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تناوؿ الباحث في ىذه الدراسة تعريؼ المذكر والمؤنث ،وعالمات

التأنيث ،وأقسامو ،واإلشارة إلى أف األصؿ في األسماء التذكير والتأنيث فرع

تغميبا
عنو ،ثـ وضح أىـ تمؾ األسرار ،والتي منيا :التغميب ،سواء أكاف
ً
لممذكر عمى المؤنث في سياؽ المدح ،أو في سياؽ الذـ ،و َك ْو ُف تأنيث المفظ
مجازيا ،واكتساب المؤنث التذكير مف المذكر ،والفصؿ بيف الفعؿ وفاعمو
ً
بفاصؿ ،وتقديـ فعؿ المؤنث عمى فاعمو ،وحمؿ المفظ عمى المعنى في تذكير

المؤنث ،وكوف المفظ اسـ جنس ،وورود المفظ عمى وزف فعيؿ ،وتخصيص
الصفة بالموصوؼ دوف غيره ،وكوف المفظ مف أسماء الجموع ،ومجيء المفظ
بصيغة المصدر ،ووقوع الضمير أو اسـ اإلشارة بيف مبتدأ وخبر أحدىما

مذكر واآلخر مؤنث ،والتضميف ،وغير ذلؾ مف األسرار والحكـ ،ولكؿ ىذه

كثير منيا  ،وقد
ضمنت البحث ًا
األسرار شواىد كثيرة مف آيات القرآف الكريـ
ُ
تناولت ىذه األسرار في مطالب متعددة  ،ثـ ذيمت الدراسة بخاتمة ونتائج
وفيارس شاممة .

الكلمات المفتاحٌة :أسرار -العدوؿ  -التأنيث  -التذكير  -اإلعجاز البياني.
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Abstract:
In this study the researcher dealt with defining the
masculine and the feminine، the signs of femininity and its
divisions and indicating that the origin of the names،
masculine and the feminine is a branch of it. Then he
explained the most important of those secrets، which
include giving preference to the male over the feminine in
the context of praise or in the context of vituperating. The
feminization of the word is metaphorical، the feminine
acquisition of the masculinity
the reminder of the
masculine، the separation between the verb and its subject
with a separator، the feminine verb is presented over its
subject، the word is directed over the meaning in the
masculinity of the feminine، and the word is a gender noun،
the pronouncement of wards that is based on (Foail)،
assigning the adjective to the descriptive noun only، the
pronouncement being one of the names of the masses، the
coming of the word in the infinitive، the occurrence of the
pronoun or the noun of the sign between a subject and a
ٕٕٔٔ
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predicate، one of them is masculine and the other is
feminine، the inclusion and other secrets and judgment. All
these secrets have many evidence from the verses of the
Noble Qur’an I have included many of them in the research،
and I dealt with these secrets in multiple demands.
Key words: Secrets - Declining - Femininity - Masculinity Statement Miracles.
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بسم هللا الرحمن الرحٌم
ادلقدمح

الحمد ﵀ رب العالميف والصالة والسالـ عمى الرسوؿ األميف ،الذي

ونذير لمناس
ًا
بشير
ًا
أرسمو ربو رحمة لمعالميف ،وأنزؿ عميو الكتاب المبيف،
ونور إلى يوـ الديف ،وعمى آلو وصحبو ال ُغ ّْػر
ًا
وىدى ورحم ًة
أجمعيف،
ً

المياميف.

وبعـد؛؛؛

فإف مف وجوه اإلعجاز البياني لمقرآف الكريـ بالغة أسموبو وتناسؽ

عباراتو ،وترتيب جممو ،واختيار ألفاظو بدقة متناىية ،ومما يعيف عمى معرفة

حسف اختيار األلفاظ القرآنية ودقتيا دراسة العدوؿ عنيا إلى غيرىا لزيادة
فييا أو خصيصة بيانية يحتاجيا السياؽ القرآني ،وىذا العدوؿ مف الظواىر

المغوية التي تستوجب عمينا الفحص والتدقيؽ فيو ،والوقوؼ عمى أسراره

ومعرفة أنواعو ،سواء أكاف العدوؿ عف التأنيث إلى التذكير والعكس ،أو
العدوؿ عف صيغة الماضي إلى المضارع والعكس ،أو العدوؿ عف صيغ
المشتقات ،أو العدوؿ عف اإلضمار إلى اإلظيار ،أو العدوؿ عف السياؽ ،أو
العدوؿ بيف صيغ اإلفراد والتثنية والجمع ،أو العدوؿ الصرفي أو غير ذلؾ،

وقد اخترت ظاىرة مف ىذه الظواىر وىي ظاىرة العدوؿ عف التأنيث إلى

ار معنوية أو
التذكير ،لمحديث عنيا والكشؼ عف أسرارىا سواء أكانت أسرًا
مستشيدا ببعض اآليات في كؿ سر مف األسرار خشية اإلطالة،
لفظية،
ً
مستعيناً في ذلؾ با﵀ أوًًل ثـ بكتب عموـ القرآف ،ثـ بكتب التفسير خاصة وأف

كتب عموـ القرآف لـ تستوعب جميع ىذه األسرار  -فيما أعمـ ،ثـ بالمؤلفات

ولي التوفيؽ.
السابقة في العدوؿ في القرآف الكريـ
عموما وا﵀ ُّ
ً
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أسثاب اختُار هذا ادلىضىع:

تتضح ىذه األسباب فيما يمي:

ٔ -الكشؼ عف أسرار العدوؿ عف التأنيث إلى التذكير في القرآف الكريـ،
وجمعيا مف بطوف الكتب وعرضيا بطريقة سيمة مبسطة.

ٕ -أف كتب عموـ القرآف لـ تستوعب جميع تمؾ األسرار؛ لذلؾ أردت أف

أجمع ما ذكره أصحاب ىذه الكتب مضيفًا إلييا ما أورده أصحاب كتب

التفسير في ىذا الشأف.
أهداف انثحث:

ييدؼ البحث إلى ما يمي:

ٍ
جانب مف جوانب اإلعجاز البياني في القرآف الكريـ وىو
ٔ -التنبيو عمى
تذكير المؤنث لسر مف أسرار العربية.

ٕ -بياف مسايرة األسموب القرآني لالستعماؿ المغوي لدى العرب ،وطرائقيـ
في كالميـ.

ٖ -جمع معظـ أسرار العدوؿ عف التأنيث إلى التذكير في القرآف الكريـ في
سفر واحد ،وبيانيا عمى طريقة  -عمماء عموـ القرآف ،حتى يسيؿ عمى

طالب العمـ الرجوع إلييا واإلفادة منو..
مىهجٍ يف انثحث:

اتبعت في ىذا البحث المنيج اًلستقرائي الوصفي ،وذلؾ عف طريؽ قراءة

آيات الذكر الحكيـ وجمع كثير مف اآليات التي ورد فييا العدوؿ عف التأنيث

إلى التذكير ووصؼ أسرار ذلؾ ،واًلستشياد عميو بما أورده عمماء التفسير
وعموـ القرآف في كتبيـ ،ثـ سرت في الكتابة عمي ما يمي:
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ٔ -كتابة سر مف أسرار العدوؿ عف التأنيث إلى التذكير تحت عنواف (مطمب).

ٕ -كتابة اآلية أو اآليات التي ورد فييا العدوؿ عف التأنيث إلى التذكير ليذا

استيعابا لكؿ اآليات التي ورد فييا تذكير
السر كأمثمة عميو وليس
ً
المؤنث بسبب ىذا األمر خشية اإلطالة.

ٖ -توضيح السر في العدوؿ عف التأنيث إلى التذكير في اآلية أو اآليات

ِ
كر بعض اآليات األخرى التي ورد فييا المفظ بصيغة التأنيث
بأسموبي ،وذ ُ
عمى األصؿ إف وجد.

ٗ -نقؿ ما أورده عمماء التفسير وعموـ القرآف في ىذا السر وعزوه إلى
مصدره.

خطح انثحث:

مطمبا وىي كما يمي:
لقد اشتمؿ البحث عمى مقدمة وتمييد وستة عشر
ً
أما المقدمة :فذكرت فييا الدراسات السابقة ،وأسباب اختيار موضوع

البحث وأىميتو ،ومنيجي في البحث.

أما التمييد :فتحدثت فيو عف تعريؼ المذكر والمؤنث ،وعالمات كؿ

منيما ،وضابط التأنيث ،واألصؿ في األسماء.
أما المطالب فيي كما يمي:

المطمب األوؿ :التغميب ،ويندرج تحتو أمراف وىما:

أوًًل :تغميب المذكر عمى المؤنث في سياؽ المدح.

ثانيا :تغميب المذكر عمى المؤنث في سياؽ الذـ.
ً
المطمب الثاني :حمؿ المفظ عمى المعنى في تذكير المؤنث.
مجازيا.
المطمب الثالثَ :ك ْو ُف تأنيث المفظ
ً
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المطمب الرابع  :اكتساب المؤنث التذكير مف المذكر.

المطمب الخامس :الفصؿ بيف الفعؿ وفاعمو بفاصؿ.
المطمب السادس :الفصؿ بيف الفعؿ وفاعمو بإًل.
المطمب السابع :تقديـ فعؿ المؤنث عمى فاعمو.

المطمب الثامف :وقوع الضمير أو اسـ اإلشارة بيف مبتدأ وخبر أحدىما مذكر
واآلخر مؤنث.

المطمب التاسعَ :ك ْوف المفظ اسـ جنس.
المطمب العاشر :قصر الصفة عمى الموصوؼ.
المطمب الحادي عشر :مراعاة الفواصؿ.

المطمب الثاني عشر :مجيء المفظ عمى صيغة المصدر.

المطمب الثالث عشر :وورد المفظ عمى صيغة اسـ الجمع.

المطمب الرابع عشر :وورد المفظ عمى صيغة جمع القمة.

المطمب الخامس عشر :إضافة اًلسـ الموصوؼ إلى مذكر.

المطمب السادس عشر :إجراء غير العاقؿ مجرى العاقؿ في الخطاب.

أما الخاتمة ،فذكرت فييا ما توصمت إليو مف خالؿ ىذه الدراسة ،ثـ

أتبعت ذلؾ بفيرس شامؿ لموضوعات البحث.
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انتمهُد

تمييدا
يطيب لي قبؿ البدء في الحديث عف محتوى ىذا البحث أف أذكر
ً

أبيف فيو مفيوـ المذكر والمؤنث ،وعالمات المؤنث؛ حتى يكوف القارئ عمى

بينة مف ذلؾ ،فأقوؿ وبا﵀ التوفيؽ:
ً
أول :تعرٌف المذكر :ىو ما ليس فيو عالمة التأنيث ،مثؿَ « :ر ُج ٌؿ».
ثانًٌا :تعرٌف المؤنث :ما فيو عالمة التأنيث ،مثؿِ« :ا ْم َأْرةٌ»(.)1
ً
ثالثا :عالمة التأنٌث:
لمتأنيث أربع عالمات وىي:
ٔ -التَّاء ،مثؿ«[ :فَ ِ
اط َم ُة»] و«طَ ْم َح ُة».
ُ
ٕ -األلؼ المقصورة ،مثؿُ « :ح ْبمَى».
اء».
ٖ -واأللؼ الممدودة ،مثؿَ « :ح ْم َر ُ

ض ٌة ،بدليؿ [أف
ٗ -والتاء المقدرة ،مثؿ« :أ َْر ٌ
ض» ،كانت في األصؿ :أ َْر َ
ض ٌة ،ألف التصغير يرد األسماء إلى أصميا ،ويسمونو مؤنثًا
تصغيرىا] أ َُرْي َ
2
سماعيا( ).
ً

رابعً ا :أقسام التأنٌث:
األسماء المؤنثة تنقسـ إلى أربعة أقساـ:

أحدها :أف يكوف اًلسـ المؤنث فيو عالم ٌة فاصم ٌة بينو وبيف المذكر

(ٔ( الكتاب :نحو ميػر

مبػادئ قواعػد المغػة العربيػة ،عمػي بػف محمػد بػف عمػي الشػريؼ

(ٕ( كتػػاب :نحػػو ميػػر

مبػػادئ قواعػػد المغػػة العربيػػة ،عمػػي بػػف محمػػد بػػف عمػػي الشػػريؼ

الحسيني الجرجاني المعروؼ بسيد مير شريؼ (المتوفىٛٔٙ :ى) ،ص.ٖٔ :

الحسيني الجرجاني المعروؼ بسيد مير شريؼ ،ص.ٖٔ :
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وسعدى وعفراء ،فالياء ،والياء والمد
كقولؾ :خديجة وفاطمة وأُمامة وليمى ُ
فواصؿ المذكر والمؤنث.
ِ
بقياـ معنى التأنيث فيو عف
ستغنيا
القسم الثانً :أف يكوف [اًلسـ] ُم
ً
العالمة كقولؾ[ :زينب ونوار] وىند ودعد وفَ ِخذ وما أشبو ذلؾ ،فمعنى التأنيث

قائـ فييف ،وًل عالمة لمتأنيث في لفظيف.
ٌ
والقسم الثالث :أف يكوف
اًلسـ المؤنث مخالفاً لفظو لفظ ذكره ،مصوغاً
ُ

لمتأنيث ،فيصير تأنيثو معروفاً؛ لمخالفتو لفظ ذكره مستغني فيو عف العالمة؛

المؤنث لمخالفتو
ورخؿ ،وحمار وأتاف ،فصار ىذا
ُ
وح َمؿ ْ
وعناؽ َ
كقوليـَ :ج ْدي َ
المذكر معروفاً ُيغني عف العالمة.
َ
القسم الرابع[ :أف يكوف اًلسـ الذي فيو] عالم ُة التأنيث واقعاً عمى

المذكر والمؤنث [كنعامة لمذكر] واألنثى ،وكذلؾ بقرة وجرادة ،وقد يكوف اًلسـ

ذكر،
واقعاً عمى المذكر والمؤنث وًل عالمة لمتأنيث فيو؛ كقوليـ:
ٌ
عقرب ٌ
ض ُبعٌ ذكرَ ،
وعقرب أُنثى ،ويقاؿ :رأيت عقرباً عمى عقرب ،وكذلؾ يقاؿَ :
ٌ
وض ُبعٌ

أنثى (.)1
خامسً ا :ضابط التأنٌث:
ضابط التأنيث ضرباف:

ٔ – حقيقي -ٕ .المفظي [مجازي].

فالحقٌقً :ما يكوف بإزائو حيواف مذكر ،مثؿِ« :ا ْم َأْرةُ» بإزائو َر ُج ٌؿ،
و« َناقَ ٌة» ِبإزائو َج َم ٌؿ.

)ٔ( المذكر والمؤنثً ،لبف األنباري ،٘ٛ – ٕ٘/ٔ :بحذؼ.
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ٕٕٔٛ

أسرار العدول عن التأنيث إلى التذكير في القرآن الكريم
وأثرها في إبراز اإلعجاز البياني للقرآن

واللفظً [المجازي] :ما ًل يكوف بإزائو حيواف مذكر ،مثؿ« :ظُ ْم َم ٌة»،

و«قَُّوةٌ» [أو فيو عالمة مف عالمات التأنيث ويدؿ عمى مذكر ،مثؿَ « :ح ْم َزةٌ»]
ىند" ،وجاز "طمع
والحقيقي أقوى ،ولذلؾ امتنع في حاؿ السعة" ،جاء ٌ
الشمس" ،واف كاف المختار "طمعت" ،فإف وقع فصؿ استجيز نحو قوليـ:

"حضر القاضي امرأة"(.)1
سادسً ا :األصل فً األسماء التذكٌر والتأنٌث فرع:
شيء ،والشيء
تختص بعد ،فكؿ مؤنث
"األشياء كمَّيا أصميا التذكير ثـ
َّ
ٌ
َّ
أف النكرة ىي أشد تمكناً مف
يذكر ،فالتذكير أوؿ ،وىو أشد تمكناً ،كما َّ

المعرفةَّ ،
إنما تكوف نكرةً ثـ تعرؼ فالتذكير قبؿ ،وىو أشد تمكناً
ألف األشياء َّ
عندىـ ،فاألوؿ ىو أشد تمكناً عندىـ"(.)2
يع ّـ
أحدىما َم ُ
أف المذ ّكر أص ٌؿ أمرافُ :
"والدلي ُؿ عمى ّ
جيئيـ باسـ مذ ّكر ُ
أف المؤّنث يفتقر إلى عالمة ،ولو كاف
المذ ّك َر والمؤّن َ
ث ،وىو َ
ش ْي ٌء .الثانيّ :
أصال ،لـ تفتقر إلى عالمة،
لما كانت ً
ً
أصال ،لـ يفتقر إلى عالمة ،كالنكرة ّ
لما كانت فر ًعا ،افتقرت إلى العالمة(.)3
والمعرف ُة ّ

(ٔ( شرح المفصؿ لمزمخشػري ،ليعػيش بػف عمػي بػف يعػيش األسػدي الموصػمي،ٖ٘ٚ/ٖ :
بتصرؼ.

(ٕ( الكتاب لسيبويو.ٕٗٔ/ٖ :
(ٖ( شرح المفصؿ لمزمخشريً ،لبف يعيش األسدي الموصمي.ٖٕ٘/ٖ :
مجمة كمية أصوؿ الديف والدعوة بأسيوط  /العدد التاسع والثالثوف ٕٕٔٓـ  -الجزء الثاني

ٕٕٜٔ

أسرار العدول عن التأنيث إلى التذكير في القرآن الكريم
وأثرها في إبراز اإلعجاز البياني للقرآن

أسـزار انعدول عه انتأوُث إىل انتذكري يف انقزآن انكزَم

لقد كثر العدوؿ عف التأنيث إلى التذكير في السياؽ القرآني ألسرار
ِ ٍ
جريا عمى لغة العرب ،وسأحاوؿ في المطالب التالية
بميغة وحكـ فصيحة ً
 إف شاء ا﵀ تعالى  -بياف معظـ ىذه األسرار إف لـ يكف كميا:ادلطهة األول
انتغهُة

والتغميب ىػو" :إعطػاء الشػيء حكػـ غيػره ،وقيػؿ :تػرجيح أحػد المعمػوميف

اء لممختمفػيف مجػرى المتفقػيف"( ،)1وقػد
عمى اآلخػر واطػالؽ لفظػو عمييمػا إجػر ً
عدؿ األسموب القرآني عف المذكر إلى المؤنث لتغميب المذكر عمى المؤنث في

الخطػاب فػػي آيػػات كثيػػرة :منيػػا مػػا كػػاف فػي سػػياؽ المػػدح ومنيػػا مػػا كػػاف فػػي

بعضا منيا فيما يمي:
سياؽ الذـ نذكر ً
ً
أول :تغلٌب المذكر على المؤنث فً سٌاق المدح:
مػػف أمثمػػة ذلػػؾ قولػػو تعػػالى عػػف مػػريـ ابنػػة عم ػراف – ك َ ﴿ :-يػػا َمػ ْػرَي ُـ
ا ْق ُن ِتػػي لِرّْبػ ِػؾ واسػػج ِدي وارَك ِعػػي مػػع الػ َّػر ِ
يف ﴾ (آؿ عم ػراف ،)ٖٗ :حيػػث قػػاؿ
اك ِع َ
َ َ
َ َ ْ ُ َْ
آمر لمريـ – ك  -بالركوع مع المصميف فػي بيػت المقػدس والمداومػة
سبحانو ًا
الر ِ
اك ِعيف ﴾ بالتذكير ولـ يقػؿ مػع "الراكعػات" بالتأنيػث
عمى ذلؾَ ﴿ :و ْارَك ِعي َم َع َّ
مػػػف بػػػاب تغميػػػب المػػػذكر عمػػػى المؤنػػػث أي :صػػػمي مػػػع المصػػػميف فػػػي بيػػػت

المقدس.

الػر ِ
يف ﴾ ،دوف
ػع َّ
اك ِع َ
وقد أورد ذلؾ ابف حياف األندلسي فقػاؿ :وجػاءَ ﴿ :م َ
الراكعات ألف ىذا الجمع أعـ إذ يشمؿ الرجاؿ والنساء عمى سبيؿ التغميػب ،ثػـ

)ٔ( اًلتقاف في عموـ القرآف.ٖٔ٘/ٖ :
مجمة كمية أصوؿ الديف والدعوة بأسيوط  /العدد التاسع والثالثوف ٕٕٔٓـ  -الجزء الثاني

ٖٕٓٔ

أسرار العدول عن التأنيث إلى التذكير في القرآن الكريم
وأثرها في إبراز اإلعجاز البياني للقرآن

أضػاؼ سػػريف آخػريف مػػف أسػرار التػػذكير ىنػػا فقػاؿ :ولمناسػػبة أواخػر اآليػػات قبػػؿ

وبعد ،وألف اًلقتداء بالرجاؿ أفضؿ إف قمنا إنيا مأمورة بصالة الجماعة"(ٔ).
الر ِ
إذف ليا بالصالة
وأضاؼ الطاىر بف عاشور" :وقولوَ ﴿ :م َع َّ
يف ﴾ ٌ
اك ِع َ
إظيار لمعنى ارتفاعيا
ًا
مع الجماعة ،وىذه خصوصية ليا مف بيف نساء إسرائيؿ
عف بقية النساء؛ ولذلؾ جيء في "الراكعيف" بعالمة جمع التذكير"(.)2

وًلبف القيـ كالـ بديع في سياؽ اآلية الكريمة حيث قاؿ :قولو تعالى:
الر ِ
ِ ِ ِ
يف ﴾ (آؿ عمراف )ٖٗ :ولـ
اس ُج ِدي َو ْارَك ِعي َم َع َّ
اك ِع َ
﴿ َيا َم ْرَي ُـ ا ْق ُنتي ل َرّْبؾ َو ْ
يقؿ اسجدي مع الساجديف ،فإنما عبر بالسجود عف الصالة وأراد صالتيا في

بيتيا؛ ألف صالة المرأة في بيتيا أفضؿ مف صالتيا مع قوميا ثـ قاؿ ليا﴿ :
الر ِ
يف ﴾ ،أي صمي مع المصميف في بيت المقدس ،ولـ يرد
َو ْارَك ِعي َم َع َّ
اك ِع َ
أيضا الركوع وحده دوف أجزاء الصالة ،ولكنو عبر بالركوع عف الصالة كما
تقوؿ :ركعت ركعتيف وأربع ركعات يريد الصالة ًل الركوع بمجرده ،فصارت

اآلية متضمنة لصالتيف صالتيا وحدىا عبر عنيا بالسجود ألف السجود

أفضؿ حاًلت العبد ،وكذلؾ صالة المرأة في بيتيا أفضؿ ليا ثـ صالتيا في
المسجد عبر عنيا بالركوع ألنو في الفضؿ دوف السجود وكذلؾ صالتيا مع

المصميف دوف صالتيا وحدىا في بيتيا ومحرابيا وىذا نظـ بديع()3؛ لذا
الر ِ
يف ﴾ أي صمي مع المصميف في
فالمقصود بقولو تعالىَ ﴿ :و ْارَك ِعي َم َع َّ
اك ِع َ
جماعة وعبر بالمذكر دوف المؤنث مف باب التغميب.
)ٔ( البحر المحيط.ٜٔٗ/ٖ :

)ٕ( التحرير والتنوير.ٕٗٗ/ٖ :
)ٖ( بدائع الفوائد.ٙٗ/ٔ :
مجمة كمية أصوؿ الديف والدعوة بأسيوط  /العدد التاسع والثالثوف ٕٕٔٓـ  -الجزء الثاني

ٖٕٔٔ

أسرار العدول عن التأنيث إلى التذكير في القرآن الكريم
وأثرها في إبراز اإلعجاز البياني للقرآن

ثانٌا ً :تغلٌب المذكر على المؤنث فً سٌاق الذم:
واألمثمة عمى ذلؾ كثيرة منيا ما يمي:
المثال األول :تذكٌر لفظ " امرأة :
َّ
يف
ام َأرَتَ َ
وذلؾ في قولو تعالى ﴿ :إِ َّنا ُم َنج َ
ُّوؾ َوأ ْ
ػؾ َكا َن ْ
ػف ا ْل َغػا ِب ِر َ
ػت ِم َ
َىمَ َؾ إًِل ْ
َّ
يف ﴾
ام َأرَتَ ُ
ػف ا ْل َغػا ِب ِر َ
ػو قَػد َّْرَنا إِ َّن َيػا لَ ِم َ
﴾ (العنكبوت )ٖٖ :وقولػو سػبحانو ﴿ :إًِل ْ
(الحجر ،)ٙٓ :وقولو تعالى ﴿ :فَأَ ْن َج ْي َناهُ َوأ ْ َّ
يف
ام َأرَتَ ُو قَد َّْرَن َ
اىا ِم َف ا ْل َغا ِب ِر َ
َىمَ ُو إًِل ْ

يف ﴾ فػػي اآليػػات الكريمػػة جمػػع مػػذكر سػػالـ،
﴾ (النمػػؿ )٘ٚ :فمفػػظ ﴿ ا ْل َغػػا ِب ِر َ
والمتحدث عنيا امرأة وىي امرأة لوط  -  -فاألصؿ أف تكوف العبػارة "مػف

تغميبػػػا لممػػذكر عمػػػى
الغػػابرات" بجمػػع المؤنػػػث السػػالـ ،وانمػػا عػػػدؿ عػػف ذلػػؾ
ً
المؤنث؛ ًلشتراكيما في شيء واحد وىو البقاء في اليالؾ حيث كاف في قرية

لوط  -  -رجاؿ ونساء كفار وعصاة أىمكيـ ا﵀  -تعالى  -فغمَّػب جانػب

التذكير عمى جانب التأنيث ،في سياؽ الذـ.

يف ﴾ ،ألف صػػفة
ػف ا ْل َغػػا ِب ِر َ
وقػػد أشػػار إلػػى ذلػػؾ أبػػو عبيػػدة فقػػاؿِ ﴿ " :مػ َ
النسػػاء مػػع صػػفة الرجػػاؿ تػػذ ّكر إذا أشػػرؾ بينيمػػا"( ،)1والسػػيوطي فقػػاؿ :قولػػو
َّ
يف ﴾ واألصؿ "مف الغابرات" فعػدت األنثػى
ام َأرَتَ َؾ َكا َن ْت ِم َف ا ْل َغا ِب ِر َ
تعالى ﴿ :إًِل ْ
مف المذكر بحكـ التغميب"( ،)2وأضاؼ األلوسي بعػد أف ذكػر سػر التػذكير وىػو

التغميػػب" :ولبيػػاف اسػػتحقاقيا لمػػا يسػػتحقو المباشػػروف لمفاحشػػة وكانػػت تسػػر
الكفر وتوالي أىمو فيمكت كما ىمكوا"(.)3

)ٔ( مجاز القرآف ،ص.ٔٚٓ :

)ٕ( معترؾ األقراف في إعجاز القرآف.ٜٔٚ/ٔ :
)ٖ( روح المعاني.ٜٗٓ/ٗ :
مجمة كمية أصوؿ الديف والدعوة بأسيوط  /العدد التاسع والثالثوف ٕٕٔٓـ  -الجزء الثاني

ٕٖٕٔ

أسرار العدول عن التأنيث إلى التذكير في القرآن الكريم
وأثرها في إبراز اإلعجاز البياني للقرآن

َنج ْي َنػاهُ
وعف سبب دخوليا في الغػابريف قػاؿ ابػف كثيػر :قولػو تعػالى ﴿ :فَأ َ
َّ
يف ﴾ (النمػؿ" ،)٘ٚ :أي :مػف اليػالكيف مػع
َوأ ْ
ام َأرَتَ ُو قَد َّْرَن َ
اىا ِم ْف ا ْل َغا ِب ِر َ
َىمَ ُو إًِل ْ
ردءا ليـ عمى دينيـ ،وعمى طريقتيـ فػي رضػاىا بأفعػاليـ
قوميا؛ ألنيا كانت ً
القبيحة ،فكانت تدؿ قوميا عمى ضيفاف لوط ،ليأتوا إلييـً ،ل أنيا كانػت تفعػؿ

الفواحش تكرمة لنبي ا﵀ ً -  -ل كرامة ليا"(.)1
المثال الثانً :وصف امرأة العزٌز بما ٌوصف به المذكر:
مخبر عما قالو عزيز مصػر عنػدما تػيقف مػف بػراءة
ًا
وذلؾ في قولو تعالى
اسػتَ ْغ ِف ِري
وس ُ
َع ِر ْ
ؼأْ
ض َع ْف َىػ َذا َو ْ
يوسؼ  -  -وجرـ امرأتو وخطئياُ ﴿ :ي ُ
نت ِم َف ا ْل َخ ِ
لِ َذ ْن ِب ِؾ إِ َّن ِؾ ُك ِ
يف ﴾ (يوسؼ ،)ٕٜ :حيث وصؼ ا﵀  -جؿ وعػال
اط ِئ َ
 امػػرأة العزيػػز بػػػ ﴿ ا ْل َخ ِيف ﴾ بجمػػع المػػذكر السػػالـ ولػػيس "الخاطئػػات"
ػػاط ِئ َ
بجمػػع المؤنػػث السػػالـ ،وذلػػؾ ألف الخطػػأ يشػػترؾ فيػػو المػػذكر والمؤنػػث ،فغمػػب

عاديػػا أف
جانػػب التػػذكير عمػػى التأنيػػث ،والخطػػأ ىنػػا وىػػو الم ػراودة لػػيس أمػ ًا
ػر ً
يصدر مف امرأة ألنو مف شأف الرجاؿ ،لذا لما فعمػت امػرأة العزيػز فعػؿ الرجػاؿ
وراودت يوسؼ  -  -عػف نفسػو خوطبػت بمػا يخػاطبوف بػو ،ودخمػت فػي

زمرتيـ وغمب جانب التذكير عمى التأنيث.

ػف ا ْل َخ ِ
يف ﴾ ،ولػـ يقػؿ:
ػاط ِئ َ
وذكر ذلػؾ أبػو محمػد مكػي فقػاؿ" :وقػاؿِ ﴿ :م َ
"مف الخاطئات"؛ ألنو قصد الخبر عف مف يعقػؿ كميػـ المػذكر والمؤنػث ،فغمّػب
المذكر ،أي :إنؾ كنت مف الناس الخاطئيف"(.)2
ػف ا ْلخػ ِ
يف ﴾ أي مػػف
ػاط ِئ َ
والزمخشػػري فقػػاؿ" :قولػػو تعػػالى ﴿ :إِ َّنػ ِػؾ ُك ْنػ ِػت ِمػ َ

)ٔ( تفسير القرآف العظيـ.ٕٓٓ/ٙ :
)ٕ) اليداية إلى بموغ النياية.ٖ٘ٗٛ ،ٖ٘ٗ٘ :
مجمة كمية أصوؿ الديف والدعوة بأسيوط  /العدد التاسع والثالثوف ٕٕٔٓـ  -الجزء الثاني

ٖٖٕٔ

أسرار العدول عن التأنيث إلى التذكير في القرآن الكريم
وأثرها في إبراز اإلعجاز البياني للقرآن

جممػػة القػػوـ المتعمػػديف لمػػذنب ،يقػػاؿ :خطػػذ ،إذا أذنػػب متعمػػداً ،وانمػػا قػػاؿ:
﴿ ِم َف ا ْل ِ
يف ﴾ بمفظ التذكير تغميبا لمذكور عمى اإلناث"(.)1
خاط ِئ َ
ولعبد الكريـ الخطيب رأي آخر لو وجاىتو في تذكير المؤنػث ىنػا لكنػو ًل
ينفي ما قالو غيره حيث قاؿ " :وفى قولو تعالى ﴿ :إِ َّن ِؾ ُك ْن ِت ِم َف ا ْل ِ
يف ﴾
خػاط ِئ َ

بػػدًل مػػف قولػػو " :إنػػؾ كنػػت مػػف الخاطئػػات " ،ليخفػػؼ عمػػى نفسػػيا وقػػع ىػػذه
التيمة التي واجييا بيا ،فال يجعؿ تمػؾ الخطيئػة مقصػورة عمػى بنػات جنسػيا
وحدىف ،بؿ يشاركيف الرجػاؿ فييػا ،وىػو مػنيـ  ..فػال عمييػا إذف أف تسػتغفر

معرضػيف لػو  ..فػإذا كنػت
لذنبيا ىذا ،الذي كاف الناس -مف نساء ورجػاؿ ّ -
قد أخطأت فما أكثر الخاطئيف قبؿ الخاطئات ! ..
وقد رأينا مف قبؿ كيؼ أنو لـ يواجييا بالتيمة فى شخصػيا ،بػؿ واجييػا
بيا في بنات جنسيا ﴿ :إِ َّن ُو ِم ْف َك ْي ِد ُك َّف ﴾ (يوسؼ.)2(".. )ٕٛ :

)ٔ) الكشاؼ.ٗٙٔ/ٕ :
)ٕ) التفسير القرآني لمقرآف.ٕٕٔٙ/ٙ :
مجمة كمية أصوؿ الديف والدعوة بأسيوط  /العدد التاسع والثالثوف ٕٕٔٓـ  -الجزء الثاني

ٖٕٗٔ

أسرار العدول عن التأنيث إلى التذكير في القرآن الكريم
وأثرها في إبراز اإلعجاز البياني للقرآن

ادلطهة انثاوٍ

محم انهفظ عهً ادلعىن يف تذكري ادلؤوث

مف أسرار تذكير المؤنث في القرآف الكريـ حمؿ المفظ المؤنث عمى معنػاه

المذكر ،وىذا مف سنف العرب في كالميـ ،وىو "ترؾ حكـ ظػاىر المفػظ وحممػو

عمى معناه كما يقولوف :ثالث ُة أنفس والنفس مؤنثة ،وانمػا حممػوه عمػى معنػى

شخص"
اإلنساف أو معنى ال ّ

()1

والقرآف الكريـ جرى عمػى ىػذه السػنف ،واألمثمػة

عمى ذلؾ كثيرة أذكر منيا ما يمي:
المثال األول :تذكٌر "بٌنة":
ػاء ُك ْـ َب ّْي َنػ ٌة ِم ْػف َرّْب ُك ْػـ ﴾ (األنعػاـ،)ٔ٘ٚ :
وذلؾ في قولو تعالى ﴿ :فَقَ ْػد َج َ
وقولو سبحانوُ ﴿ :ق ْػؿ إِ ّْنػي َعمَػى َب ّْي َن ٍػة ِم ْػف َرّْبػي َو َك َّػذ ْبتُ ْـ ِب ِػو ﴾ (األنعػاـ،)٘ٚ :
ػاء ُك ْـ ﴾ بصػيغة التػذكير ولػـ يقػؿ
حيث أسند سبحانو لفظ بينة إلى الفعػؿ ﴿ َج َ
"جػػاءتكـ" ،وأعػػاد عمييػػا ضػػمير الغػػاب بالتػػذكير فػػي اآليػػة األخػػرى حيػػث قػػاؿ:
﴿ َو َك َّذ ْبتُ ْـ ِب ِو ﴾ واألصؿ "وكذبتـ بيا" ،والسر في ذلؾ ىو حمؿ لفظ بينػة عمػى
حمػال عمػى المفػظ فػي آيػات أخػر
معناه وىو البياف ،وقػد اسػتعمؿ المفػظ مؤنثػاً ً
اءتْ ُك ْـ َب ّْي َن ٌة ِم ْف َرّْب ُك ْـ ﴾ (األعراؼ ،)ٖٚ :وقولو جػؿ
منيا :قولو تعالى ﴿ :قَ ْد َج َ
الصح ِ
ِ
ِ
ؼ ْاألُولَى ﴾ (طو.)ٖٖٔ :
وعال ﴿ :أ ََولَ ْـ تَأْت ِي ْـ َب ّْي َن ُة َما في ُّ ُ
جػاء ُك ْـ ﴾ ولػـ
وقد أشار إلى ىػذا السػر السػمرقندي فقػاؿ" :وانمػا قػاؿَ ﴿ :
يقؿ :جاءتكـ ألنو انصرؼ إلى المعنى يعني :البياف ،وألف الفعؿ مقدـ"(.)2
والزجاج فقاؿَ ﴿ :و َك َّذ ْبتُـ ِب ِػو ﴾ ىػذه اليػاء كنايػة عػف البيػاف ،أي وكػذبتـ

)ٔ( فقو المغة وسر العربية ،الثعالبي ،ص.ٕٖٔ ،ٕٖٓ :
)ٕ( بحر العموـ.ٜٗٙ/ٔ :
مجمة كمية أصوؿ الديف والدعوة بأسيوط  /العدد التاسع والثالثوف ٕٕٔٓـ  -الجزء الثاني

ٖٕ٘ٔ

أسرار العدول عن التأنيث إلى التذكير في القرآن الكريم
وأثرها في إبراز اإلعجاز البياني للقرآن

بالبياف ،ألف البينة والبياف في معنى واحد ،ويكوف "وكذبتـ بػو" أي بمػا أتيػتكـ

بو ،ألنو ىو البياف"(.)1

وفصػػؿ القػػوؿ فػػي ذلػػؾ الشػػنقيطي فقػػاؿ" :وقولُػػوَ ﴿ :و َكػ َّػذ ْبتُـ ِبػ ِػو ﴾ َذ َّكػ َػر
البيػاف
نظر إلى المعنى؛ ألف "البين َة" معناىػا
ظا ًا
الضمير مع أف "البين َة" مؤنث ٌة لف ً
ُ
َ
ِ
َّ
ػيف الػػذي أنػػا عميػػو،
ػاف واليقػ ُ
ػيف ﴿ َو َكػػذ ْبتُـ ِبػػو ﴾ أي :ذلػػؾ البرىػ ُ
ػاف واليقػ ُ
والبرىػ ُ
ِ
عائػد إلػى
الضػمير
الظاىر ،خالفًػا لمػف قػاؿ :إف
بالبينة ،وىذا ىو
ا ْل ُم َعب َُّر عنو
ٌ
َ
ُ
وحده  -جؿ وعال .)2( "-
ا﵀ ،أيَ :ك َّذ ْبتُ ْـ ِبالمَّ ِو  -جؿ وعال  -أنو
المعبود َ
ُ
المثال الثانً :تذكٌر العبرة:
ػاف ِفػػي قَ ِ
صػ ِيـ ِع ْبػػرةٌِ أل َْولِػػي األَ ْل َبػ ِ
ػاب ﴾
وذلػػؾ فػػي قػػوؿ تعػػالى ﴿ :لَقَػ ْػد َكػ َ
َ
ص ْ َ
(يوسػػؼ ،)ٔٔٔ :حيػػػث َّ
ذكػػػر سػػػبحانو لفػػػظ عبػػرة بإسػػػناده إلػػػى الفعػػػؿ "كػػػاف"

حمال عمػى معنػى العبػرة وىػو اًلعتبػار
بالتذكير ،وليس "كانت" بالتأنيث ،وذلؾ ً

أي لقد كاف في قصص األنبياء اعتبار أي اتعاظ ألصحاب العقوؿ السميمة.
ػاف ﴾ ألف ﴿ ِع ْب َػرةٌ ﴾ بمعنػى
وقد أشار إلى ىذا الحوفي فقاؿ" :وذكػر ﴿ َك َ
اًلعتبار"(.)3

فصؿ القوؿ في ذلؾ ابف عاشور فقػاؿ" :والعبػرة :اسػـ مصػدر لالعتبػار،
و َّ

وىو التوصؿ بمعرفة المشاىد المعموـ إلى معرفة الغائب وتطمؽ العبرة عمى ما

يحصػػؿ بػػو اًلعتبػػار المػػذكور مػػف إطػػالؽ المصػػدر عمػػى المفعػػوؿ كمػػا ىنػػا،
)ٔ( معاني القرآف واعرابو.ٕ٘ٙ/ٕ :
الش ْن ِق ِ
)ٕ( العذْب َّ ِ
ير ِم ْف َم َجالِ ِ
س َّ
يط ّْي ِفي التَّ ْف ِس ِ
ير.ٖٙٙ/ٔ :
َ ُ
النم ُ
وفي ،سورة يوسؼ دارسػ ًة وتحقيقًػا ،رسػالة مقدمػة
الح ّْ
)ٖ( البرىاف في عموـ القرآف لإلماـ َ
لنيؿ درجة الدكتوراه في التفسير وعموـ القرآف ،إبراىيـ عناني،ص.ٖٗٓ :

مجمة كمية أصوؿ الديف والدعوة بأسيوط  /العدد التاسع والثالثوف ٕٕٔٓـ  -الجزء الثاني

ٕٖٔٙ

أسرار العدول عن التأنيث إلى التذكير في القرآن الكريم
وأثرها في إبراز اإلعجاز البياني للقرآن

ومعنى كوف العبرة في قصصيـ أنيا مظروفة فيو ظرفية مجازية ،وىي ظرفية

المدلوؿ في الدليؿ فيي قارة في قصصيـ سواء اعتبر بيا مػف وفػؽ لالعتبػار

أـ لـ يعتبر ليا بعض الناس"(.)1
المثال الثالث :تذكٌر معذرة:
ظمَ ُم ػوا َم ْعػ ِػذ َرتُ ُي ْـ َوًَل ُىػ ْػـ
يف َ
وذلػػؾ فػػي قولػػو تعػػالى ﴿ :فَ َي ْو َم ِئػ ٍػذ ًَل َي ْنفَػػعُ الَّػ ِػذ َ
يف َم ْعػ ِػذ َرتُ ُي ْـ
وف ﴾ (الػروـ ،)٘ٚ :وقولػو تعػػالىَ ﴿ :ي ْػوَـ ًَل َي ْنفَػعُ الظَّػالِ ِم َ
سػتَ ْعتَُب َ
ُي ْ

وء الد ِ
َّار ﴾ (غػافر ،)ٕ٘ :حيػث أسػند ا﵀  -جػؿ وعػال -
س ُ
َولَ ُي ُـ المَّ ْع َن ُة َولَ ُي ْـ ُ
المعػػذرة إلػػى الفعػػؿَ ﴿ :ي ْنفَػػعُ ﴾ بالتػػذكير واألصػػؿ تنفػػع بالتأنيػػث والسػػر فػػي
العدوؿ عف التأنيث إلى التذكير ىنا ىو حمؿ المفظ عمػى معنػاه وىػو اًلعتػذار

أو العػػذر والمعنػػى :يػػوـ ًل ينفػػع الػػذيف ظمم ػوا اعتػػذارىـ أو عػػذرىـ وىػػو يػػوـ

القيامػػة ،ووردت قػراءة أخػػرى وىػػي "تَ ْنفَػػع" بالتػػاء وىػػي قػراءة ابػػف كثيػػر وأبػػي
عمرو وابف عامر

()2

حمال المفظ وىو مؤنث.
ً

وقػػػد أشػػػار إلػػػى ىػػػذا السػػػر الػػػرازي فقػػػاؿ" :قػػػاؿ تعػػػالىَ ﴿ :يػ ْػػوَـ ًَل َي ْنفَػػػعُ
يف َم ْعػ ِػذ َرتُ ُي ْـ ﴾ ق ػ أر ابػػف كثيػػر وأبػػو عمػػرو وابػػف عػػامر ًل تنفػػع بالتػػاء
الظَّػػالِ ِم َ
لتأنيث المعذرة ،والباقوف بالياء كأنو أريد اًلعتذار"

()3

والبيضاوي فقاؿ بعػد أف ذكػر قػراءة "تَ ْنفَػعُ" بالتػاء" :وقػ أر الكوفيػوف باليػاء
ألف المعذرة بمعنى العذر"(.)4

)ٔ( التحرير والتنوير.ٚٔ/ٖٔ :

)ٕ( حجة القراءات ًلبف زنجمة ،ص.ٕ٘ٙ :
)ٖ( مفاتيح الغيب.ٕ٘ٗ/ٕٚ :
)ٗ( أنوار التنزيؿ.ٕٔٔ/ٗ :
مجمة كمية أصوؿ الديف والدعوة بأسيوط  /العدد التاسع والثالثوف ٕٕٔٓـ  -الجزء الثاني

ٕٖٔٚ

أسرار العدول عن التأنيث إلى التذكير في القرآن الكريم
وأثرها في إبراز اإلعجاز البياني للقرآن

مشير إلى ىذا السر ومبي ًنا معنى اآلية الكريمة" :وقولػو﴿ :
ًا
وقاؿ الطبري
يف َم ْع ِذ َرتُ ُي ْـ ﴾ (غافر )ٕ٘ :يقػوؿ تعػالى ذكػره :ذلػؾ يػوـ ًل
َي ْوَـ ًل َي ْنفَعُ الظَّالِ ِم َ
ينفع أىؿ الشرؾ اعتذارىـ ألنيػـ ًل يعتػذروف إف اعتػذروا إًل بباطػؿ ،وذلػؾ أف

ا﵀ قػػد أعػػذر إلػػييـ فػػي الػػدنيا ،وتػػابع عمػػييـ الحجػػج فييػػا فػػال حجػػة ليػػـ فػػي
اآلخػػرة إًل اًلعتصػػاـ بالكػػذب بػػػأف يقولػػوا ﴿ :والمَّ ِ
شػ ِ
يف ﴾
ػػو َرّْب َنػػػا َمػػا ُك َّنػػا ُم ْ
ػػرِك َ
َ
(األ نعاـ.)1(".. )ٕٖ :
وقد ذكػر ابػف عطيػة سػريف آخػريف فػي العػدوؿ عػف التأنيػث إلػى التػذكير

ىنا فقاؿ معمقًا عمى قراءة ﴿ ًَل َي ْنفَعُ ﴾ بالياء" :وىػذا ألف تأنيػث المعػذرة غيػر
حقيقػػي ،وأف الحائػػؿ قػػد وقػػع ،والمعػػذرة :مصػػدر يقػػع كالعػػذر"( )2وًل مػػانع أف
سػر فػػي العػػدوؿ عػػف التأنيػث إلػػى التػػذكير فػػي اآليتػػيف
تكػوف كػػؿ ىػػذه األمػػور َّا

الكريمتيف.

)ٔ( تفسير الطبري.ٕٗٓ/ٕٔ :
)ٕ( المحرر الوجيز.ٜ٘ٗ/ٗ :
مجمة كمية أصوؿ الديف والدعوة بأسيوط  /العدد التاسع والثالثوف ٕٕٔٓـ  -الجزء الثاني

ٕٖٔٛ

أسرار العدول عن التأنيث إلى التذكير في القرآن الكريم
وأثرها في إبراز اإلعجاز البياني للقرآن

ادلطهة انثانث
ً
َ ْ ُ
كىن تأوُث انهفظ جماسَا
كثير ما يعدؿ السياؽ القرآني عف التأنيث إلى التذكير؛ لكوف تأنيث المفظ

مجازيا واألمثمة عمى ذلؾ كثيرة منيا ما يمي:
ً
المثال األول :تذكٌر العاقبة:
ػػػاف ع ِ
اق َبػػػػ ُة ا ْلم َكػ ّْ
يف ﴾
وذلػػػػؾ فػػػػي قولػػػػو تعػػػػالى ﴿ :فَػػػػا ْنظُروا َك ْيػ َ
ػػػذ ِب َ
ػػػؼ َكػ َ َ
ُ
ػػاف ع ِ
اق َبػػػ ُة
(آؿ عمػػػراف ،)ٖٔٚ :وفػػػي قولػػػو سػػػبحانو ﴿ :ثُػ َّ
ػػـ انظُػ ُػػروا َك ْيػ َ
ػػؼ َكػ َ َ
ػاف
يف ﴾ (األنعاـ ،)ٔٔ :وفػي قولػو  -جػؿ وعػال َ ﴿ :-وانظُ ُػروا َك ْي َ
ػؼ َك َ
ا ْل ُم َك ّْذ ِب َ
عِ
ػاف
يف ﴾ (األعراؼ ،)ٛٙ :وفي قولو  ﴿ :-  -فَا ْنظُ ْر َك ْي َ
ؼ َك َ
اق َب ُة ا ْل ُم ْف ِس ِد َ
َ
عِ
ػاف
يف ﴾ (يػػونس ،)ٖٜ :وفػػي قولػػو  ﴿ :-  -فَػػا ْنظُ ْر َك ْيػ َ
ػؼ َكػ َ
اق َبػ ُة الظَّػػالِ ِم َ
َ
عِ
ػاف
يف ﴾ (يػونس ،)ٖٚ :وفػي قولػو سػبحانو ﴿ :فَػانظُُروا َك ْي َ
ػؼ َك َ
اق َب ُة ا ْل ُم ْنػ َذ ِر َ
َ
عِ
يف ﴾ (النمػػؿ .)ٜٙ :وغيػػر ذلػػؾ مػػف اآليػػات ،ففػػي ىػػذه اآليػػات
اق َبػ ُة ا ْل ُم ْجػ ِػرِم َ
َ
أسػػند سػػبحانو ﴿ ع ِ
اق َب ػ ُة ﴾ وىػػي اسػػـ مؤنػػث لمفعػػؿ "كػػاف" بالتػػذكير واألصػػؿ
َ
"كانت" ،وذلؾ لسر مف األسرار وىو أف تأنيث العاقبة تأنيػث مجػازي يجػوز أف
ػو ع ِ
اق َبػ ُة الػد ِ
َّار
يذكر كما ىنا ،وأف يؤنث كما في قولػو تعػالىَ ﴿ :و َم ْػف تَ ُك ُ
ػوف لَ ُ َ
ِ
ؼ
سػ ْػو َ
إِ َّنػ ُ
ػح الظَّػػالِ ُم َ
ػو ًلَ ُي ْفمػ ُ
وف ﴾ (القصػػص .)ٖٚ :وقولػػو -جػػؿ وعػػال  ﴿ :-فَ َ
وف لَ ُو ع ِ
اق َب ُة الد ِ
َّار ﴾ (األنعاـ.)ٖٔ٘ :
وف َم ْف تَ ُك ُ
تَ ْعمَ ُم َ
َ
سػببا آخػر لمتػذكير وىػو
وقد أشار إلى ىػذا أبػو محمػد مكػي بعػد أف ذكػر ً
ػاف ع ِ
اق َب ػ ُة ﴾
حمػػؿ المفػػظ عمػػى المعنػػى وىػػو المصػػير فقػػاؿ" :قولػػو ﴿ َك ْيػ َ
ػؼ َكػ َ َ
(آؿ عم ػراف )ٖٔٚ :عاقبػػة اسػػـ كػػاف ،وكيػػؼ خبػػر كػػاف ولػػـ يقػػؿ كانػػت ألف
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عاقبتيـ بمعنى مصيرىـ وألف تأنيث العاقبة غير حقيقي"(.)1
ػاف ع ِ
اق َبػ ُة ﴾ (آؿ عمػراف:
والسػميف الحمبػػي قػػاؿ" :قولػػو تعػالىَ ﴿ :ك ْيػ َ
ػؼ َكػ َ َ
 )ٖٔٚكيؼ «خبر مقدَّـ» وعاقبة «اسميا» ،ولـ ُي َؤَّن ْث فعمُيا ألف تأنيثيا غير

سببا آخر لتأنيث عاقبػة حمػؿ المفػظ عمػى المعنػى فقػاؿ :وألنيػا
حقيقي ،وذكر ً
فإف العاقبة مصدر عمى وزف ِ
فاعمو ... ،وىي منتيى
بتأويؿ المآؿ والمنتيىَّ ،
ٌ
ػػت اختصػػت بػػالثواب ،قػػػاؿ
الشػػيء ومػػا يصػػير إليػػو ،وزاد" :والعاقبػػػة إذا أُ ْطمِقَ ْ
ػيف ﴾ (األعػراؼِ ،)ٕٔٛ :
وباإلضػػافة قػػد تسػػتعمؿ فػػي
تعػػالى ﴿ :والعاقبػػة لِ ْم ُمتَّ ِقػ َ
العقوبة كقولو تعالى ﴿ :ثُ َّـ َك َ ِ
السػوأَى ﴾ (الػروـ)ٔٓ :
ػاءواْ ُّ
َس ُ
اف َعاق َب َة الذيف أ َ
ِ
﴿ فَ َك َ ِ
ػح أف تكػوف اسػتعارة
فص َّ
اف َعاق َبتَ ُي َمػآ أ ََّن ُي َمػا فػي النػار ﴾ (الحشػرَ )ٔٚ :
اب أَلِػ ٍ
شػ ْػرُىـ ِب َع ػ َذ ٍ
ِمػ ْػف ضػػدّْه كقولػػو تعػػالى ﴿ :فَ َب ّْ
ػيـ ﴾ (آؿ عم ػراف ،)2(")ٕٔ :وًل
مانع مف أف يكوف السػر فػي تػذكير العاقبػة فػي اآليػات التػي معنػا ىػو الحمػؿ

أيضػا
عمى المعنى وىو المصير والمأوى والمنتيي ،وأف يكونالسػر فػي ذلػؾ – ً

مجازيا.
 كوف تأنيث المفظً
المثال الثانً :تذكٌر الشمس :
ِ
ػع َّ
س َوا ْلقَ َمػ ُػر ﴾ (القيامػػة )ٜ :فمفػػظ
وذلػػؾ فػػي قولػػو تعػػالىَ ﴿ :و ُجمػ َ
الشػ ْػم ُ
"الشػػمس" مؤنػػث وانمػػا ذكرىػػا  -سػػبحانو  -ىنػػا وأسػػندىا إلػػى الفعػػؿ ِ
ػع"
ُ
"جمػ َ
وليس "جمعت"؛ ألف تأنيثيا مجازي يجوز فييا التذكير والتأنيث وقػد أنثيػا ا﵀

  - في مواضع أخػر فقػاؿ ﴿ :إِ َذا َّس ُك ّْػو َر ْت ﴾ (التكػوير )ٔ :حيػث
الش ْػم ُ
ػػػو َر ْت" الممحػػػػؽ بػػػػو تػػػػاء التأنيػػػػث ،وقػػػػاؿ سػػػػبحانو:
أسػػػػندىا إلػػػػى الفعػػػػؿ " ُكػ ّْ
)ٔ( مشكؿ إعراب القرآف.ٕٗٙ/ٔ :
)ٕ( الدر المصوف في عموـ الكتاب المكنوف.٘ٗٛ/ٗ :
مجمة كمية أصوؿ الديف والدعوة بأسيوط  /العدد التاسع والثالثوف ٕٕٔٓـ  -الجزء الثاني

ٕٓٗٔ
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﴿ َوتََرى َّ
ات ا ْل َي ِم ِ
ػي ْـ
ػيف َوِا َذا َغ َرَب ْ
س إِ َذا طَمَ َع ْت تََز َاوُر َع ْف َك ْي ِف ِي ْـ َذ َ
ػت تَ ْق ِر ُ
ضُ
الش ْم َ
الشم ِ
أيضػا  ،-وقػاؿ -
َذ َ
اؿ ﴾ (الكيؼ ،)ٔٚ :مسندة إلػى أفعػاؿ مؤنثػة – ً
ات ّْ َ

الشػ ْػم ِ
جػػؿ وعػػال َ ﴿ :-و َّ
اىا ﴾ (الشػػمس ،)ٔ :فعػػود ضػػمير الغائػػب
ػػح َ
س َو ُ
ض َ
المؤنث عمى الشمس ،يدؿ عمى أنيا مستعممة ىنا مؤنثة.

وقد ذكر السميف الحمبي ىػذا السػر فػي العػدوؿ عػف التأنيػث إلػى التػذكير
ِ
ػػع َّ
س َوا ْلقَ َمػ ُػػر ﴾
عنػػػد تفسػػػيره ليػػػذه اآليػػػة فقػػػاؿ" :قولػػػو تعػػػالىَ ﴿ :و ُجمػ َ
ػػم ُ
الشػ ْ
ٍ
ِ
لتغميػػب
ي ،وقيػػؿ:
ألف
تأنيػػث؛ َّ
ػػؽ عالمػػ ُة
التأنيػػث مجػػاز ّّ
َ
(القيامػػة )ٜ :لػػـ تَ ْم َح ْ

ػذكير ،وفيػػو نظػ ٌػر؛ لػػو قمػػت« :قػػاـ ىنػ ٌػد وزيػ ٌػد» لػػـ َي ُجػ ْػز عنػػد الجميػ ِ
التػ ِ
ػور مػػف
ِ
العرب"( ،)1ونقؿ النحاس عند تفسيره ليػذه اآليػة الكريمػة عػف محمػد بػف يزيػد
أنو قاؿ" :ىذا كمّو تأنيث غير حقيقي ألنو لـ يؤّنث لمفرؽ بيف شػيء وشػيء،

فمؾ تذكيره ألنو بمعنى شخص وشيء"(.)2
المثال الثالث :تذكٌر الساعة:
ػب ﴾ (الشػػورى:
يؾ لَ َعػ َّػؿ َّ
وذلػػؾ فػػي قولػػو تعػػالىَ ﴿ :و َمػػا ُيػ ْػد ِر َ
ػاع َة قَ ِريػ ٌ
السػ َ
يػب ﴾ بالتػذكير،
 ،)ٔٚفمفظ الساعة مؤنث ،وأخبر عنيا – سبحانو – بػ ﴿ قَ ِر ٌ
ولػػيس "قريبػػة" بالتأنيػػث ،والسػػر فػػي ذلػػؾ ىػػو أف تأنيػػث السػػاعة مجػػازي ،وقػػد
ػاد أ ْ ِ
السػػاع َة ِ
ييػػا ِلتُ ْجػ َػزى ُكػ ُّػؿ
آت َيػ ٌة أَ َكػ ُ
أنثيػػا سػػبحانو فػػي مواضػػع أخػػر ﴿ :إِ َّف َّ َ
ُخف َ
آتيػػػ ٌة وأ ْ ِ
ِ
َن ْفػ ٍ
ييػػػا ﴾
ػػعى ﴾ (طػػػو ،)ٔ٘ :حيػػػث أخبػػػر عنيػػػا بػػػػ ﴿ َ
ػػس ِب َمػػػا تَ ْ
ُخف َ
سػ َ
ػاع َة قَ ِائ َم ػ ًة ﴾ ،حيػػث وصػػفيا سػػبحانو ب ػػ ﴿
بالتأنيػػث ،قولػػوَ ﴿ :و َمػػا أَظُػ ُّ
ػف َّ
السػ َ
قَ ِائ َم ًة ﴾ بالتأنيث ،وغير ذلؾ مف اآليات.

)ٔ( الدر المصوف.ٜ٘ٙ/ٔٓ :
)ٕ( إعراب القرآف.ٖ٘/٘ :
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ػب" ألف تأنيػػث السػػاعة
وقػػد أشػػار الزجػػاج إلػػى ىػػذا فقػػاؿ" :إنمػػا جػػاز "قَ ِريػ ٌ
تأنيػػث غيػػر حقيقػػي ،وىػػو بمعنػػى :لعػػؿ البعػػث قريػػب ،ويجػػوز أف يكػػوف عمػػى
اع ِة قريب"(.)1
لعؿ مجيء َّ
الس َ
معنى َ
يػب ﴾ (الشػورى:
يؾ لَ َع َّػؿ َّ
والبغوي فقاؿ" :قولػو تعػالىَ ﴿ :و َمػا ُي ْػد ِر َ
ػاع َة قَ ِر ٌ
الس َ

 ،)ٔٚولـ يقؿ قريبة ألف تأنيثيا غير حقيقي ،ومجازه :الوقت قريب"(.)2
المثال الرابع :تذكٌر لفظ النساء:
وذلؾ في قولو تعالىًَ ﴿ :ل َي ِح ُّؿ لَ َؾ ّْ
َّؿ ِب ِي َّف ِم ْػف
َف تََبد َ
اء ِم ْف َب ْع ُد َوًَل أ ْ
س ُ
الن َ
ش ٍ
س ُن ُي َّف إًَِّل ما ممَ َك ْت َي ِمي ُن َؾ َو َك َ َّ
ّْ
يبػا
أ َْزَو ٍ
اج َولَ ْو أ ْ
ػيء َرِق ً
َع َج َب َؾ ُح ْ
َ َ
اف الم ُو َعمَى ُكؿ َ ْ
﴾ (األحػزاب ،)ٕ٘ :حيػػث أسػػند الحػػؽ  -سػػبحانو  -النسػاء وىػػو لفػػظ مؤنػػث
إلى الفعؿ َ"ي ِح ُّؿ" بصيغة التذكير ،ولـ يقؿ "تحػؿ" السػر فػي ذلػؾ ىػو أف تأنيػث
لفظ النساء مجازي.

وقػػد أورد ىػػذا السػػر الزمخشػػري عنػػد تفسػػيره لفيػػة الكريمػػة فقػػاؿ :قولػػو
ألف تأنيػث الجمػع غيػر حقيقػى ،واذا جػاز
تعالىًَ ﴿ :ل َي ِح ُّػؿ ﴾ قػرئ بالتػذكيرّ ،
بغيػر فصػؿ فػي قولػو تعػالى ﴿ وقَػ َ ِ
س َػوةٌ ﴾ (يوسػؼ )ٖٓ :كػاف مػع الفصػػؿ
ػاؿ ن ْ
َ
()4
أجػػػوز"( ،)3وىنػػػاؾ قػػػراءة أخػػػرى سػػػبعية ً"ًل تَ ِحػ ُّ
ػػؿ" "عمػػػى معنػػػى ًل تحػػػؿ لػػػؾ
جماعة النساء"(.)5

)ٔ( معاني القرآف واعرابو.ٖٜٚ/ٗ :
)ٕ( تفسير البغوي.ٕٔٗ/ٗ :

)ٖ( الكشاؼ.ٖ٘٘ ،ٕ٘٘/ٖ :

)ٗ( وىي قراءة " أبو عمرو " .انظر :حجة القراءات ًلبف زنجمة ،ص.ٜ٘ٚ :
)٘( معاني القرآف واعرابو.ٕٖٗ/ٗ :
مجمة كمية أصوؿ الديف والدعوة بأسيوط  /العدد التاسع والثالثوف ٕٕٔٓـ  -الجزء الثاني
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ادلطهة انزاتع

اكتساب ادلؤوث انتذكري مه ادلذكز

وذلؾ في حالة اإلضافة إلى مذكر فكما أنػو "قػد يكتسػب المضػاؼ المػذكر

ػالحا لمحػػذؼ
مػػف المؤنػػث المضػػاؼ إليػػو التأنيػػث بشػػرط أف يكػػوف المضػػاؼ صػ ً
أيضػػا  -ربمػػا كػػاف المضػػاؼ مؤنثًػػا فاكتسػػب
واقامػػة المضػػاؼ إليػػو مقامػػو ً -

التػذكير مػف المػػذكر المضػاؼ إليػػو بالشػرط الػػذي تقػدـ"( ،)1واألمثمػػة عمػى ذلػػؾ

كثيرة منيا:
المثال األول :تذكٌر رحمة:
ػػػف ا ْلم ْح ِسػ ِ
ػػػو قَ ِريػ ِ
ػػػت المَّػ ِ
يف ﴾
وذلػػػػؾ فػػػػي قولػػػػو تعػػػػالى ﴿ :إِ َّف َر ْح َمػ َ
ػػػن َ
ٌ
ػػػب مػ ْ ُ
(األعراؼ.)٘ٙ :
فأخبر – سبحانو – عػف الرحمػة وىػو لفػظ مؤنػث بػػ "قريػب" وىػو مػذكر،

وذلؾ ألف رحمة مضافة إلى ا﵀  -  -واألصؿ أف توصؼ بػ "قريبة".

ػت المَّ ِػو
وقد أشار إلى ىذا السر ابف عقيؿ فقاؿ" :قولػو تعػالى ﴿ :إِ َّف َر ْح َم َ
يف ﴾ فرحمػػة مؤنػػث واكتسػػبت التػػذكير بإضػػافتيا إلػػى ا﵀
ػب ِمػ ْػف ا ْل ُم ْح ِسػ ِػن َ
قَ ِريػ ٌ
 -تعالى  -فإف لـ يصمح المضاؼ لمحذؼ واًلستغناء بالمضاؼ إليػو عنػو لػـ

يجز التأنيث"(.)2

وقػػد ذكػػر األلوسػػي عنػػد تفسػػيره ليػػذه اآليػػة الكريمػػة" :أف العػػرب تعطػػي

المضاؼ حكـ المضاؼ إليو في التذكير والتأنيث إذا صح اًلستغناء عنو وىػو

)ٔ( شرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابف مالؾ.ٜٗ/ٖ :
)ٕ( المرجع السابؽ ،نفسو.
مجمة كمية أصوؿ الديف والدعوة بأسيوط  /العدد التاسع والثالثوف ٕٕٔٓـ  -الجزء الثاني
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أمر مشيور فالرحمة إلضافتيا إلى اًلسـ الجميؿ قد اكتسبت مػا صػح اإلخبػار

عنيا بالمذكر"(.)1
المثال الثانً :تذكٌر لفظ "كلمة":
ؽ َعمَ ْي ِو َكمِم ُة ا ْل َع َذ ِ
وذلؾ في قولو تعالى ﴿ :أَفَ َم ْف َح َّ
ت تُْن ِق ُذ َم ْف ِفي
اب أَفَأَ ْن َ
َ
َّ
النػ ِ
"حػػػؽَّ"
ػػار ﴾ (الزمػػػر ،)ٜٔ :حيػػػث أسػػػند "كممػػػة" وىػػػي مؤنثػػػة إلػػػى الفعػػػؿ َ
بالتذكير ،وذلؾ إلضافة "كممة" إلى العذاب وىو مذكر فاكتسبت "كممػة" التػذكير

"حؽَّ" بدوف تػاء التأنيػث ،مػع إمكػاف اًلسػتغناء
منو وصح أف تسند إلى الفعؿ َ
عػػػف المضػػػاؼ وىػػػو "كممػػػة" ،وابقػػػاء المضػػػاؼ إليػػػو وىػػػو "العػػػذاب" واألصػػػؿ:
ػت َكمِ َمػػ ُة
"حقػػت" ،وقػػد أنثيػػا ا﵀ تعػػالى فػػي مواضػػع أخػػر فقػػاؿَ ﴿ :ولَ ِكػ ْػف َحقَّػ ْ
اب عمَى ا ْل َك ِ
يف َحقَّ ْت َعمَ ْػي ِي ْـ َكمِ َمػ ُة
يف ﴾ (الزمر ،)ٚٔ :وقولو ﴿ :إِ َّف الَِّذ َ
اف ِر َ
ا ْل َع َذ ِ َ
حمال عمى األصؿ وىو التأنيث.
وف ﴾ (يونس ،)ٜٙ :وذلؾ ً
َرّْب َؾ ًلَ ُي ْؤ ِم ُن َ
وقد أورد ىذا الطاىر ابف عاشػور عنػد تفسػيره ليػذه اآليػة فقػاؿ" :وكممػة
العذاب ىي كالـ ا﵀ المقتضي أف الكافر في العذاب ،أي تقدير ا﵀ ذلؾ لمكافر
في وعيده المتكرر في القرآف ،وتجريد فعؿ حؽ مف تاء التأنيث مع أف فاعمػو

نظػر
مؤنث المفظ وىو كممة ،ألف الفاعؿ اكتسب التذكير ممػا أضػيؼ ىػو إليػو ًا
إلمكاف اًلستغناء عػف المضػاؼ بالمضػاؼ إليػو ،فكأنػو قيػؿ :أفمػف حػؽ عميػو

العذاب"(.)2

)ٔ( روح المعاني.ٖٛٔ/ٗ :
)ٕ( التحرير والتنوير.ٖٚٔ/ٕٖ :
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ادلطهة اخلامس

انفصم تني انفعم وفاعهه تفاصم

مف أسرار تذكير المؤنث في القػرآف الكػريـ الفصػؿ بػيف الفعػؿ وفاعمػو بكممػة

أو جممة أو ضمير أو حرؼ ،وىذا في الغالب يقع في التأنيث المجازي فيكوف

قد اجتمع سبباف في التأنيث وىما :الفصؿ والتأنيث المجازي.

وقػػد استحسػػف أىػػؿ المغػػة تػػذكير المؤنػػث فػػي حالػػة الفصػػؿ بػػيف الفعػػؿ

وفاعمو ،حيث قاؿ أبوبكر األنبػاري" :اعمػـ أف أفعػاؿ المؤنػث إذا ًلصػقتيا كػاف

قبيحا؛ كقولؾ :قامت ىند وفاطمة وعائشػة،
اًلختيار إثبات التاء ،وكاف حذفيا ً
وانمػػا قػػبح؛ ألف التأنيػػث بػػاب مضػػاد بػػاب التػػذكير ،فيفػػرؽ بػػيف فعػػؿ المػػذكر
والمؤنث ًلختالفيما ،فإذا فصمت بيف فعؿ المؤنث وبينو بشيء اعتدؿ التذكير

والتأنيث؛ كقولؾ :ضرب زيدا ىند ،وضربت زيدا ىند.

فمف أنث لزـ القياس ،ومف َّ
ذكر قاؿ :لما حجز بيف الفعؿ والمؤنث حػاجز

رجع الفعؿ إلى أصمو ،والقياس التأنيث ،والتذكير جائز ،وكػذلؾ تقػوؿ :وصػمت

إلى رقعتؾ ،فيحسف فيو التذكير والتأنيث؛ ألنؾ فرقت بيف الفعؿ والمؤنث ،فإف

قبيحػا؛ ألف المؤنػثً ،لصػؽ فعمػو وحكػي
قمت :وصمت رقعتؾ إلي كاف التػذكير ً
عػػف العػػرب :حضػػر القاضػػي ام ػرأة ،ويجػػوز :حضػػرت القاضػػي ام ػرأة  ...وقػػاؿ
السجسػػتاني :حسػػف التػػذكير فػػي ىػػذه المسػػألة؛ ألنيػػا جػػرت عمػػى ألسػػنتيـ،
فصارت كالمثؿ ،وقاؿ :إذا فصؿ بيف المؤنث وفعمو بشيء كاف الحاجز بينيمػا

عوضػػا مػػف تػػاء التأنيػػث المحذوفػػة ،وكػػذلؾ تقػػوؿ :جمسػػت فػػي الػػدار جاريتػػؾ،
ً
وجمس في الدار جاريتؾ ،ولبست الثوب ىند ،ولبس الثوب ىند.
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وقاؿ أبو عبيد والميث واألخفش :إذا فػرؽ بػيف الفعػؿ والمؤنػث كػاف التػذكير

حسػ ًنا؛ كقولػػؾ :تكمػػـ فػػي البيػػت أختػػؾ ،واحػػتج أبػػو عبيػػد بقػػوؿ ا﵀ :-  -
﴿ لَ ْف َي َن َ َّ
ػو التَّ ْق َػوى ﴾ (الحػج )ٖٛ :فقػاؿ:
وم َيا َوًَل ِد َم ُ
اؤ َىػا َولَ ِك ْػف َي َنالُ ُ
اؿ الم َو لُ ُح ُ
اجتمعت القراء عمى تذكير الفعؿ ،والمحوـ مؤنثة لما فرؽ بينيا وبيف الفعؿ.

ثـ قاؿ األنباري :وانما صار التأنيػث أجػود؛ ألف الفعػؿ إذا أتػى بعػد اًلسػـ

مػذكرا ،وقبمػو مؤنػث ،والػذيف
كاف فيو مكنػى مػف اًلسػـ فاسػتقبحوا أف يضػمروا
ً

اسػػتجازوا ذلػػؾ قػػالوا :نػػذىب إلػػى المعنػػى ،وقػػالوا :ىػػو فػػي التقػػديـ والتػػأخير

ش َارطُ َيا ﴾ (محمػد ،)ٔٛ :فػذكر ألنػو جمػع،
اء أَ ْ
سواء ،وقاؿ  ﴿ :-  -فَقَ ْد َج َ

ػػات ﴾
ػػاء ُى ُـ ا ْل َب ّْي َنػ ُ
والجمػػػوع يجػػػوز فػػػي فعميػػػا التػػػذكير والتأنيػػػث ،وكػػػذلؾَ ﴿ :جػ َ
ات ﴾ (البقرة.)ٔ(".. )ٕٖٔ :
اءتْ ُي ُـ ا ْل َب ّْي َن ُ
(آؿ عمراف ،)ٔٓ٘ :و﴿ َج َ
واألمثمة عمى ذلؾ  -غير ما ذكر أبو بكر األنباري -كثيرة نػذكر منيػا مػا

يمي:
المثال األول :تذكٌر الصٌحة:
َص َػب ُحوا ِفػي ِد َي ِ
ػارِى ْـ
يف ظَمَ ُمػوا َّ
وذلؾ في قولو تعػالىَ ﴿ :وأ َ
َخػ َذ الَّ ِػذ َ
الص ْػي َح ُة فَأ ْ
يف ﴾ (ىود ،)ٙٚ :حيث جاء الفاعػؿ وىػو الصػيحة مؤنثًػا ،والفعػؿ "أخػذ"
َج ِاث ِم َ
مذكر واألصؿ "أخذت" ،والسر في تذكير المؤنث ىنا ىو وجػود فاصػؿ بػيف الفعػؿ
ظمَ ُموا ﴾ وىو المفعوؿ بو ألخذ ،فقاـ الفصؿ مقػاـ
يف َ
وفاعمو وىو جممة ﴿ الَِّذ َ
التأنيث ،وقد وردت الصيحة مؤنثة في مواضػع أخػرى مػع وجػود الفصػؿ حمػالً
يف
عمػػى األصػػؿ مػػع عػػدـ اًلعتػػداد بالفصػػؿ ،منيػػا قولػػو تعػػالىَ ﴿ :وأ َ
َخػ َذ ِت الَّػ ِػذ َ
ػػارِىـ ج ِ
ِ ِ
يف ﴾ (ىػػػود ،)ٜٗ :وقولػػػو﴿ :
ظَمَ ُمػػػوا َّ
ػػػاث ِم َ
ػػػب ُحوا فػػػي د َيػ ِ ْ َ
َص َ
الصػ ْػػي َح ُة فَأ ْ
)ٔ( المذكر والمؤنث ألبي بكر األنبارئٕٙ - ٕٔٓ/ٕ :
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يف ﴾ (الحجر ،)ٖٚ :وغير ذلؾ مف اآليات.
َخ َذتْ ُي ُـ َّ
الص ْي َح ُة ُم ْ
فَأ َ
ش ِرِق َ
الص ْي َح ُة
يف ظَمَ ُموا َّ
وذكر ىذا السر أبو محمد مكي فقاؿ" :قولو ﴿ َوأ َ
َخ َذ الَِّذ َ
﴾ (ىػػود )ٙٚ :إنمػػا حػػذفت التػػاء مػػف أخػػذ ألنػػو قػػد فػػرؽ بػػيف المؤنػػث وىػػو
ظمَ ُمػوا ﴾ وىػػو مفعػػوؿ أخػػذ
َّ
يف َ
"الصػ ْػي َح ُة" وبػػيف فعمػػو وىػػو َ"أ َ
َخػ َذ" بقولػػو ﴿ :الَّػ ِػذ َ
فقامػػػت التفرقػػػة مقػػػاـ التأنيػػػث وقػػػد قػػػاؿ فػػػي آخػػػر السػػػورة فػػػي قصػػػة شػػػعيب
َخ ػ َذ ِت ﴾ (ىػػود ،)ٜٗ :فجػػرى بالتأنيػػث عمػػى األصػػؿ ولػػـ يعتػػد بالتفرقػػة،
﴿ َوأ َ
وقيؿ :إنما حذفت التاء ألف تأنيث الصيحة غير حقيقػي إذ لػيس ليػا ذكػر مػف

لفظيػػا وقيػػؿ إنمػػا حػػذفت التػػاء ألنػػو حمػػؿ عمػػى معنػػى الصػػياح إذ الصػػيحة
والصياح بمعنى واحد وكذلؾ العمة في كؿ ما شابيو"(.)1

الم َّػرة مػف
وبمثمو قاؿ السميف الحمبي وأضاؼ" :و َّ
الص ْػيحة :فَ ْعمػة تػدؿ عمػى َ
الصوت الشديد :صاح يصيح ِ
صوت بقوة"(.)2
الصياح ،وىي
صياحاً ،أيَّ :
ُ

وفصؿ القوؿ في ذلؾ أبو جعفر الغرناطي فقاؿ" :اآلية التاسعة مف سورة
الص ْي َح ُة
يف ظَمَ ُموا َّ
ىود  ،-  -قولو تعالى في قصة صالحَ ﴿ :وأ َ
َخ َذ الَِّذ َ
َص َب ُحوا ِفي ِد َي ِ
يف ﴾ (ىود ،)ٙٚ :وقاؿ في ىذه السورة في قصة
ارِى ْـ َج ِاث ِم َ
فَأ ْ
آم ُنوا َم َع ُو ِب َر ْح َم ٍة ِم َّنا
َّي َنا ُ
ش َع ْي ًبا َوالَِّذ َ
اء أ َْم ُرَنا َنج ْ
شعيب َ ﴿ :-  -ولَ َّما َج َ
يف َ
َص َب ُحوا ِفي ِد َي ِ
يف ﴾ (ىود،)ٜٗ :
يف ظَمَ ُموا َّ
َوأ َ
ارِى ْـ َج ِاث ِم َ
َخ َذ ِت الَِّذ َ
الص ْي َح ُة فَأ ْ
َخ َذ) في قصة صالح
(وأ َ
ُيسأؿ عف سقوط عالمة التأنيث مف الفعؿ في قولوَ :
وثبوتيا فيو في قصة شعيب مع التساوي في الفاعؿ وىي الصيحة والتساوي
في الفصؿ الواقع بيف الفعؿ وفاعمو الرافع لو ؟

)ٔ( مشكؿ إعراب القرآف.ٖٙٛ/ٔ :
)ٕ( الدر المصوف.ٖ٘ٓ/ٙ :
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والجواب عن ذلك :أف التأنيث عمى ضربيف حقيقي وغير حقيقي،

فالحقيقي ًل تحذؼ تاء التأنيث مف فعمو غالباً إًل أف يقع فصؿ نحو قاـ اليوـ

ىند ،وكمما كثر الفصؿ حسف الحذؼ ،ومف كالميـ حضر القاضي اليوـ امرأة،

واإلثبات مع الحقيقي أولى ما لـ يكف جمعاً ،وأما التأنيث غير الحقيقي
اءهُ َم ْو ِعظَ ٌة ِم ْف َرّْب ِو
فالحذؼ فيو مع الفصؿ حسف ،قاؿ تعالى ﴿ :فَ َم ْف َج َ
فَا ْنتَ َيى ﴾ (البقرة ،)ٕٚ٘ :وىو كثير ،فإف كثر الفصؿ ازداد حسناً( ،ومنو) ﴿
الص ْي َح ُة ﴾ ،فالحذؼ واإلثبات ىنا جائزاف والحذؼ أحسف،
يف ظَمَ ُموا َّ
َوأ َ
َخ َذ الَِّذ َ
فجاء الفعؿ في اآلية األولى عمى األوؿ ،ثـ ورد في قصة شعيب وىي الثانية
بإثبات عالمة التأنيث عمى الوجو الثاني ،جمعاً بيف الوجييف إذ اآليتاف في

سورة واحدة وتقدميا األولى عمى ما ينبغي ،وا﵀ أعمـ"(.)1
المثال الثانً :تذكٌر "شفاعة":
س َع ْف َن ْف ٍ
ش ْي ًئا َوًلَ
س َ
وذلؾ في قولو َ ﴿ :-  -واتَّقُوا َي ْو ًما ًلَ تَ ْج ِزي َن ْف ٌ
ِ
وف ﴾ (البقرة ،)ٗٛ :حيث
ُي ْق َب ُؿ ِم ْن َيا َ
نص ُر َ
شفَ َ
اع ٌة َوًلَ ُي ْؤ َخ ُذ م ْن َيا َع ْد ٌؿ َوًلَ ُى ْـ ُي َ
مذكر وىو الفعؿ ،وانما صح
إف لفظ الشفاعة ورد مؤنثًا وىو الفاعؿ ،و ُ"ي ْق َب ُؿ" ًا
إسناد لفظ شفاعة المؤنث إلى الفعؿ ُ"ي ْؤ َخ ُذ" بصيغة التذكير لمفصؿ بينيما
بفاصؿ وىو ىنا الجار والمجرور "منيا".

وقػػد أنػػث ا﵀ – تعػػالى – لفػػظ "الشػػفاعة" فػػي آيػػات أخػػر  -مػػع وجػػود

الفاصػػؿ  -مراعػػاة للصػػؿ وىػػو التأنيػػث ،كمػػا قػػاؿ َ ﴿ :-  -واتَّقُػوا َي ْو ًمػػا ًلَ
ػس َعػ ْػف َن ْفػ ٍ
اع ٌة َوًلَ ُىػ ْػـ
شػ ْػي ًئا َوًلَ ُي ْق َب ػ ُؿ ِم ْن َيػػا َعػ ْػد ٌؿ َوًلَ تَنفَ ُع َيػػا َ
ػس َ
ش ػفَ َ
تَ ْجػ ِػزي َن ْفػ ٌ
)ٔ( مػػالؾ التأويػػؿ القػػاطع بػػذوي اإللحػػاد والتعطيػػؿ فػػي توجيػػو المتشػػابو المفػػظ مػػف آي
التنزيؿ.ٕٙٓ ،ٕٜ٘/ٕ :
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وف ﴾ (البقػػػرة ،)ٕٖٔ :وكمػػػا فػػػي قولػػػو  -جػػػؿ وعػػػال ﴿ :فَ َمػػػا تَػػػ ْنفَ ُع ُي ْـ
نصػ ُػػر َ
ُي َ
الشػ ِ
اع ُة َّ
يف ﴾ (المػػدثر ،)ٗٛ :ومػػع عػػدـ وجػػود الفاصػػؿ كمػػا فػػي قولػػو
َ
ػاف ِع َ
شػفَ َ
ِ
تعػػالىَ ﴿ :ي ْو َم ِئػ ٍػذ ًلَ تَنفَػػعُ َّ
ػي لَػ ُو قَػ ْػوًلً ﴾
اع ُة إًِلَّ َمػ ْػف أ َِذ َف لَػ ُ
الشػفَ َ
ػو الػ َّػر ْح َم ُف َو َرضػ َ
(طوَ ﴿ ،)ٜٔٓ :وًلَ تَنفَعُ َّ
اع ُة ِع ْن َدهُ إًِلَّ لِ َم ْف أ َِذ َف لَ ُو ﴾ (سبأ،)ٕٖ :
الشفَ َ
اع ٌة ﴾
وقد َّ
فصؿ ذلؾ األخفش فقاؿ" :وأما قولوَ ﴿ :وًلَ ُي ْق َب ُؿ ِم ْن َيا َ
شفَ َ
(البقرة ،)ٗٛ :وانما َّ
ذكر اًلسـ المؤنث ألف كؿ مؤنث فرقت بينو وبيف فعمو

حسف أف ّْ
ألف
َف ذلؾ يقبح في اإلنس وما أشبييـ مما يعقؿ؛ َّ
تذكر فعمو ،إًلّ أ َّ

الذي يعقؿ أشد استحقاقًا لمفعؿ ،وذلؾ أف ىذا إنما يؤنث ويذكر ليفصؿ بيف

معنييف ،والموات كػ "اًلرض" و"الجدار" ليس بينيما معنى كنحو ما بيف الرجؿ

والمرأة ،فكؿ ما ًل يعقؿ يشبو بالموات ،وما يعقؿ يشبو بالمرأة والرجؿ نحو
ِ
س ِ
يف ﴾ (يوسؼ )ٗ :لما أطاعوا صاروا كمف يعقؿ،
اج ِد َ
قولوَ ﴿ :أر َْيتُ ُي ْـ لي َ
َّ
فرؽ
قاؿ تعالىَ ﴿ :ولَ ْو َك َ
ص َ
اف ِب ِي ْـ َخ َ
اص ٌة ﴾ (الحشر ،)ٜ :فذكر الفعؿ حيف ّ
بينو وبيف اًلسـ ،وقاؿً ﴿ :لَ ُي ْؤ َخ ُذ ِمن ُك ْـ ِف ْد َي ٌة ﴾ (الحديد ،)ٔ٘ :وتق أر ﴿ تُ ْؤ َخ ُذ ﴾،
القاضي ام أرةٌ"،
ضر
"ح َ
وقد يقاؿ – أيضاً  -ذاؾ في اإلنس ،زعموا أنيـ يقولوفَ :
َ
فأما فعؿ الجميع فقد يذ ّكر ويؤنث ألف تأنيث الجميع ليس بتأنيث الفصؿ أًل
الرجا ُؿ" ِ
ترى أنؾ تؤنث جماعة المذكر فتقوؿِ :
القوـ" ،وتسمي رجال
و"ى َي
"ى َي ّْ
ّ
ُ
()1
تأنيث مث ُؿ التذكير ،وليس بفصؿ" .
بػ "بعاؿ" فتصرفو ألف ىذا
ٌ
اع ٌة ﴾ وىػي "وًل
وىناؾ قراءة أخرى في قولو تعالىَ ﴿ :وًلَ ُي ْق َب ُؿ ِم ْن َيػا َ
شػفَ َ
تُ ْق َبػػػ ُؿ منيػػػا" بتأنيػػػث الفعػػػؿ مراعػػػاة لتأنيػػػث شػػػفاعة فػػػي األصػػػؿ ،وقػػػد ذكػػػر
ابػػف زنجمػػة القػراءتيف ووجييمػػا فقػػاؿ" :قػ أر ابػػف كثيػػر وأبػػو عمػػرو ﴿ َوًلَ ُي ْق َبػ ُؿ

)ٔ( معانى القرآف.ٜٓ/ٔ :
مجمة كمية أصوؿ الديف والدعوة بأسيوط  /العدد التاسع والثالثوف ٕٕٔٓـ  -الجزء الثاني

ٕٜٔٗ
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ِم ْن َيػػا ﴾ بالتػػاء وق ػ أر البػػاقوف باليػػاء ،مػػف ق ػ أر بالتػػاء فمتأنيػػث الشػػفاعة وسػػقط
الص ْػي َح ُة ﴾ (ىػود ،)ٜٗ :وحجػة
يف ظَمَ ُمػوا َّ
السؤاؿ فصار كقولوَ ﴿ :وأ َ
َخػ َذ ِت الَّ ِػذ َ
مف ق أر بالياء ىي أف تأنيث الشفاعة ليسػت حقيقيػة فمػؾ فػي لفظػو فػي الفعػؿ

ػاءهُ
التذكير والتأنيث تقوؿ قد قبؿ منؾ الشفاعة وقبمت منػؾ وكػذلؾ ﴿ فَ َم ْػف َج َ
َم ْو ِعظَ ٌة ﴾ (البقػرة)ٕٚ٘ :؛ ألف معنػى موعظػة ووعػظ وشػفاعة وتشػفع واحػد؛
فمذلؾ جاز التذكير والتأنيث عمػى المفػظ والمعنػى ،وحجػة أخػرى لمػا فصػؿ بػيف

اسـ المؤنث وفعمو بفاصؿ َّ
ذكر الفعػؿ ألف الفاصػؿ صػار كػالعوض منػو ومثمػو
وف لِ َّمن ِ
اس َعمَ ْي ُك ْـ ُح َّج ٌة ﴾ (البقرة.)1(".. )ٔ٘ٓ :
﴿ لِ َئ َّال َي ُك َ
المثال الثالث :تذكٌر " موعظة " :
ِ
ِ
ؼ
سمَ َ
اءهُ َم ْو ِعظَ ٌة م ْف َرّْبو فَا ْنتَ َيى َفمَ ُو َما َ
وذلؾ في قولو تعالى ﴿ :فَ َم ْف َج َ
﴾ (البقرة ،)ٕٚ٘ :فقد حذفت تاء التأنيػث مػف الفعػؿ واألصػؿ "جاءتػو" لوجػود

"م ْو ِعظَ ػ ٌة" بػػالمفعوؿ بػػو وىػػو ضػػمير الغائػػب
الفصػػؿ بػػيف الفعػػؿ وفاعمػػو وىػػو َ

ػاءهُ" ،وقػػد أنػػث ا﵀  -  -الموعظػػة فػػي موضػػع آخػػر عمػػى
"اليػػاء" فػػي َ
"جػ َ
ُّيػا َّ
ظػ ٌة
ػاءتْ ُك ْـ َم ْو ِع َ
اعتبار أصميا وىو التأنيث فقاؿ تعالىَ ﴿ :يػا أَي َ
ػاس قَ ْػد َج َ
الن ُ
ِم ْف َرّْب ُك ْـ ﴾ (يونس.)٘ٛ :
ْؼ فيو مع الفصؿ
قاؿ السيوطي في ذلؾ" :وأما التأنيث غير الحقيقي فالحذ ُ
ِ
ِ
ؼ ﴾
سمَ َ
اءهُ َم ْو ِعظَ ٌة م ْف َرّْبو فَا ْنتَ َيى َفمَ ُو َما َ
حسف ،قاؿ تعالى ﴿ :فَ َم ْف َج َ

(البقرة ،)ٕٚ٘ :وىو كثير ،فإف زاد الفصؿ ازداد حسناً"(.)2

)ٔ( حجة القراءات ،عبد الرحمف بف محمد ،أبو زرعة ابف زنجمة ،ص.ٜٙ ،ٜ٘ :

سػمى (إعجػاز القػرآف ومعتػرؾ األقػراف):
وي َّ
)ٕ( الكتاب :معتػرؾ األقػراف فػي إعجػاز القػرآفُ ،
ٖ.ٕٜٕ/

مجمة كمية أصوؿ الديف والدعوة بأسيوط  /العدد التاسع والثالثوف ٕٕٔٓـ  -الجزء الثاني

ٕٓ٘ٔ
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ػاءهُ َم ْو ِعظَػ ٌة ِم ْػف َرّْب ِػو
وقاؿ أبو حياف – ً
أيضا " :-قولو تعػالى ﴿ :فَ َم ْػف َج َ
ؼ ﴾ (البقػػػرة ]ٕٚ٘ :حػػػذؼ تػػػاء التأنيػػػث مػػػف :جاءتػػػو،
سػػػمَ َ
فَػػػا ْنتَ َيى َفمَػ ُ
ػػو َمػػػا َ

لمفصؿ ،وألف تأنيث الموعظة مجازي"(.)1
المثال الرابع :تذكٌر "الضاللة":
وذلؾ في قولو تعالى ﴿ :فَ ِريقًا َى َدى َوفَ ِريقًا َح َّ
َّال لَ ُة ﴾
ؽ َعمَ ْي ِي ُـ الض َ
(األعراؼ ،)ٖٓ :فقد َّ
ذكر ا﵀ تعالى الضاللة حيث أسندىا إلى فعؿ مذكر وىو

"عمَ ْي ِي ُـ"،
"حؽَّ" ،واألصؿ حقت وذلؾ لمفصؿ بيف الفعؿ وفاعمو بالجار والمجرور َ
َ
وأنثيا في آية أخرى بإسنادىا إلى فعؿ مؤنث عمى األصؿ فقاؿ تعالى:
َّال لَ ُة ﴾ [النحؿ.]ٖٙ :
﴿ فَ ِم ْن ُي ْـ َم ْف َى َدى المَّ ُو َو ِم ْن ُي ْـ َم ْف َحقَّ ْت َعمَ ْي ِو الض َ
مذكر والعػرب
قاؿ أبو عبيدة عند تفسيره ليذه اآلية" :وخرج فعؿ الضاللة ًا

فرقوا بيف الفعؿ وبيف المؤنثة لقوليـ :مضى مف الشػير ليمػة"
تفعؿ ذلؾ إذا ّ
..

()2

وقد فصؿ الزركشي القوؿ في ذلؾ فقاؿ" :فإف قمػت :مػا الفػرؽ بػيف قولػو
الضػ َػال لَ ُة ﴾ (النحػػؿ:
ػت َعمَ ْيػ ِػو َّ
ػو َو ِم ػ ْن ُي ْـ َمػ ْػف َحقَّػ ْ
سػػبحانو ﴿ :فَ ِم ػ ْن ُي ْـ َمػ ْػف َىػ َػدى المَّػ ُ
 )ٖٙوبػػيف قولػػو ﴿ :فَ ِريقًػػا َىػ َػدى َوفَ ِريقًػػا َحػ َّ
الضػ َػال لَ ُة ﴾ (األع ػراؼ:
ػؽ َعمَػ ْػي ِي ُـ َّ
ٖٓ).

قيؿ :الفرؽ بينيما مف وجييف :لفظي ومعنوي:

)ٔ( البحر المحيط.ٚٓٛ/ٕ :
)ٕ( مجاز القرآف.ٕٖٔ/ٔ :
مجمة كمية أصوؿ الديف والدعوة بأسيوط  /العدد التاسع والثالثوف ٕٕٔٓـ  -الجزء الثاني

ٕٔ٘ٔ
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أما اللفظً ،فيو أف الفصؿ بيف الفعػؿ والفاعػؿ فػي قولػوَ ﴿ :ح َّ
ػؽ َعمَ ْػي ِي ُـ
َّػال لَ ُة ﴾ والحػذؼ مػع كثػرة
َّال لَ ُة ﴾ ،أكثر منيا في قولوَ ﴿ :حقَّ ْت َعمَ ْي ِػو الض َ
الض َ

الحواجز أحسف.

َّال لَ ُة
[م ْف] في قولوَ ﴿ :و ِم ْن ُي ْـ َم ْف َحقَّ ْت َعمَ ْي ِو الض َ
وأما المعنوي ،فيو أف َ
ُم ٍة
﴾ راجعة عمى الجماعة وىي مؤنثة لفظًا ،بدليؿ ﴿ َولَقَ ْد َب َعثْ َنا ِفي ُك ّْؿ أ َّ
َّال لَ ُة ﴾ ،أي مف
سوًلً ﴾ (النحؿ ،)ٖٙ :ثـ قاؿَ ﴿ :و ِم ْن ُي ْـ َم ْف َحقَّ ْت َعمَ ْي ِو الض َ
َر ُ
تمؾ األمـ ولو قاؿ[ :ضمت] لتعينت التاء  -والكالماف واحد واف كاف معناىما

احدا  -فكاف إثبات التاء أحسف مف تركيا ألنيا ثابتة فيما ىو مف معنى الكالـ
و ً

المتأخر ،وأما ﴿ فَ ِريقًا َى َدى َوفَ ِريقًا َح َّ
َّال لَ ُة ﴾ ،فالفريؽ مذكر ولو
ؽ َعمَ ْي ِي ُـ الض َ
قاؿ[ :ضموا] لكاف بغير تاء وقولوَ ﴿ :ح َّ
َّال لَ ُة ﴾ في معناه ،فجاء
ؽ َعمَ ْي ِي ُـ الض َ

بغير تاء وىذا أسموب لطيؼ مف أساليب العرب أف يدعو حكـ المفظ الواجب

في قياس لغتيـ إذا كاف في مركبو كممة ًل يجب ليا حكـ ذلؾ الحكـ"(.)1
المثال الخامس :تذكٌر أسوة:
ػاف لَ ُكػـ ِفػي رس ِ ِ
سػ َن ٌة لِ َم ْػف
ػوؿ المَّػو أ ْ
ُس َػوةٌ َح َ
َ ُ
وذلؾ في قولو تعالى ﴿ :لَقَ ْػد َك َ ْ
ػر ﴾ (األحػزاب ،)ٕٔ :وفػػي قولػػو
ػو َك ِثيػ ًا
ػو َوا ْل َيػ ْػوَـ ْاآل ِخػ َػر َوَذ َكػ َػر المَّػ َ
ػاف َي ْر ُجػػو المَّػ َ
َكػ َ
ِ
ػو َوا ْل َي ْػوَـ ْاآل ِخ َػر ﴾
ػاف َي ْر ُجػو المَّ َ
س َن ٌة لِ َم ْف َك َ
تعالى ﴿ :لَقَ ْد َك َ
اف لَ ُك ْـ في ِي ْـ أ ْ
ُس َوةٌ َح َ

(الممتحنة )ٙ :والسر في العدوؿ عف التأنيث إلى التذكير ىنا ىو الفصؿ بيف
ِ
س ِ
ػوؿ المَّ ِػو ﴾ فػي اآليػة األولػى
الفعؿ "كاف" وفاعمو "أسوة" بقولػو ﴿ :لَ ُك ْػـ فػي َر ُ
ػػػـ ِفػػػػي ِي ْـ ﴾ فػػػػي اآليػػػػة الثانيػػػػة وقػػػػد أنثػػػػت "أسػػػػوة" فػػػػي قولػػػػو:
وقولػػػػو ﴿ :لَ ُكػ ْ

)ٔ( البرىاف في عموـ القرآف.ٖٜٙ/ٖ :
مجمة كمية أصوؿ الديف والدعوة بأسيوط  /العدد التاسع والثالثوف ٕٕٔٓـ  -الجزء الثاني

ٕٕ٘ٔ
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ِ ِ ِ
ػو ﴾ (الممتحنػة )ٗ :مراعػاة
يف َم َع ُ
يـ َوالَِّذ َ
﴿ قَ ْد َكا َن ْت لَ ُك ْـ أ ْ
ُس َوةٌ َح َ
س َن ٌة في إ ْب َارى َ
للصؿ وىو التأنيث مع وجود الفاصؿ لكف أقؿ مف سابقو.
وقد أشار إلػى ىػذا الكرمػاني

ُس َػوةٌ
فقػاؿ " :قولػو تعػالى ﴿ :قَ ْػد َكا َن ْ
ػت لَ ُك ْػـ أ ْ
ِ
س ػ َن ٌة ﴾ أنػػث الفعػػؿ األوؿ مػػع
فػػي ِي ْـ أ ْ
ُسػ َػوةٌ َح َ

ػاف لَ ُكػ ْػـ
س ػ َن ٌة ﴾ وبعػػده ﴿ لَقَػ ْػد َكػ َ
َح َ
الحائؿَّ ،
وذكر الثاني لكثرة الحائؿ ،وانما كرر ألف األوؿ في القوؿ والثػاني فػي
الفعؿ وقيؿ األوؿ في إبراىيـ والثاني في محمد .)1( "-  -
المثال السادس :تذكٌر "نعمة":
ػو ِن ْع َمػ ٌة ِم ْػف
وذلؾ في قولو تعالى عف يػونس  ﴿ :-  -لَ ْػوًَل أ ْ
َف تَ َد َارَك ُ
رّْب ِو لَ ُن ِب َذ ِبا ْلعر ِ
اء َو ُى َو مذْموـ ﴾ (القمػـ ،)ٜٗ :حيػث ِّ
ذكػر "نعمػة" بإسػنادىا إلػى
ََ
َ
َ ُ ٌ
الفعؿ المذكر وىو "تَ َد َارَك ُو" ،واألصؿ "تداركتو" لمفصؿ بيف الفعؿ وفاعمو بحرؼ
وىو "الياء" وىو المفعوؿ.
وقد أشار إلى ىذا الرازي فقاؿ :عند تفسيره ليذه اآليػة" :لِ َػـ لَ ْػـ يقػؿ :لػوًل
أف تداركتو نعمة مػف ربػو ؟ الجػواب :إنمػا حسػف تػذكير الفعػؿ لفصػؿ الضػمير
في تداركو"(.)2

وىنػػاؾ أمثمػػة أخػػرى كثيػػرة ذكػػر فييػػا المؤنػػث لمفصػػؿ بػػيف الفعػػؿ وفاعمػػو
يف َكفَ ُػروا ا ْل َح َيػاةُ ُّ
الػد ْن َيا ﴾ (البقػرة،)ٕٕٔ :
بفاصؿ منيا قولو تعالىُ ﴿ :زّْي َف لِمَّ ِػذ َ
حيث قاؿ  -سبحانو ُ ﴿ :-زّْي َف ﴾ عمػى التػذكير ،ولػـ يقػؿ" :زينػت" بالتأنيػث،
وقػػد أنثيػػا – سػػبحانو  -فػػي آيػػات أخػػرى مراعػػاة ألصػػميا ،فػػي قولػػو تعػػالى:
)ٔ( أسرار التكرار في القرآف المسمى البرىاف في توجيو متشابو القرآف لما فيو مف الحجة
والبياف.ٕٖٙ ،

)ٕ( مفاتيح الغيب.ٙٔٚ/ٖٓ :
مجمة كمية أصوؿ الديف والدعوة بأسيوط  /العدد التاسع والثالثوف ٕٕٔٓـ  -الجزء الثاني
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أسرار العدول عن التأنيث إلى التذكير في القرآن الكريم
وأثرها في إبراز اإلعجاز البياني للقرآن

يف اتَّ َخ ُذوا ِديػ َن ُي ْـ لَ ِع ًبػا َولَ ْي ًػوا َو َغ َّػرتْ ُي ْـ ا ْل َح َيػاةُ ُّ
الػد ْن َيا ﴾ (األنعػاـ،)ٚٓ :
﴿ َوَذ ِر الَِّذ َ

وقولػػو سػػبحانو ﴿ :فَػالَ تَ ُغػ َّػرَّن ُك ْـ ا ْل َح َيػػاةُ الػ ُّػد ْن َيا ﴾ (لقمػػاف ،)ٖٖ :وقولػػو تعػػالى:
﴿ يػػوـ ًلَ ينفَػػع الظَّػػالِ ِم َ ِ
ػوء الػػد ِ
َّار ﴾ (غػػافر:
ََْ َ ُ
سػ ُ
يف َم ْعػػذ َرتُ ُي ْـ َولَ ُيػ ُػـ المَّ ْع َن ػ ُة َولَ ُيػ ْػـ ُ

ٕ٘) ،واألصػػؿ تنفػػع ،لكػػف لمػػا فصػػؿ بػػيف الفعػػؿ وىػػو "ينفػػع" ،وفاعمػػو وىػػو
يف" جاز التذكير.
"معذرة" بالمفعوؿ بو وىو "الظَّالِ ِم َ

ػت فَػ َػو ّْؿ
ومنيػػا كػػذلؾ تػػذكير الحجػػة فػػي قولػػو تعػػالىَ ﴿ :و ِمػ ْػف َح ْيػ ُ
ػث َخ َر ْجػ َ
سِ
ػوف
ػج ِد ا ْل َحػ َػرِاـ َو َح ْي ُ
ػوى ُك ْـ َ
ػؾ َ
َو ْج َي َ
ػث َمػا ُك ْنػتُ ْـ فَ َولُّػوا ُو ُج َ
شػ ْط َرهُ لِ َػئ َّال َي ُكػ َ
شػ ْط َر ا ْل َم ْ
ػوف لِ َّمن ِ
لِ َّمن ِ
ػاس َعمَػى المَّ ِػو
اس َعمَ ْي ُك ْـ ُح َّج ٌة ﴾ (البقرة ،)ٔ٘ٓ :وقولػو ﴿ :لِ َػئ َّال َي ُك َ
سػ ِ
ػػؿ ﴾ (النسػػاء ،ٔٙ٘ :الجاثيػػػة ،)ٕ٘ :حيػػث ذكػػػر حجػػة ىنػػػا
ػػد ُّ
ُحجَّػػ ٌة َب ْع َ
الر ُ
بإسػنادىا إلػى الفعػػؿ المػذكر "يكػػوف" لمفصػؿ بينيمػػا ،وقػد أنثيػػا ا﵀ تعػالى فػػي
ُّوف
يف ُي َحػاج َ
مواضع أخر عمى اعتبار األصؿ وىو التأنيث فقػاؿ تعػالىَ ﴿ :والَّ ِػذ َ
ِفي المَّ ِو ِم ْف بع ِد ما استُ ِجيب لَ ُو حجَّتُيـ َد ِ
ضػ ٌة ِع ْن َػد َرّْب ِي ْػـ ﴾ (الشػورى،)ٔٚ :
اح َ
َْ َ ْ َ
ُ ُْ
وفي قولو تعالىُ ﴿ :ق ْؿ َفمِمَّ ِو ا ْل ُحجَّػ ُة ا ْل َبالِ َغػ ُة ﴾ (األنعػاـ ،)ٜٔٗ :حيػث وصػؼ
الحجػػة فػػي اآليػػة األولػػى بػػ ﴿ َد ِ
ض ػ ٌة ﴾ ،وفػػي الثانيػػة بػػ ﴿ ا ْل َبالِ َغػ ُة ﴾ وىمػػا
اح َ
مؤنثاف فدؿ عمى أف موصوفيما مؤنث.
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أسرار العدول عن التأنيث إلى التذكير في القرآن الكريم
وأثرها في إبراز اإلعجاز البياني للقرآن

ادلطهة انسادس
انفصم تني انفعم وفاعهه تئال
"فػػإذا كػػاف الفاعػػؿ مؤنثًػػا ووقػػع بعػػد "إًل" فتػػذكير الفعػػؿ أفصػػح"( ،)1فيكػػوف

مذكرا ،وىو أخص مف السبب السابؽ ،وىو قاعدة عند العرب ًل يجوز
الفاعؿ ً
حمػال عمػى
خالفيا ،أما السبب السابؽ فيجوز التأنيث فيػو مػع وجػود الفاصػؿ ً
األصؿ وىو التأنيث.

مثاؿ ذلؾ تذكير مساكف في قولو تعالى ﴿ :فَأَصبحوا ًلَ يرى إًِلَّ مس ِ
ػاك ُن ُي ْـ
َُْ
َ َ
َُ
﴾ (األحقػػاؼ )ٕ٘ :حيػػث أسػػند ا﵀  -جػػؿ وعػػال  -المسػػاكف إلػػى الفعػػؿ وىػػو

ُ"ي َرى" بالتذكير ولـ يقؿ" :تَُرى" بالتأنيث ،وقد أنثيا ا﵀ تعالى في موضع أخػرى
فاعال ولـ تسبؽ بإًل فقاؿ ﴿ :فَ ِت ْم َؾ م ِ
سػ َك ْف ِم ْػف َب ْع ِػد ِى ْـ
لكف ليست ً
ساك ُن ُي ْـ لَ ْػـ تُ ْ
َ َ

إًِلَّ َقمِيالً ﴾ (القصص.)٘ٛ :

َص َػب ُحوا ًَل ُيػرى إًَِّل
وقد أشار الفراء إلى ىذا السر فقاؿ" :قولو تعالى ﴿ :فَأ ْ
م ِ
سػػاك ُن ُي ْـ ﴾ وبيػػاف [ذلػػؾ] أف العػػرب إِ َذا جعمػػت ِفعػػؿ المؤنػػث قبػػؿ إًِل ذكػػروه
َ
فقالوا :لـ يقـ إًل جاريتؾ"(،)2

وقد فصػمو الطبري فقاؿ :قولو تعالى ﴿ :فَأَصبحوا ًلَ يػرى إًِلَّ مس ِ
ػاك ُن ُي ْـ ﴾
َُْ
َ َ
َُ
(األحقػػاؼ )ٕ٘ :العػػرب تػ ّْ
ػذكر األفعػػاؿ التػػي قبػػؿ إًل واف كانػػت األسػػماء التػػي
بعػػدىا أسػػماء إنػػاث ،فتقػػوؿ :مػػا قػػاـ إًل أختػػؾ ،مػػا جػػاءني إًل جاريتػػؾ ،وًل
)ٔ( دراسات ألسموب القرآف.ٕٕٗ/ٛ :
)ٕ( معاني القرآف ،ٖٕٔ/ٖ :بتصرؼ.
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أسرار العدول عن التأنيث إلى التذكير في القرآن الكريم
وأثرها في إبراز اإلعجاز البياني للقرآن

يكادوف يقولوف :ما جاءتني إًل جاريتػؾ ،وذلػؾ أف المحػذوؼ قبػؿ إًل أحػد ،أو
شيء واحد ،وشيء يذكر فعميمػا العػرب ،واف عنػى بيمػا المؤنػث ،فتقػوؿ :إف
منيف أحد فأكرمو ،وًل يقولوف :إف جاءتؾ"(.)1
جاءؾ
ّ

)ٔ( تفسير الطبري.ٖٔٓ/ٕٕ :
مجمة كمية أصوؿ الديف والدعوة بأسيوط  /العدد التاسع والثالثوف ٕٕٔٓـ  -الجزء الثاني

ٕٔ٘ٙ

أسرار العدول عن التأنيث إلى التذكير في القرآن الكريم
وأثرها في إبراز اإلعجاز البياني للقرآن

ادلطهة انساتع

تقدَم فعم ادلؤوث عهً فاعهه

مف أسرار العدوؿ عف التأنيث إلى التذكير في السياؽ القرآني تقػديـ فعػؿ

مػذكرً ،ويجػوز التأنيػث
ا
المؤنث عمػى فاعمػو فحينئػذ يػذكر الفعػؿ فيكػوف فاعمػو

مراعاة للصؿ.

ػػدر مؤنثًػػػا مثػػػؿ العاقبػػػة،
ػػاف الفاعػػػؿ ِفػػػي مػػػذىب مصػ ًا
قػػػاؿ الفػػػراء" :إِ َذا َكػ َ
قدمت فعمو قبمو جاز تذكيره وتأنيثو"(.)1
والموعظة ،والعافية ،فإنؾ إِ َذا ّ

واألمثمة عمى ذلؾ كثيرة منيا ما يمي:
المثال األول :تذكٌر القلوب:
ػوب فَ ِريػ ٍ
ؽ ِمػ ْن ُي ْـ ﴾ (التوبػة:
وذلؾ في قولو تعالىِ ﴿ :م ْف َب ْع ِد َما َك َ
اد َي ِزيغُ ُقمُ ُ
 ،)ٔٔٚحيػػث َّ
ذكػػر سػػبحانو القمػػوب بإسػػنادىا إلػػى فعػػؿ مػػذكر َ"ي ِزي ػغُ" لتقػػديـ

الفعؿ عمػى فاعمػو ،وقػد أنػث ا﵀ – تعػالى  -القمػوب فػي مواضػع أخػر مراعػاة
ػار َولَ ِك ْػف تَ ْع َمػى
للصؿ وىو التأنيث وذلؾ قولو تعالى ﴿ :فَِإ َّن َيػا ًَل تَ ْع َمػى ْاأل َْب َ
صُ
الصػ ُػد ِ
ػو
ػوب الَِّتػػي ِفػػي ُّ
ور ﴾ (الحػػج ،)ٗٙ :وقولػػو تعػػالىَ ﴿ :وِا َذا ُذ ِكػ َػر المَّػ ُ
ا ْل ُقمُػ ُ
وف ِب ْاآل ِخ َرِة ﴾ (الزمػر ،)ٗ٘ :وقولػو تعػالى:
َو ْح َدهُ ا ْ
يف ًَل ُي ْؤ ِم ُن َ
وب الَِّذ َ
ش َمأ ََّز ْت ُقمُ ُ
ِ
وب ا ْل َح َن ِ
وف ِبالمَّ ِو الظُّ ُنوَنا ﴾ (األحزاب.)ٔٓ :
اج َر َوتَظُ ُّن َ
﴿ َوَبمَ َغت ا ْل ُقمُ ُ
وقد أشار السمرقندي إلى ىذا فقاؿ" :قػ أر حمػزة وعاصػـ فػي روايػة حفػص

ػػوب" باليػػاء بمفػػظ التػػذكير ،والبػػاقوف بالتػػاء بمفػػظ التأنيػػث( .)2ولفػػظ
َ"ي ِزيػػغُ ُقمُ ُ
حقيقيػػا ،جػػاز التأنيػػث والتػػذكير ،ألف الفعػػؿ مقػػدـ فيجػػوز
التأنيػػث إذا لػػـ يكػػف
ً
)ٔ( معاني القرآف ،٘ٓٔ/ٔ ،ٖ٘ٙ/ٔ :بتصرؼ.
)ٕ( انظر :السبعة في القراءات ،ص.ٖٜٔ :
مجمة كمية أصوؿ الديف والدعوة بأسيوط  /العدد التاسع والثالثوف ٕٕٔٓـ  -الجزء الثاني

ٕٔ٘ٚ

أسرار العدول عن التأنيث إلى التذكير في القرآن الكريم
وأثرها في إبراز اإلعجاز البياني للقرآن

التػػذكير والتأنيػػػث"(ٔ) ،فقػػراءة التػػػذكير لتقػػديـ الفعػػػؿ ،ولسػػر آخػػػر أشػػار إليػػػو
السمرقندي وىو أف تأنيث القموب مجازي.

ػرَ َح ْم َػزة َو َح ْفػص ﴿ ِم ْػف َب ْع ِػد
وقد فصؿ القوؿ في ذلؾ ابف زنجمة فقػاؿ" :قَ َأ
وف ِبالتَّػ ِ
ػاد ي ِزْي ػغُ ُقمُػػوب ﴾ ِبا ْليػ ِ
اعمَػػـ أَف فعػػؿ
ػاء َوقَػ َأ
ػرَ ا ْل َبػػاقُ َ
ػاء  ...ثػػـ قػػاؿْ :
َ
ُ
َمػػا َكػ َ َ
اعة يتَقَدَّـ لمذكر أَو مؤنث إِف ِش ْئت أنثت فعمو إِذا قَدمتػو َوِاف ِشػ ْئت ذكرتػو
جم َ
َ
اؤ َىػػػا ﴾ (الحػػػج،)ٖٚ :
ػػف َي َنػ َ
َك َمػػػا قَػ َ
وم َيػػػا َوًَل ِد َم ُ
ػػاؿ  ﴿ :-  -لَػ ْ
ػػاؿ المَّػ َ
ػػو لُ ُح ُ
و﴿ ًَل َي ِح ُّؿ لَ َؾ ّْ
اعػة َوِاذا
اء ِم ْف َب ْع ُد ﴾ (األحزاب )ٕ٘ :فَِإذا أنثت ْ
جم َ
س ُ
الن َ
أردت َ
ِ
ِ
اسما وترتفع ا ْل ُقمُػوب
ذكرت ْ
جمعا َومف قَ َأرَ ﴿ َي ِزْيغُ ﴾ ِبا ْل َياء جعؿ في َكاد ْ
أردت ً
بػ ﴿ َي ِزْيغُ ﴾ َوالتَّ ْق ِدير َكاد ْاألَمر ِ
يزيغ ُقمُوب فريؽ ِم ْن ُيـ َوِا َّن َما قَدرَنا َى َذا التَّ ْق ِدير
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اءة ًَل يجػوز أَف
ألَف َكاد فعؿ ويزيػغ فعػؿ َوا ْلف ْعػؿ ًَل َيمػي ا ْلف ْعػؿ َ
وعمػى َىػذه ا ْلق َػر َ
يرتَفع ا ْل ُقمُوب بػ َكاد ومف قَ أرَ ِبالتَّ ِ
اء ْارتَفَعت ا ْل ُقمُوب ب َكاد.
َ
ْ
َ
ثـ أورد مسألة في اآلية وأجاب عمييا فقاؿ" :فَػِإف قيػؿ لػـ َّأنػث ِ
تزيػغ َولػـ

تؤنث َكاد وىما فعالف ؟

ِ
ػاد ﴾ فعػؿ و" ِ
يعػا
ا ْل َجواب :قَ َ
ػاؿ ا ْلفػراءَ ﴿ :ك َ
تزيػغ" فعػؿ فمػؾ أَف تػذكرىما َجم ً
ِ
اف لَؾ ا ْل َو ْج َي ِ
اف ذكرت األوؿ ِألَف بعػده فعػال آخػر
يعا َفمَ َّما َك َ
َولَؾ أَف تؤنثيما َجم ً
تباعػػػد مػػػف ا ْل ُقمُػػػوب وأنثػػػت الَّػ ِػػذي ِبجنػػػب
ُم ْمتَزمػػػا بػػػالقموب فَػػػذكرت األوؿ ِأل ََّنػ ُ
ػػو َ
س ِبفعػػؿ متصػػرؼ وًل يكػػادوف يقولػػوف منػػو
ػاؿ َ
ا ْل ُقمُػػوب ،قَػ َ
وف ﴿ َكػ َ
آخػ ُػر َ
ػاد ﴾ لَػ ْػي َ
فاعال وًل مفعوًًل بو فذكرتو وأنثت " ِ ِ
ستَ ْقبؿ متصرؼ"(.)2
ً
تزيغ" أل ََّن ُو فعؿ ُم ْ

)ٔ( بحر العموـ.ٜٖ/ٕ :
)ٕ( حجة القراءات.ٖٕٙ ، ٖٕ٘ :
مجمة كمية أصوؿ الديف والدعوة بأسيوط  /العدد التاسع والثالثوف ٕٕٔٓـ  -الجزء الثاني

ٕٔ٘ٛ

أسرار العدول عن التأنيث إلى التذكير في القرآن الكريم
وأثرها في إبراز اإلعجاز البياني للقرآن

المثال الثانً :تذكٌر الصالة:
ِ
ِ
ص ِػد َي ًة ﴾
وذلؾ في قولو تعالىَ ﴿ :و َما َك َ
ػاء َوتَ ْ
ص َال تُ ُي ْـ ع ْن َد ا ْل َب ْيت إًَِّل ُم َك ً
اف َ

(األنفاؿ )ٖ٘ :حيث أسند سبحانو الصالة إلػى الفعػؿ "كػاف" بالتػذكير ولػـ يقػؿ
"كانت" بتاء التأنيث ،مع أف المفظ مؤنث وذلؾ لتقديـ فعؿ المؤنث عمػى فاعمػو

فاكتسب التذكير مف فعمو ،وقد أنث ا﵀ تعالى الصالة فػي مواضػع آخػر فقػاؿ:
يف ِكتَ ًابػا َم ْوقُوتًػا ﴾ (النسػاء ،)ٖٔٓ :وقولػو:
﴿ إِ َّف َّ
الص َالةَ َكا َن ْ
ػت َعمَػى ا ْل ُم ْػؤ ِم ِن َ
وىا ُى ُزًوا َولَ ِع ًبا ﴾ (المائدة.)٘ٛ :
اد ْيتُ ْـ إِلَى َّ
الص َال ِة اتَّ َخ ُذ َ
﴿ َوِا َذا َن َ
مشير إلى أف تقديـ فعؿ المؤنث عمى فاعمو سر مػف
ًا
وقد "قاؿ ابف فارس

أسػػرار تػػذكير المؤنػػث" :بػػاب تقػػديـ فعػػؿ تقػػديـ فعػػؿ المؤنػػث ،تقػػوؿ" :كانػػت

صالتؾ حسنة" ،ويجوز" :كاف صالتؾ" ،وفي كتاب ا﵀ -جؿ ثنػاؤه َ ﴿ :-و َمػا
ِ
ِ
ػاء ﴾"( ،)1والمعنػػى" :ومػػا كػػاف دعػػاؤىـ أو مػػا
َكػ َ
صػ َػال تُ ُي ْـ ع ْنػ َػد ا ْل َب ْيػػت إًَِّل ُم َكػ ً
ػاف َ
ص ِػد َي ًة" أي
ًا
ػاء" أي
صػفير"َ ،وتَ ْ
يسمونو صالة ،أو مػا يضػعوف موضػعيا "إًَِّل ُم َك ً
تصفيقًا"(.)2

)ٔ( المػػػذكر والمؤنػػػث ألبػػػي الحسػػػيف أحمػػػد بػػػف فػػػارس ،ص ،٘ٗ :ط :األولػػػى ،القػػػاىرة
ٜٜٔٙـ ،تحقيؽ :د /رمضاف عبد التواب.

)ٕ( أنوار التنزيؿ لمبيضاوي ،٘ٛ/ٖ :بتمخيص.
مجمة كمية أصوؿ الديف والدعوة بأسيوط  /العدد التاسع والثالثوف ٕٕٔٓـ  -الجزء الثاني

ٕٜٔ٘

أسرار العدول عن التأنيث إلى التذكير في القرآن الكريم
وأثرها في إبراز اإلعجاز البياني للقرآن

ادلطهة انثامه

وقىع انضمري أو اسم اإلشارج تني مثتدأ
وخرب أحدهما مذكز واِخز مؤوث

ضمير أو إشارة بيف
وقد أشار السيوطي إلى ىذا السر فقاؿ" :وحيث وقع
ٌ
مبتدأ وخبػر أحػدىما مػ َذ َّكر واآلخػر مؤنػث ،جػاز فػي الضػمير واإلشػارة التػذكير
ػاؿ َىػ َذا َر ْح َمػ ٌة ِمػ ْػف َرّْبػػي ﴾ (الكيػػؼ ،)ٜٛ :فػ ُذ ّْكر
والتأنيػػث ،كقولػػو تعػػالى ﴿ :قَػ َ
الس ّْػد( )1وىػو مػ َذ ّكر ،وقولػو تعػالى ﴿ :فَػ َذ ِان َؾ ُب ْرَىا َنػ ِ
اف ِم ْػف
والخبر مؤنػث لتقػدـ َّ
َرّْب َؾ ﴾ (القصصُ ،)ٖٕ :ذ ّْكر والمشار إليو اليد والعصا ،وىمػا مؤنثػاف لتػذكير

الخبر وىو برىاناف(.)2

َف تَ ْج َعػ َػؿ َب ْي َن َنػػا
)ٔ( يقصػػد السػػد المػػذكور فػػي قولػػو تعػػالى ﴿ :فَ َيػ ْػؿ َن ْج َعػ ُؿ لَػ َ
ػؾ َخ ْر ًجػػا َعمَػػى أ ْ
سدِّا ﴾ (الكيؼ ،)ٜٗ :وىو المشار إليو بػ "ىذا" في اآلية التي معنا.
َوَب ْي َن ُي ْـ َ
)ٕ( معترؾ األقراف في إعجاز القرآف.ٗٚٔ/ٖ :

مجمة كمية أصوؿ الديف والدعوة بأسيوط  /العدد التاسع والثالثوف ٕٕٔٓـ  -الجزء الثاني

ٕٓٔٙ

أسرار العدول عن التأنيث إلى التذكير في القرآن الكريم
وأثرها في إبراز اإلعجاز البياني للقرآن

ادلطهة انتاسع

َ ْ
كىن انهفظ اسم جىس

شائعا بيف ك ّؿ فرد مػف أفػراد الجػنس وًل يخػتص
اسـ الجنس ىو "ما كاف
ً
بواحػػد دوف غيػػره ،مثػػؿ رجػػؿ وامػرأة وكتػػاب وحصػػاف( ،)1قػػاؿ السػػيوطي" :وكػػؿ

حمػال عمػػى
أسػماء األجنػاس يجػوز فييػا التػذكير حمػ ًػال عمػى الجػنس والتأنيػث ً
ػاز َن ْخ ٍػؿ ُم ْنقَ ِع ٍػر ﴾ (القمػر ،)2(")ٕٓ :وجػاء فػي
َع َج ُ
الجماعة كقولػوَ ﴿ :كػأ ََّن ُي ْـ أ ْ

يػح
جاءتْيػا ِر ٌ
الكشؼ والبياف" :وقد سأؿ السائؿ قػاؿ :مػا الفػرؽ بػيف قولػوَ ﴿ :
الريح ِ
ِ
جاز َن ْخ ٍػؿ
َع ُ
عاص ٌ
سمَ ْي َ
عاصفَ ًة ﴾ وقولوَ ﴿ :كأ ََّن ُي ْـ أ ْ
ماف ّْ َ
ؼ ﴾ وقولو ﴿ :ولِ ُ
ِ
جػاز َن ْخ ٍػؿ ُم ْنقَ ِع ٍػر ﴾ فقػاؿ :كػؿ مػا ورد عميػؾ مػف ىػذا
َع ُ
خاوَي ٍة ﴾ ﴿ ،و َكػأ ََّن ُي ْـ أ ْ
تذكيرا ،ولؾ أف ترده إلى المعنى تأنيثًا"(.)3
ترده إلى المفظ
الباب فمؾ أف ّ
ً
واألمثمة كثيرة منيا:
المثال األول :تذكٌر السماء :
اء ُم ْنفَ ِط ٌػر ِب ِػو ﴾ (المزمػؿ ،)ٔٛ :فالسػماء
وذلؾ في قولو تعػالىَّ ﴿ :
الس َػم ُ
"م ْنفَ ِطٌر" ولـ يقؿ منفطرة بالتأنيث
ىنا مستعممة ًا
مذكر حيث ُوصفت بمذكر وىو ُ
والسر في العدوؿ عف التأنيث إلى التذكير ىو كوف السماء اسػـ جػنس يجػوز

مذكر في قولػو تعػالى﴿ :
أيضا ورد المفظ ًا
فييا التذكير والتأنيث ،وىنا ُذ ّْكرت ،و ً
سػ ْقفًا َم ْحفُوظًػػا ﴾ (األنبيػػاء )ٖٕ :ولػػـ يقػػؿ محفوظػػة بالتأنيػػث
َو َج َع ْم َنػا َّ
اء َ
السػ َػم َ

لكوف السماء اسـ جػنس فتػارة يعػدؿ ا﵀ تعػالى عػف التأنيػث إلػى التػذكير كمػا
)ٔ( معجـ المغة العربية المعاصرة ،د /أحمد مختار عبد الحميد عمر ،ٗٓ٘/ٔ :بزيادة.
)ٕ( معترؾ األقراف في إعجاز القرآف.ٗٚٔ/ٖ :

)ٖ( الكشؼ والبياف عف تفسير القرآف لمثعمبي.ٔٙٙ/ٜ :
مجمة كمية أصوؿ الديف والدعوة بأسيوط  /العدد التاسع والثالثوف ٕٕٔٓـ  -الجزء الثاني

ٕٔٔٙ

أسرار العدول عن التأنيث إلى التذكير في القرآن الكريم
وأثرها في إبراز اإلعجاز البياني للقرآن

ىنػػػػػػػا ،وتػػػػػػػارة يؤنػػػػػػػث المفػػػػػػػظ عمػػػػػػػى األصػػػػػػػؿ كمػػػػػػػا فػػػػػػػي قولػػػػػػػو تعػػػػػػػالى:
ػت ﴾ (اًلنشػػقاؽ ،)ٕ ،ٔ :وقولػػو
﴿ إِ َذا َّ
اء ا ْن َ
ػت لِ َرّْب َيػػا َو ُحقَّػ ْ
ش ػقَّ ْت * َوأ َِذ َنػ ْ
السػ َػم ُ
اىػا لِ َّمن ِ
سبحانو ﴿ :ولَقَ ْد جع ْم َنا ِفي َّ ِ
اىػا ِم ْػف
يف * َو َح ِف ْظ َن َ
وجا َو َزي ََّّن َ
ػاظ ِر َ
الس َماء ُب ُر ً
ََ
َ
طٍ
اف َر ِج ٍيـ ﴾ (الحجر.)ٔٚ ،ٔٙ :
ش ْي َ
ُك ّْؿ َ
اء ُم ْنفَ ِط ٌػر
وقد أشار الثعمبي إلى ىذا السر فقاؿ" :قولو َّ ﴿ :-  -
الس َم ُ
ِب ِو ﴾ (المزمؿ :)ٔٛ :وقد يجوز أف يكػوف تػذكيرىـ إياىػا؛ ألنيػا مػف األسػماء
التي ًل فصؿ فييا بيف مؤنثيا ومذكرىا ،أي أنيا مف أسماء الجنس"(.)1

ػماء ُم ْنفَ ِط ٌػر
وفصؿ القوؿ في ذلؾ الراغب األصفياني فقاؿ" :وقاؿَّ ﴿ :
َّ
الس ُ
شػقَّ ْت ﴾ (اًلنشػقاؽ،)ٔ :
ِب ِو ﴾ (المزمؿ ،)ٔٛ :فذ ّكر ،وقػاؿ ﴿ :إِ َذا َّ
ػماء ا ْن َ
الس ُ

ط َػر ْت ﴾ (اًلنفطػار ،)ٔ :فأ ّنػث ،ووجػو ذلػؾ أنيػا كال ّنخػؿ فػي
﴿ إِ َذا َّ
ماء ا ْنفَ َ
الس ُ
الشجر ،وما يجري مجراه مف أسماء الجػنس الػذي يػذ ّكر ويؤّنػث ،ويخبػر عنػو
بمفػػظ الواحػػد والجمػػع ،والسػػماء الػػذي ىػػو المطػػر يػػذ ّكر ،ويجمػػع عمػػى أسػػمية،

شخص العالي"(.)2
و َّ
الس َم َاوةُ ال ّ
المثال الثانً :تذكٌر النخل:
وذلؾ في قولو تعالى ﴿ :تَ ْن ِزعُ َّ
َع َج ُاز َن ْخ ٍؿ ُم ْنقَ ِع ٍر ﴾ (القمر:
اس َكأ ََّن ُي ْـ أ ْ
الن َ
َّ
"م ْنقَ ِع ٍر" فعدؿ ىنا عػف
ٕٓ) حيث ذكر لفظ النخؿ حيف وصفو بمذكر وىو لفظ ُ
التأنيػػث إلػػى التػػذكير ألف النخػػؿ اسػػـ جػػنس يجػػوز تػػذكيره وتأنيثػػو وجػػاء ىنػػا
مذكر ليذا السر ،وقد أنثو في آيات أُخر عمى معنى جماعة النخػؿ منيػا قولػو
ًا
اويػ ٍ
ػػػػػػػاز َن ْخ ٍ
ػػػػػػػة ﴾ (الحاقػػػػػػػػة ،)ٚ :وقولػػػػػػػػو
َع َجػ ُ
تعػػػػػػػػالىَ ﴿ :كػػػػػػػػأ ََّن ُي ْـ أ ْ
ػػػػػػػػؿ َخ ِ َ
)ٔ( الكشؼ والبياف عف تفسير القرآف ،الثعمبي.ٔٙٙ/ٜ :
)ٕ( المفردات في غريب القرآف ،ص.ٕٗٚ :
مجمة كمية أصوؿ الديف والدعوة بأسيوط  /العدد التاسع والثالثوف ٕٕٔٓـ  -الجزء الثاني

ٕٕٔٙ

أسرار العدول عن التأنيث إلى التذكير في القرآن الكريم
وأثرها في إبراز اإلعجاز البياني للقرآن

ات لَّيا طَ ْمع َّن ِ
اسقَ ٍ
الن ْخ َؿ ب ِ
يد ﴾ ،وقولو  -جؿ وعػال ﴿ :-
ضٌ
– سبحانو َ ﴿ :-و َّ َ
ٌ
َ
َو ِم ْف َّ
اف َد ِان َي ٌة ﴾ (األنعاـ.)ٜٜ :
الن ْخ ِؿ ِم ْف طَ ْم ِع َيا ِق ْن َو ٌ

وقػػد أشػػار الزجػػاج إلػػى ىػػذا فقػػاؿ :قولػػو  ﴿ :-  -تَ ْنػ ِػزعُ َّ
ػاس َكػأ ََّن ُي ْـ
النػ َ
َع َج ُاز َن ْخ ٍؿ ُم ْنقَ ِع ٍر ﴾ (القمرَ " )ٕٓ :كػأ ََّن ُي ْـ" ىينػا فػي موضػع الحػاؿ ،والمعنػى
أْ

تنػزع النػاس مشػبييف النخػػؿ المنقعػر ،فػالمنقعر المقطػػوع مػف أصػولو ،وكانػػت
الريح تكبيـ عمى وجوىيـ ،وقولوُ ﴿ :م ْنقَ ِع ٍر ﴾ النخؿ يذكر ويؤنث ،يقاؿ :ىذا
نخؿ ،وىذه نخؿ ،فمنقعر عمى مف قاؿ :ىذا نخؿ ،ومف قاؿ :ىػذه نخػؿ ،فمثػؿ
َع َج ُاز َن ْخ ٍؿ َخ ِ
اوَي ٍة ﴾ (الحاقة.)1()ٚ :
قولو تعالىَ ﴿ :كأ ََّن ُي ْـ أ ْ
اسقَ ٍ
الن ْخ َؿ ب ِ
ات لَ َيا
والسميف الحمبي فقاؿ عند تفسيره لقولو تعالىَ ﴿ :و َّ َ
ط ْمع َن ِ
يد ﴾ (ؽ" :)ٔٓ :قولو تعالىَ ﴿ :و َّ
الن ْخ َؿ ﴾ النخؿ معروؼ ،وىو اسـ
ضٌ
َ ٌ
ٍ
َع َج ُاز
جنس يفرؽ بيف واحده وجمعو بالتاء ،ويذكر ويؤنث ،فمف التذكير قولو ﴿ :أ ْ
َع َج ُاز َن ْخ ٍؿ َخ ِ
اوَي ٍة ﴾ (الحاقة:
َن ْخ ٍؿ ُم ْنقَ ِع ٍر ﴾ (القمر )ٕٓ :ومف التأنيث ﴿ أ ْ

()3
()2
 )ٚويجمع عمى ٍ
أيضا(.)4
أيضا"  ،وبمثمو قاؿ القرطبي  ،واأللوسي ً
نخيؿ ً
المثال الثالث :تذكٌر البقـر:
ػاب َو َعمَ ْي َنػػا ﴾ (البقػػرة ،)ٚٓ :حيػػث
وذلػػؾ فػػي قولػػو تعػػالى ﴿ :إِ َّف ا ْل َبقَػ َػر تَ َ
شػ َ

ش َاب َو" بالتذكير ولـ يقػؿ" :تشػابيت" وعػدؿ عػف ذلػؾ ألنػو
قاؿ – سبحانو " :-تَ َ
اسـ جنس ،يذكر ويؤنث وجاء ىنا بالتذكير.

)ٔ( معاني القرآف واعرابو.ٜٛ /٘ :

)ٕ( غاية األماني في تفسير الكالـ الرباني ،ص.ٗٗ :
)ٖ( الجامع ألحكاـ القرآف.ٖٔٚ/ٔٚ :
)ٗ( روح المعاني.ٛٙ/ٔٗ :
مجمة كمية أصوؿ الديف والدعوة بأسيوط  /العدد التاسع والثالثوف ٕٕٔٓـ  -الجزء الثاني

ٖٕٔٙ

أسرار العدول عن التأنيث إلى التذكير في القرآن الكريم
وأثرها في إبراز اإلعجاز البياني للقرآن

ػاب َو َعمَ ْي َنػػا ﴾،
وقػػد أشػػار الكرمػػاني إلػػى ىػػذا فقػػاؿ" :قولػػو ﴿ :إِ َّف ا ْل َبقَػ َػر تَ َ
شػ َ
َّ
ذكػػر الفعػػؿ حم ػالً عمػػى الجػػنس"( ،)1وقػػاؿ األ لوسػػي عنػػد تفسػػيره ليػػذه اآليػػة:

"والبقر اسـ جنس جمعي يفػرؽ بينػو وبػيف واحػده بالتػاء ومثمػو يجػوز تػذكيره
وتأنيثو" ،وقاؿ الزجاج عند تفسيره ليذه اآلية ما ممخصػو( :والعػرب تقػوؿ فػي

اسما لمجنس ،ما كاف مثػؿ بقػرة
جمع البقر والجماؿ ،الباقر والجامؿ ،يجعمونو ً
وبقر ،ونخمة ونخؿ ،وسحابة وسحاب ،فإف العرب ،تذكره ،وتؤنثو ،فتقػوؿ ىػذا
بقر وىذه بقر ،وىذا نخؿ وىذه نخؿ ،فمف ذكر فػلف فػي لفػظ الجمػع أف يعبػر
عف جنسو فيقاؿ :فتقوؿ ىذا جمع ،وفي لفظػو أف يعبػر عػف الفرقػة والقطعػة،

فتقوؿ ىذه جماعة وىذه فرقة)(.)2

)ٔ( الكتاب :غرائب التفسير وعجائب التأويؿ.ٔٗٚ/ٔ :
)ٕ( معاني القرآف واعرابو.ٔ٘٘ ،ٔ٘ٗ/ٔ :
مجمة كمية أصوؿ الديف والدعوة بأسيوط  /العدد التاسع والثالثوف ٕٕٔٓـ  -الجزء الثاني

ٕٗٔٙ

أسرار العدول عن التأنيث إلى التذكير في القرآن الكريم
وأثرها في إبراز اإلعجاز البياني للقرآن

ادلطهة انعاشز

قصز انصفح عهً ادلىصىف

مف أسرار العدوؿ عف التأنيث إلى التذكير في القرآف الكػريـ كػوف الصػفة

مقصورة عمى الموصوؼ المؤنث في اًلستعماؿ فال تتعداه إلى غيػره ،واألمثمػة

عمى ذلؾ كثيرة منيا ما يمي:
المثال األول :تذكٌر لفظ الرٌح:
ػػر ع ِاتيػ ٍ
ُىمِ ُكوا ِبػ ِ
ػػة ﴾
ػػر ٍ
وذلػػػؾ فػػػي قولػػػو تعػػػالىَ ﴿ :وأ َّ
ػػاد فَػػػأ ْ
َمػػػا َعػ ٌ
صػ ٍ َ َ
ص ْر َ
يح َ
ػر ِفػي أَي ٍ
َّػاـ
ص ًا
سػ ْم َنا َعمَ ْػي ِي ْـ ِر ً
ص ْر َ
يحػا َ
(الحاقة .)ٙ :وقولػو  -سػبحانو  ﴿ :-فَأ َْر َ
َن ِح ٍ
يحػػا
سػ ْم َنا َعمَ ْػي ِي ْـ ِر ً
سػات ﴾ (فصػمت ،)ٔٙ :وقولػػو  -جػؿ وعػػال  ﴿ :-إِ َّنػا أ َْر َ
َ
ِ
ِ
ص ًار في َي ْػوِـ َن ْح ٍ
سػتَمر ﴾ (القمػر ،)ٜٔ :حيػث إف لفػظ الػريح مؤنػث،
ػس ُم ْ
ص ْر َ
َ
ووصؼ بمذكر وىو "صرصر" وليس "صرصرة" لكوف ىذه الوصؼ ًل يطمؽ إًل
عمػػى الػػريح فقػػط ،وقػػد أُنثػػت الػػريح حػػيف وصػػفت بمؤنػػث فػػي قولػػو تعػػالى:
يح طَ ّْيب ٍة وفَ ِرحػوا ِبيػا جاءتْيػا ِريػح ع ِ
ػؼ ﴾ (يػونس)ٕٕ :
اص ٌ
ٌ َ
﴿ َو َج َرْي َف ِب ِي ْـ ِب ِر ٍ َ َ ُ
َ َ َ َ
ط ّْي َب ٍة" ،لكوف الصفة غيػر قاصػرة عمػى الموصػوؼ بػؿ يوصػؼ بيػا
وىو لفظَ " :
ط ّْيبػػػ ًة ِفػػػي ج َّنػ ِ
غيػػػره مثػػػؿ مػػػا ورد فػػػي قولػػػو تعػػػالى ﴿ :وم ِ
ػػات َعػ ْػػد ٍف ﴾
َ
سػػػاك َف َ َ
ََ َ
ِ
ػؼ"،
"عاصػ ٌ
(التوبػػة ،)ٕٚ :ووصػػفت الػػريح فػػي نفػػس اآليػػة بمػػذكر وىػػو لفػػظ َ
أيضا  -قاصر عمى الريح.
لكوف العصؼ ً -
ص ٍػر ﴾
قاؿ أبو عبد ا﵀ الرازي" :فإف قيػؿ :كيػؼ قػاؿ تعػالىِ ﴿ :ب ِػر ٍ
ص ْر َ
يح َ
ولػػـ يقػػؿ صرصػػرة ،كمػػا قػػاؿ تعػػالى ﴿ :ع ِاتي ٍ
ػػة ﴾ وىػػو صػػفة لمؤنػػث ،ألنيػػا
َ َ
الشػػديدة الصػػوت أو الشػػديدة البػػرد ؟ قمنػػا :ألف الصرصػػر وصػػفو مخصػػوص
بالريح ًل يوصؼ بو غيرىا ،فأشبو باب حائض وطامث وحامؿ ،بخالؼ عاتية

مجمة كمية أصوؿ الديف والدعوة بأسيوط  /العدد التاسع والثالثوف ٕٕٔٓـ  -الجزء الثاني

ٕ٘ٔٙ

أسرار العدول عن التأنيث إلى التذكير في القرآن الكريم
وأثرها في إبراز اإلعجاز البياني للقرآن

فإف غير الريح مف األسماء المؤنثة يوصؼ بو"(.)1
المثال الثانً :تذكٌر لفظ البقرة:
وذلػػؾ فػػي قولػػو تعػػالى ﴿ :إِ َّنيػػا َبقَػ َػرةٌ ًل فػ ِ
اف ﴾ (البقػػرة:
ػار ٌ
ض َوًل ِب ْكػ ٌػر َع ػو ٌ
 ،)ٙٛحيػػث َّ
ذكػػر ا﵀ تعػػالى لفػػظ "البقػػرة" حػػيف وصػػفيا بمػػذكر وىػػو "فػ ِ
ض"
ػار ٌ
واألصؿ التأنيث فتوصػؼ بػػ "فارضػة" وانمػا ذكػرت لكػوف وصػؼ فػارض خػاص

باإلناث دوف الذكور.

قاؿ المقدسي عنػد تفسػيره لقولػو تعػالىَ ﴿ :يقُػو ُؿ إِ َّن َيػا َبقَ َػرةٌ ًَل فَ ِ
ض َوًَل
ػار ٌ
ِب ْكٌر ﴾ أيً :ل كبيرة وًل صغيرة ،و
البكػر :الفتػاةُ
الم ِس َّن ُة التػي ًل ُ
ُ
تمػد ،و ُ
الفارضُ :
اليػػػاء منيمػػػػا لالختصػ ِ
ػػػاص باإلنػػػػاث؛
وحػػػػذفت
الصػػػغيرةُ التػػػػي لػػػػـ ْ
تمػػػد قَػػػػطُُّ ،
ُ
كالحائض( ،)2وبمثمو قاؿ الشوكاني(.)3

)ٔ( أنمػوذج جميػػؿ فػي أسػػئمة وأجوبػة عػػف غرائػب آي التنزيػػؿ ،ص ، ٖ٘ٙ :وانظػر :فػػتح
الرحمف بكشؼ ما يمتبس في القرآف ألبي يحي األنصاري ،ص.٘ٚٛ :

)ٕ( فتح الرحمف في تفسير القرآف.ٕٔٚ/ٔ :
)ٖ( فتح القدير.ٕٛ/ٔ :

مجمة كمية أصوؿ الديف والدعوة بأسيوط  /العدد التاسع والثالثوف ٕٕٔٓـ  -الجزء الثاني

ٕٔٙٙ

أسرار العدول عن التأنيث إلى التذكير في القرآن الكريم
وأثرها في إبراز اإلعجاز البياني للقرآن

ادلطهة احلادٌ عشز
مزاعاج انفىاصم
"الفواصػػؿ ىػػي الكممػػات التػػي تتماثػػؿ فػػي أواخػػر حروفيػػا أو تتقػػارب ،مػػع
تكرر يؤذف بأف تماثميا أو
تماثؿ أو تقارب صيغ النطؽ بيا وتُكرر في السورة ًا
تقاربيا مقصود مف النظـ في آياتو كثيرة متماثمة ،تكثر وتقؿ"(.)1
ومف أسػرار العدوؿ عف التأنيث إلى التذكير في السياؽ القرآني مراعاة
مذكر مراعاة لمفواصؿ
الفواصؿ ،فالمفظ أحيا ًنا يكوف مف حقو التأنيث لكنو يأتي ًا

في السورة الكريمة وىذا مف بميغ الكالـ ،مثاؿ ذلؾ قولو تعالى عف مريـ ابنة

عمراف – ك  ﴿ :-وص َّدقَ ْت ِب َكمِم ِ
يف ﴾ حيث
ات َرّْب َيا َو ُكتُِب ِو َو َكا َن ْت ِم َف ا ْلقَ ِان ِت َ
َ َ
َ
يف" واألصؿ "القانتات" رعاية
وصفيا ا﵀ تعالى بجمع المذكر السالـ "ا ْلقَ ِان ِت َ

لفواصؿ اآليات التي قبميا مباشرة حيث إنيا ختمت بصيغة جمع المذكر السالـ،
القياس
قمت:
وىو وقد أشار إلى ىذا شيخ اإلسالـ زكريا األنصاري فقاؿ" :إف َ
ُ
قمت :رعاي ًة لمفواصؿ"(.)2
مف القانتات ،فمِ َـ َع َدؿ عنو إلى
القانتيف ؟ ُ
َ
وقيؿ :السػر العدوؿ عف التأنيث إلى التذكير في اآلية الكريمة ىو تغميػب

جريػا عمػى لغػة العػػرب فػي ذلػؾ فقػد أطبػؽ "أىػؿ المسػػاف
المػذكر عمػى المؤنػث ً
العربي عمى تغميب الذكر عمى األنثػى فػي الجمػع ،فممػا أراد أف يبػيف أف مػريـ
مف عباد ا﵀ القانتيف وكاف مػنيـ ذكػػور وانػاث غمػب الػذكور كمػا ىػو الواجػب
)ٔ( التحرير والتنوير.ٚ٘/ٔ :

)ٕ( فتح الرحمف بكشؼ ما يمتبس في القرآف ،ص.٘ٚ٘ :
مجمة كمية أصوؿ الديف والدعوة بأسيوط  /العدد التاسع والثالثوف ٕٕٔٓـ  -الجزء الثاني

ٕٔٙٚ

أسرار العدول عن التأنيث إلى التذكير في القرآن الكريم
وأثرها في إبراز اإلعجاز البياني للقرآن

ػف ا ْل ِ
يف ﴾ (يوسػؼ:
خػاط ِئ َ
في المغة العربيػة ،ونظيره قولو تعالى ﴿ :إِ َّن ِؾ ُك ْن ِت ِم َ
ػت ِمػ ْػف قَػػوٍـ َكػ ِ
يف ﴾ (النمػػؿ ،)1()ٖٗ :وأقػػوؿً :ل
 ،)ٕٜوقولػػو ﴿ :إِ َّن َيػػا َكا َنػ ْ
ػاف ِر َ
ْ
معا :رعاية الفواصؿ والتغميب.
مانع أف يكوف السر في ذلؾ األمريف ً

)ٔ( دفع إيياـ اًلضطراب عف آيات الكتاب ،ص.ٕٗٔ :
مجمة كمية أصوؿ الديف والدعوة بأسيوط  /العدد التاسع والثالثوف ٕٕٔٓـ  -الجزء الثاني

ٕٔٙٛ

أسرار العدول عن التأنيث إلى التذكير في القرآن الكريم
وأثرها في إبراز اإلعجاز البياني للقرآن

ادلطهة انثاوٍ عشز

جمٍء انهفظ عهً صُغح ادلصدر

مصػدر وذلػؾ "ألف
ًا
مف أسرار العدوؿ عف التأنيث إلى التػذكير كػوف المفػظ
تػذكير مػا خػرج منيػا عمػى لفػظ
المصادر تأنيثيا ليس بالتأنيث الالزـ ،فيجػوز
ُ

المؤنث وتأنيثو"(.)1
المثال األول :تذكٌر "بعٌد":
ػيف َغ ْيػر ب ِع ٍ
ِ ِ
ِ
يػد ﴾ (ؽ)ٖٔ :
وذلؾ فػي قولػو تعػالىَ ﴿ :وأ ُْزلِفَػت ا ْل َج َّنػ ُة ل ْم ُمتَّق َ َ َ
حيث ورد لفظ "ب ِع ٍ
يد" بالتذكير واألصؿ بعيػدة ألنػو وصػؼ لمؤنػث وىػو "ا ْل َج َّنػ ُة"
َ
ػذكير وتأنيثًػػا ،والسػػر فػػي العػػدوؿ عػػف التأنيػػث إلػػى
والصػػفة تتبػػع الموصػػوؼ تػ ًا
ػت
التذكير ىنا ىو وورد المفظ بصيغة المصدر ،ومثمو قولو تعػالى ﴿ :إِ َّف َر ْح َم َ
ِ
يف ﴾ (األعراؼ.)٘ٙ :
يب ِم َف ا ْل ُم ْح ِس ِن َ
المَّو قَ ِر ٌ
وقد أشار إلى ىػذا الزمخشػري فقػاؿَ ﴿ :غ ْيػر ب ِع ٍ
يػد" نصػب عمػى الظػرؼ،
َ َ
أي :مكا ًنا غير بعيد ،أو عمى الحاؿ ،وتذكيره ألنو عمى زنػة المصػدر ،كػالزئير
والصميؿ ،والمصادر يستوي في الوصؼ بيا المذكر والمؤنث"(.)2

وبمثمو قاؿ شيخ اإلسالـ زكريا النصاري(.)3
المثال الثانً :تذكٌر الحٌاة:

)ٔ( جامع البياف لمطبري.ٔٗٚ ،ٔٗٙ/ٚ :

)ٕ( مدارؾ التنزيؿ وحقائؽ التأويؿ.ٖٙٚ/ٖ :
)ٖ( فتح الرحمف بكشؼ ما يمتبس في القرآف ،زكريا األنصاري ،ص.ٖٖ٘ :
مجمة كمية أصوؿ الديف والدعوة بأسيوط  /العدد التاسع والثالثوف ٕٕٔٓـ  -الجزء الثاني

ٕٜٔٙ

أسرار العدول عن التأنيث إلى التذكير في القرآن الكريم
وأثرها في إبراز اإلعجاز البياني للقرآن

يف َكفَُروا ا ْل َح َياةُ ُّ
الد ْن َيا ﴾ (البقػرة)ٕٕٔ :
وذلؾ في قولو تعالىُ ﴿ :زّْي َف لِمَِّذ َ
ػف" بالتػذكير ولػيس "زينػت"
حيث إف لفظ الحياة مؤنث لكف أسند إلى الفعػؿ " ُزّْي َ

بالتأنيث ،وذلؾ ألف الحياة مصدر يجوز فييا التذكير والتأنيث ،وىنا ُذ ّْكرت.
يف َكفَُروا ا ْل َح َيػاةُ
وقد أشار الواحدي إلى ىذا فقاؿ :قولو تعالىُ ﴿ :زّْي َف ِلمَِّذ َ
الػ ُّػد ْن َيا ﴾ اآليػػة ،إنمػػا لػػـ يقػػؿ"ُ :زّْينػػت"؛ ألف الحيػػاة مصػػدر ،فػػذىب إلػػى تػػذكير
المصدر"(.)1

وقػػد ذكػػر الزجػػاج سػػريف آخػػريف لتػػذكير الحيػػاة فػػي اآليػػة الكريمػػة فقػػاؿ:

ػف" جػػاز فيػػو لفػػظ التػػذكير ،ولػػو كانػػت ُزّْي َنػػت لكػػاف صػواباً ،وزيػػف صػواب
ُ
"و"زّْيػ َ
حسف ،ألف تأنيث الحياة ليس بحقيقي ،ألف معنى الحياة ومعنى العيش واحد،
وقد فُ ِ
ص َؿ أيضػاً بػيف الفعػؿ وبػيف اًلسػـ المؤنػث( .)2وأقػوؿً :ل مػانع أف تكػوف

سػر فػي العػدوؿ التأنيػث إلػى التػذكير فػي اآليػة الكريمػة ،وا﵀
كؿ ىذه األمور ًا
أعمـ.
المثال الثالث :تذكٌر ال ِخ ٌَرة:
اف لَ ُي ُـ ا ْل ِخ َي َػرةُ
ؽ َما َي َ
وذلؾ في قولو تعالىَ ﴿ :و َرب َ
ُّؾ َي ْخمُ ُ
اء َوَي ْختَ ُار َما َك َ
ش ُ
سولُ ُو أ َْم ًار
﴾ ،وفي قولو تعالىَ ﴿ :و َما َك َ
اف لِ ُم ْؤ ِم ٍف َوًَل ُم ْؤ ِم َن ٍة إِ َذا قَ َ
ضى المَّ ُو َو َر ُ
ِ ِ
ِ
اسػما لػػ
أْ
َف َي ُك َ
وف لَ ُي ُـ ا ْلخ َي َرةُ م ْف أ َْم ِرى ْـ ﴾ (األحزاب ،)ٖٙ :حيث وقعت الخيرة ً
"كاف" بالتذكير فػي اآليػة األولػى ،وليكػوف بالتػذكير فػي اآليػة الثانيػة ،واألصػؿ
خيػػر،
كانػػت وتكػػوف ،والسػػر فػػي ذلػػؾ أف الخيػػرة مصػػدر بمعنػػى اًلختيػػار أو التَ ُّ
يجػػوز فييػػا التػػذكير والتأنيػػث ،ووردت ىنػػا بالتػػذكير عمػػى أحػػد الػػوجييف فػػي

)ٔ( التفسير البسيط.ٖٔٓ/ٗ :
)ٕ( معاني القرآف واعرابو.ٕٛٔ/ٔ :
مجمة كمية أصوؿ الديف والدعوة بأسيوط  /العدد التاسع والثالثوف ٕٕٔٓـ  -الجزء الثاني

ٕٓٔٚ

أسرار العدول عن التأنيث إلى التذكير في القرآن الكريم
وأثرها في إبراز اإلعجاز البياني للقرآن

القراءة ،ووردت مؤنثػة عمػى الوجػو اآلخػر فػي قػراءة أخػرى متػواترة ،حيػث قػ أر
ابف كثير ونافع وابف عامر وأبو عمرو ،ونافع« :أف تَ ُك ْو َف لَ ُي ُـ ا ْل ِخ َي َػرةُ» بالتػاء
(.)1
ػوف لَ ُي ُػـ ا ْل ِخ َي َػرةُ
وقد ذكر ىذا السر القرطبػي فقػاؿ" :قولػو تعػالى ﴿ :أ ْ
َف َي ُك َ
ِم ْف أ َْم ِرِى ْـ ﴾ ق أر الكوفيوف" :أف يكوف" بالياء ،وىو اختيار أبي عبيػد ،ألنػو قػد
فرؽ بػيف المؤنػث وبػيف فعمػو ،البػاقوف بالتػاء ،ألف المفػظ مؤنػث فتأنيػث فعمػو

حسػػػف ،والتػػػذكير عمػػػى أف الخيػػػرة بمعنػػػى التخييػػػر ،فػػػالخيرة مصػػػدر بمعنػػػى
اًلختيار"(.)2

)ٔ( السبعة في القراءات ًلبف مجاىد ،ص.ٕٕ٘ :
)ٕ( الجامع ألحكاـ القرآف.ٔٛٚ/ٔٗ :
مجمة كمية أصوؿ الديف والدعوة بأسيوط  /العدد التاسع والثالثوف ٕٕٔٓـ  -الجزء الثاني

ٕٔٔٚ

أسرار العدول عن التأنيث إلى التذكير في القرآن الكريم
وأثرها في إبراز اإلعجاز البياني للقرآن

ادلطهة انثانث عشز

وورد انهفظ عهً صُغح اسم اجلمع

مػػف أس ػرار العػػدوؿ عػػف التأنيػػث إلػػى التػػذكير فػػي السػػياؽ القرآنػػي مجػػذ

تضػمف معنػى الجمػع ،ولكػف ًل واحػد لػو
المفظ بصػيغة اسػـ الجمػع وىػو " :مػا
ّ
نحػػو[ :جػػيش وقػػوـ ونسػػاء وشػػعب  .]...ولػػؾ الخيػػار فػػي أف تعاممػػو معاممػػة
المفػػرد ،أو معاممػػة الجمػػع ،فتقػػوؿ مػػثالً :النسػػاء سػػافرت ،والنسػػاء سػػافَ ْر َف،
والقوـ رحؿ ،والقوـ رحموا(.)1

واألمثمة عمى ذلؾ كثيرة منيا:
المثال األول :تذكٌر لفظ نسوة:
ِ ِ
ِ
وذلؾ في قولو تعالى ﴿ :وقَ َ ِ
يز تَُر ِ
َت ا ْل َع ِز ِ
اىػا
اوُد فَتَ َ
ام َأر ُ
اؿ ن ْ
َ
س َوةٌ في ا ْل َمدي َنة ْ
َع ْف َن ْف ِس ِو ﴾ (يوسؼ ،)ٖٓ :فإف لفظ نسوة مؤنث ،وىو اسـ جمع ًل واحد لو
مف لفظو لكف مف معناه وىػو "امػرأة" وأسػنده إلػى الفعػؿ "قػاؿ" مجػرداً مػف تػاء

التأنيث ،واألصػؿ أف يقػاؿ" :قالػت" ،وانمػا عػدؿ عػف التأنيػث إلػى التػذكير لسػر
مف األسرار وىو أف لفظ "نسوة" اسـ جمع ًل واحد لو مف لفظو فيجوز تذكيره.

وقػػػد أشػػػار إلػػػى ىػػػذا السػػػر ابػػػف عطيػػػة فقػػػاؿَّ " :
ذكػػػر الفعػػػؿ المسػػػند إلػػػى

س َػوةٌ جمػع قمػة ًل واحػد لػو مػف لفظػو ،وجمػع
«النسوة» لتػذكير اسػـ الجمػع وِن ْ
س َوةٌ فعمة"(.)2
التكثير نساء ،وِن ْ

(ٔ) قواعد المغة العربية (الكفاؼ) ،أ /يوسؼ الصيداوي ،ص ،٘ٙ :دار الفكر ،ط :األولػى
(ٕٓٗٔى ٜٜٜٔـ).

(ٕ) المحرر الوجيز.ٕٖٚ/ٖ :
مجمة كمية أصوؿ الديف والدعوة بأسيوط  /العدد التاسع والثالثوف ٕٕٔٓـ  -الجزء الثاني

ٕٕٔٚ

أسرار العدول عن التأنيث إلى التذكير في القرآن الكريم
وأثرها في إبراز اإلعجاز البياني للقرآن

وقيؿ :السر في تذكير النسوة ىو أف تأنيثو مجازي ،حيث قاؿ الزمخشػري

عند تفسير ليذه اآلية" :والنسوة :اسـ مفرد لجمع المػرأة وتأنيثػو غيػر حقيقػى
كتأنيث الممة ،ولذلؾ لـ تمحؽ فعمو تاء التأنيث"(،)1

وًل مػانع أف يكػػوف السػر فػػي العػدوؿ عػػف التأنيػث إلػػى التػذكير فػػي اآليػػة

معا.
الكريمة األمريف ً
المثال الثانً :تذكٌر لفظ األنعام:
ِ ِ
ِ
س ِػقي ُك ْـ ِم َّمػا ِفػي
وذلؾ فػي قولػو تعػالىَ ﴿ :وِا َّف لَ ُك ْػـ فػي ْاألَ ْن َعػاـ لَع ْب َػرةً ُن ْ
ػػف بػ ْػػي ِف فَػػػر ٍث وَدٍـ لَب ًنػػػا َخالِصػػػا سػ ِ
ِ ِ
ػػائ ًغا لِ َّ
مشػ ِ
يف ﴾ (األنعػػػاـ،)ٙٙ :
ػػارِب َ
ْ َ َ
ُبطُوِنػػػو مػ ْ َ
ً َ
فاألنعػػاـ لفػػظ مؤنػػث ،وعػػاد الضػػمير عميػػو فػػي ُ"بطُوِنػ ِػو" بالتػػذكير ،وذلػػؾ ألف
األنعػػاـ اسػػـ ًل واحػػد لػػو مػػف لفظػػو ،يػػذكر تػػارة ويؤنػػث أخػػرى ،وقػػد أنثػػو ا﵀
 تعالى  -في موضع آخر مراعاة لمعناه فقاؿ تعالى ﴿ :وِا َّف لَ ُكـ ِفػي ْاألَ ْنع ِػاـ
َ
َ
ْ
ِ
س ِقي ُك ْـ ِم َّما ِفي ُبطُوِن َيا ﴾ (المؤمنوف.)ٕٔ :
لَع ْب َرةً ُن ْ
وأورد ىػػذا السػػر األلوسػػى فقػػاؿ" :والضػػمير فػػي «بطونػػو» يعػػود للنعػػاـ،

وىو اسـ جمع ،واسـ الجمع يجوز تذكيره وافراده باعتبار لفظو ،ويجوز تأنيثو

وجمعو باعتبار معناه .)2("...

س ِػقي ُك ْـ ِم َّمػا ِفػي ُبطُوِن ِػو
وفصػمو عبد القادر العاني فقاؿ" :قولو تعالىُ ﴿ :ن ْ
﴾ (األنعاـَّ ،)ٙٙ :
ذكر الضمير وىو مؤنث ألف لفظ األنعاـ مفرد وضػع إلفػادة
الجمػػع ،فكػػاف ضػػميره ضػػمير الواحػػد المػػذكر بحسػػب المفػػظ وبحسػػب المعنػػى
جمع ،فيكوف ضميره ضمير الجمع وىو مؤنػث ،وليػذا المعنػى ذكػره ىنػا وأنثػو

(ٔ) الكشاؼ.ٕٗٙ/ٕ :
(ٕ) انظر روح المعاني.ٗٔٗ/ٚ :
مجمة كمية أصوؿ الديف والدعوة بأسيوط  /العدد التاسع والثالثوف ٕٕٔٓـ  -الجزء الثاني

ٖٕٔٚ

أسرار العدول عن التأنيث إلى التذكير في القرآن الكريم
وأثرها في إبراز اإلعجاز البياني للقرآن

في سورة المؤمنيف في اآلية ٖٕ في نظير ىذه اآلية ،واألنعاـ اسـ جمع وكؿ

مػػا كػػاف كػػذلؾ يجػػوز فيػػو التػػذكير والتأنيػػث والجمػػع واإلف ػراد مػػف حيػػث المفػػظ
والمعنى ،كالخيؿ واإلبؿ والغػنـ وغيرىػا مػف أسػماء األجنػاس التػي ًل واحػد ليػا

مف لفظيا"( ،)1وبمثمو قاؿ الخطيب الشربيني(.)2

(ٔ) بياف المعاني.ٕٖٕ/ٗ :
(ٕ) السراج المنير.ٕٕٗ/ٕ :
مجمة كمية أصوؿ الديف والدعوة بأسيوط  /العدد التاسع والثالثوف ٕٕٔٓـ  -الجزء الثاني

ٕٗٔٚ

أسرار العدول عن التأنيث إلى التذكير في القرآن الكريم
وأثرها في إبراز اإلعجاز البياني للقرآن

ادلطهة انزاتع عشز

وورد انهفظ عهً صُغح مجع انقهح

()1

جمع القمة ىو" :الذي يطمؽ عمى عشرة فما دونيػا بغيػر قرينػة وعمػى مػا

فوقيا بقرينة" (" ،)2تقوؿ في جمع القمة :قاـ اليندات ،وفي جمع الكثرة :قامت

الينػػود ،فتػػذكر الفعػػؿ إذا أردت القمػػة ،وتؤنثػػو إذا أردت الكثػػرة  ...إنمػػا خص ػوا
فعػػؿ الجمػػع القميػػؿ بالتػػذكير ،وفعػػؿ الجمػػع الكثيػػر بالتأنيػػث؛ ألف القميػػؿ قبػػؿ

الكثيػػر؛ كمػػا أف المػػذكر قبػػؿ المؤنػػث ،فجعم ػوا لمقميػػؿ التػػذكير؛ ألنػػو يشػػاكمو،
وجعموا لمكثير التأنيث؛ ألنو يشاكمو"(.)3

ومثػػاؿ مػػا ورد مػػذك ار ليػػذا السػػر تػػذكير األشػػير فػػي قولػػو تعػػالى ﴿ :فَػِإ َذا
وى ْـ ﴾ (التوبػة .)٘ :حيػث
يف َح ْي ُ
ش ُي ُر ا ْل ُح ُرُـ فَاقْتُمُوا ا ْل ُم ْ
سمَ َخ ْاألَ ْ
ث َو َج ْػدتُ ُم ُ
ش ِرِك َ
ا ْن َ
سمَ َخ ﴾ بالتذكير ولـ يقؿ "انسمخت" وذلؾ لكػوف المفػظ جمػع
قاؿ سبحانو ﴿ :ا ْن َ

جريا عمى سنة العرب في ذلؾ.
قمةً ،
وقد أشار إلى ىػذا السػر ابػف زنجمػة فقػاؿ" :ا ْلعػرب تػذكر فعػؿ ا ْل ُم َؤَّنػث إِذا
َك َ ِ
ش ُي ُر ا ْل ُح ُرُـ ﴾ َولـ يقؿ انسػمختَ ،وقَولػو﴿ :
سمَ َخ ْاألَ ْ
اف َقميال َكقَ ْولِو ﴿ :فَِإ َذا ا ْن َ
نس َوة ﴾ (يوسؼَ ،)ٖٓ :ولـ يقؿ َوقَالَت"(.)4
َوقَ َ
اؿ ْ
ويجوز أف يكوف السر في تػذكير األشػير فػي اآليػة الكريمػة تقػديـ الفعػؿ

ِ
أفعػػاؿ .انظػػر :النحػػو ال ػوافي ،عبػػاس
أفعػػؿ ،وِفعمػػة ،و َ
(ٔ) صػػيغ جمػػع القمػػة ىػػي :أَفعمػػة ،و ُ
حسف.ٕٙٛ/ٗ :
(ٕ) التوقيؼ عمى ميمات التعاريؼ لممناوي ،ص.ٕٖ٘ :
(ٖ) المذكر والمؤنث ألبي بكر األنباري ٕٔٓ/ٔ :بحذؼ.
)ٗ( حجة القراءات ،ص.ٗٗٛ :
مجمة كمية أصوؿ الديف والدعوة بأسيوط  /العدد التاسع والثالثوف ٕٕٔٓـ  -الجزء الثاني

ٕ٘ٔٚ

أسرار العدول عن التأنيث إلى التذكير في القرآن الكريم
وأثرها في إبراز اإلعجاز البياني للقرآن

عمى فاعمو المؤنث ،فاكتسب التذكير.

مذكر بدًللػة تأنيػث العػدد معػو فػي آيػات أخػر منيػا
وقد ورد لفظ األشير ًا
ػػائ ِيـ تَػػػربُّص أَربع ِ
ػػف ِن ِ
يف ي ْؤلُػ َ ِ
ِ ِ
ػػي ٍر ﴾ (البقػػػرة:
ػػة أَ ْ
قولػػو تعػػالى ﴿ :لمَّػػذ َ ُ
ش ُ
س ْ َ ُ ََْ
ػػوف م ْ َ
اجػػػا
يف ُيتََوفَّػ ْػػو َف ِمػػػ ْن ُك ْـ َوَيػػػ َذ ُر َ
 ،)ٕٕٙوقولػػػو  -جػػػؿ وعػػػال َ ﴿ :-والَّػ ِػػذ َ
وف أ َْزَو ً
ػر ﴾ (البقػرة ،)ٕٖٗ :وقولػو سػبحانو﴿ :
ش ًا
ػي ٍر َو َع ْ
َّص َف ِبأَ ْنفُ ِس ِي َّف أ َْرَب َعػ َة أَ ْ
َيتََرب ْ
شُ

ػيض ِمػ ْػف ِنسػ ِ
و َّ ِ ِ
ػف ا ْل َم ِحػ ِ
ػي ٍر ﴾
ػائ ُك ْـ إِ ِف ْارتَ ْبػػتُ ْـ فَ ِعػػدَّتُ ُي َّف ثََال ثَػ ُة أَ ْ
ػف ِمػ َ
سػ َ
الال ئػػي َيئ ْ
شػ ُ
َ
َ
(الطالؽ.)ٗ :

مجمة كمية أصوؿ الديف والدعوة بأسيوط  /العدد التاسع والثالثوف ٕٕٔٓـ  -الجزء الثاني

ٕٔٚٙ

أسرار العدول عن التأنيث إلى التذكير في القرآن الكريم
وأثرها في إبراز اإلعجاز البياني للقرآن

ادلطهة اخلامس عشز

إضافح االسم ادلىصىف إىل مذكز

مف أسرار العػدوؿ عػف التأنيػث إلػى التػذكير فػي السػياؽ القرآنػي ،إضػافة

اًلسػػػـ الموصػػػوؼ إلػػػى مػػػذكر فتكتسػػػب الصػػػفة التػػػذكير مػػػف المضػػػاؼ إليػػػو

جريػا عمػػى عػادة العػرب فػي تػػذكير صػفة المؤنػث إذا أضػػيؼ
بالمجػاورة ،وىػذا ً
الموصوؼ إلى مذكر ،وتأنيث صفة المذكر إذا أضيؼ الموصػوؼ إلػى مؤنػث،
اض ِ
َع َنػػػاقُيـ لَيػػػا َخ ِ
يف ﴾
مثػػػاؿ ذلػػػؾ مػػػا ورد فػػػي قولػػػو تعػػػالى ﴿ :فَظَمَّ ْ
ػػػع َ
ػػػت أ ْ ُ ْ َ
اضػ ِ
ذكػػػػػر سػػػػػبحانو الصػػػػػفة وىػػػػػيَ " :خ ِ
(الشػػػػػعراء ،)ٗ :حيػػػػػث َّ
يف" واألصػػػػػؿ
ػػػػع َ
"خاضعات"؛ ألنيا صفة للعناؽ وىي مؤنثة ،وقد أسندىا  -جػؿ وعػال  -إلػى
فعؿ مؤنث قبميا وىو "فَظَمَّ ْت" ،والسر في ىذا ىو إضافة الموصوؼ إلى مذكر
وىو ضمير الغائب "ىـ" فاكتسبت الصفة التذكير بمجاورتيا لممذكر.
وقػػد أشػػار إلػػى ىػػذا السػػر البغػػوي عنػػد تفسػػيره ليػػذه اآليػػة فقػػاؿ" :قػػاؿ

قوـ(َّ :)1
ذكر الصفة لمجاورتيا المذكر وىو قولو" :ىـ" ،عمػى عػادة العػرب فػي
تذكير المؤنث إذا أضافوه الى مذكر ،وتأنيث المذكر إذا أضافوه الى مؤّنث(.)2

(ٔ) ممف قاؿ بيذا األخفش في معاني القرآف.ٗٙٓ/ٕ :
(ٕ) الكشؼ والبياف عف تفسير القرآف.ٔ٘ٛ ،ٔ٘ٚ/ٚ :
مجمة كمية أصوؿ الديف والدعوة بأسيوط  /العدد التاسع والثالثوف ٕٕٔٓـ  -الجزء الثاني

ٕٔٚٚ

أسرار العدول عن التأنيث إلى التذكير في القرآن الكريم
وأثرها في إبراز اإلعجاز البياني للقرآن

ادلطهة انسادس عشز

إجزاء غري انعاقم جمزي انعاقم يف اخلطاب

مف أسرار العدوؿ عف التأنيث إلى التذكير إجراء اًلسـ غير العاقؿ مجرى

اًلسـ العاقؿ في الخطاب واألمثمة عمى ذلؾ كثيرة منيا:
المثال األول :تذكٌر لفظ "النمل":
النم ػ ُؿ ْاد ُخمُػوا مسػ ِ
ػاك َن ُك ْـ ًَل
وذلػػؾ فػػي قولػػو تعػػالى ﴿ :قَالَػ ْ
ػت َن ْممَ ػ ٌة َيػػا أَي َ
َ َ
ُّيػػا َّ ْ
ِ
وف ﴾ (النمؿ.)ٔٛ :
ودهُ َو ُى ْـ ًَل َي ْ
اف َو ُج ُن ُ
ش ُع ُر َ
سمَ ْي َم ُ
َي ْحط َم َّن ُك ْـ ُ
أيضػا ،-
فمفظ النمؿ جمع تكسير مفرده نممة وىي مؤنثػة ،فيػو مؤنػثً -
"اد ُخمُػوا" و"مس ِ
ػاك َن ُك ْـ"
ولكف خوطب النمؿ في اآلية بما يخاطب بو المذكر فػيْ :
َ َ
َ"ي ْح ِط َم َّن ُك ْـ" ،وليس "ادخمف" و"مساكنكف" ،و"يحطمنكف" والسر في ذلػؾ ىػو أنػو
أجري غير العاقؿ وىو النمؿ مجرى العاقؿ وىو الناس أو اإلنساف.

وقد أشار إلى ىذا السر أبو بكر األنباري فقاؿ" :فإف قاؿ قائؿ :كيػؼ قػاؿ
النم ُؿ ْاد ُخمُوا مس ِ
اك َن ُك ْـ ﴾ (النمػؿ )ٔٛ :فأدخػؿ
جؿ ثناؤه ﴿ :قَالَ ْت َن ْممَ ٌة َيا أَي َ
َ َ
ُّيا َّ ْ
الواو في جمع المؤنث ،ولـ يقؿ ادخمف مساكنكف ؟

خبػػر عػػف النمػػؿ بػػالقوؿ ،والقػػوؿ سػػبيمو أف يكػػوف لمنػػاس
قيػػؿ لػػو :لمػػا َّ

أجراىف مجرى الناس"(.)1

النم ُؿ ْاد ُخمُوا م ِ
ساك َن ُك ْـ ﴾
وفصمو المظيري فقاؿ" :قولو تعالى ﴿ :يا أَي َ
ُّيا َّ ْ
َ
لـ يقؿ ادخمف ألف اإلنساف إذا تكمـ وىو يرى غيره مف الحيوانات غير عاقمة
فيجعؿ ليا ضمائر الجمادات كما يجعؿ لمنساء ضمائرىا إلحاقًا اياىف بغير

)ٔ( المػػػذكر والمؤنػػػػث ألبػػػػي بكػػػػر األنبػػػػاري ،ٕٔٙ – ٕٔٓ/ٕ :وانظػػػػر :معػػػػالـ التنزيػػػػؿ:
 ،ٔ٘ٔ/ٙوالبحر المديد في تفسير القرآف المجيد ًلبف عجيبة.ٔٛ٘/ٗ :
مجمة كمية أصوؿ الديف والدعوة بأسيوط  /العدد التاسع والثالثوف ٕٕٔٓـ  -الجزء الثاني

ٕٔٚٛ

أسرار العدول عن التأنيث إلى التذكير في القرآن الكريم
وأثرها في إبراز اإلعجاز البياني للقرآن

ذوى العقوؿ لضعؼ عقوليف واما الحيوانات إذا تكمـ بعضيا بعضا ترى

أنفسيا مف ذوى العقوؿ فتخاطب العقالء فحكى ا﵀ – سبحانو  -قوؿ النممة

كما قالت(.)1
المثال الثانً :تذكٌر الجلود:
وذلؾ في قولو تعالىَ ﴿ :وقَالُوا لِ ُجمُ ِ
طقَ َنا المَّ ُو
ش ِي ْدتُ ْـ َعمَ ْي َنا قَالُوا أَ ْن َ
ود ِى ْـ لِ َـ َ
ش ْي ٍء ﴾ (فصمت )ٕٔ :فمما أجريت الجمود إجراء مف يعقؿ في
ؽ ُك َّؿ َ
الَِّذي أَ ْنطَ َ
ش ِي ْدتُ ْـ"" ،قَالُوا أَ ْنطَقَ َنػا"
النطؽ والشيادة والقوؿ ،أسندت إلييا األفعاؿ بالتذكير " َ
وليس "شيدتف"" ،وقالت".

وقػػد نػػص عمػػى ىػػذا السػػر أبػػو حيػػاف األندلسػػي فقػػاؿ عنػػد تفسػػيره ليػػذه

اآلية" :ولما صدر منيا ما صدر مف العقالء ،وىي الشيادة ،خاطبوىا بقوليـ:
لـ شيدتـ؟ مخاطبة العقالء"(.)2

ش ِي ْدتُ ْـ"
واأللوسي فقاؿ عند تفسيره ليذه اآلية" :صيغة جمع العقالء في " َ

وما بعد مع أف المراد منو ليس مف ذوي العقوؿ لوقوع ذلؾ فػي موقػع السػؤاؿ

والجواب المختصيف بالعقالء"(.)3
المثال الثالث :تذكٌر األصنام:
ظ ُّػؿ لَيػا ع ِ
ػاؿ َىػ ْػؿ
ػاك ِفيف قَ َ
اما فَ َن َ َ َ
وذلػؾ فػي قولػو تعػالى ﴿ :قَػالُوا َن ْع ُبػ ُػد أ ْ
َصػ َن ً
وف ﴾ (الشعراء ،)ٖٚ – ٚٔ :فمفظ
ض ُّر َ
س َم ُعوَن ُك ْـ إِ ْذ تَ ْد ُع َ
وف أ َْو َي ْنفَ ُعوَن ُك ْـ أَ ْو َي ُ
َي ْ
األصػػناـ ورد فػػي اآليػػة مػػذك ارً ألف "الكفػػار لمػػا عبػػدوىا وعظموىػػا ورجوىػػا فػػي
)ٔ( التفسير المظيري.ٔٓٙ/ٚ :
)ٕ( البحر المحيطٕٜٜ/ٜ :

)ٖ( روح المعػػػػاني ،ٖٙٛ/ٕٔ :وانظػػػػر :التفسػػػػير البسػػػػيط لمواحػػػػدي ،ٗٗٙ/ٖ :ومفػػػػاتيح
الغيب لمرازي ،ٔٗٔ/ٗ :والمباب في عموـ الكتاب ًلبف عادؿ.ٔٓٚ/ٖ :
مجمة كمية أصوؿ الديف والدعوة بأسيوط  /العدد التاسع والثالثوف ٕٕٔٓـ  -الجزء الثاني

ٕٜٔٚ

أسرار العدول عن التأنيث إلى التذكير في القرآن الكريم
وأثرها في إبراز اإلعجاز البياني للقرآن

طمب المنافع ودفع المضار نزلت منزلػة األحيػاء العقػالء فػي اعتقػاد الكفػار"

()1

وف".
ض ُّر َ
س َم ُعوَن ُك ْـ"َ " ،ي ْنفَ ُعوَن ُك ْـ"َ " ،ي ُ
لذا أسندت إلييا األفعاؿ بصيغة التذكير " َي ْ
وقػػد أشػػار إلػػى ىػػذا السػػر أبػػو بكػػر األنبػػاري فقػػاؿ بعػػد أف ذكػػر السػػر فػػي

ػػؿ
تػػػذكير النمػػػؿ – كمػػػا سػػػبؽ " :-وكػػػذلؾ قػػػاؿ  -  -عػػػف األصػػػناـَ ﴿ :ىػ ْ
وف ﴾ (الشػػعراء( )ٖٚ ،ٕٚ :لمػػا
ضػ ُّػر َ
سػ َػم ُعوَن ُك ْـ إِ ْذ تَػ ْػد ُع َ
وف أ َْو َي ْنفَ ُعػػوَن ُك ْـ أ َْو َي ُ
َي ْ

ذكرنا مف أنيف إذا وصفف بأوصاؼ الناس جريف مجرى الناس)(.)2
المثال الثالث :تذكٌر الكوكب والشمس والقمر:
ِ
ِ
ش َػر
وذلؾ في قولو تعالى ﴿ :إِ ْذ قَ َ
َح َػد َع َ
وس ُ
ؼ ِألَِبيو َيا أ ََبت إِ ّْني َأر َْي ُ
ت أَ
اؿ ُي ُ
ِ
س ِ
َك ْو َك ًبا َو َّ
يف ﴾ (يوسػؼ )ٗ :حيػث ُوصػفت ىػذه
ػاج ِد َ
س َوا ْلقَ َم َر َأر َْيتُ ُي ْـ لي َ
الش ْم َ
س ِ
يف" وىػي جمػع مػذكر سػالـ ولػيس "سػاجدات" بجمػع المؤنػث
ػاج ِد َ
األشياء بػ " َ
السػػػالـ ،واألصػػػؿ سػػػاجدات أي أف ىػػػذه األشػػػياء أو النجػػػوـ سػػػاجدات ،وانمػػػا

ُوصفت بمذكر ألنيا أجريت مجرى العاقؿ وىو اإلنساف ألنو ىو الذي يقع منو
السجود.
س ِ
يف ﴾
اؿ قَ ِائؿ( :قد قَ َ
وقد أشار إلى ىذا السر السمعاني" :فإف قَ َ
ػاج ِد َ
اؿ)َ ﴿ :
حؽ ا ْل َعربيَّة ِفي ُّ
الن ُجوـ أَف ُيقَاؿ" :ساجدات".
َولـ يقؿ "ساجدات" َو ّ َ
الس ُجود ألحقيـ
ا ْل َجواب :أَف ا﵀ تَ َعالَى لما أخبر َع ْن ُيـ ِبفعؿ مف يعقؿ َو ُى َو ُّ
اؿ :ساجديفَ ،ولـ يقؿ" :ساجدات" ِب َي َذا"(.)3
ِبمف يعقؿ ِفي إِ ْع َراب ا ْل َك َالـ فَقَ َ
المثال الرابع :تذكٌر "الالعنون":

)ٔ( مفاتيح الغيب لمرازي.ٕٖٔ/ٕٗ :

)ٕ( المذكر والمؤنث ألبي بكر األنباري ،ٕٔٙ – ٕٔٓ/ٕ :بتصرؼ يسير.

)ٖ( تفسير القرآف لمسمعاني ،ٚ/ٖ :وانظر مجاز القرآف ألبي عبيدة ،ص.ٜٗ :
مجمة كمية أصوؿ الديف والدعوة بأسيوط  /العدد التاسع والثالثوف ٕٕٔٓـ  -الجزء الثاني

ٕٓٔٛ

أسرار العدول عن التأنيث إلى التذكير في القرآن الكريم
وأثرها في إبراز اإلعجاز البياني للقرآن

ػف ا ْلب ّْي َن ِ
ِ
ػات َوا ْل ُي َػدى
يف َي ْكتُ ُم َ
وذلؾ في قولو تعالى ﴿ :إِ َّف الَِّذ َ
وف َما أَ ْن َزْل َنػا م َ َ
ػو َوَي ْم َعػ ُن ُيـ َّ
ػاس ِفػػي ا ْل ِكتَػ ِ
ِم ْػف َب ْعػ ِػد َمػا َبي ََّّنػػاهُ لِ َّمن ِ
ػوف ﴾
ػاب أُولَ ِئ َ
ػؾ َي ْم َعػ ُن ُي ُـ المَّ ُ
الال ِع ُنػ َ
ُ
(البقػػرة ،)ٜٔ٘ :حيػػث قػػاؿ ا﵀ تعػػالى" :الالعنػػوف" دوف الالعنػػات ألنػػو أسػػند
مذكر.
إلييا المعف وىو مف فعؿ العقالء لذا جاء المفظ ًا

ػو الػػذيف
وقػػد َّ
ومػػا َو ْجػ ُ
فصػػؿ الطبػػري ىػػذا السػػر فقػػاؿ" :فػػإف قػػاؿ لنػػا قائػػؿَ :
ػػافس
وجَّيػػػوا تأويػ َ
ػػؿ قولػػػو" :ويمعػػػنيـ الالعنػػػوف" ،إلػػػى أف الالعنػػػيف ىػػػـ الخنػ ُ
معػت َمػا كػاف مػف
اـ األرض ،وقد
والعقارب ونحو ذلؾ مف َىو ّْ
عممت أ ّنيا إذا َج ْ
َ
َنػػوع البيػػائـ وغيػػر بنػػي آدـ ،فإنمػػا تجمعػػو بغيػػر "اليػػاء والنػػوف" وغيػػر "ال ػواو

خالؼ ما ذكرنا ،فتقوؿ" :الالعنات" ونحو
والنوف" ،وانما تجمعو بػ "التاء" ،وما
َ
ذلؾ ؟

ػيئا مػػف
ػإف مػػف شػػأف العػ َػرب إذا وصػػفت شػ ً
قيػػؿ :األمػػر واف كػػاف كػػذلؾ ،فػ ّ
البيػػائـ أو غيرىػػا  -ممػػا ُحكػػـ َجمعػػو أف يكػػوف ب ػػ "التػػاء" وبغيػػر صػػورة جمػػع
ُذ ْك َر ِ
مف صفة اآلدميػيف ،أف يجمعػوه جمػع ذكػورىـ ،كمػا
اف بني آدـ  -بما ُىو ْ
قاؿ تعالى ذكرهَ ﴿ :وقَالُوا لِ ُجمُ ِ
شػ ِي ْدتُ ْـ َعمَ ْي َنػا ﴾ (فصػمت ،)ٕٔ :فػأخرج
ود ِى ْـ لِ َـ َ

خطػػػػابيـ عمػػػػى مثػػػػاؿ خطػػػػاب بنػػػػي آدـ ،إذ كمَّمػػػػتيـ وكمَّموىػػػػا ،وكمػػػػا قػػػػاؿ:
النم ػ ُؿ ْاد ُخمُ ػوا مسػ ِ
ػاك َن ُك ْـ ﴾ (النمػػؿ ،)ٔٛ :وكمػػا قػػاؿَ ﴿ :و َّ
س
﴿ َيػػا أَي َ
الشػ ْػم َ
َ َ
ُّيػػا َّ ْ
ِ
س ِ
يف ﴾ (يوسؼ.)1()ٗ :
اج ِد َ
َوا ْلقَ َم َر َأر َْيتُ ُي ْـ لي َ
المثال الخامس :تذكٌر اللٌل والنهار والشمس والقمر:
وذلؾ في قولو تعالىَ ﴿ :و ُى َػو الَّ ِػذي َخمَ َ َّ
َّ
ػار َو َّ
س َوا ْلقَ َم َػر
الش ْػم َ
ػؽ الم ْي َػؿ َوالن َي َ
ٍ
ِ
ػر عػػف الميػػؿ
وف ﴾ (األنبيػػاء .)ٖٖ :حيػػث قػػاؿ تعػػالى مخبػ ًا
سػ َػب ُح َ
ُكػ ّّػؿ فػػي َفمَػػؾ َي ْ
)ٔ( جامع البياف ،ٕ٘ٙ/ٖ :وراجع :مفاتيح الغيب.ٖٗٙ/ٕ :
مجمة كمية أصوؿ الديف والدعوة بأسيوط  /العدد التاسع والثالثوف ٕٕٔٓـ  -الجزء الثاني

ٕٔٔٛ

أسرار العدول عن التأنيث إلى التذكير في القرآن الكريم
وأثرها في إبراز اإلعجاز البياني للقرآن

وف" بالتػػػذكير ولػػػيس "يسػػػبحف" أو
سػ َػػب ُح َ
والنيػػػار والشػػػمس والقمػػػر بػػػأنيفَ " :ي ْ
"تسبح" بالتأنيث ألنو لما أُسند إلييا السبح وىو مف فعؿ العقالء ُذ ّْكرت.
ػؽ المَّْي َػؿ
وقد ذكر النحاس ىذا السر فقاؿ" :قولػو تعػالىَ ﴿ :و ُى َػو الَّ ِػذي َخمَ َ
ٍ
ِ
َّ
ػار َو َّ
وف ﴾ (األنبيػػاء ،)ٖٖ :فيػػو مػػف
سػ َػب ُح َ
س َوا ْلقَ َمػ َػر ُكػ ّّػؿ فػػي َفمَػػؾ َي ْ
الشػ ْػم َ
َوالنيػ َ

خبػر بفعػؿ مػف
النحو أنو لـ يقؿ :يسبحف وًل تسبح ،ومذىب سػيبويو أنػو لمػا ّ
خبػر عػنيف بػالواو والنػوف ،وقػاؿ
يعقؿ،
ّ
وجعميف في الطاعة بمنزلة مػف يعقػؿ ّ
ػػنيف بأفعػػػاؿ اآلدميػػػيف قػػػاؿ :يسػػػبحوف ،وقػػػاؿ الكسػػػائي
خبػػػر عػ ّ
لمػػػا ّ
الفػػػراءّ :
يسبحوف ألنو رأس آية ،كما قاؿَ ﴿ :ن ْح ُف ج ِميع م ْنتَ ِ
صٌر ﴾ (القمر ،)ٗٗ :ولـ
َ ٌ ُ
يقؿ منتصروف"(.)1
والخالصة :أف أسرار العدوؿ عف التأنيػث إلػى التػذكير فػي القػرآف الكػريـ

كثيرة أىميا:

التغميػػب ،سػواء أكػػاف تغميػػب المػػذكر عمػػى المؤنػػث فػػي سػػياؽ المػػدح ،أو

مجازيػا،
الذـ ،وحمؿ المفظ عمى المعنى في تذكير المؤنث ،و َك ْو ُف تأنيث المفػظ
ً
واكتسػػاب المؤنػػث التػػذكير مػػف المػػذكر ،والفصػػؿ بػػيف الفعػػؿ وفاعمػػو بفاصػػؿ،
والفصػػؿ بػػيف الفعػػؿ وفاعمػػو ب ػػ إًل ،وتقػػديـ فعػػؿ المؤنػػث عمػػى فاعمػػو ،ووقػػوع

الضمير أو اسـ اإلشارة بيف مبتدأ وخبػر أحػدىما مػذكر واآلخػر مؤنػث ،و َك ْػوف

المفظ اسـ جنس ،وقصر الصفة عمى الموصػوؼ ،ومراعػاة الفواصػؿ ،ومجػيء

المفػػظ عمػػى صػػيغة المصػػدر ،ووورد المفػػظ عمػػى صػػيغة اسػػـ الجمػػع ،ووورد
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ٕٕٔٛ

أسرار العدول عن التأنيث إلى التذكير في القرآن الكريم
وأثرها في إبراز اإلعجاز البياني للقرآن

المفػػظ عمػػى صػػيغة جمػػع القمػػة ،واضػػافة اًلسػػـ الموصػػوؼ إلػػى مػػذكر ،واجػراء
غير العاقؿ مجرى العاقؿ في الخطاب،

وًل شػؾ أف ىػذه األسػرار كميػا ليػا أثػر كبيػر فػي إبػراز جانػب مػف جوانػػب

إعجاز القرآف الكريـ وىو اإلعجاز البيػاني حيػث عػدؿ القػرآف الكػريـ فػي كثيػر

تنويعػا فػي
مف آياتو عػف التأنيػث إلػى التػذكير لسػر مػف ىػذه األسػرار البديعػة
ً
األسموب مع قوة المفظ واحكاـ النسج ومتانة المعنى ،وأحيا ًنا نجده يذكر المفظ
مؤنثًا عمى األصؿ في موضع أو مواضع ،ويعدؿ عنو إلى التػذكير فػي موضػع

أو مواضع أخرى تفن ًنا في العبارة حتػى ًل يمػؿ القػارئ أو السػامع عنػدما تقػرع

آذانو عبارات متنوعة وأساليب متنوعة وىو واف كاف في ذلؾ جػرى عمػى سػنة
العػػرب فػػي كالميػػـ مػػع اخػػتالؼ فػػي قػػوة األسػػموب وجزالػػة األلفػػاظ وتصػػوير

المعػػاني بصػػورة بديعػػة إًل أنيػػـ عجػػزوا عػػف أف يػػأتوا بأقصػػر سػػورة مػػف مثمػػو

وفي ىذا مزيد مف التحدي واإلعجاز ليـ.
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ٖٕٔٛ

أسرار العدول عن التأنيث إلى التذكير في القرآن الكريم
وأثرها في إبراز اإلعجاز البياني للقرآن

اخلامتح

الحمد ﵀ وحده والصالة والسالـ عمى مف ًل نبي بعده.

فيذا بحثي سطرتو بيدي ،بعد أف طوفت حوؿ كتب التفسير وعموـ القرآف

لمتنقيب عف أسرار العدوؿ عف التأنيث إلى التذكير في القرآف الكريـ ،وقد

سر ،معظميا جمعتو مف كتب
كثير منيا وصمت إلى ستة عشر ًا
ذكرت ًا
التفسير؛ ألف كتب عموـ القرآف لـ تذكر إًل القميؿ مف ىذه األسرار  -عمى حد

عممي  -وعدَّدت بعض األمثمة مف القرآف الكريـ عمى كؿ سر مف ىذه
األسرار ،واستشيدت عمييا بما ذكره عمماء التفسير وعموـ القرآف في كتبيـ و

أيضا  -ببعض ما أورده أىؿ المعاني والمغة في ىذا الشأف.
– ً
وقد توصمت مف خالؿ ىذا البحث إلى عدة نتائج منيا ما يمي:
نتائج البحث:
ٔ -أف األصؿ في األلفاظ التذكير ،وتذكير المؤنث رد فرع إلى أصؿ.
ٕ -أف تذكير المؤنث باب واسع وشائع في المغة العربية.

ٖ -أف الق ػرآف الكػػريـ جػػرى عمػػى سػػنة العػػرب فػػي تػػذكير المؤنػػث ألنػػو نػػزؿ
بمسػػانيـ ،مػػع بالغػػة األسػػموب ،وفصػػاحة العبػػارة ،واحػػاكـ النسػػج ،وقػػوة

المعنى.

ٗ -التأكيد عمى إعجاز القرآف الكريـ البياني وتميزه في تراكيبو وأساليبو.

٘ -أف تػػػذكير المؤنػػػث لػػػـ يػػػرد فػػػي القػػػرآف الكػػػريـ إًل لحكمػػػة بميغػػػة وأسػػػرار
عجيبػة :لفظيػة كانػت أو معنويػػة ،أشػػيرىا التغميػػب ،وحمػػؿ المفػػظ ،وكػػوف
مجازيا وغير ذلؾ.
تأنيث المفظ
ً
وصلى هللا على سٌدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
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ٕٗٔٛ

أسرار العدول عن التأنيث إلى التذكير في القرآن الكريم
وأثرها في إبراز اإلعجاز البياني للقرآن

قائمح تادلزاجع وادلصادر

ٔ -اإلتقػػػاف فػػػي عمػػػوـ القػػػرآف لعبػػػد الػػػرحمف بػػػف أبػػػي بكػػػر ،جػػػالؿ الػػػديف

السػػػيوطي ،الناشػػػر :الييئػػػة المصػػػرية العامػػػة لمكتػػػاب ،طٖٜٔٗ :ى:
ٜٗٔٚـ ،تحقيؽ :محمد أبو الفضؿ إبراىيـ.

ٕ -أسرار التكرار في القرآف لمحمود بف حمػزة بػف نصػر الكرمػاني ،الناشػر:
دار اًلعتصاـ ،القػاىرة ،ط :الثانيػة ٖٜٔٙى ،تحقيػؽ :عبػدالقادر احمػد

عطا.

ٖ -إعػػػراب القػػػرآف ألبػػػي جعفػػػر َّ
الن َّحػػػاس أحمػػػد بػػػف محمػػػد بػػػف إسػػػماعيؿ
ابػػف يػػونس الم ػرادي النحػػوي ،الناشػػر :منشػػورات محمػػد عمػػي بيضػػوف،
دار الكتب العممية ،بيروت ،ط :األولى ٕٔٗٔى.

ٗ -أنموذج جميؿ في أسئمة وأجوبة عف غرائب آي التنزيؿ لزيف الػديف أبػي
عبػػد ا﵀ محمػػد بػػف أبػػي بكػػر الحنفػػي ال ػرازي ،الناشػػر :دار عػػالـ الكتػػب

المممكػػػة العربيػػػة السػػػعودية ،الريػػػاض ،ط :األولػػػى ٖٔٗٔى ٜٜٔٔـ،
تحقيؽ :د /عبد الرحمف بف إبراىيـ المطرودي.

٘ -أنوار التنزيػؿ وأسػرار التأويػؿ لناصػر الػديف أبػي عيػد عبػد ا﵀ بػف عمػر
البيضػػػاوي ،الناشػػػر :دار إحيػػػاء التػػػراث العربػػػي ،بيػػػروت ،ط :األولػػػى
ٔٗٔٛى ،تحقيؽ :محمد المرعشمي.

 -ٙبحر العموـ لنصر بف محمد بف أحمد أبي الميث السمرقندي ،دار الفكر،
بيروت.

 -ٚالبحر المحيط في التفسير ألبي محمد بػف يوسػؼ بػف عمػي بػف يوسػؼ
ابػػػف حيػػػاف أثيػػػر الػػػديف األندلسػػػي ،الناشػػػر :دار الفكػػػر ،بيػػػروت ،ط:
ٕٓٗٔى ،تحقيؽ صدقي محمد جميؿ.

مجمة كمية أصوؿ الديف والدعوة بأسيوط  /العدد التاسع والثالثوف ٕٕٔٓـ  -الجزء الثاني

ٕ٘ٔٛ

أسرار العدول عن التأنيث إلى التذكير في القرآن الكريم
وأثرها في إبراز اإلعجاز البياني للقرآن

 -ٛالبحػػر المديػػد فػػي تفسػػير القػرآف المجيػػد ألبػػي العبػػاس أحمػػد بػػف محمػػد
ابف الميدي بف عجيبة ،الناشر :دار الكتب العممية ،بيروت ،ط :الثانية
ٕٕٓٓـ ٖٕٗٔى.

 -ٜبػػدائع الفوائػػد لمحمػػد بػػف أبػػي بكػػر بػػف أيػػوب بػػف سػػعد شػػمس الػػديف
ابف قيـ الجوزية ،الناشر :دار الكتاب العربي ،بيروت ،لبناف.

ٓٔ -البرىػػاف فػػي عمػػوـ القػرآف ألبػػي عبػػد ا﵀ بػػدر الػػديف محمػػد بػػف عبػػد ا﵀
الزركشي ،الناشر :دار إحياء الكتػب العربيػة عيسػى البػابى الحمبػي ،ط:
األولى ٖٔٚٙى ٜٔ٘ٚـ ،تحقيؽ :محمد أبو الفضؿ إبراىيـ.

وفي ،سػورة يوسػؼ دارسػ ًة وتحقيقًػا،
الح ّْ
ٔٔ -البرىاف في عموـ القرآف لإلماـ َ
رسالة مقدمػة لنيػؿ درجػة الػدكتوراه فػي التفسػير وعمػوـ القػرآف ،إبػراىيـ
عناني.

ٕٔ -بيػػػاف المعػػػاني لعبػػػد القػػػادر بػػػف مػ ّػػال حػػػويش السػػػيد محمػػػود آؿ غػػػازي
العاني ،الناشر :مطبعة الترقي ،دمشؽ ،ط :األولى ٕٖٔٛى ٜ٘ٔٙـ.

ٖٔ -التحريػػػر والتنػػػوير لمحمػػػد الطػػػاىر بػػػف محمػػػد بػػػف عاشػػػور التونسػػػي،
الناشر :الدار التونسية لمنشر ٜٗٔٛـ.

ٗٔ -تغميب المذكر عمى المؤنث في الخطاب القرآني ،دراسة في شبية تمييز

الرجؿ عمى المرأة ،محمد أبو زيد ،متاح عمى ىذا الرابط:
https: vb.tafsir.net: tafsir28376: #.XZo9HKhvbIU
٘ٔ -التفسػػير البسػػيط ألبػػي الحسػػف عمػػي بػػف أحمػػد الواحػػدي ،النيسػػابوري،
الناشػػػػر :عمػػػػادة البحػػػػث العممػػػػي ،جامعػػػػة اإلمػػػػاـ محمػػػػد بػػػػف سػػػػعود
اإلسالمية ،ط :األولى ٖٓٗٔى.
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ٕٔٛٙ

أسرار العدول عن التأنيث إلى التذكير في القرآن الكريم
وأثرها في إبراز اإلعجاز البياني للقرآن

 -ٔٙتفسير القرآف العظيـ إلسماعيؿ بػف عمػر بػف كثيػر أبػي الفػداء القرشػي
البصػػري ثػػـ الدمشػػقي ،الناشػػر :دار طيبػػة لمنشػػر والتوزيػػع ،ط :الثانيػػة

ٕٓٗٔى ٜٜٜٔـ ،تحقيؽ :سامي بف محمد سالمة.

 -ٔٚتفسػػير الق ػرآف ألبػػي المظفػػر ،منصػػور بػػف محمػػد السػػمعاني ،تحقيػػؽ:
ياسػػر بػػف إب ػراىيـ وغنػػيـ بػػف عبػػاس بػػف غنػػيـ ،الناشػػر :دار الػػوطف،

الرياض ،السعودية ،ط :األولى ٔٗٔٛى ٜٜٔٚـ.

 -ٔٛالتفسير القرآني لمقرآف لعبد الكػريـ يػونس الخطيػب ،الناشػر :دار الفكػر
العربي ،القاىرة.

 -ٜٔالتفسير المظيري لممظيػري ،محمػد ثنػاء ا﵀ ،الناشػر :مكتبػة الرشػدية،
الباكستاف ،طٕٗٔ :ى ،تحقيؽ :غالـ نبي التونسي.

ٕٓ -التوقيؼ عمى ميمات التعاريؼ لزيف الػديف محمػد المػدعو بعبػدالرؤوؼ
ابف تاج العػارفيف المنػاوي ،الناشػر :عػالـ الكتػب ،تحقيػؽ :عبػد الخػالؽ
ثروت ،القاىرة ،ط :األولى ٓٔٗٔى ٜٜٓٔـ.

ٕٔ -جػػامع البيػػاف عػػف تأويػػؿ آي القػرآف (تفسػػير الطبػػري) لمحمػػد بػػف جريػػر

ابػػف يزيػػد بػػف كثيػػر ،أبػػي جعفػػر الطبػػري ،المحقػػؽ :أحمػػد محمػػد شػػاكر،
الناشر :مؤسسة الرسالة ،ط :األولى ٕٓٗٔى ٕٓٓٓـ.

ٕٕ -الجامع ألحكاـ القرآف ،أبػو عبػد ا﵀ محمػد بػف أحمػد القرطبػي ،الناشػر:
دار الكتػػب المصػػرية ،القػػاىرة ،ط :الثانيػػة ٖٗٔٛى ٜٗٔٙـ ،تحقيػػؽ:
أحمد الردوني.

ٖٕ -الجامع المسند الصحيح المختصر مف أمور رسوؿ ا﵀  -  -وسػننو
وأيامػػو

صػػحيح البخػػاري لمحمػػد بػػف إسػػماعيؿ البخػػاري ،الناشػػر :دار

مجمة كمية أصوؿ الديف والدعوة بأسيوط  /العدد التاسع والثالثوف ٕٕٔٓـ  -الجزء الثاني

ٕٔٛٚ

أسرار العدول عن التأنيث إلى التذكير في القرآن الكريم
وأثرها في إبراز اإلعجاز البياني للقرآن

طوؽ النجاة ،ط :األولى ٕٕٗٔى.

ٕٗ -حجػػة القػراءات لعبػػد الػػرحمف بػػف محمػػد بػػف زنجمػػة أبػي زرعػػة ،الناشػػر:
مؤسسة الرسالة ،بيروت ،ط :الثانية ٕٓٗٔى ٕٜٔٛـ ،تحقيؽ :سعيد

األفغاني.

ٕ٘ -دراسػػػات ألسػػػموب القػػػرآف لمحمػػػد عبػػػدالخالؽ عضػػػيمة ،دار الحػػػديث،
القاىرة.

 -ٕٙالدر المصوف في عمـ الكتاب المكنوف ألحمد بف يوسؼ بف عبد الػدائـ

المعػػػػروؼ بالسػػػػميف الحمبػػػػي ،الناشػػػػر :دار القمػػػػـ ،دمشػػػػؽ ،تحقيػػػػؽ:
الدكتور /أحمد محمد الخراط.

 -ٕٚدفع إيياـ اًلضطراب عف آيات الكتاب لمحمد األميف بف محمد المختػار
بػػف عبػػػد القػػػادر الشػػػنقيطي ،الناشػػر :مكتبػػػة ابػػػف تيميػػػة ،القػػػاىرة ،ط:

األولى ٔٗٔٚى ٜٜٔٙـ.

 -ٕٛروح المعػػاني فػػي تفسػػير القػرآف العظػػيـ والسػػبع المثػػاني لشػػياب الػػديف
محمػػػود بػػػف عبػػػد ا﵀ الحسػػػيني األلوسػػػي ،تحقيػػػؽ :عمػػػي عبػػػد البػػػاري

عطية ،الناشر :دار الكتب العممية ،بيروت ،ط :األولى ٘ٔٗٔى.

 -ٕٜالسبعة في القراءات ،أبو بكر أحمػد بػف موسػى بػف العبػاس بػف مجاىػد
التميمي البغدادي ،الناشر :دار المعارؼ ،القاىرة ،ط :الثانية ٓٓٗٔى.

ٖٓ -السراج المنير فػي اإلعانػة عمػى معرفػة بعػض معػاني كػالـ ربنػا الحكػيـ

الخبيػػر لشػػمس الػػديف ،محمػػد بػػف أحمػػد الخطيػػب الشػػربيني الشػػافعي،
الناشر :مطبعة بوًلؽ (األميرية) ،القاىرة ،عاـ النشرٕٔٛ٘ :ى.

مجمة كمية أصوؿ الديف والدعوة بأسيوط  /العدد التاسع والثالثوف ٕٕٔٓـ  -الجزء الثاني

ٕٔٛٛ

أسرار العدول عن التأنيث إلى التذكير في القرآن الكريم
وأثرها في إبراز اإلعجاز البياني للقرآن

ٖٔ -شػػػرح ابػػػف عقيػػػؿ لبيػػػاء الػػػديف عبػػػد ا﵀ بػػػف عقيػػػؿ العقيمػػػي المصػػػري

اليمػػذاني ،الناشػػر :دار الفكػػر ،دمشػػؽ ،ط :الثانيػػة ٜ٘ٔٛـ ،تحقيػػؽ:
محمد محيي الديف عبد الحميد.

ٕٖ -شرح المفصؿ لمزمخشػري ليعػيش بػف عمػي بػف يعػيش بػف أبػي السػرايا،
أبػػي البقػػاء ،المعػػروؼ بػػابف يعػػيش وبػػابف الصػػانع ،الناشػػر :دار الكتػػب

العممية ،بيروت ،لبناف ،ط :األولى ٕٕٗٔى ٕٔٓٓـ.
الش ْن ِق ِ
ٖٖ -العذ َّ ِ
ير ِم ْف َم َجالِ ِ
س َّ
يط ّْي ِفي التَّ ْف ِس ِ
ير لمحمد األميف بف محمد
َ ُ
ْب النم ُ
المختػػار بػػف عبػػد القػػادر الشػػنقيطي ،الناشػػر :دار عػػالـ الفوائػػد ،مكػػة
المكرمة ،تحقيؽ :خالد عثماف السبت ،ط :الثانية ٕٔٗٙى.

ٖٗ -غاية األماني في تفسير الكالـ الرباني ألحمػد بػف إسػماعيؿ بػف عثمػاف

الشػافعي ثػـ الحنفػي مػف أوؿ سػورة الػنجـ إلػى
الكوراني ،شػياب الػديف
ّ
آخػػر سػػورة النػػاس ،دراسػػة وتحقيػػؽ :محمػػد مصػػطفي كوكصػػو (رسػػالة
دكتوراه) ،الناشر :جامعة صاقريا ،كمية العمػوـ اًلجتماعيػة ،تركيػا ،عػاـ

النشرٕٔٗٛ :ى ٕٓٓٚـ.

ٖ٘ -غرائػػػػب التفسػػػػير وعجائػػػػب التأويػػػػؿ لمحمػػػػود بػػػػف حمػػػػزة بػػػػف نصػػػػر،
أبػػػػي القاسػػػػـ برىػػػػاف الػػػػديف الكرمػػػػاني ،الناشػػػػر :دار القبمػػػػة لمثقافػػػػة
اإلسالمية ،جدة ،مؤسسة عموـ القرآف ،بيروت.

 -ٖٙغرائػػػػب القػػػػرآف ورغائػػػػب الفرقػػػػاف لنظػػػػاـ الػػػػديف الحسػػػػف بػػػػف محمػػػػد
ابف حسيف القمي النيسابوري ،تحقيػؽ :الشػيخ زكريػا عميػرات ،الناشػر:
دار الكتب العمميو ،بيروت ،ط :األولى ٔٗٔٙى.

 -ٖٚفتح الرحمف بكشؼ ما يمتبس في القرآف لشػيخ اإلسػالـ زكريػا بػف محمػد
مجمة كمية أصوؿ الديف والدعوة بأسيوط  /العدد التاسع والثالثوف ٕٕٔٓـ  -الجزء الثاني

ٕٜٔٛ

أسرار العدول عن التأنيث إلى التذكير في القرآن الكريم
وأثرها في إبراز اإلعجاز البياني للقرآن

ابػػف أحمػػد بػػف زكريػػا األنصػػاري ،الناشػػر :دار الق ػرآف الكػػريـ ،بيػػروت،
لبناف ،ط :األولى ٖٓٗٔى ٖٜٔٛـ ،تحقيؽ :محمد عمي الصابوني.

 -ٖٛفتح الرحمف في تفسير القرآف لمجير الديف بف محمد العميمي المقدسي
الحنبمػػػػي ،الناشػػػػر :دار النػػػػوادر ،ط :األولػػػػى ٖٓٗٔى ٕٜٓٓـ ،نػػػػور

الديف طالب.

 -ٖٜفػػػتح القػػػدير الجػػػامع بػػػيف فنػػػي الروايػػػة والدرايػػػة فػػػي التفسػػػير لمحمػػػد
ابف عمػي الشػوكاني اليمنػي ،الناشػر :دار ابػف كثيػر ،دار الكمػـ الطيػب،
دمشؽ ،بيروت ،ط :األولى ٗٔٗٔى.

ٓٗ -فقو المغة وسر العربية لعبد الممؾ بف محمد بػف إسػماعيؿ أبػو منصػور
الثعالبي ،الناشر :إحياء التراث العربي ،ط :األولى ٕٕٗٔى ٕٕٓٓـ.

ٔٗ -قواعد المغة العربية (الكفاؼ) ليوسؼ الصيداوي ،دار الفكر ،ط :األولػى
ٕٓٗٔى ٜٜٜٔـ.

ٕٗ -الكتاب ،عمرو بف عثماف بف قنبػر الحػارثي بػالوًلء ،أبػو بشػر ،الممقػب

سػػػػػيبويو ،الناشػػػػػر :مكتبػػػػػة الخػػػػػانجي ،القػػػػػاىرة ،ط :الثالثػػػػػة ٔٗٓٛى

ٜٔٛٛـ ،تحقيؽ :عبد السالـ محمد ىاروف.

ٖٗ -الكشاؼ عف حقائؽ غوامض التنزيؿ وعيوف األقاويؿ فػي وجػوه التأويػؿ
ألبي القاسـ محمود بف عمر ،الزمخشري جار ا﵀ ،الناشػر :دار الكتػاب

العربي ،بيروت ،ط :الثالثة ٔٗٓٚى.

ٗٗ -الكشػػػؼ والبيػػػاف ألبػػػي إسػػػحاؽ أحمػػػد بػػػف محمػػػد بػػػف إبػػػراىيـ الثعمبػػػي

النيسابوري ،الناشر :دار إحياء التراث العربي ،بيػروت ،لبنػاف ٕٕٗٔى
ٕٕٓٓـ ،ط :األولى ،تحقيؽ :اإلماـ أبي محمد بف عاشور.

مجمة كمية أصوؿ الديف والدعوة بأسيوط  /العدد التاسع والثالثوف ٕٕٔٓـ  -الجزء الثاني

ٕٜٓٔ

أسرار العدول عن التأنيث إلى التذكير في القرآن الكريم
وأثرها في إبراز اإلعجاز البياني للقرآن

٘ٗ -المباب في عموـ الكتاب ألبي حفص عمر بػف عمػي بػف عػادؿ الدمشػقي

الحنبمػػػػي ،دار النشػػػػر :دار الكتػػػػب العمميػػػػة ،بيػػػػروت ،لبنػػػػاف ٜٔٗٔى
ٜٜٔٛـ ،ط :األولى ،تحقيؽ :الشيخ عادؿ أحمد عبد الموجود ،والشيخ

عمي محمد معوض.

 -ٗٙمبادئ قواعد المغة العربية ،عمي بف محمد بف عمػي الشػريؼ الحسػيني
الجرجػػػاني المعػػػروؼ ،الناشػػػر :مكتبػػػة الفيصػػػؿ ،شػػػاىي جػػػامع مسػػػجد
ماركيت ،اندرقمعة ،شيتاغونغ ،ط :األولى ٔٗٓٛى ٜٔٛٚـ.

 -ٗٚمجػػاز الق ػرآف ألبػػي عبيػػدة معمػػر بػػف المثنػػى التيمػػى البصػػري ،الناشػػر:
مكتبة الخانجى ،القاىرة ،طٖٔٛٔ :ى ،تحقيؽ :محمد فواد سزگيف.

 -ٗٛالمحػػػرر الػػػوجيز فػػػي تفسػػػير الكتػػػاب العزيػػػز لعبػػػد الحػػػؽ بػػػف غالػػػب

ابف عبد الرحمف بف عطية األندلسػي ،تحقيػؽ :عبدالسػالـ عبدالشػافي،
الناشر :دار الكتب العممية ،بيروت.

 -ٜٗمدارؾ التنزيؿ وحقائؽ التأويؿ (تفسػير النسػفي) ألبػي البركػات عبػد ا﵀
ابف أحمػد بػف محمػود حػافظ الػديف النسػفي ،الناشػر :دار الكمػـ الطيػب،
بيروت ،ط :األولى ٜٔٗٔى ٜٜٔٛـ ،تحقيؽ :يوسؼ عمي بديوي.

ٓ٘ -المػػذكر والمؤنػػػث ألبػػي بكػػػر ،محمػػد بػػػف القاسػػـ بػػػف محمػػد بػػػف بشػػػار
األنبػػاري ،الناشػػر :المجمػػس األعمػػى لمشػػؤوف اإلسػػالمية بمصػػر ،لجنػػة

إحياء التراث ،سنة النشرٔٗٓٔ :ى ٜٔٔٛـ ،تحقيؽ :محمد عضيمة.

ٔ٘ -المػػذكر والمؤنػػث ألبػػي الحسػػيف أحمػػد بػػف فػػارس ،ط :األولػػى ،القػػاىرة
ٜٜٔٙـ ،تحقيؽ :د /رمضاف عبد التواب.

ٕ٘ -مشكؿ إعراب القرآف ألبي محمد مكي بف أبػي طالػب َح ّمػوش بػف محمػد
مجمة كمية أصوؿ الديف والدعوة بأسيوط  /العدد التاسع والثالثوف ٕٕٔٓـ  -الجزء الثاني

ٕٜٔٔ

أسرار العدول عن التأنيث إلى التذكير في القرآن الكريم
وأثرها في إبراز اإلعجاز البياني للقرآن

ابػػػف مختػػػار القيسػػػي القرطبػػػي المػػػالكي ،الناشػػػر :مؤسسػػػة الرسػػػالة،
بيروت ،ط :الثانية ٘ٓٗٔى ،تحقيؽ :د /حاتـ صالح الضامف.

ٖ٘ -معالـ التنزيؿ في تفسػير القػرآف

تفسػير البغػوي ألبػي محمػد الحسػيف

ابف مسػعود البغػوي ،تحقيػؽ :عبػد الػرزاؽ الميػدي ،الناشػر :دار إحيػاء
التراث العربي ،بيروت ،ط :األولى ٕٓٗٔى.

ٗ٘ -معاني القرآف ألبي جعفر النحاس أحمد بػف محمػد ،الناشػر :جامعػة أـ القػرى،
مكة المرمة ،ط :األولى ٜٔٗٓى ،تحقيؽ :محمد عمي الصابوني.

٘٘ -معػػانى الق ػرآف ألبػػي الحسػػف المجاشػػعي بػػالوًلء ،البمخػػي ثػػـ البصػػري،
المعػػػروؼ بػػػاألخفش األوسػػػط ،الناشػػػر :مكتبػػػة الخػػػانجي ،القػػػاىرة ،ط:
األولى ٔٔٗٔى ٜٜٓٔـ ،تحقيؽ :الدكتورة /ىدى محمود قراعة.

 -٘ٙمعػػاني القػرآف ألبػػي زكريػػا يحيػػى بػػف زيػػاد بػػف عبػػد ا﵀ الفػراء ،تحقيػػؽ:

أحمد النجاتي وآخريف ،الناشر :دار المصرية لمتأليؼ والترجمة ،مصر،

ط :األولى.

 -٘ٚمعػػػاني القػػػرآف واعرابػػػو إلبػػػراىيـ بػػػف السػػػري بػػػف سػػػيؿ ،أبػػػي إسػػػحاؽ

الزجاج ،تحقيؽ :عبد الجميؿ عبده شمبي ،الناشر :عالـ الكتب ،بيروت،
ط :األولى ٔٗٓٛى ٜٔٛٛـ.

سمى (إعجاز القرآف ومعترؾ األقراف
وي َّ
 -٘ٛمعترؾ األقراف في إعجاز القرآفُ ،
لعبد الػرحمف بػف أبػي بكػر ،جػالؿ الػديف السػيوطي ،الناشػر :دار الكتػب
العممية ،بيروت ،لبناف ،ط :األولى ٔٗٓٛى ٜٔٛٛـ.

 -ٜ٘معجـ المغة العربية المعاصرة ألحمد مختػار عبػد الحميػد عمػر ،الناشػر:
عالـ الكتب ،ط :األولى ٕٜٔٗى ٕٓٓٛـ.

مجمة كمية أصوؿ الديف والدعوة بأسيوط  /العدد التاسع والثالثوف ٕٕٔٓـ  -الجزء الثاني

ٕٕٜٔ

أسرار العدول عن التأنيث إلى التذكير في القرآن الكريم
وأثرها في إبراز اإلعجاز البياني للقرآن

ٓ -ٙمفاتيح الغيب

التفسير الكبيػر ألبػي عبػد ا﵀ محمػد بػف عمػر الػرازي،

فخر الديف الرازي ،الناشر :دار إحياء التراث العربي ،بيروت ،ط :الثالثة

ٕٓٗٔى.

ٔ -ٙالمفػردات فػػي غريػػب القػرآف ألبػػي القاسػـ الحسػػيف بػػف محمػػد المعػػروؼ
بالراغػػػب األصػػػفيانى ،تحقيػػػؽ :صػػػفواف عػػػدناف الػػػداودي ،الناشػػػر :دار

القمـ ،الدار الشامية ،دمشؽ ،بيروت ،ط :األولى ٕٔٗٔى.

ٕ -ٙمالؾ التأويؿ القاطع بذوي اإللحاد والتعطيػؿ فػي توجيػو المتشػابو المفػظ

مػػػػف آي التنزيػػػػؿ ،أحمػػػػد بػػػػف إبػػػػراىيـ بػػػػف الزبيػػػػر الثقفػػػػي الغرنػػػػاطي،

أبو جعفر ،الناشر :دار الكتب العممية ،بيروت ،لبناف.

ٖ -ٙالنحو الوافي لعباس حسف ،الناشر :دار المعارؼ ،ط :الخامسة عشرة.

ٗ -ٙاليدايػػة إلػػى بمػػوغ النيايػػة فػػي عمػػـ معػػاني الق ػرآف وتفسػػيره ،وأحكامػػو،
وجمؿ مف فنوف عمومو ،أبو محمد مكي بف أبي طالب القيسي القرطبي

المالكي ،تحقيؽ :مجموعة رسائؿ جامعية بكمية الدراسات العميا والبحث

العممػػي ،جامعػػة الشػػارقة ،بإش ػراؼ :أ.د /الشػػاىد البوشػػيخي ،الناشػػر:

مجموعػػة بحػػوث الكتػػاب والسػػنة ،كميػػة الشػػريعة والدراسػػات اإلسػػالمية،

جامعة الشارقة ،ط :األولى ٕٜٔٗى ٕٓٓٛـ.
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