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املطابقة بني املبتد�أ واخلرب والتَّوابع:
جمع التَّك�سري يف القر�آن الكرمي منوذج ًا
د� .صالح حمجوب التِّنقاري

(*)

امللخ�ص
الو�صفي �إلى درا�سة ظاهرة املطابقة يف
َ�س َعى هذا البحث من خالل املنهج
ّ
ال�سياق القر�آين م َّتخذ ًا من �صيغ جمع ال َّتك�سري الواردة يف الذِّكر احلكيم منوذجاً .وقد
ِّ

حوية (على م�ستوى املبتد�أ واخلرب،
بينَّ البحث ما ين�ش�أ من عالقات بني العنا�رص ال َّن َّ
إعرابية� ،أو ال َّتعيني� ،أو
وال َّتوابع) يف واحد �أو �أكرث من العنا�رص الآتية :احلالة ال
َّ

قرره
العدد� ،أو النوع .وتو�صل البحث �إلى � َّأن ظاهرة املطابقة
ْ
جاءت وفق ًا ملا َّ

بح ْ�س ِن ال َّت�أويل ،فجاء ُمن�سجم ًا مع
ال ُّنحاة ،وما خالفهم يف بع�ض الآيات َر ُّدوه ُ
قواعدهم ،واتفق البحث مع ما ذهب �إليه بع�ض ُحذَّاق ال ُّنحاة واملف�رسين من ِ�ص َّحة
بع�ض َّ
كيبية مثل ظاهرة املجاورة مما ُيدلل على � َّأن القر�آن الكرمي نزل
الظواهر الترَّ
ّ
وفق ًا لكالم العرب ،و�أ�شعارهم.

الكلمات املفتاحية :املطابقة  -جمع التك�سري  -القر�آن الكرمي  -املبتد�أ – اخلرب -
التوابع.

(*)

اجلامعة الإ�سالمية العاملية يف ماليزيا  -كلية اللغات والإدارة.
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Matching between inchoative and predicate and auxiliaries
Broken Plural in the Holy Quran as a model
Abstract
This research sought through the descriptive method to study
the phenomenon of conformity in the context of the Holy Quran,
based on the forms of broken plurals contained in the Holy Quran.
The research has shown the relationship between grammatical
elements (based on inchoative and predicate and auxiliaries)
in one or more of the following elements: syntax, assignment,
numbering or type. The research found that the phenomenon of
conformity came according to the decision of the grammarians,
and what contradicted their belief in certain verses, was met with
good interpretation, and it came in line with their rules, the research
agreed with some of the prominent grammarians and commentators
on the validity of some synthetic phenomena, such as al-mujawara
phenomenon, which indicates that the Holy Quran was revealed
according to the words of the Arabs, and their poems.

112

العدد اخلام�س والت�سعون

جملة جممع اللغة العربية الأردين

ُم َقدِّ َمة
و�صفيك حممد بن عبدالله ،وعلى �آله
حبيبك
�أحم ُد َك ربي و�أ�صلي و�أ�سل ُِّم على
َ
َ

و�صحبه �أجمعني وبعد،

ف ُت َع ُّد املطابقة من َّ
�ص
الظواهر الل َّ
ُّغوية التي ت�ؤدي دور ًا كبري ًا يف تنا�سق ال َّن ِّ
يتم الترَّ ابط بني �أجزاء الترَّ كيب ،وبدونها
وان�سجامه؛ فباملطابقة –كما ذكر د.متام– ُّ

َ
مما يقود �إلى عدم فهم املعنى املق�صود()1؛
الع َرى وت�صبح الكلمات ال
رابط بينها َّ
تنفك ُ
لذا �أولى النحاة هذه َّ
نحوي من احلديث عن
الظاهرة اهتمام ًا كبرياً؛ فال يخلو كتاب
ّ
نحوية متفرقة.
ظاهرة املطابقة ،فهي ظاهرة لها وجود وا�سع يف �أبواب
ّ

وي�سعى البحث احلايل �إلى درا�سة املطابقة بني امل�سند وامل�سند �إليه -املبتد�أ
َ
ال عن بع�ض ال َّتوابع ُم َّتخذ ًا من القر�آن الكرمي م�صدر ًا له ،مع ح�رص
واخلرب -ف�ض ً

ال ِّدرا�سة على �صيغ جمع ال َّتك�سري ب�رضوبها املختلفة ،وذلك ل َّأن جمع ال َّتك�سري من

عدد جموع ال َّتك�سري
�أكرث اجلموع �شيوع ًا يف القر�آن الكرمي و�أ�شعار العرب ،وقد بلغ ُ

الواردة يف القر�آن الكرمي برواية حف�ص عن عا�صم ثالثة وثمانني و�أربعمائة جمع
()2
ال�سياق يقود �إلى ق�ضايا
ُو ِّزعت على �سبع وثالثني �صيغةً  .وورود هذه ِّ
ال�صيغ يف ِّ

لغوية كثرية.
َّ

انطالق ًا مما تق َّدم ر�أى الباحث �أن يتناول ظاهرة املطابقة بني املبتد�أ واخلرب،

ال�سياق القر�آين ،وذلك من خالل
وبع�ض التوابع ُمركِّ ز ًا على جمع ال َّتك�سري داخل ِّ
الرئي�س� :إلى �أي مدى �ساير القر�آن
املنهج
الو�صفي للإجابة عن �س�ؤال البحث َّ
ّ

ح�سان ،متام ،اللغة العربية معناها ومبناها ،وزارة الثقافة ،د.ط ،الدار البي�ضاء1994 ،م،
((( َّ
�ص.213-212
((( التنقاري� ،صالح حمجوب حممد ،جمع التك�سري يف القر�آن الكرمي درا�سة �رصفية ونحوية
وداللية� ،أطروحة دكتوراه غري من�شورة ،اجلامعة الإ�سالمية العاملية يف ماليزيا2003 ،م،
�ص.344
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الكرمي قانون املطابقة عند ورود جمع التك�سري يف ال�سياق القر�آين من حيث احلالة
وال�شخ�ص ،وال َّنوع؟ و�سوف يقت�رص البحث على املطابقة
إعرابية ،وال َّتعيني،
ال
َّ
ّ

املوجودة بني املبتد�أ واخلرب ،وبع�ض ال َّتوابع .ويهدف هذا البحث �إلى �إثبات � َّأن
العربية ووفق ًا لكالم العرب و�أ�شعارهم ،وفيه
القر�آن الكرمي جاء جاري ًا على َ�سنن
َّ

انفك عن قانون املطابقة يف بع�ض الآيات التي
رد على َم ْن زعم �أن القر�آن الكرمي َّ
ٌّ
ورد فيها جمع التك�سري.

وقد ا�شتمل البحث على ق�سمني :ق�سم عن املطابقة بني املبتد�أ واخلرب ،والق�سم
ٍ
نت نتائج البحث،
بخامتة
الآخر عن املطابقة يف بع�ض ال َّتوابع ،وختمنا البحث
ت�ضم ْ
َّ

واملراجع التي اعتمدنا عليها.

درا�سات �سابقة
العربية بحوث ومقاالت كثرية ،يتقاطع بع�ضها يف
تناولت ظاهرة اجلموع يف
ّ

نقطة �أو �أكرث مع البحث احلايل ،ومنها:

 -1جمع التك�سري يف القر�آن الكرمي درا�سة �رصفية ،ونحوية ،وداللية( ،)1وقد
ا�ستفاد البحث احلايل منها يف �إح�صاء ال�صيغ ومعانيها �أثناء تركيبها يف اجلمل
وال�سياقات القر�آنية املختلفة.
 -2وملالك نظري( )2درا�سة عن جموع التك�سري عند ال�رصفيني واملف�رسين ،قارن فيها
بني جهود علماء ال�رصف والتف�سري ،وقد بينَّ � َّأن ال�رصفيني �شغلهم تق�سيم ال�صيغ
�إلى قلّة وكرثة عن معرفة ال�رس وراء ا�ستعمال العرب بع�ض ًا من جموع التك�سري
لغري القلّة والكرثة ،والأمر نف�سه ينطبق على املف�رسين �إذ ان�شغلوا بتق�سيمات

((( التنقاري� ،صالح حمجوب ،جمع التك�سري يف القر�آن الكرمي ،درا�سة �رصفية ونحوية وداللية،
�أطروحة دكتوراه ،اجلامعة الإ�سالمية العاملية يف ماليزيا ،غري من�شورة ،مار�س 2003م.
((( يحيى ،مالك نظري" ،جموع التك�سري عند ال�رصفيني واملف�رسين" ،جامعة امللك عبدالعزيز،
كلية املعلمني -جدة ،د.ت.
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ال�رصفيني فغابت عنهم� ،أو مل يعتنوا بها عناية كافية ،وهي الدالالت املتعددة
بتعدد ال�سياقات القر�آنية التي وردت فيها ،علم ًا ب�أ َّنهم وقفوا على معانيها يف

القر�آن الكرمي ،وهي مفردة.

اهتمت بالرتابط داخل اجلملة ،وما ينتج عن ذلك من
 -3ومن الدرا�سات التي َّ
معان درا�سة العنزي( :)1العدول عن املطابقة يف اجلملة العربية .وقد بينّ كيف
يتم عن ق�صد �أو لغر�ض من
� َّأن العدول يف النوع� ،أو العدد� ،أو الإعراب ّ
الأغرا�ض البالغية �أو غريه ،وهو بحث مفيد للبحث احلايل عند تناول املطابقة،
و�سع دائرة املطابقة باتخاذه �أبواب ًا نحوية خمتلفة مدار ًا للأمثلة
ف�إذا كان العنزي ّ

التي �أوردها ،فالبحث احلايل ق�رصها على جموع التك�سري ومل يتع َّدها �إلى غريها
من اجلموع.

العربي وتطبيقاتها يف القر�آن
� -4أما بحث فرا�س ال�سامرائي( :)2املطابقة يف النحو
ّ
العربي ومل يركِّ ز على
الكرمي ،فهو بحث عام �سعى لتغطية معظم �أبواب النحو
ّ

جموع التك�سري ،وهذا ما ينوي البحث احلايل عمله.

 -5ومن البحوث التي تناولت قرينة املطابقة بحث حممد �صالح( ،)3وهو بعنوان:
نظرية
العربي وتطبيقها يف القر�آن الكرمي (درا�سة
قرينة املطابقة يف النحو
ّ
ّ
أهمية املطابقة يف تو�ضيح اجلملة ،وقدرتها على
تطبيقية) .وقد ّ
و�ضح فيه مدى � َّ
ّ

الربط بني �أجزاء الرتكيب ،ودور املطابقة يف تو�ضيح اجلملة وقدرتها على
((( العنزي ،يو�سف ،ورائد �سعد" ،العدول عن املطابقة يف اجلملة العربية (درا�سة نحوية
حتليلية)" ،درا�سات العلوم الإن�سانية واالجتماعية ،املجلد  ،41العدد 2004 ،2م.
((( ال�سامرائي ،فرا�س ع�صام ،املطابقة يف النحو العربي وتطبيقاتها يف القر�آن الكرمي ،ر�سالة
ماج�ستري ،جامعة الب�رصة2005 ،م.
((( �صالح ،حممد ،قرينة املطابقة يف النحو العربي وتطبيقها يف القر�آن الكرمي (درا�سة نظرية
تطبيقية) ،اجلزائر ،جامعة احلاج خل�رض باتنة ،كلية الآداب ،دكتوراه2010 ،م.
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الربط بني �أجزاء الرتكيب ،و�أ�شار �إلى التطابق يف العدد ب�صورة عامة.
وما مييز البحث احلايل عن غريه مما متت الإ�شارة �إليه ق�رصه املطابقة على
ال�سياقات التي ورد فيها جمع التك�سري يف القر�آن الكرمي.
ويكفي ما �أ�رشنا �إليه ،فهنالك درا�سات كثرية حتدثت عن �صيغ جمع التك�سري
يف القر�آن الكرمي ،ولكنها مل تلتفت �إلى ما ينتج عنها من دالالت عند الرتكيب،
وهذا ما ينوي البحث احلايل عمله ،وهو تناول ظاهرة املطابقة يف ال�سياق القر�آين؛
متخذ ًا من جموع التك�سري يف القر�آن الكرمي منوذج ًا له.
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َم ْد َخل
مطابقة املبتد�أ للخرب
املطابقة هي �أن تتوافق كلمة مع �أخرى يف اجلملة نف�سها من حيث العالمة
الإعرابية� ،أو اجلن�س� ،أو العدد� ،أو ال َّتعيني( .)1وهذه الظاهرة لها وجود متميز

يف اللغة العربية �إذ تهدف �إلى تقوية الرتابط بني العنا�رص النحوية املختلفة ،و�سوف
نركز على هذه الظاهرة يف هذا البحث من خالل بحث �صيغ جمع التك�سري داخل
الرتكيب ،لرنى مدى التزامها� ،أو اختالفها مع قانون املطابقة ،وما ين�ش�أ عن ذلك
من عالقات بني العنا�رص النحوية يف واحد مما ي�أتي(:)2
إعرابية.
 1ـ احلالة ال
َّ

 2ـ ال َّتعيني (التعريف ،وال َّتنكري).

 3ـ العدد (الإفراد ،وال َّتثنية ،واجلمع).
 4ـ ال َّنوع (التذكري ،وال َّت�أنيث).

ال�شخ�ص (ال َّتكلُّم ،واخلطاب ،والغيبة).
 5ـ َّ
أثر املطابقة يف العالقة التي تكون بني امل�سند وامل�سند �إليه (املبتد�أ واخلرب،
وي َّت�ضح � ُ

والفعل والفاعل �أو نائبه) ،والعالقة التي بني التوابع ،نحو :ال�صفة واملو�صوف،
والبدل واملبدل منه ،وال َّتوكيد وامل�ؤكّ د وغريها .و�سوف نق�رص احلديث على اجلُ مل

التي حتوِ ي جمع ال َّتك�سري مهما اختلف موقعه من اجلملة� ،أي �سواء كان م�سند ًا �أم
ال�صفة.
كان م�سند ًا �إليه� ،أو كان من ِّ
متمماتها ،نحوِّ :

((( اخلويل ،حممد علي ،معجم علم اللغة النظري (�إنكليزي – عربي) مع م�رسد عربي – �إنكليزي،
مكتبة لبنان ،ط ،1بريوت1982 ،م� ،ص.9
((( ح�سان ،متام ،اللغة العربية معناها ومبناها� ،ص 211و.212
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حوية التي ت َّت�ضح فيها ظاهرة التطابق مع تو�ضيح
وفيما يلي بع�ض الأبواب ال َّن ّ

تتم املطابقة على جميع
العن�رص الذي تظهر فيه املطابقة ،ولي�س بال�ضرَّ ورة �أن َّ
العنا�رص اخلم�سة التي ذُ ِكرت �سابقاً ،فقد جندها يف عن�رص واحد� ،أو عن�رصين فقط،
و�سنتناول بابي املبتد�أ واخلرب ،وبع�ض التوابع ،ونبد�أ باملبتد�أ واخلرب:

 1ـ احلالة الإعراب َّية
إعرابية ،وال يجوز عدم
الرفع والعالمة ال
ّ
يتطابق املبتد�أ واخلرب يف حالة َّ
ال َّتطابق فيهما �إال �إذا كان �أحدهما �-أي املبتد�أ �أو اخلرب -مبني ًا �أو معتل الآخر" ،ف�أما
الذي بني على �شيء ف�إن املبني عليه يرتفع به كما ارتفع هو باالبتداء"( ،)1ويلحظ

ال َّتطابق يف قوله تعالىُ } :قلو ُبنا ُغ ْل ٌف{ (الن�ساء )155 :فقد تطابق املبتد�أ } ُق ُلو ُبنا{

مع اخلرب } ُغ ْل ٌف{ يف حالة الرفع والعالمة الإعرابيةَّ � ،أما املخالفة �أو عدم التطابق
�أَ ْو ِل َيا�ؤُ ُكم{

فتت�ضح �إذا كان املبتد�أ مبني ًا واخلرب معرباً ،نحو قوله تعالىَ } :ن ْح ُن
هلل{ (املائدة ،)14:و}�أَ ْن ُتم ُح ُر ٌم{ (املائدة،)95:
(ف�صلت ،)31:و} َن ْح ُن �أَ ْب� َن��ا ُء ا ِ
و} َوهُ � � ْم �أُ ُل � ٌ
فال�ضمائر التي
�وف{ (البقرة ،)243:و}هُ ْم �أَ َرا ِذ ُل � َن ��ا{ (ه��ود،)27:
َّ
ال�سابقة جميعها وقعت موقع املبتد�أ ،فهي مبنية يف حمل رفع،
وردت يف الآيات َّ

بال�ضم ،وهي على الترَّ تيب:
وجاءت الأخبار جمع تك�سري ،وهي جميعها مرفوعة َّ
ُوف� َ،أ َر ِاذل.
َ�أ ْو َلي ُاء�َ ،أ ْب َن ُاءُ ،ح ُر ٌم�ُ ،أل ٌ

ال�سياق القر�آين �-إذا
ويالحظ من خالل اال�ستقراء �أن �صيغ جمع التك�سري داخل ِّ

إعرابية،
كانت مبتد�أ �أو خرباً -خا�ضعة لقانون املطابقة يف حالة الرفع والعالمة ال
ّ

وال تنفك عنه �إال ملانع كالبناء ،واالعتالل� ،أو دخول نا�سخ ،كما هو احلال يف
((( الأزهري ،خالد عبدالله الأزهري (ت905ﻫ)� ،رشح الت�رصيح على التو�ضيح ،حتقيق :حممد
با�سل عيون ال�سود ،دار الكتب العلمية ،ط ،1بريوت ،جزءان1421 ،ﻫ2001-م ،ج،1
�ص 193و.194
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�آية �آل عمران }ثم يقول للنا�س كونوا عباداً يل من دون اهلل{ (�آل عمران)79:
فـ}كونوا{ :فعل �أمر ناق�ص مبني على حذف النون ،وواو اجلماعة :ا�سم كون،
و}عباداً{ :خرب كون من�صوب ،فال تطابق بينهما من حيث العالمة الإعرابية.

 2ـ التَّعيني (التَّنكري والتَّعريف)
الأ�صل يف املبتد�أ �أن يكون معرفة ،ويف اخلرب �أن يكون نكرة ،كما يف قوله

تعالى} :ال ِّر َج ُ
ال َق َّوا ُمو َن َعلَى ال ِّن َ�ساء{ (الن�ساء )34:وقد وردت بع�ض �صيغ جمع

وب َي ْو َمئِذٍ َواجِ � َف� ٌة َ�أ ْب َ�صا ُرهَا
التك�سري مبتد�آت مع �أنها نكرة نحو قوله تعالىُ } :ق ُل ٌ
َخا�شِ َع ٌة{ (النازعات 8:و ،)9يف الآية الكرمية جاز �إعراب النكرة (قلوب) مبتد�أ،
ِ
بـ(واجفة) ،ف�إذا ُو ِ�صفت النكرة جاز االبتداء بها ل َّأن ال�صفة تقلِّل من العموم
لو�صفها

وال�شيوع الذي مينع الإفادة من االبتداء بال َّنكرة .ومنه قوله تعالىُ } :و ُجو ٌه َي ْو َمئِذٍ
ا�ض َر ٌة�ِ .إ َل��ى َر ِّبهَا َناظِ َر ٌة{ (القيامة 22:و ،)23وقد ُ�س ِّوغ �إعراب النكرة (وجوه)
َّن ِ
مبتد�أ ،ل َّأن املو�ضع مو�ضع تف�صيل ،وكذا يف قوله تعالىَ } :و ُو ُجو ٌه َي ْو َمئِذٍ َبا�سِ َر ٌة{
م�سوغ لذلك
االبتداء بال َّنكرة يف الآيات الآتية لوجود
�صح
(القيامة .)24:كذلك َّ
ُ
ِّ
وهو ال َّتف�صيل:

قال تعالىُ } :و ُجو ٌه َي ْو َمئِذٍ ُّم ْ�س ِف َر ٌة{ (عب�سَ } ،)38:و ُو ُج ��و ٌه َي ْو َمئِذٍ َعلَ ْيهَا
ب ٌة{ (عب�سُ } )40:و ُجو ٌه َي ْو َمئِذٍ َخا�شِ َع ٌة{ (الغا�شيةُ } ،)2:و ُجو ٌه َي ْو َمئِذٍ َّناعِ َم ٌة{
َغ رَ َ
(الغا�شية� .)8:أما قوله تعالىَ } :و�أُ َم ٌم َ�س ُن َم ِّت ُع ُه ْم{ (هود )48:فيجوز �أن يكون (�أم ٌم)

�سوغت االبتداء بالنكرة ،وال َّتقدير :و� َأم ٌم منهم؛
مبتد�أ ،وقد ُح ِذفت �صفته وهي التي َّ

من م َن ِ
وان ب ِد ْرهم� ،أي
ال�س ُ
�أي ممن معك ،و}�سنم ِّتعهم{ هو اخلرب ،كما قالواَّ :
َم َن ِ
وان منه ،وهو �صفة مل َن َوان ،ولذلك جاز االبتداء به ،ويجوز �أن يق َّدر مبتد�أ ،وال

119

العدد اخلام�س والت�سعون

جملة جممع اللغة العربية الأردين

و�س َّوغ االبتداء به التف�صيل(.)1
يقدر �صفة اخلرب (�سنم ِّتعهم)َ ،
فكان مثل قول امرئ القي�س:

ِ
�ح� َّ�و ِل
ب�ش ٍّق و� ِ��ش� ٌّ
�ق ِع � ْن � َدن��ا مل ُي� َ

فت لَه
�إذا ما َبكَى ِمن َخ ْل ِفها ا ْن َح َر ْ

ومن ذلك قوله تعالىَ } :و َعلَى �أَ ْب�� َ��ص��ارِهِ � ْم
االبتداء بالنكرة (غ�شاوة) تقدمي اخلرب �شبه اجلملة (عَلى �أب�صارِهم) ،وتقدمي اخلرب يفيد

�سوغ
غِ َ�شا َو ٌة{ (البقرة .)7:فقد َّ

وال�شيوع.
ي�ضيق من دائرة العموم ُّ
مما ِّ
نوع ًا من االخت�صا�صَّ ،
وقد ت�أتي �صيغة جمع التك�سري نكرة وتعرب مبتد�أ ،وذلك العتمادها على نفي

أرباب)
ي �أَ ِم اللهّ ُ{ (يو�سف ،)39:فـ(� ٌ
�أو ا�ستفهام ،كقوله تعالى�} :أَ�أَ ْر َب ٌ
اب ُّم َت َف ِّر ُقو َن َخ رْ ٌ
�سوغ البدء بها مع �أ َّنها نكرة �سب ُقها با�ستفهام ،و(متف ِّرقون) �صفة
مبتد�أ ،والذي َّ
لـ(�أرباب) ،و(خري) خرب املبتد�أ.

 3ـ مطابقة املبتد�أ للخرب عدد ًا ونوع ًا
يتطابق املبتد�أ واخلرب يف العدد وال َّنوع ،وذلك ب�رشوط:
�أ ـ �أن يكون اخلرب م�شت ّقاً� ،أو يف حكم امل�شتق ،نحو :هو �أ�س ٌد ،فــ(� َأ�س ٌد) يف هذه اجلملة
تعني �أ َّنه �شجاع.

وج ُنب،
ب ـ �أال يكون اخلرب مما ي�ستوي فيه ال َّتذكري والت�أنيث ،وذلك نحوَ :ظهريُ ،
وع ُد ٌّو ،وكُ َميت ،وغريها(.)2

((( الزخم�رشي� ،أبو القا�سم حممود بن عمر الزخم�رشي اخلوارزمي (ت538ﻫ) ،الك�شاف عن
حقائق التنْزيل وعيون الأقاويل يف وجوه الت�أويل� 4 ،أجزاء ،دار �إحياء الرتاث العربي،
د.ط ،بريوت1417 ،ﻫ1997-م ،ج� ،4ص.571
((( ابن ال�شجري ،هبة الله بن علي بن حممد بن حمزة احل�سن العلوي (ت542ﻫ)� ،أمايل
ابن ال�شجري� 3 ،أجزاء ،حتقق :حممد الطناحي اخلاجني ،د.ط ،القاهرة1413 ،ﻫ1992-م،
ج� ،1ص.266
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كرمي �أبوها،
�سعاد
ج ـ �أن يكون اخلرب جاري ًا على مبتدئه ،فال يتطابقان يف نحو:
ُ
ٌ

()1
�سببية� ،أما
ل َّأن اخلرب جارٍ على غري مبتدئه  .ويق�صد بذلك �إذا كان �صفة م�شتقة َّ

�سعاد كرمية.
�سببية فتجب املطابقة ،نحو:
ُ
ال�صفة م�شت َّقة غري َّ
�إذا كانت ِّ

حتمل اخلرب �ضمري املبتد�أ وجبت مطابقته له �إفراداً ،وتثنية ،وجمعاً� .أما
د ـ ومتى َّ

"ال�شم�س والقمر
�إذا مل
يت�ضمن �ضمري ًا يعود �إلى املبتد�أ فجاز �أن يطابقه ،نحوَّ :
َّ

مل ومتعلِّم ،وال خري
�آيتان من �آيات الله"� ،أو � اّأل يطابقه ،نحو :النا�س ق�سمان :عا ٌ

فيما بينهما(.)2
و�إذا كان املبتد�أ جمع تك�سري ملا ال يع ِقل جاز يف خربه �أن يطابقه من حيث العدد؛
ِب�أَ ْم ِر ِه{ (النحل .)12:وقد

في�أتي جمع ًا م�ؤ َّنثاً ،نحو قوله تعالىَ } :وال ُّن ُجوم ُم َ�س َّخ َراتٍ
قر�أ ابن عامر و�أهل ال�شام ((وال�شم�س والقمر والنجوم م�سخرات)) بالرفع على
االبتداء واخلرب ،والباقون بالن�صب عطف ًا على ما قبله ،وقر�أ حف�ص عن عا�صم
برفع (النجوم) و(م�سخرات) خربه وهو خرب مبتد�أ حمذوف؛ �أي :هي م�سخرات،
وهي يف قراءة من ن�صبها م�ؤكدة كقوله} :وهو احلق م�صدقاً{(.)3
عز وجلّ جمع امل�ؤنث ال�سامل (م�سخرات) ،بينما جاء "املبتد�أ" جمع
فا�ستخدم ّ

تك�سري يفيد الكرثة ،علم ًا ب�أن اجلمع ال�سامل يفيد القلة ،فا�ستخدام التك�سري (جنوم)
للداللة على اال�سمية� ،أما ا�ستخدام اجلمع ال�سامل (م�سخرات) فللداللة على احلدث(.)4
((( الزخم�رشي ،الك�شاف ،ج� ،1ص.562
الفراء (ت207ﻫ) ،معاين القر�آن� 3 ،أجزاء ،حتقيق� :أحمد
(((
الفراء� :أبو زكريا يحيى بن زياد َّ
َّ
يو�سف جناتي وحممد علي النجار وج 2حممد علي النجار وج 3عبدالفتاح �إ�سماعيل وعلي النجدي
نا�صف ،دار ال�رسور ،د.ط ،القاهرة ،د.ت ،ج� ،2ص.54
((( القُرطبي� :أبو عبدالله بن �أحمد الأن�صاري القرطبي (ت671ﻫ) ،اجلامع لأحكام القر�آن 20 ،جزء ًا،
دار الكتب امل�رصية ،د.ط ،القاهرة1387 ،ﻫ1967-م ،ج� ،10ص( 77ن�سخة �إلكرتونية).
((( ال�سامرائي ،فا�ضل �صالح ،معاين الأبنية يف العربية ،جامعة الكويت ،ط1401 ،1هـ-
1981م� ،ص 146وما بعدها.

121

العدد اخلام�س والت�سعون

جملة جممع اللغة العربية الأردين

�أو جمع تك�سري } ُق ُلو ُب َنا ُغ ْل ٌف{ (الن�ساء .)155:وقد ال يطابقه ،قال تعالى :
نا �أَ ْم َوا ُل ُك ْم َو�أَ ْو َ
}�إِ مَّ َ
ال ُد ُك� � ْم ِف ْت َن ٌة{ (الأنفال )28:نالحظ يف هذه الآية �أن املبتد�أ جاء
جمع ًا (�أموالكم) ،وخربه م�صدر مفرد (فتنة) وتوجيه ذلك � َّأن اال�سم من دالالته

ال عن �أن امل�صدر يقوم مقام اجلمع،
الثبوت ،فالو�صف به �أقوى من الفعل ،ف�ض ً
و�إخراج املفرد خمرج اجلمع فا�ش يف العربية ،و�سن�شري �إلى ذلك� .أما جمع ال َّتك�سري

للعقالء فقد ي�أتي خربه مطابق ًا له من حيث العدد ،نحو قوله تعالى�} :إِ ْن �أَ ْو ِل َي�آ�ؤُ ُه �إِ َّال
اج ُه �أُ َّمهَا ُت ُه ْم{ (الأحزاب .)6:وقد ال يطابقه ،نحو
المْ ُ َّت ُقو َن{ (الأنفالَ } .)34:و�أَ ْز َو ُ
قوله تعالىَ } :والمْ َ َ
ري{ (التحرمي.)4:
ال ِئ َك ُة َب ْع َد َذل َِك َظ ِه ٌ
الب�رصيون فيه اعتماده على نفي �أو ا�ستفهام حتى
�أما املبتد�أ الو�صف فقد ا�شرتط
ُّ

ٍ
حمتجني بقول
�رشط،
الكوفيون االبتداء به دون
يجوز االبتداء به ،بينما �أجاز
ُّ
ِّ
الطائيني:
رجل من
ِّ
�ي �إذا ال� َّ
��ر ِت
�ط�ْي�رْ ُ َم َّ
مقا َل َة ِل� ْ�ه� ِب� ٍّ

�ب�ير َب� ُن��و ِل��ه� ٍ
�ك ُمل ِْغي ًا
�ب ف�لا ت� ُ
َخ� ٌ

إخبار به
(خبري) خرب مقدم ،واملبتد�أ (بنو لهب)،
َو ُر َّد ْت حجتهم ب�أن
ٌ
و�صح ال ُ
َّ

�أي�ضاً ،لأ َّنه على وزن (ف َِعيل) ،وهو ي�أتي بلفظ واحد للمفرد ،واملثنى ،واجلمع(.)1
علمنا � َّأن الأ�صل يف اخلرب املفرد �أن يطابقه املبتد�أ من حيث ال َّنوع والعدد ،وقد

أقره النحاة؛ من ذلك:
وردت يف القر�آن الكرمي بع�ض الآيات التي مل تلتزم مبا � َّ

 1ـ قوله تعالىَ } :والمْ َ َ
ري{ (التحرمي.)4:
ال ِئ َك ُة َب ْع َد َذل َِك َظ ِه ٌ
إخبار عن اجلمع باملفرد ،وقد ُخ ِّرجت
فاملالئكة مبتد�أ ،وخربه (ظهري) وهو � ٌ

الآية ب� َّأن املفرد هنا جاء على وزن (ف َِعيل) ،وهو يطلق على املفرد واملثنى واجلمع،
فك�أ َّنهم يف املظاهرة َي ٌد واحدة على َمن يعاديه ،فما َق َدر تظاهر امر�أ َتني على َمن

((( ال�سامرائي ،معاين الأبنية يف العربية� ،ص 146وما بعدها.
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()1
طابق و�إن انعدم من
ه�ؤالء ظهرا�ؤه  .فــ(ظهري) هنا املق�صود بها ُظ َه َراء ،فال َّت ُ

ال�شكل ف�إ َّنه متح َّقق من حيث املعنى.
حيث َّ

و�إخراج املفرد خمرج اجلمع ٍ
العربية والقر�آن الكرمي ،فمن �سنن
فا�ش يف
َّ
وعدو ،قال تعالى:
�ض ْيف،
العرب ذكر الواحد واملراد اجلمع؛ كقولهم للجماعةَ :
ّ

} َه�ؤُالء َ
ال�صلت:
�ض ْيفِي{ (احلجر .)68:ومن ذلك قول �أمية بن �أبي َّ
ود ِ
َحمل َْت �أُ ْ�سد ًا على ُ�س ِ
الك ِ
الب ف َق ْد

لاَّال
الب ْحرِ ُف ً
هم يف َ
� َ
أ�ضحى �رشي ُد ُ

و�ضع ال�شرَّ يد يف مو�ضع ال�شرُّ َّ اد()2؛ لذا و�صفه بقوله ( ُفلاَّالً) �أي منهزمون.

ومن هذا الباب قوله تعالىَ } :و َح ُ�س َن �أُو َل � ِئ� َ�ك
،كال�صديق واخل ِليط يف
فرفيق ونجَ ِ ّي
جاللهَ } :خلَ ُ�صواْ نجَ ِ ًّيا{ (يو�سفَ .)80:
َّ
َرفِي ًقا{ (الن�ساء .)69:وقوله جلَّ

()3
و�ض ًنى ،وع ْد ٌل،
قوم َد َن ٌف َ
ا�ستواء الواحد واجلمع فيه  .ومن ذلك قول العربٌ :

ِ
ور َد عن العرب
ور�ضاًَ ،
وز ْو ٌرَ ،
وع ْو ٌد .ويجوز تثنية هذه الألفاظ �أو جمعها ،فقد َ

ياف(.)4
�ض ْي ٌف و� ْأ�ض ٌ
َ

العربية ،ومن ذلك و�صفهم الواحد بلفظ
وكلُّ ما ذُ كر �سابق ًا يدخل يف باب َ�سعة
َّ
((( ابن فار�س ،احل�سني �أحمد بن فار�س (ت ،)395ال�صاحبي يف فقه اللغة العربية وم�سائلها
و�سنن العرب يف كالمها ،حتقيق� :أحمد �صقر ،مطبعة احللبي ،د.ط ،القاهرة ،د.ت،
وال�سيوطي ،عبدالرحمن بن �أبي بكر جالل الدين ال�سيوطي (ت ،)911املزهر يف
�ص.351
ُّ
علوم اللغة و�أنواعها ،جزءان ،تعليق :حممد �أحمد جاد املولى وحممد �أبو الف�ضل �إبراهيم وعلي
حممد البجاوي ،املكتبة الع�رصية ،د.ط ،بريوت1406 ،ﻫ1986-م ،ج� ،2ص.233
((( الأ�صفهاين� ،أبو القا�سم احل�سني بن حممد امل�شهور بالراغب الأ�صفهاين (ت502هـ) ،املفردات
يف غريب القر�آن ،حتقيق :حممد �سيد كيالين ،دار املعرفة ،د.ط ،بريوت ،د.ت� ،ص.305
((( الزخم�رشي ،الك�شاف،ج� ،1ص.562
((( �أبو حيان� ،أبو حيان الأندل�سي :حممد بن يو�سف ال�شهري ب�أبي حيان الأندل�سي (ت745ﻫ) ،تف�سري
البحر املحيط� 8 ،أجزاء ،حتقيق :عادل �أحمد وعلي حممد ،دار الكتب العلمية ،ط ،1بريوت،
1413ﻫ1993-م ،ج� ،2ص.294
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أع�شار،
الق�ضية ال�سابقة؛ كقولهمُ :برمةٌ �
اجلمع� ،أي عك�س
أهدام ،وحبلٌ
ٌ
َّ
ٌ
وثوب � ٌ
أحذاق .وقد �أن�شد ابن بري لراجز(:)1
�
ٌ
ِ
وقمي�صي َ �أ ْخ�َلقاَ ٌق
تاء
ج��اء ِّ
ال�ش ُ
َ

اق
�ش��ر ِاذ ٌم
ُ
��و ُ
�� َ
ي�ضحك منه ال�� َّت َّ

ثوب َخل ٌْق ،للواحد ،واالثنني،
ال�شاهد يف (�أَ ْخلاَ ق) جاء و�صف ًا ملفرد .ويقالٌ :

واجلمع ،واملذكر ،وامل�ؤنث ٍ
بلفظ واحد؛ لأ َّنه يجري مجَ ْ َرى امل�صادر ،ويجوز تثنيته
خرج الك�سائي (�أَ ْخالق) يف قول ال�شاعر ال�سابق ب� َّأن املق�صود ( َن ِ
واحيه(.)2
وجمعه .وقد َّ

ين َك َف ُرواْ �أَ ْو ِل َي�آ�ؤُهُ ُم َّ
الط ُاغ ُ
 2ـ } َوا َّلذِ َ
وت{ (البقرة.)257:
ٍ
(�أولياء) مبتد�أ ٍ
ثان ،وخربه (الطاغوت) وهو كلُّ
معبود من دون الله �سبحانه
وتعالى ،وي�ستعمل يف الواحد واجلمع( ،)3واملراد يف هذه الآية اجلمع بدليل الآية

} ُي ْخر ُِجو َنهُم...

{ وقر�أ احل�سن(َّ } :)4
الطواغيت{ ،وهو دليل �آخر على �أن املراد

عبد من دون الله .وقد ي�ؤ َّنث
اجلمع ،و�إمنا ُج ِمع -وهو م�صدر -لأنه �صار ا�سم ًا ملا ُي َ

ين ْاج َت َن ُبوا َّ
الط ُاغ َ
على معنى اجلماعة } َوا َّلذِ َ
وت �أَن َي ْع ُبدُوهَا{ (الزمر )17:فقد عاد

ال�ضمري م�ؤ َّنثاً ،وعاد عليه مذكَّ ر ًا يف قوله تعالىُ } :يرِيدُو َن �أَن َي َت َحا َك ُمواْ �إِ َلى
عليه َّ
َّ
الط ُ
اغوتِ َو َق ْد �أُمِ ُرواْ �أَن َي ْك ُف ُرواْ ِب ِه{ (الن�ساء ،)60:ل َّأن املراد بالطاغوت هنا مفرد،

�سماه طاغوت ًا لإفراطه يف ُّ
الطغيان وعداوة الر�سول عليه
وهو كعب بن ال َ
أ�رشف؛ َّ

وال�سالم(.)5
�أف�ضل ال�صالة َّ

((( الزخم�رشي ،الك�شاف ،ج� ،1ص.557
((( ابن يعي�ش ،املف�صل ،ج� ،5ص.77
((( �أبو حيان ،البحر املحيط ،ج� ،1ص.521
((( امل�صدر ال�سابق ،ج� ،2ص.282
وال�سمني احللبي� ،شهاب الدين �أبو العبا�س بن
((( �أبو حيان ،البحر املحيط ،ج� ،4ص.448
َّ
يو�سف بن حممد ال�شهري بال�سمني احللبي (ت756ﻫ) ،الدر امل�صون يف علوم الكتاب املكنون،
� 6أجزاء ،حتقيق :علي حممد وعادل �أحمد وجاد خملوف وزكريا عبداملجيد ،دار الكتب ،ط،1
بريوت1414 ،ﻫ1994-م ،ج� ،3ص.391
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 3ـ }الأَخِ لاَّ ء َي ْو َمئِذٍ

َب ْع ُ�ض ُه ْم ِل َب ْع ٍ�ض َع ُد ٌّو �إِ َّال المْ ُ َّت ِق َ
ني{ (الزخرف.)67:

و(عدو)
�دو)،
كلمة (الأخ�َّلاَاَّ ء) جمع َ
ّ
(خليل) ،وقد جاءت مبتد�أ خربه (ع� ّ
من الألفاظ التي ي�ستوي فيه املفرد واجلمع .ويف الآية الكرمية املراد بها اجلمع
بدليل �ضمريِ اجلمع (هم) املت�صل (ببع�ض) .ويراد بها اجلمع �أي�ض ًا يف قوله تعالى:

اح َذ ْرهُ ْم{ (املنافقون ،)4:وقوله جلَّ جاللهَ } :ف ِ�إ َّن ُه ْم َع ُد ٌّو ليِّ ِ�إلاَّ َر َّب
}هُ ُم ا ْل َع ُد ُّو َف ْ
ا ْل َعالمَ ِ َ
ني{ (ال�شعراء� )77:أي �أعداء.
 4ـ } ِت ْل َك �أَ َما ِن ُّي ُه ْم{ (البقرة.)111:
منية) فهي م�ؤ َّنثة من جه َتني:
وكلمة (�أمانيِ ّ ) جمع (�أُ َّ
الأولى :لأ َّنها جمع تك�سري ،وجمع التك�سري ُم�ؤَ َّنث(.)1
أمنية).
الثانية :لأ َّنها جمع ملا فيه التاء (� َّ
ففي الآية الكرمية �أُفرِ د املبتد�أ ،وجاء م�ؤ َّنث ًا حيث حت َّققت املطابقة من حيث ال َّنوع

مع اخلرب (�أماين) ،ومل تتح َّقق من حيث العدد ،لورود املبتد�أ مفرداً ،واخلرب جمعاً،
إفراد كنايةٌ عن املقالة ،واملقالة م�صدر ي�صلح للقليل والكثري،
ُ
وخ ِّرج على � َّأن ال َ

واملراد به هنا الكثري باعتبار القائلني ،ولذلك جمع اخلرب؛ فتح َّققت املطابقة من حيث
املعنى ال اللَّفظ(.)2
�ض{ (البقرة.)253:
 5ـ } ِت ْل َك ال ُّر ُ�س ُل َف َّ�ض ْل َنا َب ْع َ�ض ُه ْم َعلَى َب ْع ٍ
ٍ
ٍ
واحدة ،وهي جهة جمع
جهة
(ر ُ�سول) فهي م�ؤ َّنثة من
كلمة ُّ
(الر ُ�سل) جمع َ

حكم الواحدة امل�ؤ َّنثة يف
ال َّتك�سري ،لذا �أ�شري �إليها بتلك؛ ل َّأن جمع التك�سري حكمه
ُ
((( الزخم�رشي ،الك�شاف ،ج� ،2ص 21و.22
((( الفراء ،معاين القر�آن ،ج� ،2ص.410
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ال�ضمري .وذكر �أبو حيان �أن جميء جمع ال َّتك�سري
الو�صف ،والإ�شارة ،وعود َّ

ف�ضلنا ...لكان
(ر ُ�سل) فيه اخت�صار ودفع للتكرار؛ لأنه لو جاء� :أولئك املر�سلون َّ
ُ

اللَّفظ فيه طول وتكرار(.)1

�ص�آ ِئ ُر مِ ن َّر ِّب ُك ْم{ (الأعراف.)203:
 6ـ } َه َذا َب َ
كلمة (ب�صائر) جمع (ب�صرية) وهي م�ؤ َّنثة من جهتني:
الأولى لأ َّنها جمع تك�سريٍ  ،وجمع ال َّتك�سري ُم�ؤ َّنث.
جمع ملا فيه التاء (ب�صرية).
الثانية لأ َّنها ٌ
وكان من ح ِّقها �أن ُي�شار �إليها بـ(هذه) جري ًا على القاعدة ،ولك َّنها خرجت عن

خرجه بع�ض
ذلك ،فلم تتح َّقق املطابقة بني املبتد�أ واخلرب يف ال َّنوع والعدد ،وقد َّ

املف�سرِّ ين على � َّأن املق�صود القر�آن الكرمي ،ملا فيه من ُ�س َورٍ و� ٍ
آيات م�رشقات ،وقيل
ٍ
على حذف
م�ضاف؛ �أي ذو ب�صائر(.)2

اح ْي ِه �إِ َّ
ال �أُ َم � ٌم �أَ ْم َثا ُل ُكم{
ير ِب َج َن َ
 7ـ } َو َما مِ ��ن َد�آ َّب � ٍة يِف ا َلأ ْر� � ِ�ض َو َال َط��ا ِئ� ٍر َي��طِ � ُ

(الأنعام.)38:

(دابة) ،ويالحظ �أ َّنهمامل يتطابقا من حيث اللَّفظ ،ولكنهما
كلمة (�أُ َمم) خرب املبتد�أ َّ

تطابقا من حيث املعنى ،ل َّأن كلمتي :دابة وطائر دلَّتا على اال�ستغراق ،ف�أغنتا عن:

أمم
دواب ،وطري ،ف�صار املعنى :وما من َّ
داب ٍة يف الأر�ض وال طائر يف ال�سماء �إال � ٌ
�أمثالكم(.)3

((( الفراء ،معاين القر�آن ،ج� ،2ص.411
((( �أبو حيان ،البحر املحيط ،ج� ،7ص.338
((( امل�صدر ال�سابق.
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 8ـ } َو� َآخ ُر مِ ن َ�ش ْك ِل ِه َ�أ ْز َوا ٌج{ (�ص.)58:
الآية ي�ست�شهد بها على جواز االبتداء بال َّنكرة �إذا ُو ِ�صفت .وقراءة اجلمهور

بالإفراد (�آخر) �إال جماهد ًا ف�إ َّنه قر�أ( )1باجلمع (�أُ َخر) ظ ّن ًا منه �أن الأزواج ال تكون

عذاب
ال جاز نعته باالثنني والكثري ،نحو:
من نعت واح ٍد ،واال�سم �إذا كان فع ً
ُ
ِ
ٍ
أزواج نعت ًا للحميم
و�رضبان خمتلفان� ،أو ميكن �أن تكون ال
�رضوب �ش َّتى،
فالن
ٌ
ُ

فهن ثالثة ،و�أن جتعله �صفةً لواح ٍد �أ�شبه ،وقراءة جماهد ال م�أخذ
والغ�ساق ولآخرَّ ،
الفراء؛ ال ِّتباعها كالم العوام على ح ِّد قوله( ،)2وهو قول
عليها ،و�إن مل ي�ستحبها َّ

كان الأجدر � اّأل يقوله؛ ل َّأن القراءة ُ�س َّنة م َّتبعة ،وهي مل تكن ملجاهد فقط فقد قر�أ بها
�آخرون ،كما �سي َّت�ضح من الفقرة التالية .وقراءة اجلمهور فيها قوالن(:)3
عذاب �آخر).
الأول�( :آخر) مبتد�أ خربه حمذوف تقديره (ولهم
ٌ
الثاين� :أو خربه (�أزواج) ِ
و(من �شكْ ِله) يف مو�ضع �صفة ،وجاز الإخبار

ٍ
�سمي كلُّ
جزء من
باجلمع عن واح ٍد من حيث هو درجات ُ
ور َتب من العذاب� ،أو ِّ
ذلك الآخر با�سم الكلِّ ( .)4ومنيل �إلى القول الثاين؛ لأ َّنه ال يحتاج �إلى تقدير.

�أما قراءة احل�سن ،وجماهد واجلحدري ،وابن جبري ،وعي�سى ،و�أبو عمرو

ال�صفة،
(�أُ َخر) على اجلمع ،ف ُت َّ
خرج على � َّأن (�أُ َخر) مبتد�أ ،و(من �شكْ ِله) يف مو�ضع ِّ

و(�أزواج) خرب� ،أو �أن يكون اخلرب حمذوف ًا �أي :ولهم (�أُ َخر) و(من �شكله) و(�أزواج)

()5
والر�أي ال َّأول
�صفتان� ،أو �أن يكون (من �شكله) �صفة و(�أزواج) يرتفع باجلار َّ .

�أو�ضح و�أ�سهل ُلبع ِده عن التقدير وال َّت�أويل .ونالحظ �أن قراءة اجلمع (�أُ َخر) يتطابق
(((
(((
(((
(((
(((

العكربي ،التبيان يف �إعراب القر�آن ،ج� ،2ص.212
العكربي ،التبيان يف �إعراب القر�آن ،ج� ،2ص.212
الفراء ،معاين القر�آن ،ج� ،2ص .18
�أبو حيان ،البحر املحيط ،ج� ،2ص.479
امل�صدر نف�سه ،ج� ،2ص.371
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ال�ضمري مذكَّ ر ًا فعلى املعنى؛ ل َّأن املعنى من �شكل ما
فيها املبتد�أ واخلربَّ � .أما َع ْود َّ
ذكرنا(.)1

 9ـ } ِت ْل َك مِ نْ �أَن َباء ا ْل َغ ْيبِ ُنوحِ يهَا �إِ َل ْي َك{ (هود )49:و} َذل َِك مِ نْ َ�أن َباء ا ْل ُق َرى
َن ُق ُّ�ص ُه َعلَ ْي َك{ (هود.)100:
كلمة (�أنباء) جمع ( َن َب�أ) وهي م�ؤ َّنثة من ٍ
جهة واحدة� ،أي جهة جمع التك�سري،

(من �أنباء) ،ويف الآية
فالآية الأولى جاريةٌ على القاعدة( ،تلك) مبتد�أ مفرد ،خربه ْ

الثانية (ذلك) مبتد�أ ،خربه ِ
(من �أنباء) ،وامل�شار �إليه جمع تك�سري جاء خمالف ًا للقاعدة،
�إذْ كان ُيفرت�ض ا�ستخدام (تلك) .قال الفراء" :العرب تفعل هذا يف م�صادر الفعل �إذا

فمن �أ َّنث ذهب
مل ُيذكر مثل قولك :قد ق ِدم ٌ
فالن ،فيقول الآخر :قد فرحت بها وبهَ ،

ال�ضمري يف الآية
�إلى ال َق ْدمة ،ومن ذكَّ ر ذهب �إلى القدوم"( .)2وعلى هذا ،يعود َّ

الأولى على املعنى �إلى الق�ص�ص ،ويف الثانية �إلى الغيب الذي ي�شمل ما ذُ ِكر من

ٍ
حمذوف؛ �أي الأمر ذلك،
وجوزوا �إعراب (ذلك) خرب ًا ملبتد�أ
�أنباء ،ومامل ُيذكَ ر.
َّ
و(من �أنباء) حال من الهاء يف (نوحيه) �أو متعلِّق ًا بـ(نوحيه)(.)3

َان َّم ْق ُب َ
 10ـ } َف ِره ٌ
و�ض ٌة{ (البقرة.)283:
هان) ،وقر�أ
اب ،وقراءة اجلمهور (رِ ٌ
(ر ْهن) نحو :كَ ْعب ِك َع ٌ
ِّ
(الرهان) جمع َ

(ر ْهن) ،وهي على لغة
وروي عنهما ت�سكني الهاء ُ
(ر ُهن)ُ ،
ابن كثري و�أبو عمرو ُ

()4
جمع ،مثل :ث ُُمر جمع ًا لـ( ِثمار)( ،)5وجمع
جمع ٍ
َم ْن يخ ِّفف  ،وعند الفراء ُ
(ر ُهن) ُ

((( انظر :التنقاري ،جمع التك�سري� ،ص.86
((( الفراء ،معاين القر�آن ،ج� ،1ص .188والعكربي ،التبيان يف �إعراب القر�آن ،ج� ،1ص.121
((( انظر :التنقاري ،جمع التك�سري� ،ص.216
((( م�سعود ،فوزي ،التوابع �أ�صولها و�أحكامها ،د.ن ،د.ط ،القاهرة1404 ،ﻫـ1984-م� ،ص.8
((( التنقاري ،جمع التك�سري ،ق�سم املالحق �ص.383-378
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اجلمع غري مطرد عند �سيبويه ،وذكر ابن مالك( :)1قد "تدعو احلاجة �إلى جمع
اجلمع ،كما تدعو �إلى تثنيته ،فكما يقال يف جماعتني من اجلمال( :جماالن) ،كذاك

يقال يف جماعات( :جماالت)" ،وكلمة (رِ هان) مبتد�أ جمموع �أُخبرِ َ عنه مبفرد،
جمعه؛ لتع ُّدد �أنواعه،
الر ْهن م�صدر يف الأ�صل ،وجاز
�سوغ ذلك � َّأن َّ
ُ
والذي َّ
والعرب قد ت�صف �أو تخرب عن اجلمع باملفرد(.)2

املطابقة يف بع�ض التَّوابع
تطور وارتقاء اللغة
ُتع ُّد التوابع من �ضمن الترَّ اكيب الل َّ
ُّغوية التي ُتعبرِّ عن ُّ
فعلية ،لذا
إ�سنادياً� ،أي جملة
العربية؛ ل َّأن الأ�صل يف الرتكيب �أن يكون �
ا�سمية� ،أو َّ
َّ
ّ
َّ

و�سمو ًا
ارتقاء
تمُ ثِّل مرحلة ظهور ال َّتوابع (النعت ،والتوكيد ،والبدل ،والعطف)
ً
ّ

تو�سعت الرتاكيب اللغوية ،ب�إ�ضافة ٍ
لفظ يهدف �إلى بيان
يف نظام اللغة
َّ
العربية� ،إذ َّ

وتو�ضيح ما قبله(.)3

ومن الترَّ اكيب ال َّتبعية التي ظهرت فيها بع�ض �صيغ جمع التك�سري ،ما ي�أتي:

 1ـ النَّعت
�أ ـ احلالة الإعراب َّية:
يتطابق ال َّنعت واملنعوت حتم ًا يف حالة الإعراب ،ل َّأن عدم تطابقهما يعني

بعية التي جتمع بينهما.
انتفاء ال َّت َّ

((( ابن مالك� :أبو عبدالله جمال الدين (ت� ،)672رشح الكافية ال�شافية ،جزءان ،حتقيق :علي
حممد معو�ض وعادل �أحمد ،دار الكتب العلمية ،ط ،1بريوت1420 ،ﻫ2000-م ،ج،2
�ص.285
((( التنقاري ،جمع التك�سري� ،ص .218
((( العكربي ،التبيان يف �إعراب القر�آن ،ج� ،2ص.225

129

العدد اخلام�س والت�سعون

جملة جممع اللغة العربية الأردين

قال تعالىَ } :و َل ُه ْم فِيهَا �أَ ْز َوا ٌج ُّم َط َّه َر ٌة{ (البقرةَ } ،)25:و َقا ُلواْ َلن مَ َ
ت َّ�س َنا ال َّنا ُر
ني{ (الطور .)20:ويالحظ
�إِ َّال �أَ َّياماً َّم ْعدُو َد ًة{ (البقرةَ } ،)80:و َز َّو ْج َناهُ م ِب ُحو ٍر عِ ٍ

ال َّتطابق الكامل يف الإعراب بني ال َّنعت ومنعوته يف الآيات الثالث ال�سابقة.

إعرابي �أو احلالة الإعرابية دون
ويتح َّقق التطابق بينهما �-أحياناً -يف املوقع ال
ِّ

العالمة ،وذلك �إذا وقع ال َّنعت جملة ،نحو قوله تعالىَ } :و َما َكا َن َلهُم ِّمنْ �أَ ْو ِل َياء
للهَّ
وجمرور يف حملِّ
جار
َي ُ
ن�ص ُرو َنهُم ِّمن دُونِ ا ِ { (ال�شورى( .)46:من �أولياء) ٌّ
ٌ
جر �إذا حملناها على اللَّفظ ،ويف
رفع خرب كان ،وجملة (ين�رصونهم) �صفة يف موقع ٍّ

موقع رفع �إذا حملناها على مو�ضع (�أولياء)( .)1وقوله تعالىَ } :ي ْت ُلو ُ�ص ُح ًفا ُّم َط َّه َر ًة
()2
رفع
(ال�صحف) فهي يف حمل ٍ
فِيهَا ُك ُت ٌب َق ِّي َم ٌة { �شبه اجلملة (فيها) �صفة ثانية لكلمة ُّ

لأن املو�صوف مرفوع.

ب ـ التَّعيني (التَّعريف والتَّنكري)
ال يجوز �أن يتخالف ال َّنعت مع منعوته تعريف ًا وتنكرياً ،لأن اجلمع بني

ٍ
تخالف .وقد جاء القر�آن الكرمي وفق ًا
ال َّتعريف وال َّتنكري فيه ا�ستحالة؛ ملا بينهما من

لهذه القاعدة ،قال تعالىَ } :و�أَ ْم َط ْر َنا َعلَ ْيهَا حِ َجا َر ًة ِّمن �سِ ِّجيلٍ َّم ُ
ن�ضو ٍد ُّم َ�س َّو َم ًة عِ ن َد
(م�سومة) جاءت نكرة؛ لأ َّنها ت�صف ا�سم ًا نكرة ،وهو
َر ِّب َك{ (هود 82:و ،)83فكلمة
َّ
(حجارة) .وقال تعالىَ } :وللِهّ ِ الأَ ْ�س َماء الحْ ُ ْ�س َنى { (الأعراف( ،)180:فاحل�سنى)
جاءت نعت ًا ال�سم معرفة مثلها ،وهو لفظ (الأ�سماء).

((( راجع :العكربي ،التبيان يف �إعراب القر�آن ،ج� ،2ص.225
((( راجع :امل�صدر نف�سه ،ج� ،2ص.291
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ج ـ العد ُد والنَّوع

احلقيقي املفرد مطابقته ملنعوته ،ففي العدد قد ي�أتي مفرد ًا } َب ْل
َي ْغلب على ال َّنعت
ّ
مي ٌد{ (الربوج� ،)21:أو مثنى } َ
ال َت َّتخِ ُذواْ ِ�إل َهينْ ِ ا ْث َنينْ ِ { (النحل،)51:
هُ َو ُق ْر� ٌآن جَّ ِ
�أو جمعا } َف ِع َّد ٌة ِّمنْ �أَ َّي��ا ٍم �أُ َخ َر{ (البقرة .)184:فال َّتماثل �أو ال َّتطابق متح َّقق بني
ً
يفرقون بني نعت جمع
النعت ومنعوته يف الآيات الثالث� .أما جمع ال َّتك�سري فال ُّنحاة ِّ

القلَّة والكَ ثرْ ة ،فجمع الكَثرْ ة ملا ال يعقل ،و�ص ُفه باملفرد �أولى من اجلمع� .أما جمع
ال ِقلَّة فعلى العك�س� ،أي و�ص ُفه باجلمع �أولى� ،أما جمع َمن يعقل فا َ
لأولى فيه اجلمع
ْ
دون تفرِ قة بني قلَّة وكَ ثرْ ة(.)1
ويرى الباحث � َّأن املطابقة بني النعت ومنعوته �-إذا كان جمع تك�سري -يجوز

فيها الأمران من غري تف�ضيل؛ لأ َّنهما لغتان ف�صيحتان ،وبهما نطق الذِّكر احلكيم،
ٍ
عددها ت�سع ًا وخم�سني
جمع ال َّتك�سري منعوت ًا بنعت
فالآيات التي جاء فيها
مفرد ،بلغ ُ
ُ

املنعوت فيها جمع ًا بلغ عددها �سبع ًا وخم�سني �آية (.)2()57
�آية ( ،)59وتلك التي جاء
ُ
قال تعالىَّ } :ل ُه ْم فِيهَا �أَ ْز َوا ٌج ُّم َط َّه َر ٌة { ،وعلَّق الزخم�رشي على جميء ال�صفة

مفردة بقوله" :ف�إن قلت :هال جاءت ال�صفة جمموعةً كما يف املو�صوف ،قلت :هما
ً
َاعلاَ ت ،وف ََو ِ
وهن ف ِ
اعلُ  ،وال ِّن َ�س ُاء ف ََعل َْت،
لغتان ف�صيحتان .يقال :الن�ساء فعلن،
َّ

وهي ف ِ
َاعلَة ،ومنه قول �سلمى بن ربيعة(:)3

ن�صب ال ُقدورِ فمل َِّت
لت
وا�ستعج ْ
َ
َ
ِ
�دي م��ن قمع ال��ع�����ش��ارِ
اجللة
ب��ي� ّ

�ذارى بال ُّدخان تق َّنعت
و�إذا ال� َ�ع� َ
درت ب�����أرزاق ال��ع��ف��اة مغالق
ّ

((( �أبو حيان ،البحر املحيط ،ج� ،1ص.260
((( انظر :التنقاري ،جمع التك�سري ،ق�سم املالحق� ،ص.383-378
((( �أبو حيان ،البحر املحيط ،ج� ،1ص.260
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فجمع"( .)1ومن املوا�ضع التي جاء فيها
(مطهرات)
وقد قر�أ زيد بن علي
َّ
َ
ال َّنعت جمعاً ،قوله تعالىَ } :و َقا ُلواْ ُق ُلو ُب َنا ُغ ْل ٌف{ (الن�ساء� } )155:إِ َّال عِ َباد ََك مِ ْن ُه ُم

المْ ُ ْخلَ ِ�ص َ
ني{ (�صَ } )83:وا ْذ ُك ُرواْ اللهّ َ يِف �أَ َّيا ٍم َّم ْعدُودَاتٍ { (البقرة.)203:

واللُّغة يف جمملها قائمة على ا�ستخدام الألفاظ ح�سب ما ُو�ضعت له ،فهي متيل

ال �إلى املطابقة وال َّتجان�س بني الألفاظ على جميع م�ستويات اللغة ،ولكن �أحيان ًا
مث ً

ِ
ٍ
و�صف املفرد
االنحراف
لغر�ض من الأغرا�ض ،ومن ذلك
تنحرف عن هذا الأ�صل
ُ

باجلمع ،وقد ورد هذا اخلروج يف موا�ضع من القر�آن الكرمي ،ومن ذلك ما ورد
من و�صف (نطفة) باجلمع (�أم�شاج) قال تعالى } :مِ ن ُّن ْط َف ٍة �أَ ْم َ�شا ٍج{ (الإن�سان،)2:
ُ
م�ش ٌج� ،أو َم ْ�ش ٌج ،قال ابن الأعرابي(:)2
والأم�شاج هي ال
أخالط ،واحدها َ

أم�شاج
��ن َد ٍم �
ِ
�س ِج � ْل��د ًا ِم ْ
لمَ ْ ُيكْ َ

�اج
��ع��ج��لٍ ِب�����س� ِ
ي��ط��ر َ
َ
ح��ن ك���لَّ ُم َ

العدول ب� َّأن (ال ُّنطفة) �أريد بها اجلن�س ،فلذلك
بقي �أن ن�شري �إلى �أنهم وجهوا هذا ُ

()3
متفرق ًا ثم ُجمع( ،)4لأ َّنهم قالوا يف
جاز و�صفها باجلمع � ،أو لأنه كان يف الأ�صل ِّ

تف�سريه :هو ماء الرجل واملر�أة �إذا اجتمعا ،واختلطا ،ثم ينتقل بعد ذلك من طور

�إلى طور( .)5وهو نظري قوله تعالى} :على َرف � َرف ُخ ْ�ضر

{ (الرحمن� ،)76:إذ

رفرفة ،وقر�أ زهري ال ُقرقبي:
(رفرف) باجلمع ،ل َّأن مفرده َ
و�صف ا�سم اجلن�س َ

"الرفارف قد يكون
وع
ٍّ
"م َّتكئني على َرفارِ ف خ�رض َ
باقري ح�سان" .قال الفراءَّ :

�صواباً� .أما العباقري فال ،ل َّأن �ألف اجلمع ال يكون بعدها �أربعة �أحرف ،وال ثالثة

((( العكربي ،التبيان يف �إعراب القر�آن ،ج� ،2ص.291
((( �أبو حيان ،البحر املحيط ،ج� ،8ص.384
((( امل�صدر ال�سابق� ،ص.386
((( العكربي ،التبيان ،ج� ،2ص.2756
((( ابن كثري� ،أبو الفداء احلافظ ابن كثري الدم�شقي (ت774ﻫ) ،تف�سري القر�آن العظيم� 4 ،أجزاء،
دار الكتب العلمية ،ط ،1بريوت1406 ،ﻫ1986-م ،ج� ،4ص.71

132

العدد اخلام�س والت�سعون

جملة جممع اللغة العربية الأردين

�صحاح"( .)1وكالمه فيه طعن ومعار�ضة �رصيحة لهذه القراءة ،وهذا ال يجوز؛
و(برد
ل َّأن القراءة ُ�س َّنة ُم َّت َبعة� ،أما قول الزخم�رشي عن � ْأم ٍ
كـ(ب ْرمة �أع�شار) ُ
�شاج ُ

ٍ
�صفات للأفراد وال ي�صح
�أكيا�ش) ،وهي �ألفاظ مفردة غري جموع ،ولذلك وقعت

أم�شاج"،
"د ٍم �
�أم�شاج �أن يكون تك�سري ًا()2؛ فهو ٌ
قول ُيعار�ضه ُ
ٍ
قول ابن الأعرابيَ :
كما �أ َّنه يخالف ر�أي جمهور النحاة � ِإذ ا َّتفقوا على �أن (�أف َْعاالً) ال يكون مفرداً ،قال

�سيبويه" :ولي�س يف الكالم (�أف َْعال) �إال �أن ُيك�رس عليه ا�سم ًا للجميع ،وما ورد من

و�صف املفرد ب� ٍ
أفعال ت� َّأولوه"(.)3

وقد ُو ِ�صف الكتاب �-أي القر�آن الكرمي -ب�أ َّنه مت�شابه� ،أي غري خمتلف ال ينق�ض

بع�ضه بع�ضاً ،ثم و�صف ب�صفة ثانية وهي "مثاين" جمع مثْنى �أي تثنية الق�ص�ص
مكرر ًا فيه ذكر الثواب والعقاب()4؛ وذلك يف قوله تعالى:
والأحكام والعقائد� ،أو َّ

}اللهَّ ُ َن� َّز َل �أَ ْح َ�س َن الحْ َ دِ يثِ ِك َتا ًبا ُّم َت َ�شا ِبهًا َّم َث يِ َ
ان َت ْق َ�ش ِع ُّر مِ ْن ُه ُج ُلو ُد ا َّلذِ َ
ين َي ْخ َ�ش ْو َن
واحلجة يف
َر َّب ُه ْم{ (الزمر ،)23:فال�شاهد يف و�صف املفرد "كتاباً" باجلمع (مثاين)،
َّ

ذلك� :أن الكتاب جملة ذات تفا�صيل ،وتفا�صيل ال�شيء يف جملته ال غري ،فالقر�آن
مكررات� ،أ�ضف �إلى ذلك �أن و�صف الواحد باجلمع
ُ�س َو ٌر و� ٌ
آيات و�أحكام ومواعظ َّ

فيه دليلٌ على �ش َّدة متكُّ ن الو�صف منه(.)5

�أما يف النوع ،فقد يو�صف جمع التك�سري بجمع امل�ؤنث ال�سامل �أو العك�س ،لأ َّنهما

من ٍ
واد واح ٍد ،فكلٌّ منهما ُّ
يدل على الت�أنيث ،قال تعالى�} :إِ يِّن �أَ َرى َ�س ْب َع َب َق َراتٍ

((( الفراء ،معاين القر�آن ،ج� ،3ص.120
((( الزخم�رشي ،الك�شاف،ج� ،4ص.404
((( ع�ضيمة ،حممد عبداخلالق ،درا�سات لأ�سلوب القر�آن الكرمي 11 ،جزءاً ،دار احلديث،
د.ط ،القاهرة ،د.ت ،الق�سم الثالث� ،ص.489
((( �أبو حيان ،البحر املحيط ،ج� ،8ص.386
((( الفراء ،معاين القر�آن ،ج� ،2ص.418
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�سِ َمانٍ َي ْ�أ ُك ُل ُهنَّ َ�س ْب ٌع عِ َج ٌ
اف َو َ�س ْب َع ُ�سن ُب َ
التٍ

ُخ ْ�ض ٍر َو ُ�أ َخ َر َيا ِب َ�ساتٍ { (يو�سف ،)55:فقد

جاء الو�صف متطابق ًا بني (بقرات) و(�سمان) لأن الأولى جمع قلَّة ،والثانية و�إن
كانت جمع كَ ثرْ ة ِ
(�سمان) �إال �أن هنالك قرينةً دلَّت على �أن املراد جمع ال ِقلَّة ،وهي
و(خ�ضرْ ٍ ) و( ُ�أ َخر)
(�سنبالت) ُ
كلمة (�سبع) ،والقول ال�سابق نف�سه ينطبق على كلم َتي ُ
و(يابِ�سات).

�أما و�صفه باملفرد امل�ؤ َّنث فلأ َّنه يجري يف الو�صف جمرى الواحدة( ،)1قال

تعالىَ } :وليِ

ُ
عامل (م�آرب) ،و�إن كان
َ فِيهَا َم�آر ُِب �أ ْخ َرى{ (طه ،)18:وال�شاهد �أنه َ

جمعاً ،معاملة الواحدة امل�ؤنثة ف�أحلقها �صف َتها (�أخرى) ،وقال الفراء" :ولو قال:

جاز ،كما قال الله تعالىَ } :ف ِع َّد ٌة ِّمنْ
�أُ َخرَ ،

�أَ َّي��ا ٍم �أُ َخ َر{"(( )2البقرة .)185:وقال

�أبو حيان" :ومل يقل� :أُ َخر ،رعي ًا للفوا�صل ،وهو جائز يف غري الفوا�صل ،وكان

�أجود و�أح�سن يف الفوا�صل"( .)3ومثله } َوللِهّ ِ الأَ ْ�س َماء الحْ

ُ ْ�س َنى{ (الأعراف.)180:

�ض ْيفَ ،وعدوِ ،
وخ ْ�صم...
�أما الكلمات التي ت�ستخدم للواحد واجلماعة نحوَ :

فنعتها ي�أتي حم ًال على املعنى ،نحو قوله تعالى} :ه َْل �أَ َت� َ
�اك َحدِ ُ
يث َ�ض ْي ِف �إِ ْب َراهِ ي َم
المْ ُ ْك َرمِ َ
(�ضيف) املالئكة ،وقيل� :إن عددهم
ني{ (الذاريات )24:فاملق�صود بكلمة َ

(مكرمني) .وكلمة (�ضيف)
ع�رشة ،ويف رواية �أخرى :ثالثة( .)4لذا و�صفوا باجلمع
َ

وردت يف القر�آن الكرمي خم�س مرات ،واملق�صود بها (�ضيوف).

((( الزخم�رشي ،الك�شاف ،ج� ،4ص .126و�أبو حيان ،البحر املحيط ،ج� ،7ص.406
واخل�رضي ،حممد الأمني ،الإعجاز البياين يف �صيغ الألفاظ درا�سة حتليلية للإفراد واجلمع يف
القر�آن الكرمي ،مطبعة احل�سني الإ�سالمية ،د.ط ،القاهرة1413 ،ﻫ1993-م� ،ص.116
((( الفراء ،معاين القر�آن ،ج� ،2ص.177
((( �أبو حيان ،البحر املحيط ،ج� ،6ص.221
((( �أبو حيان ،البحر املحيط ،ج� ،6ص.221
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احلقيقي(.)1
النعت ال�سبب ِّي يف القر�آن الكرمي بالكرثة التي ورد بها النعت
مل يرد
ُ
ُّ

مبا�رشة ،و�إنمَّ ا ي�صف �شيئ ًا له تعل ٌُّق به ،ومثل ذلك
ال�سببِي ال ي�صف املنعوت
ً
والنعت َّ

يف القر�آن الكرمي قوله تعالىَ } :ف�أَ ْخ َر ْج َنا ِب ِه َث َم َراتٍ

خُّ ْ
م َت ِل ًفا �أَ ْل َوا ُنهَا{ (فاطر،)27:

من غري �إحلاق ال َّتاء ،وهي قراءة اجلمهور ،وقر�أ زيد بن علي" :خمتلفة �ألوانها"

ب�إحلاق التاء ،وكلٌّ
جائز ،لأن جمع التك�سري يجوز يف فعله والو�صف العامل �إحلاق
ٌ
التاء وعدم �إحلاقها( ،)2و(�ألوا ُنها) مرفوع بـ(خمتلف) ،وقد تطابق ال َّنعت واملنعوت

ٍ
إعرابية ،وهي الن�صب ،ويف ال َّتعيني �إذ جاء كلٌّ منهما
"ثمرات خمتلفاً" يف احلالة ال
َّ

ال�سببِي يكون بح�سب مرفوعه يف ال َّنوع ،فكلمة
نكرة ،واختلفا يف ال َّنوع ل َّأن َّ
(�ألوان) جمع تك�سري ،لذا جاز �أن نقول( :خمتلفاً) و(خمتلفة) كما جاء يف القراء َتني،
يوحد الفعل مع فاعله ،نحو :اختلفت �ألوانه.
و َّ
مت توحيد ال َّنعت كما َّ

 2ـ العطف
يتو�سط بينه وبني متبوعه �أح ُد الأحرف)3( "...؛ ومق�صوده �أحرف
وهو
ٌ
"تابع َّ

ولكن.
وبلْ ،
ْ
العطف ،وهي :الواو ،والفاء ،وث َُّم ،و�أَ ْمَ ،

املطابقة يف احلالة الإعرابية
وي�سمى ما قبل
إعرابية،
يتطابق املعطوف واملعطوف عليه يف احلالة ال
ّ
َّ
�سمى معطوفاً .نحو :قوله تعالى} :ه َْل
حرف العطف معطوف ًا عليه ،وما بعده ُي َّ

َي ُ
نظ ُرو َن �إِ َّال �أَن َي�أْ ِت َي ُه ُم اللهّ ُ يِف ُظلَلٍ

ِّم َن ا ْل َغ َما ِم َوالمْ َلآ ِئ َك ُة{(( )4البقرة )210:وذلك

((( الزخم�رشي ،الك�شاف ،ج� ،4ص.404
((( ع�ضيمة ،درا�سات لأ�سلوب القر�آن الكرمي ،الق�سم الثالث ،ج� ،3ص.489
((( �أبو حيان ،البحر املحيط ،ج� ،7ص.296
((( ابن ه�شام� ،أبو حممد عبدالله جمال الدين بن يو�سف الأن�صاري (ت� :)761أو�ضح امل�سالك
�إلى �ألفية ابن مالك ،جزءان ،تقدمي� :إميل بديع ،دار الكتب العلمية ،ط ،1بريوت،
1418ﻫ1997-م ،ج� ،1ص.470
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على قراءة اجلمهور برفع (املالئكة) عطف ًا على لفظ اجلاللة ،وقر�أ �أبو جعفر يزيد
()1
باجلر عطف ًا على ُ
"ظلل"� ،أو عطف ًا على "الغمام" ،وا�ستح�سن الفراء
ابن القعقاع
ِّ

قراءة الرفع لأ َّنها م� َّؤيدة بقراءة عبدالله }هل ينظرون �إال �أن ي�أتيهم اهلل واملالئكة يف
�صا َرى{
ظللٍ من الغمام{ .ويف حالة الن�صب قوله تعالىَ } :و َقا ُلواْ ُكو ُنواْ هُ ودًا �أَ ْو َن َ
وع َّوذ( ،)2وهو خرب كان من�صوب،
(البقرةُ ،)135:
(هوداً) جمع (هايِد) مثل :عايذ ُ

و(ن�صارى) جمع ن�رصان مثل� :سكران َ�سكَ ارى ،وهو من�صوب بفتحة مق َّدرة على

الألف ،فتطابق املعطوف واملعطوف عليه يف عالمة الن�صب ،وهي الفتحة� .أما يف

اجلر فقوله تعالى�} :إِ َّن المْ ُ َّت ِق َ
ني يِف َج َّناتٍ
ِّ

(نهر) واحد يف
َو َن َه ٍر{ (القمر )54:فكلمة َ

كر ْهن
العرقبي والأعم�ش ب�ضم ال ُّنون والهاء؛ جمع َن ْهر َ
معنى اجلمع ،وقر�أ زهري ُ

ور ُهن �أو ( ُن ْهر) ك�أ�س ٍد و ُ�أ ْ�سد( ،)3وال�شاهد يف تطابق املعطوف واملعطوف عليه يف
ُ
اجلر وهي الك�رسة.
عالمة ِّ

ِ
املتعاط َفني يف العالمة الإعرابية ال يف ال�شكل فقط ،و إ�نمَّ ا
وتلزم املطابقة بني

ٍ
بجبان وال
حمم ٌد
على املحل �أي�ضاً ،فيجوز العطف على املو�ضع ،ففي قولك :لي�س َّ
بخيالً .يجوز �أن تن�صب (بخيالً) عطف ًا على املحل ،و�أن جترها عطف ًا على اللفظ،

ومن ذلك قوله تعالىَ } :يا جِ َب ُال �أَ ِّو ِبي َم َع ُه َو َّ
ي{ برفع َّ
(الطري) ،على اللفظ،
الط رْ َ

إعرابية بني املتعاطفني،
وبن�صبها على املحلِّ ( .)4وقد تتخلَّف املطابقة يف العالمة ال
َّ

ومعنوية ،ت�ؤدي دور ًا
لفظية
لو�ضوح املعنى بدونها ،وذلك اعتماد ًا على قرائن
َّ
َّ

أقروها ل َّأن فيها �-أي
�
أ�سا�سي ًا يف منع اللَّب�س ،وذلك فيما �أ�سماه النحاة املجاورة ،و� ُّ
ّ
إعرابية(.)5
مو�سيقي ًا ُيح ِدثه التنا�سب بني املتجاوِ َرين يف احلركة ال
ال
املجاورة -جما ً
َّ
ّ

((( �أبو حيان ،البحر املحيط ،ج� ،2ص.134
الفراء ،معاين القر�آن ،ج� ،1ص.124
((( َّ
((( العكربي ،التبيان يف �إعراب القر�آن ،ج� ،1ص.58
((( العكربي ،التبيان يف �إعراب القر�آن ،ج� ،2ص .250و�أبو حيان ،البحر املحيط ،ج� ،8ص.182
((( العكربي ،التبيان يف �إعراب القر�آن ،ج� ،2ص195و.196
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�ضب
وا َّتفقوا على وقوع املجاورة يف ال َّنعت ،وذلك يف قول العرب :هذا ُج ْحر ٍّ
ل�صحة
(خرِ ب) ،وكان من ح ِّقه الرفع؛ لأنه �صفة يف املعنى للجحر،
بجر َ
َخرِ ٍب"ِّ ،
َّ

وال�ض ُّب ال يو�صف به ،و�إنمَّ ا ُج َّر على اجلوار ،و�أمن اللَّب�س متح َّقق
ا ِّت�صافه به،
َّ

غالم زيد العاقلُ  ،وذلك بجعل
يف املثال ال�سابق ،وغري متح َّقق يف مثل قولك :قام
ُ

(العاقل) �صفة للغالم .وعلى املجاورة قول امرئ القي�س:

ِ�ير �أُ
ن��ا���س يف ب��ج� ٍ
��ز َّم��لِ
ٍ
�اد ُم َ
كَ ��ب ُ

ك���� َّأن ث��ب�ير ًا يف ع��را ِن�ين َو ْب�� ِل ِ
��ه

نعت يف املعنى لـ(كبري �أنا�س) ،فكان يفرت�ض �أن يرفع،
(مزمل) �أي ملتفٌ ،
َّ

جمرور على
فخرجوه على اجلوار( ،)1ويرى ابن جني �أ َّنه
ولكنه روي جمرور ًا َّ
ٌ

ال�ضمري فا�سترت
زمل فيه ،ثم حذف حرف اجلر فارتفع َّ
حذف م�ضاف لأنه �أرادُ :م َّ

يف ا�سم املفعول(.)2

� ّأما القول باملجاورة يف باب العطف ،فمعظم النحاة يرون خالف ذلك ،بل

منهم من يرى عدم القول باجلوار يف القر�آن الكرمي جملةً وتف�صيالً ،ومن ه�ؤالء
النحا�س الذي قال" :هذا القول ٌ
عظيم؛ ل َّأن اجلِ وار ال يكون يف الكالم �أن
غلط
ٌ
()3
وج َه ملن َّادعى
يقا�س عليه ،و�إنمَّ ا هو غلط نظريه الإقواء"  .وابن خالويه" :ال ْ

�أن الأرجل خمفو�ضةٌ باجلوار؛ ل َّأن ذلك م�ستعمل يف نظم ال�شعر لال�ضطرار ،ويف
الأمثال والقر�آن ال يحمل على ال�ضرَّ ورة ،و�ألفاظ الأمثال" )4(.ومنهم �أي�ض ًا �أبو
حيان وتلميذه ال�سمني احللبي(.)5

((( ح�سان ،متام ،اللغة العربية معناها ومبناها� ،ص.234
((( ال�سمني احللبي ،الدر امل�صون ،ج� ،2ص 493و.494
((( ابن جني ،اخل�صائ�ص ،ج� ،1ص 192و.193
((( القرطبي� ،أبو عبدالله حممد بن �أحمد الأن�صاري القرطبي (ت671ﻫ) ،اجلامع لأحكام القر�آن،
دار الكتب امل�رصية ،د.ط ،القاهرة1387 ،ﻫ1967-م ،ج� ،7ص.9
((( ابن خالويه� ،أبو عبدالله احل�سني بن �أحمد بن خالويه (ت370ﻫ) ،احلجة يف القراءات ال�سبع،
حتقيق� :أحمد فريد ،دار الكتب العلمية ،ط ،1بريوت1420 ،ﻫ1999-م� ،ص.67
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وقد � َّأيد املجاورة طائفةٌ من املف�سرِّ ين منهم :العكربي ،وابن كثري ،والقرطبي،
و�سوف ن�شري �إلى �آرائهم من خالل تناولنا لآية الو�ضوء ،ويرى الباحث �أن القول
باملجاورة يف القر�آن الكرمي ال غبار عليه ،وذلك لوروده كثري ًا يف �أقوال و�أ�شعار
العرب ،وقال به بع�ض احل َذ َقة يف القر�آن الكرمي ،وال َّتخريج على املجاورة فيه

للن�ص القر�آين على الظاهر وبالتايل فيه ُبع ٌد عن ال َّت�أويل( .)1ومبا �أن القر�آن
حملٌ
ِّ
أ�ساليب على لغتهم؟ ومما ُ�س ِمع من
نزل بلغة العرب ،ف ِل َم ال َن ْح ِملُ ما ورد منه من �
َ
�أ�شعارهم قول ال�شاعر:
ام � ْأع� ُ�ي� ِن��ه��ا
ك���أنمَّ ��ا
��ضر ْ
َ
ب��ت ُق���� َّد َ

ُوج
ُق ْطن ًا
مب�ستح�ص ِد ال ْأو َت��ارِ محَ ْ ل ِ
َ

وقول احلطيئة:
ه��م� ِ
�وز ال�� َّن ِ
لي�س ل��كُ � ْ�م ب ِِ�س ِّي
��اب َ

ب��ط��ن ٍ
ِ
واد
وح���ي��� َة
ف���� َّإي���اكُ ���م
َّ

(هموزِ ) �صفة
وال�شاهد يف جر (حملوج) وهو �صفة "قطناً" ،املن�صوب،
ِّ
وبجر ُ

(حيةَ) املن�صوب(� .)2أما يف القر�آن الكرمي ،فقد قال به بع�ض احلذَقة من املف�سرِّ ين
َّ
فاغ�سِ ُلواْ
ال�صال ِة ْ
يف �آية الو�ضوء ،قال تعالىَ } :يا �أَ ُّيهَا ا َّلذِ َ
ين �آ َم ُنواْ ِ�إ َذا ُق ْم ُت ْم ِ�إ َلى َّ
ني{ (املائدة.)6:
ُو ُجو َه ُك ْم َو�أَ ْيدِ َي ُك ْم ِ�إ َلى المْ َ َرافِقِ َو ْام َ�س ُحواْ ِب ُر�ؤُو�سِ ُك ْم َو َ�أ ْر ُجلَ ُك ْم ِ�إ َلى ا ْل َك ْع َب ِ
أرجلَكم) ن�صباً،
قراءة نافع ،وابن عامر ،والك�سائي ،وحف�ص عن عا�صم (� ُ

أرج ِلكم) باخلف�ض( .)3يف القراءة
وباقي ال�سبعة (ابن كثري ،و�أبو عمرو وحمزة) (� ُ

ِ
فاغ�سلوا وجوهكم
أرج��ل) معطوفة على غ�سل الوجه ،واليدين �أي:
الأولى (ال ُ
العربية بال خالف ،وعلى هذه القراءة تطابق
و�أيديكم و�أرجلكم؛ وذلك جائز يف
َّ

((( �أبو حيان ،البحر املحيط ،ج� ،2ص .452وال�سمني احللبي ،الدر امل�صون ،ج� ،2ص.495
((( احلموز ،عبدالفتاح ،احلمل على اجلوار يف القر�آن الكرمي ،الر�شد ،د.ط ،الريا�ض،
1405ﻫ1885-م� ،ص 51و.52
((( ال�سمني احللبي ،الدر امل�صون ،ج� ،2ص.494
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حي فيها بعالمة الإع��راب ،فلم يتطابق
املتعاطفان� .أما ق��راءة اجل� ِّ
�ر ،فقد ُ�ض َ
باجلر ،وهو م�شهور �أي�ض ًا ك�شهرة
ووجهها العكربي بقوله" :ويقر�أ
املتعاطفان،
ِّ
َّ

الر�ؤو�س يف الإعراب ،واحلكم
الن�صب ،وفيها وجهان� :أولهما� :إِ َّنها معطوفة على ُّ

فالر�ؤو�س مم�سوحة والأرجل مغ�سولة ،وهو الإعراب الذي يقال على
خمتلف ُّ
وال�شعر،
مبمتنع يف القر�آن الكرمي لكرثته ،فقد جاء يف القر�آن
اجلوار ،ولي�س
ِّ
ٍ

فمن القر�آن } ُحو ٌر عِ ٌ
جر ،وهو معطوف على قوله } ِب�أَ ْكوَابٍ
ني{ على قراءة َمن َّ
ٍ
حمذوف( .)1وقال � َّإن اجلِ َوار
بجار
َو�أَ َبارِي َق{ .وثانيهما� :أن يكون َج ُّر الأرجل
ٍّ
م�شهور يف ع َّدة م�سائل منها الت�أنيث ،و�رضب مثا ًال بالآيةَ } :فلَ ُه ع ْ
َ�ش ُر �أَ ْم َثا ِلهَا{
ٌ

فحذف التاء من (ع�رش) وهي م�ضافةٌ �إلى الأمثال وهي مذكرة ،ولكن ملا جاورت

كمه"(.)2
الأمثال َّ
ال�ضمري امل�ؤنث �أجرى عليها ُح َ
اجلر�..." :إما على املجاورة وتنا�سق الكالم،
�أما ابن كثريٍ فقد قال عن قراءة َّ

اب ُ�سند ٍُ�س
"ج ْح ُر َ�ض ٍّب َخرِ ٍب" وكقوله تعالى} :عَا ِل َي ُه ْم ِث َي ُ
كما يف قول العربُ :
ذائع يف لغة العرب �سائغ"( .)3وقال القرطبي" :و�إنمَّ ا خف�ض
ُخ ْ�ض ٌر َو ِ�إ ْ�س َت رْ َ
ب ٌق{ وهذا ٌ
للجوار كما تفعل العرب وقد جاء يف القر�آن } ُي ْر َ�س ُل َعلَ ْي ُك َما ُ�ش َو ٌ
ا�س{
اظ ِّمن َّنا ٍر َو ُن َح ٌ
باجلر لأن ال ُّنحا�س هو ال ُّدخان .قال زهري:
(الرحمن)35:
ِّ
وغ�َّي�رَّ َ َه���ا
ال���ز
ل��ع��ب
َّ
م���ان ِب��ه��ا َ
ُ

��ط��رِ
����ورِ وال�� َق ْ
ب��ع��د �� َ��س���وافيِ امل� ْ

جره على جوار امل َْورِ ""(.)4
قال �أبو حامت" :كان الوجه (ال َق ْط ُر) بالرفع ،ولك َّنه َّ
اجلر يف �آية الو�ضوء على املجاورة ال طعن فيه،
وخال�صة القولَّ � :إن تخريج ِّ
(((
(((
(((
(((

�أبو حيان ،البحر املحيط ،ج� ،3ص.425
العكربي ،التبيان يف �إعراب القر�آن ،ج� ،1ص.209
امل�صدر ال�سابق نف�سه.
القرطبي ،اجلامع لأحكام القر�آن ،ج� ،7ص.91
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إعرابية .وال ينبني عليه اختالف
نا�شئ عن اتفاق احلركة ال
وتنا�س ٌق
جمال
بل فيه
ٌ
ٌ
َّ
ُ
أرجلُ حكمها الغ�سل .والله �أعلم
يف احلكم؛ ل َّأن الر�ؤو�س حكمها امل�سح ،بينما ال ُ
باملراد.

وقالوا باجلوار يف قوله تعالىَ } :ي ُط ُ
وف َعلَ ْي ِه ْم ِو ْلد ٌ
َان خُّ َ
م َّلدُو َن (ِ )17ب�أَ ْكوَابٍ
ما
َو أَ� َب��ا ِري � َق َو َك��أْ�� ٍ�س ِّم��ن َّم ِع ٍ
ني ( )18اَّل ُي َ�ص َّدعُو َن َع ْنهَا َو اَل ُين ِز ُفو َن (َ )19و َفا ِك َه ٍة ِمّ َّ
يو َن (َ )20و حَ ْ
ما َي ْ�ش َتهُو َن (َ )21و ُحو ٌر عِ ٌ
ني { (الواقعة.)22-17 :
ل ِم َط رْ ٍ
ي ِمّ َّ
َي َت َخ رَّ ُ

أوجه:
قراءة اجلمهور بالرفع ،وله � ُ

احلور ُ
يطفن
يط ْف َن عليهم بذلك ،وقال العكربي:
عطف على (وِ لدان) �أي � َّأن
�أ ـ �إنه
ٌ
َ
َ
عليه لل َّت ُّنعم ال للخدمة( ،)1ويرى ال�سمني احللبي� :أن املراد اخلدمة ال ال َّت ُّنعم؛ وهو

الظن باملوطوءات؟( )2وهو ر�أي
�أبلغ لأنهم �إذا قام على خدمتهم مثل ه�ؤالء فما
ُّ
الزوجات.
له وجاهته� ،إذ امل�ألوف � َّأن اخل َد َم �أقلُّ مرتبةً من َّ

و�سوغ ذلك الف�صل مبا بينهما.
ال�ضمري امل�سترت يف (م َّتكئني)
ب ـ العطف على َّ
َّ
حمذوف تقديره "ولَهم" �أو "عندهم"(.)3
ج ـ �أن يكون مبتد�أً خربه
ٌ
بجرها( .)4وقال الفراء" :وهو وجه
وقر أ� ال�سلمي ،واحل�سن ،والك�سائيِّ ،

العربية ،و�إن كان �أكرث ال ُق َّراء على الرفع لأ َّنهم هابوا �أن يجعلوا احلور يطاف
َّ

بهن .)5("...وقال الزخم�رشي:
"وباجلر عطف ًا على جنات ال َّنعيم ك�أنه قال :هم يف
َّ
ِّ
((( القرطبي ،اجلامع لأحكام القر�آن ،ج� ،7ص.91
((( العكربي ،التبيان يف �إعراب القر�آن ،ج� ،2ص.254
((( املرجع ال�سابق نف�سه.
((( �أبو حيان ،البحر املحيط ،ج� ،8ص.206
((( الفراء ،معاين القر�آن ،ج� ،3ص.123
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()1
ٍ
الر�أي بقوله:
جنات ال َّنعيم
وفاكهة وحلم وحور . "...وع َّقب �أبو حيان على هذا َّ

أعجمي"( .)2عبارة
َهم �
وتفكيك
"وهذا فيه ُبعد،
ُ
ٍ
كالم مرتبط بع�ضه ببع�ض ،وهو ف ٌ
ٌّ

قا�سية من م�ؤل ٍ
ِّف قام جلُّ كتابه على الك�شاف ،و�شاء الله �أن ينت�رص تلمي ُذ �أبي حيان،
للزخم�رشي ،وذلك عند تعقيبه على قول �أبي حيان" :الذي ذهب
ال�سمني احللبي
ِّ

ح�سن ج ّد ًا وهو على حذف م�ضاف؛ �أي :ويف مقاربة حور ،وهذا هو
�إليه مع ًنى
ٌ

�رصح غريه بتقدير هذا امل�ضاف"( .)3والقول بتقدير
الذي عناه
ُّ
الزخم�رشي ،وقد َّ

من�سوب �إلى ابن جني(.)4
امل�ضاف
ٌ

وللزخم�رشي ر�أي �آخر ،وهو العطف على (�أكواب) ،ل َّأن معنى }يطوف
عليهم ِول� ٌ
ٍ
ٍ
وخرج العكربي
أكواب(.)5
أكواب)� ،أي :ينعمون ب�
�دان خم َّلدون{ (ب�
َّ

ذلك على اجلوار ل َّأن املعنى خمتلف� ،إذ لي�س املعنى :يطوف عليهم ولدان خملَّدون
فاجلر �إذ ًا عنده يف اللفظ دون املعنى ،وهو القول باجلوار .وهذا ما
بحور عني(،)6
ُّ

�أباه �أبو حيان وال�سمني احللبي كما �سبق القول(.)7

مقبول ،فالعرب ُتتبع �آخر الكالم � َّأوله،
اجلر على اجلوار
و�سبق �أن قلنا � َّإن
ٌ
َّ

ح�سن يف � َّأوله .قال الفراء� :أن�شدين بع�ض العرب(:)8
يح�سن يف �آخره ما ُ
و�إن مل ُ
���ر ْز َن يوم ًا
�إذا م��ا ال��غ��ا ِن��ي� ُ
�ات ب� َ

ِ
والع ُيو َنا
��ب
��ج��ن
َ
احل��واج َ
وز َّج ْ
ُ

((( الزخم�رشي ،الك�شاف ،ج� ،4ص.459
((( �أبو حيان ،البحر املحيط ،ج� ،8ص .206
((( ال�سمني احللبي ،الدر امل�صون ،ج� ،6ص.57
((( ابن جني ،اخل�صائ�ص ،ج� ،1ص 192و.193
((( الزخم�رشي ،الك�شاف ،ج� ،4ص.459
((( العكربي ،التبيان يف �إعراب القر�آن ،ج� ،2ص.254
((( انظر :التنقاري ،جمع التك�سري� ،ص.229
((( الفراء ،معاين القر�آن ،ج� ،3ص 123و.124
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كحل ،فعطفها على احلواجب ل َّأن املعنى وا�ضح.
فالعني ال
تزجج �إنمَّ ا ُت َّ
ُ
وا�ست�شهد بقول عبدالله بن الزبعري:
زوج ِ
ال��و َغ��ى
ول��ق��ي��ت
ُ
َ
�����ك يف َ

ورمحْ َ ������ا
��ي���ف��� ًا ُ
م���ت��� َق���لِّ���د ًا �� َ��س� ْ

والرمح ال ُيتقلَّد.
َ
الرمح على ال�سيفُّ ،
فعطف ُّ
وا�ست�شهد بقول �أن�شده الفراء:
�����اء ب����ارد ًا
ع��ل��ف � ُت��ه��ا ِت��ب��ن�� ًا َ
وم� ً

��م��ال��ةً َع� ْ�ي � َن��اه��ا
ح�� َّت��ى ���ش � َت� ْ
�ت َه َّ

أمن
واملاء ال ُيع َتلف ،و�إنمَّ ا ُي�رشب،
و�سوغ له العطف و�ضوح املعنى� ،أو � ُ
َّ

أبي بن ٍ
كعب بالن�صب (حور ًا �أعيناً) فعلى �إ�ضمار فعل تقديره:
اللَّب�س .و�أما قراءة � ّ

ُيعطَ ون �أو يجازون ،وهو نظري قول ال�شاعر(:)1
ِ
جئ ِني مب��ث��لِ ب� ِن��ي ب� ٍ
لقومهم
��در

ِ
ِ
منظور بن �سيار
أ��سرة
�أو مثلَ �

"وحيرْ ٌ عني" (احلُ ور) جمع (حوراء)ِ ،
وقر�أ ال َّنخعي ِ
فمن �أين جاءت الياء يف
ياء ملجاورتها ِ
ِ
(عني)
(حري)؟ ال خمرج لها �إال القول باجلوار ،فقلبت واو (احلور) ً

أخف من الواو( .)2ويف هذه القراءة دليلٌ �آخر على املجاورة ،وهي هنا لي�ست
والياء � ُّ
إعرابية ،ولكنها يف بنية الكلمة.
يف عالمة �
َّ

((( الفراء ،معاين القر�آن ،ج� ،3ص .134والعكربي ،التبيان يف �إعراب القر�آن ،ج،2
�ص .254و�أبوحيان ،البحر املحيط ،ج� ،8ص.206
((( الفراء ،معاين القر�آن ،ج� ،3ص .124والعكربي ،التبيان يف �إعراب القر�آن ،ج� ،2ص.254
و�أبو حيان ،البحر املحيط ،ج� ،8ص .206وال�سمني احللبي ،الدر امل�صون ،ج� ،6ص.258
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خامتة
مما �سبق م َدى ف�شو ظاهرة املطابقة يف �صيغ جمع ال َّتك�سري الواردة
ي َّت�ضح لنا َّ

جاءت مطابقةً يف معظم الأحوال ملا َق ّرره
ال�سياق القر�آنيّ  ،و� َّأن هذه الظاهرة
ْ
يف ِّ

ال
ردها بت�أويلها ت�أوي ً
ال ُّنحاة ،وقد �شذَّت يف بع�ض املواقف ،ولكن ا�ستطاع ال ُّنحاة ّ

العربية و�شجاعتها على َح ِّد تعبري ابن
يدل على مرونة
العربية؛ ما ّ
تقبله قواعد اللُّغة
َّ
َّ

جهة واختالفه معهم من ٍ
جني .وا ّتفاق القر�آن الكرمي مع ال ُّنحاة من ٍ
جهة �أخرى؛ فيه

العربية وكالم العرب و�أ�شعارهم؛
دليلٌ على � َّأن القر�آن الكرمي َج َاء جاري ًا على ُ�سننَ َ
َّ
رده.
ل َّأن ما جاء ُم َّت�سق ًا مع لهجة من لهجات العرب ف�صيح ال ميكن ّ
و�آخر دعوانا �أن احلم ُد لله رب العاملني
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مراجع البحث
�أو ًال :املراجع العربية
.1

ابن جني� :أبو الفتح عثمان بن جني (ت392ﻫ) ،اخل�صائ�ص ،حتقيق:
حممد علي النجار ،دار الكتاب العربي ،القاهرة� 3 ،أجزاء ،د.ط،
1372ﻫ1952-م.

.2

ابن خالويه� :أبو عبدالله احل�سني بن �أحمد بن خالويه (ت370ﻫ) ،احلجة يف
القراءات ال�سبع ،حتقيق� :أحمد فريد ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط،1
1420ﻫ1999-م.

.3

ابن ال�شجري :هبة الله بن علي بن حممد بن حمزة احل�سن العلوي (ت542ﻫ)،
�أمايل ابن ال�شجري ،حتقيق :حممد الطناحي اخلاجني ،القاهرة� 3 ،أجزاء،
د.ط1413 ،ﻫ1992-م.

.4

ابن فار�س� :أبو احل�سني �أحمد بن فار�س (ت395ﻫ) ،ال�صاحبي يف فقه اللغة
العربية وم�سائلها و�سنن العرب يف كالمها ،حتقيق� :أحمد �صقر ،مطبعة
احللبي ،القاهرة ،د.ط ،د.ت.

.5

ابن كثري� :أبو الفداء احلافظ بن كثري (ت774ﻫ) ،تف�سري القر�آن العظيم ،دار
الكتب العلمية ،بريوت� 4 ،أجزاء ،ط1406 ،1ﻫ1986-م.

.6

ابن مالك� :أبو عبدالله جمال الدين (ت672ﻫ)� ،رشح الكافية ال�شايفة،
حتقيق :علي حممد معو�ض وعادل �أحمد ،دار الكتب العلمية ،بريوت،
جزءان ،ط1420 ،1ﻫ2000-م.

.7

ابن ه�شام� :أبو حممد عبدالله جمال الدين بن يو�سف الأن�صاري (ت761ﻫ):
�أو�ضح امل�سالك �إلى �ألفية ابن مالك ،تقدمي� :إميل بديع ،دار الكتب العلمية،
بريوت ،جزءان ،ط1418 ،1ﻫ1997-م.
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.8

ابن ه�شام� :أبو حممد عبدالله جمال الدين بن يو�سف الأن�صاري (ت761ﻫ)،
قطر الندى وبل ال�صدى ،تعليق :طه حممد الزيني وحممد عبداملنعم خفاجي،
دار ال�شعب ،القاهرة ،جزءان ،د.ط ،د.ت.

.9

ابن يعي�ش :موفق الدين يعي�ش بن علي بن يعي�ش (ت643ﻫ)� ،رشح املف�صل،
املطبعة املنريية ،القاهرة� 6 ،أجزاء ،د.ط ،د.ت.

�	.10أبو حيان الأندل�سي :حممد بن يو�سف ال�شهري ب�أبي حيان الأندل�سي (ت745ﻫ)،
تف�سري البحر املحيط ،حتقيق :عادل �أحمد وعلي حممد ،دار الكتب العلمية،
بريوت� 8 ،أجزاء ،ط1413 ،1ﻫ1993-م.
 .11الأزهري :خالد عبدالله الأزهري (ت905ﻫ)� ،رشح الت�رصيح على
التو�ضيح ،حتقيق :حممد با�سل عيون ال�سود ،دار الكتب العلمية ،بريوت،
جزءان ،ط1421 ،1ﻫ2001-م.
 .12الأ�صفهاين� :أبو القا�سم احل�سني بن مف�ضل بن حممد ال�شهري بالراغب
الأ�صفهاين (ت502ﻫ) ،املفردات يف غريب القر�آن ،حتقيق :حممد �سيد
كيالين ،دار املعرفة ،بريوت ،د.ط ،د.ت.
 .13احلموز :عبدالفتاح :احلَ ْمل على اجلوار يف القر�آن الكرمي ،الر�شد،
الريا�ض ،د.ط1405 ،ﻫ1985-م.
 .14اخل�رضي :حممد الأمني ،الإعجاز البياين يف �صيغ الألفاظ درا�سة حتليلية
للإفراد واجلمع يف القر�آن الكرمي ،مطبعة احل�سني الإ�سالمية ،القاهرة،
د.ط1413 ،ﻫ1993-م.
 .15اخلويل ،حممد علي ،معجم علم اللغة النظري (�إنكليزي – عربي) مع
م�رسد عربي – �إنكليزي ،مكتبة لبنان ،ط ،1بريوت1982 ،م.
الر�ضي الأ�سرتاباذي :ر�ضي الدين حممد احل�سن� ،رشح كافية ابن احلاجب،
َّ .16
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دار الكتب العلمية ،بريوت ،جزءان ،ط1402 ،3ﻫ1982-م.
الزخم�رشي� :أبو القا�سم حممود بن عمر الزخم�رشي اخلوارزمي (ت538ﻫ)،
َّ .17

الك�شاف عن حقائق التنْزيل وعيون الأقاويل يف وجوه الت�أويل ،دار �إحياء

الرتاث العربي ،بريوت� 4 ،أجزاء ،د.ط1417 ،ﻫ1997-م.
الزوزين� :أبو عبدالله احل�سني الزوزين� ،رشح املعلقات ال�سبع ،مكتبة
َّ .18
املعارف ،بريوت ،د.ط1400 ،ﻫ1980-م.

 .19ال�سامرائي :فا�ضل �صالح ،معاين الأبنية يف العربية ،جامعة الكويت،
ط1401 ،1ه1981-م.
ال�سمني احللبي� :شهاب الدين �أبو العبا�س بن يو�سف بن حممد ال�شهري بال�سمني
َّ .20
احللبي (ت756ﻫ) ،الدر امل�صون يف علوم الكتاب املكنون ،حتقيق :علي
حممد وعادل �أحمد وجاد خملوف وزكريا عبداملجيد ،دار الكتب ،بريوت،
� 6أجزاء ،ط1414 ،1ﻫ1994-م.
ال�سيوطي :جالل الدين ال�سيوطي (ت911ﻫ) ،املزهر يف علوم اللغة
ُّ .21
و�أنواعها ،تعليق :حممد �أحمد جاد املولى وحممد �أبو الف�ضل �إبراهيم
وعلي حممد البجاوي ،املكتبة الع�رصية ،بريوت ،جزءان ،د.ط،
1406ﻫ1986-م.
ال�ص َّبان :حممد بن علي ال�صبان (ت1206ﻫ) ،حا�شية ال�صبان على
َّ .22
الأ�شموين لألفية ابن مالك ،دار الفكر ،بريوت ،جزءان ،د.ط،
1374ﻫ1900-م.
 .23العكربي� :أبو البقاء عبدالله بن احل�سني العكربي (ت616ﻫ) ،التبيان
يف �إعراب القر�آن ،املكتبة التوفيقية ،القاهرة ،جزءان ،د.ط،
1400ﻫ1980-م.
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الفراء (ت207ﻫ) ،معاين القر�آن ،حتقيق:
.24
الفراء� :أبو زكريا يحيى بن زياد َّ
َّ
�أحمد يو�سف جناتي وحممد علي النجار ،وج 2حممد علي النجار ،وج3

عبدالفتاح �إ�سماعيل وعلي النجدي نا�صف ،دار ال�رسور ،القاهرة3 ،
�أجزاء ،د.ط ،د.ت.
 .25ال ُقرطبي� :أبو عبدالله بن �أحمد الأن�صاري القرطبي (ت671ﻫ) ،اجلامع
لأحكام القر�آن ،دار الكتب امل�رصية ،القاهرة 20 ،جزءاً ،د.ط،
1387ﻫ1967-م.
متام ،اللغة العربية معناها ومبناها ،وزارة الثقافة ،الدار البي�ضاء،
َ .26ح َّ�سانّ :
د.ط1414 ،ﻫ1994-م.

 .27ح�س��ن :عبا���س ،النح���و ال���وايف ،دار املع��ارف ،القاه��رة ،ط،4
1392ﻫ1973-م.
 .28ع�ضيمة :حممد عبداخلالق ،درا�سات لأ�سلوب القر�آن الكرمي ،دار احلديث،
القاهرة 11 ،جزءاً ،د.ط ،د.ت.
َ .29م ْ�س ُعود :فوزي ،التوابع �أ�صولها و�أحكامها ،د.ن ،القاهرة ،د.ط،
1404ﻫ1984-م.

ثاني ًا :الر�سائل اجلامعية غري املن�شورة ،واملقاالت املن�شورة
.1

التنقاري� ،صالح حمجوب حممد ،جمع التك�سري يف القر�آن الكرمي درا�سة
�رصفية ونحوية وداللية ،ر�سالة دكتوراه غري من�شورة2003 ،م ،اجلامعة

.2

العاملية يف ماليزيا.
إ�سالمية
ال
ّ
ّ

ال�سامرائي ،فرا�س ع�صام ،املطابقة يف النحو العربي وتطبيقاتها يف

القر�آن الكرمي ،ر�سالة ماج�ستري ،جامعة الب�رصة2005 ،م.
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.3

العنزي ،يو�سف ،ورائد �سعد ،العدول عن املطابقة يف اجلملة العربية
(درا�سة نحوية حتليلية) ،الأردن ،درا�سات العلوم الإن�سانية واالجتماعية،
املجلد  ،41العدد 2004 ،2م.

.4

�صالح ،حممد ،قرينة املطابقة يف النحو العربي وتطبيقها يف القر�آن
الكرمي (درا�سة نظرية تطبيقية) ،اجلزائر ،جامعة احلاج خل�رض باتنة،
كلية الآداب ،دكتوراه2010 ،م.

.5

يحيى ،مالك نظري ،جموع التك�سري عند ال�رصفيني واملف�رسين ،جامعة
امللك عبدالعزيز ،كلية املعلمني-جدة ،د.ت.
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