَّ )و ،(لؾ)بيؽ  (ثثت)إضطار
 و شوائع  َعووموا مظَ  . (ا داضورلؾ أن زيودً ):  ن ؾ، ، ولؾ كان بطعظى فعل  ااسطً 
ِّ مك لك خك  حك جك مق حق ّٰٱ:  ، كقؾلو تعالى في كبلم العرب ذائع  

(ٖ) . 

َوَقوووْد ُوِجوووَدْت آَموووة  ِفوووي التَّْظِزيوووِل َوَقوووَع ِفيَيوووا اْلَيَثوووُر وقوووال ابوووؽ ى وووام : " 
ا اْسوووًطا  َكَطوووا َلوووْؼ َيَتَظثَّوووْو  َموووِة ُلْقَطووواَن ، َوَلوووْؼ َيَتَظثَّوووْو َلَيوووا الزََّمْيَ وووِر   ، ُمْ وووَتق 

َلَطووووا  َوِ،الَّ ، اْبووووُؽ َماِلووووػ   َوالَ ،  َلَطووووا َمَظووووَع ِمووووْؽ َذِلووووػَ  َوِ،الَّ  ،اْلَ اِجووووِ   اْبووووؽُ  َوالَ ، 
ووووووووْعِر  ِّ حص مس  خس حس جس مخ ّٰٱ:  َوِىووووووووَي ، اْسووووووووَتَدلَّ ِبال ِّ

(ٗ) ، 
 ٰى ين ىن نن من ّٰٱ ، وىووووووووووي : ِفيَيووووووووووا َعووووووووووْرف   اْلَيَثوووووووووورُ  َوُوِجووووووووووَدْت آَمووووووووووة  

                                                   

 . ٜٓ/ٖ. وانغر : داشية اليضر   ٕٚمؽ ا مة  –( سؾرة لقطان ٔ)
 . ٜٙٔ/ٕ( اإلمضاح البؽ ال اج  ٕ)
. كطوا أن  ٜٖٙٔ/ٖ. وانغر : شرح الكافيوة ال وافية  ٕٚمؽ ا مة  –( سؾرة لقطان ٖ)

ا ، كقؾل لثيد  لثره  : -رضي ل عظو  -قد جاء اسًطا م تق 
 ُِِِِِِِِلفَووووووووو  ِِلِ َووووووووو  ِ  لَوووووووووبِ َ  ِ ِ  ووووووووِو

( . انغور : شورح الكافيوة ال وافية ِ.ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ ا ، وىوؾ )مودُر ( الؾاقعة بعد )لؾ( اسًطا م تق  دي  جاء لثر )أنَّ
 . ٖٚٙٔص

:  ٜٕ،  ٕٛوقال أمًضا فوي شورح بانوت سوعاد ص.  ٕٓمؽ ا مة  –( سؾرة األدزاب ٗ)
وووْعر ، ولوووؾ  " ولوووؾ است ضووور ىوووذه ا موووَة ابوووُؽ مالوووػ لوووؼ معووودل إلوووى االست وووياد بال ِّ

 ٕٖٗ/ٖاست ضرىا الزمي رّ  ، وابؽ ال اج  لؼ مقؾاَل ما قوااَله " . انغور : الطغظوي 
 لمط قق . ٚمع داشية 
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 . (ٕ)"(ٔ)ِّري

 : دفاا الدماميظّي عؽ الزمي ر ّ 

ظأ  : ل الُطَصوّظ  ىوؾّ  قال الدماميظّي مدافًعا عوؽ الزمي ورّ  ، وغيوره : "
ووة بقصووؾر نغوور َىووُ الَ ولووؾَّح  –ردطووو ل ، وسووام و  –ابووؽ ى ووام[  ، ِء اأَلِئطَّ

ن َموا اْىَتوَدى ِإَلْيوِو دونيوؼ بوان أثوؼَّ ، باالىتوداء ِإَلوى َموا لوؼ ييتودوا ِإَلْيوِو  غوتث ّ 
والتوي أوردىوا َموة ِفوي َىوِذه ا  (َلوؾ)ن أَلَوَذِلوَػ  ، َلْيَس ِبَ ْيء   م ا اْلَكوبلَ َليسوت ِمطَّ

 . (ٖ)" الّ رِطيَّة (َلؾ)م ِإنََّطا ُىَؾ ِفي َواْلَكبلَ ، َأو لمتطّظي ، نََّيا َمْصَدِريَّة ألَ   ِفيوِ 

بطعظوى  –ىظوا  –  إذ أورد الّرضوّي أن )لوؾ(  وما ذكره الودماميظّي صو يغ  
   (ٗ)( الطصدرية ، وليست ب ورطية   لط يئيوا بعود فعول يودل عموى التطظوي)أنِ 

عمى ابؽ ى ام بأن موا ذكوره فيوو نغور    –أمًضا  – اعترض ال طظي   ولذا فقد
ألن )لؾ( في ىذه ا مة ليست بو )لؾ( ال ورطية التوي الكوبلم فييوا ، و،نطوا ىوي 

،  (٘)لووؾدادتيؼ مصوودرية دالمووة عمووى )ثثووت( م ووذوًفا ، أو أنيووا لمتطظووي دوامووةً 
لووارجؾن إلووى  و)لووؾ( فووي ا مووة لمتطظووي عظوود الزمي وورّ  ، قووال : )تطظووؾا أنيووؼ

                                                   

 . ٛٙٔمؽ ا مة  –( سؾرة الصافات ٔ)
. واستدُر عميو ال وي  عضويطة بوذكر ع ور آموات  ٖٖٗ-ٖٔٗ/ٖغظي ( انغر : الطٕ)

، والطغظوي  ٖٚ٘،  ٖٙ٘/ٔجاء فييا اليثر عرًفا . انغر : دراسوات ألسومؾب القورآن 
 لمط قق . ٖب اشية  ٖٖٗ/ٖ

 . ٙٗٛ/ٔ( ت فة الغري  ٖ)
. وانغووور : داشوووية الووودماميظّي عموووى الطغظوووي  ٜٖٔ/ٕ( شووورح الّرضوووّي عموووى الكافيوووة ٗ)

 . ٖ٘٘/ٔ، ودراسات ألسمؾب القرآن  ٕٚٚ/ٔداشية الدسؾقي ، و  ٕٙ/ٕ
، وغظيوووة األريووو   ٛٗٔ/ٕ. وانغووور : داشوووية الدسوووؾقي  ٕٙ/ٕ( داشوووية ال وووطظي ٘)

 . ٖٛٙ/ٕلطصظفى رمز  األنظاكي 
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 . (ٔ)الثدو(

كطووووووووا أن ابووووووووؽ ال اجوووووووو  فووووووووي مظغؾمتووووووووو )الؾافيووووووووة فووووووووي نغووووووووؼ 
 فيقؾل :  يرى أن )لؾ( لمتطظي  الكافية(

ِلَووووبِ شباووووفَِوووولْو ِفاوووو ُِ َ ْووووبُِ اِِ
ِِِِِِِِِِِِِِِِِِ.ِ(ِلَووب)ِ (2)لَوو ْ ِِ وو ِاُُِِلبقِوول اِ،ِللتم بووِِِِِِِِِِِ 

.ِ

ِّ ري ٰى ين ىن نن من ّٰٱوأّمووا آمووة الصووافات : 
فقوود ذىوو  الوودماميظّي  (ٖ)

إلى أنو ال دليل في ا مة الطذكؾرة عمى الزمي رّ    الدتطال أنوو يؾجو  فييوا 
   (ٗ)بفعوول ، وال م عمووو متعمًقووا باسووؼ الفاعوول ِّ ىن ّٰٱوىووؾ تعمووق الغوورف ، 

 . فعبًل عمى مذىثو  ِّ من ّٰٱالؾاقع بعد  ِّ نن ّٰٱوعمى ىذا فيوؾن لثر 

ه فيوووو وغيووورِ  ، ؽ الزمي ووور ّ مغيووور لظوووا أن دفووواا الووودماميظّي عووو وبوووذلػ
  ألن  –ىظوووا  –موووؽ الؾجاىوووة موووا فيوووو ، وال ي لوووذ عميوووو أنوووو أطموووق ال ووووؼ 
( ، وىووووؾ  ،مووووؽ مذىثووووو أن الفعوووول )ثثووووت( موووووؾن مضووووطًرا بوووويؽ )لووووؾ( و)أنَّ
 . (٘)أقيس عظد الطراد  ، إبقاًء اللتصاص )لؾ( بال طمة الفعمية

ىوا اسوًطا لثرِ  نَ ؾْ َكو عَ كوبلم الزمي ورّ  عموى أنوو مَظو طولَ  ْ ولذا فيظثغي أن مُ 
ا ، والتزم الفعل ديظئذ   إلموان صؾغو ، قضاًء ل قِّ طمثِ  يا لمفعل ، وأّما م تق 

                                                   

 . ٙ٘٘/ٖ( الك اف ٔ)
دراسوة وت قيوق  – ٖٔٗ،  ٔٔٗ( انغر : شرح الؾافية نغؼ الكافية البؽ ال اج  صٕ)

مظثعووووووة ا داب فوووووووي الظ وووووو  األشووووووورف  –ان العميموووووووي د. مؾسووووووى بظوووووووا  عمووووووؾ 
 م .ٜٓٛٔىو/ٓٓٗٔ

 . ٛٙٔمؽ ا مة  –( سؾرة الصافات ٖ)
 . ٙٗٛ/ٔ( ت فة الغري  ٗ)
 . ٕٓٛ( ال ظى الداني ص٘)
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 . (ٔ)لتعذر صؾغ الفعل مظو  إذا كان االسؼ جامًدا في ؾز 

ً٘اِدَسُم ()ىلْ  زتٕٛ( 9)  ٌُ ذلك (دْ )قَ لو  ف  ُد فُٔ ؟َسَت مْضٍع يف ُكلِّ ، ٍِّل ٓكْ

:  )قووود( ، وذلوووػ موووع الفعووول ، كطوووا فوووي  قووود توووأتي )ىووول( بطعظوووى
ِّ حص مس خس حس جس مخ جخ ّٰٱ

(ٕ) . 

َوَأن  ( ،قد: )ا ِبَطْعظى َفزعؼ َأنََّيا أبدً ، َوَبالغ الزََّمْيَ ِرّ  قال ابؽ ى ام : " 
َوَنقموو ِفوي اْلطفصول َعووؽ ، َمعَيوا  َرة  مقودَّ  االْسوِتْفَيام ِإنََّطوا ُىوَؾ ُمْسوَتَفاد موؽ ىطوَزة  

َأنيووؼ ترُكووؾا األلوو   ِإالَّ  (قوود)ِبَطْعظووى  (َىوول)َوعظوود ِسوويَثَؾْيو  َأن : َقوواَل فَ ، ِسوويَثَؾْيو  

                                                   

 : -رضي ل عظو  -بؽ ربيعة ،  مثيد( وَيِرُد عميو القؾل السابق لٔ)
 ُِِِِِِِِِِِِِِِِلفَووووووووو  ِِلِ َووووووووو  ِ  لَوووووووووبِ َ  ِ ِ  ووووووووِو

ولمط ي  عظو أن مقؾل : إن ىذا الثيوت ، ون وؾه موؽ الظوادر   فوبل َيوِرُد عميوو . انغور : ال ظوى ِ.ِِِِِِِِِِِِِِِِِ
 . ٕٕٛالداني ص

، وذىو  إليوو  -رضوي ل عظوو  -. وىؾ قؾل ابؽ عثواس  ٔمؽ ا مة  –سؾرة اإلنسان ( ٕ)
وابوووؽ األنثوووار  ، وابوووؽ والزجووواج ، وابوووؽ السوووراج ، أبوووؾ عثيووودة ، وابوووؽ قتيثوووة ، والطثووورد ، 

، وتأويول  ٜٚ/ٕانغر : م از القورآن  لالؾيو ، وابؽ جّظي ، وعثد القاىر ، وغيرىؼ كاير .
،  ٜٕٛ/ٔ، والطقتضووووو   ٕٓ٘، وتفسوووووير غريووووو  القووووورآن ص ٖٛ٘م وووووول القووووورآن ص

،  ٜٔٔ، واألضووداد ص ٕ٘ٔ/ٕ، واألصووؾل  ٕٚ٘/٘، ومعوواني القوورآن و،عرابووو  ٜٛٔ/ٖ
، ودرج الووودرر  ٗٙٗ/ٕ، واليصوووائص  ٜٕٕ، والمطوووع ص ٗٙو،عوووراب ثبلثووويؽ سوووؾرة ص

، والظكووت البووؽ فضووال  ٘ٓٙ/ٖٕ، والثسوويط  ٜٕٗ/ٖ. ويظغوور : ب وور العمووؾم  ٖٛٙٔ/ٗ
، وتفسووووووير الظسووووووفي  ٓٚٔ/ٗ، وزاد الطسووووووير  ٕ٘ٛٔ/ٕ، وغرائوووووو  التفسووووووير  ٜٕ٘/ٔ
. وذىوو   ٙٚٗ/ٔ. وضووعفو ابووؽ جووز  فووي التسووييل  ٖٜٕ/ٔ، وغامووة األموواني  ٖٖٙ/ٖ

وأبؾ ديان ، والسطيؽ إلى أن )ىل( عمى بابيا مؽ االسوتفيام الط وض ، أو مووؾن موي ، 
 . ٜٛ٘/ٓٔ، والدر الطصؾن  ٖ٘ٛ/ٛبطعظى التقرير أو اإلنكار . انغر : الث ر الط يط 
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 َوَلؾ َكاَن َكَطا زعوؼ لوؼ تودلل ِإالَّ ،  (ٔ)... ْسِتْفَيامِفي اال تقع ِإالَّ  أَلنََّيا الَ   قثمَيا 
 . (ٕ)" َما َنقمو –ردطو ل  –كتاب ِسيَثَؾْيو   لؼ أر فيوَ  ( ،قدو )عمى اْلِفْعل ك

 : دفاع الدمامٔيّن

 ، ىطا : لمزمي رّ  بأمريؽ انتصر الدماميظي  

وقؾعوو ، وكوان  : " أنو ال يمزم مؽ عدم رؤيتو ىؾ لذلػ عدمُ  األّولاألمر 
 .مام في ىذا الفؽ، ثثت  في الظقل"الغؽ بالزمي رّ    فإنو إ ْولى بو ت سيؽَ اأَل

بوو ، كطوا َذَكور : أن " ما نقموو عوؽ سويثؾيو مسوظؾر فوي كتا الّاانياألمر 
 . (ٖ)عظو "

  ألن سويثؾيو ذكور ىوذا فوي  صوراح  ال شوػ فيوو وما ذكره الدماميظّي دوق  
َفِإنََّيوا ِبَطْظِزَلوة  (أم َىول: )َوتقوؾل مؾضعيؽ موؽ كتابوو   فيقوؾل فوي أدودىطا : " 

ِفوووي  إالّ َمقوووع  م الَ كوووان َىوووَذا اْلَكوووبلَ  إذ  َوَلكوووظُيْؼ ترُكوووؾا األلووو  اْسوووتْغَظاء ،  (قووود)
 . (ٗ)" ْسِتْفَيامالا

: " وكذلػ ) ىوْل ( إنطوا تكوؾن بطظزلوة ) َقوْد( ،  ويقؾل في الطؾضع ا لر

                                                   

: -رضوي ل عظوو-. وقد جاء دلؾليا عمييا في قوؾل زيود الييول ٜٖٔ( الطفصل صٔ)
 ظمؽ الثسيط[

ِِِِِِِِِِِِ اووووو  تا لسووووولُّااِفَوووووبُ ِ ِِ ِبَوووووب  َِاِِ

ِ ِِِِِِِِ.ِ

 ِ؟ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ َهِووواِ ِ َوشووولَِالِوووفذُِلَووول ِِا ُِ َ َوووف

.ِ  . ٚٙ/ٙ، وشرح شؾاىد الطغظي  ٖٗٗيظغر : ال ظى الداني ص
 . ٖٖٛ-ٖٖٙ/ٗ( الطغظي ٕ)
 . ٖٓٔ/ٕ. وانغر : داشية ال طظي  ٓٗٓٔ،  ٜٖٓٔ/ٔ( ت فة الغري  ٖ)
 . ٜٛٔ/ٖ. وانغر : الطؾضع الّااني في الكتاب :  ٕٕٓ/ٗاب ( الكتٗ)
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 . (ٔ)ولكظيؼ تركؾا األل    إذ كانت ) ىْل ( ال تقع إال في االستفيام "

ولؼ مل  ابؽ ى ام عمى ذلػ   فأنكر ما نقمو الزمي رّ  عوؽ سويثؾيو ، 
 . –كطا ذكرنا  –مع أنو غير م ق 

فقوود اسووتغير أن ىووذا ىووؾ   فووع عووؽ الزمي وورّ  : ابووؽ معوويش ومطووؽ دا
 . (ٖ)ى ام   ابؽِ  كبلمَ  ، وكذلػ ال ي  عضيطة الذ  ردَّ  (ٕ)مذى  سيثؾيو

 جاء بأوضغ بيان ، وبأقؾى د وة ، لكوؽْ  –كطا رأيظا  –ودفاا الدماميظّي 
أن مووذى  الزمي وورّ  أن )ىوول( تكووؾن دائًطووا بطعظووى )قوود( فووي  رَ كُ نووذْ  أنْ  يَ بِقوو
 –أمًضوا  –ستفيام لاصة ، وأن االسوتفيام مسوتفاد موؽ ىطوزة مقودرة ، ىوؾ اال

 . (ٗ)مذى  سيثؾيو ، والتاره السواكي ، والثيضاو  ، والثقاعي

: )في  مقؾلَ  عمى ىذا الطذى  قيد  آلر ، وىؾ أنْ  يَ وذكر بعضيؼ أنو بقِ 
يووا )ىوول( عمووى جطمووة اسووطية اسووت ال كؾنُ  ال طوول الفعميووة(   ألنووو متووى دلمووْت 

                                                   

 . ٜٛٔ/ٖ( الكتاب  ٔ)
 .ٛٙ، ٚٙ/ٙ، وشرح ال ؾاىد ٕٔٙ/ٔٔنة . وانغر : اليزإ٘ٔ/ٛ( شرح الطفصل ٕ)
 . ٔٚٗ/ٖ( دراسات ألسمؾب القرآن الكريؼ ٖ)
-ٚ٘، ومفتوواح العمووؾم  ٜٖٔ، والطفصوول ص ٕٗٚ/ٙ، والك وواف  ٜٛٔ/ٖانغوور : الكتوواب ( ٗ)

.  ٛٚٔ/ٙٔ، وداشووووية الظيثووووي  ٕٕٔ/ٕٔ، ونغووووؼ الوووودرر  ٜٕٙ/٘، وأنووووؾار التظزيوووول  ٛ٘
وي وورح السووطيؽ معظووى قؾلووو : )فووي االسووتفيام لاصووة( بووأن )ىوول( ال تكووؾن بيووذا الطعظووى إاّل 

:  ( ، أو تقوديًرا كطوا فوي ؟ َأَهل َرَأونا ِبَسفح القوا ِ ومعيوا اسوتفيام لفًغوا ، كقؾلوو : )
( ، فمؾ قمت : )ىل جاء زيد( تعظي : )قد جواء( موؽ غيور ٔ:  اناإلنس) ِّ حس جس مخ جخّٰٱ

َل السويرافي  ٜٓ٘/ٓٔاستفيام ، لؼ م ز . انغر : الدر الطصوؾن   –ىظوا  –كوبلم سويثؾيو . وأوَّ
اليثور . يظغور :  عمى أن الطراد بو أن )ىل( مستقثل بيا االستفيام ، كطا أن )قود( مسوتقثل بيوا

 . ٖٙٗ/ٔعروس األفراح لمسثوي 
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عظود السوطيؽ   ألنوو ال  طعظى )قد(   ألن )قد( ميتصة باألفعال ، وىؾ مردود  ب
 . (ٔ)( ال تثاشر األسطاءدْ )قَ  مؽ أنَّ  رَ ا تقرَّ طَ عميو ىذا   لِ  دُ رِ يَ 

 –عظودىطا  –)ىل( ديان، وابؽ ى ام عمى الزمي رّ   ألن واعترض أبؾ
عموى  ْت َموطِ يوا لوؾ دُ وألن،  (ٕ)ال تأتي بطعظى )قد( مظمًقا ، و،نطوا ىوي لبلسوتفيام

 . (ٖ)معظى )قد( المتظع ن ؾ : )ىل زيد  قائؼ( ، كطا امتظع ن ؾ : )قد زيد  قائؼ(

 . (ٗ)وأجاب الثياء السثوي عؽ ىذا بأنيا دطمت عمى اليطزة في ذلػ

 عميو بطا قالو الثغداد  : واعتراض أبي ديان ، وابؽ ى ام مردود  

،  دِ ثورِّ والطُ ، يؽ ير الثصو ِسويَثَؾْيو  ِإَموامِ  َؾ َقوؾلُ َعَمْيِيَطا َأن َما رّداه ىُ  دُ َويرِ "  
وووة الظَّْ وووؾُكمّ وَ ،  اءِ ه اْلفووورَّ وتمطيوووذِ ،  اْلكَسوووائيِّ : اْلُكوووؾِفّييؽ  ِإَموووامِ  َوَقوووؾلُ   ، يوووْؼ َأِئطَّ

وفيطوؾا  ، ميوؼوسوطعؾا َكبلَ ،  الفصو اءَ  ؾا اْلَعوَربَ ظُ َوقد لالَ  والّمغة ، ، َوالتَّْفِسير
                                                   

 . ٜٓ٘/ٓٔ( الدر الطصؾن ٔ)
. وانغوووور : عووووروس األفووووراح  ٖ٘ٗ-ٖٓٗ/ٗ، والطغظووووي  ٖ٘ٛ/ٛ( الث وووور الط وووويط ٕ)

. وفووي الطسووألة مووذىثان آلووران ال ميرجووان عووؽ كؾنيووا بطعظووى )قوود( ، لكووؽ  ٖٙٗ/ٔ
 باعتثاريؽ ميتمفيؽ ، وىطا :

سوائي ، أنيا بطعظى )قد( دون استفيام مقودر ، وىوؾ موذى  الفوراء ، والطثورد ، والك – ٔ
،  ٜٕٛ/ٖ،  ٖٗ/ٔ  ، والطقتضووووو ٖٕٔ/ٖوالؾادووووود  ، يظغووووور : معووووواني القووووورآن 

 .ٜٓ٘/ٓٔ. وانغر: الدر الطصؾن ٕٛٙ-ٕٔٙ/ٔٔ، واليزانة ٙ-٘/ٖٕوالثسيط 
أنيووا تتعوويؽ لطعظووى )قوود( عظوود دلؾليووا عمووى ىطووزة االسووتفيام ، و،اّل فإنيووا تكووؾن  – ٕ

، وشوورح التسووييل  ٖٕٗألدوودىطا ، وىووؾ مووذى  ابووؽ مالووػ . انغوور : التسووييل ص
ٗ/ٔٔ٘ . 

ه أبؾ ديان بأْن ال داللة عمى التعييؽ   ألن ذلػ لؼ موار كارًة تؾج  القياس عميو .  وردَّ
 . ٖٖٚ/ٗ( الطغظي ٖ)
 . ٖٙٗ/ٔ( عروس األفراح ٗ)
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يؼ ِفوي َىوَذا فَ لوالَ  ؽْ َمو ورد  ، ْلوذ ِبوِو َفيَتَعويَّؽ األَ   ظَّْقل َعْظُيؼ َوَثثت ال، مقاصدىؼ 
 . (ٔ)" اْلَثاب

 من  خن حن جن ّٰٱ : يف  ِّ رئ ّٰٱو ، ِّ جن ّٰٱ ( الءوووسي بوووج11) 
 (ٖ:  آل عطران) ِّ جي يه ىه مه جه ين ىن

العوويؽ ، وقوود  ( ، وتضووعي ُ لَ َعوو)أفْ  : ىطووزةُ  الووبّلزم ى بووو الفعوولُ مّطووا يتعوودَّ 
وذىو  الزمي ورّ  إلوى ،  (آل عطران)مؽ سؾرة  الكريطةِ  ه ا مةِ اجتطعا في ىذ
لطوا  ِّ رئ ّٰٱفوي الطعظوى   ف عول  ِّ رئ ّٰٱو ِّ جن ّٰٱ:  الصيغتيؽالتفريق بيؽ 
 ا كان عمى التدري    فقال : طَ لِ  ِّ جن ّٰٱو ، واددةً  كان دفعةً 

 ؟ ِّ جي يه رئ ّٰٱ، و ِّ خن حن جن ّٰٱ:  ِلوَؼ ِقيولَ : َفِإْن ُقْمَت " 
ًطا نَّ : أَل ُقْمتُ  ََ ، َونُ  اْلُقْرآَن َنَزَل ُمَظ َّ  . (ٕ)" َل اْلِكَتاَباِن ُجْطَمةً زِّ

، بوأن التعدموة بالتضوعي  ال تودل عموى التكايور ، وال  واعترض عميوو أبوؾ ديوان
ويودل عموى أنيطوا بطعظوى وادود : أن موؽ القوراءات موا ميوال  ذلوػ   فوإن  التظ يؼ ،
ي ا مووة نفسوويا ، والطؾضووع فوو ِّ جن ّٰٱقوود تكووؾن فووي قووراءة ألوورى  ِّ رئ ّٰٱلفغووة 

ة وادودة عونفسو   فمؾ كان أددىطا يدل عمى التظ يؼ ، وا لر يودل عموى الظوزول دف
 . (ٖ)، وىؾ م ال   اإللثارُ  َض لتظاقَ 

مووا ميوورج عووؽ ىووذا  مثيًظووا بعووَض  –أمًضووا  – ى ووام واعتوورض عميووو ابووؽُ 
 :   فيقووؾل : " وُيْ ووِوُل عمووى قووؾل الزمي وور ّ الفوور  الووذ  ذكووره الزمي وورّ  

                                                   

 . ٕٛٙ/ٔٔ( اليزانة ٔ)
 . ٕٙ٘/ٕ( الك اف ٕ)
لطعووواني ، وروح ا ٖ٘ٗ/ٔ. ويظغووور : تفسوووير ابوووؽ عرفوووة  ٖٜٖ/ٕ( الث ووور الط ووويط ٖ)

ٔ/ٕٔٙ . 
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  :خكلك  حك جك مق حق مف خف حف جف ّٰٱ ِّ
 ِّ جن ّٰٱ فَقووووووَرنَ  (ٔ)

 جف مغ جغ مع جع مظ  حط مض خض حض ّٰٱ:  ، و ِّ خك  حك ّٰٱبو 

ِّ خف حف
ِّ خل  حل جل مك لك خك ّٰٱ:  إلووى  ، وذلووػ إشووارة   (ٕ)

(ٖ)  ،
 . (ٗ)" واددة   وىي آمة  

 : دفاع الدمامٔيّن

 ، فقال : دَّ ىذا االعتراَض فرَ    لمزمي ر ِّ  انتصر الدماميظي  

يودل عموى التودري   ِّ جن ّٰٱ: أن الزمي ورّ  ال مقوؾل بوأن  ىذا اإلشوالِ  ؾابُ " ج
 ِّحقّٰٱ: "د قوال ىوؾ فوي الك واف فوي ىوذه ا موة. وقوظافيووتُ  إاّل دي  ال تؾجد قريظوة  

،  (٘)"اَكواَن ُمَتوَداِفعً  َوِ،الَّ ،  (رَ ْلَثوأَ : )ِبَطْعَظوى  (رَ ثَّولَ و )كَ ، َغْيُر  الَ  ِّ ىه ّٰٱَىاُىَظا ِبَطْعَظى 
، ده موا قمظواهتظافيوو   فغيور أن مورا ِّ خك  حك ّٰٱلمتدري  ، و ِّ حق ّٰٱظي : ألن مع

ِّ حيخي جي ٰه مه جه ّٰٱ: وقوود قووال فووي  وال إشوووال ديظئووذ .
 (التظووزل)و" : (ٙ)

،  اإلطوووبل  الظوووزول عموووى : ، ومعظوووى الظوووزول عموووى ميووول: : معظوووى  عموووى معظيووويؽ

                                                   

 . ٕٖمؽ ا مة  –( سؾرة الفرقان ٔ)
 . ٓٗٔمؽ ا مة  –( سؾرة الظساء ٕ)
 . ٛٙمؽ ا مة  –( سؾرة األنعام ٖ)
( مقصود أن مووا فوي آمووة الظسوواء ، واألنعوام مؾضووؾعيطا وادوود ، فكأنيطوا آمووة وادوودة ، ٗ)

، ٜٛٙ/٘ي ى التودري . انغور: الطغظووما كان بيذه الطاابة يظزل دفعة واددة ، ال عمو
ٜٙٓ . 

 . ٖٚٗ/ٗ( الك اف ٘)
 . ٗٙمؽ ا مة  –( سؾرة مريؼ ٙ)
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، وىوؾ صوريغ  فوي أن ، ىوذا كبلموو  (ٔ)" والبلئق بيذا الطؾضع ىؾ الظزول عمى ميول
ُد عميوو موا في ُكّل م لّ  ما ىؾ الئق بو ، فكيو  َيورِ  ستعطلُ لمطعظييؽ ، ويُ  دُ رِ يَ  ِّ جن ّٰٱ

 . (ٕ)ذكره الطصظ  ظابؽ ى ام[ ؟ "

 وفي ىذه الطسألة مذىثان ، ىطا :

ا جوواء َطووبل الفعموويؽ لمتعدمووة ، والتظزيوول واإلنووزال لِ : أن ِكوو الطووذى  األّول
مسوواو   ِّ جن ّٰٱ( فعوول الزم فووي نفسووو ، والتضووعي  فووي م تطًعووا   ألن )َنووَزل

أو  ، يوو ذن بقووؾة الفعوول فووي كيفيتووو ِّ جن ّٰٱ، ولكووؽ الفعوول  ِّ رئ ّٰٱلميطووز فووي 
: أنيطوا بطعظوى وادود ومطا ي يد،  (ٖ)التضعي كطيتو في الفعل الطتعد  بغير 

  :يهجي ىه مه جه ين ىن ّٰٱ ِّ
: قؾلووو تعووالى فووي مؾضووع آلوور، و  (ٗ)

ِّ حلخل جل مك لك خك حك ّٰٱ
(٘) . 

و،نطا ُجطع بيظيطا في ىذه ا مة ، والطعظى وادد جرًيا عمى عادة العورب  
 يؼ فيو عمى وجؾه شتى .فِ وتصر   ، في الكبلم افتظانيؼفي 

أو ُمقال : إن العدول عؽ التعدمة باليطز إلى التعدمة بالتضعي    لقصد 
مؽ أىؼ  ِّ جن ّٰٱما ُعيد في التضعي  مؽ تقؾية معظى الفعل   فيوؾن قؾلو : 

 لمداللة عمى عغؼ شأن نزول القرآن الكريؼ . ِّ رئ ّٰٱ

                                                   

 . ٖٙ،  ٖ٘/ٗ( الك اف ٔ)
 . ٜٖٗ،  ٖٛٗ/ٕ( ت فة الغري  ٕ)
 –( بدليل م يء بعوض األفعوال الطتعدموة لمداللوة عموى ذلوػ ، ن وؾ : )َفوَرَ  ، وفورَّ  ٖ)

ر( . يظغر : الت رير والتظؾير   . ٛٗٔ،  ٚٗٔ/ٖوَكَسر ، وكسَّ
 . ٖٚمؽ ا مة  –سؾرة األنعام  (ٗ)
 . ٚمؽ ا مة  –، وسؾرة الرعد  ٕٓمؽ ا مة  –( سؾرة يؾنس ٘)
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يؽ الوراز    ْ رِّ فَ ومطؽ لؼ مُ  بيؽ الفعميؽ في الطعظى : الكرماني ، وزيوؽ الودِّ
 . (ٔ)، وأبؾديان ، وابؽ ى ام ، والسطيؽ ، والظاىر ابؽ عاشؾر

فرًقوا فوي الطعظوى ، فالفعول  ِّ رئ ّٰٱو،  ِّ جن ّٰٱأن بويؽ :  الطذى  الّاواني
ِلَطا كان َدْفعة وادودة ، كطوا فوي ىوذه  ِّ رئ ّٰٱَطا كان مّرة بعد مّرة ، ولِ  ِّ جن ّٰٱ

 بو )التظزيل(   ألمريؽ : –ىظا  – ِّ خن ّٰٱوُلصَّ ،  (ٕ)ا مة

 مثالغة   بظاءُ  : أن ىذا الكتاب لطا كان دوطو م بًدا ، والتظزيلُ  األّولاألمر 
 يه ّٰٱبيؽ ُلووصَّ بووو   تظثيًيووا عمووى ىووذا الطعظووى ، ولوويس كووذلػ دوووؼ الكتووا

 . ِّ جي

: أن ىووذا الكتوواب نووزل شوويًئا ف وويًئا ، وأن الكتووابيؽ نووزاَل جطمووة  الّاووانياألموور 
، (ٖ)واددة   فكان معظى التكاير داصبًل في القرآن لظزولو مظ ًطا ، بيوبلف الكتوابيؽ

نيا" :  ُرِو َ د ىوذا : موا ومطا معض ، ثوّؼ  أّن القورآن َنوَزَل دفعوًة وادودًة إلوى سوطاِء الود 
 . (ٗ)" اا َفَظْ طً َل َنْ طً َنزَ 

                                                   

،  ٖٜٖ/ٕ، والث ووور الط ووويط  ٖٛ، وأنطوووؾذج جميووول ص ٕٓٗ/ٔ( غرائووو  التفسوووير ٔ)
،  ٚٗٔ/ٖ، والت ريوور والتظووؾير  ٕٔ/ٖ، والوودر الطصووؾن  ٜٓٙ،  ٜٛٙ/٘والطغظووي 
ٔٗٛ . 

 ٰذ يي ىي مي خي  حي جي ّٰٱ : :  –أمًضوووووا  –( وموووووؽ ذلوووووػ ٕ)
 ( .ٗٗ:  الظ ل) ِّ ٰر

 . ٕٔ/ٗ. وانغر : داشية الظيثي  ٛٓٗ/ٕ( تفسير الراغ  ٖ)
، أ  : أنووو ُأنووزل مووؽ المووؾح الط فووؾق إلووى سووطاء  ٛٔٙ( مفووردات ألفوواق القوورآن صٗ)

عظوود السوويؾطي فووي  –الوودنيا مظ ًطووا فووي ثووبلث وع ووريؽ سووظة   وليووذا السووث  م ووؾز 
== 
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قائل بو ، و،نطا سثقو إلى ىذا :  ، وليس أّولَ  وىذا ىؾ مذى  الزمي ر ّ 
أبوووؾىبلل العسوووور  ، والاعمثوووي ، والؾادووود  ، والراغووو  األصوووفياني ، والثغوووؾ  ، 

 ،القاسووؼ الظيسووابؾر  ، وابووؽ ال ووؾز  ، والثيضوواو   أبووؾعمووى ذلووػ : وتووثعيؼ 
 . (ٔ)وغيرىؼ

ماميظّي فووي ىووذا الوورد السووابق صوو يغ   إذ ال ُم طوول الفعوول ومووا ذكووره الوود
 وجوؾدِ  إاّل ب ور  ، وىوؾ عودمُ  -عظود الزمي ور ّ -عمى معظى التدري   ِّ جنّٰٱ

 . (ٕ)ذلػ ، وىذا ما يدل عميو كبلمو في كتابو ظافيتُ  قريظة  

وقوود بوويَّؽ الوودماميظّي ىووذا فووي آمووة الفرقووان مووؽ لووبلل تفسووير الك وواف ، 
ػ : أن ا موة األلورى التوي است ووميا ابوؽ ى وام وىوي والدليل عموى صو ة ذلو

  :مظ  حط مض خض حض ّٰٱ ِّ
 ِّ جن ّٰٱ، قووال فييووا الزمي وورّ  : "  (ٖ)

                                                                                                                    
== 

، ِّجن ّٰٱأن ُمقووال فووي القوورآن الكووريؼ : – ٛٛٗ،  ٚٛٗ/ٕداشويتو عمووى الثيضوواو  
 . ِّ رئ ّٰٱ، وأّما بقية الكت  فبل ُمقال فييا إاّل :  ِّ رئ ّٰٱو

يؽ الظيسوابؾر  ، وفاضول السوامرائي . ( ٔ) كالظسفي ، وابؽ جطاعة ، وأبوي السوعؾد ، ونغوام الودِّ
 ، ٕٔٗ/ٔ، والؾسوووووويط  ٚٓٛ/ٖ، والك وووووو  والثيووووووان  ٜٚانغوووووور : الفوووووورو  الّمغؾّيووووووة ص

،  ٛٔٙ، ومفووردات ألفوواق القوورآن ص ٛٓٗ/ٕ، وتفسووير الراغوو   ٘ٔ/٘والتفسووير الثسوويط 
، وزاد الطسوير  ٕٗٚ/ٔ، وبواىر الثرىوان  ٜٚٔ/ٔ، و،م واز الثيوان  ٚٓٗ/ٔوتفسير الثغؾ  

،  ٖٕٔ، وك ووو  الطعووواني ص ٖٕ٘/ٔ، وموووداُر التظزيووول  ٘/ٕ، وأنوووؾار التظزيووول  ٕٚ٘/ٔ
 . ٔ٘٘/ٔ، ولطسات بيانية  ٔٓٔ/ٕوغرائ  القرآن ،  ٗ/ٕ، و،رشاد العقل السميؼ  ٕٗٔ

 . ٜٜٔ/ٕ( انغر : داشية ال طظي ٕ)
 . ٓٗٔمؽ ا مة  –( سؾرة الظساء ٖ)
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فكان ىذا دليبًل عمى مراعاتو ىوذا ال ور  ،  (ٔ)، وىؾ عاىر " ِّ رئ ّٰٱبطعظى : 
 الطذكؾر .

مؾضووعيا فووي ا مووة  ِّ جن ّٰٱفووي قووراءة ، مووع م وويء  ِّ رئ ّٰٱوأّمووا ورود 
ؾاب عظو : بأن ىذه ا مات تكؾن م تطمة لمطعظيويؽ ، فيوؾ بيوذا نفسيا ، فال 
 . (ٕ)تفسير لثعضيا

ُِٓحنل الكالو علوٙ التقودٓه ّالتو خ  يف    11)   مب خب ّٰٱ : ( ٍل 
 ؟ (ٖٕ:  الروم) ِّ هتمث مت خت حت  جت هب

أو التم  العمطاء في ىذه ا مة ىل م ؾز دطميا عموى التقودمؼ والتوألير 
 : ال ؟ وذلػ عمى مذىثيؽ ، ىطا

وابتغوواؤكؼ  ، : أن التقوودير فييووا : )مظوواموؼ بالميوول والظيووار الطووذى  األّول
  مووؽ فضوومو بالميوول والظيووار( ، أ  : )مظوواموؼ فووي الزمووانيؽ وابتغوواؤكؼ فييطووا( 

فالطعظى ص يغ مؽ غير تقدمؼ وتألير ، وىؾ مؽ باب الطقابمة ، دي  اكتفوى 
موا مقابول ا لور   لمداللوة  ف ذف مؽ أدود الطتقوابميؽ  األّول عؽ ا لر  رِ بذكْ 
 . (ٖ)عميو

وأجوووازه  .ىر ابوووؽ عاشوووؾر وىوووؾ موووذى  أبوووي ديوووان ، والسوووطيؽ ، والظوووا

                                                   

 . ٓٗٗ/ٕ، وليس ذلػ في الطظثؾا . وانغر : ت فة الغري   ٘ٙٔ/ٕ( الك اف ٔ)
 . ٕٙٔ/ٔ( يظغر : روح الطعاني ٕ)
 . ٕٕٚ/ٔٔ( يظغر : داشية الظيثي ٖ)
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   (ٔ)وىووؾ الطظاسوو  لمووظغؼ القرآنووي عظوود ال ووؾكاني الزمي وورّ  ، والثيضوواو  ،
الظيوار وذلػ ألن ُكّل وادد مظيطا مقوع فيوو ذلوػ ، و،ن كوان ابتغواء الفضول فوي 

بودليل    (ٕ)ووقوت البتغواء الفضول ، ا ىطوا وقوت لمظوؾمأكار   فالميل والظيار معً 
ه نعطووةً  مووؽ ل ، والسووّيطا فووي أوقووات  أن الظووؾم بالظيووار مّطووا كانووت العوورب تعوود 

ل بالميول ، ، كطا أن بعوض الظواس قود يثتغوي الفضو (ٖ)القيمؾلة في الثبلد ال ارة
 . (ٗ)وغيرىؼ ،بالميل  اسِ رَّ كالطسافريؽ ، وال ُ 

أن في الكوبلم تقودمًطا وتوأليًرا ، والتقودير : )وموؽ آماتوو  : الطذى  الّااني
، أو التقودير : )مظواموؼ بالميول  (٘)مظاموؼ وابتغاؤكؼ مؽ فضومو بالميول والظيوار(

مؽ باب الم  والظ ر غيور  –فيؾ عمى ىذا    (ٙ)وابتغاؤكؼ مؽ فضمو بالظيار(
 . (ٔ)عميؽ بعاطفيؽ  دي  ل َّ بيؽ الزمانيؽ )الميل ، والظيار( ، والف (ٚ)الطرت 

                                                   

. ويظغور :  ٘ٚ/ٕٔ، والت رير والتظوؾير  ٖٛ/ٜ، والدر الطصؾن  ٕٙٔ/ٚيط الث ر الط ( ٔ)
، وجوامع الثيوان  ٛٓٗ/٘، وغرائو  القورآن  ٖٜ/ٕ٘ومفواتيغ الغيو   ، ٕٚ٘/ٗالك اف 

 . ٕٕٓ/ٗ، وفتغ القدير  ٜٕٙ/ٕ
 . ٖٜٛ/ٕ، وغرائ  التفسير  ٖٙٓ/ٗ( يظغر : الظكت والعيؾن ٕ)
 . ٖٛ/ٜ( الدر الطصؾن ٖ)
 . ٕٙٔ/ٚط يط ( الث ر الٗ)
 . ٕ٘ٓ/ٗ، وأنؾار التظزيل  ٖٜ/ٕ٘( يظغر : مفاتيغ الغي  ٘)
، والؾادوود  فووي الؾسوويط  ٜ/ٖوىووذا التقوودير عظوود أبووي الميوو  السووطرقظد  فووي ب وور العمووؾم ( ٙ)

، وابوؽ  ٘ٚ٘/ٖ، والثغوؾ  فوي تفسويره  ٖٜٛ/ٕ، والكرماني في غرائ  التفسوير  ٖٔٗ/ٖ
 . ٕٓٗ/ٖال ؾز  في زاد الطسير 

لم  والظ ر : أن ُيْذكر شيئان تفصيبًل بالظص عموى ُكوّل وادود ، أو إجطوااًل بوأن يو تى بمفوظ ا( ٚ)
يرجع إلى وادود موؽ الطتقودم  كر أشياء عمى عدد ذلػ ، ُكلّ ثؼ ُتذْ  بمفظ م تطل عمى متعدد ،

، ويفؾض إلى عقل السامع رّد ُكّل وادد إلى ما يميق بو . وقد موؾن ذكور الطتعودد وتؾابعوو 
: يظغوور  –كطووا فووي ىووذه ا مووة عمووى ىووذا الؾجووو  –يوو  في ووير إلووى ترتيثووو عمووى غيوور ترت

== 
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. 

 الثيضواو  .وأجازه الطاورد  ، و  ، (ٕ): الزمي ر    ىذا الطذى َ  غَ وقد رجَّ 
 :تألير عظدىؼ عمى ثبلثة أوجو، ىي، وسر  ىذا التقدمؼ وال(ٖ)والتاره اإلم ي

 . (ٗ): االىتطام بآمة الميل والظيار األّولالؾجو 

   ي ىوووذا الطعظوووىسوووائر ا موووات الوووؾاردة فووو: الطظاسوووثة ل الّاوووانيالؾجوووو 
ِّ يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ّٰٱو تعووووووالى : كقؾلوووووو

فكووووووان ىووووووذا    (٘)
 . (ٙ)الؾجو مؾافًقا لطا جاء في آمات ألرى 

 . (ٚ): م يء ُكّل وادد مع ما مبلئطو الّاال الؾجو 

َوِموْؽ آماِتوِو ):  ، َوَتْرِتيُثووُ  َىَذا ِمْؽ َباِب المَّ ِّ " : في كتابو  َقاَل الزََّمْيَ ِر   

                                                                                                                    
== 

مة ، ومعتوُر  / السوعؾد –ٔٚٚٔ-٘ٙٚٔتغ/ أبوي الفضول ، و –ٕٕٖ-ٕٖٓ/ٖاإلتقان 
 . ٓٛ٘/ٔ، والثبلغة القرآنية عظد الزمي رّ  ل ييظا أبي مؾسىٖٔٔ،  ٖٓٔ/ٔاألقران 

 . ٕ٘ٓ/ٗ( يظغر : أنؾار التظزيل ٔ)
 . ٕٛ٘،  ٕٚ٘/ٔٔ. ويظغر : داشية الظيثي  ٕٚ٘/ٗ( الك اف ٕ)
، وجوامع  ٕ٘ٓ/ٗ، وأنوؾار التظزيول  ٖٕ/ٔ، ورموؾز الكظوؾز  ٖٙٓ/ٗالظكت والعيوؾن ( ٖ)

، وفوتغ  ٛٓٗ/٘، وغريو  القورآن  ٜٙٙ/ٕويظغر : مداُر التظزيل  . ٜٕٙ/ٖالثيان 
 . ٕٕٓ/ٗالقدير 

 . ٘ٚ/ٕٔ( الت رير والتظؾير ٗ)
 . ٔٔ،  ٓٔا يتان  –( سؾرة الظثأ ٘)
 . ٕٕٓ/ٗ، وفتغ القدير  ٛٓٗ/٘( يظغر : غرائ  القرآن ٙ)
. وقوودم )الطظووام( عمووى )االبتغوواء(   ألن االسووترادة مظمؾبووة  ٖٚ/ٜ( الوودر الطصووؾن ٚ)

 . ٛٓٗ/٘لذاتيا ، والظم  ال موؾن إاّل ل اجة . انغر : غرائ  القرآن 
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َأنَُّو َفَصَل َبْيَؽ اْلَفِريَقْيِؽ إاّل ، ( ِبالمَّْيِل َوالظَّيارِ مؽ فضمو  ِبالمَّْيِل َواْبِتغاُؤُكؼْ  َمظاُمُكؼْ 
َلْيِؽ ِباْلَقِريَظْيِؽ ا َلَرْيِؽ   . (ٔ)" أَلنَُّيَطا زمانان  اأَلوَّ

َوَىوَذا َمْقَتِضوي َأن عمى الزمي رّ  ، فقوال : "  الظكيروقد شدد ابؽ ى ام 
فووو عمووى َمْعُطووؾل َوعظْ ، لبلبتغوواء َمووَع َتْقِدمطووو َعَمْيووِو  َمْعُطووؾالً  ِّ ىئ ّٰٱموووؾن 

َفكيوو  ِفووي أْفصووغ ، م ووؾز ِفووي الّ ووْعر  َوَىووَذا الَ  ِّ جت ّٰٱَوُىووَؾ ،  ِّ هبّٰٱ
 ؟ (ٕ)ماْلَكبلَ 

 : دفاع الدمامٔيّن

، فقوال : " بوالغ الطصوظ  ظابوؽ ى وام[ فوي  انتصر الدماميظّي لمزمي ر ّ 
و ، وذلوػ أنوو لويس فوي قوؾل الزمي ورّ  : إن ذلوػ موؽ الت ظيع في غيور م مو

،  ِّ هب ّٰٱمعطووؾاًل لووو  ِّ جت ّٰٱالمو  والظ وور مووا مقتضووي أن موووؾن قؾلووو : 
، بوول مقتضوواه : أن موووؾن بووو  ِّ ٱۡبتِغَااؤُُكمُ  ّٰ  معطووؾاًل لووو ِّ ىئ ّٰٱوأن موووؾن 

الفضل ، وي تطل أن مووؾن  البتغاءراجًعا  ِّ ىئ ّٰٱو راجًعا لمطظام ، ِّ رئّٰٱ
إلييطووا ال باعتثووار عطميطووا فييطووا ، بوول باعتثووار تعمقيطووا مووؽ جيووة  رجؾعيطووا

 . (ٖ)الطعظى فقط "

 ، وذلوػ ألن الزمي ور   عظيوة ابؽُ  –أمًضا  – ىذا الطذى َ   َ ومطؽ ض َّ 
، ولفوظ ا موة ال معظوي  ِّ ىئ ّٰٱ، واالبتغاء لو  ِّ رئ ّٰٱأراد أن يرت  الظؾم لو 

 . (ٗ)ما أراد

                                                   

 . ٕٚ٘/ٗ( الك اف ٔ)
 . ٘ٙ،  ٗٙ/ٙ( الطغظي ٕ)
 . ٚٛٗ/ٕ ( ت فة الغري ٖ)
 . ٖٖٖ/ٗ( الط رر الؾجيز ٗ)
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ىووذا الؾجووو ىووؾ الطظاسوو  مووؽ ديوو     ألن وال ووق أن ىووذا مووردود عميووو
اإلعووراب  لسووائر ا مووات الووؾاردة فييووا   ولووذا ال مصووغ أن يؾصوو  ذلووػ الطعظووى
 جية الطعظى . فيو   ألن الزمي رّ  راعى (ٔ)بالتكم 

وىذا التقدير ميال  لمصوظاعة الظ ؾيوة عظود الثيواء السوثوي الوذ  ذىو  
 معطوووؾل ِّ ىئ ّٰٱإلوووى أنوووو فوووي غاموووة اإلشووووال موووؽ جيوووة الصوووظاعة   ألن 

وىووؾ مصوودر ، وذلووػ ال م ووؾز ، ثووؼ يمووزم  ، تقوودم عميووو، وقوود  ِّ ختّٰ
أو تركيوو  ال مسووؾغ ، ثووؼ ىووذه الووؾاو فووي  إّمووا عظوو  عمووى معطووؾلي عووامميؽ ،

 ؟ (ٕ)كي  مؾقعيا ِّ ختّٰٱ
أن تيري  الزمي رّ  ىؾ أن ُكوّل عورف  –كطا ذكر الدماميظّي  –والغاىر 

ىوذه الطيالفوات موؽ  –طوا ىوؾ واضوغ ك –راجع إلى ما مبلئطو ، ولويس فيوو مظيطا 
 ِّ رئ ّٰٱوقوووود أجوووواب اإلم ووووي عووووؽ مسووووألة الفصوووول بووووأن  جيووووة الصووووظاعة ،

فوووان ، والغووورف والطغوووروف ك ووويء مغرو عرفوووان ، والؾاقوووع فييطوووا  ِّىئّٰٱو
 . (ٖ)باألجظثي –عمى ىذا  –  فبل فصل وادد

أّما عؽ متعمَّوق ال وار والط ورور فوي تيوري  الزمي ورّ  موؽ جيوة الصوظاعة 
مثتووودأ  لثووورَ  ِّ حت  جت ّٰٱالووودماميظّي بقؾلوووو : " مووووؾن قؾلوووو :  ظووووفقووود بيّ 

بالميول والظيوار( ، واإلشوارة ترجوع إلوى موا ُذكور موؽ )الطظوام م ذوف ، أ  : )ذلػ 
و،ن تألر لفًغا ىؾ متقدم تقديًرا   ألنوو موؽ تتطوة  وابتغاء الفضل( ، و)االبتغاء(

   . (ٗ)وال طمة معترضة " ، األّول
                                                   

 . ٘ٚ/ٕٔ( الت رير والتظؾير ٔ)
 . ٕٓ٘/ٕ( عروس األفراح ٕ)
 . ٜٕٙ/ٖ( تفسير اإلم ي ٖ)
 . ٚٛٗ/ٕ( ت فة الغري  ٗ)
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 اِنيامَلِبَحُث الثَّ

 
ّ
 عن الزخمشري

ّ
 دفاع الدمامٍنً
ت
ّ
ة ، فٍما ٌتعلق باألوجه اإلعرابٍ

ّ
اذ

ّ
 . وخترجياث القراءاث الش

 

(1 ) ّٖ :  مووووريؼ) ِّ حئ جئ يي ّٰٱ:  يف  ِّ حئ ّٰٱإعووووساب الصشتذووووس
 ٍّل فُٔ فصل بج العامل ّمعنْلُ ب  ييب ؟ ، (ٙٗ

جواز إذا تظابق الؾص  موع مرفؾعوو فوي اإلفوراد ، ن وؾ : )أقوائؼ  أنوت ؟( 
تدائية ، ب( ، واالفي إعراب )أنت( وجيان : الرفع عمى الفاعمية لمؾص  )أقائؼ  

ِّ  مئ خئ حئ جئ يي ّٰٱ:  وماموووو : ،  (ٔ)كطوووا سوووظثيظيطا
فوووإن  (ٕ)

 لمظ ؾييؽ في إعرابيا وجييؽ ، ىطا :

العتطووواده عموووى ىطوووزة   : مثتووودأ  ِّ  َراِغااا    ّٰ : أن قؾلوووو : الؾجوووو األّول
اليثر ، وىؾ مذى  سيثؾيو ، ورج و  مسدَّ  عل سدَّ : فا ِّ  حئ ّٰٱاالستفيام ، و

 :، وذلػ لؾجييؽ  (ٖ)ابؽ عظية ، وأبؾديان ، والسطيؽ ال مثي ، وابؽ عقيل

 . (ٗ)أنو مذى  سيثؾيو ، والتياره:  األّول

: أنو ليس فيو تقدمؼ وتألير   إذ رتثة الفاعل التألير عؽ رافعو،  الّااني
                                                   

سؾرة موريؼ ىوذه عظود ال طيوؾر. كطا في آمة ذا ب ر  أال مطظع مؽ أددىطا مانع ، وى( ٔ)
 . ٜٛٔ/ٔشرح ابؽ عقيل  :يظغر

 . ٙٗمؽ ا مة  – ( سؾرة مريؼٕ)
،  ٘ٓٙ/ٚ، والووودر الطصوووؾن  ٖٛٔ/ٙ، والث ووور الط ووويط  ٛٔ/ٗ( الط ووورر الوووؾجيز ٖ)

 . ٜٛٔ/ٔ، وشرح ابؽ عقيل  ٙٓٙ
 . ٛٔ/ٗ( الط رر الؾجيز ٗ)
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كطووا فووي اإلعووراب  ،اموول ومعطؾلووو بووأجظثي وألنووو ال يمووزم فيووو الفصوول بوويؽ الع
 . (ٔ)ا لر

: الظ ووواس ، ومووووي ، والكرمووواني ،  –أمًضوووا  –ومطوووؽ ذىووو  إلوووى ىوووذا 
 . (ٕ)والعوثر  ، وابؽ مالػ ، وابؽ ى ام ، والظاىر ابؽ عاشؾر

 : ِّ  حئ ّٰٱولثووووور مقووووودم ، :  ِّ  َراِغااااا    ّٰ: أن قؾلوووووو :  الؾجوووووو الّاووووواني
م اليثوووور  عظووووده ، وىووووؾ بووووو  ألنووووو كووووان أىووووؼَّ  –ا ىظوووو –مثتوووودأ موووو لر ، وُقوووودِّ

 . (ٖ)أغظى

الظسوووووووووفي ، ، والثيضووووووووواو  ، و  وىوووووووووذا ىوووووووووؾ موووووووووذى  الزمي ووووووووور ّ 
 . (ٗ)وأجازه ابؽ عظية ، وابؽ الظاعؼ والظيسابؾر  ، واإلم ي ،

  ي ووورّ  ، والكوووؾفييؽ ، وابوووؽ ال اجووو عظووود الزم وىوووذا اإلعوووراب واجووو   
عموووووى  –ىظوووووا  –وذلوووووػ ألنيوووووؼ يؾجثوووووؾن أن مووووووؾن الطرفوووووؾا بالؾصووووو  

                                                   

 ِّحئ ّٰذا كوان قؾلوو :متعمق بو )راغو ( ، فوإ ِّ مئ خئ ّٰٱ( وذلػ ألن قؾلو : ٔ)
 .ٙٓٙ، ٘ٓٙ/ٚدر الطصؾن عامل . يظغر : الفاعبًل فقد ُفصل بطا ىؾ كال زء مؽ ال

، ٜٛٙ/ٕ، وغرائو  التفسوير  ٙ٘ٗ/ٕآن ، وم ول إعراب القر  ٜٔ/ٖ( إعراب القرآن ٕ)
.  ٜٔٔ/ٙٔ، والت ريووووور والتظوووووؾير  ٛٔٔ،  ٚٔٔ/ٙ، والطغظوووووي  ٙٛٛ/ٕوالتثيوووووان 

 . ٔٙٔ/ٙ، وداشية ال ياب  ٖٗ/ٓٔويظغر : داشية الظيثي 
ره بوواليطزة إلنكووار ىووذه ٕ٘/ٗ( الك وواف ٖ) الرغثووة عمووى ضوورب مووؽ التع وو  ،  . وصوودَّ

 . ٕٔ/ٗكأنيا مّطا ال يرغ  عظيا عاقل . يظغر : أنؾار التظزيل 
، وغرائ  القورآن  ٜٖٖ/ٕ، ومداُر التظزيل  ٕٔ/ٗ، وأنؾار التظزيل  ٕ٘/ٗ( الك اف ٗ)

، وشووورح  ٛٔ/ٗ. ويظغووور : الط ووورر الوووؾجيز  ٕٛٗ/ٕ، وتفسوووير اإلم وووي  ٜٔٗ/ٗ
 . ٙٚ/ٔاأللفية البؽ الظاعؼ 
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 . (ٔ)اسًطا عاىًرا ، ال ضطيًرا الفاعمية

ويرى الظاىر ابؽ عاشؾر أن الزمي رّ  ل أ إلى ذلػ   ألن ىذا التركيو  
 . (ٕ)في الك اف إلى ىذا الطقصد رَ وليذا نغَ   ومثتدأ  ، في قؾة لثر مقدم

ىووووووذا  ا  فووووووردَّ  واعتوووووورض أبووووووؾ ديووووووان ، وابووووووؽ ى ووووووام عمووووووى الزمي وووووور ّ 
موووؽ معطؾلوووو ،  ِّ  َراِغااا    ّٰى فصووول العامووول ، وىوووؾ ألنوووو يووو د  إلووو اإلعوووراب  

ِّ  حئ ّٰٱباألجظثي ، وىؾ الطثتدأ  ِّ  مئ خئ ّٰٱوىؾ 
(ٖ) . 

 : دفاع الدمامٔيّن

وذلووػ ألن   الفصوول فييووا غيوور واقووع  بووأنَّ  ىووذا االعتووراض ردَّ الوودماميظي  
، أ  :  ِّ  حئ ّٰٱمتعموق بط وذوف مقودر بعود  ِّ  مئ خئ ّٰٱوالط ورور  ال ارَّ 

غوو  عووؽ آليتووي( ، وعمووى ىووذا التقوودير فووبل فصوول بوويؽ العاموول )أراغوو  أنووت تر 
وبطاول ىوذا أجوواب الظيثوي ، ويودل عموى ىوذا الط ووذوف  . (ٗ)ومعطؾلوو األجظثوي

ِّ جئ ّٰٱقؾلو : 
(٘) . 

، وذلوووػ  فوووي دفاعوووو ضوووعي  مطووووؽ الووورد عميوووووموووا ذكوووره الووودماميظّي 
اإلعوووووراب موووووازال ضوووووعيًفا   ألنوووووو عموووووى ىوووووذا التيوووووري  م تووووواج إلوووووى ألن 

                                                   

، وتيمووويص ال وووؾاىد  ٕٕٔ،  ٕٔٔ( انغووور : شووورح شوووذور الوووذى  البوووؽ ى وووام صٔ)
 . ٖٛٔص

 . ٜٔٔ/ٙٔ( الت رير والتظؾير ٕ)
 . ٗٛٔ، وتمييص ال ؾاىد ص ٛٔٔ/٘، والطغظي  ٖٛٔ/ٙ( الث ر الط يط ٖ)
 . ٕ٘ٔ/ٕ. وانغر : داشية ال طظي  ٚٓ٘/ٕ( يظغر : ت فة الغري  ٗ)
 . ٜٛ/ٙٔروح الطعاني . ويظغر :  ٖٗ/ٓٔ( داشية الظيثي ٘)
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 . (ٔ)آلر ، وىؾ لبلف األصلعامل تقدير 

وقود أجواب ال وياب اليفوواجي عوؽ ىوذا االعتووراض ب وؾاب شواف  ال مزيوود 
 عميو ، وىؾ :

وووا موووؽ ُكوووّل وجوووو  – ٔ فيطوووا ك ووويء وادووود     أن الطثتووودأ لووويس أجظثي 
الت ادىطووا معظووى ، فووبل ُمعوود  الفصوول بأدوودىطا مووؽ الفصوول األجظثووي ، السووّيطا 

ع ف  يو .والطفصؾل بو عرف متؾسَّ

 . (ٕ)وألن الطقدم في نية التألير – ٕ

وألن زيادة اإلنكار ناشئة مؽ تقدمؼ اليثر ، كأنو قيل : )أراغ  أنت  – ٖ
عظيا ال طال  ليا راغ   فييوا(   مظثًيوا لوو عموى اليظوأ فوي ذلوػ ، ولوؾ قيول : 

 . (ٖ)شيء في )أترغ ( لؼ موؽ مؽ ىذا الثاب

رّ    ألن لطذىثو وجًيا قؾي ا وعمى ىذا فبل داعي لبلعتراض عمى الزمي 
 . –كطا ذكرنا  –مؽ دي  الصظاعة الظ ؾية ، ومؽ دي  الطعظى 

  

                                                   

 . ٕٙٔ/ٙ( داشية ال ياب ٔ)
 . ٖٙٔ،  ٕٙٔ/ٙ،  ٜٗ/ٔ( الطرجع السابق ٕ)
 . ٜٛ/ٙٔ. ويظغر : روح الطعاني  ٖٙٔ/ٙ( السابق ٖ)
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(2ِّ ِّٓا ( املْصوْل٘ يف  ( ّ ُ التعطف يف إعساب الصشتذس ٗ   ) أ  ادتنَوْز :  قوساٛ
 (ٜٙ:  مريؼ) ِّ مت زت رت  يب ىب نب مب ّٰٱ

ِّ مت زت ّٰٱ:  مووووؽ  ِّ زت ّٰٱقوووورأ ال طيووووؾر بووووالرفع فووووي 
(ٔ)  ،

 ي تؾجيييا أقؾال ، ىي :ولمظ ؾييؽ ف

( الطؾصووؾلة ، ودركتيووا بظوواء ،  القووؾل األّول : مووذى  سوويثؾيو أنيووا )أ  
،  ِّ ِزعَن  نَنا ّٰٱ: مفعوؾل بوو  ِّ زت ّٰٱفوو    (ٕ)والتقدير : )لظظزعؽ الذ  ىؾ أشد(

 . (ٖ): لثر مثتدأ م ذوف ، وال طمة صمة الطؾصؾل ِّ مت ّٰٱو

                                                   

  عمووى أنووو مفعووؾل بووو بالظصوو ِّ ُهمم   أَي   ّٰٱ( وقوورأ طم ووة بووؽ مصوورف ، ومعوواذ اليووراء : ٔ)
 .ٙٛوميتصر ابؽ لالؾيو ص، ٜٖٖ/ٖنغر: معاني القرآن لمزجاج . المفعل )نظزا(

   ِّ رت ّٰٱمؾصوووؾلة بطعظووى : )الووذ ( ، مرفووؾا بوووو  ِّ زت ّٰٱوذىوو  الطثوورد إلووى أن ( ٕ)
والتقدير : )لظظزعؽ مؽ ُكوّل فريوق ُم ويَّع أي يوؼ أشود( ، كوأنيؼ يتثوارون ألن معظاه : )ُت يَُّع( ، 

،  ٖٕٙ/ٚ ، والودر الطصوؾن  ٛٚٛ/ٕوالتثيوان  ، ٖٚ٘ٗ/ٚإلى ىذا . انغر : اليدامة لطوي 
، ويمزميطوا عظود  ٕ٘/ٖ. واست سظو الظ اس فوي : إعوراب القورآن  ٚٗٔ/ٙٔوروح الطعاني 

ا . ٕٙ/ٗابؽ عظية في الط رر الؾجيز  ًَ را مفعؾاَل لو )نظزا( م ذوًف  أن مقدِّ
ألن أصووميا الثظوواء ، وىووؾ كؾنيووا بطظزلووة )الووذ ( ، وألن صوودر صوومتيا قوود  –ىظووا  –وبظيووت ( ٖ)

 –أمًضوا  –يا بقية الطؾصؾالت ، ولؾ جيء بو ألعرب . ومطوؽ التواره دذف   فثظيت لطيالفت
. وانغور فوي ىوذا  ٚٗٔ/ٙٔ، وا لؾسي في روح الطعواني  ٛٗٔ/ٔابؽ ال اج  في األمالي 

، وغرائووو  التفسوووير لمكرموووواني  ٜٕٓ/ٗٔ، والتفسوووير الثسوووويط  ٜٖٛ/ٕالطوووذى  : الكتووواب 
، وزاد الطسوووير  ٓٗ٘/ٕظيسوووابؾر  ، و،م ووواز الثيوووان لم ٕٙ/ٗ، والط ووورر الوووؾجيز  ٗٓٚ/ٕ
، وداشووية الظيثووي عمووى الك وواف  ٛٚٛ/ٕ، والتثيووان  ٚ٘٘/ٕٔ، ومفوواتيغ الغيوو   ٕٗٔ/ٖ
، والسوراج الطظيور  ٕٓ٘/ٗ، وغرائ  القورآن لمظيسوابؾر   ٜٙٔ/ٙ، والث ر الط يط  ٔٚ/ٓٔ
ٕ/ٖٗٚ . 
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وغيورىؼ أن  يؼ اليميل ، ويؾنس ،ييؽ ، وتاَبعَ : مذى  الكؾف القؾل الّااني
( : اسووتفيامية مثتوودأ ، و،  (ٔ)لئلعووراب ِّ زت ّٰٱالضووطة فووي  :  ِّ مت ّٰٱو)أ  

 لثر ، ولكظيؼ التمفؾا في مفعؾل الفعل )نظزا( عمى مذاى  ، مظيا :

: موووذى  اليميووول ، والزجووواج أنوووو م وووذوف ، وىوووؾ عموووى  الطوووذى  األّول
 . (ٕ)  ُمقال فييؼ : أي يؼ أشد  ؟(ال وامة ، والتقدير : )لظظزعؽ الفريق الذ

ه ابؽ ال اج    ألنو يمزم مظو دذف أشياء كايورة ، أو دوذف الصومة  وردَّ
 . (ٖ)والطؾصؾل ، وىؾ بعيد

إذ ال م وؾز ن وؾ :   بأنو بعيد فوي التيوار الكوبلم  –أمًضا  –وىؾ مردود  
 . (ٗ)سق()ألضربؽ الفاسُق( بالرفع ، عمى تقدير : )الذ  ُمقال فيو : ىؾ الفا

: مذى  يوؾنس ، والطيودو  أن ال طموة فوي م ول  الطذى  الّااني

                                                   

يظغور : الطغظوي  ( وذلػ ألن )أم ا( الطؾصؾلة معربة دائًطا كال رطية ، واالسوتفيامية .ٔ)
ٔ/ٖ٘ٔ . 

ر القوؾل ليصوغ وقوؾا  ٖٓٗ/ٖ، ومعاني القرآن و،عرابو  ٜٖٚ/ٔ( الكتاب ٕ) ، و،نطوا ُقودِّ
 . ٘ٗٔ/ٙٔ، وروح الطعاني  ٖٗ٘/ٖاالستفيام بعده . انغر : تفسير الثغؾ  

، وأجي  عؽ ىذا بوأن أماوال  ٕٛٔ/ٖ. وانغر : تفسير ابؽ عرفة  ٛٗٔ/ٔ( األمالي ٖ)
،  ٔٚ/ٓٔمية التظزيل الذ  ىوؾ معودن الثبلغوة . ظداشوية الظيثوي ىذا ال ذف مؽ د

ٕٚ. ] 
( وذلػ لطا فيو مؽ تييئة العامل لمعطول فوي )الفاسوق( ، ثوؼ قظعوو عوؽ العطول ، وىوؾ ٗ)

 ٙٔ٘،  ٘ٔ٘/ٔ، والطغظوي  ٙٔٚ/ٕ، واإلنصواف  ٜٖٚ/ٔمطظؾا . يظغر : الكتاب 
طاء مفوردة ، أّموا موا فووي أسوو. وُيورد  عمووى ذلوػ بوأن ىوذه  ٖٛ/ٔ، وداشوية الدسوؾقي 

انغوور :  ا مووة فيووي جطمووة ، وتسووم ُط الفعوول عمووى الطفوورد أعغووُؼ مظووو عمووى ال طمووة .
 . ٜٙٔ/ٙ، والث ر الط يط  ٕٙ/ٗالط رر الؾجيز 
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 ق عوؽ العطول باالسوتفيام ، وسواغ تعميقوومعمَّو ، وىؾ فعل   ِّ ِزعَن  نَن ّٰٱبو  نص 
الظوداء ، و،ن لوؼ مووؽ  ( ، وىطوا يريوان تعميوقَ ؽَّ عظدىطا   ألن الطعظى : )لُظَظواديَ 

ه ابؽ ى ام .(ٔ)مؽ أفعال القمؾب  .(ٕ)التعميق ميتص بأفعال القمؾب   ألنوردَّ

: وأجازه الزمي رّ  ، والثيضاو  ، والظسفي ، وأبؾ السعؾد  القؾل الّاال 
( مؾصوؾلة ، ومتعموق )الظوزا( ىوؾ :  ،  ِّ رت  يب ىب ّٰٱ، وىؾ أن تكؾن )أ  

 . (ٖ)والتقدير : )لظظزعؽ بعض ُكّل شيعة(

،  عوورابضووطة إ ِّ زت ّٰٱالضووطة فووي  أن إلووى الزمي وور ّ  ابووؽ ى ووام نسوو و 

                                                   

( أو ألن )الظووووزا( متضووووطؽ معظووووى التطييووووز ، وىطوووووا مّطووووا يمزمووووو العمووووؼ   فعؾمووووول ٔ)
مكسوووووائي ، والفوووووراء . معامموووووة العموووووؼ ، فسووووواغ تعميقوووووو ، ويظسووووو  ىوووووذا الطوووووذى  ل

، وروح الطعوووووووواني  ٜٙٔ/ٙ، والث وووووووور الط وووووووويط  ٕٗٔ/ٖانغوووووووور : زاد الطسووووووووير 
ٙ/ٔٗٙ . 

. وفي ىذا الرد نغور عظود ال وطظي    ٖٗٗ/ٖ. وانغر : فتغ القدير  ٘ٔ٘/ٔالطغظي ( ٕ)
ألن مووذى  يووؾنس جووؾاز التعميووق فووي غيوور أفعووال القمووؾب . يظغوور : داشووية ال ووطظي 

، وذىوو  الكسووائي ، واأللفووش إلووى أن ال طمووة  ٖٛ/ ٔ، وداشووية الدسووؾقي  ٚٙٔ/ٔ
مسووتأنفة ، و)أّ ( : اسووتفيام ، و)ِمووْؽ( : زائوودة ، أ  : )لظظووزعؽ كوول شوويعة( ، وىطووا 

، وتفسوير الثغوؾ   ٕٛٔ/ٔم يزان زيادة )ِموْؽ( فوي اإلم واب .  انغور : معواني القورآن 
   ٕٕٙ/ٚ، ورّده السوووطيؽ فوووي الووودر الطصوووؾن  ٙٗٔ/ٙٔ، وروح الطعووواني  ٖٕٗ/ٖ

ألنوو ميوال  فوي الطعظوى تيوري  ال طيوؾر   إذ الطعظوى عظودىؼ عموى التثعويض ، وىظوا 
ي د  إلى العطؾم . وذى  بعض الكؾفييؽ إلى أنيا شرطية ، وال ور  ال معطول فيوو موا 
قثمو ، و)نظزا( عمقت عؽ العطل ، والتقدير : )ثوؼ لظظوزعؽ موؽ ُكوّل فرقوة إن شوامعؾا أو 

 [ .ٗٓٚ/ٕ، وغرائ  التفسير  ٖٚ٘ٗ/ٚلؼ م امعؾا( . ظاليدامة 
،  ٖٗ/ٗوكووؾن )ِمووْؽ( مفعووؾاًل   لتأويميووا باسووؼ ، وىووؾ )بعووض( . انغوور : الك وواف ( ٖ)

 . ٕٙٚ/٘، و،رشاد العقل السميؼ  ٖٙٗ/ٕ، ومداُر التأويل  ٚٔ/ٗوأنؾار التظزيل 
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ر ظأ  : الزمي واعتووورض عميوووو  ووورّ [ أنوووو سوووئل : )َموووْؽ ىوووذا ، فقوووال : " ثوووؼ قووودَّ
؟( فقيل : )ىؾ الذ  ىؾ أشود( ، ثوؼ ُدوذف الطثتودآن الطوتظفوان لمطؾصوؾل ، الثعض

 . (ٔ)وفيو تعس  عاىر "

ىؾ موؽ جيوة اجتطواا أموؾر ،  ووجو ىذا التعس  الذ  ذكره ابؽ ى ام 
لوووويس  ِّ رت  يب ىب ّٰٱ، فووووإن قؾلووووو :  ِّ ِزعَن  نَناااا ّٰٱدووووذف مفعووووؾل ىووووي : 

 . (ٕ)وأمًضا : تقدير س ال م ذوف ، ودذف مثتدأيؽ مفعؾلو دقيقة ،

  لطووا فيووو مووؽ التكموو  ، وادعوواء إضووطار ال  و أبووؾ ديووانفَ ضووعَّ كووذلػ و 
 . (ٖ)جطمتيؽ واددة   ه أنو جطمة  ما عاىرُ  لَ عَ ضرورة تدعؾ إليو ، وألنو جَ 

 دفاع الدمامٔيّن :

 ّي ىذا االعتراض بأمريؽ ، ىطا :ردَّ الدماميظ

ووو األمووور األّول فوووي ىوووذا اإلعوووراب   ألن ىوووذه األموووؾر التوووي   َ : أنوووو ال تعس 
مظيا جار  عمى القؾاعد ، وبيان ذلوػ : أنوو ال نوزاا فوي صو ة قؾلوػ : اجتطعت ، ُكل  

 سوائغ   سو ال   عموى تقوديرِ  و ، وكذلػ : االستئظافُ ظِ سْ وال في دُ  ( ،مؽ الدراىؼِ  )ألذتُ 
، كطووا أنووو ال نووزاا فووي  . وفووي الكتوواب العزيووز مظووو شوويء  كايوور  فووي تراكيوو  الثمغوواء 

 . (ٗ)جؾاز دذف الطثتدأ لقريظة

(  القووؾلُ  إلوى الزمي وور ِّ   َ َسووظْ أنووو ال مصووغ أن يُ :  األمور الّاوواني بووأن دركووة )أ ّ 
                                                   

: لثر مثتدأ م ذوف . ظالث ر الط ويط  ِّ زت ّٰٱ. وعمى ىذا فو  ٛٔ٘/ٔ( الطغظي ٔ)
ٙ/ٜٔٙ. ] 

 . ٜٖٙ/ٔ( يظغر : ت فة الغري  ٕ)
 . ٕٕٙ/ٚ. وانغر : الدر الطصؾن  ٜٙٔ/ٙ( الث ر الط يط ٖ)
 . ٖٓٚ،  ٜٖٙ/ٔ( يظغر : ت فة الغري  ٗ)
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 ظابوؽ ى وام[ قال الدماميظّي : " ال أعرف الط ل الذ  وق، فيو الطصوظ  ، إعراب  
عموووى التقووودير  إعرابيوووةً  ( فوووي ىوووذه ا موووةِ أن الزمي ووورّ  م عووول ضوووطة )أ ّ   عموووى

وو (ٔ)الطووذكؾر " و ، ولوويس و ، ثووؼ قووال : " ىووذا كبلُموو. ثووؼ نقوول كووبلم الزمي وورّ  بظصِّ
ى أنوو َفويْ ؟ وال مَ  ، أو بظواء   إعوراب   ىول ىوي ضوطةُ  ِّ زت ّٰٱإلى ضطة  ض  فيو تعر  
يا ، وىوؾ تِ مَ ِصو رِ صودْ  فِ ، موع دوذْ  أم وا( معربوة  ) ال وُؼ بأنَّ  يا إعرابيةً مِ عْ عمى جَ  يمزمُ 
 . (ٕ)عمى القؾل الطيتار " باطل  

 لؼ يذكر الثتوة أن دركوةَ  وبالرجؾا إلى ما في الك اف ن د أن الزمي ر ّ 
، فعووؽ اليميوول أنووو  مت زت ّٰٱ إذ مقووؾل : " واْلُتِمووَ  فووي إعووراب   إعرابيووة  ( )أ ّ  

و مثظوي  عموى الضوؼ ... ، وي وؾز مرتفع  عمى ال وامة ... ، وسويثؾيو عموى أنو
أن موؾن الظزا واقًعا عمى : " مؽ كل شيعة " ... ، أ  : ) لظظزعؽَّ بعوَض كولِّ 

 . (ٖ) شيعة  (   فكأنَّ قائبًل قال : " َمْؽ ُىْؼ؟ " فقيل :) أي يؼ أشد  عتي ا ( "

عظود   –. وال شوػ ذىثو ىؾ أن الضطة فييا ضطة بظواء ولذا فالراجغ أن م 
في دفاا الدماميظّي وجاىة مقثؾلة في بعض ما أورده مؽ جريان تقودير  أن –

فووي ىووذا الطووذى  شوويء  مووؽ  مغوول   الزمي وورّ  عمووى القؾاعوود الظ ؾيووة ، لكووؽْ 
 التكم  الؾاضغ الذ  ال ضرورة لو في معظى ا مة و،عرابيا   ألن ىذه األمؾر

دىوا ، بيوبلف فوي دوال انفراتكؾن جارية عمى القؾاعد  التي أوردىا الزمي ر  
 ًفا   ولوذا فوإن موذى َ في ىذا الطؾضع   مّطا جعل تقديره متكمَّ  م يئيا م تطعةً 

كطا مقؾل ا لؾسي ىؾ " الؾجو الذ  يظسا  إليو الذىؽ ، ويساعده  –سيثؾيو 
والثظوواء ىووؾ  ، ( مووؽ اإلعورابالمفوظ والطعظووى ... ومودار مووا ذىو  إليووو فوي )أ ّ  

                                                   

 . ٖٓٚ/ٔيظغر : ت فة الغري   (ٔ)
 . ٖٓٚ/ٔ( السابق ٕ)
 . ٖٗ/ٗالك اف  (ٖ)
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إنطووا ىووي بعوود  –عمووى مووا فييووا  –لظ ووؾييؽ فووي ال قيقووة ، وتعموويبلت ا السووطااُ 
 . (ٔ)و "في سطاعِ  حُ دَ ه ال مقْ رِ غيْ  الؾقؾا ، وعدُم سطااِ 

 هل مل خل حل ّٰٱ:   يف ِّ هل ّٰٱ تقدٓه ىاٜب الءاعل ( 3) 
 (ٖٙ:  اإلسراء) ِّ جم

 ِّ جم هل مل خل حل ّٰٱ:  موووؽ  ِّ هل ّٰٱلمعمطووواء فوووي إعوووراب 
 مذىثان :

   ِّ جم ّٰٱثان  لو  مفعؾل   نص    في م لِّ  ِّ هل ّٰٱأن :  الطذى  األّول
  ِ الطومَّو ىوؾ ضوطيرُ  ِّ مل ّٰٱألنو يتعدى لطفعؾليؽ ثانييطا بو )عؽ( ، واسؼ 

 .إليوو أمًضوا عُ ر  فيوو يرِجوقِ مسوتَ  ِّ جم ّٰٱلو ِذْكر  ، والطرفوؾا بوو  الذ  لؼ َمْ رِ 
 . (ٕ)وىؾ مذى  العوثر  ، وابؽ ى ام

،  ِّ جم ّٰٱلوو  عول  فا نائو ُ  رفوع   في م لِّ  ِّ هل ّٰٱ: أن  الطذى  الّااني
مسوووظد إلوووى ال وووار  ِّ جم ّٰٱأ  : )ُكوووّل وادووود  مظيوووا كوووان مسوووئؾاًل عظوووو( فوووو 

 َّ ٍّ ٱّٰ:  فوي   )الطغضوؾب( ، كووالط رور، وال ضطير فيو
ُّ  ِّ(ٖ) . 

، و،نطووا جوواز  (ٗ)والتوواره الظسووفي ، وال ووؾكاني وىووؾ مووذى  الزمي وورّ  ،

                                                   

 . ٚٗٔ/ٙٔ( روح الطعاني ٔ)
 . ٕٔٙ/ٙ، والطغظي  ٕٔٛ/ٕ( التثيان ٕ)
 . ٚمؽ ا مة  –( سؾرة الفات ة ٖ)
. وانغووور :  ٖٙٔ/ٖ، وفوووتغ القووودير  ٕٙ٘/ٕ، وموووداُر التظزيووول  ٕٓ٘/ٖ( الك ووواف ٗ)

 . ٓٔ٘/ٗٔ، وروح الطعاني  ٕٔٗ/ٖتفسير الثيضاو  
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ل ىذا أن )عظطعظى مفعؾل  ألنو في الذلػ عظدىؼ  .(ٔ)جار  وم رور  ( و، وسيَّ

ووو وا ىوووذا    العوثووور   ، وأبوووؾ ديوووان ، وابوووؽ ى وووام   الزمي ووور َّ وتعقَّ فووورد 
فوي أنوو  الفاعولِ  ؼُ ْكوو دُ ُطوكْ نو غمط   ألن القائؼ مقام الفاعل دُ أل    اإلعراب

 ، الفاعولِ  قوامَ مُ  قوامُ مُ  والط ورورُ  و ، وال وار  مِ و كأْصوعمى عاممِ  ومُ تقد   م ؾزُ ال 
ذلوػ    فوبل مصوغ   رَ و ، وأّما إذا تألَّ قامَ مَ  مقؾمُ أو ما  ، م الفعلَ ا تقدَّ و إذأو نائثِ 
، ودوورف ال وور إذا كووان الزًمووا ال  مثتوودأً  صووار م عمووى الفعوولِ إذا تقوودَّ  االسووؼَ  ألنَّ 

 مِ لتقوووود     ِّ  ُّ َّ ٱّٰكووووو  ِّ جم هل ّٰٱموووووؾن مثتوووودأ   فموووويس 
 َّ ٱّٰه فوووووي : ، وتوووووأليرِ  ِّ جم هل ّٰٱفوووووي :  والط ووووورورِ  ال وووووارِّ 
ُِّّ(ٕ) . 

إن كوان  الفاعولِ  قوامَ مَ  القوائؼِ  تقودمؼِ  عمى عودمِ  طااَ اإلجْ  وقد دوى الظ اُس 
 . (ٗ)ليس ىؾ الظائ  عؽ الفاعل ِّ هل ّٰٱ، وعمى ىذا فو  (ٖ)جار ا وم روًرا

  

                                                   

 . ٜٖٛ/ٕ، وتفسير اإلم ي  ٜٕٚ/ٜ( انغر : داشية الظيثي ٔ)
 . ٕٔٙ/ٖ، والطغظي  ٖٗ/ٙ، والث ر الط يط  ٕٔٛ/ٕ( التثيان ٕ)
 . ٖٖٚٔ/ٖ( انغر : ارت اف الضرب ٖ)
. والظائو  عظودىؼ ىوؾ  ٕٗٗ/٘، و،عراب القرآن وبيانوو  ٓٔ٘/ٗٔانغر : روح الطعاني ( ٗ)

 ، وىوؾ الطومو  الطودلؾل عميوو بوالطعظى ، ِّ مل ّٰٱ ما رجع إليو اسوؼضطير يرجع إلى 
 .  الطوم  : )مسئؾاًل ىؾ( أ  : والتقدير

عوؽ  ِّ جم ّٰٱ  لوئبل ميموؾ  ِّ حل ّٰٱؾد إلوى الذ  معو ِّ مل ّٰٱولؼ مقدر ضطير    
، وىووؾ ال م ووؾز . انغوور : تفسووير ابووؽ عرفووة  ِّ هل ّٰٱضووطير ، فيوووؾن مسووظًدا إلووى 

 . ٜٖٛ/ٕ، وجامع الثيان لئلم ي  ٙٙ/ٖ
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 دفاع الدمامٔيّن :

وقد دافع الودماميظّي عوؽ ىوذا الطوذى  ، فقوال : " وي وؾز أن مووؾن ىوذا 
م وووذوًفا مووودلؾاًل عميوووو  ِّ جم ّٰٱبوووو  الط ووولِّ  اُ مرفوووؾ  ِّ هل ّٰٱالقائووول أراد أن 

 فعل  أ  : أنو مرفؾا ب،  (ٔ)بالطذكؾر   فبل يتؼ رد  الطصظ  ظابؽ ى ام[ عميو "
وووفَ مُ  م وووذوف    ِّ جم ّٰٱىوووؾ نائووو  فاعووول لوووو  ِّ هل ّٰٱ، فوووو  ه ىوووذا الغووواىرُ رُ سِّ

وو ِّ جم ّٰٱالط ووذوف ، و   ، وىووذا مووا أجوواب بووو ال ووؾكانيلووو  ر  الطووذكؾر مفسِّ
 . (ٕ)–أمًضا  – 

وور  –كطووا ذكوور ا لؾسوي  –وىظواُ مووؽ الظ ووؾييؽ   َمووؽ أجوواز إلووبلء الطفسَّ
، وذلوػ ألصوالة  –كطا في ىذه ا موة  –إذا لؼ موؽ فعبًل  ، أو نائثوعؽ الفاعل

ه عظوو ، بيوبلف اسوطي الفاعول موؾ  فبل م وؾز لُ    ، ونائثوالفعل في رفع الفاعل
 : ذا في وووؾز أال مووووؾن فوووي، وعموووى ىووو (ٖ)بال ؾامووود  ليطوووا والطفعوووؾل ت وووثيًيا

 ضطير  عمى ىذا القؾل . ِّ جمّٰٱ

و و عؽ ىذا االعتوراضِ رجُ يْ و ، ويُ  ُ وليذا الطذى  ما مص ِّ   غيور موا إليوو وِ الطؾجَّ
فظ وود أن العوثوور  مووع اعتراضووو عمووى ىووذا الطووذى  مصوو  و بووأن    ذكووره الوودماميظيّ 

فوووي  ِّ هل ّٰٱوىوووؾ )السووو ال(   فيووووؾن  ، لمطصووودر ِّ جم ّٰٱُم عووول الضوووطير فوووي 
 . (ٗ)مؾضع نص 

 ِّ هل ّٰٱأنَّ تقودمؼ فوي تصو يغ ىوذا الطوذى  :  –أمًضوا  –وا رُ َكوومطا ذَ  

                                                   

 . ٕٔٙ/ٔ( ت فة الغري  ٔ)
 . ٖٙٔ/ٖ( فتغ القدير ٕ)
 . ٕٚٔ/٘. وانغر : تفسير أبي السعؾد  ٔٔ٘،  ٓٔ٘/ٗٔ( روح الطعاني ٖ)
 . ٕٔٛ/ٕلتثيان ( اٗ)



 

 (12للغةىالعربوةىوالذعبىالمناظرةىلكاىالعددى)مجلةقطاعىكلواتىا
 1كلوةىاللغةىالعربوةىبالقاهرةىالعددى)مجلةى

1009 

جائز مع أنو نائو  فاعول   ألنوو فوي األصول عورف ، والفاعميوة شويء عوارض 
اللتثاسوو بالطثتودأ ،   ىوذا ال انو  ، وألن الفاعول ال يتقودم فيو   فمط وؾا فيوو 

 . (ٔ)ائ  فاعل دقيقةليس بظ ِّ هل ّٰٱ وال التثاس ىاىظا ، وألن

ووا مووا كوو  -ىظووا  - مووا ذىوو  إليووو الزمي وور ّ ان األموور فاإلنصوواف أن وأم 
 و،ن كان -   ألن ما لؼ ُمسؼَّ فاعمو ضعي   ، وأن دفاا الدماميظي عظو متكمَّ   

ال  أنووو قوود ألووذ دوووؼ الفاعوول فووي أَلووّصِ أدوامووو ، وىووؾ - فووي الطعظووى مفعووؾالً 
مُ   . مى عامِموع نائ  الفاعل فيو م ؾُز تقد 

 . َباليِص ُتُءازق، ّم ة()كافَّ  ( إعساُب4) 

و غِ ؾْ َصو بوو ، وىوؾ فوي صوؾرةِ  ما ُوص َ  بأجزاءِ  اإلداطةَ  فيدُ مُ  ة( اسؼ  )كافَّ 
( ، وليس فييا معظى )الَكو( مؽ )كَ )الفاعل اسؼِ  غِ ؾْ كَص  ( عظود الظواىر ابوؽ  ِّ  َّ

مؽ أن م اوزه ، وىؾ ىؾ أن يظتيي إليو ، ويوفَّو  : ، ومعظى الكافة (ٕ)عاشؾر
 .و مَ قثْ  ، وأكار ما تستعطل )كافة( دااًل مؽ اسؼ   (ٖ)قؾل الزجاج

واإلداطوة   ،في معظى ال طمة ة( مستعطمة  )كافَّ  وذى  ابؽ ى ام إلى أنَّ  

                                                   

 . ٜٕٙ/ٜ( يظغر : داشية الظيثي عمى الك اف ٔ)
. وىي مصدر جاء عمى )فاعمة( ، كالعافيوة ، والعاقثوة ،  ٕٛٚ/ٕ( الت رير والتظؾير ٕ)

ال ياظووى ، وال م طووع ، وقيوول : التوواء فيووو لمطثالغووة ، كتوواء )عبلَّمووة ، وراويووة( ، وىووؾ 
 طاعووة : الكافووة ، والتوواء فيووو كتوواء مووذى  الراغوو  األصووفياني ، كطووا أنووو قوود قيوول لم

، والطفوردات فوي  ٜٔ/ٗ، التفسير الثسيط  ٘٘ٗ/ٜ)جطاعة( . انغر : تيذي  الّمغة 
 . ٕٜ/ٓٔ، وروح الطعاني  ٖٖٗغري  القرآن لؤلصفياني ص

، وأنووؾار التظزيوول لمثيضوواو   ٖٕٛ/ٓٔ، والط وورر الووؾجيز  ٕٙٔ/ٕ( الك وو  والثيووان ٖ)
وا أن ميووورج موووظيؼ أدووود . وقيووول : )كافوووة( موووؽ ) ٖٖٔ/ٔ َُ َّ الكووو ( ، كوووأنيؼ كووو، 

 . ٜٚ٘/ٔ، وغرائ  القرآن  ٘ٚٔ/ٔباجتطاعيؼ . انغر : مداُر التظزيل لمظسفي 
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ولوذا فقود فبل تكؾن إاّل دااًل ، و،اّل نكورة ، وال مووؾن مؾصوؾفيا إاّل مّطوا معقول   
 ، فقال : ، واعترض عميو تعق  الزمي رّ  في ثبلثة مؾاضع

 حت جت  هب  ّٰٱفوووووووي :  (ٔ)وت وووووووؾيز الزمي ووووووورّ  الوووووووؾجييؽ – ٔ" 
 . لُ قِ معْ  ؽْ بطَ  ( ميتص  ةً ؼ    ألن )كافَّ وىَ  (ٕ)ِّخت

ِّ  خئ حئ جئ يي ىي ّٰٱ:  و في طُ ووىَ  – ٕ
ر  (ٖ)   إذ قدَّ

، أشود    ألنوو أضواف إلوى ًة( )كافة( نعًتا لطصدر م ذوف ، أ  : )إرسالًة كافَّ 
 . ةِ يَّ فيو مؽ ال الِ  مَ زِ و فيطا ال معقل إلراَجُو عطا التُ استعطال

ووالطُ  ثووةِ ظْ و فووي لُ ُطووووىَ  – ٖ "  األبووؾاِب  ةِ   إذ قووال : " م وويط  بوافَّوو لِ فصَّ
 . (ٗ)" الثتةَ  و إماه عؽ الظصِ  وأشد    إللراجِ  ، أشد  

 : دفاع الدمامٔيّن

طصظ  ظأ  : ابؽ لمزمي رّ  ، فقال : " لقد استظال ال انتصر الدماميظي  
وموؽ األسوطاء موا بًل في درجات الت ظيع ، وقد وقع في المثواب : " ى ام[ متظقِّ 

 ؽَ  ِ يْ ( ، واسوووتُ ، وقاطثوووةً  ر ا ، وكافَّوووةً يموووزم الظصووو  عموووى ال وووال ، ن وووؾ : )ُطووو
 . (٘)"وإضافتُ 

قووود وقوووع )كافوووة( مضووواًفا فوووي كوووبلم : "  (ٙ)قوووال شووواردو السووويد عثووود ل
                                                   

 . ٖٕٔ/٘( أ  : أن موؾن دااًل مؽ الفاعل . انغر : الك اف ٔ)
 . ٕٛٓمؽ ا مة  –( سؾرة الثقرة ٕ)
 . ٕٛمؽ ا مة  –( سؾرة سثأ ٖ)
 . ٚٗٔ،  ٙٗٔ/٘( الطغظي ٗ)
 . ٖٖٛ( لثاب اإلعراب  لئلسفراييظي ص٘)
 ىو( .ٙٚٚ( وىؾ الظقره كار عثد ل بؽ ُم ّطد ال سيظي ، الطتؾفى )ٙ)
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َقوووْد َجَعْموووُت : "-رضوووي ل عظوووو  - طووورَ مظوووو قوووؾل عُ والفصووو اء ،  ، الثمغووواء
َمووواِل اْلُطْسوووِمِطيَؽ ِلُكووولِّ َعوووام  ِمووواَئَتْي ِمْاَقوووال   َعَموووى َكافَّوووِة َبْيوووتِ َموووَة َكاكُ بظوووي  ِل 

  . (ٔ)"واالستي ان ،إلى التيظئةِ  وَ فبل وجْ "... َذَىًثا ِإْبِريًزا ِفي ُكلِّ َعام  

 ىا   إذ فيووو اسووتعطالُ رِ بأْسوو الابلثووةُ  وُ ُجوووْ األ  تِ ظَ قَ صووغَّ ىووذا َسوو : إنْ  فقمووتُ 
 .(ٕ)" الثتةو عؽ الظص  ، و،لراجُ ثو عمى ال النْص  )كافة( لغير العاقل ، وعدمُ 

عموى الزمي ورّ   ؼِ يتضغ لظا أن ابؽ ى ام قد دوؼ بالؾىَ  ّصِ ىذا الظَّ  ومؽ
 - عظوو رضوي ل - رُ َطوه عُ رَ بطوا ذَكو يا الودماميظي  في ثبلثة مؾاضع ، ردَّ ثبلثتَ 

 يا فيطا مأتي :ؾضع  مظم عمى ُكلِّ  الكبلمَ  لُ كطا سثق  ، وسظفصِّ 

 م يء )كافة( دااًل مؽ غير العاقل : – ٔ

 فوووي ِّ حت  ّٰٱذىووو  الزمي ووورّ  إلوووى جوووؾاز إعوووراب )كافوووة( دوووااًل موووؽ 
  :خت حت جت  هب  ّٰٱ ِّ

، والتقوووووودير :  (ٗ)ألنيووووووا ت نوووووو    (ٖ)
 . (٘)مظكؼ أدد( )ادلمؾا في جطيع شرائع اإلسبلم   فبل ميرج

َمُقووْل بيووذا إاّل الزمي وورّ  ودووده ، يووؾدي بأنووو لووؼ واعتووراض ابووؽ ى ووام 
الزجواج ، والطواورد  ، والؾادود  ،  وليس األمر كذلػ   فقد سثقو إلوى ىوذا :

                                                   

. وانغور ىوذا األثور الوؾارد عوؽ سويدنا  ٗٚٙ( العثاب فوي شورح المثواب لمظقوره كوار صٔ)
 . ٕٛٙ/٘ لمتفتازاني شرح الطقاصد في : -رضي ل عظو  -ُعَطَر 

 . ٕٖ٘،  ٖٔ٘/ٕ( ت فة الغري   ٕ)
 . ٕٛٓمؽ ا مة  –( سؾرة الثقرة ٖ)
 . ٕٕٖ،  ٕٖٔ/ٖ. وانغر : داشية الظيثي عمى الك اف  ٚٔٗ/ٔ( الك اف ٗ)
 . ٘ٚٔ/ٔ( تفسير الظسفي ٘)
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بوول إن طائفووة    (ٕ)وىووؾ مووذى  اليظيوو  ال ووربيظي . (ٔ)والراغوو  األصووفياني
كؾنيوووا دووااًل موووؽ  : يؽالطفسوووريؽ مووؽ بعووده م يوووزون أدوود الووؾجيكايوورة مووؽ 
، ومووؽ  ِّ حت  ّٰٱ، أو مووؽ الطفعووؾل  ِّ هب  ّٰٱال طاعووة( فووي  الفاعوول )واو

لثيضوواو  ، ىوو الء : ابووؽ عظيووة ، وابووؽ ال ووؾز  ، والعوثوور  ، والقرطثووي ، وا
جعميوا ابووؽ ع يثوة دووااًل ، و  (ٗ)وغيوورىؼ ، (ٖ)، واإلم ويوالظسوفي ، والظيسووابؾر  
 . (٘)مًعا ِّ حت  ّٰٱمؽ )واو ال طاعة( ، و

 عدم نص  )كافة( عمى ال ال : – ٕ

 جئ يي ىي ّٰٱ:  فوووي  ِّ  حئ ّٰٱذىووو  الزمي ووورّ  إلوووى أن 

ِّ  خئ حئ
ووو صوووفة لطصووودر م وووذوف ، أ  : )إاّل إرسوووالةً  (ٙ)  ليوووؼ ةً عامَّ

                                                   

، والثسوويط  ٕٚٙ/ٔ، والظكووت والعيووؾن لمطوواورد   ٜٕٚ/ٔ( معوواني القوورآن و،عرابووو ٔ)
 . ٕٕٙ/ٕظؾير . وانغر : الت رير والت ٕٖٗ/ٔ، وتفسير الراغ   ٜٔ/ٗ

 . ٖٗٔ/ٔ( السراج الطظير ٕ)
، وتفسوووير  ٛٙٔ/ٔ، والتثيوووان  ٗٚٔ/ٔ، وزاد الطسوووير  ٖٕٛ/ٔ( الط ووورر الوووؾجيز ٖ)

، وغرائو   ٘ٚٔ/ٔ، وتفسير الظسوفي  ٖٗٔ/ٔ، وتفسير الثيضاو   ٕٕ/ٖالقرطثي 
 . ٖٗٔ/ٔ، وجامع الثيان لئلم ي  ٜٚ٘،  ٛٚ٘/ٔالقرآن 

،  ٕٛٗ/ٔ، وابووؽ ثظوواء الطغيوور  فووي تفسوويره  ٕٕٗ/ٔ( كال وؾكاني فووي فووتغ القوودير ٗ)
 . ٜٔٗ/ٔ، وصديق لان في فتغ الثيان  ٜٚ/ٕوا لؾسي في روح الطعاني 

أن تكووؾن  ٖٕٛ/ٔ. وأجوواز ابووؽ عظيووة فووي الط وورر الووؾجيز  ٖٕ٘/ٔ( الث وور الطديوود ٘)
)كافووة( نعًتووا لطصوودر م وووذوف ، أ  : )دلمووو كافووة( . وانغووور : تفسووير ابووؽ عرفوووة 

أن تكوووؾن مظصوووؾبة عموووى  ٖٗٚ/ٔاز عثووود القووواىر فوووي درج الووودرر . وأجووو ٜٛ٘/ٕ
 التؾكيد .

 . ٕٛمؽ ا مة  –( سؾرة سثأ ٙ)
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، أ  : ىوووؾ  (ٔ)وقاَمووومُ  بيوووؼ(   ف وووذف الطؾصوووؾف ، وأقيطوووت الصوووفةُ  م يظوووةً 
فووراًرا مووؽ  ىوووذا ه الزمي وور   رَ و،نطووا قوودَّ عمووى الطصوودرية ،  - عظووده - مظصووؾب  

تقووودمؼ ال وووال عموووى صوووادثيا الط ووورور بوووال رف   ألن سووويثؾيو ، وال طيوووؾر 
ولوذا    (ٖ)ىوؾ موذى  ال طيوؾر –ىظوا  –ومذى  الزمي رّ   ، (ٕ)مطظعؾن ذلػ

 . سديد   غيرُ  ؼِ ى ام عمى مذىثو بالؾىَ  ابؽِ  ؼَ كْ دُ  فإنّ 

 ظووعُ أنووو مط، وىووؾ  إلووى ىووذا الطووذى  آلوور دعووا الزمي وور َّ  وىظوواُ سووث   
 . (ٗ)بالبلم ، والكاير تعديتو بو )إلى( ِّ  يي ّٰٱ تعد َ 

   (٘)وابوووؽ مالوووػ سوووثق ابوووؽ ى وووام فوووي االعتوووراض عموووى الزمي ووور ّ 
، واألصووول : )لمظووواس كافوووة( ، أ  :  ِّ  ٰى  ّٰٱدوووااًل موووؽ  ِّ  حئ ّٰٱ ف عووول
 جطيًعا .

                                                   

 . ٖٕٔ/٘( الك اف ٔ)
 . ٕٖٕ/ٗ( انغر : غظية األري  لؤلنظاكي ٕ)
. وذلػ عمى مذى  سيثؾيو ، وجطيؾر الثصرييؽ    ٖٛٔ،  ٕٛٔ/ٕداشية الصثان ( ٖ)

ؼ ال ووال عمووى صووادثو الط وورور ب وورف جوور ومووظيؼ : الزمي وورّ  أنيووؼ مطظعووؾن تقوودم
، والتوووذييل والتكطيووول  ٕ٘ٔ،  ٕٗٔ/ٔ، واألصوووؾل  ٕٗٔ/ٕأصووومي . انغووور : الكتووواب 

. أّما مذى  ابؽ كيسان ، والفارسي ، وابوؽ برىوان ، والتواره ابوؽ مالوػ ، وأبوؾ  ٜٚ/ٜ
،  ٖٕ٘/ٕديان ، وابؽ ى ام في يوزون التقودمؼ فييوا مظمًقوا . انغور : شورح التسوييل 

 . ٘ٔ/ٕ، وشرح األشطؾني  ٕٕٙٛ/٘، وتطييد القؾاعد  ٖٕٙرح ابؽ الظاعؼ صوش
. وردَّ عميو أبؾ ديان بأنو ال داجة إلوى تأويول الوبلم بطعظوى  ٕٛٔ/ٕداشية الصثان ( ٗ)

بطعظووى )إلووى(   ألن )أرسوول( كطووا يتعوودى بووو )إلووى( يتعوودى بووالبلم أمًضووا ، كطووا أن ُكووبل  
[ . ويوورد عمووى ىووذا  فووي الوودر ٜٕٙ/ٚط مظيطووا مووأتي بطعظووى ا لوور . ظالث وور الط ووي

 بأن الثصرييؽ ال يت ؾزون في ال روف . ٘ٛٔ/ٜالطصؾن 
 . ٖٖٛ،  ٖٖٚ/ٕ( شرح التسييل ٘)
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دوال موؽ )الكواف( ، والتواء لمطثالغوة ،  ِّ  حئ ّٰٱوذى  الزجاج إلوى أن 
 . (ٔ)واإلببلغ( ، سمظاُ جامًعا لمظاس في اإلنذاروالطعظى : )أر 

  كوالعوثر  ،  مؽ الطفسوريؽ في ىذا الطذى  جطاعة   وقد تثع الزمي ر َّ 
 . (ٕ)وغيرىؼ سفي ، وابؽ جز  ، وأبي السعؾد ،والظ

" كطوا مقوؾل الظواىر ابوؽ عاشوؾر ىوؾ  –فوي رأيوي  –ولذا فوإن الصو يغ 
َكَطوا ، َوَأنَّوُو َتْعَتوِؾُرُه ُوُجوؾُه اإِلْعوَراِب ، َوَغْيوُرُه ، ُيؾَصُ  ِبِو اْلَعاِقُل  ِّ  حئ ّٰٱ َأنَّ 

ًفوا الْبوِؽ ِىَ وام  ، ِلبلَ   َواالْسوِتْعَطاُل  ، َوَشِيَد َلوُو اْلُقوْرآنُ ، ُىَؾ ُمْيَتاُر الزََّمْيَ ِر ِّ 
َد ِبِو التَّْظِكيُر َعَمى الزََّمْيَ ِر ِّ َتْيِؾيل    . (ٖ)" ِفي اْلَ َؾازِ  َوَتْضِييق  ، َوَأنَّ َما ُشدِّ

 : الثتةعؽ الظص   ِّ  حئ ّٰٱإلراج  – ٖ

وووفوووي لُ  قوووال الزمي ووور    ،  (ٗ)" األبوووؾاِب  ةِ بوافَّووو م ووويط  : "  لِ ظثوووة الطفصَّ
 ِ  عؽ الظْص  ِّ  حئ ّٰٱو راجِ مظو   إللْ  ؼ  فاعترض عميو ابؽ ى ام بأن ىذا وىَ 

 ةِ يَّوعموى ال الِ  ظصوؾبةً م وذلػ ألنيا لؼ تستعطل عظد العورب إاّل نكورةً    (٘)" الثتَّةَ 
 نصًثا الزًما .

وىذا ىوؾ موذى  ال طيوؾر ، كوال رير  ، وابوؽ معويش ، وابوؽ ال اجو  ، 

                                                   

، والوووودر  ٚ٘٘/ٕٔ. وانغوووور : داشووووية الظيثووووي  ٕٗ٘/ٗ( معوووواني القوووورآن و،عرابووووو ٔ)
 . ٛٛ/ٔ، وتص يغ التص ي  لمصفد   ٙٛٔ،  ٘ٛٔ/ٜالطصؾن 

، و،رشووواد العقووول  ٚٙٔ/ٕ، والتسوووييل ٖٙ/ٖر الظسوووفي ، وتفسوووي ٜٚٔ/ٕ( التثيوووان ٕ)
 . ٜ٘ٗ/ٗالسميؼ 

 . ٜٛٔ/ٕٕ( الت رير والتظؾير ٖ)
 . ٗٔ( الطفصل صٗ)
 . ٚٗٔ،  ٙٗٔ/ٙ( الطغظي ٘)
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 شواذ   " وذلػ ألن ما ذى  إليوو الزمي ور      (ٔ)وغيرىؼ ،وابؽ مالػ ، والّرضّي 
 مؽ وجييؽ :

 إاّل دوااًل ، وىاىظوا قود لفضويا لُ طَ عْ تَ ْسوال تُ  ِّ  حئ ّٰٱ: أن  الؾجو األّول
 ما ذكرناه . . واالستعطالُ  والذيؽ استعطمؾه ل ئؾا إلى القياسِ  ، الثاءب

، و)الكافووووة( :  : أن مووووا اسووووتعطمو فووووي غيوووور األناسوووويِّ الؾجووووو الّاوووواني 
 . (ٕ)ال طاعة مؽ الظاس لغة "

، ومووذى   (ٖ)بعربيتووو فصووادةً  قُ ؾَثوووال مقووع ذلووػ إاّل فووي كووبلم مووؽ ال يُ 
 .(ٗ)  ألنيا في معظى الطصدريا )أل(ال تدلم ِّ  حئ ّٰٱأن –أمًضا  – الفراء

  إذ م وووؾز أن  ًعوووا عميووووطَ  ْ والصووو يغ أن ىوووذا القوووؾل لووويس أموووًرا مُ 
والسووووعد مظصووووؾبة ، وىووووؾ مووووذى  الزمي وووورّ  ،  غيوووورَ  ِّ  حئ ّٰٱ تسووووتعطل

يوؼ ا لؾسوي، ووافق ،والودماميظّي، وال وياب اليفواجي، التفتازاني ، والظقره كوار

                                                   

، وشوووورح التسووووييل  ٙٙ/ٔ، وشوووورح الطفصوووول البووووؽ معوووويش  ٙ٘( درة الغووووؾاص صٔ)
اييظي  / يؾسوو  عطوور . وىووؾ أمًضووا مووذى  اإلسووفر  ٕ٘/ٕ، وشوورح الكافيووة  ٖٖٚ/ٖ

، وتيذي  األسطاء  ٕٚ،  ٕٙ/٘، والظؾو  في الط طؾا  ٖٖٛفي لثاب اإلعراب ص
، والصوووفد  فوووي  ٕٕٓ/ٕٗ، والفيروزآبووواد  فوووي تووواج العوووروس  ٚٔٔ/ٖوالمغوووات 

 . ٛٛ/ٔتص يغ التص ي  
، وتواج  ٜٖٚ/ٔ. وانغور : داشوية موس عموى التصوريغ  ٚٔ/ٔشرح الطفصول البوؽ معويش ( ٕ)

 . ٜٖٚ/ٔالعروس 
 . ٕ٘/ٕالكافية لمّرضّي  ( شرحٖ)
 . ٖٙٗ/ٖ( معاني القرآن ٗ)
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 . (ٔ) ظثمي ، والطرتضى الزبيد وأجازه ابؽ ال والظاىر ابؽ عاشؾر ،

 واألدلة عمى ىذا كايرة ، مظيا :

 ، ومظو : أن السطاا قد ورد م يًدا ليذا االستعطال – ٔ

وغيورىؼ موؽ  ،ما أورده الدماميظّي عؽ الظقره كار ، وذكوره التفتوازاني  –أ 
ِة َبْيوِت َعَمى َكافَّ َمَة َكاكُ بظي َقْد َجَعْمُت  ِل : "  -رضي ل عظو  -قؾل عطر 

 . (ٕ)" اْلُطْسِمِطيَؽ ِلُكلِّ َعام  ِماَئَتْي ِمْاَقال  َذَىًثا ِإْبِريًزا ِفي ُكلِّ َعام   َمالِ 

قود  –وىؾ أدد الطانعيؽ ليذا في درة الغؾاص  –و نفسَ  أن ال رير َّ  –ب 
 . (ٖ)" الطمل باتفا  كافة أىلوت يد ا مة استعطميا مضافة في قؾلو : " 

ظد ابؽ جّظي مقترنوة بوو )أل( ، وذلوػ فوي غيور مؾضوع أنيا جاءت ع –ج 

                                                   

، وت فووة  ٗٚٙ، والعثوواب ص ٕٛٙ/٘، وشوورح الطقاصوود لمسووعد  ٗٔ( الطفصوول صٔ)
، وداشووووية  ٜٓٔ،  ٜٛٔوشوووورح درة الغووووؾاص لم ووووياب ص،  ٕٖ٘/ٕالغريوووو   

،  ٕٜ/ٓٔ، وروح الطعوووووووواني  ٖٕٓ/ٚ،  ٜٕ٘/ٕال ووووووووياب عمووووووووى الثيضوووووووواو  
. وانغووور : عقووود اليوووبلص البوووؽ ال ظثموووي  ٜٕٚ/ٕ ، والت ريووور والتظوووؾير ٖٗٔ/ٕٕ
 . ٕٕٔ/ٕٗ، وتاج العروس  ٖٕٚص

كطووا ذكوور  –( وىووؾ َمووؽ ىووؾ فصووادة ؟ن وقوود كووان قؾلووو ىووذا موتؾًبووا ، وعميووو لتطووو ٕ)
. انغوور : شوورح  -رضووي ل عظووو  -وشوويد بيووذا عمووّي بووؽ أبووي طالوو   –العمطوواء 
طط الظ وؾم العووؾالي ، وسوو ٕٕٓ/ٚ،  ٜٕ٘/ٕ، وداشووية ال وياب  ٕٛٙ/٘الطقاصود 
، وداشوووية الصوووثان  ٕٖٙ/ٖ، والطظصووو  موووؽ الكوووبلم لم وووطظي  ٔٔٗ/ٔلمعاصوووطي 

 . ٖٗٔ/ٕٕ،  ٕٜ/ٓٔ، وروح الطعاني  ٕٗ٘/ٖ، وداشية الدسؾقي  ٖٛٔ/ٕ
 . ٜٖٕ( درة الغؾاص صٖ)
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 . (ٔ)" ةُ أن دت الكافَّ ، مال قؾلو : " مؽ كتابو )اليصائص( 

:  ِّ  حئ ّٰٱ، وذلووػ أن معظووى  : )جطيًعووا( أنيووا فووي القيوواس ماوولُ  – ٕ
جطيًعووا ، و)جطيًعووا( تقووع نكوورة ومعرفووة ، مرفؾعووة ، ومظصووؾبة ، وم وورورة ، 

   إذ ال فر  بيظيطا . ِّ  حئ ّٰٱفكذلػ   لمعاقل وغيره 

 فاعول   ، أو اسؼُ  ىل ىؾ مصدر   ِّ  حئ ّٰٱكطا أنيؼ قد التمفؾا في أصل 
عودم في الفرا ب ى االلتبلفُ ( ؟ فإذا التمفؾا في األصل فطؽ باب أْولَ  ِّ مؽ )الكَ 

االلتووووزام بووووالتظكير والظصوووو  ، وااللتصوووواص بالعاقوووول ، وىووووذا التصوووورف فووووي 
 . (ٕ)اليا في ال قيقةاالستعطال لؼ ميرجظا عؽ أصل استعط

 ، ولوؾ فيطوا اسوتعطمتو العورب بعيظوو الطفورداتِ  استعطالُ  ألنو ال يمزمُ  – ٖ
َتْ ِ يووَر َمووا َلووْؼ ، وال شووػ أن "  (ٖ)ىووذا أللظووأ الظوواس فووي أكاوور كبلميووؼ مَ زِ ُتووالْ 

َثوواُا َوِ،نَّ ، َمْسووَتْعِطْمُو اْلَعووَرُب ِإَذا َسووؾََّغْتُو اْلَقَؾاِعووُد َتْضووِييق  ِفووي الم َغووِة  َطووا َمُكووؾُن اتِّ
ُقووؾِف ِعْظوووَدُه ُدوَن ُمؾِجًثووا ِلْمؾُ  الَ ، اْلَعووَرِب ِفووي اْسووِتْعَطاِلِيْؼ َأْدَلووَل ِفوووي اْلَفَصوواَدِة 

موِ   . (ٗ)" َفِإَذا َوَرَد ِفي اْلُقْرآِن َفَقْد َنَيَض ، َتَعدِّ

 أنيوووا تموووزمُ  ِّ  حئ ّٰٱ: إن األصووول فوووي  نقوووؾلَ  أنْ  وعموووى ىوووذا نسوووتظيعُ 
ذلووػ فووي  يووال ُ مُ مووا  وردَ  ة ، ولكووؽْ يَّووعمووى ال الِ  ، والظصوو َ  التظكيوورَ و  ، التووأليرَ 

                                                   

. وراجوووووووووووع : فيوووووووووووارس  ٕٗٗ،  ٜٛٔ،  ٔٗ/ٔ. وانغووووووووووور :  ٜٙ٘/ٕ،  ٕٚ/ٔ( ٔ)
 . ٜاليصائص لمدكتؾر عثدالفتاح سميؼ ص

. وانغر : مؾق، الظقوره كوار فوي كتابوو العثواب  ٕٜٔ،  ٜٓٔ( شرح درة الغؾاص صٕ)
 . ٕٓٙ،  ٜٕ٘مؽ السيرافي الفالي ص

 . ٖٛٔ/ٕ. وانغر : داشية الصثان  ٕٕٓ/ٚ،  ٜٕٙ/ٕ( داشية ال ياب ٖ)
 . ٕٜ/ٓٔ. وانغر : روح الطعاني  ٜٕٚ/ٕ( الت رير والتظؾير ٗ)
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  إذ باليظووأ ، والووؾَىؼ  -أبووًدا  -ال مطوووؽ أن ن وووؼ عمييووا   فصووي ة   اسووتعطاالت  
ُكووّل ، وبيووذا م ووؾز اسووتعطاليا  فييووا بطعظووى : جطيووع ، أو ِّ  حئ ّٰٱ جوواءت

ّمغووة العربّيووة معرفووة ، أو مظكوورة ، أو غيوور مظصووؾبة ، وىووؾ مووا أقووره م طووع ال
 . (ٔ)بالقاىرة

 ُّ َّ ٍّ  ٌّ  ّٰٱ : يف  ِّ ّٰ ِّ ّٰٱ إعووووووساب( 5) 
 . ّالبدلٔ٘ ، بج اليعت (ٖ:  غافر) ِّ ّٰ ِّ

نعًتووا  أن موووؾنَ  ِّ ٍّ  ٌّ  ّٰٱ:  فووي  – عظوود الزمي وور ِّ  –ؾز م وو
لمفظ ال بللوة )ل( ، وجواز وصو  الطعرفوة بوو ، و،ن كانوت إضوافتيا لفغيوة   

 ِّ ٌّ  ّٰٱافتيا معظؾيووة فتتعورف باإلضوافة إذا أريود بووو ألنوو م وؾز أن ت عول إضو
أو االسووتطرار ، أ  : )غفرانووو فووي الوودنيا وقضوواؤه بووالغفران  ، معظووى الطاضووي

 . (ٕ)وستره عمى الطذنثيؽ(

عظووود  –فوووبل مطووووؽ فيوووو ىوووذا الؾجوووو موووؽ اإلعوووراب  ِّ ّٰ ِّ ّٰٱوأّموووا قؾلوووو : 
الط وثية ال تتعورف باإلضوافة ، وال و( ، والصوفة اج    ألنو في تقدير : )شديد  عقابُ الزجَّ 
نعتوووان ،  ِّ َّ ،    ٌّ  ّٰٱ  ولوووذا فقووود ذىووو  إلوووى أن قؾلوووو :  (ٖ)موووؽ ىوووذا التقووودير يظفوووػ  

                                                   

. وانغووور : مع وووؼ األلظووواء  ٗٔٙ/ٔد ميتوووار عطووور ( مع وووؼ الصوووؾاب الّمغوووؾّ  ألدطووؤ)
، ونغوورات فووي الّمغووة واألدب لطصووظفى الغبلييظووي  ٕٛٔال ووائعة لُط ّطوود العوودناني ص

 . ٖٖٕ،  ٖٕٔ، ومع ؼ اليظأ والصؾاب في الّمغة إلميل معقؾب ص ٙ٘،  ٘٘ص
 . ٕٖٚ/٘. ويظغر : الك اف  ٙٗ٘/ٗ( ورجغ ىذا ابؽ عظية في الط رر الؾجيز ٕ)
 . ٕٓٓ،  ٜٜٔ/ٔضافتو غير م ضة عمى ُكّل دال . انغر : الكتاب ( و،ٖ)
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 . (ٔ)بدل ِّ ّٰ ِّّٰٱو

لبلسووؼ ال ووري،  – أمًضووا –نعووت   ِّ ّٰ ِّ  ّٰٱأن  ويوورى الزمي وور   
قثمووو ، و،نطووا جوواز جْعوول الصووفة الط ووثية نعًتووا لمطعرفووة ، مووع أنيووا ال تتعوورف 

د(   فتووتط َّ  ِّ ِّ  ّٰٱضووافة   ألنووو م ووؾز أن موووؾن باإل  ُض بطعظووى : )م وودِّ
 . (ٕ)وإضافتُ 

وو وتعقوو  الزمي وور    ودووده  ِّ ّٰ ِّ  ّٰٱو : ْعوول قؾِلووجَ    ألنَّ  اجَ الزجَّ
 . (ٖ)يا أبداالً ُكم   تكؾنَ  ، إاّل أنْ  ؾ  عاىر  ثُ بداًل بيؽ الصفات نُ 

 مظاق وات   أربوعَ وقد اعترض عميو أبؾ ديان ، وناق وو فوي ىوذا الطؾضوع 
 ََ ىا ُكلَّ  ، وىي : ىا تفظيًدادَ ، وفظَّ  ىا الدماميظي  ردَّ

ؾَّ فوي كوبلم الزجواج   ل ريوو عموى القؾاعود ، : أنوو ال نُثو االعتراض األّول
،  و فوووي التعريووو،ِ ومظعؾِتووو،   ال قيقووويِّ  الظعوووتِ  قَ تؾاُفووو وكأنوووو يريووود بوووذلػ : أنَّ 

ََ ، بيووبلف الثوودل ، فَ وو الزم   أموور   والتظكيوورِ   نعؾًتووا لبلسووؼِ  فووةَ الطعرَّ  الصووفاتِ  لَ َع
بوداًل ، وىوذا جوار  عموى  م ضة   يا غيرُ التي إضافتُ  الصفةَ  َعلَ )ل( ، وجَ  ال ري،ِ 

                                                   

ال مصوووومغ أن  ِّ ّٰ ِّ  ّٰٱ  وذلووووػ ألن  ٖٙٙ/ٗ( معوووواني القوووورآن لمزجوووواج ٔ)
 . ٕ٘ٓٔ/ٕمذى  الكرماني في غرائ  التفسير  –أمًضا  –موؾن نعًتا لمطفرد ، وىؾ 

جووووواز . وأ ٖ٘ٗ/ٜ، والووووودر الطصوووووؾن  ٘ٔٔٔ/ٕ( وأجوووووازه العوثووووور  فوووووي التثيوووووان ٕ)
أن مووؾن بطعظوى االسوتطرار والودوام   فتصوير  ٕٔ/ٙالقورآن الظيسابؾر  فوي غرائو  

ذلوػ ، أو عموى تقودير : )ال وديد عقابوو(  إضافتو دقيقية عموى موذى  الكوؾفييؽ فوي
، وداشوووية  ٔ٘/٘ف وووذف )أل( لوووبلزدواج ، وأموووؽ الموووثس . يظغووور : أنوووؾار التظزيووول 

 . ٔٔ/ٕٗ، وروح الطعاني  ٖ٘ٗ/ٖٔالظيثي 
 . ٕٗٛ/ٕٚ. ويظغر : مفاتيغ الغي   ٕٖٚ/٘الك اف  (ٖ)



 

 َرْرًضاى،ىودرادًةى"ُتْحَفِةىاْلَغروِبى"دفاُعىالدََّماِمونييىَرِنىالزََّمْخَذرييىفيى

1020 

 . (ٔ)ؾَّ فيو  فبل نثُ  رةِ الطقرَّ  ىذه القاعدةِ 

جووووار  عمووووى  الوووودماميظّي لمزمي وووورّ  بووووأن مووووذى  الزجوووواج " غيوووورُ وانتصوووور 
  ألن الظعوت كوال زء  عظد االجتطوااِ  مى الثدلِ ع الظعتِ  مُ وىي تقد   ، ألرى قاعدة   

 . (ٕ)مؽ الطتثؾا ، والثدل ليس كذلػ مؽ دي  ىؾ كالطستقل "

والقاعووودة التوووي م وووير إلييوووا الووودماميظّي ىوووي : أنوووو متوووى اجتطوووع بووودل ، 
ووور الثووودل   ألنوووو توووابع  م الظعوووت   ألنوووو كوووال زء موووؽ متثؾعوووو ، وُألِّ ونعوووت  ُقووودِّ

 بطقتضى العامل . و كالطستقلِّ إنَّ  دي ُ  ؽْ تابع  مِ  بلَ كَ 

عمووى إعووراب  ِّ ّٰ ِّ  ّٰٱ: أنووو إذا كووان  وبيووان ذلووػ فووي ىووذه ا مووة
 رئ ّٰٱ، وبعوده صوفة ألورى ، وىوي  ِّ قَؤبِا ِ   ّٰٱالزجاج بداًل بعد الصوفة الطتقدموة 

صار الثدل بيؽ صفتيؽ   فدلل ما ىوؾ كواألجظثي بويؽ شويئيؽ ىطوا  (ٖ)ِّزئ
ؾ  الوذ  معظيوو الزمي ورّ  ، والودليل عموى أن ا جواء الظُثوَظوىُ  ؽْ وِمو   (ٗ)كال زأيؽ

صوووفة : قؾلوووو فوووي الك ووواف : " بووويؽ  ِّزئ رئ ّٰٱىوووذا ىوووؾ مقصوووؾده ، وأن 
 . (٘)الصفات "

 ِّ  ّٰٱ ْعوولَ مووا ذىوو  إليووو الزمي وورّ  ، وىووؾ أن جَ  وذىوو  الثيضوواو  إلووى 
لطوا فيوو وبويَّؽ ال وياب ذلوػ بقؾلوو : " ،  (ٙ)ودده بداًل م ؾِّش لمظغؼ ِّ ّٰ

                                                   

 . ٖٓٗ/ٚ( يظغر : الث ر الط يط ٔ)
 . ٖ٘٘/ٕ( ت فة الغري  ٕ)
 . ٖمؽ ا مة  –( سؾرة غافر ٖ)
 . ٜ( انغر : العيؾن الغامزة لمدماميظي صٗ)
 . ٕٖٚ/٘( الك اف ٘)
 . ٔ٘/٘( أنؾار التظزيل ٙ)
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بوودال فووإن األ  وتظووافي غرضووييطا ، والفصوول بوويؽ الصووفات بالثوودل ،  مووؽ اإللثوواس
 . (ٔ)" مؽ الكبلم مقصؾد   و مقتضي أنو متثؾا  فُ ووْص  ، حت عمو في نية الظر 

الظ ووووؾ ، وذكوووور الظيثووووي أن تؾسوووويط الثوووودل بوووويؽ الصووووفات جووووائز فووووي 
 . (ٕ)عمطاء الثيان لكظو قثيغ عظد

ًظواأن في مذى  الزجاج تظافرً  في رأيي والص يغ    ألن الصوفات تودل  ا بيِّ
  ألنو عمى فيو يدل عمى أنو غير مقصؾد   ، والثدلَ  في الكبلم عمى أنو مقصؾد  

  فيمزم  مقصؾد غيرَ  علَ فيوؾن بطظزلة استئظاف القصد بعد ما جُ   "  نية الظرح
 . (ٖ)التظاقض "

: وقؾا الزمي رّ  في الم ؽ   دي  أدلول )الفواء( فوي  االعتراض الّااني
ووا(  مووة االسووطية الؾاقعووة جووؾابَ ال ط وو، وذلووػ فووي قؾلووو : " )لطَّ ا صووؾدف بوويؽ لطَّ

 . (ٗ)" ، فقد آذنت بأّن كميا أبدال ى الء الطعارف ىذه الظكرة الؾاددة

موؽ جيوة "  فيو لظأ في الّمغة عظد أبي ديان –ىذا  –وكبلم الزمي رّ  
وأن قؾل القائل : )  . (٘)" َتْرِكي   َغْيُر َعَرِبيّ   (َلطَّا َقاَم َزْيد  َفَقْد َقاَم َعْطر 

أن ماول ذلوػ  ؼُ سومِّ نُ  ال وردَّ الدماميظّي ىوذا بأنيوا " مظاق وة مظدفعوة   ألنوا
و ، بظاءً  ل ؽ ا( بالفواء عمى ما ذى  إليو ابؽ مالػ موؽ جوؾاز اقتوران جوؾاب )لطَّ

                                                   

 . ٖٚ٘/ٚ( داشية ال ياب ٔ)
 . ٗ٘ٗ/ٖٔي ( داشية الظيثٕ)
 . ٔٔ/ٕٗ( روح الطعاني ٖ)
 . ٕٖٚ/٘( الك اف ٗ)
 . ٖٓٗ/ٚ( الث ر الط يط ٘)



 

 َرْرًضاى،ىودرادًةى"ُتْحَفِةىاْلَغروِبى"دفاُعىالدََّماِمونييىَرِنىالزََّمْخَذرييىفيى

1022 

دلَّ البووؽ مالووػ عمووى  . (ٔ)ى مظووو "أو أْوَلوو،  فووي االسووطية ، وىووذا مامووو  َُ واسووُت
 بقؾل األلظل : ذلػ 

 ِوِلَمبوولِ ِ اُِلووبِ َ َِ َ ِلَوو  ِِفوو اِفَ
ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ

َ ِ َ وولََِ ِوو ُِِل ِوو  ِِِِِِ  ِ ِشوو  وِوِنِشوول

ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ
ِِِ ِلَوو اِفِتِ لاوو َُِِا ِووَِِوُُّاووا ِِِِفَصوو  

ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ

ِِ(2)ِفَكلشبُِ ِلَ اِفِ اثاِِ ُغا ِوِاُِلقِكوبِِِ 

ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ ( دي  جواء جوؾابُ  فعميوة مقترنوة  ( جطموةً َلّطوا) وال اىد في قؾلو : )َفص َّ
 . بالفاء

أن موووؾن قوؾل الزمي ورّ  : )فقوود  –أمًضوا  –كطوا م وؾز عظوود الودماميظّي 
، والتقدير : )لطا صوؾدفت ىوذه الظكورة الؾادودة  م ذوف   جؾاب   آذنت( ىؾ دليلَ 
 . (ٖ)ىذا القؾل عؽ الصؾاب( نثالطعارف بيؽ ى الء ا

  يا أبداالً ُكم   أجاز أن تكؾن ىذه التؾابعُ  : أن الزمي ر َّ  االعتراض الّاال 
،  الثدلِ  أبدااًل : تكريرُ  ىذه التؾابعِ  ْعلِ عمى جَ  ، ويمزمُ  م ضة   يا غيرُ ألن إضافتَ 

                                                   

: . ويظغر موذى  ابوؽ مالوػ فويٓٔ،  ٜ، والعيؾن الغامزة صٙ٘٘/ٕ( ت فة الغري  ٔ)
 . ٜٙٙ/ٕ، وشرح الكافية ال افية  ٕٓٔ/ٗ، وشرح التسييل  ٕٔٗالتسييل ص

،  ٕ٘ٗٗ، وانغور : تطييود القؾاعود صٕٕٔ الثيتان موؽ الظؾيول لؤللظول فوي : ديؾانوو( ٗ)
 . ٛٔٗ/ٗ، واليزانة  ٚ٘ٗٗ

. وي وؾز عظوده أن مووؾن ال وؾاب  ٚ٘٘/ٕ، وت فة الغريو   ٓٔالعيؾن الغامزة ص( ٘)
فووي قووؾل الزمي وورّ  ىووؾ )آذنووت( ، و)قوود( : اسووؼ  بطعظووى : )دْسوو ( ، والفوواء فييووا 

ؾادودة ف سو  آذنوت ىوذه كالفاء في )فقوط( ، والتقودير : )لطوا صوؾدفت ىوذه الظكورة ال
  . ٚ٘٘/ٕالطصادفة بأن الُكّل أبدال( . يظغر : ت فة الغري  

: أن  ٖ٘ٗ/ٜ. وذكوور السووطيؽ ال مثووي فووي الوودر الطصووؾن  ٖٓٗ/ٚ( الث وور الط وويط ٙ)
ا ، وُي اب عؽ ىذا بأن جان  الؾصفية ُيْي ر فييا .  اإلبدال بالط تق قميل ِجد 

 . ٛ٘/ٔمالي الظ ؾية البؽ ال اج  . وانغر : األ ٚ٘٘/ٕ( ت فة الغري  ٚ)
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ا  ، َأْو َمْظِعوِ هَجَؾازِ  َأْعِرُف ِفي الَ وَ : "  ولذا قال أبؾ ديانالثداءِ  وىؾ ليس بدلَ  نص 
 .الطظع"ِم َبْعِض َأْصَ اِبَظا َما َيُدل  َعَمى ِفي َكبلَ  ِإالَّ  عظد أدد مؽ الظ ؾييؽ

ا عمى الزمي ورّ  ، وفوي كوبلم  ه الدماميظّي بأن مال ىذا ال يظيض رد  وردَّ
 ."  ابؽ ال اج  ما مقتضي ال ؾاز

ل الردَّ  والدماميظي     فقوال : اض فوي كتابوو )العيوؾن الغوامزة(عمى ىذا االعتر  فصَّ
موؽ  إالّ فوي الطسوألة  قد أقور عموى نفسوو بعودم االطوبلا عموى نوّص   وأبؾ ديان نفسو" 

 و بوال ؾازِ فاِنورْ عِ  موؽ عودمِ  ، وال يموزمُ  وسطِّ ، ولؼ مُ  دواه عؽ بعض أص ابو جية كبلم  
 غيورُ  . وقود نوصَّ  ظقلِ في ال ، ثثت   في ىذا الفؽِّ  إمام      ، فالزمي ر  ال ؾاز نفسو عدمُ 

 جن  يم ىم مم خم حم ّٰٱ:  ربيؽ فووووووي ْعوووووومووووووؽ الطُ  وادوووووود  
، عموووى جوووؾاز إعوووراب التؾابوووع أبووودااًل موووع أنيوووا  (ٔ)ِّ ين ىن من خن حن

وىووذا  . (ٕ)"   عمووى جووؾاز مووا أجووازه الزمي وور  ففيووو دليوول     اقظًعوو داء  ليسووت بأبوودال َبوو
 . (ٖ)واضغ في أن الظ اة قد صردؾا ب ؾاز تعدد ىذا الثدل

جوواءت قصوويدة : وماووال ذلووػ "  أن الزمي وورّ  قووال ::  راض الّرابووعاالعتوو
 .(ٗ)"...فيي م وؾم عمييا بأنيا مؽ ب ر الرجز،(ؽْ مُ عِ فْ تَ سْ مُ )عمى ياُكم   ياتفاعيمُ 

َأْو ، َأْو َتْفُعوؾل  ، ْفَعوال  تَ )َجْطوُع  ( :َتَفاِعيول)البوأن "  واعترض عميو أبؾ ديان
ه ءَ َأْجوَزا فوإن،  اْلَعوُروضِ  موؽ أجوزاءا دً َمْعُدو  ياَلْيَس َشْيء  ِمظْ ، وَ ( َأْو َتْفِعيل   ، ِتْفُعؾل  

 َأْجَزاُؤَىا ُكم َيا:  َفَصَؾاُبُو َأْن َمُقؾلَ    َيا َشْيء  ِمْؽ َىِذِه اأَلْوَزانِ في ، َلْيَس  ُمْظَ ِصَرة  

                                                   

 . ٗ-ٕا مات  –( سؾرة الفات ة ٔ)
 . ٓٔ( العيؾن الغامزة صٕ)
 . ٕٔ/ٕٗ، وروح الطعاني  ٖٚ٘/ٚ( يظغر : داشية ال ياب ٖ)
 . ٕٖٚ/٘( الك اف ٗ)



 

 َرْرًضاى،ىودرادًةى"ُتْحَفِةىاْلَغروِبى"دفاُعىالدََّماِمونييىَرِنىالزََّمْخَذرييىفيى

1024 

 . (ٔ)" (ُمْسَتْفِعُمؽْ )َعَمى 

  فوووإن )التفاعيووول( عظووود  ة  ذلوووػ فقوووال : " ىوووذه مظاق وووة  واىيووو وردَّ الووودماميظي  
عيل( ، ال باعتثار أن لفظ الطفورد يوؾزن بوو ، بول باعتثوار أنوو فْ لو )تَ  وضي جطع  رُ العَ 

فوو   اسؼ  مؾضؾا لمفوظ لواص يوؾزن بوو موا مطاثموو فوي مظموق ال ركوات والسووظات 
،  ء  زْ ُجو : عميوو ظموقُ مُ  –مابًل  –( ؽْ ؾلُ عُ )التفاعيل( بطظزلة قؾلػ : )األجزاء( ... فو )فَ 

ظأ  : أبوي  ال وي ِ  لِ ْاولطِ   ُ َ و، وأنا أعْ  ىذا الفؽِّ  واضعُ  بذلػ اليميلُ  اهُ ، سطَّ  وتفعيل  
 . (ٕ)ديان[ كي  وقع في مال ىذا ؟ "

كطوا  –، وذلػ ألن التفعيل فوي األصول  وأرى أن ما ذكره أبؾ ديان مردود
)ف ا  مصدر قؾلوػ : )فعَّموُت الكمطوة( : إذا أتيوت فييوا بمفوظ –قال الدماميظّي 

وقوود مظمووق العروضوويؾن   ل( ، ثووؼ ُسووطِّي بووو ال ووزء الووذ  فيووو تمووػ األدوورف 
ولوذا    (ٖ)مع اإلتيان باألمامة الطؾازنة لذلػ التقظيععمى التقظيع ، ( التفعيل)

وو و ُنووزِ عووؽ ىووذا الطعظووى   ألنووػ تَ بووو )التفعيوول(  ؾان وود ابووؽ جّظووي ، وغيووره قوود كظَّ
وغيور ذلوػ موؽ  ،( ؽْ يمُ اعِ َفومَ  ؽْ ؾلُ ُعوؾلوػ : )فَ كق   يوا )ف ا ل(يا ُكم  بأجزاء  مادتُ 
ووْعرِ  عواتِ مقظَّ  ضوروِب  ، أ  : أن دوروف )تفعيول( كميووا مؾجوؾدة  فوي أجووزاء  ال ِّ

 . (ٗ) األبيات كو " مستفعمؽ "، و" فاعمؽ "، ون ؾىطا
  

                                                   

 . ٖٓٗ/ٚ( الث ر الط يط ٔ)
 . ٚ٘٘/ٕ( ت فة الغري  ٕ)
 . ٔٔ( العيؾن الغامزة صٖ)
 . ٙٛٔ/ٖٓس ( يظغر : تاج العرو ٗ)
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 جت هب مب خب  حب  ّٰٱ:  يف  ِّ خت  ّٰٱ(  ْاش عطف البٔاٌ علٙ الضون   6)
 (ٚٔٔ:  الطائدة) ِّ مججح حج مث هت مت خت حت

 موووؽ ىوووذه ا موووة أن تكوووؾن فوووي م ووولِّ  ِّ هت مت  ّٰٱم وووؾز فوووي إعوووراب 
 ، وذلػ عمى وجييؽ : جرّ  

الطصوووودرية فووووي م وووول جوووور عمووووى الثوووودل  ِّ مت  ّٰٱ: أنيووووا  الؾجووووو األّول
، والتقووودير )موووا قموووت ليوووؼ إاّل موووا أمرتظوووي بوووأن  ِّ خت  ّٰٱ موووؽ )اليووواء( فوووي

وووو، وأجوووواز ذلووووػ : الز  مووووؽ ُكوووولّ   اعثووودوا( ، وىووووؾ بوووودل ُكوووولّ   وووو اجُ جَّ ،  اُس ، والظ َّ
 . (ٔ)وغيرىؼ ، ، والثيضاو    ر   كثَ ، والعُ  ، واألنثار    ي  كِّ ومَ 

ه الزمي ر ّ  فوي دووؼ  ِّ خت  ّٰٱفوي  " اليواء" ألن الطثدل مظو وىوؾ    وردَّ
 . (ٕ)وِ دِ بظرْ  مؽ العائدِ  مةِ الصِّ  ؾ  مُ لُ  والظرح   فيمزمُ  ، التظ ية

 طثودل مظوو لويس فوي دووؼغ ىوؾ أن الوأجابؾا عؽ ذلػ : بأن الطذى  الصو ي
 والظس  مظمًقا ، بول قود ُمَعود  طردوو فوي بعوض األدووام ، كطوا إذا وقوع ، الظرح

 .(ٖ)(ؽ  سَ : )دَ ظة ( ، وال ُمقالو دسَ : )زيد  عيظُ مثتدأ، فإن اليثر لمثدل في ن ؾ

                                                   

: ل ؾكاني ، ورج وو ابوؽ ى وام . انغوركاإلم ي ، واليظي  ال ربيظي ، وابؽ ع يثة ، وا( ٔ)
، والثيووووان  ٕٗ٘/ٔ، وم ووووول القوووورآن  ٜٕٓ/ٔ، و،عووووراب القوووورآن  ٖٕٕ/ٕمعوووواني القوووورآن 

،  ٖٕٓ/ٔ، والطغظووووووي  ٔ٘ٔ/ٕوأنووووووؾار التظزيووووول  ، ٕٖٔ/ٔ، والتثيوووووان  ٖٔٔ،  ٖٓٔ/ٔ
، وفوتغ القودير  ٕٜ/ٕ، والث ور الطديود  ٔٓٔ/ٖالسوراج الطظيور ، و  ٕٔ٘/ٔوجامع الثيان 

 . ٘ٔ٘/ٗ، والدر الطصؾن  ٖٕٙ/ٕ. ويظغر : الط رر الؾجيز  ٛٓٔ/ٕ
 . ٓٓ٘/ٚ. ويظغر : روح الطعاني  ٖٚٔ/ٕ( الك اف ٕ)
، أو ُمقوال :  ٔ٘ٔ/ٕ( ولؾال اعتثار طردو لمزم أن ميثر عظو . انغر : أنوؾار التظزيول ٖ)

ثدل مظو كذلػ ، بل ىذا ميصؾص فيطا إذا كان الثودل بودل غموط فإنوو إنو ليس ُكّل م
== 
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الطصوودرية فووي م وول جوور عمووى أنيووا عظوو   ِّ مت  ّٰٱ: أنيووا  الؾجوو الّاوواني
، والتقودير : )موا قموت ليوؼ إاّل موا أمرتظوي بوأن  ِّ خت  ّٰٱ فويبيان مؽ )اليواء( 

 . (ٔ)اعثدوا(

، وتثعوووووووو الثيضووووووواو  ، واإلم وووووووي ،  وقووووووود أجووووووواز ذلوووووووػ الزمي ووووووور ّ 
 . (ٕ)، واألمير ، والدسؾقي ال ربيظي واليظي 

بووأن ىووذا بعيوود    ألن  واعتوورض أبووؾ ديووان ، والسووطيؽ عمووى الزمي وور ّ 
:   فقال ؼِ ودوؼ عميو ابؽ ى ام بالؾىَ ،  (ٖ)عظ  الثيان أكاره بال ؾامد األعبلم

وْؽ َنوص َعَمْيَيوا ،  (ٗ)َفأَجواز َذِلوػ ذىوؾال َعوؽ َىوِذه الظ ْكَتوة الزََّمْيَ ِر    ؼَ َووىِ "  َوِمطَّ
ريؽ  و: مؽ اْلُطَتَألِّ ود اْبوؽ السِّ َمَعُيَطوا ِفوي  َواْلِقَيواُس ،  (٘)َمالوػ   َواْبوؽُ ،  دِ يَأُبؾ ُمَ طَّ

 . (ٙ)" َذِلػ

                                                                                                                    
== 

  كطوا أجواب بعضويؼ عظوو بأنوو و،ن  ٖٖٓ/ٖمعتثر طردو . يظغر : داشية ال ياب 
لووزم لمووؾ الصوومة مووؽ العائوود بووالظرح ، لكووؽ ال ضووطير فيووو   ألن االسووؼ الغوواىر مقووؾم 

ا مقوووام ال –ىظوووا  –مقاموووو ، وال ميفوووى أن فوووي صووو ة قيوووام الغووواىر  ًَ ضوووطير لوووبلًف
 . ٔٓ٘،  ٓٓ٘/ٚم يؾًرا ليؼ . يظغر : روح الطعاني 

 . ٓٓ٘/ٚ، وروح الطعاني  ٜ٘/ٕ، وفتغ القدير  ٘ٔ٘/ٗ( يظغر : الدر الطصؾن ٔ)
، والسوووراج  ٕ٘ٔ/ٔ، وجوووامع الثيوووان  ٔ٘ٔ/ٕ، وأنوووؾار التظزيووول  ٖٚٔ/ٕ( الك ووواف ٕ)

 . ٖٖ،  ٕٖ/ٔي ، وداشية الدسؾق ٕٖ،  ٖٔ/ٔ، وداشية األمير  ٔٓٔ/ٖالطظير 
 . ٓٓ٘/ٚ. وانغر : روح الطعاني  ٚٔ٘/ٗ، والدر الطصؾن  ٘ٙ/ٗ( الث ر الط يط ٖ)
( وىي أن عظ  الثيان في ال ؾامد بطظزلوة الظعوت فوي الط وتقات   فكطوا أن الضوطير ٗ)

 ال يظعت بو فكذلػ ال معظ  عميو عظ  بيان .
 . ٖٖ٘/ٔ، وشرح الكافية ال افية  ٘ٚ،  ٗٚ( إصبلح اليمل ص٘)
 . ٕٕٓ،  ٕٔٓ/ٔ( الطغظي ٙ)
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 الدمامٔيّن :دفاع 

 ب يووو  ُيوووؾَىؼُ  بوووأن ىوووذه الظكتوووة ليسوووت " موووؽ القوووؾة ردَّ ذلوووػ الووودماميظي  
   معتثووورة   ، و،نطوووا رآىوووا غيووورَ  لْ ىَ يوووذْ  عظيوووا ، ولعموووو لوووؼْ  بالوووذىؾلِ  الزمي ووور   

 لوووووو جطيوووووعُ  تَ ُثووووواْ يَ  أنْ  زمُ ال يمووووو ال ووووويءِ  مظزلوووووةَ  لُ زَّ َظوووووبظووووواًء عموووووى أن موووووا يُ 
   الضوووووطيرِ  مظزلوووووةَ  ل  مظوووووزَّ  ؽَ عووووويَّ الطُ  فوووووردَ الطُ  ىادَ َظوووووالطُ  ى أنَّ تووووورَ  ، أالَ وأدواِمووووو
  (ٔ)ى "ادَ َظوووالطُ  نعوووتُ  ، وموووع ذلوووػ ال مطتظوووعُ  تُ َعوووظْ ال يُ  ، والضوووطيرُ  يَ ِظوووولوووذلػ بُ 
 الثيووووانِ  بيووووا   فأجوووواز عظوووو َ  لْ مُقوووو لووووؼْ  يووووا ، ولكووووؽْ الدغَ  الزمي وووور َّ  فمعوووولَّ 

 . (ٕ)عمى الضطيرِ 

ليس  ؼ  بؽ ى ام بأنو وىَ   ألن ما دوؼ عميو ا ص يغ   وما ذكره الدماميظي  
زوه ، قووال  متفًقووا عميووو ، بوول ىووؾ مووؽ الطيتموو  فيووو ، وكايوور مووؽ الظ وواة جووؾَّ

 . (ٖ)" هو إلى ردِّ ادُ رَّ وما في الطغظي قد أشار شُ ال ياب : " 

 : نؾجزىا فيطا مأتي وفي ا مة مذاى  ألرى 

 فقد تكؾن )أْن( في م ل نص  ، وذلػ عمى ثبلثة مذاى  : – ٔ

  . (ٗ)ل : أنيا عمى إضطار )أعظي( ، وأجازه الثيضاو  الطذى  األوّ 

الطذى  الّااني : أنيا فوي م ول نصو  عموى الثودل موؽ م ول )بوو(   ألن 

                                                   

 . ٖٔ/ٔ. وانغر : داشية األمير  ٖٕٙ،  ٕٕٙ/ٔ( ت فة الغري  ٔ)
 . ٖٖ،  ٕٖ/ٔ( يظغر : داشية الدسؾقي ٕ)
 .  ٓٓ٘/ٚ. ويظغر : روح الطعاني  ٖٖٓ/ٖ( داشية ال ياب ٖ)

 . ٔ٘ٔ/ٕأنؾار التظزيل ( يظغر : ٛ)
 . ٕٙٗ/ٕمعاني القرآن لمزجاج ( ٜ)
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 . (ٔ)م ل الط رور نص  ، وأجازه الزجاج

الطذى  الّاال  : أنيا بدل مؽ )ما( نفسيا ، وأجازه الزجاج ، وابؽ عظية 
لقوؾل ، وي وتر  فيوو أن مووؾن . واعترض عميو الثيضواو  بوأن )موا( مفعوؾل ا

جطمة م وية ، أو ما ي د  معظاىا ، أو ما أريد لفغو ، والعثادة ليسوت وادوًدا 
 مظيا   إذ ال ُمقال : )ما قمت ليؼ إاّل العثادة( .

وأجاب ابؽ الطظير بأن األمر بيوا ىوؾ الطقصوؾد ، أ  : )موا قموت ليوؼ إاّل 
  . (ٕ) األمر بالعثادة(

، أ  : )ىووؾ أن م وول رفووع عمووى إضووطار مثتوودأ )أن( فوويوقوود تكووؾن  – ٕ
 .(ٖ) اعثدوا(

وأجووواز الزجووواج ، ومووووي ، وابوووؽ عظيوووة ، وغيووورىؼ أن تكوووؾن )أن(  – ٖ
 .  (ٗ)تفسيرية ال م ل ليا مؽ اإلعراب ، وىي مفسرة لفعل القؾل أو لفعل األمر

ِّ موووورٍبُ ( 7) ِٗ يف ختووووسٓ َ  الصشتذوووووس  ِّجه ين ُكااااا ۡ َوأَۡرُجلِ  ّٰٱٱ:  قوووووساٛ
 ب رِّ ) األرُجِل ( . (ٙ:الطائدة)

( لِ ُجو)األرْ  ِ  بظْص  عؽ عاصؼ   ، ودفص   ، والكسائي   عامر   ، وابؽُ  قرأ نافع  
 ، وقوورأ الثوواقؾن مووؽ السووثعة بووال رِّ  ِّجه ين ىن ّٰٱ:  مووؽ 

                                                   

 
، واالنتصوواف  ٖٕٙ/ٕالط وورر الووؾجيز ، و  ٕٙٗ/ٕعوواني القوورآن لمزجوواج يظغوور : م( ٕ)

 . ٖٗٓ،  ٖٖٓ/ٖ، وداشية ال ياب  ٘ٔ٘/ٗ، والدر الطصؾن  ٖٚٔ/ٕ
 . ٖٖٓ/ٖيظغر : روح الطعاني ( ٖ)
. وانغوور االعتووراض عميووو ،  ٜٛٗٔ/ٖ، واليدامووة  ٕٙٗ/ٕيظغوور : معوواني القوورآن ( ٗ)

 . ٕٓ٘ ، ٔٓ٘/ٚوال ؾاب عظو في : روح الطعاني 
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 : ، ىذا بيانيا يا أقؾال  في تيري ِ  ولمعمطاءِ ،  (ٔ)فييا

  ألن األرجوول : أنووو معظووؾف عمووى )أيودموؼ( ، ال عمووى )رؤوسوووؼ(  القوؾل األول
مغسؾلة ال مطسؾدة ، ولكظو ُلِفَض لط اورة )رؤوسووؼ( ، وىوؾ موذى  أبوي عثيودة ، 

ووْعر ،  (ٕ)واأللفووش ، والثيضوواو  ، وأجووازه العوثوور    لكارتووو فووي القوورآن الكووريؼ ، وال ِّ
وفائدتو : التظثيو عمى أنوو يظثغوي أن مقتصود فوي صو  الطواء عمييوا ، ويغسول غسوبًل 

 . (ٖ)مقرب مؽ الطسغ

والذ  يدل عمى أن الطراد بالطسغ فوي )األرجول( ىوؾ الغسول : ذكور الت ديود  
، والت ديوود إنطووا جوواء فووي الطغسووؾل ، ولووؼ م وو  فووي  ِّجه ين ّٰٱفووي قؾلووو : 
 . (ٗ)الططسؾح

و  إذ مقوؾل : "  وىذا الطوذى  ىوؾ الغواىر موؽ كوبلم الزمي ور ّ  ا َكاَنوت لطَّ
ووةَ  الَطوواءِ  بصوو ِّ  لُ َسووغْ مووؽ َبوويؽ اأَلْعَضوواء الطغسووؾلة تُ  لُ ُجوواألرْ   َعَمْيَيووا َكاَنووت َمَغظَّ

ووليُ  َوَلِكووؽْ ،  سووغَ طْ لتُ  الَ ،  عمووى اْلَطْطُسووؾحِ  ْت َفووظِ فعُ   ا اإِلْسووَراف الطووذمؾم شوورعً   وَ ظثَّ

                                                   

، ومع وؼ القوراءات  ٕٗ٘/ٕ، والظ ر  ٜٛ، والتيسير ص ٖٕٗ،  ٕٕٗ( السثعة صٔ)
 . ٖٕٔ/ٕلميظي  

، ومعوواني القوورآن  ٘٘ٔ/ٔ( وقوود سووا  عمووى ذلووػ أدلووة كايوورة . يظغوور : م وواز القوورآن ٕ)
. وانغووور : معووواني القوووراءات  ٚٔٔ/ٕ، وأنوووؾار التظزيووول  ٙٙٗ،  ٘ٙٗ/ٕلؤللفوووش 

 . ٖٓٗ/ٔ، ومداُر التظزيل  ٕٕٗ/ٔ، والتثيان  ٕٖٚ/ٔ، وب ر العمؾم  ٕٖٙ/ٔ
، وداشوووية  ٘ٔٙ-ٚٓٙ/ٕ،  ٕٜ/ٔ. ويظغووور : اإلنصووواف  ٚٔٔ/ٕ( أنوووؾار التظزيووول ٖ)

 . ٔٔ/ٖ، و،رشاد العقل السميؼ  ٕٜٕ/٘الظيثي 
 ٕٕٛ/ٚولذا قال أبؾ داتؼ : )الطسغ لفي  الغسل(   فسوطَّى الغسول مسوً ا ، يظغور : الثسويط ( ٗ)

 . ٜ٘ٔ/ٕ، والؾسيط 
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 . (ٔ)" َعَمْيَيا الَطاءِ  عمى وجؾب االقتصاد ِفي ص ِّ 

  ألن اليفووض عمووى ال ووؾار ال موووؾن فووي عظوو   واعتوورض ابووُؽ ى ووام  عميووو
 . (ٕ)العاط  مطظع مؽ الت اور ألن الظسق  

تقوودير : )وافعمووؾا : أنووو م وورور ب وورف جوور م ووذوف ، وال اووانيالقووؾل ال
 .(ٖ)، وابؽ الطظيرىؾ مذى  السطعاني ، وابؽ ال اج  ، وىذابأرجمكؼ الغسل(

: أنو معظؾف عمى الططسؾح ، وىوؾ )رؤوسووؼ( ، غيور أن الطوراد  ل القؾل الّاا
يي معظؾفوة عمييوا فوي اإلعوراب ، وال ووؼ ميتمو    ف  بالطسغ في األرجل : الغسل 

إذ ىووي معظؾفووة عمووى العضووؾ الططسووؾح ، وقوود معظوو  بال وويء عمووى غيووره ، وال وووؼ 
 . (ٗ)ا ميتم طفيي

والتقووودير عظووود أبوووي جعفووور الرعيظوووي : )وامسووو ؾا برؤوسووووؼ ، واغسووومؾا 
وا )أرجمكوؼ(  ف ذف )واغسمؾا(   أرجمكؼ(  لقرب معظواه موؽ )امسو ؾا( ، ثوؼ جور 

                                                   

 . ٕ٘ٓ/ٕ( الك اف ٔ)
 . ٖٙٙ/ٙ( الطغظي ٕ)
، وت فووووة  ٕ٘ٓ/ٕ، واالنتصوووواف  ٕٓٛ/ٔ، واألمووووالي الظ ؾيووووة  ٚٔ/ٕتفسووووير السووووطعاني ( ٖ)

،  ٕٗٗ/ٔ، والتثيووووان  ٕٕ٘/ٔ، وزاد الطسووووير  ٕٗٛ/ٚ. ويظغوووور الثسوووويط  ٖ٘ٔاألقووووران ص
 . ٕ٘ٗ/ٖوضعفو أبؾ ديان في : الث ر الط يط 

وأبوووي عموووّي الفارسوووي ، والكرمووواني . يظغووور : ال  وووة  ( وىوووؾ موووذى  ابوووؽ األنثوووار  ،ٗ)
، ومفووواتيغ  ٕٔ٘/ٔ، وزاد الطسوووير  ٕٖٔ/ٔ، وغرائووو  التفسوووير  ٕ٘ٔ/ٖلمفارسوووي 
، ويظغوووور : معوووواني القوووورآن لمزجوووواج  ٖٓٗ/ٔ، ومووووداُر التظزيوووول  ٖ٘ٓ/ٔٔالغيوووو  

  ومع أن بعض ىذه األعضواء مغسوؾل  ٕٕٚ/ٕ، ومعاني القرآن لمظ اس  ٗ٘ٔ/ٕ
 عمى أن الغسل والطسغ كبلىطا طيارة .فقد اتفقؾا 
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 . (ٔ)بالعظ  عمى )رؤوسوؼ( دطبًل ألدد الفعميؽ عمى ا لر

وأجوواز ابووؽ السوويد عظوو  )األرجوول(  عمووى )الوورؤوس( ، مووع أنووو قوود التمفووت 
والكطيتووان ، وذلووػ   ألنووو ال يمووزم مووؽ الت ووريػ بيظيطووا تسوواوييطا فووي  ، الكيفيتووان
 . (ٕ)والكيفية ، الكطية

 دفاع الدمامٔيّن :

إذا كوان غورض الطصوظ  ظابوؽ ى وام[ موؽ إيوراد  ردَّ الدماميظّي ذلوػ بأنوو
ىذا الكبلم أن الزمي رّ  ذى  إلى أن اليفض فوي ا موة عموى ال وؾار   ففيوو 

 –كطوا بوّيؽ ذلوػ التفتوازاني  –. وأّما مراده ر   إذ ال داللة لكبلمو عمى ذلػ نغ
يؾ ال طل عمى تقدير إعادة العامل في الطعظؾف مراًدا بو الطعظى الط از    ف
الوورأس فووي الغوواىر ، ومووؽ عظوو  ال طمووة فووي كووؾن )الرِّْجوول( معظؾفووة عمووى فت
 .(ٖ): )اغسمؾىا غسبًل شثيًيا بالطسغ(أ  ،لت قيق، أ : )وامس ؾا بأرجمكؼ(ا

وأّما الظيثي فيذى  إلى أن في كوبلم الزمي ورّ  مويبًل إلوى اليفوض عموى 
كالزجواج    يؽمؽ الظ ؾي فو كاير  ، وىؾ مذى   ضعَّ ال ؾار ، وىؾ ما أميل إليو 

، والكرمووواني ، والفيووور الوووراز  ، وابوووؽ ال اجووو  ، وأبوووي ديوووان ، وأبوووي جعفووور 
 . (ٗ)والظيسابؾر  ، وابؽ عرفة ، واإلم يالرعيظي ، 

                                                   

 . ٖ٘ٔ( ت فة األقران صٔ)
از بعضيؼ العظ  عمى )رؤوسوؼ( . وأج ٕ٘،  ٔ٘( م وبلت الطؾطأ البؽ السيد صٕ)

، والط ورر  ٖٕ/ٕا ، ومعظى ، ثؼ ُنس  بؾجؾب الغسل . يظغور : تفسوير الثغوؾ  لفغً 
 . ٕ٘ٔ/ٙتظؾير ، والت رير وال ٕٕٗ/ٔ، والتسييل البؽ جز   ٖٙٔ/ٕالؾجيز 

 . ٔٓٛ/ٕ( ت فة الغري  ٖ)
، ومفووواتيغ  ٕٖٔ/ٔ، وغرائووو  التفسوووير  ٖ٘ٔ/ٕ( يظغووور : معووواني القووورآن لمزجووواج ٗ)

،  ٕ٘ٗ/ٖ، والث ووور الط ووويط  ٕٓٛ/ٔ، واألموووالي البوووؽ ال اجووو   ٖ٘ٓ/ٔٔالغيووو  
== 
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 مؽ ثبلثة أوجو :   وداصل ما ذكروه : أن ىذا الؾجو باطل

  إذ ىوووؾ موووؽ الضووورورة ، وكوووبلم ل م ووو   ألنوووو معووودود فوووي الم وووؽ : األّول
 . تظزييو عظو

، ففووووي أنووووو مصووووار إليووووو ديوووو  م صوووول األمووووؽ مووووؽ المووووثس :  الّاوووواني
ر ، ْ ووو  ، بووول لم ُ )اليووورب( ال مووووؾن نعًتوووا لمضووو( ُجْ وووَر َضووو ّ  َلوووِرب  ن وووؾ : )

 فييا غير داصل . المثسِ  ؽُ بيبلف ىذه ا مة   إذ أمْ 

، وأّمووا مووع  ألن ال وور عمووى ال ووؾار موووؾن بوودون دوورف العظوو :  الّاالوو 
 . (ٔ)ؼ بو العربدرف العظ  فمؼ تتكم

  ألن قوووراءة الظصووو   صووو يغ الزمي ووور   موووذى والوووذ  مغيووور لوووي أن ىوووذا 
ى أنيوووا لط ووواورة صوووري ة فوووي وجوووؾب غسووول الووورجميؽ ، وقوووراءة ال ووور ُت طووول عمووو

ومووا فووي األصوول مظصووؾبة   بوودليل قووراءة الظصوو  ،  الطيفوؾض ، مووع أن " األرُجوول "
 أن أئطوة الّمغوة صوردؾابو وغيوره موؽ تضوعي  ىوذا الطوذى  موردود، ذكره ابؽ ى وام 

وغيرىطووا مطوؽ ذكرنووا ، ولوؼ يظكووره مووؽ  ، ب وؾازه ، كوواأللفش ، وأبوي الثقوواء العوثور  
 .الطتقدميؽ إاّل الزجاج ، ثؼ تثعو بعض َمؽ جاء بعده 

وال ر بالط اورة أسمؾب مؽ أسالي  الّمغة العربّية جاء في القرآن الكريؼ  
ِّ ىي  ني مي ّٰٱ  ألنو 

م ذوًرا إذا وقع اإللثواس ، ، وىذا العظ  موؾن  (ٕ)
                                                                                                                    

== 

، وغرائوووووو  القوووووورآن  ٖ٘ٔ، وت فووووووة األقووووووران ص ٜٗٔٔ،  ٖٜٔٔ/ٗواالرت وووووواف 
. ويظغور : داشوية  ٘ٗٗ/ٔ، وجوامع الثيوان  ٚٔٗ/ٕفوة ، وتفسير ابؽ عر  ٙ٘٘/ٕ

 . ٗٙ/ٚ، وروح الطعاني  ٕٜٕ/٘الظيثي 
 . ٖ٘ٓ/ٔٔ( مفاتيغ الغي  ٔ)
عراء ٕ)  . ٖٖٓ/ٔ. يظغر : أضؾاء الثيان  ٜ٘ٔا مة  –( سؾرة ال  
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كطوا  –، وارتفوع الموثس فوبل بوأس انتيضوت القريظوة عموى توؾلي الطوراد وأّما إذا
 ، عمووى الوورؤوسِ  لَ ُجوواألرْ  ظوو َ لطووا عَ  - تعووالى -نووو وأمًضووا أل  –مقووؾل الظيثووي 

بقؾلووو :  اشووتراًكا فووي الطسووغ ، اسووتدُر ذلووػ بضوورب الغامووة فووي األرجوول ىووؼَ وْ وأ
أن دوطيووا دووؼ الطغسووؾلة ، موع رعامووة االقتصواد فووي   ليو ذن  )إلوى الكعثوويؽ(
 . – كطا سثق –، وىؾ ما نثو عميو الزمي رّ   (ٔ)ص  الطاء

 ِّ يب ىب مًَّل  ّٰٱ : ٍكََِٔ( ىْع التيًْٓ يف قساٛٗ أبٕ ُى8) 
 (ٕٛ:مريؼ)

 ، بفووووتغ الكوووواف ِّ يب ىب َمااااًّل  ّٰٱ:  د   األزْ  ػ  ْيوووويَ قوووورآ أبووووؾ نُ 
 يا مذىثان :ولمظ ؾييؽ في تيري ،  (ٕ)والتظؾيؽ

: أنيا اسؼ مظؾن مظصؾب عمى الطصدرية بفعل مقدر مؽ  الطذى  األّول
ا عووؽ ال ووّق إعيوواًء( ، بطعظووى : ؾْ َيووبل ( ، أ  : )أعْ لفغيووا ، وتقووديره : )َكم ووؾا َكوو
ضوعفو ، أ  : )سوي دون َكوبل  سويوفرون بعثوادتيؼ( ، التع  ، وىؾ م از عؽ 

                                                   

 . ٖٜٕ/٘( داشية الظيثي ٔ)
، ومع وووووؼ  ٔٛٛ/ٕ، والتثيووووان  ٕٔ٘/ٕٔ، ومفوووواتيغ الغيووووو   ٘ٗ/ٕانغوووور : الط تسووووو  ( ٕ)

بفووتغ الكوواف مووؽ غيوور تظووؾيؽ ، عمووى أنووو  ِّ مبّٰٱ. وقووراءة ال طيووؾر :  ٜٖ٘/٘القووراءات 
بضووؼ الكوواف ، بطعظووى :  ِّ ُكممّ   ّٰٱدوورف ردا وزجوور عووؽ قووؾل مظكوور تقوودم ، وقوورأ أبؾنييووػ : 

،  ٙٛ)جطيًعووا( ، فيووؾ دووال ، أ  : )سوويوؾنؾن جطيًعووا( . يظغوور : ميتصوور ابووؽ لالؾيووو ص
بضووؼ الكوواف ورفووع )الووبّلم( عمووى  ِّ ُكمم    ّٰٱثوور  أن أبووا نييووػ قوورأ : ونقوول أبووؾ ديووان عووؽ الظ

، والث وور الط وويط  ٜٗ/ٙٔاالبتووداء ، وال طمووة بعووده لثوور . انغوور : جووامع الثيووان لمظثوور  
ٙ/ٕٔٗ . 
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 . (ٔ)، وأبؾ ديانوالتاره القرطثي  ،وىؾ مذى  ابؽ جّظي 

، والتظووؾيؽ فييووا عمووى ىووذا  : )َدطُمووؾا َكووبل ( مفعووؾل  بووو بتقووديروقيوول : ىووؾ  
 . (ٕ)لمصرف

يا نؾًنا   ألنو نؾى الؾق،   فُ ألِ  ْت لَ دِ بْ ، أُ  ا  ردْ  : أنيا درفُ  الطذى  الّااني
والفؾاصول  ، فصارت األل  كأل  اإلطبل  ، وىي التي تزاد فوي أوالور القوؾافي

 .(ٖ)والثيضاو  ،وأجاز ىذا الزمي ر   ، وتسطى تمػ القافية )مظمقة( ركة،الطت 

و بووو بأنووو ال وجووو لقموو  ألفيووا نؾًنووا ، وت ووثييُ  واعتوورض عميووو أبووؾ ديووان
اٱّٰ ِّ قَاااَىاِرا  

ا ٱّٰ  ألن  لووويس ب يووود   (ٗ) اسوووؼ رجوووع بوووو إلوووى أصووومو    ِّ قَاااَىاِرا  
 . (٘)بل ىؾ تظؾيؽ الصرف فالتظؾيؽ ليس بداًل مؽ أل  ،

                                                   

.  ٜٕٗ/ٚ، والث ووووور الط ووووويط  ٜٗٔ/ٔٔ، وتفسوووووير القرطثوووووي  ٘ٗ/ٕ( الط تسووووو  ٔ)
 . ٖٓ٘/ٖ، وفتغ القدير  ٖٛٙ/ٚ: الدر الطصؾن وانغر

،  ٖٙٔ/ٖٔ، والمثواب البوؽ عوادل  ٔٛٛ/ٕوالَكل  بطعظى : الاقل . انغر : التثيوان لمعوثور  ( ٕ)
. وذى  ابؽ عظية إلى أن )كبل( : نعت لو )آليوة( . ظالط ورر  ٖٖٛ/ٗوبصائر ذو  التطييز 

[ . وفيو نغور   إذ لويس الطعظوى عموى ذلوػ ، ويغيور ليوذا التيوري  وجوو عظود ٖٔ/ٗالؾجيز 
وىؾ أن موؾن قد وص  ا لية بالُكّل الذ  ىؾ الطصودر بطعظوى اإلعيواء والع وز ، السطيؽ ، 

 [ .ٜٖٙ/ٚكأنو قيل : آلية كاليؽ ، أ  : عاجزيؽ . ظالدر الطصؾن 
،  ٖٙ٘/ٕٔ. وانغور : مفواتيغ الغيو   ٜٔ/ٗ، وتفسير الثيضواو   ٖ٘/ٗ( الك اف ٖ)

الزمي ووورّ  . وشوووثيو  ٕٓٛ/٘، وتفسوووير أبوووي السوووعؾد  ٖٛٙ/ٚوالووودر الطصوووؾن 
ي ّٰٱبتظوووؾيؽ  وشوووعثة ، والكسووووائي . انغووور : السووووثعة  فووووي قوووراءة نووووافع ، ِّ قَمممَريِري  

 . ٕٚٔ، والتيسير ص ٗٙٙ،  ٖٙٙص
 . ٙٔ،  ٘ٔمؽ ا يتيؽ  –( سؾرة اإلنسان ٗ)
 . ٜٖٙ/ٚ. وانغر : الدر الطصؾن  ٕٕٓ/ٙ( الث ر الط يط ٘)
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تظووؾيؽ  –عظوودىؼ  –ن اعتووراض أبووي ديووان عميووو : أن ىووذا التظووؾيؽ وبيووا
 الصرف ، وال مدلل لم رف عميو أصبًل .

 دفاع الدمامٔيّن :

" وتقريووور االعتوووراض عموووى أبوووي  دافوووع الووودماميظّي عوووؽ الزمي ووورّ  ، فقوووال :
التوي ىوي دورف ردا بتظوؾيؽ  ِّ َماًّل  ّٰٱ: أن تقؾل : لؼ م ثِّو الزمي رّ  تظوؾيؽ ديان
ِّ لََِٰسّل  سَ  ّٰٱ

ز فيو الؾجييؽ الطتقدميؽ دتى يتؾجَّ  (ٔ) ... عميو بذلػ د  الرَّ  وَ التي جؾَّ
ا ٱّٰ يو بتظؾيؽِ و،نطا شثَّ  بوداًل موؽ الوذ  جوزم فيوو بؾجوو وادود ، وىوؾ كؾنوو  ِّ قَاَىاِرا  

 اإلطبل  عمى زعطو . درف

، وال ورف ، والفعل ، ، بل يدلل في االسؼتظؾيؽ ال التصاص لو باألسطاءوىذا ال
كطووا ىووؾ معووروف فوووي م مووو   فظوواح االعتووراض عميوووو بووأن ال وورف ال يدلمووو تظوووؾيؽ 

 . (ٕ)الصرف "

تمطيوذ أبوي ديوان بظ وؾ موؽ  ابوؽ ى وام –أمًضا  –وقد ردَّ ىذا االعتراض 
 . (ٖ)ىذا

وُيسّطى في غير القورآن : والتظؾيؽ الذ  م ير إليو ىؾ تظؾيؽ الفؾاصل ، 
طووا فووي ا مووة التووي ذكرىووا الزمي وورّ  ، )التوورنؼ( بووداًل مووؽ دووروف اإلطووبل  ، ك

 وال رف . ، والفعل ، ويوؾن ىذا التظؾيؽ في االسؼ

مؾضووؾًعا بووإزاء معظوى مووؽ الطعوواني ، بوول ىووؾ مؾضووؾا  –عظوودىؼ  –ولويس التوورنؼ 
                                                   

لكسوووائي ، وشوووعثة . انغووور : د وووة . وىوووي قوووراءة نوووافع ، وا ٗموووؽ ا موووة  –سوووؾرة اإلنسوووان ( ٔ)
 . ٜٕ٘ -ٜٕٗ/ٕ، والظ ر البؽ ال زر   ٖٚٚالقراءات البؽ زن مة 

 . ٚٙٙ/ٔ( ت فة الغري  ٕ)
 . ٓٚ/ٖ( الطغظي ٖ)
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لغرض الترنؼ ، كطا أن دروف التي ي مؾضؾعة لغورض التركيو  ، ال بوإزاء معظوى موؽ 
 . (ٔ)الطعاني

 ٰر ّٰٱ:  األعرابوي راظأبوي الودي : قوراءةُ  مي ر ِّ الز  تأويلَ  غُ ومطا مص ِّ 
ِّ     ـاَسۡ   ٰى

 . (ٗ)إذ الفعل ليس أصمو التظؾيؽ   (ٖ)بالتظؾيؽ (ٕ)

بل شوثييا ، طبل  إ ولؼ م عميا أل َ قال ال ياب اليفاجي عؽ ىذا : "  
ْعرألنيا ميصؾصة ب  بيا  ا ٱّٰ:  لوو بقؾلوو لْ ولوؼ مطاِّو،  ال ِّ ِّ قَاَىاِرا  

كطوا فوي  – (٘)
وىووذا مسووطى ،  ف  صوورْ  فتظؾيظووو تظووؾيؽُ   لمتظاسوو   فَ رَ ألنووو َصوو   – (ٙ)ك ووافال

 .(ٚ)"وي تطع مع األل  والبلم، وغيرىا، وىؾ يم ق ال روف، الغالي التظؾيؽَ 

في تيري و ىذه  مغير لظا أن اعتراض أبي ديان عمى الزمي رّ  وبيذا 
 لطا ذكرناه  .   ضعي   القراءة ، 

  

                                                   

،  ٜٜٕ/ٕ، واإلتقوووان فوووي عموووؾم القووورآن  ٖٖٛ/ٗانغووور : بصوووائر ذو  التطييوووز ( ٔ)
 . ٜٗٗ، والكميات لمكفؾ  ص ٖٙ٘/ٕومعتُر األقران 

 . ٗا مة  –ر ( سؾرة الف ٕ)
 . ٚٔٗ/ٓٔ، ومع ؼ القراءات لميظي   ٙٓٚ/ٕ( انغر : إعراب القراءات ال ؾاذ ٖ)
 . ٛٗٗ/ٓٗ( انغر : تاج العروس ٗ)
 . ٙٔ،  ٘ٔمؽ ا يتيؽ  –( سؾرة اإلنسان ٘)
(ٙ )ٗ/ٖ٘ . 
 ( وذلػ كقؾلو :ٚ)

ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ  َقالّوووووووو ُِللَووووووووبشِِ وووووووولاا ِِوُِلعاتوووووووولَِِ

.ِ  . ٓٓٔ/ٓٔ. ويظغر : داشية الظيثي عمى الك اف  ٕٛٔ/ٙغر : داشية ال ياب ان
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 امَلِبَحُث الثَّاِلُث

 
ّ
 عن الزخمشري

ّ
 دفاع الدمامٍنً

  . والرتاكٍب ، فٍما ٌتعلق باجلمل
 

  ِّ ين ىن من خن ّٰٱ:  ( حريف ارترب يف 1)
 (ٗ٘ٔ:آل عطران)

: كي  مؾاقع ال طل التي  فإن قمتأورد الزمي رّ  ىذه ا مة ، فقال : " 
 ، ِّ خف ّٰٱو صووووفة لوووو:  ِّ ىن من ّٰٱ:  ؟ قمووووت ِّ خن ّٰٱ: بعوووود قؾلووووو 

 ( ،يؽقد أىطتيؼ أنفسيؼ عانِّ ):  دال بطعظى أو، صفة ألرى :  ِّ جهّٰٱو
موووؽ  بووودل  :  ِّ مي ّٰٱو ، أو اسوووتئظاف عموووى وجوووو الثيوووان لم طموووة قثميوووا

 . (ٔ)" ِّ جهّٰٱ

الطثتودأ ، فيول  لثورَ  ، ولؼ يذكرْ  بأنو أورد ىذا اإلعرابَ  ى ام و ابؽُ ثَ وتعقَّ 
ثووؼ  ىووذا مّطووا مفعمووو بعضوويؼ دوويؽ ُمعوورب مثتوودأ ، وال يتعوورض ليثووره ؟موووؾن 
: َأ  ، َلَعمَّوو رأى َأن َلثوره َمْ وُذوف : قمت "  : فيقؾل ذر عظو ابؽ ى ام  معت
 من ّٰٱظأ  : َوالغَّاِىر َأن اْلُ ْطَمة األولى ،  (َوَكْيت، َوَمَعُكْؼ َطاِئَفة صفتيْؼ َكْيت )

 َوَطاِئَفة  : )َأ  ،  مقدَرة   بالظكرة صفة   االْبِتَداءَ  غَ َوَأن الَِّذ  سؾَّ ، لثر [ ِّ ىن
 . (ٕ)( "َغْيرُكؼْ مؽ 

  

                                                   

 . ٗٗٙ/ٔ( الك اف ٔ)
 . ٜٔٙ،  ٛٔٙ/ٙ( الطغظي ٕ)
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 دفاع الدمامٔيّن :

أن ابؽ ى ام قد اعتذر عؽ الزمي ورّ  بعود إيوراد االعتوراض عميوو ،  مع
 فإن الدماميظّي تعقثو ، ودافع دفاًعا شديًدا عؽ الزمي رّ  ، فقال : 

ولووؼ موووؽ " فووي إيووراد ىووذا السوو ال مووؽ اإلزراء بالزمي وورّ  مووا ال ميفووى ، 
فضبًل عؽ األكوابر  مع األصاغرِ  مظمؾب   ، واألدبُ   ِ إيراده بالذ  يميق بالطصظِّ 

ه ظكوورُ و فييوا مّطووا ال يُ شووأنِ  ، وعموؾ   المسووانِ  فووي عموؾمِ  الزمي ور ِّ  مِ قوودَ  ، ورسوؾخُ 
 . (ٔ)مظص   

إزراًء ، وسوؾَء أدب ، و،نطوا ىوؾ أن في ىذا ولسُت أوافق الدماميظيَّ عمى 
أن الزمي رّ  لؼ  –زاني عظد التفتا –والص يغ س ال أورده ، ثؼ أجاب عظو ، 

 ّٰٱم عل شيًئا مؽ ال طل اليطس اإللثارية في ىذه ا مة في مؾضع اليثر لوو 

قصًدا إلى أن مضطؾنيا مقرر معموؾم الاثوؾت لمطظوافقيؽ ال داجوة إلوى  ِّ خف
اإللثار عظو   فاليثر م ذوف ، أ  : )وثطة طائفة( ، أو : )وفيوؼ طائفوة( ، 

والطظووافقيؽ ، أو )طائفووة ألوورى لووؼ  ، ظيؽعمووى أن اليظوواب لم طيووع مووؽ الطوو م
 . (ٕ)(عاُس الظ   ؼُ يُ  َ مغْ 

 ألن وذلوػ دفع الظيثي في داشويتو ىوذا االعتوراض   -أمًضا  - وبيذا
طائفووة قوود ):  ، أ  ِّجن  يم ىم ّٰٱ:  اليثوور م ووذوف يوودل عميووو قؾلووو" 

                                                   

: بأن في جوؾاب ابوؽ  ٕٗٚ/ٕ. وأجاب ال طظي في داشيتو  ٛٚٚ/ٕ( ت فة الغري  ٔ)
ؽ ى ام دفًعا لتؾىؼ اإلزراء ، والظقص بالزمي رّ    أ  : أن ال طظي دطَل صوظيع ابو

 ى ام عمى عوس ما ذكره الدماميظي ىظا .
، نقوبًل عوؽ م قوق ت فووة  ٕٗٗ،  ٖٕٗ( داشوية السوعد التفتوازاني عموى الك وواف صٕ)

 . ٛٚٚ/ٕالغري  
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 : فعمووى ىووذا (  لووؼ مغ وويؼ الظعوواسال ووّق أىطووتيؼ أنفسوويؼ مغظووؾن بووا  غيوور 
ب ودوث  : اإليوذانُ  ال طموة االسوطية عموى الفعميوة عظ ِ  ، وفائدةُ  عظ الؾاو لم

 . (ٔ)" ، واستطرار اليؾف عمى ى الء األمؽ ألولئػ

 ِّ ىن من ّٰٱوأّما ابؽ ى ام في اعتراضو السابق فذى  إلى أن جطمة 
فووي م وول نصوو  عمووى ال ووال ، وىووؾ  ِّ جه ّٰٱىووي اليثوور ، وتكووؾن جطمووة 

 . (ٕ)، وموي ، والعوثر   وأجازه الظ اس ،التيار ابؽ مالػ 

ولوويس مووا ذىوو  إليووو ابووؽ ى ووام أمووًرا م طًعووا عميووو   إذ يوورى الزجوواج ، 
كطووا م ووؾز أن ،  (ٖ): لثوور ِّ جه ّٰٱىووذه ال طمووة صووفة ، ووغيووره أن 

 . (ٗ)صفة ِّ ىن من ّٰٱ، و ِّ يه  ىه مه جه ّٰٱ موؾن اليثر جطمة

جووغ إّمووا أن موووؾن م ووذوًفا ، كطووا ر  – كطووا رأيووتَ  –فوواليثر فووي ىووذه ا مووة 
أن  –أمًضوا  –  وال يثعود  ِّ جه ّٰٱجطموة  مووؾن  والظيثي ، أو التفتازاني ،

  ألن الظكوورة مؾصووؾفة فووي التقوودير ،  ِّ ىن من ّٰٱ موووؾن اليثوور ىووؾ جطمووة
 أ : )وطائفة ألرى( .

                                                   

 . ٜٖٓ/ٗ( داشية الظيثي ٔ)
ثيووان ، والت ٚٚٔ/ٔ، وم ووول إعووراب القوورآن لطوووي  ٖٔٗ/ٔ( يظغوور : إعووراب القوورآن ٕ)

 .ء بالظكرة لؾقؾعيا بعد واو ال الالبتدا. وجاز آٜٕ/ٔ، وشرح التسييل  ٖٖٓ/ٔ
، والوووودر  ٜٚٚ/ٕ. وانغوووور : ت فووووة الغريوووو   ٓٛٗ/ٔمعوووواني القوووورآن و،عرابووووو ( ٖ)

 . ٖٚٓ/ٕوروح الطعاني  ، ٖٕٛ/ٕالطصؾن 
.  ٖٖٓ/ٔ، والعوثور  فوي التثيوان  ٖٔٗ/ٔ( مطؽ أجازه : الظ اس في إعراب القرآن ٗ)

ا  ٕٕ٘/ٛوانغر : دراسات ألسمؾب القرآن الكريؼ  ًَ ، وي ؾز أن موؾن اليثر م ذوًف
صووفة ليووا .  ِّ ىن من ّٰٱتقووديره : )ومعوووؼ( ، أو : )وىظوواُ طائفووة( ، وجطمووة 

 . ٖٚٓ/ٕيظغر : روح الطعاني 
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 ِّ ىل مل يك ىك مك ّٰٱ : ( ّقْع ادتنل٘ فاعاًل يف 2) 
 (ٕٙ:  الس دة)

 عمى مذاى  ، مظيا :التم  الظ ؾيؾن في تعييؽ الفاعل في ىذه ا مة 

: أن الفاعووول ىوووؾ ال طموووة التوووي بعوووده ، والطفعوووؾل م وووذوف  ،  الطوووذى  األول
،  (ٔ)والتقووودير : )أولوووؼ يْيوووِد ليوووؼ كاووورُة إىبلِكظوووا القوووروَن( ، وىوووؾ موووذى  الزمي ووور ّ 

 . (ٕ)والتاره ال ؾكاني

جعووول الزمي ووور    (ٖ)ِّ ِّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي ّٰٱ:  وفوووي 
 –عظوووده  –بطعظووواه ، ومضوووطؾنو ، ونغيوووره  ىوووذا(التقوووديَر : )أولوووؼ ييووود ليوووؼ 

  :ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم ّٰٱ ِّ (ٗ)  ،
 . (٘) أ  : )تركظا عميو ىذا الكبلم(

، وألن تظغيووره بقؾلووو تعووالى :  وردَّ ىووذا أبووؾ ديووان   ألنووو مووذى   كووؾفي  
ِّ ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حمّٰٱ

قيووووواس  موووووع الفوووووار    ألن  (ٙ)
، كأنوو قيول : بعوده  َيوْت بوو ال طموُة معظاه معظى القوؾل   فُ ك ِّ خم منّٰٱ

( ، ، وىؾ سوبلم  عموى نوؾح  فوي العوالطيؽ )وقمظا عميو ، وأطمقظا عميو ىذا المفظ

                                                   

 . ٜٖ/٘( الك اف ٔ)
، وغرائوووو  القوووورآن  ٙٔ/ٕ. وانغووور : التسووووييل البووووؽ جوووز   ٗٙٗ/ٖ( فوووتغ القوووودير ٕ)

 . ٔٛ٘/ٗلمظيسابؾر  
 .ٕٛٔطو : ( ٖ)
 . ٜٚ،  ٛٚ:  الصافات(ٗ)
 . ٛٔٔ/ٗيظغر : الك اف ( ٘)
 . ٜٚ،  ٛٚا يتان  –( سؾرة الصافات ٙ)
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 .  (ٔ)وال طمة ُتْ َكى بطعظى القؾِل كطا ُتْ َكى بمفغو

 . (ٕ)بأن الفاعل ال موؾُن جطمةً  –أمًضا  –وتعق  ابُؽ ى ام  الزمي ر َّ 

 ضوطير مسوتتر معوؾد إلوى لفوظ ال بللوة )ل( ، ويودل  : أن الفاعول  اوانيالطذى  ال
( ليوؼ لُ  ؽْ ؽ( ، أ  : )أولؼ يثويِّ ، ومعظاه : )نثيِّ  (ٖ)بالظؾن  ِّ نَۡهدِ  مك ّٰٱ:  قراءةُ  : عميو

، وال طموة  jأو معوؾد إلوى )الرسوؾل(  ، (ٗ)، وىذا ىؾ مذى  أبوي ديوان ، وابوؽ ى وام
ابوؽ عظيوة أن مووؾن الفاعول ضوطيًرا مسوتتًرا وأجاز الطثورد ، والزجواج ، و  . (٘)بعده تفسره
، والتقووودير : )أولوووؼ ييووود ليوووؼ  ِّ ىك ّٰٱعميوووو بقؾلوووو :  )اليووودى( ، الطووودلؾلِ معوووؾد عموووى 

 . (ٙ)اليدى أو األمر بإىبلكظا َمؽ أىمكظاه(

                                                   

. وأجوووواز أبووووؾ ديووووان أن موووووؾن الفاعوووول مووووا دّل عميووووو  ٕٚٙ/ٙ( الث وووور الط وووويط ٔ)
 ، وال طمة مفسرة لو . ِّ ىلّٰٱ

، ومطوووؽ ذىووو  إلوووى أن الفاعووول ال مووووؾن جطموووة : العوثووور  فوووي التثيوووان  ٕٚ٘/ٙالطغظوووي ( ٕ)
،  ٚٛٔ/ٖٔ،  ٜٖٗ/ٔ، وابوووووؽ عوووووادل فوووووي المثووووواب  ٔٗٗ/ٜ،  ٙٔ/ٛطيؽ ، والسوووووٕٛ/ٔ
 . ٜ٘٘/ٕ، وابؽ ع يثة في الث ر الطديد  ٔٗ٘/ٙٔ

. انغوور : –رضووي ل عظيطووا  –( وىووي قووراءة : عمووّي ابووؽ أبووي طالوو  ، وابووؽ عثوواس ٖ)
 . ٛٔٔميتصر ابؽ لالؾيو ص

 . ٕٚ٘/ٙ، والطغظي  ٕٚٙ/ٙ( الث ر الط يط ٗ)
 . ٗٙٗ/ٖ، وفتغ القدير  ٙٔ/ٕالبؽ جز   ( انغر : التسييل٘)
ه أبوووؾ ديوووان فوووي الث ووور  ٖ٘ٙ/ٗ، والط ووورر الوووؾجيز  ٕٔٔ/ٖمعووواني القووورآن و،عرابوووو ( ٙ) ، وردَّ

وود   إذ فيووو دووذف الفاعوول ، وىووؾ ال م ووؾز عظوود الثصوورييؽ ،  ٕٚٙ/ٙالط وويط  بأنووو غيوور َجيِّ
م وذوف( . وذىو  الفوراء ، وت سيظو أن ُمقال : الفاعل مضطر   ألن عثارة الزجواج : )الفاعول 

،  ٖٖٖ/ٕ. يظغوور : معوواني القوورآن  ِّ مل ّٰٱوالظثوور  ، وابووؽ عصووفؾر إلووى أن الفاعوول ىووؾ 
جوو عموى لغوة  ٔ٘/ٕ، وشورح ال طول  ٗٔٔ/ٕٔوجامع الثيوان  . واعتورض ابوؽ ى وام بأنوو لرَّ

== 
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 دفاع الدمامٔيّن :

ل القؾل في الدفاا عظو تفصويبًل ، وذلوػ كطوا  ىذا االعتراَض  ردَّ الدماميظي   ، وفصَّ
 ي :مأت

،  بوو الزمي ور َّ  في مؾضع آلر ما ألوزمَ   يزُ و مُ نفسَ  ى ام   أن ابؽَ  – ٔ
فيقووؾل فووي   ، ولكظووو لووؼ يظسووثو إلووى أدوود  ىووؾ ال طمووةَ  وىووؾ أن موووؾن الفاعوولُ 

عموى الَقوْؾل  ِّ ىل مل ّٰٱَأو جطَموة فصل )كؼ( عوؽ الفاعول فوي ا موة : " 
وا ُمظمًقوا  َعوؽ  قُ   َكؾنَيوا مقترنوة ِبَطوا معمِّوَأو ِبَ ورْ ، ِبَأن اْلَفاِعول مووؾن جطَموة ِإمَّ

بل عمووى ىووذا فووو   ، (ٔ)؟( " عيوور لووي َأَقوواَم زيوود: )َنْ ووؾ ،  قمِثووي   َواْلِفْعوولُ  ، اْلَعَطوول
م ؾز البؽ ى ام أن معترض عموى الزمي ورّ  بظ وؾ موا أجوازه فوي كبلموو موؽ 

 قثل ، وأورده دون أن يتعقثو .

  فيووي فووي  يووا بووالمفظِ تأويمِ  ثووارِ باعت جطمووةً  الفاعوولَ  َعوولَ جَ  أن الزمي وور َّ  – ٕ
في ؾز وقؾعيا فواعبًل ، كطوا وقوع ن وؾ : )قوام أبوؾه( لثوًرا لمطثتودأ فوي   دوؼ الطفرد 

 لِ ْعوجَ  قؾلػ : )زيد قام أبؾه( ، ثؼ إن ىذا ليس موؽ الصوؾر التوي ُميتمو  فوي صو ةِ 
 .فييا فاعبًل  ال طمةِ 

  ىك مك لك ّٰٱ:  مضاف إلى ىذا : أن ابؽ ى ام صرَّح في إعراب 

                                                                                                                    
== 

دواىوا األلفووش : )ممكوت كووؼ عثيود( ، وىووي أن بعووض العورب ال يمتووزم صودرية )كووؼ( اليثريووة ، 
لغة رديئوة اعتورف ىوؾ برداءتيوا   فتيوري  آ  التظزيول عمييوا ال م وؾز . يظغور : الطغظوي  وىي
ٖ/ٖٗ  ،ٙ/ٕ٘ٙ  ،ٕ٘ٚ . 

 . ٚٓٙ/ٕ. وانغر : ت فة الغري   ٗٗ،  ٖٗ/ٖ( الطغظي ٔ)



 

 (12للغةىالعربوةىوالذعبىالمناظرةىلكاىالعددى)مجلةقطاعىكلواتىا
 1كلوةىاللغةىالعربوةىبالقاهرةىالعددى)مجلةى

1043 

ِّ مل يك
بأن الصؾاب أن ال طمة نائ  عؽ الفاعل ، ثؼ قال : " وقؾليؼ :  (ٔ)

ال طمووة ال تكووؾن فوواعبًل ، وال نائًثووا عووؽ الفاعوول ، جؾابووو : أن التووي يووراد بيووا 
وبيوووذا فوووبل وجوووو إًذا العتراضوووو عموووى    (ٕ)م ووووؼ ليوووا ب ووووؼ الطفوووردات "لفغيوووا 

 . (ٖ)الزمي ر ّ 

السو دة  سوؾرة فوي إعوراب آموة ؽَ لزمي ورّ  قود بويَّ ومطا معضد ىوذا ، وي يوده : أن ا
ل  إالّ معصوؼ ال إلوو ):  ، كقؾلوػ كطوا ىوؾ بطضوطؾنو ومعظواه، ىذا الكوبلم الفاعل ىؾ " أن 

ىوووذا  أو مضوووطؾنُ  ، ليوووؼ ىوووذا الطعظوووى دِ فالتقووودير : )أولوووؼ يْيووو   (ٗ)" واألموووؾالَ  ، الووودماءَ 
 . (٘)الكبلم(

ل الفراء فيوو ىوذا  وثعم   ،  ى ام  أجازه  جطمةً  الفاعلِ  ووقؾاُ  مظمًقا ، وفصَّ
معظى القؾل ، وُقِصود بوو  ؽَ طِّ ، والص يغ أنو م ؾز إذا ضُ  (ٙ)التفصيل الطذكؾر

 . (ٚ)و ، وىؾ الغاىر مؽ كبلم ابؽ مالػلفغُ 
  

                                                   

 . ٔٔمؽ ا مة  –( سؾرة الثقرة ٔ)
 . ٕٓٔ/٘( الطغظي ٕ)
 . ٛٓٙ،  ٚٓٙ/ٕ( يظغر : ت فة الغري  ٖ)
 . ٜٖ/٘( الك اف ٗ)
 . ٔٛ٘/ٗ( انغر : غرائ  القرآن ٘)
 . ٖٕٗ/٘( يظغر : الطغظي ٙ)
، وروح الطعوووواني  ٜٔٔ/ٙ. ويظغوووور : داشووووية ال ووووياب  ٖٕٔ/ٕ( شوووورح التسووووييل ٚ)

 . ٓٓٚ/ٛ،  ٙٙ٘/ٛ، ودراسات ألسمؾب القرآن الكريؼ  ٚٙٔ/ٙٔ
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ِّ ( موورٍُب3)  َّ ّٰٱ:  ٚ( يف َْل وو)الَب فعووَل يف تعلٔووَ  الصشتذووس
 (ٕ:  الطمػو ،  ٚ:  ىؾد) ِّ ّٰ ِّ ُّ

( : ، و)أ    َِّّ ّٰٱبالفعووول  مرتثظوووة   ِّ ّٰ ِّ ُّ ّٰٱ جطموووةُ 
وقود  ،، وأنوو غيور معطوؾل لمفوظ قثموو  أنوو مثتودأ   ؾج ُ و يُ عُ اسؼ استفيام ، ورفْ 

 التم  العمطاء في م ل ىذه ال طمة عمى وجييؽ :

 ة  أن جطموة االسوتفيام سوادَّ  مذى  الزمي رّ  في آمة ىؾد:  الؾجو األّول
كؼ( معمَّق عؽ الطضطَّؽ معظى )ُمْعمطُ  ِّٱاَۡبلَُىمُ ۡ  ّٰٱالطفعؾل الّااني ، وأن فعل  مسدَّ 

مانًعا مؽ تعميق الفعل  األّولِ  الطفعؾلِ  العطل في الطفعؾل الّااني ، وليس وجؾدُ 
 . (ٔ)عؽ العطل في الطفعؾل الّااني ، و،ن لؼ موؽ كايًرا في الكبلم

 واقعووةً  ِّ ّٰ ِّ ُّ ّٰٱ االسووطيةُ  ال طمووةُ  تكووؾنَ  أنْ :  الؾجووو الّاوواني
،  ى مفورد  بطعًظو ال طموةُ  لُ وَّ  َ ، أ  : ُتو ِّ َّ ّٰٱالّااني  الطفعؾلِ  ي م لِّ ف

 . (ٕ)عطبًل أم الفريق ا لر( أدسؽُ  كؼ أىذا الفريقُ طَ مَ عْ يَ تقديره : )لِ 

                                                   

اء . وذىوو  الفوور  ٗٔ/ٜٕ، والت ريوور والتظووؾير  ٓٛ٘/ٖٓ، ومفوواتيغ الغيوو   ٗٛٔ/ٖالك وواف ( ٔ)
متعمووق  ِّ ُّ ّٰٱأن الطتعمووق بووو  ٜٚٔ/٘، والزجوواج فووي معانيووو  ٜٙٔ/ٖفووي معوواني القوورآن 

بفعوول م ووذوف ، والتقوودير : )ليثمووؾكؼ فوويعمؼ أو فيظغوور أموووؼ أدسووؽ عطووبًل( . يظغوور : الك وو  
،  ٖٗٔ/ٗ، وزاد الطسوووير  ٖٕٓٔ/ٕ، وغرائووو  التفسوووير  ٜ/ٕٕ، والثسووويط  ٖٙ٘/ٜوالثيوووان 
، واألصوووفياني فوووي إعوووراب القووورآن  ٘ٓ٘فضوووال فوووي الظكوووت صموووذى  ابوووؽ  –أمًضوووا  –وىوووؾ 
، وأجاز الظاىر ابؽ عاشوؾر أن تكوؾن ال طموة االسوتفيامية مسوتأنفة ، ويووؾن  ٘٘ٗ/ٔ

، ويوووؾن االسووتفيام مسووتعطبًل فووي الت ضوويض عمووى  ِّ َّ ّٰٱ الؾقوو، عمووى قؾلووو :
 [ .٘ٔ/ٜٕدسؽ العطل . ظالت رير والتظؾير 

 . ٙٗٔ/ٓٔ، و،عراب القرآن وبيانو  ٗٔ/ٜٕ( يظغر : الت رير والتظؾير ٕ)
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، ومثظواه عموى أن تعميوق أفعوال  فوي تفسوير آموة الطموػ وىذا ما التاره الزمي ر   
 مصوغَّ  لوؼْ  مفعوؾل   ، فوإذا ُذكورَ  معطوؾل   لمفعولِ  ْر كَ ذْ العمؼ عؽ العطل ال مسوتقيؼ إاّل إذا لوؼ ُيو

الووذيؽ ُمقووال فووي  مؼَ عْ تعميووق الفعوول عووؽ الطفعووؾل الّاوواني ، وداصوومو : أن التقوودير : )لوويَ 
 . (ٔ)عطبًل( يؼ أدسؽُ أي   : دقيؼ

بإمقوواا ال طمووة  مووؽ بوواب التعميوق   ألنووو م ورو    - عظوده -ولويس ىووذا 
. (ٕ)األّول عمى االستفيام   فانتفى ال ر  الطفعؾليؽ ، وقد تقدم الطفعؾل مؾقعَ 

 . (ٖ)الثيضاو  ، والكؾراني ، واإلم ي –أمًضا  –ومطؽ ذى  إلى ىذا 

وذى  أبؾ ديان ، والسوطيؽ ال مثوي إلوى أن موا مظعوو الزمي ورّ  ُمسوّطى 
تعميًقا عظد غيره ، في عمؾن تمػ ال طمة في م ل ذلػ االسؼ الذ  يتعودى إليوو 

 . (ٗ)ًقا عظيا الفعل ، وفي م ل نص ال طمة معمَّ فتكؾن   ذلػ الفعل 

واالضظراب ، ، وقد ذكر ابؽ ى ام أن الزمي رّ  وقع بيذا في التظاقض 
: وذلػ ألنو قال في الك اف، لتفرده برأ  لؼ ُمسثق إليو  –أمًضا  –كطا تعقثو 

ْعَظى اْلِعْموِؼ   أَلنَّوُو َطِريوُق " إنطا َجاَز َتْعِميُق ِفْعِل اْلَثْمَؾى   ِلَطا ِفي االْلِتَثاِر ِمْؽ مَ 
إليوو ، َفُيوَؾ مبَلِبوس  َلوُو ، َكَطوا َتُقوؾُل : )اْنُغوْر َأي ُيوْؼ َأْدَسوُؽ َوْجًيوا( ، َو)اْسوَتِطْع 

ابووؽ  فيقووؾل  َأي ُيووْؼ َأْدَسووُؽ َصووْؾًتا(   أَلنَّ الظََّغووَر َواالْسووِتَطاَا ِمووْؽ ُطووُرِ  اْلِعْمووِؼ " 
 َواالْسوِتَطاا ِإالَّ  ، ِر ّ ْعِميوق الّظغور اْلَثَصوؼ َأق، عمى تَ َول: "  ى ام معترًضا عميو

 . (٘)"[ الزمي ر ّ مؽ جية أ  : ظ مؽ ِجَيتو

                                                   

 . ٘ٔ/ٜٕ، ويظغر : الت رير والتظؾير  ٓٚٔ،  ٜٙٔ/ٙ( الك اف ٔ)
 . ٜٙٔ/ٔ( غامة األماني ٕ)
 . ٖٓٗ/ٗ، وجامع الثيان  ٜٙٔ/ٔ، وغامة األماني  ٕٕٛ/٘( أنؾار التظزيل ٖ)
 . ٖٛٚ،  ٖٚٚ/ٓٔ، والدر الطصؾن  ٕٜٕ/ٛ،  ٕ٘ٓ/٘( الث ر الط يط ٗ)
 . ٜ٘ٔ-ٖٜٔ/٘، والطغظي ٜٙٔ/ٙنغر في ذلػ : الك اف (  ا٘)
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 دفاع الدمامٔيّن :

 "، فقووال : أّمووا عووؽ التظوواقض فووي كووبلم الزمي وورّ  فقوود أقوور الوودماميظّي بؾقؾعووو 
يثوي داكًيوا عوؽ عميو الئغ ، كطا ذكر الطصظ  ظابؽ ى وام[ ، وأشوار إليوو الظواالضظراب 

  ودوووى عظووو است وووال وقووؾا ال طمووة االسووتفيامية مفعووؾاًل ثانًيووا  ، (ٔ)صوواد  التقريوو 
وذلػ ألنيوا تقوع مؾقوع الطفعوؾليؽ جطيًعوا ، ماول : )عمطوت أي يوؼ لورج(   ألن الطعظوى : 

(   إذ ال يوؼ لورجَ و فوي ن وؾ : )عمطتوو أي  َمواْ مِ  رُ )عمطت جؾاب ىذا االسوتفيام( ، وال تقودِّ 
 . (ٕ)" (ى لقؾلػ : )عمطتو جؾاب ىذا االستفياممعظ

 ثؼ أجاب الدماميظّي عؽ ىذيؽ االعتراضيؽ في كبلمو ، كطا مأتي :

 تطل أن موؾن مراد الزمي رّ  بالتعميق الطذكؾر في سؾرة )ىؾد( مُ :  أّوالً 
مطظوع موؽ  لطانع  ، وىؾ اإلعطال في الط ل   مغ عميو التعميق الطصظليس ىؾ 

فووظ ، و،نطووا الطووراد بووو : تسووميط )فعوول الثمووؾى( عمووى ال طمووة اإلعطووال فووي الم
 واتصال معظؾ  .،  االستفيامية ب س  الطعظى ، ب ي  موؾن بيظيطا ارتثا  

االتصووال : ومعظووى ىووذا : أن الزمي وورّ  أثثووت التعميووق الطعظووؾ  ظبطعظووى 
ه فوي رِ كْ الطعظؾ [ في سؾرة )ىؾد( ، ولوؼ يثويؽ التعميوق االصوظبلدي اكتفواًء بوذِ 

 . (ٖ)ػ(   فبل تظاقض في كبلمومْ سؾرة )الطُ 

أن  : وقووود أجووواب الظيثوووي عوووؽ ذلوووػ بأنوووو أراد بوووالتعميق فوووي سوووؾرة )ىوووؾد(
سث  لطا ُعمِّق عميو االستفيام ، وىؾ العموؼ ، وقود اكتفوى بالسوث   َِّّّٰٱ
وأّموووا فوووي سوووؾرة )الطموووػ( فيوووؾ  ،، وىوووؾ العموووؼ  ِ  عوووؽ الطسوووثَّ  –وىوووؾ االبوووتبلء  –

                                                   

 ىو( . ٕٔٚ( ىؾ السيرافي الفالي الطتؾفى بعد )ٔ)
 . ٚٙٔ/ٕ( يظغر : ت فة الغري  ٕ)
 . ٛٙٔ،  ٚٙٔ/ٕ( الطرجع السابق ٖ)
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وووُو ِقيووولَ  َتَضوووطََّؽ َمْعَظوووى اْلِعْموووؼِ   ديووو  قوووال : " م طوووؾل عموووى التضوووطيؽ  :  ، َفَكَأنَّ
 دُ ، وال يثُعووو ن  ؾْ والتقوودير َبووو، ، وبوويؽ التضوووطيؽ  (ٔ)"( ِلووَيْعَمَطُكْؼ َأم ُكوووْؼ َأْدَسووُؽ َعَطوووبلً )

ومووذى   . (ٕ)عمووى الووؾجييؽ الطيتمفوويؽ باعتثوواريؽ   لمتفووظؽ الؾادوودِ  الكووبلمِ  لُ دْطوو
ػ( ص يغ موؽ ديو  العربّيوة   ألن بواب التضوطيؽ بواب الزمي رّ  في سؾرة )الطم

 . (ٖ)واسع  ، و،ليو اإلشارة بقؾلو : )مؽ دي  إنو تضطؽ معظى العمؼ(

التعميووق االصووظبلدي عظوود  : و عمووى أنووو يريوود بوووكبلُموو  طوولَ ويطوووؽ أن مُ 
ر دويؽ ولذا فقد أنص  ابوؽ الطظيَّو   –في رأيي  –الظ ؾييؽ ، وىؾ الص يغ 

ىوؾ الوذ  التواره  عوؽ أدود الطفعوؾليؽ فيوو لوبلف  ، واألصوغ   " والتعميوق قال :
 . (ٗ)وييرج ؟ " ، ، ويدر  كي  يدلل جُ رُ دْ و فيو يَ    الزمي رّ  ، وىذا الظ ؾ عُ 

: أجوواب الوودماميظّي عووؽ االعتووراض الّاوواني بووأن مووا وقووع فووي كووبلم  ثانًيووا
إذ قوال : "  واالستطاا ، أجازه الّرضّي   ، الزمي رّ  مؽ تعميق الظغر الثصر  

إن االسووتفيام مقووع بعوود ُكووّل فعوول  مفيوود معظووى العمووؼ ، كووو )عمطووت ، وتثيظووت ، 
 ؼ ، كوووو )تفكووورت ، وامت ظوووت ، وبموووؾت ،ْموووبوووو العِ   ُ َموووظْ ودريوووت( ، وبعووود ُكوووّل فعووول مُ 

واسوووتفيطت( ، وجطيوووع أفعوووال ال وووؾاس ، كوووو )لطسوووت ، وأبصووورت ، ونغووورت ، 
 . (٘)ت( "قْ وسطعت ، وشططت ، وذُ 

                                                   

 . ٜٙٔ/ٙ( الك اف ٔ)
، ولم ووياب اليفوواجي ، وغيووره آراء ألوورى فووي دفووع مووا  ٕٔ،  ٕٓ/ٛداشووية الظيثووي ( ٕ)

، والت ريووور والتظوووؾير  ٖٚ/٘انغرىوووا فوووي : داشوووية ال وووياب  و تظووواقض .عووواىره أنووو
ٔٔ/ٖٙٔ-ٖٙ٘ . 

 . ٖٔ٘/٘ٔ، وداشية الظيثي  ٜٙٔ/ٙ( الك اف ٖ)
 . ٓٚٔ/ٙ( االنتصاف ٗ)
 . ٜٙٔ/ٔ، ويظغر : ت فة الغري   ٕٗٛ/ٕ( شرح الكافية لمّرضّي ٘)
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،  (ٔ)ديووووان ، وأبووووؾ السووووعؾد، وأبؾ الثيضوووواو   –أمًضووووا  –ا وأجوووواز ىووووذ
 . (ٕ)وذكر ىذا : ال طظي ، واألمير

ولكؽ ُمْعتذر  –كطا ُذكر  –وبيذا مغير أن الزمي رّ  لؼ يظفرد بيذا الرأ  
لثغداد  في اليزانة ديؽ قال : " ولؼ ُيظقل كتاب الّرضّي البؽ ى ام بطا أورده ا

 . (ٖ)[ "ابؽ ى امظ لمقاىرة إاّل بعد مؾت الطصظ 

 (٘:ال طعة) ِّ رن مم  ام يل ىل ّٰٱ:يف  حريف التنٔٔص (4) 

 يل ّٰٱفوي ىوذه ا موة ىوؾ  ِّ ىل ّٰٱذى  جطيؾر الظ ؾييؽ إلوى أن فاعول 

، والطيصوووؾص بالوووذم  ِّ ام ّٰٱ: نعوووت فوووي م ووول جووور لوووو  ِّ            مم ّٰٱو ، ِّ ام
قووديره : )بووئس ماوول فووي م وول رفووع ت ِّ            مم ّٰٱالطاوول( ، أو  م ووذوف ، أ  : )ىووذا
الط ذوف ىؾ الطيصؾص بالوذم ، وقود دوذف ،  ِّ يل ّٰٱالقؾم مال الذيؽ( ، و

 و .قامَ إليو مُ  قيؼ الطضافُ وأُ 

وىذا ىؾ مذى  الفارسي ، والعوثر  ، وابوؽ معويش ، وابوؽ مالوػ ، وأبوي 
 . (ٗ)وأجازه ابؽ األثير ،ديان ، وابؽ ى ام 

                                                   

 . ٚٛٔ/ٗالسميؼ  ، و،رشاد العقل ٕ٘ٓ/٘، والث ر الط يط  ٕٛٔ/ٖ( أنؾار التظزيل ٔ)
 . ٙٙ/ٕ، وداشية األمير  ٖٙٔ/ٕ( داشية ال طظي ٕ)
 . ٙٙ/ٕ، وداشية األمير  ٜٕ/ٔ( اليزانة ٖ)
، وشرح الطفصل البؽ معويش  ٙٛٔ/ٔ، والمثاب لمعوثر   ٕٕٕٔ/ٕ( انغر : التثيان ٗ)

،  ٖٖٛ،  ٖٖٚ/ٙ، والطغظووووووي  ٜٔ/ٖ / إميوووووول ، وشوووووورح التسووووووييل  – ٖٓٗ/ٗ
، والث وور الط وويط  ٜٛٗ/ٔ، والثوودمع  ٖٛٗ/ٕنغوور : الثيووان ، وا ٜٖٔ/ٓٔوالتووذييل 

، ودراسوووات ألسووومؾب  ٕ٘ٔ/ٕٛ، وروح الطعووواني  ٕ٘٘ٓ/ٗ، واالرت ووواف  ٕٗٙ/ٛ
 . ٖٗٗ/ٓٔالقرآن الكريؼ 
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بووو  ، وألثوورتَ  ِّ ىل ّٰٱ ألنووػ لووؾ دووذفتَ  –ىظووا  –و،نطووا وجوو  التأويوول 
إذ مووؽ شوورو  الطيصووؾص :   ، لووؼ م ووز  ِّ ام يل ّٰٱعووؽ  ِّ رن ممّٰٱ

ا ، وأن مصمغ لئللثوار بوو عوؽ الفاعول مؾصوؾًفا بالطودح  أو ، أن موؾن ميتص 
 . (ٔ)و فبلبّد فيو مؽ التأويل ، كطا في ا مة الكريطةظَ بايَ  بالذم ، فإنْ 

  ، وىوؾ ضوعي (ٕ)(القوؾمِ  لُ اَ مَ  لُ الطاَ  ويرى ابؽ عظية أن التقدير : )بئَس 
 . (ٖ)في مؾاضع ليس ىذا مظياالفاعل ، وىؾ ال م ؾز إاّل  ألن فيو دذفَ 

الطووذكؾر ،  ِّ يل ّٰٱإلووى أن الطيصووؾص بالووذم ىووؾ  وذىوو  الزمي وور ّ 
 . (ٗ)والفاعل مستتر مفسره تطييز م ذوف ، والتقدير : )بئس مابًل َمَال القؾم(

نوصَّ عموى أن التطييوز الوذ   ؾيوبأن سويث وتعقثو أبؾ ديان ، وابؽ ى ام
مفسر الضطير الطستتر فوي بواب )ِنْعوَؼ( ال م وؾز دذفوو   فيقوؾل : " وال م وؾز 
لػ أن تقؾل: )ِنْعَؼ (، وال ) ُربَُّو ( ، وتسوت   ألنيؼ إنطا بودؤا باإلضوطار عموى 

 ، (٘) شريظة التفسير"

                                                   

 . ٘٘/ٕ، والكظاش في الظ ؾ والصرف لمطمػ الط يد  ٜٔ/ٖ( انغر : شرح التسييل ٔ)
 . ٖٚٓ/٘( الط رر الؾجيز ٕ)
ه ابؽ ى ام في الطغظوي  ٕٙٔ/ٕٛروح الطعاني ( ٖ) بأنوو دتوى إن أراد  ٖٖٚ/ٙ  ولذا ردَّ

  -ىظووا -ضووطير الطاوول مسووتتًرا ، فموويس  ِّ ىل ّٰٱوأن فووي  بووو تفسووير الطعظووى ،

ضطيًرا أن مفسر بظكرة مظصوؾبة  ِّ ىل ّٰٱ تفسير لمضطير ، وي   إذا كان فاعلُ 
 . ٕٙٗ/ٕعمى التطييز . يظغر : داشية ال طظي 

 . ٜٛٗ/ٔوأجازه ابؽ األثير في الثدمع ،  ٔٔٔ/ٙ( الك اف ٗ)
 . ٚٚٔ/ ٕ، وانغر  ٙٚٔ/ٕ( الكتاب ٘)
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 . (ٔ)"  ولؾ ُسمِّؼ جؾازه فيؾ قميلقال أبؾ ديان : "   

 الدمامٔيّن :دفاع 

سيثؾيو  نّصِ  انتصر الدماميظّي لمزمي رّ  ، ويظثظي دفاعو عمى أن م ردَ 
ا عموى الزمي ورّ    فموو أن مقوؾل : )ال وذف ال يظوافي  عمى ذلػ ال يظتيض رد 

أن الظ وؾييؽ أجطعوؾا عموى جوؾاز دوذف التطييوز  : التطييز( ، والدليل عمى ذلػ
ِّ  ىث نث مث زث رث ّٰٱ ٹ ٹ في باب العدد ،

 ّٰٱ ٹ ٹوَ ،  (ٕ)
ِّ  ىت نت مت

ََ  َأأْوَ   »( ، كطا في ال دي  : ؼَ عْ باب )نِ  ُسطع في، وقد  (ٖ) َمْن تَأَوضَّأ
ذلػ فوإن لرلصًة(   و  ْت طَ عْ ، ونِ  ذَ ألَ  )فثالرلصةِ  ، أ  : (ٗ)« اْْلُُمَعِة فَِبَها َونِْعَمتْ 

 . (٘)ادعاء شذوذه مطظؾا "

ذف الفاعوووول ،   ألن الظ ووووؾييؽ م يووووزون دوووو ومووووا ذكووووره الوووودماميظّي صوووو يغ
والتطييووز ، كطووا فووي ال وودي  الووذ  أورده آنًفووا ، والتقوودير : )فثيووا  والطيصووؾص ،

، التطييز إذا ُفيؼ موؽ سويا  الكوبلمكطا أجازوا دذف  ، (ٙ)ونعطت اليصمة ىي(
ِّ  ىت نت مت ّٰٱ:  ، كطووا فووي الكووبلم

ًكووا( ، وفووي ن ووؾ : ، أ  : )ممَ  (ٚ)
  نث مث زث رث ّٰٱ:؟( ، أ  : )كوووؼ يؾًموووا ؟( ، وفوووي  تَ طْ ُصووو ؼْ )َكووو

                                                   

 . ٖٖٚ/ٙ، والطغظي  ٜٕٗٓ/ ٗ،  واالرت اف  ٕٗٙ/ٛ( انغر : الث ر الط يط ٔ)
 . ٘ٙمؽ ا مة  –( سؾرة األنفال ٕ)
 . ٖٓا مة  –( سؾرة الطدثر ٖ)
، وأبوؾ داود  ٜٔٔ/ٕ( ٜٔٓٔ، وابوؽ ماجوو ح) ٜٗ/ٖ( ٜٙٙٔ( ألرجو الظسائي ح)ٗ)

 ( .ٖٓ٘( ، والترمذ  ح)ٖٗ٘ح)
 . ٔ٘ٙ/ٕ( يظغر : ت فة الغري  ٘)
 . ٓٙٔ/ٖ، والثرىان لمزرك ي  ٜٓٗ/ٔ( انغر : الثدمع ٙ)
 . ٖٓا مة  –( سؾرة الطدثر ٚ)
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ِّ
 . (ٕ)  إذ التقدير : )ع رون م مًظا((ٔ)

  ولذلػ  (ٖ)(ؼَ عْ و ، وي عمو شاذ ا في باب )نِ و م يز ىذا ُكمَّ وأبؾ ديان نفسُ 
ولذلػ فإن الغاىر أنو جائز ، ولكظو قميل ، كطا ت ويد بوذلػ ال وؾاىد السوابقة 

 ، وغيرىا ، والسطاا ي يد ما ذكره الدماميظّي ىظا .

وو لمزمي ورّ  ، وىوؾ أن  آلر ولآللؾسي جؾاب   عؽ ىوذا االعتوراض الطؾجَّ
 . (ٗ)ل اصل الطعظى ، وىؾ أقرب ذاُ التقدير تقرير  

 ِّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي ّٰٱ : ىْع االضتجياٛ يف ( 5) 
 (٘ٙ:  الظطل)

 عَ ِفومظقظوع ، ورُ  في ىذه ا مة الكريطة أن االستاظاء إلىذى  الزمي رّ  
إن كان مطوؽ فوي  –تعالى  –داللة عمى أنو لمالطستاظى عمى لغة بظي تطيؼ   

الغيو  ، مثالغوة فوي نفيوو عوظيؼ ، معظوي :  السطاوات واألرض ففييؼ َموؽ معموؼ
. مووووظيؼ  –تعووووالى  –أن اسووووت الة عمطيووووؼ الغيوووو  كاسووووت الة أن موووووؾن ل 

: َِّّ ّٰٱ: مفعوؾل ، ولفوظ ال بللووة ِّ ٌّ ّٰٱ، و ِّ ىي ّٰٱ: فاعول لوو  ِّييّٰٱو
  . ِّ يي ّٰٱمرفؾا عمى الثدلية مؽ 

وي عمووو  ،وأجووازه الثيضوواو   ، اإلم ووي   -أمًضووا  -ومطووؽ ذىوو  إلووى ىووذا 

                                                   

 . ٘ٙمؽ ا مة  –( سؾرة األنفال ٔ)
وك وواف  ، ٜٕٓ/ٔ، والكميووات  ٖٙٙٔ/ٗ، واالرت وواف  ٕٓٚ/ٜانغوور : التووذييل والتكطيوول ( ٕ)

. وانغوووور :  ٛٙٔ/ٓٔ، ودراسووووات ألسوووومؾب القوووورآن الكووووريؼ  ٖٗٙ/ٔاصووووظبلدات الفظووووؾن 
 . ٘٘ٔ/ٜٕال دول في إعراب القرآن 

 . ٖٙٙٔ/ٗ، واالرت اف  ٕٓٚ/ٜ،  ٗٔٔ،  ٕٔٔ/ٓٔ( التذييل والتكطيل ٖ)
 . ٕٙٔ/ٕٛ( روح الطعاني ٗ)
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 . (ٔ)ا لؾسي مؽ االستاظاء الطظقظع ت قيًقا الطتصل تأويبلً 

وقد اعترض عموى الزمي ورّ  فوي ىوذا : ابوؽ مالوػ ، وأبوؾ ديوان ، وابوؽ 
ؾن عمى أن لغة ال  وازييؽ ىوي   ، وابؽ جز   ى ام وذلػ ألن الظ ؾييؽ يظص 

عميا الفصي ة في االسوتاظاء الطظقظوع ، وىوي الظصو  ، والّمغوة التطيطيوة أقول ال
 عظد بظي تطيؼ   ومرجؾح   مظيا   فبل يظثغي تيري  آ  التظزيل عمى وجو ضعي   

عمووى ىووذه الّمغووة الطرجؾدووة   إذ  القوورآنِ  لُ ففووي ىووذا اإلعووراب دْطوو  يؼ أنفِسوو
لطوا قثموو ، والبوّد موؽ  ااُ ثوالطذى  في لغوة تطويؼ فوي االسوتاظاء الطظقظوع : اإلتْ 

 ،بمغة ال  از نزلَ تظزيو القرآن الكريؼ عؽ الّمغة غير الفصي ة ، وال شػ أنو أُ 
 . (ٕ)ال بمغة بظي تطيؼ

 دفاع الدمامٔيّن :

و اعتذر عظو ، وبيَّظو ، نفسَ  بأن الزمي ر َّ  ىذا االعتراَض  ردَّ الدماميظي   
 ، ىطا : ، وذلػ ألمريؽ وصرَّح بالتياره ىذا الطذى َ 

، وىي الطثالغة فوي نفوي  التطيطيةِ  عمى الّمغةِ  الظكتةِ  ،ُ : تؾق   األمر األّول
كان ل مطؽ فييطا وىوؾ  عمؼ الغي  عؽ غيره تعالى   إذ الطعظى عمييا : )إنْ 

 معمؼ الغي  ، ففييطا َمؽ معمؼ الغي ( ، أ  : است الة ىذا كاست الة ذاُ .

                                                   

 قيقة والط از في لفوظ ( والذ  دطَل الزمي ر َّ عمى القؾل بيذا ىؾ أال م طع بيؽ الٔ)
وادد ، و،نطا التار تمػ الّمغة لظكتة ، وىي الطثالغة في نفي عمؼ الغي  عؽ غيور ل 

، وجوامع الثيوان  ٘ٙٔ/ٗ، وأنؾار التظزيل  ٚٙٗ،  ٙٙٗ/ٗتعالى . انغر : الك اف 
 . ٜ/ٕٓ، وروح الطعاني  ٕٕٙ/ٖلئلم ي 

، وأوضوووغ  ٜٖٗ/٘طغظوووي ، وال ٚٛ/ٚ، والث ووور الط ووويط  ٜٕٛ/ٕ( شووورح التسوووييل ٕ)
، وانغوووور : داشووووية الصووووثان  ٘ٓٔ/ٕ، والتسووووييل البووووؽ جووووز   ٕٔٙ/ٕالطسووووالػ 

ٕ/ٔٗٚ . 
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 ، وىؾ قؾل جران العؾد : (ٔ) لكريطة بالثيت: مؾازنة ا مة ا األمر الّااني
ِ(2)ِإنُِل علفريِوإنُِلع  َِِِوَل ة ِل  َِالِ ش  َِِِِِِِ

ما التار الطذى  التطيطي اضظراًرا إليوو ، بول  –عمى ىذا  –فالزمي رّ  
 . (ٖ)مراعاة لتمػ الظكتة التي شرديا في كبلمو

السوتاظاء فوي ا موة لوؼ م عول ا –ابوؽ جوز   كطا مقؾل – ولعل الزمي ر َّ 
 موؽ جوظس موا قثميوا ، - ديظئوذ   -موؾن  ِّ ٍّ ّٰٱرَّ مظو   ألن ما بعد متصبًل ، وفَ 

واألرض باتفووا    ألن القووائميؽ ، تعووالى لوويس مطووؽ فووي السووطاوات  ِّ َّ ّٰٱو
واألرض ، والقوائميؽ بظفوي ، والطووان مقؾلوؾن : إنوو فوؾ  السوطاوات ، بال ية 

 لويس بيطوا ، وال فؾقيطوا ، وال دالوبًل فييطوا ، – تعوالى –ال ية مقؾلوؾن : إن ل 
 . (ٗ)وال لارًجا عظيطا   ولذا رأى أن االستاظاء مظقظع

                                                   

ر بوووو الزمي ووور   ىوووذه ا موووةَ . وىوووؾ الثيوووت الوووذ  نووو ٕٙٙ/ٕ( ت فوووة الغريووو  ٔ) ََ َّ ، ظَّ
وذلووووػ لتؾقفيطووووا عمووووى تقوووودير شوووورطية ، ماوووول : )إن كووووان اليعووووافير أنيًسووووا ففييووووا 

الطووووذى  التطيطووووي ، وجْعِمووووو مووووؽ جووووظس األّول  أنوووويس( ، وىووووذا إنطووووا مصووووغ عمووووى
عموووووى سوووووثيل الفووووورض ، والتقووووودير   لتصوووووغ تموووووػ ال ووووورطية ، وأّموووووا عموووووى الّمغوووووة 
ال  ازيووووة فظْصووووُثو عمووووى أنووووو مسووووتاظى مظقظووووع ، أ  : مووووذكؾر بعوووود )إاّل( غيووووُر 
ُمْيوووورج  ، ولوووويس فيووووو أنووووو مووووؽ جووووظس األّول ، ال دقيقووووة ، وال فرًضووووا . انغوووور : 

، والوووودماميظّي يظقوووول ىووووذا الوووورد عووووؽ السوووويرافي الفووووالي  ٗٙ٘/ٔٔداشووووية الظيثووووي 
 صاد  التقري  .

، ٖٕٙ/ٔ، وانغووور: الكتووواب ٜٚيؾانوووو : ديتوووان  موووؽ الرجوووز، ل وووران العوووؾد فووويالث( ٕ)
 .. ٛٔ-٘ٔ/ٓٔ، واليزانةٗٙٔ، وال ظى الداني ٕٔٚ/ٔنصاف واإل 

 . ٕٙ٘/ٔٔ( يظغر : داشية الظيثي ٖ)
 . ٘ٓٔ/ٕل البؽ جز  ( انغر : التسييل لعمؾم التظزيٗ)
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، وأن دفووواا  ضوووعي    و فوووإنظي أرى أن موووذى  الزمي ووور ِّ وموووع ىوووذا ُكمِّووو
  ألنو دتى لؾ ُسمِّؼ لمزمي رّ  بانقظاا االسوتاظاء الدماميظّي عظو غير مقثؾل 

، وىووؾ الووراجغ عظوود  (ٔ)ل بللووة عظوود ال  ووازييؽفووي ا مووة لؾجوو  نصوو  لفووظ ا
 يؼ .بمغتِ  ا مةَ  الزمي ر    لَ عَ جَ  ، وىؼ َمؽْ التطيطييؽ 

فيوؾ مطتظوع عظود  –كطوا ذىو  إليوو الزمي ورّ   –أّما الرفع عموى الثدليوة 
ال  ازييؽ ، جائز ، وليس راجً ا عظد بظي تطيؼ ، وىذا ىوؾ السور فوي ضو   

  . (ٕ)–ا ذكرنا كط –مذىثو وميالفة ال طيؾر لو 

 : ان آلران ، ىطاىثوفي االستاظاء في ىذه ا مة الكريطة مذ

: مووذى  ال طيووؾر أن االسووتاظاء فييووا متصوول ، عمووى أن  الطووذى  األّول
: َموووْؽ تعمَّوووَق عمطوووو بيوووا ، واطموووع عمييوووا  ِّ ٰى ٰر ٰذ يي ّٰٱالطوووراد ِموووْؽ 

ِؼ مووؽ لمقووو ، فإنووو مُعووؼ  )َل( تعووالى ، وأولووي الِعْموواطووبلا ال اضوور فييووا ، 
 ()لِ مؽ األفعال الطظسؾبة عمى ال قيقة إلوى  متعمقة بغير )استقر( ِّ ٰذ ّٰٱو

تعالى ، و،لى الطيمؾقيؽ بو )ُذِكَر ، وُيْذكر( ، كأنو قيل : )ال معمؼ َمؽ ُيوْذكر فوي 
 . (ٖ)السطاوات واألرض الغي  إاّل ل(

ا إلوى مضواف بو )استقر( مسوظدً  ِّ ٰذ ّٰٱتعميق  –عظد ابؽ مالػ  –وي ؾز 
ُدذف ، وأقيؼ الطضاف إليوو مقاموو ، وتقوديره : )ال معموؼ موؽ اسوتقر ِذْكوُره فوي 
السوووطاوات واألرض الغيووو  إاّل ل( ، ثوووؼ ُدوووذف الفعووول ، والطضووواف ، واسوووتتر 

                                                   

 . ٜٔ/ٕٓ( انغر : الت رير والتظؾير ٔ)
 . ٜٓ( انغر : اعتراضات ابؽ مالػ عمى الزمي رّ  صٕ)
،  ٘ٙٔ/ٗ، وأنوووؾار التظزيووول  ٜٕٛ،  ٕٛٛ/ٕ( انغووور : شووورح التسوووييل البوووؽ مالوووػ ٖ)

 . ٖٛٗ/٘، والطغظي  ٘ٓٔ/ٕوالتسييل البؽ جز  
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 . (ٔ)الضطير   ألنو مرفؾا

  ألنوووووو اسوووووتاظاء مظفوووووي ، والطعظوووووى :  ِّ يي ّٰٱبووووودل موووووؽ  ِّ َّ ٍّ ّٰٱو
 ل( .)ال معمؼ أدد الغي  إاّل 

وىذا ىؾ مذى  ال طيؾر مؽ الطفسريؽ كالفراء ، واأللفش ، والزجواج ، 
 . (ٕ)وغيرىؼ

: ِّ ٌّ ّٰٱ، و: مفعوؾل ِّ يي ّٰٱ: أن االسوتاظاء ُمفورَّغ  ، و الطذى  الّاواني
: ىوؾ الفاعول ، أ  : )ال معموؼ غيو  َموؽ فوي  ِّ َّ ٍّ ّٰٱبدل اشتطال مظوو ، و

اء الغائثووة التووي ت وودث فووي العووالؼ ، السووطاوات واألرض إاّل ل( ، أ  : )األشووي
 –وىووؼ ال معمطووؾن ب وودوثيا( ، بطعظووى : )ال مسووثق عمُطيووؼ بووذلػ( ، وكووان ُل 

 ىؾ الطيصؾَص بسابق عمطو فيطا م دث في العالؼ . –تعالى 

وىووووؾ وجووووو  دسووووؽ  عظوووود أبووووي ديووووان ، وابووووؽ ى ووووام ، والتوووواره ابووووؽ 
 . (ٖ)العثاس الثسيمي ، وأبؾفةعر 

٘ تعلٔوو  ) كوووه  ( 6)   يل ىل مل خل ّٰٱ:  يف عوووً العنووول   ( ارتربٓوو

                                                   

 ابُؽ مالػ ال طَع بيؽ ال قيقة والط از .، وال مطظُع  ٜٕٛ،  ٕٛٛ/ٕ( شرح التسييل ٔ)
، و،عوراب القورآن  ٕٚٔ/ٗ، ولمزجواج  ٚٙٗ/ٕ، ولؤللفش  ٜٕٛ/ٕمعاني القرآن ( ٕ)

، والك وووو  والثيووووان  ٘ٓٔ/ٛٔوانغوووور : جووووامع الثيووووان لمظثوووور   ، ٕٛٔ/ٖالقوووورآن 
، والت ريوووووور والتظووووووؾير  ٚٔٙ/ٕ، ومووووووداُر التظزيوووووول  ٗٚٔ/ٕ، والتثيووووووان  ٕٕٓ/ٚ
ٕٓ/ٜٔ . 

، ونكووت  ٕٛ٘/ٖ، وتفسووير ابووؽ عرفووة  ٜٖٗ/٘، والطغظووي  ٚٛ/ٚ وويط ( الث وور الطٖ)
، وانغوور : داشووية الصووثان  ٕٔٙ/ٕوتظثييووات فووي تفسووير القوورآن الط يوود لمثسوويمي 

 . ٕ٘ٓ/ٔ، وداشية اليضر   ٚٗٔ/ٕ
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 . (ٕٔٔ:  الثقرة) ِّ مم خم حم جم

، ويووؾن فوي  العطل فوي المفوظ ، ال فوي التقودير لطوانع   ُُ التعميق : ىؾ ترْ 
، كطوا مووؾن  (ٔ)أفعال القمؾب مظمًقا ، سؾاء أكان بطعظى العمؼ أم بطعظوى الغوؽ

، مظيوا : االسوتفيام  والتعميق موؾن موع أشوياء . (ٕ)في غيرىا ، مال : )سأل(
 .)كؼ( االستفيامية  : مال،  (ٖ)مع اليطزة وأسطائو

أّما اليثرية فقد التمفؾا فييا ىل ىوي موؽ الطعمِّقوات عوؽ العطول ؟ وكوان  
:  موؽ  ِّ يل ّٰٱوالطفسوريؽ فوي نوؾا ، سثًثا في التبلف الظ وؾييؽ ىذا 
ِّ جم يل ىل مل خل ّٰٱ

 ، وذلػ عمى مذىثيؽ ، ىطا : (ٗ)

استفيامية في م ل نصو  مفعوؾل ثوان   ِّ يل ّٰٱأن :  الطذى  األّول
فوووي م ووول نصووو  مفعوووؾل ثوووان  لوووو  ِّ جم يل ّٰٱ، وجطموووة  ِّ جم ّٰٱ لمفعووول

 الثظيؽ أددىطا بظفسو ، وا لر ب رف جر .  ألنو يتعدى  ِّخلّٰٱ

                                                   

وليسووت ُكووّل أفعووال القمووؾب م ووؾز تعميقيووا ، فطظيووا مووا ال معمَّووق ، وىووؾ )أراد ، وكووره ، ( ٔ)
 وأد َّ ، وأبغض( .

:  –أمًضوا  –( وذلػ ألن الس ال سث  لمعمؼ فوُأْجر  ُمْ ورى العموؼ ، وموؽ ىوذه األفعوال ٕ)
 [ .ٕٛٔٔ،  ٕٚٔٔ/ٗ)نغر( الثصرية ، وأبصر . ظاالرت اف 

قات عؽ العطل : اسوتفيام دالول عموى ال طموة ، ن وؾ : )عمطوت أزيود  فوي ( ومؽ الطعمِّ ٖ)
ن وؾ : )عمطوت أي يوؼ قوائؼ ؟( أو اسؼ ضطؽ معظى االسوتفيام ، الدار أم عطرو ؟( ، 

أنووت ؟( . وال طمووة مووع التعميووق فووي تأويوول  ، أو مضوواف إليووو ، ن ووؾ : )غووبلم أييووؼ
التعميووق ، في ووؾز العظوو   الطصوودر مفعووؾاًل بووو لمفعوول الطعمَّووق ، كطووا كووان كووذلػ قثوول

عمييووا ب طمووة مظصووؾبة ال ووزأيؽ ، ن ووؾ : )عمطووت لزيوود  قووائؼ وبوووًرا فاضووبًل( . يظغوور : 
 . ٕٚٔٔ،  ٕٗٔٔ/ٗ، واالرت اف  ٙ٘ٔ،  ٘٘ٔ/ٗضّي عمى الكافية شرح الرّ 

 . ٕٔٔمؽ ا مة  –( سؾرة الثقرة ٗ)
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و)سأل( معمَّقة عؽ ال طمة االسوتفيامية   فيوي عامموة فوي الطعظوى غيور 
وقود ُقظوع ،  (ٔ)ل فيو ما قثمو إاّل ال ارعاممة في المفظ   ألن االستفيام ال معط

فعل الس ال عؽ متعمقو   التصاًرا لطوا دّل عميوو موا بعوده ، أ  : )َسوْميؼ عوؽ 
 . (ٕ)داليؼ في شور نعطة ل( ، ومعظى االستفيام فييا لمتقرير

كووابؽ السووراج ، وموووي ، والؾادوود  ، وابووؽ    وىووذا ىووؾ مووذى  ال طيووؾر
 ،ان ، والسوووطيؽ ال مثوووي ، وال وووبلل الط موووي عظيوووة ، واألنثوووار  ، وأبوووي ديووو

 . (ٖ)وغيرىؼ

لثريوووة ، بطعظوووى : )كايووور( ، وقووود أجوووازه  ِّ يل ّٰٱ: أن  الطوووذى  الّاووواني
، ومطووؽ تابعووو فأجوواز الووؾجييؽ : الفيوور الووراز  ،  (ٗ)فووي الك ووافالزمي وورّ  

                                                   

مووع أنيووا مووؽ غيوور أفعووال القمووؾب   ألن السوو ال سووث  لمعمووؼ    ِّ خل ّٰٱ( وُعمِّقووت ٔ)
، واالرت وووواف  ٖٙٔ/ٕفووووأجر  م وووورى العمووووؼ فووووي ذلووووػ . يظغوووور : الث وووور الط وووويط 

 .  ٜٖٓ/ٔ، و،عراب القرآن وبيانو  ٕٛٔٔ/ٗ
في م ل نص  بفعل مضوطر بعودىا    ِّ يلّٰأن تكؾن  –عظد ابؽ عظية  –وي ؾز ( ٕ)

فوي م ول رفوع  ِّ يلّٰوالتقدير : )كؼ آتيظوا آتيظواىؼ( ، أو تكوؾن  ألن ليا الصدارة ،
تقووديره :  ِّ يلّٰ، ويصووير فيووو عائوود عمووى  ِّ جم ّٰٱباالبتووداء ، واليثوور فووي : 

الط ووورر الوووؾجيز ىطوووا أبوووؾ ديوووان . ظتطييوووز ، وردَّ  ِّ خم حم ّٰٱ)كوووؼ آتيظووواىطؾه( ، و
 .ٖٗٔ/ٔ، وأنؾار التظزيل ٓٚٔ/ٔ[ . ويظغر: التثيان ٖٙٔ/ٕ ، والث ر الط يط ٕٗٛ/ٔ

: اليظيووو  ال وووربيظي ، وال وووطظي ، وابوووؽ عاشوووؾر . انغووور :  –أمًضوووا  –( وموووظيؼ ٖ)
، والط وورر الووؾجيز  ٖٗٔ/ٔ، والؾسوويط  ٕ٘ٔ/ٔ، وم ووول موووي  ٖٕٖ/ٔاألصووؾل 

،  ٖٙٙ/ٕ، والودر الطصوؾن  ٖٙٔ/ٕ، والث ور الط ويط  ٜٗٔ/ٔ ، والثيان ٕٗٛ/ٔ
، والت رير  ٜٔٔ/ٕ، وداشية ال طظي  ٖٚٔ/ٔ، والسراج الطظير  ٗٗوال بلليؽ ص

 . ٜٜٖ/ٕ، ودراسات ألسمؾب القرآن الكريؼ  ٜٕٓ/ٕوالتظؾير 
(ٗ )ٔ/ٕٗٓ . 
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 . (ٔ)وغيرىؼ ،والظسفي ، والثقاعي ، وأبؾ السعؾد  والثيضاو  ،

يووا مَ بووأن ىووذا لوويس ب يوود   ألن جعْ  مووى الزمي وور ّ واعتوورض أبووؾ ديووان ع
: مؽ جطمة الس ال   إذ مصير الطعظىلم طمة التي ىي فييا  ىؾ اقتظاا   لثريةً 

عظوو ، ثوؼ قوال : )كايوًرا موؽ ا موات  ، ولوؼ يوذكر الطسوئؾلَ )سل بظوي إسورائيل( 
صوار  ِّ جم يل ّٰٱا مّطا قثمو   ألن جطموة ىذا الكبلم ُمْفمتً آتيظاىؼ(   فيصير 

عمى ىذه ال طمة   فيوذا ، و،نطا مص   الس ال  ِّ خل ّٰٱلثًرا ِصْرًفا ال يتعمق بو 
ال موؾن إاّل في االستفيامية ، وي تاج فوي تقريور اليثريوة إلوى تقودير دوذف ، 

ِّ خل ّٰٱوىؾ الطفعؾل الّااني لو 
(ٕ) . 

ونم ظ أن ىذا االعتراض مؽ جية الطعظى ، وأّما ابؽ ى ام فقد اعترض 
الصوظاعة الظ ؾيوة ، وىوؾ أنوو يموزم عموى جْعميوا لثريوًة تعميوُق عميو موؽ جيوة 

 قُ عمِّووتُ  اليثريووةَ  ِّ يل ّٰٱَولووؼ يووذكر الظ ؾيووؾن َأن الفعوول عووؽ العطوول فييووا ، " 
 . (ٖ)" اْلَعاِمل َعؽ اْلَعَطل

  

                                                   

،  ٖ٘ٙ/ٙ( كال ووؾكاني ، وابووؽ ثظوواء الطغيوور  ، وا لؾسووي . انغوور : مفوواتيغ الغيوو  ٔ)
، و،رشواد  ٚٛٔ/ٖ، ونغوؼ الودرر  ٙٚٔ/ٔ، وموداُر التظزيول  ٖٗٔ/ٔوأنؾار التظزيل 
،  ٕٔ٘/ٔ، والتفسوووير الطغيووور   ٕٗٗ/ٔ، وفوووتغ القووودير  ٖٕٔ/ٔالعقووول السوووميؼ 
 . ٜٗٗ/ٔوروح الطعاني 

 . ٖٙٔ/ٕ( الث ر الط يط ٕ)
 . ٙٔٙ/٘( الطغظي ٖ)



 

 (12للغةىالعربوةىوالذعبىالمناظرةىلكاىالعددى)مجلةقطاعىكلواتىا
 1كلوةىاللغةىالعربوةىبالقاهرةىالعددى)مجلةى

1059 

 دفاع الدمامٔيّن :

وفيووو ، فقووال : " أجوواب الوودماميظّي عووؽ ىووذيؽ االعتراضوويؽ ب ووؾاب شوواف   
 :نغر 

 ِّيلّٰو"...:ظابؽ ى وام[ فوي الثواب اليوامسفقد قال الطصظ : أّما أّوالً 
  ف وى اليبلف بيؽ الظ ؾييؽ ، والتار ىظاُ  (ٔ)لبلًفا ألكارىؼ "اليثرية تعمِّق 

 أن الظ ؾييؽ لؼ يذكروه . –ىظا  –ما ذكر 

عامل  في ال طمة  ِّ خل ّٰٱُسمِّؼ أنيا ال تعمِّق فبل نسمِّؼ أن  فإنْ :  وأّما ثانًيا
،  و في م ذوف  مُ باعتثار الط ل دتى يمزم التعميق ، بل عطَ  ِّ يل ّٰٱ التي فييا

 .(ٕ)" مات كايًرا مؽ ا مات آتيظاىؼ()سْل بظي إسرائيل عطا آتيظاىؼ مؽ اأ :

ويتضغ مؽ لوبلل ىوذا الورد لمودماميظّي أن اعتوراض ابوؽ ى وام لويس لوو 
و قود ذكوره نفُسو ى وام     ألنيا مسألة لبلفية ، واليبلف فييا قائؼ ، وابؽُ  وجو  

ومذى  الزمي ورّ  فييوا ىوؾ الصو يغ   ،  (ٖ)في كتابو ىذا ، ولكظو سيا عظو
 ِّ يل ّٰٱألن ُكووّل مووا لووو الصوودارة معمِّووق عووؽ العطوول ، و،نطووا لووؼ يووذكر الظ ؾيووؾن أن 

استغظاًء بتصوري يؼ بوأن ليوا  –كطا مقؾل ال طظي  –تعمِّق عؽ العطل  اليثريةَ 
 . (ٗ)عؽ العطل مقتض  لتعميقيا العاملَ  صدر الكبلم كاالستفيامية ، وذلػ

وأما اعتراُض أبي ديان عميو   لضعفو مؽ جيوة الطعظوى   ِلَطوا فيوو موؽ 
ه الودماميظي   -كطوا رأيظوا  -اقتظاا  لم طمة التي ىي فييا عطوا قثميوا ، فقود ردَّ

                                                   

يا في : الطغظي ٔ)  . ٕٚ٘/ٙ( وىي عثارتو بظصِّ
 . ٖٓٗ،  ٕٓٗ/ٕت فة الغري   (ٕ)
 . ٕٚ٘/ٙ( الطغظي ٖ)
 . ٖٕٚ/ٕ( داشية ال طظي ٗ)
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بأن معطؾل )َسْل( م وذوف  ، أ  : )سوميؼ عطوا آتيظواىؼ موؽ ا موات(   وبيوذا 
 كؼ آتيظاىؼ( لثريًة استئظافيًة .تكؾن جطمُة )

ُطظِّي  ، واألمير ، وقد ألطَغ أبوؾ ديوان نفُسوو  (ٔ)ومطؽ ذى  إلى ىذا : ال  
ُغ بو ىذا الطعظى   . (ٕ)إلى ىذا التقدير الذ  مص ِّ

 (7ُٛ ِ٘ ( زتووٕ ً٘ ادتنلوو  مج حج مث  هت  ّٰٱ : يف  ِّ يل  ّٰٱ لووو صووء
 (ٗٚ:  مريؼ) ِّ جس مخ جخ مح جح

: مفعؾل مقودم واجو  التقودمؼ   ألن لوو  ِّ يل  ّٰٱ : في ىذه ا مة الكريطة
عموى  –ىظا  –الكبلم   ألنيا إّما استفيامية ، أو لثرية ، وىي م طؾلة  رَ صدْ 

، أ  : )كايوًرا موؽ القورون  ِّ يل  ّٰٱمتسومط عموى  ِّ مث  ّٰٱاالستفيامية ، و
 مح  ّٰٱوأّموا قؾلوو : ،  (ٖ)مثويِّؽ ليوا ِّ يل  ّٰٱ: تطييز لو  ِّ جح مج  ّٰٱأىمكظا( ، و
 ففييا وجيان : ِّ جخ

الضوطير ، و،نطا ُجطوع  ِّ جح  ّٰٱأنو في م ل جر صفة لو :  الؾجو األّول
 ِّجحّٰٱفوو  ،و،ن كوان لفغوو مفورًدا فطعظواه جطوع  ،   ألن )قرًنوا(ِّمح  ّٰفي 
، و معظواه  ولوذا كوان وصوفو بوال طعأ، فظ )جطيع( الذ  م ؾز مراعواة لفغووكم

 . (ٗ)وبالطفرد

                                                   

 . ٜٓٔ/ٕ، وداشية األمير  ٕٜٔ/ٕداشية ال طظي (ٔ)
 . ٖٙٔ/ٕ( الث ر الط يط ٕ)
 . ٜٕٙ/ٚ( انغر : الدر الطصؾن ٖ)
، (ٗٗالقطور: ) ِّ مغ جغ مع ّٰٱ( م ؾز مراعاة لفغو فيفورد ، كقؾلوو تعوالى : ٗ)

 ِّزث رث يت ىت ّٰٱ: معظووواه في طوووع، كقؾلوووو تعوووالىكطوووا م وووؾز مراعووواة 
== 
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وأجوووازه  ،ال مثوووي ، وابوووؽ ى وووام  وىوووؾ موووذى  أبوووي ديوووان ، والسوووطيؽ 
 وذلػ ألن ىذا الؾجو ال م ذور فيو .   (ٔ)الظيسابؾر  ، واليظي  ال ربيظي

، والدليل عمى ذلػ :  ِّ يل  ّٰٱ: أنو في م ل نص  صفة لو  الؾجو الّااني
 .مظصؾًبا عمى الؾصفية  ِّ جخ  ّٰٱلكان  ِّ مح  ّٰٱ ْت ذفَ أنو لؾ دُ 

طا الفير الراز  ، يُ وتابعَ  ،العوثر  الثقاء  وىؾ مذى  الزمي رّ  ، وأبي 
 . (ٕ)و ال ظقيظي َ ورجَّ  ،والظسفي ، وأبؾ السعؾد 

  فتعقثووؾا  أبووؾ ديووان ، والسووطيؽ ال مثووي ، وابووؽ ى ووام وردَّ ىووذا اإلعوورابَ 
فوووي  متؾغموووة   واليثريوووةَ ،  االسوووتفياميةَ  ِّ يل  ّٰٱالزمي ووورّ  وأبوووا الثقووواء   ألن 

 . (ٖ)بيا ؾص ُ ، وال يُ  ؾص ُ اإلبيام   فبل تُ 

 دفاع الدمامٔيّن :

و ، عِ عمى مظْ  دليل   ؼْ دافع الدماميظّي عؽ الزمي رّ  ، فقال : " وىذا لؼ مقُ 
وماذا مصظع الطصظ  ظأ  : ابؽ ى ام[ بطال : )كؼ مؽ رجل  قام( ، و)كؼ مؽ 

 الغرف متعمق بط وذوف ، وىوؾ فويقرية ىمكت( ، فإنو ال مغير فيو سؾى أن 

                                                                                                                    
== 

، ودراسووات ألسوومؾب القوورآن الكووريؼ  ٜٕٙ/ٚ( . يظغوور : الوودر الطصووؾن ٕٖمووس: )
ٕ/ٗٓٗ . 

،  ٕٔ٘،  ٕٓ٘/ٙ، والطغظووي  ٜٕٙ/ٚ، والوودر الطصووؾن  ٜٕٓ/ٚ( الث وور الط وويط ٔ)
 . ٕٖٗ/ٕ، والسراج الطظير  ٜٜٗ/ٗوغرائ  القرآن 

،  ٔٙ٘،  ٓٙ٘/ٕٔ، ومفوواتيغ الغيوو   ٜٚٛ/ٕان ، والتثيووٖٛ/ٖ: الك وواف  ( يظغوورٕ)
 .ٗٛٗ/ٖ، وأضؾاء الثيان ٕٚٚ/٘ميؼ، و،رشاد العقل السٖٛٗ/ٕومداُر التظزيل 

 . ٕٓ٘/ٙ، والطغظي  ٜٕٙ/ٚ، والدر الطصؾن  ٜٕٓ/ٚ( الث ر الط يط ٖ)
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 التوووي ىوووي مثتووودأ ، أ  : )كايووور موووؽ الرجوووال قوووام( ، ِّ يل  ّٰٱم ووول رفوووع صوووفة لوووو 
 . (ٔ)و)كاير مؽ القرى ىمػ( "

  ألن الزمي وورّ  وأبووا الثقوواء  صوو يغ وأرى أن مووا ذكووره الوودماميظّي جووائز
عظدما أجاَزا ىذا الؾجو نغَرا إلى اسطيتيا   ولذا كوان الؾصو  بيوا جوائًزا ، بول 

ؼ موؽ رجول قوام( ، وقود إن ىذا الؾجوو متعويؽ فوي بعوض التراكيو  ، ن وؾ : )كو
نصَّ عمى ذلػ الّرضّي ، فقال : " إذا ان رَّ الططيِّز بوو )ِموْؽ( وجو  تقودير )كوؼ( 

، معظووي : أنيووا تكووؾن ديظئووذ  نكوورة ، وال ووار والط وورور صووفة ليووا ،  (ٕ)مظؾنووًة "
 . (ٖ)مساعد عميو –كطا مقؾل الدماميظّي  –والطعظى 

 ٰر ٰذ يي ىي ّٰٱ:  مووً  ِّ ىك ّٰٱيف  اليصووِب ُُِّ وو( 8) 

ٌ٘ يف  (ٜٙ:  األنعام) ِّ ٌّ ٰى ِّ خم  ٍّ ّٰٱ:  قساٛٗ، ٍّل اإلضاف٘ ستض
 ؟ (ٗ)

 ىك ّٰٱبظصوووووو   ِّ ٌّ ٰى ٰر ّٰٱ:   قوووووورأ ال طيووووووؾرُ 

 وفي وجو الظص  فييطا ثبلثة أوجو :،  (٘)ِّٰى

                                                   

 . ٕٓٙ/ٕ( ت فة الغري  ٔ)
 . ٚ٘ٔ/ٖ( شرح الكافية لمّرضّي ٕ)
 . ٕٓٙ/ٕ( يظغر : ت فة الغري  ٖ)
،  ٖٕٙ( وىي قراءة ابؽ كاير ، ونافع ، وأبي عطرو ، وابؽ عامر   يظغور : السوثعة ٗ)

 . ٘ٓٔوالتيسير 
، ومع وووؼ القوووراءات  ٕٗٔ، واإلت ووواف ص ٖٓٗ/ٔ( انغووور : معووواني القووورآن لمفوووراء ٘)

 ىي ّٰٱفوي :  ِّ يي ّٰٱ، وقرأ أبؾ ديؾة ب رىطا ، عظًفوا عموى  ٜٙٗ/ٕلميظي  
لالؾيووو ، وقوورأ ابووؽ م يصووؽ برفعيطووا ، عمووى  . انغرىووا فووي : ميتصوور ابووؽ ِّ يي

== 
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مظصووووؾبان بفعوووول  مقوووودر يوووودل عميووووو  ِّ ٰى ىك ّٰٱأن  : الؾجووووو األّول
، (ٔ)ال م اوزانو( )جعل ال طس والقطر ب ساب معمؾمقثمو، أ  : ِّ يي خئّٰٱ

 ،ديووان  رموواني ، والثغووؾ  ، والظسووفي ، وأبوويوىووذا ىووؾ مووذى  الاعمثووي ، والك
 . (ٕ)وغيرىؼ

: أنيطا مظصؾبان بوالعظ  عموى االسوطيؽ الطظصوؾبيؽ فوي  الؾجو الّااني
)أدووودث( الطتعووود   : فيوووو بطعظوووى ِّ خئ ّٰٱ، و ِّ ٰذ يي ىي ّٰٱ قؾلوووو :
 . (ٖ)لؾادد

الط وورور    ِّ يي ّٰٱظًفوا عمووى م ول : أنيطووا مظصوؾبان ع الؾجوو الّاالو 
إليوو غيور دقيقيوة إذا لوؼ  )جاعول(ألنو في م ل نصو    ألن إضوافة الؾصو  

 .(ٗ): أنو قرئ بال ر فييطافيو إلى معظى الطاضي، وي يد ليذا التؾجيو غرْ ظْ يُ 

                                                                                                                    
== 

، ٕٗٔدسووثاًنا( . انغوور: اإلت وواف صاالبتووداء واليثوور م ووذوف ، تقووديره : )م عووؾاًل 
 . ٜٙٗ/ٕومع ؼ القراءات 

( وال موؾنان مظصؾبيؽ باسؼ الفاعل )َجاِعُل( عظد الثصرييؽ   ألنو بطعظوى الطاضوي ، ٔ)
 . ٖ٘ٚ/ٔلمكرماني  وأجاز ذلػ الكؾفيؾن . انغر : غرائ  التفسير

كاليظيوو  ال ووربيظي ، وال ووؾكاني ، ورج ووو الثيضوواو  ، وأبووؾ السووعؾد ، وأجووازه السووطيؽ ( ٕ)
، ومعوالؼ  ٖ٘ٚ/ٔ، وغرائو  التفسوير  ٕٚٔ/ٗال مثي . انغر فوي ذلوػ : الك و  والثيوان 

، والث وور الط وويط  ٕٗ٘/ٔ، ومووداُر التظزيوول  ٗٚٔ/ٕ، وأنووؾار التظزيوول  ٙٗٔ/ٕالتظزيوول 
، و،رشووواد العقووول السوووميؼ  ٜٖٗ/ٔ، والسوووراج الطظيووور  ٔٙ/٘والووودر الطصوووؾن  ، ٜٓٔ/ٗ
 . ٕٖٛ/ٛ، وروح الطعاني  ٖٙٔ/ٕ، وفتغ القدير  ٘ٙٔ/ٖ

، و،رشواد  ٔٙ/٘( وأجازه السطيؽ ، وأبؾ السعؾد ، وا لؾسي . انغر : الدر الطصؾن ٖ)
 . ٜٕٖ/ٛ، وروح الطعاني  ٘ٙٔ/ٖالعقل السميؼ 

 . ٗٚٔ/ٕ، انغر : أنؾار التظزيل لمثيضاو  ( وىي قراءة أبي ديؾة ٗ)
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يودل عموى جْعول  ِّخم  ٍّ ّٰٱوأجاز ذلػ الزمي رّ  عموى أن قؾلوو :  
  فيوؾن إذ ذاُ عامبًل ،  اضي بيصؾصية  مستطر في األزمظة ال في الزمؽ الط

 ٰر ّٰٱويوووؾن لمط وورور بعووده م وول مووؽ اإلعووراب   فُيعظوو  عميووو قؾلووو : 
ِّ ٰى

(ٔ) . 

يتقيود بزموان لوواص ، إذا كوان ال  وتعقثوو أبوؾ ديوان   ألنوو غيور صو يغ
و،نطووا ىووؾ لبلسووتطرار   فووبل م ووؾز لووو أن معطوول ، وال موووؾن لط ووروره م وول ، 

عموى االسوتطرار فوي األزمظوة ، ويعطول   فوبل م وؾز  وعمى تسميؼ أن موؾن داالً 
أو مستقثبًل لؼ م ز عمى القؾل  ، العظ  عمى م ل م روره ، بل لؾ كان داالً 

 . (ٕ)الص يغ ، وىؾ مذى  سيثؾيو

  فوإن الزمي ورّ   لؾقؾعو في التظواقض –أمًضا  –كطا تعقثو ابؽ ى ام  
أنوو  (ٖ)ِّ ين ىن من ّٰٱ:  فوي  رَ مع أنو ذكَ  –ىظا  –أجاز ذلػ 

عمى  لَ عمى الزمؽ الطستطر كان بطظزلتو إذا ُدطِ  ِّ من ّٰٱ الؾص ُ  لَ طِ إذا دُ 
 . (ٗ)و م ضة  الطاضي في أن إضافتَ 

بوأن اسوؼ الفاعول )جاعول( إذا  –ىظوا  –وبيان ىذا التظاقض : أنوو صورَّح 

                                                   

،  ٛٚٔمذى  ال بلل الط مي في ال بلليؽ ص –أمًضا  –، وىؾ  ٖٚٚ/ٕ( الك اف ٔ)
، وانغور :  ٘ٙٔ/ٖ، وأبؾ السعؾد فوي تفسويره  ٗٚٔ/ٕوأجازه الثيضاو  في تفسيره 

 . ٜٕٖ/ٛ، وروح الطعاني  ٕٙ/٘، والدر الطصؾن  ٔٛ/ٖمفاتيغ الغي  
. ويظغووووور : الووووودر  ٜٔٔ،  ٜٓٔ/ٗ، والث ووووور الط ووووويط  ٜٙٔ/ٔلكتووووواب ( انغووووور : إ)

 . ٖٙ/٘الطصؾن 
 . ٗا مة  –( سؾرة الفات ة ٖ)
 . ٙٚٗ،  ٘ٚٗ/٘، والطغظي  ٙٔٔ/ٔ( الك اف ٗ)
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أريد بو االستطرار كان عامبًل   فتكؾن إضافتو غير دقيقية ظم ضة[ ، مع أنو 
بيووذا الطعظووى ، وذلووػ فووي  ِّ من ّٰٱا دقيقيووة ، وأن اسووؼ الفاعوول أنيوو رَ ذَكوو

  :فثيؽ كبلمو تظاف  واضغ .   ِّ ين ىن من ّٰٱ 

 دفاع الدمامٔيّن :

 أن بوويؽ اإلضووافةِ  سوومِّؼُ وقوود انتصوور الوودماميظّي لمزمي وورّ  فقووال : " ال نُ 
 –مابًل  –تظافًيا ، أال ترى أن الطصدر الطضاف إلى الفاعل  والعطلِ  ، الط ضةِ 
، كقؾلوووػ :  و فوووي الطفعوووؾلِ إعطاُلووو - موووع ذلوووػ -، وي وووؾز  و م ضوووة  إضوووافتُ 

( ، فإذا ثثت ذلوػ فممزمي ورّ  أن مقوؾل : ُجعَموْت  )أع ثظي َضْربُ  األميِر المصَّ
دطوبًل عموى  لَ دطبًل عموى اسوؼ الفاعول بطعظوى الطاضوي ، وُأْعِطو و م ضةً إضافتُ 
 و مووراًدا بووو الووزمؽُ ُنووكؾْ  غوورَض واالسووتقثال   ألن ال ، بطعظووى ال ووالِ  الفاعوولِ  اسووؼِ 

 . (ٔ)لطا قررناه "   . وال مظافاة بيؽ األمريؽ الطستطر  

 الطسووتطرَّ  سووثقو إليووو الظيثووي   ألن الزمووانَ  ومووا ذكووره الوودماميظّي مقثووؾل  
عموووى الطاضوووي ، وال وووال ،  م وووتطلُ  األنعوووامِ  فوووي آموووةِ  ه الزمي ووور   دَ قَصوووالوووذ  

و إضووافتُ  ، وكانووْت  الفاعوولِ  اسووؼَ  لْ ُمْعِطووفطووؽ نغوور إلووى الطاضووي لووؼ  واالسووتقثال ،
، ظاسؼ الفاعل[ عوامبلً  إلى معظى الطاضي كان الؾص ُ  يظغرْ  ، ومؽ لؼْ  دقيقيةً 

مووؽ  وادوود   ل  وُكوومقووؾل ال ووياب اليفواجي : " ،  (ٕ)دقيقيوة   و غيوورَ وكانوت إضووافتُ 

                                                   

: " لوووؼ مصووورح الزمي ووورّ   ٖٔٗ،  ٕٔٗ/ٕفوووي  –أمًضوووا  –، وقوووال  ٖٖٔ/ٕت فوووة الغريووو  ( ٔ)
اإلضوافة غيور دقيقيوة دتوى يموزم التودافع بويؽ كبلموو بأنو إذا كان داال  عمى َجْعل مستطر تكؾن 
 ، كطا ادعاه الطصظ  ظابؽ ى ام[ " .

 . ٙٚٔ/ٙ( داشية الظيثي ٕ)
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 . (ٔ)" األدؾالِ  وقرائؽِ  ، الطقامِ  باقتضاءِ  ؽ  متعيَّ  ؽِ يْ االعتثارَ 

عوووامبًل ،  ر  الطسوووتطِ  مووووؾنَ  ؽ أنْ بوووي – عموووى ىوووذا ال وووؾاِب  – فووواةَ وال مظا
  هرِ ر ا ادتووؾى عموووى الطاضووي ، وغْيووو  ألنووو لطوووا كووان مسوووتطِ  و دقيقيوووةً و،ضووافتُ 

 ةِ َيووونغوووًرا إلوووى ال ِ  دقيقيوووةً  اإلضوووافةُ  تِ َموووعِ فيوووو ال يتوووان مًعوووا   ف ُ  ْت َيووووعِ فرُ 
  ية الّاانية .عامبًل نغًرا إلى ال الفاعلِ  اسؼُ  لَ ى ، وُجعِ ولَ األُ 

 نِ ؾْ َكوووو ىووووذا لوووويس ب وووويء    ألن موووودارَ  أنَّ  اليفوووواجي   ويوووورى ال وووويابُ 
 أنْ  و   ولوووذا فقووود دووواولَ وعدِمووو ، عموووى العطووولِ  أو لفغيوووةً  ، و دقيقيوووةً إضوووافتِ 

وووووويُ  فووووووي :  الطؾضووووووعيؽ ، بأنووووووو مطوووووووؽ أن ُمقووووووال : إن االسووووووتطرارَ بوووووويؽ  قَ ؾفِّ
 ، د   ت ووووووود ِّ)َجاِعووووووول المْيوووووووِل(، وفوووووووي :  ثثوووووووؾتي   ِّ ين ىن منّٰٱ

  لوووووؾرود الطضوووووارا بطعظووووواه دون  لفغيوووووة   وو،ضوووووافتُ  ، ه، إفووووورادُ  ومتعاقووووو   
ميالًفووووا لطووووا فووووي آمووووة  –ىظووووا  – وفموووويس كبلُموووو  وعمووووى ىووووذا  . (ٕ)األّول

 . (ٖ)هرَ ذكَ  وتفصيل   ، تثييؽ  الفات ة ، بل ىؾ 

  

                                                   

 . ٓٓٔ/ٗ( داشية ال ياب ٔ)
 ( الطرجع السابق نفسو .ٕ)
 . ٘ٚٔ،  ٗٚٔ/ٙ( يظغر : داشية الظيثي ٖ)
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 ِّ ىن من خن حن جن ّٰٱ : يف  العطِف ُُ( ِّ 9)
 (ٔ:  األنعام)

ؾن إلى أنو م ؾز وجيان في الطعظوؾف عميوو ذى  الطفسرون ، والظ ؾي
 ، وىطا : ِّ ىن من خن حن جن ّٰٱ:  مؽ 

 معظووؾف   ِّ ىن من خن حن جن ّٰٱ: أن قؾلووو :  الؾجووو األّول
دقيووق  بال طوود  –تعووالى  –أن ل ، عمووى معظووى : ) ِّ مل خل ّٰٱقؾلووو :  عمووى

فيوفوورون   عمووى العثوواد ، ثووؼ الووذيؽ كفووروا بووو معوودلؾن  عمووى مووا لمقووو نعطووةً 
 نعطتو( .

 ِّ ىن ّٰٱ، و ِّ خن ّٰٱبووو  قووة  متعمِّ  ِّ من ّٰٱوالثوواء فووي قؾلووو : 
، أ  : )معوودلؾن عظووو    م ذوفووة   ِّ ىن ّٰٱ بطعظووى : )مطيمووؾن( ، وصوومةُ 

 عاطفوة   ِّ جن ّٰٱوالتواره أبوؾ ديوان   ألن ،  (ٔ)و(نفِسو عمى الفعولِ  اإلنكارُ  ليقعَ 
والظواىر  ابوؽ ى وام ، واإلم وي ، وُ َعو، وتابَ  (ٕ)اسوطية   عمى جطموة   اسطيةً  جطمةً 

 . (ٖ)ثيتْ لمترالي الر   –عظده  - ِّ جن ّٰٱابؽ عاشؾر ، و

 معظووؾف   ِّ ىن من خن حن جن ّٰٱ: أن قؾلووو :  الؾجووو الّاوواني

                                                   

ِنيؼ تظثيوووو  عموووى أنوووو لموووَق ىوووذه األشوووياَء أسوووثاًبا    ِّ من ّٰٱ( وقوووؾليؼ : ٔ) لتكوووؾ 
 . ٖ٘ٔ/ٕوتعي ِ يؼ   فطؽ دقِّو أْن ُمْ َطَد عمييا ، وال ُمْكَفر . يظغر : أنؾار التظزيل 

 . ٗٚ/ٗ( الث ر الط يط ٕ)
عظد موي لغير ميمة   فيي إلتيان لثر بعد لثر ، وليست لترتيو  زموان بعود  ِّ جن ّٰٱو( ٖ)

مع الثيوووان لئلم وووي ، وجوووا ٓٔٙ/٘، والطغظوووي  ٜٚ٘ٔ/ٖزموووان . يظغووور : اليداموووة لطووووي 
 . ٕٛٔ/ٚ، والت رير والتظؾير  ٘ٔ٘/ٔ
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موا  لمقَ  –تعالى  –أنو : )، عمى معظى  ِّ حم جم يل ّٰٱعمى قؾلو : 
سوؾاه ، ثوؼ ىوؼ معودلؾن بوو موا ال مقودر عموى شويء  مظوو( ،  عميو أدود   رُ دِ قْ ال مَ 

،  (ٔ)، وقووودم لمفؾاصووول ِّ ىن ّٰٱبالفعووول  قوووة  متعمِّ  ِّ من ّٰٱوالثووواء فوووي 
 . (ٕ)وجعميا ابؽ عظية لمتؾبي  ،لبلستثعاد  –عظد الزمي رّ   - ِّ جنّٰٱو

، وتثعو الفيور الوراز  ،  (ٖ)السابقيؽ ىذيؽ الؾجييؽ وقد أجاز الزمي ر   
 . (ٗ)وغيرىؼ ،والثيضاو  ، والظسفي ، والظيسابؾر  ، واليظي  ال ربيظي 

 َذا اْلَؾْجووَ َىوبأن  ى ام   ه ابؽُ أبؾ ديان ، وتمطيذُ  الزمي ر ِّ  عمى واعترَض 

                                                   

 ( وفي الثاء ديظئذ ادتطاالن :ٔ)
، وىووؾ التسووؾية بوويؽ ال وويئيؽ ،  مووؽ العوودل ِّ ىن ّٰٱ: أنيووا لمتعدمووة ، و أدوودىطا
 : )ثؼ الذيؽ كفروا مسّؾون بربيؼ غيَره(   فيوؾن الطفعؾل م ذوًفا .أ 
العدول ، أ  : )معودلؾن عوؽ ربيوؼ  مؽ ِّ ىن ّٰٱ: أنيا بطعظى )عؽ( ، و والّااني

 . ٕٙ٘/ٗيظغر : الدر الطصؾن   إلى غيره( .
، وضووعَّفيطا أبووؾ ديووان فووي الث وور  ٕٙٙ/ٕ، والط وورر الووؾجيز  ٕٖٔ/ٕ( الك وواف ٕ)

لؼ تؾضع لذلػ ، و،نطا التؾبي  ، أو االسوتثعاد مفيوؾم   ِّ جن ّٰٱ  ألن  ٗٚ/ٗالط يط 
. لمطيمة فوي الزموان –ىظا  - ِّ جن ٱّٰو ،ِّ جن ّٰٱمؽ سيا  الكبلم ، ال مؽ مدلؾل 

إلووى  ٛٗ/ٖ، وذىوو  الظيسوابؾر  فووي غرائو  القوورآن  ٕ٘٘/ٗيظغور : الوودر الطصوؾن 
 أنيا لترالي الرتثة ، والستثعاد مضطؾني ال طمتيؽ أددىطا عؽ ا لر .

 . ٕٖٔ/ٕ( الك اف ٖ)
اتيغ الغيو  كأبي السعؾد ، وابؽ ع يثة ، وال ؾكاني ، وابوؽ ثظواء الطغيور  . انغور : مفو( ٗ)

،  ٛٗ/ٖ، وغرائوو  القوورآن  ٜٓٗ/ٔ، ومووداُر التظزيوول  ٖ٘ٔ/ٕ، وأنووؾار التظزيوول  ٜٚٗ/ٕ
، وفوتغ  ٜ٘/ٕ، والث ور الطديود  ٘ٓٔ/ٖ، و،رشواد العقول السوميؼ  ٓٔٗ/ٔوالسراج الطظير 

 . ٖٕٔ/ٖ، والتفسير الطغير   ٖٔٔ/ٕالقدير 
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وَمِة    َمُ ؾزُ  الَ "  الاانيَ  َُ َمُكؾُن َمْعُظؾًفا َعَموى الصِّ َواْلَطْعُظوؾُف َعَموى ، أَلنَُّو ِإْذ َذا
َمِة ِصوَمة   َلوْؼ ، ِصوَمًة  ِّ خن حن جن ّٰٱ:  ِموْؽ َقْؾِلووِ  اْلُ ْطَموةُ  تِ َموعِ ، َفَموْؾ جُ  الصِّ

ووَمَة ِباْلَطْؾُصووؾلِ ألَ   غَّ َىووَذا التَّْرِكيووُ  َمِصوو ووُو َلووْيَس ِفيَيووا َراِبووط  َيووْرُبُط الصِّ ِإْن  ، ِإالَّ  نَّ
 (َرَوْيُت َعْظوُ : )ُيِريُد ،  (َأُبؾ َسِعيد  الَِّذ  َرَوْيُت َعِؽ اْلُيْدِر ِّ : )ُلرَِّج َعَمى َقْؾِلِيْؼ 

ووُو ِقيوولَ  اْلُطْضووَطرِ  َفَيُكووؾُن الغَّوواِىُر َقووْد َوَقووَع َمْؾِقووعَ    ُثووؼَّ الَّووِذيَؽ َكَفووُروا ِبووِو ):  ، َكَأنَّ
ووُدورِ ،  (َمْعووِدُلؾنَ  ْ َطووُل ِكَتوواُب َّللاَِّ وال مُ ، ُمَقوواُس عميووو  ِبَ ْيووُ  الَ    َوَىووَذا ِمووَؽ الظ 
ِ يِغ اْلَفِصيغِ ، َعَمْيوِ   . (ٔ)" َمَع َتْرِجيِغ َدْطِمِو َعَمى التَّْرِكيِ  الصَّ

  الطؾصؾلِ  صمةُ  ِّ يل ّٰٱ جطمةَ  عميو ىؾ أنَّ  الؾاردِ  العتراضِ ىذا ا وُ ووجْ 
مظيوووا عموووى  معوووؾدُ  لووويس َثوووؼَّ رابوووط   يوووا ، ولكوووؽْ طَ كْ ي دُ َظوووعْ عمييوووا مُ  فوووالطعظؾفُ 
ِّ حن ّٰٱ، وىووؾ  الطؾصووؾل

وو جطمووةَ  وذلووػ ألنَّ    (ٕ)  إلووى ضووطير   ت توواجُ  مةِ الصِّ
 . (ٖ)إلى الطؾصؾلِ  مةِ مؽ الصِّ  معؾدُ 

 دفاع الدمامٔيّن :

و ظوىوؾ أدود الطعترضويؽ نفَسو ى وام   عوؽ ذلوػ بوأن ابوؽَ  ب الودماميظي  أجا
 ، مرجً وا إمواه بوأن الاوؾانيَ  (ٗ)عمى الزمي رّ [ قد أجواز ىوذا فوي مؾضوع آلور

عميوو ظأ  : ابوؽ ى وام[  فييا كايًرا ، مقؾل الدماميظّي : " واالعتوراُض  غُ ُيتسامَ 
                                                   

 . ٓٔٙ،  ٜٓٙ/٘، والطغظي  ٗٚ/ٗ( الث ر الط يط ٔ)
 . ٕ٘٘/ٗر : الدر الطصؾن ( يظغٕ)
( ن ؾ : )جاء الذ  قام أبؾه( ، وشوْرُ  ىوذا الضوطير أن مووؾن مظابًقوا لمطؾصوؾل فوي ٖ)

اإلفراد ، والتذكير ، وفروعيطا . وقد مْيُمُ  االسؼ الغاىر ىذا الضطير ، ن ؾ : )أبوؾ 
،  ٗٚٔ: شرح شوذور الوذى  البوؽ ى وام صعيد الذ  رويت عؽ اليدر ( . يظغرس

ٔٚ٘ . 
 . ٛ٘ٔ-ٙ٘ٔ/ٖ( الطغظي ٗ)
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مؽ  األنعامِ  في آمةِ  و الزمي ر   إلي ما ذى َ  نَ كؾْ  قدَ تَ وذلػ أنو إذا اعْ    و  متؾجَّ 
ضعيًفا  العائدِ  ًفا عؽ الضطيرِ مَ لَ  مةِ عمى الصِّ  الطعظؾفةِ  في ال طمةِ  الغاىرِ  َجْعلِ 
ىوذا فوي قوراءة دطوزة  لِ ْاوىؾ عمى مِ  دمَ عميو ، فكي  أقْ  التظزيلِ  تيري ُ  ؾغُ سُ ال مَ 

اوؾاني بوو عوؽ ذلوػ موؽ أنيوؼ يتسوام ؾن فوي ال توذرَ وموا اعْ  ؟ (ٔ)في تمػ ا موة
ه لووردِّ  وَ بووو   فووبل وْجوو االعتووذارُ  الزمي وور َّ  عَ ًرا صوو يً ا وِسووذْ كووان ُعوو كايووًرا ، إنْ 
 . (ٕ)عميو "

 و بصو ةِ طَ ْصولَ  مَ زَ   ألنوو أْلو َ  صو يغ –فيطا مغير لي  –ورد  الدماميظّي 
 و ب ويء  سوثقَ مزَمويُ  أنْ  موؽْ  غَ ، وليس أوَض  ه عمى الزمي ر ِّ كرُ ظْ الذ  يُ  الدليلِ 
 . لُ مؽ قثْ  هُ زَ أجا لو أنْ 

)الوذ ( قد صرَّح بأن وقؾا  ، كطا أن الّرضيَّ  (ٖ)وبطال ىذا أجاب ال طظي
 رُ َفوتَ غْ ال مُ  موا فوي التوابعِ  رُ فَ تَ غْ   ألنو مُ  التثعيةِ  ، ال بظريقِ  ابتداءً موؾُن   صمةً 

 ِّ من ّٰٱ ، وىوؾ لوى أن الغواىرإ ، والظيثوي   رِ الطظيَّو ابؽُ  ، وذى َ  (ٗ)هفي غيرِ 
 . (٘)وتعغيًطا ، )بو( تفييًطا، وىؾ الضطيرِ  مؾضعَ  عَ ِض وُ 

بوو  العظو ُ  مووؾنَ  أنْ  يريدُ  الزمي ر َّ  عؽ ىذا بأنَّ  ال مثي   السطيؽُ  وأجابَ 
، كطووا قوود  مووانِ فووي الزَّ  يَ راِلووالتَّ  ، وال يريوودُ  ثتيؽِ تْ ي مووا بوويؽ الوور  راِلوولتَ    ِّ جن ّٰٱ

                                                   

( ٔٛ:  آل عطوران) ِّ ري ٰى ين ىن نن من زن ّٰٱ( وىي قراءة دطوزة : ٔ)
 . ٜٛ، والتيسير ص ٖٕٔبوسر )البّلم( وتيفي  الطيؼ . انغر : السثعة ص

 . ٜٖٙ/ٕ( ت فة الغري  ٕ)
 . ٜٓٔ/ٕ( داشية ال طظي ٖ)
 وما بعدىا . ٔٔ/ٖ( شرح الكافية لمّرضّي ٗ)
 . ٖٔ،  ٕٔ/ٙشية الظيثي ، ودا ٕٖٔ/ٕ( االنتصاف ٘)
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 ؟ (ٕ)عؽ الرابطِ  ؾِّ مُ اليُ  مؽَ  رَ كِ و ما ذُ زمُ مْ ، فكي  يَ  (ٔ)ح بو ىؾصرَّ 

 ِّ ىن من خن  حن  ّٰٱ:  علُٔ يف  املعطْيِف ( تعُٔج11) 
 (ٜ٘:األنعام)

 معظووؾف   ِّ ىن من خن  حن  ّٰٱ:  ذىوو  الزمي وورّ  إلووى أن 
فيوووؾ  ِّ جن يم ىم مم ّٰٱ، وأّموووا قؾلوووو :  ِّ حم جم يل ّٰٱو : قؾِلووو عموووى

ووو ،  ِّ الَ ووو قَ   ألن فْمووو ِّ حم جم يل ّٰٱلقؾلوووو :  والتفسووويرِ  ، كالثيوووانِ  ى ؾَ والظَّ
و ال يِّ  إلراجِ  امي مؽ جظسِ الظَّ  وال  رِ  ، الظثاتِ ب فوي  اميَ   ألن الظَّو تِ موؽ الطيِّ
 . (ٖ)ال يؾانِ  ؼِ كْ دُ 

 مض خض حض  جض  ّٰٱ:  بووأن م وويء  واعتوورض عميووو ابووؽ ى ووام

ِّ مع جع مظ حط
بالفعوول فييطووا يوودل عمووى لووبلف ذلووػ ، وأن الؾجووو أن  (ٗ)

ِّ جن يم ىم مم ّٰٱموؾن في ىذه ا مة معظؾًفا عمى جطمة 
(٘) . 

الوذ  ذكور أنوو تكورر فوي القورآن :  روىذا االعتراض سثقو إليو ابؽ الطظيَّ 

                                                   

 . ٕٖٔ/ٕ( الك اف ٔ)
لويس بقْصوِد أنوو صومة   –عظود ال وياب اليفواجي ىظوا  -، والعظو   ٕ٘٘/ٗالدر الطصوؾن ( ٕ)

برأسو ، وال ألنو جزء الصمة ، بل عمى أنوو موؽ روادفيوا ، ُعظو  عمييوا . ظداشوية ال وياب 
الطووظعؼ الطسووتْثعد مووع إنعامووو [ . وي ووؾز أن موووؾن جووزَء الصوومِة ، فووالطعظى : )ال طوود   ٜ/ٗ

[ . وأجوازه أبوؾ السوعؾد عموى أن مووؾن دالوبًل ت وت الصومة ٜ/ٗالكفران( . ظداشوية ال وياب 
 [ .ٙٓٔ،  ٘ٓٔ/ٖب ي  موؾن الُكّل صمة واددة .ظتفسير أبي السعؾد 

 . ٖ٘ٚ،  ٖٗٚ/ٕ( الك اف ٖ)
 . ٖٔمؽ ا مة  –( سؾرة يؾنس ٗ)
 . ٕٗٚ/٘( الطغظي ٘)
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ِّ مع جع مظ حط مض خض حض  جض  ّٰٱ
عموووووى  ؽِ يْ طَ ْسوووووالقِ  أدووووودِ   ُ   فعْظووووو (ٔ)

يوا عوؽ عُ قظْ  –ديظئوذ   – دُ ُعوعموى أنيطوا تؾأموان مقترنوان   فيثْ  كايًرا دليل   رِ ا لَ 
لقؾلوو :    الفاعول ؼباسو تُ ا موة أن تكوؾن الصوفا : أن قياَس  وُ ىا ، والؾجْ نغيرِ 
ِّ  مي خي ّٰٱ، و ِّ جم يل ّٰٱ

ِّ يي َجؤِع ُ  ّٰٱ، و (ٕ)
عموى   َ ، و،نطا عظَ  (ٖ)

، و وتطايِمووووو، ذلوووووػ    لمداللوووووة عموووووى تصوووووؾيرِ  ِّ مم ّٰٱصووووويغة الطضوووووارعة 
 يه ىه مه جه ين ىن من ّٰٱه ، فيؾ كقؾلوو تعوالى : واست ضارِ 
وو ال وويِّ  ، و،لووراجُ  (ٗ)ِّخي  حي جي فكانووت    درةِ فووي الُقوو أعغووؼُ  تِ مووؽ الطيِّ

 الطضوواراِ   ُ عْظوو ؽَ ، ودُسوو ًما فووي القوورآنِ ؼَّ   ولووذلػ جوواء مقوودَّ بووو أَتوو العظامووةُ 
 . (٘)عمى االسؼ   ألنو بطعظاه

 دفاع الدمامٔيّن :

موا  الزمي ور ِّ  ، فقوال : " فوي كوبلمِ  مؽ ابؽ ى ام وقد انتصر الدماميظي  
و ؾقُعووم ِّ جن يم ىم مم ّٰٱ وذلووػ أنووو قووال : إنَّ    بووو ىووذا االنتقووادُ  يظوودفعُ 
ِّ حم جم يل ّٰٱو : لقؾِلو ةِ الُطَثيِّظو ال طموةِ  مؾقعُ 

 مم ّٰٱ... و،ذا كوان قؾلوو :  (ٙ)
  ُمۡخااِ  ُ   ّٰٱ  ُ عْظوو تَّ َألووؼ يَتوو ِّ حم جم يل ّٰٱفووي مؾقووع الثيووان لووو  ِّ ىم مم

عميووو فووي ىووذا الط وول   لكؾنووو ال مصوومغ بياًنووا كوواألّول   فمووذلػ  ِّ ىن من خن

                                                   

 . ٜٔ، وسؾرة الروم  ٖٔيؾنس  ( كطا في سؾرةٔ)
 . ٜٙمؽ ا مة  –( سؾرة األنعام ٕ)
 . ٜٙمؽ ا مة  –( سؾرة األنعام ٖ)
 . ٛٔ، ومؽ ا مة  ٚٔا مة  –( سؾرة ص ٗ)
 . ٖ٘ٚ،  ٖٗٚ/ٕ( يظغر : االنتصاف ٘)
 . ٖٗٚ/ٕ( الك اف ٙ)
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  َ العْظو موا ُمعويِّؽُ  دَ ِجووُ    ففوي تموػ ا مواتِ  ِّ جم يل ّٰٱمعظؾًفوا عموى و مَ جعَ 
ِّ ممّٰٱ عمى

عموى غيوره   فُعطول  العظ َ  غُ .. وفي ىذه ا مة ُوجد ما يرجِّ  (ٔ)
 (ٕ)" و  ِ ومتَّ  غيورُ [ ظابؽ ى وام  ِ الطصظِّ  في ُكلّ  بطقتضاه ، وعير بذلػ أن كبلمَ 

. 

بوووو  دَ تفووورَّ  ىوووذا ىوووؾ موووذى    أنَّ  ؼُ ؾىِ ُيووو أنوووو كوووبلم ابوووؽ ى وووام موووؽ ونم وووظ
عموووى ىوووذا : الفيووور الوووراز  ،  وُ َعوووتابَ    إذْ  صووو يغ   ىوووذا غيووورُ ، و  الزمي ووور   

و شييَ  والثيضاو  ، والظسفي ، وابؽ جز  ، وابؽ كاير ، وأبؾ السعؾد ، بل إنَّ 
أبا ديان أجاز ىذا الطوذى  ، وكوذلػ السوطيؽ ال مثوي ، واليظيو  ال وربيظي ، 

 . (ٖ)وال ؾكاني

 عمووى االسووؼِ  االسووؼِ   َ عْظوو ألنَّ  –ىظووا  – وَ ىووذا الؾْجوو الزمي وور ِّ  والتيووارُ 
فكان ىوذا    رَ كَ كطا ذَ  ، لو الثيانِ  مؾقعَ  واقعة   ِّ ىم مم ّٰٱى ، وألن جطمة أْولَ 
 . ِّ حم جم يل ّٰٱعمى  ِّ خن  ُمۡخِ  ُ   ّٰٱً ا لعظ  مرجِّ 

 ِّ خن  ُمۡخاِ  ُ   ّٰٱ مووؾنَ  فيوؾ أنْ  ى وام   و ابؽُ  َ الذ  رجَّ  وأّما الؾجو الّااني
  ىذا العظ ُ  ، و،نطا دُسؽَ ِّ جن يم ىم مم ّٰٱمعظؾًفا عمى الفعل الطضارا 

 لفوظِ  ، بيبلفِ  ت  وقْ  في ُكلِّ  بذلػ الفعلِ  الفاعلِ  عمى اعتظاءِ  يدل   الفعلِ  ظَ لفْ  ألنَّ 

                                                   

 . ٜٔ، وسؾرة الروم  ٖٔ( كطا في سؾرة يؾنس ٔ)
 . ٖٕٙ،  ٕٕٙ/ٕ( ت فة الغري  ٕ)
،  ٖٕ٘/ٔ، وموووداُر التظزيووول  ٖٚٔ/ٕ، وأنوووؾار التظزيووول  ٗٚ/ٖٔ( مفووواتيغ الغيووو  ٖ)

، وتفسووير  ٚ٘/٘، والوودر الطصووؾن  ٚٛٔ/ٗ، والث وور الط وويط  ٕٓٚ/ٔوالتسووييل 
، و،رشواد العقول السوميؼ  ٖٛٗ/ٔ، والسراج الطظيور  ٖٗٓ/ٖالقرآن العغيؼ البؽ كاير 

 . ٕٙٔ/ٕ، وفتغ القدير  ٗٙٔ/ٖ
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 . (ٔ)ص يغ   عمى الفعلِ  لمفعلِ  وِ  ابِ الطُ  االسؼِ   َ عظْ  ، وألنَّ  االسؼِ 

: أبووووؾ ديووووان ، والسووووطيؽ ال مثووووي ، وال ووووؾكاني ،  –أمًضووووا  –وأجووووازه 
 . (ٖ)وىؾ مذى  ابؽ مالػ ، والظاىر ابؽ عاشؾر ، (ٕ)يوال ظقيظ

ىطا   ألنيطووا متسوواويان فووي ألدوودِ  وأرى أن الطووذىثيؽ جووائزان بووبل توورجيغ  
 :  انِ رجِّ مؽ الطذىثيؽ مُ    إذ لُكلّ    اتِ الطرجِّ 

، وَمووؽ وافقووو ، وىووؾ ظعظوو  االسووؼ عمووى  الزمي وور ِّ  مووذى َ  غُ يوورجِّ  – ٔ
 االسؼ[ ، أمران ، ىطا : 

 التأويل . عدمُ :  األّول األمر

عمى  اسؼ     ألن فيو عظ َ  ؽِ يْ فَ بيؽ نؾعي الطتعاطِ  قُ : التؾافُ  الّاانياألمر 
 . اسؼ  

، وىوؾ ظعظو  االسوؼ عموى  ى وام   ، وابوؽِ  مالوػ   ابوؽِ  موذى َ  غُ ويرجِّ  – ٕ
                                                   

ا ، فيووؾ فعوول غيوور موو ول باسووؼ ، فُيوورد  ( وي ووؾز فووي ٔ) ًَ ىووذا الفعوول أن موووؾن مسووتأنً 
ممِ  ُ   ّٰٱاالسووؼ إلووى معظووى الفعوول ، فووو  ، وي ووؾز أن تكووؾن  ِّ مم ّٰٱفووي قووؾة  ِّ مُخ 

(   فيوؾ بتأويول ِّ مم ّٰٱجطمة  اسوؼ واقوع مؾقوع لثور ثوان   ولوذا  لثًرا ثانًيا لو )إنَّ
وانغور : مفواتيغ الغيو  [ . ٛ٘،  ٚ٘/٘عظ  عميوو اسوؼ صوريغ . ظالودر الطصوؾن 

 . ٖٛٗ/ٔ، والسراج الطظير  ٕ٘ٔ/ٖ، وغرائ  القرآن  ٗٚ/ٖٔ
، والعووذب  ٕٙٔ/ٕ، وفووتغ القوودير  ٛ٘،  ٚ٘/٘، والوودر الطصووؾن  ٚٛٔ/ٗالث وور الط وويط ( ٕ)

، ومطوووؽ أجووواز الوووؾجييؽ :  ٖٙ٘،  ٖ٘٘/ٔالظطيووور موووؽ م وووالس ال وووظقيظي فوووي التفسوووير 
 . ٕٕٚ،  ٕٕٙ/ٚا لؾسي في روح الطعاني 

،  ٖٗٔ٘/ٚ، وتطييود القؾاعود  ٕٕٚٔ/ٖ، وشرح الكافية ال وافية  ٖٖٛ/ٖشرح التسييل ( ٖ)
 /  – ٗٓٗ/ٕ، وشورح األشوطؾني  ٜٕٕٔ/ٗ. وانغور : اإلتقوان  ٖٛٛ/ٚوالت رير والتظؾير 

 . ٕٕٔ/ٖالعمطية ، وضياء السالػ 
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 ، ىطا : –أمًضا  –الفعل[ ، أمران 

 . ب طمة   ؽِ يْ فَ بيؽ الطتعاطِ  لِ ْص مؽ الفَ  وُ : سبلمتُ  األّولاألمر 

عموووى  ِّ ُمۡخاااِ  ُ   ّٰٱو ، وىوووؾ عظووو  َموووقابِ مُ  ال ووويءِ  : ِذْكووورُ  الّاوووانياألمووور 
ِّ مم ّٰٱو ، وىؾ مُ ما مقابِ 

(ٔ) . 

ِ٘ عطِف ْاشُ ( ٔٔ)  ِ٘  ادتنل :  الزمور) ِّ زي ري ٰى ين ّٰٱ االمسٔو
 (ٔٙ:  الزمر) ِّ  رث يت ىت نت ّٰٱ علٙ ادتنل٘ الءعلٔ٘ (ٖٙ

: ، ن وؾعمى االسطيةِ  االسطيةُ  ةُ ال طم  َ ظَ عْ أن تُ  ال طلِ  في عظ ِ  األصلُ 
 نب مب ّٰٱ، ن ؾ :  عمى الفعميةِ  الفعميةُ  ظا( ، أو ال طمةُ نثي   ظا لُم ّطد  رب   )لُ 
ِّ يب ىب

وذلوػ لظكتوة مقتضوييا   ، وي ؾز العدول عؽ ىذا األصل  (ٕ)
  مي زي ري ٰى ين ّٰٱ:  السيا  ، ومؽ ذلػ : العظ  فوي 

ِّ ىي ني
 : ، ولمظ ؾييؽ فييا مذىثان ، ىطا (ٖ)

 رن ّٰٱعمى قؾلو :  معظؾف   ِّ ٰى ين ّٰٱ: أن قؾلو :  الطذى  األّول

  ، فيي مؽ باب عظ  االسطية عمى ماميا  ِّنن من  زن
و بأنو نفسَ  –سث انو  –  َ َص في ذلػ : أنو لطا وَ  وُ والؾجْ لمتظاس  بيظيطا ، 

و بيده ، قال : )والذيؽ كفروا أن موؾن األمر كذلػ ومفاتي ُ  ، شيء   لالق ُكلِّ 
 . (ٗ)ػ ىؼ الياسرون(أولئ

                                                   

  / الثابي ال مثي . – ٖ٘ٔ/ٕ( انغر في ذلػ : التصريغ ٔ)
 . ٙ٘مؽ ا مة  – ( سؾرة األدزابٕ)
 . ٖٙمؽ ا مة  –( سؾرة الزمر ٖ)
 . ٕٕ/ٕٗ، وروح الطعاني  ٜٖٗ/ٜ( الدر الطصؾن ٗ)
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 ، (ٔ)ِّمك لك اك  يق  ّٰٱو : معظؾًفووا عمووى قؾِلوو أن موووؾنَ  والتووار الظيثووي   
والوذيؽ كفوروا  ، ال ميمة ال وأنِ  بيذه الصفاتِ  متص    - سث انو -أ  : )ىؾ 

 . (ٕ)وج دوا ذلػ أولئػ ىؼ الكاممؾن في اليسران(

 بطووا قثمووو معظووؾف   متصوول   ِّ ٰى ين ّٰٱ: أن قؾلووو  الطووذى  الّاوواني
ِّ  رث يت ىت نت ّٰٱعمووى قؾلووو : 

عمووى  معظؾفووة   اسووطية   فيووي جطمووة     (ٖ)
وووو ، والتقوووودير : فعميووووة   جطمووووة   يؼ والووووذيؽ كفووووروا ىووووؼ قوووويؽ بطفووووازتِ الطتَّ  ي لُ )يظ ِّ

 ، عموى العثوادِ  عمى أنو مييطؽ   لمداللةِ    بيظيطا اعتراضية   الياسرون( ، وال طلُ 
لتضووادّ  بوويؽ  التقابوولِ  عمووى سووثيلِ  فووالعظ ُ    عمييووا   ووازِ يؼ مُ عمووى أفعووالِ  مووع  مظَّ 

 . (ٗ)الطعظى ال طمتيؽ مؽ دي ُ  مفرداتِ 

، والثيضووواو  ، والظسوووفي ،  عظي  ْسووو، والرَّ  و،لوووى ىوووذا ذىووو  : الزمي ووور   
 . (٘)وال بلل الط مي ، والظاىر ابؽ عاشؾر

                                                   

 . ٕٙمؽ ا مة  –( سؾرة الزمر ٔ)
. وي ووؾز أن موووؾن معظؾًفووا عمووى مقوودر ، والتقوودير : )فالووذيؽ  ٖٕٗ/ٖٔداشووية الظيثووي ( ٕ)

..( ، ويورى ا لؾسوي أن فيوو روا .اتقؾا أو فالذيؽ آمظؾا بآموات ل ىوؼ الفوائزون والوذيؽ كفو
 . ٕٕ/ٕٗا . يظغر : روح الطعاني تكمفً 

 . ٔٙمؽ ا مة  –( سؾرة الزمر ٖ)
 . ٖٕٗ/ٖٔ( يظغر : داشية الظيثي ٗ)
، وموووداُر  ٚٗ/٘، وأنوووؾار التظزيووول  ٜ٘ٙ/ٔ، ورموووؾز الكظوووؾز  ٖٛٔ/٘( الك ووواف ٘)

. ويظغور : الودر  ٘٘/ٕٗ، والت رير والتظوؾير  ٘ٔٙ، وال بلليؽ ص ٜٓٔ/ٖالتظزيل 
،  ٜ٘ٗ/ٖ، والسوووراج الطظيووور  ٕٕ٘/ٕ، والتسوووييل البوووؽ جوووز   ٜٖٗ/ٜالطصوووؾن 

 . ٕٕ/ٕٗوروح الطعاني 
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ولوووذا فقووود    (ٔ)، ال عاطفوووة   ( اسوووتئظافية  أن )الوووؾاوَ  الفيووور الوووراز  ويووورى  
 وذلػ مؽ وجييؽ ، ىطا :   مي ر ّ اعترض عمى الز 

 . أن وقؾا الفاصل الكاير بيؽ الطعظؾف عميو بعيد  :  الؾجو األّول

و : ، وقؾلُ  فعمية   جطمة   ِّ  رث يت ىت نت ّٰٱو : أن قؾلَ  : الؾجو الّااني
 الفعميوةِ  عمى ال طمةِ  االسطيةِ  ال طمةِ   ُ ، وعظْ  اسطية   جطمة   ِّ ٰى ين ّٰٱ

 . (ٕ)ال م ؾزُ 

 : دفاع الدمامٔيّن

ردَّ الودماميظّي ىوذا االعتوراض بقؾلووو : " لكوؽ التظاسو  مظموؾب ، وال تقووع 
 الكووافريؽ : الداللووةُ  فووي قضوويةِ  فقوود ُمقووال : أريوودَ   الطيالفووة إاّل لظكتووة تقتضوويو 

الطو مظيؽ :  في قضويةِ  ، وأريدَ  باالسطيةِ  يؼ   فظاسثو اإلتيانُ سرانِ لُ  عمى ثثاتِ 
 –تعالى  – لِ  ةِ ظَّ مِ    إشعاًرا بتعغيؼِ  ؾءِ ؽ الس  ىؼ مغيرَ  يؼ مّطا نالَ ن اتِ  تصؾيرُ 
 . (ٖ)" الطضاراِ  ذاتِ  بالفعميةِ  و اإلتيانُ و ، فظاسثَ وفضمِ ، عمييؼ 

ىوذا  يوا تثظَّوى الزمي ور   مِ التوي ألجْ  توةِ كْ إلى الظ   ه م يرُ في ردِّ  فالدماميظي   
نثَّوو عمييوا بوو ، وقود ة  عظد القائميؽ مرعيَّ  مم ؾعة   نكتة   ، وىي بالفعلِ  الطذى َ 

 الوذ  ردَّ ىوذا االعتوراض ، ىوؾ ولؼ موؽ الدماميظّي ودده،  (ٗ)الثيضاو  ، والظيثي
ولكؽ سثقو إلى ذلػ : أبؾ ديوان ، وابوؽ ى وام ، والسوطيؽ ال مثوي ، وتوابعيؼ 

 ا لؾسي .

                                                   

 . ٕٔ/ٙ، والتاره الظيسابؾر  في غرائ  القرآن  ٔٚٗ/ٕٚ( مفاتيغ الغي  ٔ)
 . ٔٚٗ/ٕٚ( مفاتيغ الغي  ٕ)
 . ٜٔ٘/ٕ( ت فة الغري  ٖ)
 . ٖٕٗ/ٖٔي ، وداشية الظيث ٚٗ/٘( أنؾار التظزيل ٗ)
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فأجاب أبؾ ديان عؽ االعتراض األّول ، بوأن الفاصول لويس بوايور ، كطوا 
 . (ٔ)ي اعتراضوذكر الفير الراز  ف

ا   إذ ال مانعَ  وأّما االعتراُض   االسوطيةِ  مؽ عظو ِ  الّااني فيؾ ضعي   ِجد 
 قال أبؾ ديان : " وكوبلمُ ،  (ٕ)ه عظد الظ ؾييؽفي جؾازِ  ، وال شثيةَ  عمى الفعميةِ 

 . (ٖ)" ْشِتَغالِ َنَغَر ِفي َأْبَؾاِب اال ، َوالَ  ُم َمْؽ َلْؼ َيَتَأمَّْل ِلَساَن اْلَعَرِب َكبلَ  ىؾ الراز ِّ 

 حق مف خف حف ّٰٱ : ّاليءووووٕ يف  ، بووووج اليَووووٕ ِّ مف ّٰٱ( 12)
 (ٕ٘:  األنفال) ِّ خك حك  جك مق

 في ىذه ا مة عمى عدة أقؾال ، مظيا : ِّ مف ّٰٱالتم  العمطاء في معظى 

، أو  ِّ خف ّٰٱلووووو  صووووفة   ، وال طمووووةُ  ناىيووووة   ِّ مف ّٰٱ: أن  القووووؾل األّول
مقؾاًل فييا ال تصويثؽ الوذيؽ  )واتقؾا فتظةً لقؾل  ىؾ الصفة ، والطعظى :  معطؾلة  

ليوا ،  ضويؽَ الطتعرِّ  يُ ، والطعظوى : نْيو فتظةلمو في الغاىرِ  عمطؾا مظكؼ( ، والظييُ 
، وىوؾ موذى  ابوؽ العربوّي ،  (ٗ)لئلصوابةِ  ُض ، والطعظى : التعر   لئلصابةِ  والفعلُ 

ووو فاإلصوووابةُ  : ، وعموووى ىوووذا (٘)واسوووتغيره ابوووؽ ال اجووو  ضووويؽ ، بالطتعرِّ  ة  لاصَّ
                                                   

 . ٕٓٗ/ٚ( الث ر الط يط ٔ)
، وروح  ٖٕ٘/ٙ، والطغظووووي  ٜٖٗ/ٜ( الطرجووووع السووووابق نفسووووو ، والوووودر الطصووووؾن ٕ)

 . ٔٚ/ٕ. ويظغر في ذلػ : اليصائص  ٖٕ/ٕٗالطعاني 
 . ٕٓٗ/ٚ( الث ر الط يط ٖ)
( فوووالظيي فوووي الصوووؾرة لمطصووويثة ، وفوووي الطعظوووى لمطيووواطثيؽ ، يظغووور : أموووالي ابوووؽ ٗ)

. والقؾل بؾقؾا الظم  صفة لمظكرة مطتظع أو ضوعي    ولوذا وجو   ٕٗٔ/ٔال اج  
، والووودر الطصوووؾن  ٕٖٗ/ٖانغووور : الطغظوووي  –كطوووا ذكرنوووا  –إضوووطار القوووؾل فييوووا 

٘/ٜ٘ٛ . 
 . ٕ٘ٔ،  ٕٗٔ/ٔ، وأمالي ابؽ ال اج   ٕٖٖ/ٕ( أدوام القرآن ٘)
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 . (ٔ)قياسي   الظؾنِ  وتؾكيدُ 

 يؽ ، ىطا :، والقائمؾن بيذا عمى مذىث نافية   ِّ مف ّٰٱأن :  القؾل الّااني

 ، وال داجوةَ  ِّ خف ّٰٱلو  صفة   ِّ حق مف ّٰٱ ال طمةَ  : أنَّ  األّولالطذى  
، وعموى ىوذا تكوؾن  لثريوة   السوابق   ألن ال طموةَ  ، كالطذىِ   قؾل   إلى إضطارِ 
بأنيوا  ْت فَ بالغالطيؽ   ألنيوا قود ُوِصو ةً ه ، ال لاصَّ وغيرِ  ، لمغالؼِ  ةً عامَّ  اإلصابةُ 
 بيؼ ؟ ةً مع ىذا لاصَّ  ، فكي  تكؾنُ  ةً يؼ لاصَّ ال تصيثُ 

 – شواذ   –ىظوا  – التؾكيودِ  نوؾنِ  ، ودلوؾلُ  (ٕ)أبوي ديوان وىذا ىوؾ موذى ُ  

                                                   

ىوو  ، وذ ٔٚ٘/ٕ. وأجوواز ىووذا الزمي وورّ  فووي الك وواف  ٖٕٖ/ٖ( يظغوور : الطغظووي ٔ)
،  ِّ خف حف ّٰٱ:  الفووراء ، والطثوورد ، والزجوواج إلووى أن الكووبلم تووؼَّ عظوود 

وىؾ لظاب عام لمط مظيؽ ، بو يتؼ الكبلم عظده ، ثؼ ابتودأ نيوي الغمطوة لاصوة عوؽ 
التعرض لمغمؼ فتصيثيؼ الفتظة لاصة ، وُألرج الظيي عموى جيوة الطياطثوة لمفتظوة   

ل . انغور : الثسويط  ، والث ور  ٘ٔ٘/ٕوالط ورر الوؾجيز  ، ٕٙٛٚ/ٗفيؾ نيي ُم وؾَّ
 . ٜٜٕ/ٕ، وفتغ القدير  ٚٚٗ/ٗالط يط 

 وفي ا مة مذىثان آلران :
، والتوواره ابووؽ عاشووؾر أنووو عمووى معظووى الوودعاء ، فموويس جؾاًبووا ،  مووذى  األلفووش – ٔ

الظووؾن ، و،نطووا ىووؾ نيووي مسووتأن  بعوود نيووي تأكيووًدا لؤلموور باتقائيووا .  و،اّل مووا دلمتووو
 [ .ٖٛٔ/ٜ، والت رير والتظؾير  ٖٚٗ/ٔظمعاني القرآن 

أنيوا جوؾاب قسوؼ م وذوف ، وفوي ذلوػ وعيود لمغوالطيؽ فقوط . يظغور :  مذى  الطيودو   – ٕ
، وغرائوو   ٘ٔ٘/ٕ، والط وورر الووؾجيز  ٕٔٓ/ٕ، وزاد الطسووير  ٜٖٓ/ٕالظكووت والعيووؾن 

 . ٖٛٗ/ٔالتفسير 
 . ٕٖٙ/ٖ، والطغظي  ٘٘/ٖ. ويظغر : أنؾار التظزيل  ٚٚٗ/ٗ( الث ر الط يط ٕ)
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 . (ٔ)ؼِ القسَ  في غيرِ  الطظفيَّ    ألنيا ال تدللُ  – عظد ال طيؾرِ 

زَ  سوطاعي   بعود الظفويِ  التؾكيودَ  إلى أنَّ  ى ام   بؽُ ا وذى َ  ه ىوؾ ، والوذ  جوؾَّ
 . (ٕ)بو )ال( الظاىيةِ  )ال( الظافيةِ  ت ثيوُ 

كؼ ال أصوابتْ  ، عموى معظوى : )إنْ  رِ األْمو جوؾابُ  الفعولَ  : أنَّ  الّاانيالطذى  
وو تصوي ُ  وىووؾ موذى  الفوراء ، واليظيوو   ( .ؼْ ُكو، بول تعط   ةً الغوالطيؽ موظكؼ لاصَّ

 ، (ٗ)وأجوووازه الثيضووواو  ، واإلم وووي ، والتووواره الثغوووؾ  ، والظسوووفي ، (ٖ) وووربيظيال
 . (٘)الزمي ر    ىذا الؾجوَ  رَ وذكَ 

 : االعتراضات عمى الزمي ر  ، ودفاا الدماميظيِّ عظو

، ياعؽ اثظيؽ مظ أجاب الدماميظي   عمى الزمي ر ِّ  ولمظ ؾييؽ اعتراضات   
 وىطا :

                                                   

( فوبل م يووزون ذلووػ ، وي طموؾن مووا جوواء مظوو عمووى الضوورورة أو الظودور .ظأمووالي ابووؽ ٔ)
 [ .ٕ٘ٔ/ٔال اج  

، ومطؽ أجاز ذلػ : ابوؽ جّظوي ، وابوؽ  ٖٕٖ/ٖ. وانغر : داشية الصثان  ٕٖٙ/ٖالطغظي ( ٕ)
موع  مالػ ، وأبؾ ديان ، وعمة ال ؾاز : أن الظؾن ل قت الفعل الطظفي موع الفصول   فم اقيوا

، وتؾضووويغ  ٙ٘ٙ/ٕ، واالرت ووواف  ٕٓٔ/ٖعووودم الفصووول أْولوووى . يظغووور : شووورح التسوووييل 
 . ٕٕٓ،  ٜٕٔ/ٕ، وشرح األشطؾني  ٚٚٔٔ/ٖالطقاصد 

( فيي كقؾلػ : )انزل عؽ الدابوة ال تظردظوػ( ، أ  : )إْن تظوزل عظيوا ال تظردظوػ( . ٖ)
،  ٖٗٗ/ٗان ، والك و  والثيو ٙٔ/ٕ، وب ور العموؾم  ٚٓٗ/ٔيظغر : معاني القورآن 

 . ٘ٗٗ/ٔ، والسراج الطظير  ٖٛٗ/ٔ، وغرائ  التفسير  ٕٔٓ/ٕوزاد الطسير 
، وجوامع الثيوان  ٜٖٙ/ٔ، ومداُر التظزيول  ٘٘/ٖ، وأنؾار التظزيل  ٖٕٛ/ٕتفسير الثغؾ  ( ٗ)

، وأدووووام القووورآن أدووووام القووورآن البوووؽ العربوووّي  ٗٚٗ/٘ٔ، ويظغووور : مفووواتيغ الغيووو   ٘ٔ/ٕ
 . ٕ٘ٔ/ٔال اج  ، وأمالي ابؽ  ٖٖٖ/ٕ

 . ٜٜٕ/ٕ، ويظغر : فتغ القدير  ٔٚ٘/ٕ( الك اف ٘)
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و أبووؾ ديووان ، وابووؽ ى ووام ، ووافقيطووا : اعتوورض عميوو االعتووراض األّول
الَّذيؽ  تصي ُ  ؾىا الَ قُ تتَّ  َفِإنَُّكؼ ِإنْ : )اْلَطْعظى ِديَظِئذ   أَلنَّ   "  األمير بأن ىذا فاسد  
ةً   َأَصاَبْتُكؼ الَ  ِإنْ : ) التَّْقِديرَ  ِإنَّ ظأ  : الزمي رّ [ : و َوَقؾلُ ،  (عمُطؾا ِمْظُكؼ َلاصَّ

ْر َ    َمْرُدود   (ةً َلاصَّ  الغَّاِلؼَ  صي ُ تُ   ؽْ ِمو الَ ،  رِ اأَلمْ  مؽ جظسِ  رُ قدَّ ِإنََّطا مُ  أَلن ال َّ
 .(ٔ)ػ(تأتظي أكرمْ  : )ائتظي أكرْمػ( ، التقدير : )إنْ "، ففي ن ؾاْلَ ؾاِب  جظسِ 

بيووذا  الفسووادِ  فووي دصووؾلِ  بأنووو " ال شووػَّ  وردَّ الوودماميظّي ىووذا االعتووراض
ثيؽ ليوا ، الطيواطَ  قواءِ ًثوا عموى اتِّ مرتَّ  مووؾنُ  ةِ الفتظ إصابةِ  عطؾمَ    ألنَّ  االعتثارِ 

ذلوػ   فقود صورَّح بوالطعظى عموى  دةِ ْيوبر ء  مؽ عُ  الزمي ر َّ  ، لكؽَّ  وىؾ عاىر  
 . (ٕ)" ظابؽ ى ام[  ، وليس ما ذكره الطصظِّ  ال ؾابيةِ  تقديرِ 

 ؼْ كُ أصوابتْ  ن ده مقوؾل : " فوالطعظى : )إنْ  و،ذا رجعظا إلى عثارة الزمي ر ِّ 
 . (ٖ)( "كؼْ تعط   ، بلْ  ةً الغالطيؽ مظكؼ لاصَّ  تصي ُ ال 

ليست  – عمى ىذا التقديرِ  عظد الزمي ر ِّ  –: أن ا مة  فأراد الدماميظي   
ال  ؾاُقوتتَّ  : )إنْ  ُمقوالَ  إلوى أنْ  ذلوػ رجوعَ  رَ   إذ لؾ قدَّ  األمرِ  جؾاِب  مؽ باِب 

،  ال زاءِ  بقريظةِ  ال ر ُ  رَ قدَّ ، وىؾ أن مُ  رَ آلَ  ، بل ىؾ مؽ باب   دُ (   فيفسُ  ْ ِص تُ 
 . (ٗ)الغالطيؽ( ال تصي ُ  ؼْ كُ أصابتْ  الطقام ، كطا قال : )إنْ  واقتضاءِ 

الكوبلم : )اتقوؾا  بأن ىذا م طؾل عمى المفظ ، وأصلُ  عظو وأجاب ال ياب
و ؽَّ ثَ يكؼ ال تصوأصابتْ  كؼ فإنْ ظَّ فتظة ال تصيثَ  و ةً الوذيؽ عمطوؾا لاصَّ ؼ(   كُ تْ ، بول عطَّ

                                                   

،  ٕٖٛ/ٖ، والطغظووي  ٜٔ٘،  ٜٓ٘/٘، والوودر الطصووؾن  ٛٚٗ/ٗ( الث وور الط وويط ٔ)
 . ٜٜٔ/ٔ، وداشية األمير  ٖٛٗ/ٔوغرائ  التفسير 

 . ٓٓٛ/ٔ( ت فة الغري  ٕ)
 . ٔٚ٘/ٕ( الك اف ٖ)
 . ٚٙٗ/ٖلسيؾطي عمى الثيضاو  ، وداشية ا ٜٙ/ٚ( يظغر : داشية الظيثي ٗ)
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 يَ طِّ و ، وُسووو عْظوولتسووث ثِ  رِ الطقوودَّ  ال وور ِ  جووؾاِب  قووامَ ال وور  الّاوواني مُ  جووؾابُ  قيؼَ فووأُ 
 –عظوود الظيثووي ، والسوويؾطي  –، وىووؾ  (ٔ)معووو لفًغووا الطعاممووةَ    ألنَّ  األموورِ  جووؾابَ 
 . (ٕ)رِ لؤلمْ  ، وليس ب ؾاب   ر  مقدَّ  ل ر    جؾاب  

، (ٖ)ى ام   عظد ابؽِ  شاذ   عؽ القياسِ  : أن التؾكيد لارج   االعتراض الّااني
فيوؾ غيور  (ٗ)وأّما تظغير الزمي رّ  ىوذه ا موة بالطاوال السوابق ، وبآموة الظطول

، َوَجوَزاء  ، َشوْر    َموةِ أَلنَّوُو َيْظوَتِغُؼ ِموَؽ اْلِطَاواِل َوا "  مقؾل أبوؾ ديوان : ص يغ  
َر   ِإْن َتتَُّقؾا ِفْتَظوًة الَ : )ْقِديُر َمِصغ  تَ  َتَرى َأنَُّو الَ  َأالَ  ، َيْظَتِغُؼ َذِلَػ ُىَظا َوالَ ، َكَطا ُقدِّ

وةً  وْرِ  ُمْقَتَضواُه  (  ُتِصيُ  الَِّذيَؽ َعَمُطؾا ِموْظُكْؼ َلاصَّ َُ َعَموى ال َّ أَلنَّوُو َيَتَرتَّوُ  ِإْذ َذا
 . (٘)" ِمْؽ ِجَيِة اْلَطْعَظى

بأن القوؾل بأنوو ال يظوتغؼ موؽ ىوذا التقودير  وانتصر الدماميظّي لمزمي ر ّ 
عمى مذى  غير الكسائي في الطسألة ، وأّما الكسائي فبل  ي  ظِ مثْ  وجزاء ،شر  

موؽ  نُ يؾج  أن موؾن الطقدر موؽ جوظس الطمفوؾق   فقود أجوازوا ن وؾ : )ال تودْ 
( عمووى معظووى : )إن توودن مأكمووػ ، و،ن الظووارَ  توودللِ  ػ( ، و)ال تكفوورْ مأكْموو األسوودِ 

 . (ٙ)يوتكفر تدلل الظار(   نغًرا إلى الطعظى لمقريظة الطرشدة إل

موا يظاسو   –ىظوا  –  ألن الكؾفييؽ مقودرون  وانتصار الدماميظّي ص يغ
كطوا  –الكبلم ، وال يمتزمؾن أن موؾن الطقدر مؽ جظس الطمفؾق ، والزمي رّ  

                                                   

 . ٕ٘ٙ/ٗ( داشية ال ياب ٔ)
 . ٙٙٗ/ٖ، وداشية السيؾطي  ٚٙ/ٚ( داشية الظيثي ٕ)
 . ٕٖٚ،  ٕٖٙ/ٖ، والطغظي  ٕ٘ٔ/ٔ( انغر : أمالي ابؽ ال اج  ٖ)
 ( .ٛٔ:  الظطل) ِّ نن من زن رن ّٰٱ:  ( وىي ٗ)
 . ٜٔ٘/٘، والدر الطصؾن  ٛٚٗ/ٗ( الث ر الط يط ٘)
 . ٓٓٛ/ٔغري  ( ت فة الٙ)
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ر شرًطا مستقيؼ بو الطعظى ، ال مضطؾن األمر –ترى   . (ٔ)قدَّ

ي فوي دليل قاطع عمى بظبلن مذى  الكسوائ –عظد الدماميظّي  –ولؼ مقؼ 
رَ   . (ٕ)ََ ما قدر ذلػ   فمعل الزمي رّ  بظى عميو ، ونغر إلى الطعظى فقدَّ

ظود وأما التؾكيد بوالظؾن فمويس شواذ ا ، كطوا قوال ابوؽ ى وام   بول ىوؾ جوائز ع
  .  (ٖ)ألنو متضطؽ معظى الظم  ، وىؾ الظيي   الظ ؾييؽ

،  لتيووري  لووؼ يتعوورض ليطووا الوودماميظيّ وىظوواُ اعتراضووان آلووران عمووى ىووذا ا
 وىطا :

  فوبل  : ما أورده الثيضاو  مؽ أن جؾاب ال ور  متوردد   االعتراض األّول
معظوى  –ىظوا  – ؽَ يميق بو الظؾن الط كدة ، وال ؾاب عؽ ىوذا : أنوو لطوا تضوطَّ 

ِّ زن رن مم  ام  ّٰٱفيو ذلػ ، كقؾلو تعالى : الظيي ساغ 
(ٗ) . 

مؽ ىذا  ابؽ عاشؾر عميو بأنو مطظع: اعتراض الظاىر  االعتراض الّااني
، و،نطوا م وؾز لوؾ قوال :  ِّ خك حك  جك مق ّٰٱ:  التيري  

 . (٘))ال تصيثظكؼ( ، كطا مغير بالتأمل

وعمووى الوورغؼ مّطووا أوردنوواه مووؽ ىووذه االعتراضووات فإنووو مغيوور لووي أن ىووذا 
  ولووذا قووال الظيثووي فووي ت ووؾيز  الؾجووو صوو يغ عمووى االعتثووارات التووي ذكرناىووا

لو  ، والثبلغةُ  غُ أوَض   ُ و الطصظِّ الذ  سمكَ  والطظي ُ الثيضاو  ىذا اإلعراب : " 

                                                   

 . ٕ٘ٙ/ٗ، وداشية ال ياب  ٜٙ/ٚ( يظغر : داشية الظيثي ٔ)
 . ٔٓٛ،  ٓٓٛ/ٔ( ت فة الغري  ٕ)
 .  ٙ٘ٙ/ٕ، واالرت اف  ٕٓٔ/ٖ( يظغر : شرح التسييل ٖ)
 . ٛٔمؽ ا مة  –( سؾرة الظطل ٗ)
 . ٖٛٔ/ٜ( الت رير والتظؾير ٘)
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 ِّ مف ّٰٱ لَ عَ   جَ  لؤلمر جؾاب   ِّ حق مف ّٰٱ، وذلػ أنو ديؽ ذى  إلى أن  ىعَ أدْ 
معظوووى  يووووألن ف):  عميوووو قؾلوووو فوووي ال وووؾاب عوووؽ السووو ال ا توووي ، دلَّ  نافيوووة
 . (ٔ)"(الظيي

ِريَ  ّٰٱ املضووازع ِبىِصوو ُُِّ وو( 13)  َاو يف بعوود الءوواٛ يف  ووْاب االضووتء    ِّ أَُوَٰ
 : (ٖٔ:  الطائدة) ِّ حم جم هل ّٰٱ 

ِريَ  ّٰٱوالظ وؾييؽ إلوى أن الفعول الطضوارا  ، ذى  جطيوؾر الطفسوريؽ  ِّ أَُوَٰ
 سوؾءةَ  ، فكأنو قال : )أع وزت أن أوار َ  ِّ جل مك ّٰٱمظصؾب بالعظ  عمى 

ومطوؽ ذىو   ؾارًيوا( .فطُ  ثًيا لمغوراِب ْ وألي( ، والتقدير : )أع زت عؽ كوؾني مُ 
 . (ٕ)وغيرىؼ ،، والظ اس ، والؾادد   إلى ذلػ : األلفش

 ()أنْ  بووو مظصووؾب   ِّ هل ّٰٱوأّمووا الزمي وورّ  فقوود ذىوو  إلووى أن قؾلووو : 
 . (ٖ)في جؾاب االستفيام السثثيةِ  وجؾًبا بعد فاءِ  مضطرة  

واعتوورض عمووى ىووذا اإلعوووراب : العوثوور  ، والثيضوواو  ، وأبووؾ ديوووان ، 

                                                   

 . ٜٙ/ٚ( داشية الظيثي ٔ)
، ومووظيؼ :  ٖ٘ٗ/ٚ، والتفسووير الثسوويط  ٕٙٙ/ٔ،عووراب القوورآن ، و  ٕٓٛ/ٔمعوواني القوورآن ( ٕ)

، والثيضووواو  فوووي تفسووويره  ٖٖ/ٕ، واليطوووداني فوووي الفريووود  ٜٕ٘/ٔالعوثووور  فوووي التثيوووان 
،  ٔٛٗ/ٖ، وأبووووؾ ديووووان فووووي الث وووور الط وووويط  ٖٗٗ/ٔ، والظسووووفي فووووي تفسوووويره  ٕٗٔ/ٕ

ثقواعي فوي نغوؼ ، وال ٖٛ/ٙ، وابوؽ ى وام فوي الطغظوي  ٕ٘ٗ/ٗوالسطيؽ في الودر الطصوؾن 
 ٙ٘ٗ/ٔ. وانغور : جوامع الثيوان لئلم وي  ٕٛ/ٖ، وأبوؾ السوعؾد فوي تفسويره  ٕٗٔ/ٙالدرر 

، وروح  ٕٛ/ٖ، والتفسووووير الطغيوووور   ٖٛ/ٕ، وفووووتغ القوووودير  ٖٔٚ/ٔ، والسووووراج الطظيوووور 
 . ٙٔٔ/ٙالطعاني 

 . ٕٕٚ/ٕ( الك اف ٖ)
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وذلوػ ألن الطعظوى ال    (ٔ)وتثعيؼ الثقاعي ، واليظيو  ال وربيظي ،ى ام  وابؽ
، وألنو  (ٕ)(تُ لؾاريْ  أن موؾن الطعظى ىاىظا : )لؾ ع زتُ  مساعده   إذ ال مصغ  

لووؼ تكووؽ وقعووت مظووو مووؾاراة ليظكوور عمووى نفسووو ، ويؾبييووا بسووثثيا ، ولووؾ كانووت 
 . (ٖ)إنكارىا عمى تقدير عدم الع ز الذ  أفادتو اليطزة وقعت لؼ مصغَّ 

  ألن )الفوواء( الؾاقعووة جؾاًبووا  فووادش   أ  لظوو - عظوود أبووي ديووان -وىووؾ  
 ، ولوؾ قموتَ  وجزاء   ، شر    وال ؾاِب  ، لبلستفيام تظعقد مؽ ال طمة االستفيامية

   أواِر سوؾءة ألوي( لوؼ مصوغَّ  ىذا الغوراِب  مالَ  أكؾنَ  أع ز أنْ  : )إنْ  –ىظا  –
 . (ٗ)ألن الطؾاراة ال تترت  عمى ع زه عؽ كؾنو مال ىذا الغراب

: أن الظ اة م ترطؾن في جؾاز نص  الفعل بإضطار )أن( وتمييص ذلػ 
 مصوغَّ وجزاء دتى ، بعد األشياء الاطانية غير الظفي أن يظ ل الكبلم إلى شر  
:  التقوديرُ  إذ مصويرُ الظص  ، و،اّل امتظع فيو الظص  ، كطا في ا مة الكريطة   

إذا ع وز  ( ، وىذا ليس بص يغ   ألنوو معظوى فاسود   ألنووتُ واريْ  )إن ع زتُ 
 ؟ (٘)كي  يؾار  

 دفاع الدمامٔيّن :

وقوود أجوواب الوودماميظّي عووؽ ذلووػ االعتووراض بقؾلووو : " قووال التفتووازاني : 

                                                   

، والطغظوووي  ٔٛٗ/ٖ، والث ووور الط ووويط  ٕٗٔ/ٕ، وأنوووؾار التظزيووول  ٖٖٗ/ٔ( التثيوووان ٔ)
 . ٖٔٚ/ٔ، والسراج الطظير  ٕٗٔ/ٙ، ونغؼ الدرر  ٖٛ/ٙ

، وداشووية السوويؾطي عمووى  ٖٔٚ/ٔ. وانغوور : السووراج الطظيوور  ٕٗٔ/ٕتفسووير الثيضوواو  ( ٕ)
 . ٕٚ٘/ٖالثيضاو  

 . ٕٗٔ/ٙ( نغؼ الدرر ٖ)
 . ٖٖٗ/ٔ. وانغر : التثيان  ٔٛٗ/ٖ( الث ر الط يط ٗ)
 . ٕٙٗ/ٗ( يظغر : الدر الطصؾن ٘)
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ث   ، ، وىوؾ سو الظفيَ    فيفيدُ  اإلبظاليِّ  م تطل أن موؾن االستفيام فيو لئلنكارِ 
( عظوػ ؾَ تعصي ربػ فيعفُ وقيل : ىؾ مؽ قثيل : ) أ  : )إن لؼ أع ز واريت( .

بأنوووو فوووي   وووعرَ     ليظسووو   اإلنكوووار التوووؾبييي عموووى األموووريؽ ، ويُ بالظصووو
 سوث َ  العقؾبوةِ  سوث َ  ديو  م عولُ  العقولِ  لوبلفَ  يرتكو ُ  ؾِ العْفو عِ وتؾق   ،العصيان
لَ  لِ طْ عمى ىذا ال َ  التؾبي ُ  ، ويوؾنُ  العفؾِ   جعولَ  َموؽْ  و مظزلةَ نفسَ  ، فكذا ىظا نزَّ
د لمع زداللًة عمى التعوي الطؾاراةِ  سث َ  زَ الع ْ  يد  عطا يَ  والقصؾرِ  ، س الط كِّ

 . (ٔ)" إليو غراب  

 :م طل ما ذى  إليو الزمي رّ  عمى تيري يؽ –كطا ترى  –فالدماميظّي 

، استفياًما بظريق اإلنكار ِّ لك ّٰٱ: أن موؾن قؾلو :  التيري  األّول
ومطؽ ذى  إلى أنيا عمى ىذا التيوري   كبلم نقمو عؽ السعد التفتازاني ،وىؾ 
 . (ٕ)الظيسابؾر  ، واإلم ي ، والدسؾقييد اإلنكار اإلبظالي : تف

وغيره عمى ىذا الطعظى بأنو غير ص يغ   ألنوو ال  ، واعترض ا لؾسي 
الطظفي قثل دلؾل الظفي ،  الظفي ، بل البّد مؽ سثثيةِ  موفي في الظص  سثثيةُ 

ووور  ففوووي ن وووؾ : )موووا تأتيظوووا فت ووودثَ   إتيوووان  عظووودىؼ بأنوووو ال مووووؾن مظوووػ  ظا( مفسَّ
 . (ٖ)فت دي   

، فر   بيؽ الطظصوؾب فوي جوؾاب الظفوي : بأنووقد أجاب ال ياب عؽ ىذا
 ُد األّولُ في الّااني   فوبل يورِ  –ىظا  –والطظصؾب في جؾاب االستفيام ، والكبلم 

                                                   

نقووبًل عووؽ  ٛٔٗ، وانغوور : داشووية السووعد عمووى الك وواف ص ٜٙٗ/ٕت فووة الغريوو  ( ٔ)
 م قق ت فة الغري  .

 . ٜ٘ٔ/ٖ، وداشية الدسؾقي  ٜ٘ٗ/ٔ، وجامع الثيان  ٗٛ/ٙ( غرائ  القرآن ٕ)
 . ٙ٘ٔ/ٚ( روح الطعاني ٖ)
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بل ذى  ال ياب إلى ما ىؾ أبعد مؽ ىذا ، وىؾ أنو ال داجة    (ٔ)نقًضا عميو
نكووار  ، مووع وضووؾح تأويوول )ع ووزت( بووو )لووؼ إلووى ألووذ الظفووي مووؽ االسووتفيام اإل 

 ، مالػ في التسييل قال : إنو يظتص  في جؾاب الظفوي الصوريغ أىتد( ، وابؽُ 
 . (ٕ)، وما ن ؽ فيو مؽ الظفي الط ولوالط ول " 

، كطا في ن ؾ :  : أن موؾن عمى معظى اإلنكار التؾبييي التيري  الّااني
قائبًل مقؾل : اإلنكار التؾبييي موؾن ولعل  ،عظػ( بالظص   ؾَ )تعصي ربػ فيْعفُ 

 ، الطاوالكطا فوي  –والع ز  ، أو متؾقَّع ، فالتؾبي  عمى العصيان ، عمى واقع
 والطؾاراة ، فبل وجو لو .، ، بيبلف العفؾ  لو وجو   –وا مة 

وقد أجابؾا عؽ ذلػ : بوأن التوؾبي  عموى جْعول ُكوّل وادود  سوثًثا ، أو عموى 
 . (ٖ)ثًثا ، وليس عمى العفؾ ، والطؾاراةتظزيمو مظزلة َمؽ جعمو س

ويرى ابؽ عرفة أن ما في سيا  االستفيام كاالستفيام ، وموا فوي سويا  
سوووؾءة  اركال ووور  ، فالتقووودير ىظوووا : )إن أكووْؽ ماووول ىوووذا الغوووراب أو ال وور  
موا قالوو أبوؾ ديوان إنطوا ىوؾ فوي  أن فقود ذىو  السويؾطي إلوى  ولذا  (ٗ)(ألي

بطعظووى الظفووي ،  -ىظووا -ال الظفووي ، وىووؾ ، إلم وواباالسووتفيام الووذ  يووراد بووو ا
ويسوتقيؼ مووع انعقواد ال وور  وال ووزاء ، أ  : )إن لوؼ أع ووز أن أكوؾن ماوول ىووذا 

 . (٘)الغراب واريت ألي(

ومؽ ال ودير بالوذكر أن الزمي ورّ  لوؼ يظفورد بيوذا الطوذى    فقود سوثقو إلوى 
                                                   

 . ٖٕٚ/ٖ( داشية ال ياب ٔ)
 . ٙ٘ٔ/ٚروح الطعاني ، وانغر :  ٖٕٚ/ٖ، وداشية ال ياب  ٖٕٔ( التسييل صٕ)
 . ٘٘ٔ/ٚ( يظغر : روح الطعاني ٖ)
 . ٚٓٔ/ٕ( تفسير ابؽ عرفة ٗ)
 . ٕٚ٘/ٖ( داشية السيؾطي عمى الثيضاو  ٘)
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ا مووووذى  وىوووؾ أمًضوووو ،وتابعيطووووا اإلم وووي ، وال ووووؾكاني  ،الظ ووواس  ت وووؾيزه :
 . (ٔ) عؽ الظ ؾييؽ وال شػ أنو جائز عمى الطعظى الذ  ذكرناه ،الظيسابؾر  

  ِّ لك خك حك جك مق حق ّٰٱ : ( اذتنل علٙ القلب املعيْٖ يف 14) 
 (ٖٗ،  ٕٓ:  األدقاف)

 اثوتُ القم  : ىؾ أن ُم عول أدود أجوزاء الكوبلم مووان ا لور ، عموى وجوو يُ 
 –و بدَلو – يَ ِظوعْ و ، أُ ُطوكْ دُ   َ إذا ُقِمو المفظَ وذلػ ألن    (ٕ)مظيطا لآللر ُكلّ   ؼَ دوْ 
، أو ىؾ بعثارة ألرى : تقدمؼ بعض أجوزاء ال طموة عموى بعوض ،  (ٖ)هغيرِ  ؼَ كْ دُ 

الطعظوى  الذ  كوان لصوادثو ، وبقواءِ  اإلعرابيَّ  ال وؼَ  رِ والط لَّ  ، مِ مع ألذ الطقدَّ 
 ، لطعظوووىا ؼِ   اعتطووواًدا عموووى فْيووو عموووى موووا كوووان عميوووو قثووول القموووِ   الظ وووؾ ِّ 
 . (ٗ)وووضؾدِ 

 العورب : )عرضوُت الظاقوةَ  : قوؾلُ  –عظود الظ وؾييؽ  –ومؽ ال ؾاىد عميوو 
عموى ال وؾض( ، والطعظوى : )عرضوت ال وؾض عموى الظاقوة(   ألن الطعووروض 

 . (٘)مطيل بو إلى الطعروض ، أو يرغ  عظوعميو : ما موؾن لو إدراُ 

 حق ّٰٱ:   –أمًضوا  – وقد ذى  الزمي رّ  إلى أن مؽ ىذا القم 

                                                   

، وفوتغ  ٙ٘ٗ/ٔ، وتفسوير اإلم وي  ٗٛ/ٙ، وغرائ  القورآن  ٕٙٙ/ٕ( إعراب القرآن ٔ)
 . ٛٗ/ٕالقدير 

، والضوورائر لآللؾسووي  ٚٛٗ/ٔ، ومؾاىوو  الفتوواح  ٙٛٗ/ٔ( يظغوور : عووروس األفووراح ٕ)
 . ٕٗٔ/ٗ، والطظياج الؾاضغ ل امد عؾني  ٜٕٓص

ْعر البؽ عصفؾر صٖ)  . ٕٙٙ( ضرائر ال ِّ
 . ٛ( يظغر : القم  في القصة صٗ)
، وداشووية ال ووطظي  ٕٙٚ/ٙ، والك وو  والثيووان  ٖٕٚ/ٙٔجووامع الثيووان لمظثوور   ( يظغوور :٘)

 . ٖٕٛ/ٕعمى الطغظي 
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ِّ لك خك حك جك مق
  إذ الطعظوووى : )ويووووؾم ُتعوووورض الظووووار عمووووى الووووذيؽ  (ٔ)

 . (ٕ)كفروا(

وووو وتعقوووو  ابووووؽُ  بأنووووو ال يظثغووووي دطوووول  الزمي وووور َّ  ، وأبووووؾ ديووووانَ  رِ الطظيَّ
وووْعر    القووورآن الكوووريؼ عموووى القمووو    إذ الصووو يغ فيوووو أنوووو ضووورورة فوووي ال ِّ

نووووو إذا كووووان فووووبل يظثغووووي دطوووول ا مووووة عميووووو   ألنووووو لووووبلف الغوووواىر ، وأل 
الطعظووى صوو يً ا موووؽ دونووو ، فطووا ال امووول عميووو ؟ كطووا أنوووو لوويس فووي قوووؾل 
العوووووورب مووووووا يوووووودل عمووووووى القموووووو    ألن عوووووورض الظاقووووووة عمووووووى ال ووووووؾض ، 

إسوووظاده  صووو ي ان   إذ العووورض أمووور نسوووثي مصوووغ  وال وووؾض عموووى الظاقوووة 
 . (ٖ)لُكّل وادد مظيطا

 دفاع الدمامٔيّن :

يؽ السووثوي ،  وقوود انتصوور الوودماميظّي لمزمي وورّ  بطووا ذكووره عووؽ بيوواء الوودِّ
وىؾ أن الزمي رّ  لؼ يظفرد ب ْعول : )عرضوت الظاقوة عموى ال وؾض( مقمؾًبوا ، 

والطاووال فرًقووا ، وىووؾ أن ، ، كطووا أن بوويؽ ا مووة  (ٗ)بوول ذكووره ال ووؾىر  ، وغيووره
فيوو   ألنيوا   َ ال قْمو عموى الظاقوةِ  ال وؾضِ  ُض الطعروض ليس لو التيار   فعرْ 

 الكفوارِ  . وعورُض يا عميو فيوؾ مقموؾب لفًغوا ه ، بيبلف عرِض د  قد تقثمو وقد تر 
ليس بطقمؾب لفًغا ، وذلػ ألن الكفار مقيؾرون ، فكأنيؼ ال التيار  عمى الظارِ 

عميوو  ُمْعرُض  ؽْ فيو مَ  فُ تصرَّ فييؼ ، وىؼ كالطتاا الذ  يَ  فة  ليؼ ، والظار متصرِّ 
                                                   

 . ٖٗ،  ٕٓمؽ ا يتيؽ  –( سؾرة األدقاف ٔ)
كطال قؾل العرب السابق : )عرضت الظاقوة  –عظده  –. فيؾ  ٖٓ٘،  ٕٓ٘/٘الك اف ( ٕ)

 عمى ال ؾض( .
 . ٖٙ/ٛ، والث ر الط يط  ٖٓ٘،  ٕٓ٘/٘( االنتصاف ٖ)
 . ٕٛٓٔ/ٖ( الص اح )ا ر ض( ٗ)
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عموى  الظاقةَ  تُ لذ  في : )عرْض فيو ، وا ، وال شذوذَ  الطعظؾ ِّ  ، وىذا مؽ القمِ  
 . (ٔ)" ، وىؾ شاذ   لفغي   قم   ( ال ؾضِ 

 عمييا فيطا مأتي : أنثوَ  أنْ  أد    فات  قْ ولظا مع ىذا الطؾضع وِ 

 – لوؼ يظفورد بوو الزمي ور ّ  عؽ العرب أن القم  في الطاال الطذكؾر – ٔ
عة( ، فيؾ مذى  األلفش ، وابؽ السويت في كتابو )التؾس –كطا قال السثوي 

 . (ٕ)والتاره السواكي ، وابؽ عصفؾر ،وابؽ قتيثة ، والفارابي ، وال ؾىر  

وسووث  القموو  : أن األصوول أن م وواء بووالطعروض إلووى الطعووروض عميووو ، 
وىووؾ ال ووؾض ،  ، وأن م وواء بووالطعروض عميووو ، وىووؾ الظاقووة إلووى الطعووروض

ل أددُ  رَ ثِ تُ فاعْ   . (ٖ)ا لرِ  ىطا مظزلةَ ذلػ   فُظزِّ

،  با ديان نفى وجؾد القم  في ا مة الكريطة بظاًء عمى مذىثووأن أ – ٕ
، وي ؾز في غيره   ألنو موؽ  الكريؼ في القرآن وقؾعو وىؾ أن القم  ال م ؾز

ووعراء   لطراعوواة الووؾزن   ه  مظووزَّ  والقافيووة ، والقوورآنُ  ، الضوورورات التووي مسوومكيا ال  
اس ، والسوطيؽ ال مثوي قؾل الظ  –أمًضا  –عظو   فبل ُم طل عميو أبًدا ، وىؾ 

، لُم ّطوود بووؽ عمووّي ال رجوواني ، وىوو الء يوورون أنووو ال يؾجوود قموو  فووي القوورآن 
 . (ٗ)وتأويمُ  وج َ  الكريؼ ، و،ن جاء فيو ما يؾىؼ القم َ 

                                                   

 . ٜٔٗ/ٔ. ويظغر : عروس األفراح  ٖٖٛ،  ٕٖٛ/ٕ( ت فة الغري  ٔ)
، والصوو اح )ا ر  ٙٙٔ/ٕ، وديووؾان األدب  ٜٗٔرآن ص( يظغوور : تأويوول م ووول القووٕ)

، وشرح الطغظي  ٖٜٕ/ٕ، وشرح ال طل  ٕٖٔ، ومفتاح العمؾم ص ٕٛٓٔ/ٖض( 
 . ٓٚ٘/ٕلمدماميظّي 

 . ٚٛٗ/ٔ( يظغر : مؾاى  الفتاح ٖ)
، واإلشوارات والتظثييوات  ٕٓٗ/٘، والدر الطصوؾن  ٕ٘ٗ/٘( يظغر : إعراب الظ اس ٗ)

 . ٜ٘ص
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ا فوي رأيووي   ألن القورآن بعيودة   وىوذه نغورة   ،  العوورِب  بمغوةِ  نوزلَ  الكوريؼ ِجود 
،  القموو ُ  : يؼ ، ومظيووابأسوواليثِ  ىؼ ، ووردَ يووؼ ومقاصوودِ كبلمِ  تِ عمووى سووطْ  وجوواءَ 
فووي غيوور ىووذه  ثقووات   عووؽ عمطوواءَ  كايوورة   فووي آمووات   قوود وردَ  بالقمووِ   القووؾلَ  وألنَّ 
 . (ٔ)ا مةِ 

موووؽ القموووِ  فوووي  إليوووو الزمي ووور    عموووى موووا ذىووو َ  أن الوووذ  يووودل   – ٖ
 ، ىي : أمؾر   ثبلثةُ  –ىظا  –ا مِة الكريطِة 

ُمَ وواُء ِبِيووْؼ : "  –رضووي ل عظووو  –بووؽ عثوواس ال ا مووة : تفسووير األّولاألموور 
 . (ٕ)" ِإَلْيَيا َفُيْكَ ُ  َلُيْؼ َعْظَيا

 رئ ّٰ ِّ ُّ ّٰٱ:  : م وويء ىووذا الطعظووى فووي  الّاووانياألموور 
ِّ زئ

(ٖ) . 

 ري ٰى ين  ىن  ّٰٱ:  : أن ماميووووووووا :  الّاالوووووووو األموووووووور 

 . (٘)عمييؼ( ُض رَ عْ والتقدير فييا عظد الظيسابؾر  : )الظار تُ ،  (ٗ)ِّزي

: األدقووواف سوووؾرة فوووي آموووة القموووِ   فوووي وقوووؾاِ  الزمي ووور َّ  افوووقَ ومطوووؽ و 
 . (ٙ)، واليعقؾبي   السيؾطي  

رضوي ل  –وذى  شوييظا الودكتؾر أبوؾ مؾسوى إلوى أن كوبلم ابوؽ عثواس 
                                                   

 . ٙ٘ٔ/ٔتفسير الثياني لمدكتؾر دمحم رج  الثيؾمي ( لظؾات عمى الٔ)
 . ٖٓ٘/٘( يظغر : الك اف ٕ)
 . ٙٔٗ/ٚ. يظغر : أضؾاء الثيان  ٓٓٔا مة  –( سؾرة الكي  ٖ)
 . ٙٗمؽ ا مة  –( سؾرة غافر ٗ)
 . ٖٔٓٔ/ٕ( غرائ  التفسير ٘)
 . ٓٗ، ويؾاقيت الط تر  ص ٙٔ٘ٔ( اإلتقان صٙ)
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لوويس قاطًعووا فووي أن ىووذه ا مووة مووؽ بوواب القموو    إذ وردت الظصووؾص  –عظووو 
، وعرُض الوذيؽ كفوروا عموى  ؼِ مْ الكايرة التي تفيد أن جيظؼ تدُر إدراُ أولي العِ 

 . (ٔ)ى عمى األميرِ رَ األسْ  ضِ الظار مؽ باب عرْ 

، وأن معظوى  أن مذى  الزمي رّ  في ا مة صو يغ   –عظد   –والغاىر 
 . –كطا ذكرنا  –معظؾي ا  أكان لفغي ا أم ، سؾاء   القم  فييا وارد  

  

                                                   

واألدقاف ، ودراسة فوي أسورار الثيوان لمودكتؾر ُم ّطود أبوي ( يظغر : آل دؼ ال اثية ، ٔ)
 . ٗٚٗمؾسى ص
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 امَلِبَحُث الرَّاِبُع

 دفاع
ّ
 األسس التً بىن علٍها الدمامٍنً

ّ
 ه عن الزخمشري

 

: ّٖ ّّاًل : طسٓقتُ يف الدفاع عً الصشتذس  أ

اعتطوود الوودماميظّي عمووى م طؾعووة مووؽ األسووس التووي بظووى عمييووا دفاعووو عووؽ 
كطووا كانووت لوو عوودة طوور  اعتطوود عمييوا فووي االنتصووار لووو ، ومووؽ  الزمي ورّ   

 أىطيا :

 ٘ :ءكَِّي( بٔاٌ أٌ  َ٘ االعرتاض علُٔ ُم1)

لووويس موووؽ ال يوووة نفسووويا التوووي ذكرىوووا  عميوووو أ  : أن موووا ذكوووره الطعتووورض
ومووؽ ذلووػ : أن ابووؽ ى ووام أورد فووي اعتراضووو أنووو وجوود آمووة فووي  الزمي وورّ  ،

ا ، ولوووؼ ( الؾاقعوووة بعووود )لوووؾ( م وووتق  يتظثوووو ليوووا  التظزيووول وقوووع فييوووا لثووور )أنَّ
ِّ حص مس  خس حس جس مخ ّٰٱ:  ، وىوووووووي الزمي ووووووور ّ 

، فقوووووووال  (ٔ)
ظأ  : ابؽ ى ام[ دونيوؼ لويس ب ويء ، أن ما اىتدى إليو  انَ الدماميظّي : " بَ 

وذلووػ ألن )لووؾ( فووي ىووذه ا مووة التووي أوردىووا ليسووت مّطووا الكووبلم فيووو   ألنيووا 
 . (ٕ)مصدرية ، أو لمتطظي ، والكبلم إنطا ىؾ في )لؾ( ال رطية "

َّ صَول ( إلصاو املعرتض مبا أ 2)  : ،ّكاٌ ضبّبا يف االعرتاض علُٔ بُ الصشتذس

:  ّ  ذى  إلى أن الفاعل ىؾ ال طمة في ومؽ ذلػ : أن الزمي ر 
ِّ ىل مل يك ىك مك ّٰٱ

، وقد اعترض عميو ابوؽ ى وام   ألن الفاعول  (ٖ)
                                                   

 . ٖٖٗ-ٖٔٗ/ٖ. الطغظي  ٕٓمؽ ا مة  –( سؾرة األدزاب ٔ)
 . ٙٗٛ/ٔ( ت فة الغري  ٕ)
 . ٜٖ/٘. انغر : الك اف  ٕٙمؽ ا مة  –( سؾرة الس دة ٖ)
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  فدافع عظو الدماميظّي بأنو ال م ؾز البؽ ى ام أن معترض  (ٔ)ال موؾن جطمة
أجازه فوي كبلموو موؽ َقْثوُل ، وأورده دون أن يتعقو  عمى الزمي رّ  بظ ؾ ما 
 . (ٕ)أجاز ذلػ في فصل )كؼ( ى ام قائمو   وذلػ ألن ابؽ

لثريووة فووي مووا ذىوو  إليووو الزمي وورّ  مووؽ أن )كووؼ(  –أمًضووا  –ومامووو 
  :جم يل ىل مل خل ّٰٱ ِّ

  فاعترض عميو ابؽ ى ام بأنو يمزم  (ٖ)
عمى ذلػ تعميق الفعل عؽ العطل فييوا ، موع أن الظ وؾييؽ لوؼ يوذكروا أن )كوؼ( 

العتوراض بوأن ابوؽ ى وام نفسوو دووى ىوذا الودماميظي   فوردَّ ا (ٗ)اليثرية تعمِّق
 –ىظوا  –اليبلَف بيؽ الظ ؾييؽ ، والتار في الثاب اليامس مؽ كتابو ما ذكر 

 . (٘)أن الظ ؾييؽ لؼ يذكروه

 جن ّٰٱ:  ومؽ األمامة عمى ذلػ : أن الزمي ورّ  م يوز أن مووؾن 
ِّ ىن من خن حن

 جم يل ّٰٱمعظؾًفووووووووووا عمووووووووووى جطمووووووووووة  (ٙ)
و ال م ووؾز فيووو ذلووػ   ألنووو ، واعتوورض عميووو ابووؽ ى ووام   ألنوو (ٚ)ِّحم

، وأجواب  (ٛ)ديظئذ موؾن معظؾًفا عموى الصومة ، والطعظوؾف عموى الصومة صومة
نفسوو قود أجواز فوي مؾضوع آلور موؽ الدماميظّي عوؽ ىوذا بوأن ابوؽ ى وام 

                                                   

 . ٕٚ٘/ٙ( الطغظي ٔ)
 . ٗٗ،  ٖٗ/ٖ. وانغر : الطغظي  ٚٓٙ/ٕ( ت فة الغري  ٕ)
 . ٕٓٗ/ٔ. الك اف  ٕٔٔمؽ ا مة  –( سؾرة الثقرة ٖ)
 . ٙٔٙ/٘( الطغظي ٗ)
 . ٖٓٗ،  ٕٓٗ/ٕ( ت فة الغري  ٘)
 . ٔمؽ ا مة  –( سؾرة األنعام ٙ)
 . ٕٖٔ/ٕ( انغر : الك اف ٚ)
 . ٓٔٙ،  ٜٓٙ/٘( الطغظي ٛ)
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واالعتوراض عموى ابوؽ ى وام  " أن الاؾاني ُيتسامغ فييا كايوًرا ، (ٔ)الطغظي
و   ألنو إذا اعتقد كؾن ما ذى  إلي و الزمي رّ  في آمة األنعام مؽ َجْعل متؾجِّ

الغاىر في ال طمة الطعظؾفة عموى الصومة َلَمًفوا عوؽ الضوطير العائود ضوعيًفا ال 
مسؾغ تيري  التظزيل عميو   فكي  أقدم ىؾ عمى مال ىوذا ... وموا اعتوذر بوو 
 عَ عؽ ذلوػ موؽ أنيوؼ يتسوام ؾن فوي الاوؾاني كايوًرا إن كوان عوذًرا صو يً ا وِسو

ه عميو "بو  عتذارُ اال الزمي ر َّ   . (ٕ)   فبل وجو لردِّ

(3: ّٖ  ( التجبت مٍما ُىطب إىل الصشتذس

وذلػ مؽ لبلل مراجعة مذىثو في ُكُتثو   فكان كايًرا ما مأتي بووبلم جوار 
وووو موووؽ الك ووواف ، أو موووؽ الطفصووول   لياثوووت لمقوووارئ أن  ل الزمي ووورّ  بظصِّ

 مَ زِ ْموومووا لووؼ مُقْمووو ، أو ليُ  الطعتوورض عميووو ألظووأ فووي فيووؼ كبلمووو ، وَنَسووَ  إليووو
 و بطا قيل .لْصطَ 

 ) ومؽ ذلػ : أن ابوؽ ى وام نسو  إلوى الزمي ورّ  القوؾل بوأن دركوة )أ ّ 
ِّ مت زت رت  يب ىب نب مب ّٰٱ:  في  إعراب  

  فقال الدماميظّي  (ٖ)
الدماميظّي : " وال أعرف الط ل الذ  وق، فيو الطصظ  ظابؽ ى ام[ عموى أن 

مة إعرابية عمى التقدير الطوذكؾر " ، ثوؼ ىذه ا الزمي رّ  م عل ضطة )أّ ( في 
 زت ّٰٱ" وليس فيو تعور ض  إلوى ضوطة  ثؼ قال :،  (ٗ)نقل كبلم الزمي رّ  بظصو

                                                   

(ٔ )ٖ/ٔ٘ٙ-ٔ٘ٛ . 
 . ٜٖٙ/ٕ( ت فة الغري  ٕ)
 . ٛٔ٘/ٔ. انغر : الطغظي  ٜٙمؽ ا مة  –( سؾرة مريؼ ٖ)
 . ٖٗ/ٗ( انغره في : الك اف ٗ)
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 . (ٔ)" ىل ىي ضطة إعراب ، أو بظاء ؟ ِّ زت

جوؾاب األمور وفي مؾضع آلر ن د أن الزمي رّ  م يز أن موؾن الفعول  
فوواعترض ،  (ٕ)(عمووى معظووى : )إن أصووابْتكؼ ال تصووي  الغووالطيؽ مووظكؼ لاصووة

عميو ابؽ ى ام بفسواد الطعظوى   ألن ال ور  إنطوا مقودر موؽ جوظس األمور ، ال 
  فقال الدماميظّي : " والزمي رّ  بر ء  مؽ عيدة ذلوػ    (ٖ)مؽ جظس ال ؾاب

 . (ٗ)فقد صرح بالطعظى عمى تقدير ال ؾابية ، وليس ما ذكره الطصظ  "

يوورى أن جطمووة ال وور   أن الزمي وور ّ  –ا امًضوو –ومووؽ األمامووة عمووى ذلووػ 
ِّ مل خل ّٰٱ:  م ذوفة في 

، واعتورض عميوو ابوؽ ى وام   ألن  (٘)
التقدير عظده : )إن افتيرتؼ بقتميؼ فموؼ تقتموؾىؼ( ، وىوؾ موردود   ألن ال وؾاب 

وردَّ الودماميظّي ذلوػ االعتوراض بوأن ،  (ٙ)الطظفي بو )لؼ( ال تدلل عميوو )الفواء(
ية فعميا مظفي بو )لؼ( دتى يتؾجوو الورد ال ؾاب عظد الزمي رّ  ليس جطمة فعم

ُدِذف مثتدؤىا ، أ  : )فأنتؼ لؼ تقتمؾىؼ( ، وقد عميو ، و،نطا ىؾ جطمة اسطية 
 . (ٚ)صرَّح الزمي رّ  بذلػ

، والرجؾا إلوى كبلموو وكان غرض الدماميظّي مؽ إيراد مذى  الزمي رّ  
                                                   

 ، والدماميظّي م ق في دفاعو كطا ذكرنا . ٖٓٚ/ٔ( ت فة الغري  ٔ)
 حك  جك مق حق مف خف حف ّٰٱ:  ( وذلوووووووووووووػ فوووووووووووووي ٕ)

 . ٔٚ٘/ٕ( . وانغر مذىثو في : الك اف ٕ٘:  األنفال) ِّخك
 . ٕٖٛ/ٖ( الطغظي ٖ)
 . ٓٓٛ/ٔ( ت فة الغري  ٗ)
 . ٚٔمؽ ا مة  –نفال ( سؾرة األ ٘)
 . ٕٔ٘/ٙ( الطغظي ٙ)
 . ٕٔ٘/ٙ. وانغر : الطغظي  ٗٗٚ،  ٖٗٚ/ٕ( ت فة الغري  ٚ)
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طعترضؾن لويس في الك اف ، أو غيره ىؾ أن يثيؽ لمقارئ أن ما نسثو إليو ال
أبي ديوان ، وابوؽ ى وام  ىؾ مقصؾد جار ل ، ومؽ ذلػ : ما ردَّ بو اعتراَض 

 ىي ني مي زي ّٰٱ:  فووي تقوودير جووؾاب ال وور  الط ووذوف فووي عمووى الزمي وورّ  
ِّ  مئ خئ حئ جئ يي

: " لؼ مقوع فوي الك واف ىوذا الكوبلم فيقؾل الدماميظّي    (ٔ)
ثوؼ يظقول ،  (ٕ)تفيام جؾاب "مقتضي أن جطمة االسعمى ىذه الصؾرة ، وال فيو ما 
 . (ٖ)كبلم الزمي رّ  مؽ كتابو السابق

ّٖ مً َىق َل ُت( التجب4ُّ) ُ٘ موا َىَطوَبُ إىل       الصشتذس ِّ بوُ ، ّمسا عو ، ّحتطُج الظو
 : اليحْٓج ، ّعلٙ زأ ِضَه ضٔبُْٓ

ألنوووو معوووزو    وموووؽ ذلوووػ : أن ابوووؽ ى وووام معتووورض عموووى الزمي ووور ّ 
، وىووووؾ أن )ىوووول( تكووووؾن أبووووًدا بطعظووووى إلووووى سوووويثؾيو مووووا لوووويس فووووي كتابووووو 

  فقووووال الوووودماميظّي : " ال يمووووزم مووووؽ عوووودم رؤيتووووو ىووووؾ لووووذلػ عوووودم  (ٗ))قوووود(
وكوووان اأَلْوَلوووى بوووو ت سووويؽ الغوووؽ بالزمي ووورّ  فإنوووو إموووام فوووي ىوووذا وقؾعوووو ، 

الفوووؽ ، ثثوووت فوووي الظقووول ... وموووا َنقَموووو عوووؽ سووويثؾيو مسوووظؾر  فوووي كتابوووو ، 
 . (٘)كطا ذكر عظو "

  
                                                   

، والطغظوووي  ٛ٘/ٛ. وانغووور : الث ووور الط ووويط  ٓٔموووؽ ا موووة  –( سوووؾرة األدقووواف ٔ)
ٙ/ٕ٘ٛ . 

 . ٚٗٚ،  ٙٗٚ/ٕ( ت فة الغري  ٕ)
 . ٜ٘ٗ/٘( الك اف ٖ)
 . ٖٖٛ/ٗ( الطغظي ٗ)
. وانغوور : مووذى  سوويثؾيو الط ووار إليووو   فقوود  ٓٗٓٔ،  ٜٖٓٔ/ٔ( ت فووة الغريوو  ٘)

 . ٕٕٓ/ٗ،  ٜٛٔ/ٖذكره في مؾضعيؽ مؽ كتابو . انغر : الكتاب 
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ُ     ( بٔاٌ أٌ م5) ّٖ  واٍز علوٙ زأٖ خواه  بو فوال ٓلصموُ اعورتاض     ; رٍب الصشتذوس
 : غ ِ علُٔ

 حئ ّٰٱومؽ ذلػ : أنو يذى  إلى أن جؾاب )لؾ( ىي ال طمة االسوطية 

 –، وىوووؾ  (ٔ)ِّجب هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني ّٰٱ:  فوووي  ِّ
فصوو َّ  أبووؾ ديووان ، وابووؽ ى ووام    (ٕ)مووذى  العوثوور  ، وابووؽ مالووػ –أمًضووا 

يد في لسان العرب وقؾا ال طمة االسطية جؾاًبا لو )لوؾ( ، مذىثيؼ   ألنو لؼ ُمعْ 
  فقوال  (ٖ)و،نطا ىؾ ميتم  فوي تيري وو ، وال تاثوت القؾاعود الكميوة بالط تطول

" لوويس ىووذا ذىووؾاًل مووظيؼ عووؽ ىووذه القاعوودة   بوول ىووؼ مصووردؾن  :الوودماميظّي 
ب ووؾاز وقووؾا االسووطية فووي ىووذا الط وول ، وىووؾ مووذى   ليووؼ التوواروه   فموويس 

 . (ٗ)ي يؼ لمفروا عميو غمًظا "تير 

ُ   ( بٔا6) ّٛ علوٙ مرٍبو ّٝا مً القْاعد بيوا ّٖ زاعٙ شٔ ّلورا فوال    ; ٌ أٌ الصشتذس
 : ٓلصمُ اعرتاض املعرتضج علُٔ

ومووؽ األمامووة عمووى ىووذا : مووذى  الزمي وورّ  فووي )أن( الطصوودرية مووؽ 
 : وأنيا في م ل جر   إذ ىوي عظو   (٘)ِّمج حج مث هت مت ّٰٱ ،

   (ٙ))بو( ، أ  : )ما قمت ليوؼ إاّل موا أمرتظوي بوأن اعثودوا( بيان مؽ الياء في

                                                   

 . ٖٓٔمؽ ا مة  –( سؾرة الثقرة ٔ)
 . ٕٔٗ، والتسييل ص ٔٓٔ/ٔ، والتثيان  ٖٚٓ/ٔ( يظغر : الك اف ٕ)
 . ٕٖٕ/٘، والطغظي  ٗٓ٘/ٔ( انغر : الث ر الط يط ٖ)
 . ٜٓ٘/ٕالغري   ( ت فةٗ)
 . ٚٔٔمؽ ا مة  –( سؾرة الطائدة ٘)
 . ٖٚٔ/ٕ( الك اف ٙ)
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وىوي أن عظو  ،  ةفاعترض عميو ابؽ ى ام بأن ىذا وىؼ   لذىؾلوو عوؽ نكتو
بوو  الثيان في ال ؾامد بطظزلة الظعت في الط تقات   فكطا أن الضطير ال يظعوت

الظكتوة عظو الدماميظّي بأن " ىذه فدافع    (ٔ)كذلػ ال معظ  عميو عْظَ  بيان
عظيوا ، ولعموو لوؼ يوذىل ،  الزمي ورّ  بالوذىؾل ؼُ ىَ ؾْ ليست موؽ القوؾة ب يو  َيو

و،نطا رآىا غير معتثرة ، بظاًء عمى أن ما يظزل مظزلة ال يء ال يموزم أن ياثوت 
 . (ٕ)لو جطيع أدوامو "

ّٖ      ( عدو التطلٔه بالتقدٓس الضوعٔف 7) ، أّ بالورٖ ععول ختوسٓ  الصشتذوس
 : ، ّالتقدٓس علٙ شٕٛ ٓصحُّ بُ املعيٙضعًٔءا ، ّإمنا حينلُ 

ومؽ ذلػ : أن أبا ديان ، وابوؽ ى وام ضوعَّفا تيوري  الزمي ورّ  لوو )موا( 
ِّ حم جم هل مل ّٰٱ: في 

 .(ٗ)بأنيا مؾصؾلة ، والعائد فييا م ذوف (ٖ)

أن )موووا( بتقووودير كؾنيوووا مؾصوووؾلة عثوووارة  ؼُ سووومِّ فقوووال الووودماميظّي : " ال نُ 
الغفوووران ، والطعظوووى : )موووا ليوووت قوووؾمي عوووؽ الوووذنؾب ، بووول ىوووي عثوووارة عوووؽ 

أن ىوووذا التقووودير     وموووؽ عَ وو . (٘)معمطووؾن بوووالغفران الووذ  غفوووره لوووي ربووي( "
التقووودير نفسوووو ىوووؾ الوووذ  ذكوووره الزمي ووورّ  موووع التقووودير ا لووور الوووذ  كوووان 

 ، ولكظو اكتفى بو دون غيره . (ٙ)سثًثا في اعتراض ابؽ ى ام عميو

                                                   

 . ٕٕٓ،  ٕٔٓ/ٔ( الطغظي ٔ)
 . ٖٕٙ،  ٕٕٙ/ٔ( ت فة الغري  ٕ)
 . ٕٚمؽ ا مة  –( سؾرة مس ٖ)
 . ٕ٘/ٗ، والطغظي  ٖٙٔ/ٚ، والث ر الط يط  ٙٛ٘،  ٘ٛ٘/ٕ( انغر : الك اف ٗ)
 . ٕٜٔ/ٔ( ت فة الغري  ٘)
 ٙٛ٘،  ٘ٛ٘/ٕتكؾن )ما( مؾصؾلة عثارة عؽ الذنؾب . انغر : الك اف ( وىؾ أن ٙ)

٘ٛٙ . 
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ّٖ علٙ ىكت٘ بالغٔ٘ ٓ ُلمح ( 8)  صحُّ بَا ختسٓ  مرٍبُ :كالو الصشتذس

وموؽ ىوذا : رد  الوودماميظّي عموى الطعترضوويؽ عموى الزمي وورّ  فوي مذىثووو 
 هل مل ّٰٱ:  بأن )ما( م ؾز أن تكؾن مؾصؾلة مراًدا بيا الذنؾب فوي 

ِّ حم جم
  فيقووؾل الوودماميظّي : " سوومطظا أنيووا عثووارة عووؽ الووذنؾب ، ولكووؽ ال (ٔ)

:   إذ م ؾز أن موؾن الغرض مؽ ذلػنسمؼ أنو يثعد إرادة االطبلا عمييا مظمًقا
 . (ٕ)ل تعالى ، ووفؾر كرمو ، وسعة ردطتو "اإلعبلم بعغؼ مغفرة 

موا دافوع بوو عوؽ الزمي ورّ  دويؽ ذىو  إلوى أن  –أمًضا  –ومؽ ذلػ 
ِّ ٰى ين ّٰٱ قؾلووووو :

  رث يت ىت نت ّٰٱمعظووووؾف عمووووى قؾلووووو :  (ٖ)

ِّ زث
الفوووة إاّل التظاسووو  مظموووؾب ، وال تقوووع الطيقوووال الووودماميظّي : " ،  (ٗ)

أريووود فوووي قضوووية الكوووافريؽ : الداللوووة عموووى ثثوووات لظكتوووة تقتضووويو   فقووود ُمقوووال : 
لسووورانيؼ   فظاسوووثو اإلتيوووان باالسوووطية ، وأريووود فوووي قضوووية الطووو مظيؽ : تصوووؾير 

 . (٘)ن اتيؼ ... فظاسثو اإلتيان بالفعمية ذات الطضارا "

 لزمي ور ّ افائودة مقصودىا  إبوراز م طوؾاًل عموى الدماميظيّ  دفااوقد موؾن 
قصًدا ، وذلػ دويؽ ذىو  إلوى أن االسوتاظاء مظقظوع ، والطسوتاظى مرفوؾا عموى 

،  (ٙ)َِّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي ّٰٱ:  لغة بظوي تطويؼ فوي 

                                                   

 . ٕٚمؽ ا مة  –( سؾرة مس ٔ)
 . ٕٜٔ/ٔ( ت فة الغري  ٕ)
 . ٖٙمؽ ا مة  –( سؾرة الزمر ٖ)
 . ٔٙمؽ ا مة  –( سؾرة الزمر ٗ)
 . ٜٔ٘/ٕ( ت فة الغري  ٘)
 . ٘ٙمؽ ا مة  –( سؾرة الظطل ٙ)



 

 (12للغةىالعربوةىوالذعبىالمناظرةىلكاىالعددى)مجلةقطاعىكلواتىا
 1كلوةىاللغةىالعربوةىبالقاهرةىالعددى)مجلةى

1101 

" وذلػ ألن تؾقو، الظكتوة عموى الّمغوة التطيطيوة ، وىوي الطثالغوة فوي نفوي عموؼ 
 . (ٔ)الغي  عؽ غيره تعالى "

 ض بُ اعرتاض املعرتضج :( اليقل مً غ ِ مً العلناٛ ما ٓيق9)

ومؽ ذلػ : ما نقمو عؽ )العثواب فوي شورح المثواب( لمظقوره كوار فوي وقوؾا 
)كافة( مضاًفا في كبلم الثمغاء والفصو اء   فوبل وجوو إلوى تيظئتوو الزمي ورّ  

إن صووغ ىووذا ظالظقوول[ سووقظت ، ثووؼ مقووؾل الوودماميظّي : "  (ٕ)فووي اسووتعطالو ذلووػ
راض ابووؽ ى ووام عميووو[ بأسوورىا   وفيووو : األوجووو الابلثووة ظأ  : التووي فووي اعتوو

استعطال )كافة( لغير العاقل ، وعدم نصثو عمى ال ال ، و،لراجو عوؽ الظصو  
 . (ٖ)الثتة "

ّٔا : مصادزِ ، ّاعتنادِ علٙ أصْل اليحْ يف دفاعُ :  ثاى

كانووت مصووادر الوودماميظّي فووي دفاعووو عووؽ الزمي وورّ  متعووددة   إذ ( ٔ)
عمطوواء سووابقيؽ عميووو ، بوول كووان موتفووي أدياًنووا اعتطوود أدياًنووا عمووى الظقوول مووؽ 

بظقض االعتراض عميو عؽ طريق ىذه الظقؾل ، ومؽ أكاور ىو الء الظ وؾييؽ : 
وقد عير ىذا ،  (ٙ)الي، والفاضل اليطظي ، والف (٘)، والتفتازاني (ٗ)ابؽ ال اج 

 ىذا فيطا سثق ذكره ، كطا في الطاال السابق عؽ )العثاب( .
                                                   

بالتيواره ىوذا الطوذى  اعتطواًدا  ٙٙ/ٗوقد صرح الزمي رّ  فوي الك واف ،  ٕٙٙ/ٕت فة الغري  ( ٔ)
 عمى ىذه الفائدة .

 . ٗٚٙ( العثاب صٕ)
 . ٕٖ٘،  ٖٔ٘/ٕ( ت فة الغري  ٖ)
 . ٚٙٔ/ٕ،  ٕٙٙ/ٕ( انغر : ت فة الغري  ٗ)
 . ٔٓٛ،  ٜٚٚ،  ٛٚٚ،  ٜٙٗ/ٕ( يظغر : ت فة الغري  ٘)
 . ٚٙٔ/ٕ،  ٕٙٙ/ٕ. ويظغر :  ٛٙٔ/ٔ،  ٙ٘٘/ٕ( ت فة الغري  ٙ)
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ى أصؾل الظ ؾ مؽ السطاا ، والقياس في إبراز ( اعتطد الدماميظّي عمٕ)
ىذا الدفاا ، واالنتصار لمزمي ورّ    فكوان كايوًرا موا م وت  بوالقراءات القرآنيوة 
ا مووؽ لووبلل الطسووائل التووي تعوورض ليووا  متؾاترىووا ، وشوواذىا ، وىووذا واضووغ ِجوود 
 الث     فإنيا قائطة  عمى آ  الذكر ال ويؼ ، وعمى تيري ات الظ ؾييؽ ليا .

   (ٔ)ان الوودماميظّي معضوود دفاعووو عظووو باالست ووياد بال وودي  ال ووري،وكوو
ومؽ ذلػ : تأييده مذى  الزمي رّ  في جؾاز دذف التطييوز فوي بواب )ِنْعوَؼ(   

ََ  َأْوَ  اْْلُُمَعأِة  »وقد ُسِطَع في )ِنْعَؼ(   فقد ُسِطع في ال دي  : فيقؾل : "  َمْن تَأَوضَّ
ثالرلصة ألوذ ، ونعطوت رلصوًة( ، وادعواء شوذوذه ، أ  : )ف (ٕ)« فَِبَها َونِْعَمأتْ 
 . (ٖ)مطظؾا "

كطووا كووان مقووؾِّ  دفاعووو عظووو باالعتطوواد عمووى قؾاعوود ألوورى ، كالقيوواس ، 
غيور  (ٗ)وغيرىطوا ، وسوأكتفي بطاوال وادود ، وىوؾ قؾلوو : " و،نطوا رآىوا ،والعمة 

 موو ،معتثرة بظواًء عموى أن موا يظوزل مظزلوة ال ويء ال يموزم أن ياثوت لوو جطيوع أدوا
أال تووورى أن الطظوووادى الطفووورد الطعووويؽ مظوووزل مظزلوووة الضوووطير   ولوووذلػ ُبظوووي ، 

 . (٘)والضطير ال ُيظعت ، ومع ذلػ ال مطتظع نعت الطظادى "

( لؼ موؽ الدماميظّي مت وامبًل عموى الطعترضويؽ عموى الزمي ورّ  ، بول ٖ)
كطا  وقد تطاَّل ىذا اإلنصاف في ردوده ، –في أكار دفاعو عظو  –كان مظصًفا 

                                                   

 ( ويثدو أنو كان مؽ الط يديؽ لبلدت اج بو مظمًقا كابؽ مالػ ، وغيره .ٔ)
 ( .ٖٓ٘( ألرجو الترمذ  في سظظو ح)ٕ)
 . ٔ٘ٙ/ٕ( ت فة الغري  ٖ)
( أ  : الزمي رّ  ، وىي قاعدة : أن الضطير ال يظعت ، فكذا ال معظو  عميوو عظو  ٗ)

 عظ  بيان .
 . ٖٕٙ،  ٕٕٙ/ٔ( ت فة الغري  ٘)
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 في أمريؽ : –أمًضا  –تطاَّل 

أنو يدفع عظو اعتراض ابؽ ى ام ، ثؼ مغير لوو بعود ذلوػ :  األمر األّول
أن ما ذكره ابؽ ى وام صو يغ ، فيضو   كبلموو ديظئوذ  ، وي ووؼ عموى دفاعوو 
عظو أّواًل بالض   ، ومؽ ىذا : أن الفارسي ، والزمي رّ  جعبل الثاء ميتصة 

فيعتورض عمييطوا ابوؽ ى وام    (ٔ)ظافية بمغة ال  ازبالدلؾل عمى لثر )ما( ال
ووا مظيطووا أن الطقتضووي لزيووادة الثوواء : نصوو  اليثوور ، و،نطووا  بووأن ىووذا كووان عظ 

، وقد دافع عظوو الودماميظّي بقؾلوو : " وَدْطول الطصوظ  ظابوؽ  (ٕ)الطقتضي نفيو
ى ووام[ عمييطووا أنيطووا فعووبل ذلووػ   لغظيطووا أن الطقتضووي لزيووادة الثوواء نصوو  

 . (ٖ)، م رُد سؾء عؽّ  بيطا بغير ثثت "اليثر 

 ولكظو عاد بعد ذلػ ليثيؽ أن اعتراض ابؽ ى وام صو يغ   فيقوؾل :
" واعمؼ أني وقفت في الطفصل بعد كتابة ىذا الفصل عمى موا نصوو : ودلوؾل 
الثوواء فووي اليثوور ، ن ووؾ قؾلووو : )مووا زيوود  بطظظمووق( إنطووا مصووغ عمووى لغووة أىوول 

 ا.ىو . (ٗ)بطظظمق( " ال  از   ألنػ ال تقؾل : )زيد  

وىوووؾ صوووريغ  فيطوووا نسوووثو الطصوووظ  ظابوووؽ ى وووام[ إلوووى الزمي ووورّ  ، وديظئوووذ  
الووذ  أوردنوواه عميووو مظوودفع  بالظسووثة إليووو ، ويثقووى الظغوور فووي كووبلم  فوواالعتراض
 . (٘)الفارسي "

 فممو در  الدماميظّي نن وما أشد إنصافو نن
                                                   

 . ٕٛ، والطفصل ص ٔٔٔ،  ٓٔٔ( اإلمضاح العضد  صٔ)
 . ٖٓٔ/ٙ( الطغظي ٕ)
 . ٙٔ٘/ٕ( ت فة الغري  ٖ)
 . ٕٛ( الطفصل صٗ)
 . ٚٔ٘/ٕ( ت فة الغري  ٘)
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ض مووؽ الزمي ورّ  ، ون وود إقوورار الودماميظّي بؾقووؾا التظواق:  األمور الّاواني
ِّ حم جم هل مل ّٰٱ:ىذا ديؽ أجاز أن تكؾن )موا( اسوتفيامية فوي 

(ٔ)  ،
فيطؽ ذى  مع أنو ردَّ ذلػ في مؾضع آلر بأن إثثات األل  قميل شاذ ، وذلػ 

ِّ زث  رث  ّٰٱ:  في 
 .(ٖ)؟(إلى أن الطعظى: )بأ  شيء  أغؾيتظي (ٕ)

ي وورّ  تعميووق فعوول وكووذلػ إقووراره بؾقووؾا التظوواقض مظووو دوويؽ أجوواز الزم
، وذلوووػ فوووي آموووة  (ٗ)ِّّٰ ِّ ُّ َّ ّٰٱ:  )الثمووؾى( فوووي 

 . (٘)، عمى ديؽ ذى  إلى غير ذلػ في آمة الطمػ ىؾد

ومطا ىؾ جدير  بالوذكر أن ال وياب اليفواجي أورد موا يودفع بوو التظواقض 
  فيقؾل : " وىوذا دأب الزمي ورّ  ،  كبلم الزمي ر ّ مؾاضع مؽ  ال اصل في 

نو مط ي عمى مذى  في آموة ، ثوؼ يوذكر موذىًثا أثع كتابو ... كطا معمؼ َمؽ تت
آلوور ميالفووو فووي آمووة ألوورى اسووتيفاًء لمطووذاى  ، وَمووؽ ال معوورف مغووزى كبلمووو 

 . (ٙ)مغظو تظاقًضا مظو "

  

                                                   

 . ٕٚمؽ ا مة  –( سؾرة مس ٔ)
 . ٜٖمؽ ا مة  –( سؾرة ال  ر ٕ)
ي ، والطغظوو ٜٓٔ/ٕ،  ٙٛ٘،  ٘ٛ٘/ٕ. وانغوور : الك وواف  ٕٜٔ/ٔ( ت فووة الغريوو  ٖ)

ٗ/ٕٖ-ٕ٘ . 
 . ٕمؽ ا مة  –، وسؾرة الطمػ  ٚمؽ ا مة  –( سؾرة ىؾد ٗ)
 . ٓٚٔ،  ٜٙٔ/ٙ،  ٗٛٔ/ٖ. وانغر : الك اف  ٚٙٔ/ٕ( ت فة الغري  ٘)
 . ٖٖٓ/ٖ( داشية ال ياب ٙ)
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A 
 

ذ  لمقظووا ب وطتووو الثالغووة ، ورزقظووا مووؽ نعطتووو السووابغة ، ال طوود   الوو
سووويدنا دمحم صووومى ل  لظثيووويؽ، ولووواتؼ اوالسوووبلم عموووى أشووورف الطرسوووميؽوالصوووبلة 

يؽ . ، وص ثو، وعمى آلو ، عميو   والتابعيؽ ليؼ بإدسان إلى يؾم الدِّ

 أّما بعد

فقد كانت ىظاُ بعض الظتائ  التي تؾصل إلييوا الث و  ، ويطووؽ اإلشوارة 
 إلى أىطيا ، وىي :

ىووذه الدراسووة أن أسووثاب االعتووراض عمووى الزمي وورّ   ( عيوور لظووا مووؽٔ)
وكانوت الطسوائل الطدروسوة فوي ىوذا الث و  ُكّميوا بعيودة تطاًموا كانت متعوددة ، 

عؽ اليبلف الطذىثي بيؽ الزمي رّ  ، وغيوره موؽ الظ وؾييؽ   إذ لوؼ مووؽ ليوا 
 أثر الثتة في ىذه الدراسة .

( كان أكار الطعترضيؽ عمى الزمي رّ  مؽ الظ ؾييؽ ىؾ ابؽ ى ام ، ٕ)
 الطظير ، وقد بيَّؽ الث   ذلػ .وأبؾديان ، ثؼ مأتي بعدىطا ابؽ مالػ ، وابؽ 

( تعووددت طريقووة الوودماميظّي فووي دفاعووو عووؽ الزمي وورّ  ، وقوود أوضووغ ٖ)
 الث   ذلػ .

لووؼ موووؽ فووي كايوور مووؽ اعتراضووات ابووؽ مالووػ ، وأبووي ديووان ، وابووؽ ( ٗ)
 وغيرىؼ مؽ الظ ؾييؽ ، انتقاص  ، أو دط  مؽ قدر الزمي رّ  . ،ى ام 

 ت  كايًرا بالسوطاا ، أو بالقيواس ، كطوا ( كان الدماميظّي في دفاعو م٘)
 أوض ظا ذلػ في الث   .

الدراسوة أن بعووض االعتراضوات عمووى الزمي وورّ  ىووذه ( عيور لووي موؽ ٙ)
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 كان فييا شيء  مؽ الت امل ، والطثالغة .

( فووي كايوور مووؽ الطسووائل التووي درسوويا الث وو  كووان مووذى  الزمي وورّ  ٚ)
 فاا الدماميظّي عظو قؾي ا .قؾي ا راجً ا في رأ  الثاد    ولذا كان د

كان متيافًتا ضعيًفا ، وأن ال ّق موع في بعضيا  كطا عير لي أن دفاعو 
 الطعترضيؽ عميو ، وقد بّيظت ىذا في مؾضعو مؽ الث   .

فووي كايوور مووؽ  والطفسووريؽ الزمي وور َّ  ، مووؽ الظ ووؾييؽ ( تووابع كايوور  ٛ)
 وكووان مووؽ أكاوور ىوو الء : واالعتووراض عميووو ،، التياراتووو التووي كانووت ماوواًرا لمظقوود 

 الثيضاو  ، والظسفي ، وأبؾ السعؾد .

( كانووت ىظوواُ بعووض الطؾاضووع التووي كانووت سووثًثا فووي االعتووراض عمووى ٜ)
الزمي وورّ  ، بطووا يووؾىؼ أنووو أّول قائوول بيووذا الطووذى  ، ولكووؽ ال ووّق أنووو كووان 
مسووثؾًقا بغيووره مووؽ الظ ووؾييؽ ، كووالفراء ، والزجوواج ، والسووطرقظد  ، والاعمثووي ، 

 وغيرىؼ مؽ العمطاء ، كطا عير ىذا مؽ لبلل الث   . ، الؾادد و 

 –سوووث انو  –ىوووي أىوووؼ الظتوووائ  التوووي وفقظوووي ل إلييوووا ، وأسوووألو ىوووذه 
 ولي التؾفيق . –ودده  –التؾفيق والسداد ، واليدامة ، والرشاد ، وىؾ 

ِّ زث رث  يت ىت نت ّٰٱوآلر دعؾانا 
(ٔ) . 

  

                                                   

 . ٓٔمؽ ا مة  –( سؾرة يؾنس ٔ)
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قاف ، دراسة فوي أسورار الثيوان ، لمودكتؾر ُم ّطود األد –ال اثية  –آل دؼ  -
 م .ٕٔٔٓىو/ٕٖٗٔ / أولى  –موتثة وىثة  –ُم ّطد دسظيؽ أبي مؾسى 

إت اف فضبلء الث ر بالقراءات األربعة ع ر ، ألدطد بؽ ُم ّطود الثظوا )ت  -
 / عووالؼ الكتو  ، بيووروت ،  –ىوو( ، تووغ/ شوعثان ُم ّطوود إسوطاعيل ٚٔٔٔ

 ىو .ٚٓٗٔ / أولى  –رية وموتثة الكميات األزى

 / م طع الطمػ فيود  –ىو( ٜٔٔاإلتقان في عمؾم القرآن ، لمسيؾطي )ت  -
لظثاعووة الطصوو   ال ووري، ، وطثعووة ألوورى بت قيووق ُم ّطوود أبووي الفضوول 

 م .ٜٗٚٔىو/ٜٖٗٔ / الييئة الطصرية العامة لمكتاب  –إبراىيؼ 

ُم ّطد عثود القوادر  تغ/ –ىو( ٖٗ٘أدوام القرآن الكريؼ ، البؽ العربي )ت  -
 م .ٖٕٓٓىو/ٕٗٗٔ / ثالاة  –دار الكت  العمطية  –عظا 

توغ/ رجو   –ىو( ٘ٗٚارت اف الضرب مؽ لسان العرب ، ألبي ديان )ت  -
 م .ٜٜٛٔىو/ٛٔٗٔ / أولى  –عاطان ُم ّطد ، موتثة اليان ي 

إلووى مزامووا الكتوواب الكووريؼ ، ألبووي السووعؾد بووؽ ُم ّطوود إرشوواد العقوول السووميؼ  -
موتثووة الريوواض  –تووغ/ عثوود القووادر أدطوود عظووا  –ىووو( ٕٜٛلعطوواد  )ت ا

 ال دياة بالرياض .

اإلشووارات والتظثييووات فووي عمووؼ الثبلغووة ، لط طوود بووؽ عمووّي ال رجوواني )ت  -
 .مٕٜٛٔدار نيضة مصر بالقاىرة  –تغ/ عثد القادر دسيؽ  –ىو( ٜٕٚ
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ل سوويؽ تووغ/ عثوود ا –ىووو( ٖٙٔاألصووؾل فووي الظ ووؾ ، البووؽ السووراج )ت  -
 م .ٜٛٛٔىو/ٛٓٗٔ / ثالاة  –الفتمي ، م سسة الرسالة 

تووغ/ ُم ّطوود أبووي  –ىووو( ٕٖٚاألضووداد ، لط طوود بووؽ القاسووؼ األنثووار  )ت  -
 .مٜٚٛٔىو/ٚٓٗٔبيروت  –صيدا  –الطوتثة العصرية  –الفضل إبراىيؼ 

أضووووؾاء الثيووووان فووووي إمضوووواح القوووورآن ، لط طوووود األموووويؽ ال ووووظقيظي )ت  -
 م .ٜٜٙٔموة الطورمة  –لؼ الفؾائد لمظ ر والتؾزيع دار عا –ىو( ٖٜٖٔ

اعتراضات ابؽ مالػ عمى الزمي رّ  ، دراسة  ن ؾية  ، لعادل فت ي رياض  -
 م .ٕٙٓٓدار الثصائر لمظثاعة والظ ر بالقاىرة  –

وّظة )ت  - ىوو( ٖ٘٘إعراب القرآن ، لؤلصفياني إسطاعيل بوؽ ُم ّطود قوؾام الس 
 /  –فيرسوة موتثوة الطموػ فيود الؾطظيوة  – يد تغ/ فائزة بظت عطر الط –

 م .ٜٜ٘ٔىو/٘ٔٗٔأولى 

توغ/ ُم ّطود  –ىوو( ٙٔٙإعراب القراءات ال ؾاذ ، ألبي الثقاء العوثور  )ت  -
 ىو .ٚٔٗٔبيروت  –عالؼ الكت   –السيد عزوز 

عووالؼ  –تووغ/ زىيوور غوواز  زاىوود  –ىووو( ٖٖٛإعووراب القوورآن ، لمظ وواس )ت  -
 م .ٜ٘ٛٔىو/٘ٓٗٔ / ثانية  –العربّية موتثة الظيضة  –الكت  

يؽ الووودرويش )ت  - دار  –ىوووو( ٕٓٗٔإعوووراب القووورآن وبيانوووو ، لط يوووي الووودِّ
 / تاسوووووووعة  –دم وووووووق ، وبيوووووووروت  –، ودار ابوووووووؽ كايووووووور اليطاموووووووة 
 م .ٕ٘ٓٓىو/ٕٙٗٔ

إعراب ثبلثيؽ سؾرة مؽ القرآن الكريؼ ، لم سيؽ بؽ أدطد بوؽ لالؾيوو )ت  -
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 م .ٜ٘ٛٔل دار موتثة اليبل  –ىو( ٖٓٚ

توووغ/ م طوووؾد ُم ّطووود  –ىوووو( ٕٗ٘األمووالي ال ووو رية ، البوووؽ ال ووو ر  )ت  -
 م .ٕٜٜٔىو/ٖٔٗٔ / اليان ي  –الظظادي 

دار عطووان  –تووغ/ فيوور صووالغ قوودارة  –ىووو( ٙٗٙأموالي ابووؽ ال اجوو  )ت  -
 م .ٜٜٛٔىو/ٜٓٗٔ / أولى  –باألردن ، ودار ال يل بثيروت 

)ت االعتووزال ، البووؽ الطظيوور الطووالكي  االنتصوواف فيطووا تضووطظو الك وواف مووؽ -
 / أولوووى  – / العثيووووان  –ظثوووؾا بيوووامش الك ووواف لمزمي ووورّ  مىوووو( ٖٛٙ
 ىو .ٛٔٗٔ

اإلنصاف في مسوائل اليوبلف بويؽ الظ وؾييؽ الثصورييؽ والكوؾفييؽ ، ألبوي  -
مظ وؾرات الطوتثوة  – ، تغ دمحم م يوي الوديؽىو(ٚٚ٘الثركات األنثار  )ت 

 ان .لثظ –بيروت  –العصرية 

أنطووؾذج جميوول فووي أسووئمة وأجؾبووة عووؽ غرائوو  آ  التظزيوول ، لمووراز  )ت  -
 /  –عووالؼ الكتوو  بالريوواض  –تووغ/ عثوود الووردطؽ الطظوورود   –ىووو( ٙٙٙ
 م .ٕٜٜٔىو/ٕٔٗٔأولى 

موتثوة  –ىوو( ٖٛ٘األنطؾذج في الظ ؾ ب ورح األردبيموي ، لمزمي ورّ  )ت  -
 ا داب بالقاىرة .

توووغ/ ُم ّطووود  –ىوووو( ٛ٘ٙلتأويووول ، لمثيضووواو  )ت أنوووؾار التظزيووول وأسووورار ا -
 ىو .ٛٔٗٔبيروت  –دار إدياء التراث العربّي  –عثدالردطؽ الطرع مي 

تووغ/  –ىووو( ٔٙٚأوضووغ الطسووالػ إلووى ألفيووة ابووؽ مالووػ ، البووؽ ى ووام )ت  -
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يؽ عثد ال طيد   بيروت . –مظ ؾرات الطوتثة العصرية  –ُم ّطد م يي الدِّ

ني القرآن ، لط طؾد بؽ أبي ال سؽ الظيسوابؾر  )ت إم از الثيان عؽ معا -
 –موتثة التؾبوة بالريواض  –تغ/ عمّي بؽ سميطان العثيد  –ىو( ٖ٘٘ن ؾ 

 ىو .ٛٔٗٔ / أولى 

تغ/ إبراىيؼ ُم ّطد  –ىو( ٙٗٙاإلمضاح شرح الطفصل ، البؽ ال اج  )ت  -
يؽ  –عثدل   م .ٕ٘ٓٓىو/ٕ٘ٗٔ / أولى  –دم ق  –دار سعد الدِّ

اىر الثرىوووان فوووي معوواني م ووووبلت القووورآن ، لط طووؾد بوووؽ أبوووي ال سوووؽ بوو -
جامعوة أم  –تغ/ سعاد بؽ صالغ بوابقي  –ىو( ٖ٘٘الظيسابؾر  )ت ن ؾ 

 ىو .ٚٔٗٔالقرى 

تووغ/ عمووّي  –ىووو( ٖ٘ٚب ور العمووؾم ، وىووؾ تفسووير أبووي الميوو  السووطرقظد  )ت  -
 / أولوووووووى  –بيوووووووروت  –دار الكتووووووو  العمطيوووووووة  –وآلوووووووريؽ معوووووووؾض 
 م .ٖٖٜٔ/ىؤٖٗٔ

دراسووة وت قيووق  –ىووو( ٘ٗٚط ، ألبووي ديووان األندلسووي )ت الث وور الط ووي -
 /  –بيوروت  –دار الكتو  العمطيوة  –الطؾجوؾد وعموّي معوؾض  عادل عثد

 م .ٖٜٜٔىو/ٖٔٗٔأولى 

يؽ ابووؽ األثيوور )ت  - تووغ/  –ىووو( ٙٓٙالثوودمع فووي عمووؼ العربّيووة ، لط وود الوودِّ
يؽ وصووالغ دسوويؽ ال  /  –جامعووة أم القوورى  –عايوود فت ووي أدطوود عمووّي الوودِّ

 ىو .ٕٓٗٔأولى 

يؽ الزرك ووي )ت  - تووغ/  –ىووو( ٜٗٚالثرىووان فووي عمووؾم القوورآن ، لثوودر الوودِّ
 /  –بيووروت  –دار الطعرفووة  –يؾسوو  عثوود الووردطؽ الطرع وومي وآلووريؽ 
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 م .ٜٜٓٔىو/ٓٔٗٔأولى 

يؽ الفيروزآبواد  -  بصائر ذو  التطييز في لظائ  الكتاب العزيز ، لط د الودِّ
 /  –توووغ/ ُم ّطووود عموووّي الظ وووار وعثووود العمووويؼ الظ ووواو   –ىوووو( ٛٔٛ)ت 

 الط مس األعمى لم ئؾن اإلسبلمية بالقاىرة .

الثبلغووة القرآنيووة عظوود الزمي وورّ  وأثرىووا فووي الدراسووات الثبلغيووة ، لط طوود  -
 د.ت . –القاىرة  –دار الفكر العربّي  –ُم ّطد أبي مؾسى 

توغ/ طوو عثود ال طيود  –ىوو( ٚٚ٘نثوار  )ت يان في غري  القرآن ، لؤل ثال -
 م .ٜٓٛٔىو/ٓٓٗٔالييئة الطصرية العامة لمكتاب  –طو 

تغ/ عثد الستار فوراج  –ىو( ٕ٘ٓٔتاج العروس ، لمطرتضى الزبيد  )ت  -
 مظثعة دوؾمة الكؾيت . –وآلريؽ 

تغ/ أدطد  –ىو( ٓٓٗأو  ٖٜٖتاج الّمغة وص اح العربّية ، لم ؾىر  )ت  -
 ىو .ٗٓٗٔ / ثالاة  –بيروت  –دار العمؼ لمطبلييؽ  –ر عظار عثدالغفؾ 

 –تغ/ السيد أدطد صقر  –ىو( ٕٙٚتأويل م ول القرآن ، البؽ قتيثة )ت  -
 م .ٖٜٚٔىو/ٖٜٖٔدار التراث بالقاىرة 

تووغ/ عمووّي ُم ّطوود  –ىووو( ٙٔٙالتثيووان فووي إعووراب القوورآن ، لمعوثوور  )ت  -
 م .ٜٚٛٔىو/ٚٓٗٔثانية  /  –بيروت  –دار ال يل  –الث او  

موؽ دوروف القوورآن ، ألدطود بوؽ يؾسوو  ت فوة األقوران فيطوا قوورئ بالتاميو   -
 / ثانيووة  –السووعؾدمة  –موتثووة كظووؾر إشووثيميا  –ىووو( ٜٚٚالرعيظووي )ت 

 م .ٕٚٓٓ/ٕٜٛٔ
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 –ىوو( ٕٛٛت فة الغريو  فوي الكوبلم عموى مغظوي المثيو  ، لمودماميظّي )ت  -
عووالؼ الكتوو   –ّطوود عثوود ل غظضووؾر تووغ/ ُم ّطوود ميتووار المووؾدي ، لُم 

 م .ٕٔٔٓ / أولى  –األردن  –إربد  –ال دي  

تووغ/  –ىووو( ٔٙٚتيموويص ال ووؾاىد وتميوويص الفؾائوود ، البووؽ ى ووام )ت  -
 م .ٜٙٛٔىو/ٙٓٗٔدار الكتاب العربّي  –عثاس الصال ي 

تووغ/  –ىووو( ٘ٗٚالتووذييل والتكطيوول فووي شوورح التسووييل ، ألبووي ديووان )ت  -
 .دسؽ ىظداو  

توغ/ ُم ّطود  –ىوو( ٕٚٙتسييل الفؾائد وتكطيل الطقاصود ، البوؽ مالوػ )ت  -
 م .ٜٚٙٔ / دار الكتاب العربّي  –كامل بركات 

 / دار الكتواب  –ىو( ٚ٘ٚالتسييل لعمؾم التظزيل ، البؽ ُجز  الكمثي )ت  -
 لثظان . –بيروت  –العربّي 

 / عيسوى  –ىوو( ٜ٘ٓالتصريغ بطضطؾن التؾضيغ ، ليالد األزىور  )ت  -
 الثابي ال مثي .

توووغ/  –ىووو( ٗٙٚتصوو يغ التصوو ي  وت ريووور الت ريوو، ، لمصوووفد  )ت  -
 .مٜٚٛٔىو/ٚٓٗٔأولى  / –موتثة اليان ي بالقاىرة  –السيد ال رقاو  

دار الكتوو   –تووغ/ جووبلل األسوويؾطي  –ىووو( ٖٓٛتفسووير ابووؽ عرفووة )ت  -
 م .ٕٛٓٓ / أولى  –لثظان  –بيروت  –العمطية 

توغ/ ُم ّطود عثود  –ىوو( ٜٚ٘فسير الثغؾ  )معالؼ التظزيول( ، لمثغوؾ  )ت ت -
 م .ٜٜٛٔىو/ٜٓٗٔدار طيثة  –ل وآلريؽ 
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ىوو( ، وال وبلل السويؾطي )ت ٗٙٛلم بلل الط موي )ت  –تفسير ال بلليؽ  -
  / أولى . – / دار ال دي  بالقاىرة  –ىو( ٜٔٔ

ؾرة آل عطووران دتووى ىووو( مووؽ أّول سووٕٓ٘تفسووير الراغوو  األصووفياني )ت  -
دكتوؾراه ، لعوادل بوؽ عموّي رسوالة  –موؽ سوؾرة الظسواء  ٖٔٔنيامة ا موة 

د َّ  ىو .ٕٗٗٔ / أولى  –الرياض  – / مدار الؾطؽ لمظ ر  –ّ  الّش

تغ/ ماسر بؽ إبراىيؼ وغظويؼ بوؽ عثواس  –ىو( ٜٛٗتفسير السطعاني )ت  -
 م .ٜٜٚٔىو/ٛٔٗٔ / أولى  –دار الؾطؽ لمظ ر  –

تووغ/ عطوور أدطوود  –ىووو( ٕٕٗٔلث وور الطديوود ، البووؽ ع يثووة )ت تفسووير ا -
 ىو .ٖٕٗٔ / أولى  –بيروت  –دار الكت  العمطية  –الراو  

تووغ/ م طؾعووة مووؽ الثووادايؽ  –ىووو( ٛٙٗالتفسووير الثسوويط ، لمؾادوود  )ت  -
 ىو .ٖٓٗٔفي جامعة اإلمام ُم ّطد بؽ سعؾد اإلسبلمية بالرياض 

 –ىوو( ٖٜٖٔ طود الظواىر ابوؽ عاشوؾر )ت تفسير الت ريور والتظوؾير ، لط -
 م .ٜٗٛٔالدار التؾنسية لمظ ر 

 –توغ/ سوامي السوبلمة  –ىو( ٗٚٚتفسير القرآن العغيؼ ، البؽ كاير )ت  -
 م .ٜٜٜٔىو/ٕٓٗٔدار طيثة 

 –ىووو( ٕ٘ٔٔتفسووير الطغيوور  ، لمقاضووي ُم ّطوود ثظوواء ل الطغيوور  )ت  -
 / أولووى  –بيووروت  –لعربووّي دار إديوواء التووراث ا –عووزو عظامووة تووغ/ أدطوود 

 م .ٕٗٓٓىو/ٕ٘ٗٔ

تغ/ السويد أدطود صوقر  –ىو( ٕٙٚتفسير غري  القرآن ، البؽ قتيثة )ت  -
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 ىو .ٜٖٛٔدار الكت  العمطية  –

 / إدارة الظثاعوووة  –ىوووو( ٙٚٙتيوووذي  األسوووطاء والمغوووات ، لمظوووؾو  )ت  -
 د.ت . –الطظيرية 

تووغ/ عثوود السووبلم  –ىووو( ٖٓٚتيووذي  الّمغووة ، ألبووي مظصووؾر األزىوور  )ت  -
 م .ٜ٘ٚٔالييئة الطصرية العامة لمكتاب  –ىارون وآلريؽ 

ىوو( ٜٗٚتؾضيغ الطقاصد والطسالػ ب رح ألفية ابؽ مالوػ ، لمطوراد  )ت  -
 / أولوووى  –دار الفكووور العربوووّي  –توووغ/ عثووود الوووردطؽ عموووّي سوووميطان  –

 م .ٕٔٓٓىو/ٕٕٗٔ

موتثوة  –ىوو( ٗٗٗلوداني )ت التيسير في القراءات السوثع ، ألبوي عطورو ا -
 الطاظى .

 –ىوو( ٖٓٔجامع الثيان عوؽ تأويول آ  القورآن ، البوؽ جريور الظثور  )ت  -
 ىو .ٕٕٗٔدار ى ر بالقاىرة  –تغ/ عثد ل بؽ عثد الط سؽ التركي 

جووامع الثيووان فووي تفسووير القوورآن ، لط طوود بووؽ عثوود الووردطؽ اإلم ووي )ت  -
 –بيووروت  –دار الكتوو  العمطيووة  –تووغ/ عثوود ال طيوود ىظووداو   –ىووو( ٜ٘ٓ
 لثظان .

تووغ/ عثوود ل بووؽ عثوود  –ىووو( ٔٚٙلمقرطثووي )ت  ام القوورآن ،ال ووامع ألدووو -
 د.ت . –م سسة الرسالة  –الط سؽ التركي 

دار  –ىوو( ٘ٓٗٔال دول في إعراب القرآن وصرفو ، لط طوؾد صوافي )ت  -
 م .ٜٜ٘ٔىو/ٙٔٗٔ / ثالاة  –الرشيد وم سسة اإلمطان 
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تووغ/ فيوور  –ىووو( ٜٗٚ ظووى الووداني فووي دووروف الطعوواني ، لمطووراد  )ت ال -
يؽ قثاوة لُم ّطد ندمؼ فاضل   دار ا فا  ال ديدة . –الدِّ

ىووو( الّمغؾّيووة ، مووع ت قيووق كتابووو )عقوود اليووبلص ٜٔٚجيووؾد ابووؽ ال ظثمووي )ت  -
 /  –م سسوة الرسوالة  –تغ/ نيواد دسوؾبي صوالغ  –في نقد كبلم اليؾاص( 

 م .ٜٚٛٔأولى 

ال ؾاىر ال سوان فوي تفسوير القورآن ، لعثود الوردطؽ بوؽ ميموؾف الاعوالثي  -
 م سسة األعمطي لمظثاعة والظ ر والتؾزيع . –ىو( ٘ٚٛ)ت 

الطوتثوووة الت اريوووة  –عموووى مغظوووي المثيووو  ىوووو( ٕٖٕٔداشوووية األميووور )ت  -
 ىو .ٕٖٚٔبطصر 

ػ ىو( عمى شرح ابؽ عقيل عمى ألفية ابؽ مالٕٛٛٔداشية اليضر  )ت  -
 .ىؤٜٗٔ / أولى  –دار الكت  العمطية  –عمق عمييا تركي الطصظفى –

 .ىوٖٙٛٔموتثة الط يد ال سيظي  –داشية الدسؾقي عمى مغظي المثي   -

 / ُم ّطووود مصوووظفى  –ىوووو( عموووى الطغظوووي ٕٛٛداشوووية الووودماميظّي )ت  -
 م .ٚٛٛٔ

ألفكار ، داشية السيؾطي عمى تفسير الثيضاو  = نؾاىد األْبكار وشؾارد ا -
 –ىو( ، في ثبلث رسائل لمدكتؾراه في جامعة أم القرى ٜٔٔلمسيؾطي )ت 

يؽ   م .ٕ٘ٓٓىو/ٕٗٗٔالسعؾدمة  –كمية أصؾل الدِّ

 –ىوووو( عمووووى الطغظوووي ، الطسووووطاة بالطظصوووو  ٕٚٛداشوووية ال ووووطظي )ت  -
 الطظثعة الثيية بطصر .
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فامووة ىووو( ، الطسووطاة عظامووة القاضووي وكٜٙٓٔداشووية ال ووياب اليفوواجي )ت  -
مصووؾرة عووؽ  / اليديؾيووة  –دار صووادر  –الراضووي عمووى تفسووير الثيضوواو  

 ىو .ٖٕٛٔ

 /  –ىوو( ٜٕٜىوو( عموى شورح األشوطؾني )ت ٕٚٓٔداشية الصثان )ت  -
 عيسى الثابي ال مثي بالقاىرة . –دار إدياء الكت  العربّية 

ىووو( عمووى الك وواف ، الطسووطاة فتووؾح الغيوو  فووي ٖٗٚداشووية الظيثووي )ت  -
ن ر جائزة دبي  –تغ/ م طؾعة مؽ الط ققيؽ  –عؽ قظاا الري   الك  

 م .ٕٗٔٓىو/ٖٗٗٔ / أولى  –الدولية لمقرآن الكريؼ 

مظثووؾا بيووامش التصووريغ عمووى  –ىووو( ٖٙٓٔداشووية مووس العميطووي )ت  -
  / عيسى الثابي ال مثي . –التؾضيغ 

يؽ ق –ىوو( ٖٚٚال  ة لمقراء السثعة ، لمفارسوي )ت  - يوؾجي توغ/ بودر الودِّ
 ىو .ٖٔٗٔ / أولى  –دار الطأمؾر لمتراث  –وب ير دؾي اتي 

توووغ/  –ىوووو( ٖٜٓٔلزانوووة األدب ولووو  لثووواب لسوووان العووورب لمثغوووداد  )ت  -
 م .ٜٜٛٔموتثة اليان ي بالقاىرة  –عثدالسبلم ىارون 

الييئوة  –تغ/ ُم ّطد عمّي الظ وار  –ىو( ٕٜٖاليصائص ، البؽ جّظي )ت  -
 م .ٜٙٛٔب الطصرية العامة لمكتا

 –، لط طوووود رجوووو  الَثي ووووؾِمّي  ٔجلظووووؾات التفسووووير الثيوووواني لمقوووورآن الكووووريؼ  -
 / ثانيووووة  –الكتوووواب الّاالوووو   – ٕٛالسووووظة  –سمسوووومة الث ووووؾث اإلسووووبلمية 

 م .ٜٜٛٔىو/ٛٔٗٔ
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دراسات ألسومؾب القورآن الكوريؼ ، لم وي  ُم ّطود عثود اليوالق عضويطة )ت  -
 دار ال دي  بالقاىرة . –ىو( ٗٓٗٔ

دار  –تووغ/ عثوود ال فوويظ القرنووي  –ىووو( ٘ٔ٘درة الغووؾاص ، لم ريوور  )ت  -
 م .ٜٜٙٔ / أولى  –ال يل وموتثة التراث اإلسبلمّي 

درج الدرر في تفسير ا   والسؾر ، الطظسؾب لعثد القاىر ال رجاني )ت  -
 –( ٕٕموتثة ال وطة برقؼ ) –تغ/ وليد ال سيؽ و،ماد القيس  –ىو( ٔٚٗ

 . ىوٜٕٗٔ / أولى 

 –ىو( ٙ٘ٚالدر الطصؾن في عمؾم الكتاب الطوظؾن ، لمسطيؽ ال مثي )ت  -
 م .ٜٚٛٔىو/ٚٓٗٔ / أولى  –دم ق  –دار القمؼ  –تغ/ ُم ّطد اليرا  

شووردو وصووظ  قؾافيووو ميوود  ُم ّطوود ناصوور  –ىووو( ٜٓديووؾان األلظوول )ت  -
يؽ   ىو .ٗٔٗٔ / ثانية  –بيروت  –دار الكت  العمطية  –الدِّ

 –تغ/ أدطد ميتار عطور  –ىو( ٖٓ٘األدب ، إلس ا  الفارابي )ت  ديؾان -
 م .ٖٕٓٓىو/ٕٗٗٔ / أولى  – / م طع الّمغة العربّية بالقاىرة 

يؽ الرسوعظي ال ظثموي )ت  - رمؾز الكظؾز في تفسير الكتاب العزيز ، لعز الودِّ
موتثوة األسود  بطووة  –دارسة وت قيق عثد الطمػ بؽ دىيش  –ىو( ٔٙٙ
 ىو .ٜٕٗٔ  / أولى –

روح الطعوواني فووي تفسووير القوورآن العغوويؼ والسووثع الطاوواني ، لمسوويد م طووؾد  -
 / م سسووة  –تووغ/ م طؾعووة مووؽ الط ققوويؽ  –ىووو( ٕٓٚٔا لؾسووي )ت 

 م .ٕٓٔٓىو/ٖٔٗٔ / أولى  –الرسالة 
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 –ىووو( ٜٚ٘زاد الطسووير فووي عمووؼ التفسووير ، ألبووي الفوورج ابووؽ ال ووؾز  )ت  -
 / أولووووى  –لثظووووان  –بيووووروت  –ؽ دووووزم الطوتوووو  اإلسووووبلمّي ، ودار ابوووو

 م .ٕٕٓٓىو/ٖٕٗٔ

توغ/  –ىوو( ٕٖٗالسثعة في القراءات ، ألدطد بؽ مؾسوى بوؽ م اىود )ت  -
 م .ٜٓٛٔىو/ٓٓٗٔ / ثانية  –دار الطعارف بالقاىرة  –شؾقي ضي  

فووي اإلعانووة عمووى معرفووة بعووض معوواني كووبلم ربظووا ال ووويؼ السووراج الطظيوور  -
يؽ ا  / بوووؾال   –ىوووو( ٜٚٚليظيووو  ال وووربيظي )ت اليثيووور ، ل وووطس الووودِّ

 ىو .ٕ٘ٛٔبالقاىرة 

سطط الظ ؾم العوؾالي فوي أنثواء األوائول والتوؾالي ، لعثود الطموػ بوؽ دسويؽ  -
توغ/ عوادل أدطود عثود الطؾجوؾد وعموّي  –ىوو( ٔٔٔٔالعصامي الطووي )ت 

 م .ٜٜٛٔىو/ٜٔٗٔ / أولى  –بيروت  –دار الكت  العمطية  –معؾض 

يؽ عثود  –ىو( عمى األلفية ٜٙٚ)ت شرح ابؽ عقيل  - تغ/ ُم ّطد م يي الدِّ
 م .ٜٓٛٔىو/ٓٓٗٔدار التراث  –ال طيد 

توغ/ عثود العزيووز  –ىووو( ٖٜٓٔشورح أبيوات مغظووي المثيو  ، لمثغوداد  )ت  -
  / أولى . –دار الطأمؾن لمتراث  –رباح وأدطد يؾس  دقا  

 / دار  –ىو( ٕٚٙىو( عمى ألفية ابؽ مالػ )ت ٜٕٜشرح األشطؾني )ت  -
 عيسى الثابي ال مثي بالقاىرة . –إدياء الكت  العربّية 

 –تغ/ عثد ال طيد السيد ُم ّطود  –ىو( ٙٛٙشرح األلفية البؽ الظاعؼ )ت  -
 د.ت . –بيروت  –دار ال يل 
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توووغ/ عثووود الوووردطؽ السووويد  –ىوووو( ٕٚٙشووورح التسوووييل ، البوووؽ مالوووػ )ت  -
 م .ٜٜٓٔىو/ٓٔٗٔاعة والظ ر دار ى ر لمظث –لُم ّطد بدو  الطيتؾن 

 –ىووو( ٛٚٚشوورح التسووييل ، الطسووطى تطييوود القؾاعوود لظوواعر ال وويش )ت  -
 م .ٕٚٓٓدار السبلم  –تغ/ عمّي فالر وآلريؽ 

ىو( ، وبيام يا داشية الثاجؾر  ٔٙٚشرح بانت سعاد ، البؽ ى ام )ت  -
 د.ت . – / مصر  –

 –توغ/ فوؾاز ال وعار  –ىوو( ٜٙٙشرح جطل الزجاجي ، البؽ عصفؾر )ت  -
 م .ٜٜٛٔىو/ٜٔٗٔ / أولى  –دار الكت  العمطية 

درة »( ، )مظثؾا ضطؽ ىٜٙٓٔاليفاجي )ت شرح درة الغؾاص ، لم ياب -
عثوود ال فوويظ فرغمووي عمووي  ، تووغ«(الغووؾاص وشوورديا ودؾاشووييا وتكطمتيووا

  . م ٜٜٙٔ -ىو  ٚٔٗٔ،  ٔ،   لثظان -دار ال يل، بيروت ،  .  قرني

صوو  و أدطوود عووزو  –ىووو( عمووى مغظووي المثيوو  ٖٛٛميظّي )ت شوورح الوودما -
 .مٕٚٓٓىو/ٕٛٗٔ / أولى  –بيروت  –م سسة التاري  العربيّ  –عظامة 

توووغ/  –ىوووو( ٙٗٙىوووو( لكافيوووة ابوووؽ ال اجووو  )ت ٙٛٙشووورح الّرضوووّي )ت  -
  / جامعة قاريؾنس بميثيا . –يؾس  عطر 

ّطود نوؾر ال سوؽ تغ/ ُم  –ىو( ٙٛٙشرح شافية ابؽ ال اج  لمّرضّي )ت  -
 م .ٕٜٛٔىو/ٕٓٗٔبيروت  –دار الكت  العمطية  –وصادثيو 

 –ىوو( ٔٙٚشرح شذور الذى  فوي معرفوة كوبلم العورب ، البوؽ ى وام )ت  -
يؽ عثد ال طيد   م .ٕٗٓٓ / دار الظبلئع  –تغ/ ُم ّطد م يي الدِّ
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توغ/ أدطود عوافر كؾجوان  –ىوو( ٜٔٔشرح شؾاىد الطغظي ، لمسيؾطي )ت  -
 د.ت . –التراث العربّي ل ظة  –

دار  –تووغ/ إميوول معقووؾب  –ىووو( ٖٗٙشوورح الطفصوول ، البووؽ معوويش )ت  -
 م .ٕٔٓٓىو/ٕٕٗٔ / أولى  –الكت  العمطية 

تووغ/  –ىووو( ٖٜٚشوورح الطقاصوود فووي عمووؼ الكووبلم ، لمسووعد التفتووازاني )ت  -
 د.ت . –عالؼ الكت   –عثدالردطؽ عطيرة 

دراسووة وتووغ/  –ىووو( ٙٗٙال اجوو  )ت شوورح الؾافيووة نغووؼ الكافيووة ، البووؽ  -
 .مٜٓٛٔىو/ٓٓٗٔظثعة ا داب بالظ   م –مؾسى بظا  عمؾان العميمي 

ْعر ، البؽ عصفؾر )ت  -  –تغ/ السيد إبراىيؼ ُم ّطد  –ىو( ٜٙٙضرائر ال ِّ
 م .ٜٓٛٔ / أولى  –دار األندلس 

 –شووردو ُم ّطوود بي ووة الثغووداد   –ىووو( ٕٖٗٔالضوورائر ، لآللؾسووي )ت  -
 ىو .ٖٔٗٔثعة السمفية بطصر الطظ

م سسة  –ضياء السالػ إلى أوضغ الطسالػ ، لط طد عثد العزيز الظ ار  -
 م .ٕٔٓٓىو/ٕٕٗٔ / أولى  –الرسالة 

رسالة دكتؾراه لسطير  –ىو( ٚٙٚالعثاب في شرح المثاب ، لمظقره كار )ت  -
 . ٔ٘ٙٔفي كمية الّمغة العربّية بالقاىرة برقؼ  –أدطد عثد ال ؾاد 

العوووذب الظطيووور موووؽ م وووالس ال وووظقيظي فوووي التفسوووير ، لط طووود األمووويؽ  -
م طوع الفقوو  –تغ/ لالد بوؽ عاطوان السوثت  –ىو( ٖٜٖٔال ظقيظي )ت 
  / ثانية . –دار الفؾائد  –اإلسبلمّي ب دة 
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يؽ السووثوي )ت  - عووروس األفووراح فووي شوورح تميوويص الطفتوواح ، لثيوواء الوودِّ
 د.ت . –الكت  العمطية  دار –ضطؽ شروح التمييص  –ىو( ٖٚٚ

توووغ/  –ىوووو( ٖٛٛالعيوووؾن الغوووامزة عموووى لثاموووا الراموووزة ، لمووودماميظّي )ت  -
 .ىو٘ٔٗٔثانية  /  –موتثة اليان ي بالقاىرة –ال ساني دسؽ عثد ل 

رسوالة  –ىوو( ٖٜٛغامة األماني في تفسير الكبلم الرباني ، لمكوؾراني )ت  -
 ىو .ٕٛٗٔد مصظفى كؾكصؾ دكتؾراه في جامعة صافريا بتركيا لط ط

غرائوو  التفسووير وع ائوو  التأويوول ، لط طووؾد بووؽ دطووزة الكرموواني )ت ن ووؾ  -
 دار القثمة ب دة وم سسة عمؾم القرآن بثيروت . –ىو( ٘ٓ٘

يؽ القطووور الظيسوووابؾر  )ت  - غرائووو  القووورآن ورغائووو  الفرقوووان ، لظغوووام الووودِّ
 .ىوٙٔٗٔ/ أولى   –دار الكت  العمطية –تغ/ زكريا عطيرات  –ىو( ٓ٘ٛ

 /  –ىوو( ٖٚٓٔفتغ الثيان في مقاصد القرآن ، لصديق دسوؽ لوان )ت  -
 م .ٕٜٜٔىو/ٕٔٗٔالطوتثة العصرية بصيدا 

فتغ القدير ال امع بيؽ فظي الروامة والدرامة مؽ عمؼ التفسير ، لم وؾكاني  -
 م .ٕٚٓٓىو/ٕٛٗٔبيروت  –دار الطعرفة  –ىو( ٕٓ٘ٔ)ت 

عموق عميوو باسول  –ىوو( ٜٖ٘ألبي ىوبلل العسوور  )ت الفرو  الّمغؾّية ،  -
 م .ٕٓٓٓىو/ٕٔٗٔ / أولى  –دار الكت  العمطية  –عيؾن السؾد 

الفيووارس الطفصوومة ليصووائص ابووؽ جّظووي ، صووظعة د. عثوود الفتوواح السوويد  -
 م .ٜٜٚٔمعيد الطيظؾطات العربّية بالقاىرة  –سميؼ 
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مووة  –تثوة دار التوراث مو –القم  في القصة ، لط طد بؽ سوالؼ العطيور   -
 م .ٜٜٙٔىو/ٙٔٗٔ / أولى  –الطورمة 

 – / أولوى  –تغ/ عثد السوبلم ىوارون  –ىو( ٓٛٔالكتاب ، لسيثؾيو )ت  -
 بيروت . –دار ال يل 

ىوو( ٖٗٙالكتاب الفريد في إعراب القرآن الط يد ، لمطظت   اليطوداني )ت  -
يؽ الفتيغ  –  –موان بالطديظوة الطظوؾرة موتثوة دار الز  –تغ/ ُم ّطد نغام الدِّ

 ىو .ٕٛٗٔ / أولى 

ك ووواف اصوووظبلدات الفظوووؾن والعموووؾم ، لط طووود بوووؽ عموووّي التيوووانؾ  )ت بعووود  -
 /  –بيوووروت  –موتثوووة لثظوووان ناشووورون  –توووغ/ عموووّي ددوووروج  –ىووو( ٛ٘ٔٔ
 م .ٜٜٙٔأولى 

تووغ/  –ىووو( ٖٛ٘الك واف عووؽ دقوائق غووؾامض التظزيوول ، لمزمي ورّ  )ت  -
 / أولوووووووى  –موتثوووووووة العثيووووووووان  –لوووووووريؽ عوووووووادل عثووووووود الطؾجوووووووؾد وآ

 م .ٜٜٛٔىو/ٛٔٗٔ

توغ/ ابوؽ عاشوؾر  –ىوو( ٕٚٗالك   والثيوان ، وىوؾ تفسوير الاعمثوي )ت  -
 / أولوووى  –دار إديووواء التوووراث العربوووّي  –أبوووؾ ُم ّطووود نغيووور السووواعد  

 م .ٖٕٓٓىو/ٕٕٗٔ

توووغ/ عووودنان درويوووش  –ىوووو( ٜٗٓٔالكميوووات ، ألبوووي الثقووواء الكفوووؾ  )ت  -
 بيروت . –م سسة الرسالة  –لطصر  لُم ّطد ا

تووغ/  –ىووو( ٕٖٚالكظوواش فووي فظووي الظ ووؾ والصوورف ، لمطمووػ الط يوود )ت  -
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 م .ٕٗٓٓىو/ٕ٘ٗٔبيروت  –الطوتثة العصرية  –رياض دسؽ اليؾام 

يؽ اإلسووفراييظي )ت  - تووغ/  –ىووو( ٗٛٙالمثوواب فووي عمووؼ اإلعووراب ، لتوواج الوودِّ
 م .ٜٜٙٔ/ أولى   –موتثة لثظان ناشرون  –شؾقي الطعّرّ  

تووغ/ غوواز   –ىووو( ٙٔٙالمثوواب فووي عموول الثظوواء واإلعووراب ، لمعوثوور  )ت  -
 / أولووووى  –بيووووروت  –دار الفكوووور الطعاصوووور  –وعثوووود اإللووووو نثيووووان ميتووووار 
 م .ٜٜ٘ٔىو/ٙٔٗٔ

تووغ/  –ىوو( ٘ٚٚالمثواب فووي عموؾم الكتوواب ، البوؽ عووادل ال ظثموي )ت بعوود  -
 / أولووووى  –كتوووو  العمطيووووة دار ال –الطؾجووووؾد وعمووووّي معووووؾض  عثوووودعووووادل 
 م .ٜٜٛٔىو/ٜٔٗٔ

توغ/ إبوراىيؼ بوؽ  –ىوو( ٕٓٚالمط ة في شرح الطم وة ، البوؽ الصوائغ )ت  -
 / أولوووووى  –ال امعوووووة اإلسوووووبلمية بالطديظوووووة الطظوووووؾرة  –الصووووواعد  سوووووالؼ 
 م .ٕٗٓٓىو/ٕٗٗٔ

دار  –لطسووات بيانيووة فووي نصووؾص التظزيوول ، لفاضوول صووالغ السووامرائي  -
 م .ٖٕٓٓىو/ٖٕٗٔلاة  / ثا –عطان بعطان 

دار  –تووغ/ فووائز فووارس  –ىووو( ٕٜٖالمطووع فووي العربّيووة ، البووؽ جّظووي )ت  -
 الكؾيت . –الكت  الاقافية 

تووغ/ فوو اد  –ىووو( ٕٔٔم وواز القوورآن ، ألبووي عثيوودة معطوور بووؽ الطاظووى )ت  -
 م .ٜٗ٘ٔىو/ٖٗٚٔموتثة اليان ي بطصر  –سزكيؽ 

توووغ/ ُم ّطووود ن يووو   – ىوووو(ٙٚٙالط طوووؾا شووورح الطيوووذب ، لمظوووؾو  )ت  -
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 موتثة اإلرشاد . –الطظيعي 

تغ/  –ىو( ٕٜٖالط تس  في تثييؽ وجؾه شؾاذ القراءات ، البؽ جّظي )ت  -
  / الط مس األعمى لم ئؾن اإلسبلمية . –عمّي الظ د  ناص  وآلريؽ 

 –ىووو( ٔٗ٘الط ورر الووؾجيز فووي تفسووير الكتواب العزيووز ، البووؽ عظيووة )ت  -
 ىو .ٕٕٗٔ / أولى  –دار الكت  العمطية  –ال افي تغ/ عثدالسبلم عثد 

 –ىوو( ٖٓٚميتصر في شؾاذ القرآن مؽ كتاب الثودمع ، البوؽ لالؾيوو )ت  -
 موتثة الطتظّثي بالقاىرة . –ن ره برجستراسر 

تووغ/  –ىووو( ٓٔٚأو  ٔٓٚمووداُر التظزيوول ودقووائق التأويوول ، لمظسووفي )ت  -
 روت .بي –دار الظفائس  –مروان ُم ّطد ال عار 

توغ/ ُم ّطود كامول  –ىوو( ٜٙٚالطساعد عمى تسييل الفؾائد ، البوؽ عقيول )ت  -
موووووووة الطورمووووووة ، ودار الفكوووووور  –مركووووووز الث وووووو  العمطووووووي  –بركووووووات 
 م .ٜٓٛٔىو/ٓٓٗٔ

توغ/ ماسويؽ  –ىوو( ٖٚٗم ول إعراب القورآن ، لطووي بوؽ أبوي طالو  )ت  -
  / ثانية . –سؾريا  –دم ق  –دار الطأمؾن لمتراث  –ُم ّطد السؾاس 

تووغ/ طووو بووؽ  –ىووو( ٕٔ٘م وووبلت الطؾطووأ ، البووؽ السوويد الثظميؾسووي )ت  -
 م .ٕٓٓٓىو/ٕٓٗٔ / أولى  –لثظان  –دار ابؽ دزم  –عمّي بؾ سريغ 

موتثة  –تغ/ ىدى م طؾد قراعة  –ىو( ٕ٘ٔمعاني القرآن ، لؤللفش )ت  -
 م .ٜٜٓٔىو/ٔٔٗٔ / أولى  –اليان ي بالقاىرة 
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توغ/ أدطود يؾسو  ن واتي لُم ّطود  –ىوو( ٕٚٓ، لمفوراء )ت  معاني القورآن -
 د.ت . –دار ال ر   –عمّي الظ ار 

 –تووغ/ ُم ّطوود عمووّي الصووابؾني  –ىووو( ٖٖٛمعوواني القوورآن ، لمظ وواس )ت  -
 ىو .ٛٓٗٔ / أولى  –موة الطورمة  –جامعة أم القرى 

 –ثي تغ/ عثد ال ميول شوم –ىو( ٖٙٔمعاني القرآن و،عرابو ، لمزجاج )ت  -
 م .ٜٜٚٔ / ثانية  –دار ال دي  بالقاىرة 

دار الكتوو   –ىوو( ٜٔٔمعتوُر األقووران فوي إع وواز القورآن ، لمسوويؾطي )ت  -
 م .ٜٛٛٔىو/ٛٓٗٔ / أولى  –بيروت  –العمطية 

 / ثانيووة  –موتثووة لثظووان  –مع ووؼ األلظوواء ال ووائعة ، لط طوود العوودناني  -
 م .ٖٜٛٔ

 –دار العموؼ لمطبليويؽ  –، إلميول معقوؾب مع ؼ اليظأ والصؾاب فوي الّمغوة  -
 م .ٖٜٛٔ / أولى  –بيروت 

مع وووؼ الصوووؾاب الّمغوووؾّ  دليووول الطالووو  العربوووّي ، ألدطووود ميتوووار عطووور ،  -
 / أولووووووى  – / عووووووالؼ الكتوووووو  بالقوووووواىرة  –بطسوووووواعدة فريووووووق عطوووووول 

 م .ٕٛٓٓىو/ٜٕٗٔ

يؽ  –مع ؼ القراءات ، لعثد المظي  اليظي   -  /  –دم ق  –دار سعد الدِّ
 م .ٕٕٓٓىو/ٕٕٗٔأولى 

توغ/ عثود  –ىوو( ٔٙٚمغظي المثي  عؽ كتو  األعاريو  ، البوؽ ى وام )ت  -
 م .ٕٕٓٓ / أولى  –الكؾيت  –المظي  اليظي  
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يؽ الووراز  )ت  - بيووروت  –دار الفكوور  –ىووو( ٙٓٙمفواتيغ الغيوو  ، لفيوور الوودِّ
 م .ٜٔٛٔىو/ٔٓٗٔ

دار  –ال طيود ىظوداو   تغ/ عثود –ىو( ٕٙٙمفتاح العمؾم ، لمسواكي )ت  -
 م .ٕٓٓٓ / أولى  –الكت  العمطية 

تووغ/  –ىووو( ٕٓ٘مفووردات ألفوواق القوورآن الكووريؼ ، لمراغوو  األصووفياني )ت  -
 ىو .ٛٔٗٔ / ثانية  –دم ق  –دار القمؼ  –صفؾان عدنان داود  

توغ/ ُم ّطوود بوودر  –ىووو( ٖٛ٘الطفصول فووي عموؾم العربّيووة ، لمزمي ورّ  )ت  -
يؽ الظعسان   / ثانية . –بيروت  –دار ال يل  –ي الدِّ

 –تووغ/ ُم ّطوود عثوود اليووالق عضوويطة  –ىووو( ٕ٘ٛالطقتضوو  ، لمطثوورد )ت  -
 الط مس األعمى لم ئؾن اإلسبلمية بالقاىرة .

 –موتثووة ال امعووة األزىريووة  –الطظيوواج الؾاضووغ لمثبلغووة ، ل اموود عووؾني  -
 د.ت .

عقووؾب الطغربووي )ت مؾاىوو  الفتوواح فووي شوورح تميوويص الطفتوواح ، البووؽ م -
 ىو( ضطؽ شروح التمييص .ٛٙٔٔ

 –مؾق، الظقره كار في كتابو العثاب مؽ السيرافي الغوالي دراسوة وتقؾيًطوا  -
 –فوي كميوة الّمغوة العربّيوة بالقواىرة  –رسالة ماجستير ألدطد ُم ّطود أمويؽ 
 ىو .ٖٛٗٔبإشراف أ.د. ُم ّطد إبراىيؼ دسظيؽ 

 / دار الكتو   –ىوو( ٖٖٛبوؽ ال وزر  )ت الظ ر في القراءات الع ر ، ال -
 ىو .ٛٔٗٔبيروت  –العمطية 
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دار  –ىووو( ٘ٛٛنغووؼ الوودرر فووي تظاسوو  ا مووات والسووؾر ، لمثقوواعي )ت  -
 الكتاب اإلسبلمّي بالقاىرة .

توغ/ عثود ل  –ىوو( ٜٚٗالظكت في القورآن ، البوؽ فضوال الط اشوعي )ت  -
 م .ٕٚٓٓدار الثدر  –الظؾيل 

توغ/ السويد عثود  –ىوو( ٓ٘ٗؾن ، وىوؾ تفسوير الطواورد  )ت الظكت والعيو -
 دار الكت  العمطية وم سسة الكت  الاقافية . –الطقصؾد 

توغ/  –ىوو( ٖٓٛنكت وتظثييات في تفسوير القورآن الط يود ، لمثسويمي )ت  -
 م .ٕٛٓٓىو/ٕٛٗٔمظ ؾرات وزارة األوقاف بالطغرب  –ُم ّطد الظثراني 

كميووة  –ىووو( ٖٚٗة ، لطوووي بووؽ أبووي طالوو  )ت اليدامووة إلووى بمووؾغ الظياموو -
 ىو .ٜٕٗٔجامعة ال ارقة  –الدراسات العميا 

شورح  –ىوو( ٜٔٔىطع اليؾاموع فوي شورح جطوع ال ؾاموع ، لمسويؾطي )ت  -
م سسووة الرسووالة  –وتووغ/ عثوود السووبلم ىووارون وعثوود العووال سووالؼ مووورم 

 ىو .ٖٔٗٔ

توغ/ صوفؾان  –ىوو( ٛٙٗالؾجيز في تفسير الكتاب العزيز ، لمؾادود  )ت  -
 ىو .٘ٔٗٔ / أولى  –دم ق  –دار القمؼ  –عدنان داوود  

توغ/ عوادل  –ىوو( ٛٙٗالؾسيط فوي تفسوير القورآن الط يود ، لمؾادود  )ت  -
 ىو .٘ٔٗٔ / أولى  –دار الكت  العمطية  –الطؾجؾد وآلريؽ  عثد

ىو( فوي الثبلغوة ، لط طود ٖٜٛؾاقيت الط تر  مؽ جؾاىر األلضر  )ت ي -
 د.ت . – / ال زائر  –ىو( ٚٓٗٔالعربّي اليبللي اليعقؾبي )ألَّفو بؽ 
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 حمتويات البحث
 

 الطؾضوووووؾا
 الطقدموووووة
 التطييووووود

الطث   األّول : دفاا الدماميظّي عؽ الزمي رّ  فيطا يتعمق باألدوات الظ ؾيوة ، والطعظوى 
 اإلعرابي

 (ٙٔٔد : )ىؾ  ِّ حل جل مك لك  خك حك ّٰٱ:  معظى )ما( في  – ٔ

)مووس :  ِّ حم جم هل مل ّٰٱ:  نووؾا )مووا( الط وورورة ب وورف ال وور فووي  – ٕ
 ( وىل مصغ أن تكؾن مؾصؾلة ؟ٕٚ
 (٘:  الض ى) ِّ ىن  نن من زن ّٰٱ:  نؾا )البّلم( في  – ٖ
 ِّ مل خل ّٰٱ : وقووووؾا )الفوووواء( فووووي جووووؾاب ال وووور  الط ووووذوف فووووي  – ٗ
 ، وتقدير ىذا ال ر  . (ٚٔاألنفال: )
 حئ جئ يي ىي ني مي زي ّٰٱ : ب ال ووور  الط وووذوف فوووي تقووودير جوووؾا – ٘

 (ٓٔ:  األدقاف) ِّ  مئ خئ
عراء  ِّ مح جح مج حج ّٰٱمعظى )لؾ( التي بطعظى التطظي في ن ؾ :  – ٙ   (ٕٓٔ: )ال  
 مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني ّٰٱ : تعيوويؽ جووؾاب )لووؾ( مووؽ  – ٚ

  (ٖٓٔ:  الثقرة) ِّ هئ
( الؾاقعة بعد )لؾ( ال رطية بيؽ اال – ٛ  سطية والفعميةنؾا لثر )أنَّ
 ىل تكؾن )ىل( مرادفة لو )قد( دائًطا ؟ – ٜ
ل( ، و)أنزل(  – ٓٔ  الفر  بيؽ )َنزَّ
 مب خب ّٰٱ : ىووول م طووول الكوووبلم عموووى التقووودمؼ والتوووألير فوووي  – ٔٔ
  ( ؟ٖٕ:  الروم) ِّ هتمث مت خت حت  جت هب

،  الطث ووو  الّاووواني : دفووواا الووودماميظّي عوووؽ الزمي ووورّ  فيطوووا يتعموووق باألوجوووو اإلعرابيوووة



 

 (12للغةىالعربوةىوالذعبىالمناظرةىلكاىالعددى)مجلةقطاعىكلواتىا
 1كلوةىاللغةىالعربوةىبالقاهرةىالعددى)مجلةى
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 الطؾضوووووؾا
 وتيري  القراءات ال اذة

  (ٙٗ:  مريؼ) ِّ حئ جئ يي ّٰٱ:  إعراب )أنت( في  – ٔ
 ىب نب مب ّٰٱوجو التعس  فوي إعوراب الزمي ورّ  )أم وا( الطؾصوؾلة فوي قوراءة :  – ٕ
  (ٜٙ:  مريؼ) ِّ مت زت رت  يب

 ِّ جم هل مل خل حل ّٰٱ:  إعووراب نائوو  الفاعوول )عظووو( فووي  – ٖ
  (ٖٙ:  اإلسراء)
 ، ومفارقتو الظص  ؟ إعراب )كافة( – ٗ
 إعراب )شديد العقاب( بيؽ الظعت والثدلية – ٘
 حت جت هب مب خب  حب  ّٰٱ:  جؾاز عظ  الثيان عمى الضطير )بوو( فوي  – ٙ
  (ٚٔٔ:  الطائدة) ِّ مججح حج مث هت مت خت
 (ٙ:  الطائوودة) ِّجه ين ُكاا ۡ َوأَۡرجُلِ  ّٰٱ مووذى  الزمي وورّ  فووي تيووري  قووراءة: – ٚ

 ب رِّ ) األْرُجل ( . 
  (ٕٛ:  مريؼ) ِّ يب ىب مًَّل  ّٰٱنؾا التظؾيؽ في قراءة أبي نييػ :  – ٛ

 الطث   الّاال  : دفاا الدماميظّي عؽ الزمي رّ  فيطا يتعمق بال طل ، والتراكي  .
:  آل عطوووووران) ِّ ين ىن من خن ّٰٱ:  دوووووذف اليثووووور فوووووي  – ٔ

ٔ٘ٗ)  
 ِّ ىل مل يك ىك مك ّٰٱ:  وقووؾا ال طمووة فوواعبًل فووي  – ٕ
  (ٕٙ:  الس دة)
 مذى  الزمي رّ  في تعميق فعل )الثمؾى( – ٖ
  (٘:  ال طعة) ِّ رن مم  ام يل ىل ّٰٱ:  دذف التطييز في  – ٗ
 ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي ّٰٱ:  نووووووؾا االسووووووتاظاء فووووووي  – ٘
  (٘ٙ:  الظطل) َِّّ
 خم حم جم يل ىل مل خل ّٰٱ:  تعميووق )كووؼ( اليثريووة عووؽ العطوول فووي  – ٙ
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 الطؾضوووووؾا
 . (ٕٔٔ:  الثقرة) ِّ مم
 طمة صفة )كؼ(م يء ال  – ٚ
 ٰى ٰر ٰذ يي ىي ّٰٱ:  وجو الظص  في )ال طس( مؽ  – ٛ
  (ٜٙ:  األنعام) ِّ ٌّ

 ِّ ىن من خن حن جن ّٰٱ:  وجوووو العظووو  فوووي  – ٜ
  (ٔ:  األنعام)

 ِّ ىن من خن  حن  ّٰٱ:  تعيوووووويؽ الطعظووووووؾف عميووووووو فووووووي  – ٓٔ
  (ٜ٘:  األنعام)

 ِّ  رث يت ىت نت ّٰٱ:  جؾاز عظ  االسطية عمى الفعمية في  – ٔٔ
  (ٔٙ:  لزمرا)

 مق حق مف خف حف ّٰٱ:  )ال( بوووووويؽ الظيووووووي والظفووووووي فووووووي  – ٕٔ
  (ٕ٘:  األنفال) ِّ خك حك  جك
:  الطائودة) ِّ حم جم هل ّٰٱ:  وجو نص  الطضوارا )أوار ( فوي  – ٖٔ
ٖٔ)  
 ِّ لك خك حك جك مق حق ّٰٱ:  ال طل عموى القمو  الطعظوؾ  فوي  – ٗٔ
  (ٖٗ،  ٕٓ:  األدقاف)

 بظى عمييا الدماميظّي دفاعو عؽ الزمي ر ّ الطث   الّرابع : األسس التي 
 الياتطوووووة

 أىؼ الطصادر والطراجع
 م تؾيات الث  

 


