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١٩/٢/٢٠٠٩تاریخ قبول النشر :  ؛ ١٢/١١/٢٠٠٨تاریخ تسلیم البحث : 

ملخص البحث :
القــــرآن الكــــریم بلغتــــه الصــــافیة الجمیلــــة وتراكیبــــه الممتعــــة مــــورد لكثیــــر مــــن الدراســــات ، 

اإلفصـاح عـن تلـك إلـى قرآني ینطـوي علـى أسـرار كثیـرٍة فینبغـي طـرق كـل بـاب یفضـي فالتركیب ال

األسرار.

وللعدد میزته الخاصة فقـد یوقـع السـامع علـى خـالف المقصـود إن لـم تفهـم داللتـه وُیعـرف 

لذا فـإن البحـث یهـدف إلـى الكشـف عـن هـذه الداللـة فیلتـزم لقرآنیة .امفّسره والّسیما في النصوص 

یــة لتمهــد ًا فــي أربعــة محــاور یســبقها رؤیــة فــي مفهــوم العــدد وموقعــه فــي اللغــة العربیــقمنحــًى تطبی

خـتص المحـور الثــاني ااخـتص المحــور األول بداللـة العـدد النصـیة ، و .الـدخول إلـى تلـك المحـاور

ّسـر لكنـه ورد محـذوفًا بداللة العدد الظنیة ، أمـا الثالـث فـاختص بمـا هـو مـالزم للعـدد ذلـك هـو المف

وأما الرابع فتناول المفّسر المحذوف ولیس من قرینة دالة علیه .ة علیه.ة قرینبدالل

Number in the Holly Qura'n :
A Semantic and Linguistic Study

Dr. Zaheda Abdullh Mohammed
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Abstract:
The Holly Qura'n , in its glorious language and interesting

structures is an enrichment for so many studies. The structure of the

Holly Qura'n includes many secrets which should be studied carefully to

be revealed . Number has its own features . The hearer may

misunderstand the meaning if he does not get the word . This paper aims

at revealing the semantics of number so that the subject can be divided in

four sections proceeded by a vision of the concept of number and its
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position in Arabic language in order to prepare for the entry into these

sections. The first section is devoted to the semantics of textual Number.

The second concentrates on the semantics of the doubted Number. The

third studies what equals Number : it is the omitted interpreter . The last

section explains the omitted interpreter, but with nothing that leads to its

meaning.

رؤیة في مفھوم العدد
)١("عددت الشيء عدًا ، حسبته وأحصیتهفي المعاجم العربیة معان فـ " )عدّ (لمادة 

  )٢(والعدد : اسم یقع على المذكر والمؤنث لیبین ما العدد .

  )٣(وقیل العّد : إحصاء الشيء ، عده ، یعّده عّدا وتعدادًا .

  )٤(وهو الكمیة المتآلفة من الوحدات .

اصــطالحًا فـــ " یــدل علــى مــا یحصــى ویحســب ومقــدار مــا یعــّد وتأشــیر ابتــداء أمــا العــدد

الشـيء وانتهائــه ، مــع اعتمـاد وحــدة حســابیة للـزمن أو أجــزاء الوقــت والقیاسـات الریاضــیة والحجــوم 

")٥(  

ِلـَیْعَلَم عّد) واشتقاقاتها في القرآن الكـریم فـي مواضـع متعـددة قـال تعـالى ((وقد وردت لفظة 

  ]٢٨الجن[ }٢٨{)ِرَساالِت َربِِّهْم َوَأَحاَط ِبَما َلَدْیِهْم َوَأْحَصى ُكلَّ َشْيٍء َعَدًداْبَلُغواَأن َقْد أَ 

" فعددا " هنا تشیر إلى معنیین :

، الحـال ، یقـال عـددت الـدراهم ّعـدااألول : أحصى كل شيء معـدودًا فیكـون نصـبه علـى

  ) .٦وما ُعّد فهو معدود وعدد(

مقـام اإلحصـاء ألنـه بمعنـاه  )عـددا(أي إحصـاء فأقـام )شيء عـدداأحصى كل (والثاني : 

ْعـــُدودَ و (فلمعـــدد یطلـــق علـــى القلیـــل ومنـــه قولـــه تعـــالى : ـــاُر ِإالَّ َأیَّاًمـــا مَّ ـــَنا النَّ ـــن َتَمسَّ ـــاُلوْا َل  } ٨٠{ة)َق

ـَل ِفــو قولـه تعـالى : (]البقـرة[ ْعـُدوَداٍت َفَمـن َتَعجَّ َیـْوَمْیِن فَـَال ِإثْـَم َعَلْیـِه َوَمــن  يَواْذُكـُروْا اللّـَه ِفــي َأیَّـاٍم مَّ

ــى ــِه ِلَمــِن اتََّق ــال ِإثْــَم َعَلْی َر َف ــَأخَّ ــْم ِإَلْیــِه ُتْحَشــُرونَ َت ــَه َواْعَلُمــوا َأنَُّك وهــي أیــام البقــرة][ }٢٠٣{)َواتَّقُــوْا الّل

وما جمع بألف وتاء یدل على القلة ..)٧(التشریق ثالثة بعد یوم النحر

)٨("حاجـب" مـا وضـع لكمیـة أجـاد األشـیاءوضع حّد للعدد ، قال ابـن الواختلف النحاة في

وقـــد لمـــح الرضـــّي انحـــراف حـــّد ابـــن فالعــدد هـــو الكمیـــة واســـم العـــدد مـــا دل علـــى كمیـــة المعـــدود .

الحاجــــب عــــن وجهتــــه المطلوبــــة ألن الواحــــد واالثنــــین ال یــــدخالن فــــي هــــذا الحــــد واألولــــى عنــــده 

وذلــك لیخــرج نحــو رجــل ورجــالن )٩()ا وضــع لكمیــة الشــيءمــ(أن یقــال فــي حــد العــدد )الرضــي(

ویدخل واحد واثنان في التعریف .
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ه القریبتین أو البعیدتین یأما خالد األزهري فحّد العدد بقوله : "هو ما ساوى مجموع حاشیت

علــى الســواء ، كــاالثنین فــإن حاشــیته الســفلى واحــدة ، والعلیــا ثالثــة ومجمــوع ذلــك أربعــة ونصــف 

والمراد بـه هنـا األلفـاظ الدالـة )١٠(اثنان ، ومن ثم قیل الواحد لیس بعدد ألنه ال حاشیة له "األربعة 

على المعدود .

فالعـــدد هـــو الـــذي یـــدل علـــى كمیـــة األشـــیاء المعـــدودة جامـــدة أو متحركـــة ، ویســـمى العـــدد 

  .  )١١(األصلي وقد یدل على ترتیبها فیسمى العدد الترتیبي .

ألن األعـداد األخـرى ترجـع إلیهـا عـن  )١٠ – ١(األصلیة مابین وذكر المبرد أن األعداد

  )١٢(طریق الجمع أو التضعیف .

إلى أن أصول األعداد اثنتا عشرة لفظة هي : )١٣(وذهب ابن یعیش

الواحد إلى العشرة والمائة واأللف ، وما عداها من أسماء العدد فمتشعب منها .

فالعدد األصلي أربعة أنواع :

جمعًا مجروراً واحد إلى العشرة ویكون تمیزهمفرد هو من-١

نحو : اشتریت خمسة كتب وثالث مجالت .

ویضاف إلى العدد المفرد مائة وألف ویكون تمییزها مفردًا مجروراً 

نحو : مائة كتاب وألف مجلِة .

تسعة عشر ویكون تمییزه مفردًا منصوبا–المركب من أحد عشر -٢

عشرة امرأة .نحو : حضر ثالثة عشر رجًال وخمس

تسعین ویكون تمیزها مفردًا منصوباً –ألفاظ العقود من عشرین -٣

نحو : یعمل في المصنع عشرون عامًال .

تسعة وتسعین ویكون تمییزه مفردًا منصوبًا أیضًا .–المعطوف من واحد وعشرین -٤

–العاشـــر ، المركـــب مـــن الحـــادي عشـــر –المفـــرد مـــن األول أمـــا العـــدد الترتیبـــي فهـــو :

التاسع عشر فضال عن المعطوف وألفاظ العقود .

والعــدد مــن المبهمــات القاصــرة عــن اإلفــادة مفــردة فهــو یفتقــر إلــى مقیــد یفســره یــأتي بعــده 

لینجلــي إبهامــه ویــتم معنــاه إذ یتعــذر أن یقــع االســم خــارج التركیــب فحــین نســتعمل اســما البــد أن 

و منصـوبًا أو مجـرورًا بحسـب احتیاجـه حـاالت اإلعـراب الـثالث فیكـون مرفوعـًا أنصغه في إحـدى

.)١٤(إلى أن یخبر به أو یخبر عنه

" فاأللفاظ ال تفید حتى تؤلف ضـربًا خاصـًا مـن التـألیف ، ویعمـد بهـا إلـى وجـه دون وجـه 

)١٥(من التركیب والترتیب "



عبد اهللا محمد ةزاهد

١٥٩

ویربط النحاة مفهوم المبهم بحاجة اللفظ إلى اللفظ لقصـوره مفـردًا والعـدد مـن األلفـاظ التـي

الــذي لــه قواعــد وأحكــام یختلــف فیهــا عــن )المعــدود(فیهــا إبهــام وضــعًا فیرفــع هــذا اإلبهــام بــالتمییز 

العدد كما الحظنا .

داللة العدد في القرآن الكریم
األصــل فــي العــدد أن یكــون داًال علــى معنــاه قطعــًا ، فالخمســة تــدل علــى معناهــا ال أكثــر 

)١٦(بالعدد ال یدل على الزائد والناقص "منها وال اقل ، قال البیضاوي : " التخصیص

فإذا أطلق العدد فـأن المتلقـي یحملـه علـى معنـاه الـذي وضـع لـه وتكـون داللتـه نصـیة وقـد 

ورد في القرآن الكریم بهذه الداللة في اغلب اآلیات ، وهذا ما سنشیر إلیه في المبحث اآلتي .

األعداد النصیة
  ف) واحد واثنان(لة القطعیة من األعداد التي ال تحتمل إال الدال

فإن هذین العددین اراد بهما الكثرة ألنهما لم یوضـعا للجمـع أصـًال وهمـا لـیس بحاجـة إلـى 

المفسر .

وقد تكرر ذكرهما في القرآن الكریم في مواضع مختلفة من ذلك

النحل][}٥١{)لٌه َواِحٌد َفإیَّاَي َفاْرَهُبونِ اْثَنْیِن ِإنََّما ُهَو إِ َوَقاَل الّلُه َال َتتَِّخُذوْا ِإلـَهْینِ (قوله تعالى : 

ُتُكْم ُأمًَّة َواِحَدًة َوَأَنا َربُُّكمْ (وقوله تعالى : األنبیاء][ }٥٢{)َفاتَُّقونِ َوإِنَّ َهِذِه ُأمَّ

النساء][ }١{ )َیا َأیَُّها النَّاُس اتَُّقوْا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكم مِّن نَّْفٍس َواِحَدةٍ (وقوله تعالى :

القصص][ }٢٥{)َتْمِشي َعَلى اْسِتْحَیاءَفَجاءْتُه ِإْحَداُهَما(وقوله تعالى : 

جـاء فـاعًال مرفوعـًا بضـمة )وردا للتوكیـد والعـدد المؤنـث (إحـداهما)واحد واثنان(فالعددان 

مقدرة .

)واحد(في سیاقین مختلفین دالة على العدد  )فرادى(ووردت لفظة 

َل َمرَّةْد ِجْئُتُموَنا ُفَراَدىَوَلقَ (قال تعالى :  [األنعام] }٩٤{ )َكَما َخَلْقَناُكْم َأوَّ

سبأ][ }٤٦{ )َتُقوُموا ِللَِّه َمْثَنى َوُفَراَدىُقْل ِإنََّما َأِعُظُكم ِبَواِحَدٍة َأن(وقال تعالى : 

م حــاًال . فالعــدد واحــد وواحــدة ورد فــي القــرآن الكــری )فــرادى(وفـي الموضــعین جــاءت لفظــة 

بصیغ مختلفة في واحد وستین موضعاً 

فقـــد ورد باشـــتقاقات ودالالت مختلفــة ضـــمن الســـیاقات التــي جـــاء فیهـــا )اثنــان(أمــا العـــدد 

  )١٧(في واحد وعشرین موضعاً )مثاني–مثنى –ثاني –اثنتین –أثنین (فذكر بصیغة 

ــْیِن وَ َفاْســُلْك ِفیَهــا ِمــن(ففــي قولــه تعــالى :  ــْولُ ُكــلٍّ َزْوَجــْیِن اْثَن ــِه اْلَق ــَك ِإال َمــن َســَبَق َعَلْی َأْهَل

[المؤمنون] }٢٧{)ِمْنُهمْ 
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وزیـادة بیـان أهمیتـه .)زوجـین(جاءت لتوكید العـدد الـذي دلـت علیـه لفظـة )اثنین(فلفظة 

إلى انه قد یأتي بمعنى التخصیص عندما یكون بصیغة اسم الفاعل حیث یراد  )١٨(وأشار الزركشي

ِإالَّ (فیكـــون مضـــافًا للعـــدد الموافـــق لـــه ، كمـــا فـــي قولـــه ســـبحانه وتعـــالى بـــه واحـــد مـــن ذلـــك العـــدد 

ــُه ِإْذ َأْخَرَجــهُ  فقولــه ] التوبــة[}٤٠{)الَّــِذیَن َكَفــُروْا ثَــاِنَي اْثَنــْیِن ِإْذ ُهَمــا ِفــي اْلَغــارِ َتنُصــُروُه َفَقــْد َنَصــَرُه الّل

 ثالــث لهمــا تخصــیص ال وصــاحبه أبــو بكــر وهمــا رســول اهللا )ثــاني أثنــین(ســبحانه 

)ال تحزن إن اهللا معنا(بمخاطبة صاحبه الرسول 

أمــا مــا زاد علــى اثنــین مــن األعــداد فقــد تكــون داللتــه نصــیة وقــد تكــون ظنیــة وهنــا تبــرز 

وظیفة السیاق في تحدید الداللة .

قرینـة فالعدد خمسة مثًال قد ال یدل على حقیقته دائمًا ألنه قد یرد معه في السیاق ضـمیمة أو 

تجعله یدل على غیر حقیقته وهذا ما سنتحدث عنه في ما یأتي من البحث .

]البقرة[ }٢٢٨{)ِبَأنُفِسِهنَّ َثَالَثَة ُقُرَوءٍ َواْلُمَطلََّقاُت َیَتَربَّْصنَ (قال تعالى :-١

لفظهــا أمــر علــى تقــدیر الم )یتربصــن(حكــم المطلقــات أن یتربصــن ثالثــة قــروء ، وجملــة 

؟ ألنـه " إذا )یتربص المطلقـات(متعٍد بنفسه فلَم لم یقل )تربصن(والفعل )١٩()صنلیترب(األمر أي 

وذلـك  قدمت االسم فقلت : زید فعل ، فهذا یفید من التأكید والقـوة مـال ال یفیـده قولـك : فعـل زیـد ،

أن قولك : زید فعل یستعمل في أمـرین : أحـدهما ، إن یكـون لتخصـیص ذلـك الفاعـل بـذلك الفعـل 

لهــذا جــاء التعبیــر القرآنــي )٢٠(اني تقــدیم ذكــر المحــدث عنــه بحــدیث كــذا إلثبــات ذلــك الفعــل"، والثــ

إلثبـــات المعنـــى للفاعـــل مـــن غیـــر نظـــر إلـــى تعلقـــه بـــالمفعول فیكـــون المتعـــدي كـــالالزم فـــال یـــذكر 

جمـع  )و (القـروء )٢١(المفعول لئال یتوهم أن الغایة إثبات الفعـل للفاعـل مـن حیـث تعلقـه بـالمفعول".

)٢٢(یجمع على أقُرء وأقراء نحو : ُقفل وأقفال .)ُقرء(ثرة مفرده ك

الن هــذا الجمــع " أكثــر اســتعماًال فــي  )قــروء(غیــر ان القــرآن الكــریم اســتعمل جمــع الكثــرة 

)٢٣(جمـع قُـرء فـأوثر علیـه تنـزیًال لقلیـل االســتعمال منزلـة المهمـل فیكـون مثـل قـولهم : ثالثـة شســوع"

جمع الكثرة من باب التوسع في وضع احد الجمعین موضع اآلخر .والذي یرجح أن استعمال 

أمــا إذا عـــدنا إلـــى القیــاس فینبغـــي ذكـــر القُــرء بصـــیغة القلـــة التــي هـــي اإلقـــراء ، " ولكـــنهم 

یتوسعون في ذلك فیستعملون كل واحد من البناءین مكـان اآلخـر ...... فـالمراد بالمطلقـات جمیـع 

یـرهن وجمیعهـا متجـاوز فـوق العشـرة، فهـي مسـتعملة مقـام جمـع المطلقات ذوات اإلقراء الحرائر وغ

)٢٤(الكثرة فحسن أن یستعمل جمع الكثرة في تمییز الثالثة "الكثرة ولكل واحدة ثالثة أقراء

فــي محــل رفــع خبــر وهــذه الجملــة واقعــة )یتربصــن(مبتــدأ والجملــة الفعلیــة )المطلقــات(و 

وتطلــب )انتظــر(عــدى بنفســه ألنــه تضــمن معنــى یت)تــربص(والفعــل )لیتربصــن(موقــع اآلمــر أي

)القتضــاء المقــام فیكــون (ثالثــة قــروء)التــزویج(الــذوق البالغــي أن یحــذف المفعــول بــه و تقــدیره 

.ثالثة قروءبمعنى ینتظرن مضي)ثالثة قروء(وقد یكون المفعول )٢٥(منصوبا على الظرفیة .
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المرفـــوع والبـــاء زائـــدة لتقویـــة فهـــي توكیـــد للضـــمیر المتصـــل)بأنفســـهن(أمـــا شـــبه الجملـــة 

فقــد ورد فــي القــرآن  الــذي یــراد بــه حقیقتــه .)ثالثــة(ویبقــى الحــدیث فــي العــدد المعنــى وتوكیــده .

ونلحــظ فــي اآلیــة عامــة كثــرة ورود صــوت النــون الــذي تكــرر )٢٦(موضــعاً )ســبعة عشــرَ (الكــریم فــي 

وفي هذا التكرار نـوع فًا مؤكداً ) مرة كان في عدد منها ضمیرًا متصًال وفي بعضها اآلخر حر ١٤(

من التوكید الصوتي فضًال عن التوكید الداللي فصوت النون المجهور الواضح في السمع أعطـى 

األلفاظ قوة ووضوحًا یؤكد المعنى المقصود

ُهْم َفَقاَل َلُه ِفْرَعـوُن آَیاٍت َبیَِّناٍت َفاْسَأْل َبِني ِإْسَراِئیَل ِإْذ َجاءَوَلَقْد آَتْیَنا ُموَسى ِتْسعَ (قال تعالى :-٢

]اإلسراء[}١٠١{)َیا ُموَسى َمْسُحوًراألظنكِإنِّي 

غیـــر أن المـــراد بالعـــدد  )٢٧(فـــي القـــرآن الكـــریم أربـــع مـــرات بـــدالالت مختلفـــة )٩(ورد العـــدد 

فــي هــذه اآلیــة الداللــة القطعیــة ، ویكـــاد أصــحاب معــاني القــرآن والمفســرون یتفقــون علـــى )تســع(

.) ٢٨(عصا والید واللسان والبحر والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدمتعدادها وهي ال

وفي األمر بسـؤال الیهـود تنبیـه علـى ضـاللهم ومعـرفتهم التسـع اآلیـات ُیظهـر لهـم صـدقك 

واسـتعمال الفعـل الماضـي الن تضافر األدلة یوجب قـوة الیقـین وطمأنینـة القلـب ، )٢٩(ویزداد یقینك 

للتحقیـق والتأكیـد كأنـه قسـم  )قـد(دلیل علـى ان الفعـل قـد وقـع . وأكـد الفعـل بــ )آتینا ، جاء ، قال(

دون (أعطــى) الن اإلیتــاء لمــا هــو أیســر )آتــى(محـذوف تقــدیره : واهللا لقــد أتینــا ، وجــاء التعبیــر بـــ 

ومما یدل على ان )موسى وتسع(فهما )آتینا(وأخف ، أما اإلعطاء فهو لما أصعب ، أما مفعوال 

فتكـون منصـوبة ، وأمـا إذا )تسـع(، فیجوز إن تكون صفة لــ )بینات(تسع إردافها بالصفة اآلیات 

.)٣٠(فتكون مجرورة)آیات(كانت صفة لـ

واألولى أن تكون صفة لآلیات إذ هي حجـج واضـحة دالـة علـى نبـوة موسـى علیـه السـالم 

ورسالته .

]األعراف[ }١٦٠{)اًطا ُأَمًماَوَقطَّْعَناُهُم اْثَنَتْي َعْشَرَة َأْسبَ (قال تعالى :-٣

والـذي یعنینـا ، داللتـه )٣١(خمس مرات فـي القـرآن بـدالالت مختلفـة )اثنا عشر(ورد العدد 

في هذه اآلیة فقد وقع الخالف في اآلیة ألن األصل في تمییز ما زاد على العشرة أن یكون مفـردًا 

منصوبًا نحو : حضر أثنا عشر رجال واثنتا عشرة امرأة .

وعقـب علیـه )٣٢(ابن الحاجب " وتمییز أحد عشر إلى تسـعة وتسـعین منصـوبًا مفـردًا "قال 

وقــال )٣٣(الرضــي بقولــه : " والجمعیــة مفهومــة مــن العــدد المتقــدم والمفــرد أخصــر فاقتصــر علیــه "

)أسباطا(محذوف لفهم المعنى وتقدیره اثنتي عشرة فرقة و )اثنتي عشرة(السمین الحلبي : وتمییز 

مفعوًال ثانیـًا )اثنتي عشرة(بمعنى صیرناهم فیكون )قطعناهم(وقد یكون .)٣٤(ذلك التمییزبدل من 

وقد یكون حاًال بمعنى فرقناهم معدودین بهذا العدد
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)اثنتــي عشــرة(فهــو بــدل مــن )أســباطاً (أمــا علــى المفعولیــة)اثنتــي عشــرة(ویــرجح حمــل 

ألن التقـدیر )اثنتـي عشـرة(بعـد بـدل وأنـث نعـت ألسـباط أو بـدل)أممـاً (ولـیس بتمییـز ألنـه جمـع و 

.)٣٥(اثنتي عشرة فرقة

قلد ممیز كقولك اثنتي عشرة قبیلة فإن قلت)اثنتي عشرة أسباطاً (أما الزمخشري فیرى أن 

فـالجواب انـه لـو )اثنتـي عشـرة سـبطا(ما فوق العشرة ، مفرد فما وجه مجیئه مجموعـًا ولـَم لـم یـأِت 

فوضع المراد ، وقطعناهِم اثنتي عشرة قبیلة وكل قبیلة أسباط ال سبطقیل ذلك لم یكن تحقیقا الن

بدل من اثنتي عشرة بمعنى وقطعناهم أممًا الن كل أسباط )أسباط موضع قبیلة ونظیره ، و (أمماً 

.)٣٦(كانت أمة عظیمة وجماعة كثیفة العدد وكل واحدة اثنتي عشرة

یـدل علـى )اثنتي عشـرة(ز فقال نعرف أن لفظ باإلشارة إلى ذكر التمیی)٣٧(وانفرد الشعراوي

وهو مذكر ونحن نعلم انه إذا جمع صار مؤنثا والمراد باألسباط ، )سبط(انه مؤنث والمذكور هنا 

القبائل ومفردها قبیلة وهـي مؤنثـة وقطعنـاهم أي كانـت لهـم مـن قبـل وحـدة تجمعهـم فـأراد الحـق أن 

فكانـت قبیلـة ، وقبیلـة مفـردة مؤنثـة فیقـال اثنتـا )باطأس(یلفتنا إلى أنهم من شيء واحد فجاء بكلمة 

عشرة قبیلة وال یقال اثنتا عشرة قبائـل فوضـع أسـباط موضـع قبیلـة الن كـل قبیلـة تضـم أسـباطا لـذا 

جاء التمییز مذكرًا .

ْیَنا (قال تعالى : -٤ ُكْرًهـا َوَحْملُـُه َوِفَصـاُلُه ِبَواِلَدْیِه ِإْحَساًنا َحَمَلْتُه ُأمُُّه ُكْرًهـا َوَوَضـَعْتهُ اإلنسانَوَوصَّ

َأُشــدَُّه َوَبَلـــَغ َأْرَبِعــیَن َســـَنًة قَــاَل َربِّ َأْوِزْعنِــي َأْن َأْشـــُكَر ِنْعَمتَــَك الَِّتـــي َثالثُــوَن َشــْهًرا َحتَّـــى ِإَذا َبلَــغَ 

][االحقاف}١٥{)َأْنَعْمَت َعَليَّ َوَعَلى َواِلَديَّ 

ثــالث وثالثــون ســنة وقیــل ثمــاني )األشــد(قــال الزجــاج : إن اقــل الحمــل ســتة أشــهر وان

بلوغ الحلم واألكثر أن یكون ثالثا وثالثین سـنة " الن الوقـت الـذي یكمـل )األشد(عشرة سنة وقیل 

ومـن بـدیع هـذا الطـي )٣٨(فیه اإلنسان في بدنه وقوته واستحكام شبابه أن یبلـغ بضـعًا وثالثـین سـنة

ن مدة الحمـل قـد تكـون سـتة أشـهر وقـد حـددت بتسـعة ا في اآلیة الكریمة أنها صالحة للداللة على

وقولــه (حملــُة )٣٩(أشــهر؛ الن الغــرض إظهــار حــق األم فــي البــر بمــا تحملتــه مــن مشــقة الحمــل .

هو الخبر المرفوع )ثالثون(وقع مبتدأ معرفا باإلضافة إلى الضمیر العائد إلى اإلنسان و)وفصاله

)شــهراً (فة العــدد (ثالثــة) عشــر مــرات ممیــزًا بـــ وهــو لفــظ مــن ألفــاظ العقــود جــاء عــن طریــق مضــاع

المفرد المنصوب .

فهـو منصـوب علـى المفعولیـة وجـاء تمییـزه مفـردًا منصـوبًا ثـم اتبـع )أربعین سـنة(أما قوله 

في سیاق التماسّي یخرج إلـى الرجـاء والتوسـل والمیـل رّب ...)(العدد بجملة دعائیة تصدرها قوله 

اهللا علیه وعلى والدیه.الشدید إلى االقتناع بنعمة

فجـــاء التكـــرار لیزیـــد التماســـك بـــین )وبلـــغ وحـــرف الـــواوحملتـــه ، وحمُلـــه(وتكـــررت لفظـــة 

وحدات النص
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المتمثــل بــأربعین )األشــد(ثــم تحــول الحــدیث مــن الحمــل والفصــال إلــى الحــدیث عــن بلــوغ 

ل وذلك في التقسیم بـ أما التفصیل فجاء منبثقا من االجما)إحساناً (وجاء اإلجمال في قوله ، سنة

)و (وضعته كرها)حملته أمه كرها(

لیـؤدي وظیفتـه النحویـة)حملتـه ، وضـعته(وتكرر الضـمیر الهـاء العائـد إلـى اإلنسـان فـي 

بلـغ (و  )بلـغ أشـده(فضال عن التغایر في المفعول به هنا واالسـم الظـاهر مـع الفعلـین )المفعولیة(

)أربعین سنة

یمة داللیة تشیر إلى التوازن بین عمر اإلنسـان وهـو فـي سـن ق )سنة(وفي مجيء التمییز 

األربعـین إذ "أكثــر مـا تســتعمل السـنة فــي الخـوف الــذي فیـه الجــذب والشـدة ، یقــال أسـنت القــوم إذا 

فناســـب اختیـــار الســـنة حالـــة المـــرء وهـــو فـــي  )٤٠("نة والعـــام بمـــا فیـــه الرخـــاء والخصـــبأصـــابتهم الســـ

األربعین من العمر .

اختالف المواقع الوظیفیة لإلعداد وعالقة اإلجمال والتفصیل وتكـرار الضـمائر وبذلك فإن 

واألفعال وواو العطف كل هذه العناصر كان لها الدور في الداللة .

داللة العدد الظنیة
ســنتناول فــي هــذا المحــور اآلیــات التــي ورد فیهــا العــدد وهــو غیــر دال علــى كمیــة الشــيء 

التـي وضـع لهـا فـإن دل علـى خـالف ذلـك دل العـدد علـى الكمیـةالذي وضع له ، أن األصل أن ی

فإنما یكون لعلة .

ِمن َشَجَرٍة َأْقالٌم َواْلَبْحُر َیُمدُُّه ِمن َبْعِدِه َسْبَعُة َأْبُحٍر مَّا َنِفَدْت األْرضِ َوَلْو َأنََّما ِفي (قال تعالى :-١

]مانلق[}٢٧{)َكِلَماُت اللَِّه ِإنَّ اللََّه َعِزیٌز َحِكیمٌ 

)نزلــت هــذه اآلیــة رّدًا علــى الكفــار الــذین قــالوا ان مــا یــوردُه محمــد (علیــه الصــالة والســالم

.)٤١(سینفد فقال : انه كالم اهللا وهو ال ینفذ

جاء نظم اآلیة بإیجاز بدیع یرمز إلى غنى اهللا سبحانه الذي ال ینفـد وعملـه الـذي ال یحـد 

وقدرته على الخلق تلك التي تفوق كل قدرة .

فعلـم ان مضـمونها أمـر مفـروض یقصـد بـه الداللـة  )لـو( وقد بدأت اآلیـة الكریمـة بـالحرف

على أن مضمون الجزاء مستمر الوجود في جمیع األزمنة واألحوال فالمقصود عدم انتهـاء كلمـات 

ال أن كلمـات اهللا حتى في حالة ما لو كتبت بماء البحر كله وجعلت لها أعواد الشجر كلها أقالماً 

.)٤٢(تنفد إن لم تكن األشجار أقالمًا واألبحر مداداً  اهللا

فلـــم یقـــل ســـبحانه مـــن شـــجر وٕانمـــا جـــاء لقـــول علـــى اإلفـــراد ألنـــه " أریـــد تفصـــیل الشـــجر 

وفــي  " )٤٣(وتقصــیها شــجرة شــجره حتــى ال یبقــى مــن جــنس الشــجر وال واحــد إّال وقــد ُبریــت أقالمــا

ى التأمل والعجب .الكالم من المبالغة في تكثیر األقالم ما یدعو إل
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وذلك ان األشـجار مشـتمل كـل واحـد منهـا علـى األغصـان الكثیـرة ، وتلـك األغصـان كـل "

)٤٤(غصن منها یقطع على قدر القلم فیبلغ عدد األقالم في التناهي ما ال یعلم به إال اهللا "

م یعنــي ان یكــون البحــر مــدادًا ثــوالبحــر یمــّده مــن بعــده ســبعة أبحــر ....)(وقولــه ســبحانه 

دون غیــره مـن األعــداد وهـو ال یــراد بــه )(سـبعةیـزاد فیــه إذا نشـف مــداده سـبعة أبحــر فجـاء بالعــدد

انحصار األبحر في سبعة " وٕانمـا اإلشـارة إلـى المـدد والكثـرة ولـو بـألف بحـر ، والسـبعة خصصـت 

  )٤٥(بالذكر من بین األعداد ألنها عدد كثیر یحصر المحدودات في العادة "

فـي اآلیـة الكریمـة داًال علـى التكثیـر والمبالغـة والقـدرة العجیبـة " ولمـا  )عةسب(فیكون العدد 

كان لفظ سبعة لیس موضوعًا في األصل للتكثیر وان كان مرادًا به التكثیـر جـاء ممیـزه بلفـظ القلـة 

، فلمـا یجـوز ا إال التكثیـر لیناسـب بـه اللفظـینولم یقل بحور وان كان ال یـراد بـه أیضـ)أبحر(وهو 

  )٤٦(ة واستعمل للتكثیر كذلك یجوز في أبحر فاستعمل للتكثیر"في سبع

مـا نفـدت (و  )والبحـر یمـده مـن بعـده سـبعة أبحـر(والتقابل بین اإلثبات والنفي في جملتي 

أعطى للنص قیمة تعبیریة فائقة)كلمات اهللا

مضافا إلى لفظ الجاللة لیدل على الكثرة بسبب هذه اإلضافة .)كلمات(وجاء الجمع 

َفَلــن َیْغِفــَر الّلــُه َلُهــْم اْســَتْغِفْر َلُهــْم َأْو َال َتْســَتْغِفْر َلُهــْم ِإن َتْســَتْغِفْر َلهُــْم َســْبِعیَن َمــرَّةً (قــال تعــالى : -٢

]التوبة[ }٨٠{)َذِلَك ِبَأنَُّهْم َكَفُروْا ِبالّلِه َوَرُسوِلِه َوالّلُه َال َیْهِدي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقینَ 

معنى التسویة )استغفر(التوبة وقد أفاد الفعل إذ نزلت اآلیة بشأنالخطاب للرسول 

مجزومـــًا  )ال(بعـــد )أو ال تســـتغفر لهـــم(التـــي تـــرد بصـــیغة األمـــر إلفادتهـــا كثیـــرًا ، ومجـــيء الفعـــل 

التـي  )أو(یجعله في صورة النهي ، ومعنى النهي ال یستقیم في هذا المقام إذ ال یجتمع النهي مع 

.)٤٧(خاطب في احد األمرین مع انتفاء الفائدة على كلیهماتفید تخیر الم

المقـدرة )الم األمـر(لكونه معطوفًا على فعل األمر المجـزوم بــ )أوال تستغفر(وجزم الفعل 

هنا نافیة . )ال(فتكون 

ألسـتغفرن لهـم أكثـر مـن سـبعین مـرة لعـل (قـال : وروي عن ابن عباس ان الرسول 

  )٤٩(قال ذلك إظهارا لرأفته ورحمته لمن بعث إلیهم .لرسول فا )٤٨()اهللا یغفر لهم

الداللة على الكثرة والمبالغة " فالسـبعون )سبعین(وقرینة الحال أفادت ان المراد من العدد 

  )٥٠(للتكثیر " –العرب  –جار مجرى المثل في كالمهم 

تعنــى هنــا الكثــرة علــى المفعولیــة المطلقــة لبیــان عــدد المــرات التــي)وانتصــب (ســبعین مــرة

كقولنا أحیانًا ضربته خمسین ضربة وما ذلك إال للمبالغة والتفخیم .

للتأكید على ان االستغفار لجماعة المنافقین ال یحقق لهم فائدة  )لهم(وتتكرر شبه الجملة 

المسـند إلـى لفــظ )(یغفـروظیفتـان ، األولــى : داللیـة إذ جـاءت نافیـة الفعـل المضــارع )لـن(وكـان لــ

)الفاعل(اللة الج
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فلــن حــرف  )٥١(منصــوباً )یغفــر(الثانیــة : شــكلیة ، وهــي النصــب إذ جــاء الفعــل المضــارع 

نصب ونفي واستقبال .

لتأیید النفي في المستقبل وان تلك الجماعة لـن تشـملهم المغفـرة أبـدًا )لن یغفر(وجاء قوله 

.

ر داللـة تفیـد تعمیـق المصاحب للعـدد ثـالث مـرات وفـي هـذا التكـرا)یستغفر(وتكرر الفعل 

ویلفت االنتباه كثرة تكرار صوت السین الذي یعد أكثر أصوات ، الفكرة التي یحملها اللفظ المكرر

الصـــفیر صـــفیرًا وهـــو یؤكـــد الضـــعف والهـــوان ألولئـــك الـــذین ال یجـــدي االســـتغفار لهـــم ممـــا یؤكـــد 

الهاء وهو صوت مهموس رخو ضعیف .صوتضعفهم وعجزهم ورود

ْن َأْلِف َشْهرٍ (:قال تعالى -٣   ]القدر[ }٣{)َلْیَلُة اْلَقْدِر َخْیٌر مِّ

، الن تفضیل لیلة القدر بالخیر على ألـف شـهر )٥٢(المبالغة والتكثیر )ألف(المراد بالعدد 

إنمــا هــو بتضــعیف فضــل مــا یحصــل فیهــا مــن األعمــال الصــالحة واســتجابة الــدعاء ووفــرة ثــواب 

فاضــل األیــام ال یكــون بمقــدار أزمنتهــا وال بمــا یحــدث فیهــا مــن الصــدقات والبركــة لألمــة فیهــا الن ت

حـّر أو بـرد وال بطولهـا وقصـرها ، هـذه األحـوال غیـر معتـٍد بهـا عنـد اهللا ولكـن اهللا سـبحانه وتعـالى 

یعبأ بما یحصل من الصالح للناس وما یعین على الحق والخیر ففّضل لیلة القدر بما أعدلها من 

مسـتعمل للداللـة علـى  )األلف(لهذا كله فقد ذهب ابن عاشور إلى ان تفضیل ثلث اللیل األخیر ،

مـن اآلیــة  )األلــف(ویبقــى الكـالم عـن ســبب كـون تمییـز .)٥٣(المبالغـة والكثـرة ولــیس علـى الحقیقـة

)شهر(

ولیس لیلة مع ان الكالم عن لیلـة القـدر فقـد أراد اهللا سـبحانه أن ُیعلمنـا بعظمـة هـذه اللیلـة 

س بلیال أخر وال باألسابیع بل باألشهر ، ولعل قائًال یقول : فلـَم لـم یقـل خیـر مـن وهي لیلة ال تقا

ألف سنة ؟ والسنة أكثر من الشهر ؟ فجوابه ان الكالم عن شهر رمضان العن السنین ، كمـا ان 

مبتـدأ مضـاف إلـى القـدر وهـذه اإلضـافة )(لیلـة(مجيء شهر فیه رعایة للفاصلة في هذه السورة و 

فـأقیم المظهـر مقـام المضـمر تفخیمـا لشـانها )هـي خیـر(م تخصیصًا وتعریفًا واألصل أكسبت االس

وتعظیما لها وجاء الخبر اسـما مفـردًا لیـدل علـى ثبـوت الحكـم واسـتمراره "وبیانـه ان موضـوع االسـم 

  )٥٤(على ان یثبت به المعنى للشيء من غیر ان یقتضي تجدده شیئًا بعد شيء"

 )٩٦( )م لـو یعّمـُر ألـف سـنة ومـا هـو بمزحزحـه مـن العـذاب ان ُیعمـریوّد احـده(قال تعالى :  -٤

]البقرة[

 )لـو(، تتحدث اآلیـة الكریمـة عـن الهـول النفسـي المحیـق بـالیهود الـذین ال یتمنـون المـوت

، أصــلُه : لــك نحــو لــو تــأتیني فتحــدثني بالنصــبمصــدریة تفیــد التمنــي وقــد أشــار ابــن مالــك إلــى ذ

.)٥٥(علیه )لو(فعل التمني لداللة وددت لو تأتیني ... فحذف 
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إن ال  )یـودّ (ال یـراد بـه حقیقتـه وٕانمـا یـراد بـه المبالغـة فـي الكثـرة لیشـمل مـن  )ألف(والعدد 

یموت أبدًا .

وقد ذهب الزجاج إلى هذا القول فذكر ان المجوس كانت نهایة ما تدعو به لملوكهـا حـین 

فـي محـل )لو یعمرّ (وجاء المصدر من ، )٥٦(التحیة إن یقال له : عشر ألف نیروز وألف مهرجان

النصب على المفعولیة .

ضــمیر عائــد إلــى احــدهم ، اســمها . وجــاءت البــاء فــي خبــر  )هــو(نافیــة عاملــة و )و (مــا

لتؤكد الفكرة .)ما(

والمعنى ما أحد یزحزحه من العذاب تعمیـره .)مزحزحه(أن یّعَمر) ، فاعل السم الفاعل (

  ]٨٨[الكهف )من أمن وعمل صالحاً (وهو–التعمیر )٥٧( یزحزحهوفیه إشارة إلى من ال

زّحــًا مثــل كبكــب مــن كــّب وفیــه مبالغــة –والزحزحــة : التبعیــد وهــو مضــاعف مــن زّح یــزح 

.)٥٨(لكنها متوجهة إلى النفي

وقد تكرر صوت الحاء في اآلیة وهو صوت مهموس ، احتكاكه كبیر وعمیـق فـي الحلـق 

نفسه وصـوره مـن التـردد واالضـطراب والشـعور بعـدم ت من یضیقوهو بهذه الصفات یوحي بصو 

حصـــول مـــا یتمنـــاه یؤكـــد هـــذا قـــوة صـــوت البـــاء المتمثلـــة بجهـــره وشـــدته وصـــوت العـــین المجهـــور 

المتوسط وكأنه یوحي بصوت ذلك الیـائس الـذي یحـاول المقاومـة لتحقیـق أمنیتـه فـال یسـتطیع فهـو 

)٥٩(سیة التي یعیشها.في حالة یأس وحزن وندم مع شدة الوطأة النف

َفَال ُیْجَزى ِإالَّ ِمْثَلهَـا َوُهـْم َال َمن َجاء ِباْلَحَسَنِة َفَلُه َعْشُر َأْمثَاِلَها َوَمن َجاء ِبالسَّیَِّئةِ (قال تعالى : -٥

]األنفال[ }١٦٠{ )ُیْظَلُمونَ 

فروعــي فــي اســم العــدد معنــى ممیــزه دون لفظــه وهــو )لــه عشــر حســنات مثلهــا(المقصــود

.)٦٠(وهو المساوي)ِمثل(أمثال) واألمثال هنا جمع (

اعتبــار أن األمثــال صــفة لموصــوف محــذوف )عشــر(وجــيء لــه باســم عــدد المؤنــث وهــو 

دلت علیه الحسنة .

فـالجزاء علــى الحسـنة بعشــرة أضـعاف وذلــك فضـل رحمــة مـن اهللا ســبحانه وتعـالى وقــد زاد 

علـى الكثـرة فـال )عشـر(یقوي داللة العدد اهللا في بعض الحسنات فضاعفها سبعمائة ضعف وهذا 

یراد به حقیقته .

من هّم بحسنة فلم یعملهـا كتبهـا اهللا عنـده حسـنة (:ویؤكد هذه الداللة قول الرسول 

كاملـــة ، وان هـــّم بهـــا فعملهـــا كتبهـــا اهللا عنـــده عشـــر حســـنات إلـــى ســـبعمائة ضـــعف إلـــى أضـــعاف 

ت الشـــین المتفشـــي فضـــًال عـــن تكـــرار صـــوت فصـــوت العـــین المجهـــور القـــوي مـــع صـــو )٦١(كثیـــرة)

الهمزة الحنجریة المقطوعة كل هذا یوحي بالتوكید وتقویة المعنى .
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ولم یقل : ومن جـاء . بالسـیئة فیجـزى مثلهـا )فال یجزى إال مثلها(وفي جانب السیئة قال 

.)٦٢(، بقصـــد االهتمـــام بجانـــب نفـــي الزیـــادة علـــى المماثلـــة لـــذلك جـــاء بصـــیغة الحصـــر الحقیقـــي

إظهارًا للعَدل اإللهي .)وهم ال یظلمون(وأعقبه بقوله 

العدد بین ذكر المفسر وعدمھ
یمثل العدد سلسلة من األرقام تحصن بها الموجودات الجامـدة والمتحركـة وهـذا العـدد البـد 

له من مفّسر لتوضـیحه وتبیینـه ، لـذا یـذكر التمییـز لبیـان مـا قبلـه مـن ابهـام ذات او نسـبة وتمییـز 

  )٦٣(لعدد من نوع إبهام الذاتا

وقــد یحــذف هــذا التمییــز أحیانــا فیبقــى محلــه شــاغرا لوجــوده فــي البنیــة العمیقــة للجملــة وقــد 

عنـــدي (ذهـــب د. حمـــودة إلـــى ان تمییـــز العـــدد ال یحـــذف أّال إذا ُعلـــم مـــن القـــرائن ومثّـــَل لـــه بـــه بــــ 

العمــر ســتین ، فیحــذف فــي جــواب مــن یســأل كــم كتابــًا عنــدك ؟ وقــولهم : بلــغ فــالن مــن)عشــرون

.)٦٤(التمییز وهو سنة أو عام لجري العادة على حسابه بالسنین

وقد وردت في القرآن الكریم آیات كثیرة جاء العـدد فیهـا مفسـرًا ووردت آیـات لـم یـذكر فیهـا 

المفّسر وهذا ما سنتناوله في هذا المبحث الن األصل ان یأتي المفّسر بعـد العـدد موضـحًا وممیـزًا 

هو متأخر في الوجود عن العدد تـاٍل لـه و مـا جـاء علـى األصـل ال یسـأل عـن علتـه ومـا جـاء له ف

وبعـد المعاینـة نسـتطیع ان نجعـل اآلیـات التـي حـذف فیهـا على خـالف األصـل یسـأل عـن علتـه .

:المفسر في مطلبین

األول : یشتمل على اآلیات التي لم یذكر فیها المفّسر لوجود قرینة دالة علیه .

ثاني : یشتمل على اآلیـات التـي حـذف فیهـا المفّسـر وال توجـد قرینـة دالـة علیـه وهـذا مـن بالغـة وال

القرآن وروعة االستعمال .

وفي كال األمرین یحذف التمییز لإلیجاز أو للتعظـیم وقـد یحـذف لالسـتهانة و للتقلیـل مـن 

ه واإلبهام علـى السـامع الشأن وقد یحذف إلرادة اإلبهام على السامع لیدل على عظم األمر وتهویل

سبیل من سبل البالغة . واهللا اعلم

)٦٥(اآلیات التي لم یذكر فیها المفسر لوجود قرینة دالة علیه-١

]البقرة[}١٩٦{" ِإَذا َرَجْعُتْم ِتْلَك َعَشَرٌة َكاِمَلةٌ َفَمن لَّْم َیِجْد َفِصَیاُم َثالَثِة َأیَّاٍم ِفي اْلَحجِّ َوَسْبَعةٍ . "أ

وجــازت اإلضــافة هنــا الن الثــاني لــیس هــو )ثالثــة(إلــى العــدد  )صــیام(در أضــیف المصــ

األول مــن كــل وجــه الن األول عــدد ، والثــاني معــدود والعــدد غیــر المعــدود كمــا ان األجــزاء غیــر 

.)٦٦(المجزأ فجازت اإلضافة

وذكـر الزجــاج انــه یجــوز ان یتــوهم المتــوهم ان الغـرض ثالثــة أیــام فــي الحــج أو ســبعة فــي 

وع ، فأعلم اهللا عز وجل ان العشرة مفترضة كلهاالرج
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فــالمعنى: المفــروض علــیكم صــوم عشــرة أیــام كاملــة علــى مــا ذكــر مــن تفرقهــا فــي الحــج 

. فالواو هنا أفادت الجمع ولم تفد أو التخییریة .)٦٧(والرجوع

والنظم تلك الداللة التي تستفاد من السیاق (حمل لنا الداللة التركیبیة وهي )وقوله (رجعتم

فداللــة  ،)٦٨()بمــا یشــتمل علیــه مــن قــرائن الحــال والمقــام التــي تــدل علــى مقصــد المــتكلم مــن كالمــه

وقــد اختلفــوا فــي )٦٩(للمســتقبل ولكــن " جــاء بلفــظ الماضــي تقریــرًا وتحقیقــًا لوقوعــه ")رجعــتم(الفعــل 

ین ثالثـة أیـام فـي قال الزجاج : لما جاز ان یتـوهم متـوهم التخییـر بـ)تلك عشرة كاملة(معنى قوله 

ثـم )تلـك عشـرة(أزیـل ذلـك بالجملـة )سبعة أخـرى(الحج أو سبعة بدًال منها إذا رجع ألنه لم یقل : 

.)٧٠(فقیل كاملة في الثواب وقد تكون العشرة كلها بدل الهدي)كاملة(قال 

داللــة علــى انقضــاء العــدد لــئال یتــوهم أنــه قــد بقــي منــه )عشــرة(ونقــل عــن المبــرد قولــه : 

وجـاء ممیـز العـدد .)٧١(بصـیامهاء بعد ذكر السبعة وقوله كاملة تأكید آخر فیه زیـادة توصـیةشي

وٕاثبــات التــاء فــي العــدد مــع حــذف التمییــز أحســن االســتعمال لكــي ال )أیــام(محــذوفًا أي )عشــرة(

ه فالقرینــة الدالــة علــى المحــذوف هــي ســیاقیة وهــي قولــ.)٧٢(التخییریــة )أو(یتــوهم ان الــواو بمعنــى 

.)تلك عشرة كاملة(

  ][األعراف }١٤٢{" َوَأْتَمْمَناَها ِبَعْشٍر َفَتمَّ ِمیَقاُت َربِِّه َأْرَبِعیَن َلْیَلةً َوَواَعْدَنا ُموَسى َثَالِثیَن َلْیَلةً ". ب

ان یصـوم ثالثـین یومـًا یعمـل فیهـا مـا یقربـه إلـى اهللا سـبحانه )علیه السـالم(الوعد لموسى 

َوإِْذ َواَعـْدَنا ُموَسـىبقولـه سـبحانه ")علیـه السـالم(نزلت التوراة وُكلـم موسـى وتعالى ، وفي العشر أ

.) ٧٣(وهذا دلیل على أن المواعدة كانت أربعین لیلة كاملة]البقرة[ }٥١{" َأْرَبِعیَن َلْیَلةً 

لداللة الكالم علیه أي وأتممناها بعشر لیاٍل وقوله تعالى" تم میقـات )عشر(وُحذف تمییز 

جملــة فعلیــة أفــادت التأكیــد ؛ الن قولــه تعــالى یــدل علــى أنهــا أربعــین لیلــة وأتممناهــا بعشــر "ربــه 

أربعون لیلة .

مـثًال واسـتبعد الحلبـي )بعشـر سـاعات(وقد تكون للتأسیس الحتمال ان یـذهب الـذهن إلـى 

. وهو من اآلراء النقدیة الجیدة التي تحسب له .)٧٤(ذلك

فـتم میقـات ربـه أربعـین (قولـه تعـالى )لیـال(ّسـر المحـذوف هـو فالقرینة الدالة علـى ان المف

وهو قرینة سیاقیه ؛ أما قوله " أربعین لیلة " فاستحسـن الزمخشـري نصـبه علـى الحـال أي تـم )لیلة

. )٧٥(بالغا هذا العدد

فـتم أربعـون میقـات ربـه) ثـم اسـنَد التمـام (غیر ان فیه نظرًا وهو قول أبي حیـان : األصـل 

فیكون كقوله تعـالى " واشـتعل على التمییز فهو منقول من الفاعلیة)أربعون(وانتصب الى میقات 

.)٧٦(الرأس شیباً  "

َوال َأْدَنى ِمن َذِلَك َوال َأْكَثَر ِمن نَّْجَوى َثالَثٍة ِإال ُهَو َراِبُعُهْم َوال َخْمَسٍة ِإال ُهَو َساِدُسُهمْ "ما یكون  .ج

  ]دلةالمجا[ }٧{" ِإال ُهَو َمَعُهمْ 
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ذكر القرطبي ان هذه اآلیة نزلت في قوم من المنافقین فعلوا شیئًا سرًا فـأعلمهم اهللا أنَّـه ال 

.) ٧٧(یخفي علیه شيء من ذلك

في األصل مصـدر مضـاف لفاعلـه أي یوجـد مـن تنـاجي )من نجوى(هنا تامة و )یكون(

األشــخاص ثالثــة ، ویجــوز ان تكــون علــى حــذف مضــاف أي مــن ذوي نجــوى ، وقــد تطلــق علــى

فجاءت مجرورة على أنها بدل من ذوى المحذوفة .)ثالثة(وأما . )٧٨(المتناجین مبالغة

فقـــد جـــاء العـــدد علـــى هیئـــة اســـم الفاعـــل )إال هـــو رابعهـــم ، إال هـــو سادســـهم(وأمـــا قولـــه 

فــي محــل النصــب علــى الحــال ، أي مــا یوجــد )والجملتــان االســمیتان (هــو رابعهــم ، هــو سادســهم

فاالستثناء مفرغ من األحوال العامة .)٧٩(األشیاء إال هو في حالة من هذه األحوالشيء من هذه 

، علــى تقــدیر یتنــاجون ثالثــة محــذوف صــاحب )٨٠(منصــوبة علــى الحــال)ثالثــة وخمســةً (وقــرئ  .

وقـد دلـت القرینـة ، )٨١()نفـر(محـذوفًا تقـدیره )ثالثـة(وجاء تمییز العدد الحال لداللة النجوى علیه .

على هذا التمییز المحذوف .)سبب النزول(رجیة الخا

)٨٢(اآلیات التي لم یذكر فیها الممیز ولیس من قرینة دالة علیه.- ٢

  ]طه[ }١٠٣{ )َبْیَنُهْم ِإن لَِّبْثُتْم ِإال َعْشًراَیَتَخاَفُتونَ (. أ

ولــو  اســتئنافیة)یتخــافتون(أي یخفضــون أصــواتهم ویخفونهــا لشــدة هــول المطلــع ، وجملــة 

للمعنى مـن االسـتئناف وهـو تمدنا اإلعراب الذي ذهب إلیه عدد من المفسرین لوجدنا انه انسباع

في اآلیة السابقة " یوُم ینفخ في الصـور ونحشـر )المجرمین(حال أخرى من )یتخافتون(ان جملة 

كفـار وما تحمله من داللة أقـدر ان یظهـر حـاًال مـن أحـوال ال)یتخافتون(المجرمین یومئذ زرقًا " فـ 

یوم القیامة إذ یذكرون تأسفهم على حالهم في الدنیا استقصارًا لمدة لبثهم فیهـا وهـم قـد علمـوا یقینـا 

أن ال موت وٕانهم خالدون في العذاب ، فكل ما كان من الزمان في الدنیا قصـیر –یوم القیامة –

یختـار اقـل الكلمـات التـي . ومن یتخافت یكون خائفـًا )٨٣(مقارنة باآلخرة لذلك كانوا یتساّرون بینهم

تــودي المعنــى المــراد فهــم المجرمــون فــي دهشــة مــن شــدة الموقــف الــذي یعانونــه یعیشــون فــي حالــة 

نفســیة مضــطربة بوجــل وخــوف ورعــب ینســون معهــا الزمــان فــال یتــذكرون كــم لبثــوا مــن األیــام أو 

ائهم وأصــوات فاصــلة وهـي تـدل علـى توقـع عــدد مـنهم عـدد أیـام بقـ)عشـراً (السـنین وقـد جـاء لفظـة 

هذه اللفظة بضعفها تدل على ضعف المجرمین وعجزهم واختلفـوا فـي بیـان المفّسـر فـي هـذه اآلیـة 

ویبقى السؤال عن علة حـذف التـاء مـن العـدد )أیام(إلى أن المحذوف هو )٨٤(، فذهب الزمخشري

ــا)٨٥(، فأجــاب الســمین الحلبــي ــم یــذكر الممّیــز فــي العــدد المــذكر جــازت الت ء وعــدمها ، بأنــه إذا ل

وسمع من كالم العرب : صمنا من الشهر خمسًا . والصوم إنما هو في األیام دون اللیالي .
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ولعلـة ذهـب إلـى هـذا التأویـل لمـا )لیـالٍ (إلى أن الممیز المحذوف هـو ) ٨٦(وذهب القرطبي

 ا فــيُفهـم مـن سـیاق اآلیــة ، فـإنهم یستقصـرون مــدة لبـثهم فـي الــدنیا واللیـالي أقصـر مــن األیـام زمنـ

الغالب ومما یقوي هذا الرأي ما جاء في اآلیة التي بعدها من قوله تعالى " إذ یقـول أمـثلهم طریقـة 

إن لبثتم إّال یومًا " فأعلمهم یحكي مدة لبثهم بأنها لم تكن إّال یومًا .

فـي معـرض )ان لبثـتم إال یومـاً (أولـى ، فـان أرجحهـم عقـًال قـال )أیـام(وقد یقال ان تقدیر 

یهم فأجاب بالیوم .الرد عل

والظاهر جواز التقدیرین ، وحذف الممیز ابلغ مـن ذكـره إمعانـا فـي قصـر الـزمن ، فهـم لـم 

یلبثوا إال عشرًا ، فالحذف یفید التقلیل أكثر وسیاق اآلیة التي بعدها یؤید هذا .

أن  بشأن اآلیة إذ ذهـب إلـى أن قولـه تعـالى : ")٨٧(وال بد من إتمام الكالم بقول الشعراوي

لبثتم إال عشرًا " یقول بعضهم لبعض ما لبثنـا فـي الـدینا إال عشـرة أیـام ثـم یوضـح القـرآن بعـد ذلـك 

ان العشرة هذه تمثل كالمهم السطحي بدلیل قوله تعالى" إذ یقول أمثلهم طریقة إن لبثتم إال یومًا " 

َوَیـْوَم َتقُـوُم ایـة عـنهم " فانتهت العشرة إلى یوم واحد ثم ینتهي الیوم إلى الساعة في قوله تعـالى حك

فكل ما ینتهي هو قصیر واهللا اعلم . ]الروم[ }٥٥{" السَّاَعُة ُیْقِسُم اْلُمْجِرُموَن َما َلِبُثوا َغْیَر َساَعةٍ 

ونلمح في اآلیة عموما كثرة ورود صوت الهمزة المقطوع وكأنه یشیر بإیقاعه المتمیز إلى 

المتخافتین ومن جهـة اهللا سـبحانه الـذي یعلـم مـا ُیّسـر ومـا نوع من التأكید وتقویة المعنى من جهة 

یخفى .
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]الفجر[ }٢{ " } َوَلَیاٍل َعْشرٍ ١َواْلَفْجِر {"  .ب

إلـى ان  )٨٨(جاء الممیز في هذه اآلیة محذوفًا وقد اختلف في تقدیره فذهب عـدد المفسـرین

ل مـن المحـرم التـي عاشـرها یـوم المقدر ذي الحجة ، وقیل : المراد باللیالي العشر هي العشـر األو 

وبــــه قــــال )٨٦(عاشــــوراء وقیــــل : العشــــر األول مــــن رمضــــان ، والصــــحیح هــــي عشــــر ذي الحجــــة

وقد ثبت في صحیح البخاري ما یدل على عظمة وأهمیة العشر من ذي الحجة فعـن )٩٠(اللغویون

من هـذه األیـام ما من أیام العمُل الصالح أحب إلى اهللا فیهن(قال : ابن عباس ان الرسول 

یعنــى عشــر ذي الحجــة ، قــالوا : وال الجهــاد فــي ســبیل اهللا قــال وال الجهــاد فــي ســبیل اهللا إال رجــًال 

)٩١(خرج بنفسه وماله ثم لم یرجع من ذلك بشيء)

وٕاذا كــان المقصــود مــن اللیــالي العشــر هــي ذي الحجــة فمــا بالهــا منكــرة ولــم یقــل واللیــالي 

هذا بأن المراد لیـال مخصوصـة مـن بـین جـنس اللیـالي والعشـر العشر ؟وقد أجاب الزمخشري عن 

.)٩٢( بعض منها

وقــد یكــون للتنكیــر فائــدة أخــرى وهــي تعظــیم شــأن هــذه اللیــالي ورفعــة قــدرهن فــإن التنكیــر 

ُیؤتي به للتعظیم والتفخیم وقد ثبت تعظیم هذه األیام في الحدیث المقدم فحـذف الممیـز للتعظـیم و 

  م .التفخیم ، واهللا اعل

]النساء[ }١٧١{ " َواِحدٌ َوَال َتُقوُلوْا َثَالَثٌة انَتُهوْا َخْیًرا لَُّكْم ِإنََّما الّلُه ِإلَـهٌ "  .ج

في اآلیة نهي عن ذكر التثلیث والنهي أسلوب مـن أسـالیب العربیـة یعبـر بهـا المـتكلم عـن 

الناهیة . )ال(معنى من المعاني ویتم بواسطة 

إلــى ان  )٩٣(دیر قولــه تعــالى " وال تقولــوا ثالثــة " فــذهب الزجــاجوقــد اختلــف النحــاة فــي تقــ

والجملــة االســمیة فــي محــل )آلهتنــا(ثالثــة خبــر المبتــدأ المحــذوف التقــدیر : آلهتنــا ثالثــة ، فیكــون

نصب بالقول .

فحـذف المضـاف وأقـیم المضـاف إلیـه )اهللا ثالث ثالثة(إلى ان التقدیر  )٩٤(وذهب الفارسيّ 

انـه ذهـب إلـى هـذا لیكـون موافقـًا لقولـه تعـالى : " لقـد كفـر الـذین قـالوا ان اهللا ثالــث مقامـه ، ویبـدو 

ثالثة "

وُیــرجح هــذا التقــدیر لموافقتــه الــدلیل اللفظــي فیكــون مــن بــاب تفســیر القــرآن بــالقرآن وعلــى 

وجاء الحذف تنزیها وتعظیمًا السم اهللا تعالى .)٩٥()اله(التقدیرین فالممیز هو 

]البقرة[}٢٣٤{" َأْرَبَعَة َأْشُهٍر َوَعْشًرایَن ُیَتَوفَّْوَن ِمنُكْم َوَیَذُروَن َأْزَواًجا َیَتَربَّْصَن ِبَأنُفِسِهنَّ َوالَّذِ " .د

جاء مذكرًا فذهب النحاة إلى تقـدیر ممیـز مؤنـث )عشراً (یبدو ان الممیز مؤنث الن العدد 

الن العـرب إذا أبهمـت العـدد مـن اللیـالي )عشـرة(ولـم یقـللیتم الكالم على وفق الصناعة النحویـة
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واألیام غلبوا علیه اللیالي حتى أنهم لیقولـون : قـد صـمنا عشـرًا مـن شـهر رمضـان ، لكثـرة تغلیـبهم 

. )٩٦(اللیالي على األیام

ونقـل فاللیلة أسبق من الیـوم ، واألیـام مـن ضـمن اللیـالي ، فـالتمییز المحـذوف هـو لیـاٍل .

.)٩٧(یشمل المقدر الیوم واللیلة  )ةمد(عن المبرد ان الممیز 

الن المتــوفى زوجهــا تتــربص )بلیلــة(فیخــرج مــن األشــكال الــذي وقــع فیــه مــن قــدر الممیــز 

بنفسها أربعة أشهر وعشر لیاٍل بأیامها .

انـه –كمـا قـال –ویرى القرطبي عـدم صـحة التـأویالت السـابقة فـالمنقول عـن األصـحاب 

یجوز ان یبقى العـدد علـى مـا كـان علیـه لـو لـم یحـذف المعـدود ، إذا كان المعدود مذكرًا وحذف ، 

وكــذا یجــوز ان تحــذف منــه التــاء ثــم نقــل عــن الكســائي قــولهم : صــمت مــن الشــهر خمســًا ، یریــد 

مـــن صـــام رمضـــان ثـــم اتبعـــه بســـِت مـــن (خمســـة أیـــاٍم وعلـــى هـــذا مـــا جـــاء فـــي الحـــدیث الشـــریف 

)٩٨()شوال

ي أمـور العقیـدة التـي تتعلـق بالوحدانیـة وفـي آیـات وبهذا فـإن العـدد یكـون قطعـي الداللـة فـ

فقد جاءت فـي عـدد مـن اآلیـات الدالـة علـى الكثـرة )سبعة ، وسبعون ، وألف(األحكام أما األعداد 

وقــد دلــت القــرائن الســیاقیة أو الخارجیــة علــى هــذا وذلــك لیلقــي فــي الــروع بــبعض نفحــات اإلعجــاز 

وهمسات البیان .

ثبت المصادر
في القرآن الكریم دراسة أسلوبیة (رسالة ماجستیر ،تقدمت بها :مها محسن البیاتي آیات العدد.١

  م.٢٠٠٣،)،بإشراف د. محمد سعید الجبوري إلى جامعة تكریت ،كلیة التربیة

هــــ) ،دار إحیـــاء التـــراث  ٩٥١إرشــاد العقـــل الســـلیم إلـــى مزایـــا القـــرآن الكــریم : أبـــو الســـعود (ت.٢

العربي ، بیروت .

هــ) ،تـح : محمـد رشـید رضـا ،دار المطبوعـات ٤٧١ة :عبد القاهر الجرجاني(ت أسرار البالغ.٣

العربیة .

: د. عبــــد الحمیــــد یــــونس هنداوي،المكتبــــة العصــــریة ،اإلعجــــاز الصــــرفي فــــي القــــرآن الكــــریم.٤

م.٢٠٠٢-هـ ١٤٢٣بیروت ،

هــــ) ٦١٦إمـــالء مـــا مـــن بـــه الـــرحمن مـــن وجـــوه اإلعـــراب والقـــراءات : أبـــو البقـــاء العكبـــري (ت.٥

م.١٩٦١-هـ ١٣٨٠، ١صطفى البابي الحلبي ،ط م

أنوار التنزیل وأسرار التأویـل المعـروف بتفسـیر البیضـاوي ،ناصـر الـدین أبـي سـعید البیضـاوي .٦

م .١٩٩٦ -هـ ١٤١٦هـ) ،تح: عبد القادر عرفان،دار الفكر ،بیروت ،١٣٠٥،(ت 
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 -هـــــ ١٤٢٢،هــــ) دار الكتـــب العلمیــــة ،بیـــروت ٧٤٥البحـــر المحـــیط :أبــــو حیـــان النحــــوي (ت.٧

م .٢٠٠١

هـــ) ، تــح : محمــد أبــو الفضــل ٧٩٤البرهــان فــي علــوم القــرآن :بــدر الــدین محمــد الزركشــي (ت.٨

م .١٩٨٥-هـ ١٤٠٠إبراهیم ، دار الفكر ، لبنان ،

، تح : علي احمد البجـاوي ، دار  )هـ٦١٧ت (التبیان في إعراب القرآن ، أبو البقاء العكبري .٩

 م .١٩٨٧الجیل ،بیروت ، 

م .١٣٣٧ر و التنویر : ابن عاشور ، دار سحنون للنشر ،تونس ، التحری.١٠

هــــ) ، تـــح :احمـــد مطلـــوب ،دار الشـــؤون الثقافیـــة ، ٨١٦التعریفـــات : الشـــریف الجرجـــاني (ت .١١

م .١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦العراق ،

تفسیر الشعراوي : خـواطر فضـیلة الشـیخ :محمـد متـولي شـعراوي ،حـول القـرآن الكـریم ،مجمـع .١٢

م .٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٤، األزهر ، البحوث اإلسالمیة

، ١، القــــاهرة ، طهـــــ) ،مكتبــــة الصــــفا٧٧٤(تفســــیر القــــرآن العظــــیم :البــــن كثیــــر الدمشــــقي ،.١٣

م .٢٠٠٤ -هـ ١٤٧٥

دار  ،) ،تح :احمد عبد العلیم البردونيهـ٦٧١: أبو عبد اهللا القرطبي (تالجامع ألحكام القرآن.١٤

هـ.١٣٧٢، ٢الشعب ،القاهرة ،ط 

أطروحة دكتوراه ،زاهدة عبدا هللا محمد )ن النشأة إلى االستقرار،ـدراسة ومعجمالحدود النحویة م.١٥

)١٩٩٤، كلیة اآلداب ،جامعة الموصل ،

 ٣دراسات نحویة في القـرآن : احمـد مـاهر البقـري ،مؤسسـة شـباب الجامعـة ،اإلسـكندریة ، ط .١٦

م .١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦،

هــ) ،دار الكتــب العلمیــة ، ٧٥٦الـدر المصــون فـي علــم الكتـاب المكنــون السـمین الحلبــي (ت .١٧

م .١٩٩٤ -هـ ١٤١٤بیروت ، 

علیــه : احمــد هـــ) ،صــححه وشــرحه وعلــق٤٧١دالئــل اإلعجــاز : عبــد القــاهر الجرجــاني (ت.١٨

مصطفى المراغي ، المطبعة العربیة / بیروت.

هـ) ، ١٢٧٠(ت  روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني ،لشهاب الدیناآللوسي .١٩

  م . ٢٠٠٥اهر ،الق

هــ) ، دار إحیـاء ٩٠٥شرح التصریح على التوضیح على ألفیـة ابـن مالـك : خالـد األزهـري (ت.٢٠

الكتب العربیة ، عیس البابي الحلبي ، د . ت .

هـــ)، دار الكتــب ٦٨٦شــرح الرضــي علــى الكافیــة فــي النحــو : رضــي الــدین اإلســترباذي (ت .٢١

م .١٩٨٥العلمیة ، بیروت ،

هـ) ،عالم الكتب ،بیروت ،د . ت .٦٤٣یش (تشرح المفصل :البن یع.٢٢
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 - هـــ١٤٢٣،رة هـــ) مكتبــة الصــفار ، القــاه٢٥٦صــحیح البخــاري :أبــو عبــد اهللا البخــاري (ت .٢٣

م .٢٠٠٣

م .١٩٨٣هـ ـ ١٤٠٣صفاء الكلمة ، د.عبد الفتاح الشین ، دار المریخ ـ الریاض ، .٢٤

.د.ت ، اإلسكندریةجامعیةار ال، الدظاهرة الحذف في الدرس اللغوي:طاهر سلیمان حمودة.٢٥

هـــ) تـح :مهـدي المخزومـي ود.إبـراهیم الســامرائي ١٧٥العـین : الخلیـل بـن احمـد الفراهیـدي (ت.٢٦

م .١٩٨١،وزار الثقافة واإلعالم ، 

م . ١٩٨٠ -هـ ١٤١٠،  ٩في ظالل القرآن : سید قطب ، دار الشروق ، بیروت ، ط .٢٧

م .١٩٨٥یة ،بیروت دار الكتب العلم، الكافیة في النحو :ابن الحاجب .٢٨

هـــ) ، تــح : عبــد الســالم محمــد هــارون ، عــالم الكتــب ،بیــروت ، ١٨٠الكتــاب : ســیبویه (ت .٢٩

لبنان ، د.ت 

تـح هــ) ،٥٣٨الكشاف عن حقائق التنزیـل وعیـون األقاویـل فـي وجـوه التأویـل :الزمخشـري (ت.٣٠

م .٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣:عبد الرزاق المهدي ، دار المعرفة ،بیروت ،

.م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣، القاهرة ، هـ) ، دار الحدیث٧١١ت(: ابن منظور لسان العرب .٣١

، ١هــــــ) ، دار الحـــــدیث القـــــاهرة ،ط٣١١معـــــاني القـــــرآن وٕاعرابـــــه : أبـــــو إســـــحاق الزجـــــاج (ت.٣٢

م .٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٦

المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكـریم : محمـد فـؤاد عبـد البـاقي ، دار الفكـر ، بیـروت ، د.ت .٣٣

.

هـــ) تـــح : محمـــد محیـــي ٧٦١كتـــب األعاریــب :ابـــن هشـــام األنصـــاري (ت مغنــي اللبیـــب عـــن.٣٤

الدین عبد الحمید ،مطبعة المدني ، القاهرة ، د. ت .

هـــ) دار ،إحیــاء التــراث العربــي ٦٠٤ت(مفــاتیح الغیــب : أبــو عبــدا هللا محمــد بــن عمــر الــرازي .٣٥

م .٢٠٠١لبنان ،–،بیروت 

ي ، تــح : كــاظم بحــر المرجــان منشــورات المقتصــد فــي شــرح اإلیضــاح : عبــد القــاهر الجرجــان.٣٦

م .١٩٨٢وزارة الثقافة واإلعالم ،العراق ، 

هـــ) ، تــح : محمــد عبــد الخــالق عضــیمة ، عــالم ٢٨٥المقتضــب : محمــد بــن یزیــد المبــرد (ت.٣٧

لبنان ،د. ت .–الكتب ، بیروت 

هــ) ، دار البحـوث للدراسـات٦٨٥منهاج الوصول إلى علم األصول : القاضي البیضـاوي (ت.٣٨

 م .٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٤اإلسالمیة ، 
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ھوامش البحث 
. ١/٣٩العین : )١(

. ٥٥٦/ ٣الكتاب : )٢(

. ٢٧٢/ ٤لسان العرب مادة (عدد) : )٣(

. ٨٥التعریفات : )٤(

. ٣٠العدد وأدلته في الشعر قبل اإلسالم : )٥(

. ٢٧٢/ ٤، مادة (عدد) : لسان العرب)٦(

.  ٨٨المصدر نفسه ، وینظر : منهاج الوصول إلى علم األصول : )٧(

. ١٤٥/ ٢الكافیة : )٨(

. ١٤٦/  ٢شرحه على الكافیة : )٩(

. ٢٣٠/ ٢شرح التصریح : )١٠(

. ٢٢٣،والحدود النحویة من النشأة إلى االستقرار :  ١٦٣/ ٢: شرح ابن عقیل :ینظر)١١(

. ١٨٥/ ٣المقتضب : )١٢(

. ١٦/ ٦شرح المفصل : )١٣(

. ١٢٨ینظر: اإلبهام معناه وتفسیره : )١٤(

 ٤٧أسرار البالغة: )١٥(

. ٩٧٢/ ٣لوصول إلى علم األصول : منهاج ا)١٦(

. ١٦١ینظر: المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكریم : )١٧(

.٤٦٦البرهان في العلوم :)١٨(

. ١/٥٥٣، وینظر الدر المصون :  ١٨٠/ ١التبیان للعكبري : )١٩(

. ١٣٢دالئل اإلعجاز : )٢٠(

. ٢٣٦ینظر: المعاني في ضوء أسالیب القرآن : )٢١(

. ١٧٤/ ١معاني القرآن ، لألخفش : )٢٢(

. ٣٠/ ١الكشاف : )٢٣(

. ٢/٢٨٥روح المعاني : )٢٤(

. ١/٥٥٣ینظر: الدر المصون : )٢٥(

(سبع)ینظر : المعجم المفهرس)٢٦(

المصدر نفسه (تسع) .)٢٧(

. ٥/٧٦، وتفسیر القرآن العظیم : ١/٢٧٧ینظر: معاني القرآن وٕاعرابه : )٢٨(

. ٢٧٧تفسیر البیضاوي :)٢٩(

المعجم المفهرس (سبط))٣٠(

. ٤/٤٢٤ینظر: الدر المصون : )٣١(

. ٢/١٥٤شرح الرضي على الكافیة : )٣٢(

المصدر نفسه)٣٣(

. ٣/٣٥٧الدر المصون : )٣٤(
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١٧٦

. ٣/٤١، وٕارشاد العقل السلیم  ٣٥٧/ ٣، وینظر الدر المصون ١/١٦٥إمالء ما من به الرحمن : )٣٥(

. ٧/٢٤٤، والجامع ألحكام القرآن  ٣٩٢ینظر: الكشاف : )٣٦(

 ٤٣٩٣/ ٧ینظر: تفسیر الشعراوي : )٣٧(

. ١٧٦/ ٧، وتفسیر القرآن العظیم ٣٣٧/ ٤وٕاعرابه : ینظر معاني القرآن )٣٨(

. ٣٠/ ١٠التحریر و التنویر : )٣٩(

. ٢٥١/ ٣روح المعاني : )٤٠(

. ١٣٧/ ٢٥ینظر: مفاتیح الغیب : )٤١(

. ٨/٣١٠التحریر والتنویر : )٤٢(

 ٣/٥٠٨الكشاف : )٤٣(

. ١٨٧/ ٧البحر المحیط : )٤٤(

. ١٣٥/ ٢٥مفاتیح الغیب : )٤٥(

. ٧/١٨٦البحر المحیط : )٤٦(

. ١٩٩ر البیضاوي : ینظر: تفسی)٤٧(

. ٢٧٧/ ٥، التحریر والتنویر :  ١/٢٨٣ینظر: مغني اللبیب : )٤٨(

. ١١١/ ٤تفسیر القرآن العظیم : )٤٩(

. ٩٧٤/ ٣منهاج الوصول إلى علم األصول : )٥٠(

. ٢٨٠/ ٢الكشاف : )٥١(

. ٢٨٤/ ١مغني اللبیب : )٥٢(

. ٢٦٥/ ٥معاني القرآن وٕاعرابه : )٥٣(

. ٤٥٩/ ٣التحریر والتنویر : )٥٤(

. ١٢٣جاز : دالئل اإلع)٥٥(

. ١/٢٨٢مغني اللبیب : )٥٦(

. ١٥٦/ ٤معاني القرآن وٕاعرابه : )٥٧(

. ٣٣٠/ ٢روح المعاني : )٥٨(

ینظر: اللسان : مادة (زحح))٥٩(

. ١٢٠/ ٢ینظر : في ظالل القرآن : )٦٠(

. ٢٢٧- ٢٢٦/ ٣ینظر: الدر المصون : )٦١(

. ٣/١٨٥صحیح البخاري : )٦٢(

. ١٩٥/ ٤ینظر: التحریر والتنویر : )٦٣(

. ٢/٧٤٣، معاني النحو :  ٢١٧/ ١یة : شرح الرضي على كاف)٦٤(

المعجم المفهرس (صوم ، عشر ، ثالث) )٦٥(

. ٢٢٤ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي : )٦٦(

. ٦/١٩شرح المفصل : )٦٧(

. ٢٣١/ ١معاني القرآن وٕاعرابه : )٦٨(

. ٥٠اإلعجاز الصرفي : )٦٩(
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. ٣٧٢/ ٣البرهان في علوم القرآن : )٧٠(

معاني القرآن وٕاعرابه :)٧١(

. ٣٦١/ ٢م القرآن ینظر: الجامع إلحكا)٧٢(

.  ٦٦٠/ ٢روح المعاني : )٧٣(

. ٣٠١/ ٢معاني القرآن وٕاعرابه : )٧٤(

. ٣٢٧/ ٣الدر المصون : )٧٥(

٢٢٥/ ٢:  الكشاف)٧٦(

. ٣٢٨ – ٣٢٧/ ٣الدر المصون : )٧٧(

. ١١٥/ ٨:  الجامع إلحكام القرآن)٧٨(

. ٢٨٧/ ٦الدر المصون : )٧٩(

.٢٨٧/ ٦م . ن : )٨٠(

. ٢٩٢/ ٢٨روح المعاني : )٨١(

، فجر ، ثالث ، تربص) .المعجم المفهرس (خفت)٨٢(

.٨/٥٦٢روح المعاني )٨٣(

. ٦٦٦الكشاف : )٨٤(

. ٥٥/ ٥الدر المصون : )٨٥(

. ٣٠٩/ ٤إرشاد العقل السلیم وینظر : ٢٠٥/ ١١الجامع إلحكام القرآن )٨٦(

. ٩٣٨٤/ ١٥تفسیر الشعراوي : )٨٧(

٢٤٥/ ٨ینظر : تفسیر القرآن العظیم :)٨٨(

. ٢٤٥/ ٨م .ن : )٨٩(

. ٢٦٠/ ٦لسان العرب : )٩٠(

) .٩٦٩( – ١٨٢ي : صحیح البخار )٩١(

. ٥١٨/ ٦الدر المصون : )٩٢(

. ٢٨٤/ ٦، وینظر: روح المعاني : ١٠٩/  ٢معاني القرآن وٕاعرابه : )٩٣(

. ٢٠/ ٦ ،وینظر : الجامع إلحكام القرآن: ٤٧٠/ ٢الدر المصون : )٩٤(

. ١٨٠ینظر : ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي :)٩٥(

. ٢٤٤/ ٣ألسلوب القرآن الكریم:وینظر: دراسات ١٥١/ ١ینظر : معاني القرآن ، للفراء : )٩٦(

. ٢٢٨/ ٣ینظر : معاني القرآن وٕاعرابه : )٩٧(

. ٢٥٨/ ١ینظر : الجامع ألحكام القرآن : )٩٨(


