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الداللة القطعية واالحتمالية للفعل جعل يف القراآن الكرمي 
د. زهور كاظم �صادق زعيميان

املقدمة
 )جعل( يف اللغة

 ج�ء يف �لعني للخليل بن �أحمد �لفر�هيدي )ت 175هـ(: ))جعل جعاًل: �صنع �صنع�ً وجعل �أعم لأنك تقول: جعل ي�أكل، 
له على عمل... و�جَلَعل: د�بة من هو�م �لأر�ض،  �أجر�ً  ي�أكل. و�جلعل م� جعلت لإن�ص�ن  وجعل ي�صنع كذ�، ول تقول: �صنع 
و�جَلْعُل، و�حده� جْعلة، وهي �لنخل �ل�صغ�ر، و�جِلع�ل و�جلع�لة: خرقة تنزل به� �لقدر عن ر�أ�ض �لن�ر يتقى به� من �حلر((

 .)1(
رَة  ي�ه وَجَعل �لَب�صْ ه �إِ َ ه َفْوَق َبْع�ٍض �أَلقيته ... وَجَعل �لطنَي َخَزف�ً و�لَقِبيَح َح�َصن�ً �صيرَّ ))ق�ل �صيبويه َجَعْلت َمت�َعَك َبْع�صُ

َبْغد�د َظنرَّه� �إِي�ه� وَجَعَل يفعل كذ� �أَْقَبل و�أَخذ...(()2(. 
َو�ْلأَْر�َض  َم�َو�ِت  �ل�صرَّ َخلََق  �لرَِّذي   ِ ِلرَّ ْمُد  تع�ىل: ﴿�حْلَ كقوله  نظ�ئر  و�لإحد�ث  و�لفعل  ف�خللق  بعدة مع�ن  وي�أتي �جلعل 

وَر﴿ )�لأنع�م/1( فيتعدى لو�حد.  ُلَم�ِت َو�لنُّ َوَجَعَل �لظُّ
ومبعنى: �لت�صيي، وهو على �صربني �لأول ت�صيي ب�لفعل نحو: جعلت �لطني خزف�ً و�لث�ين: �لقول، نحو: ﴿َوَجَعُلو� 
ْحَمـ﴿ِن �إَِن�ًث�﴿ )�لزخرف/19(، ومبعنى �لإن�ص�ء، نحو: )جعل زيد يفعل( فيكون من �أخو�ت )ع�صى(،  �ْلاََلِئَكَة �لرَِّذيَن ُهْم ِعَب�ُد �لررَّ
يلٍَة َوَل َح�ٍم﴿ )�ل�ئدة/103( �أي م� �صرع. و�لعتق�د،  ُ ِمْن َبِحَيٍة َوَل �َص�ِئَبٍة َوَل َو�صِ و�لت�صريع، كقوله تع�ىل: ﴿َم� َجَعَل �لرَّ
كقوله: )وجعلو� �لالئكة( وقيل: لفظ ع�م يف �لأفع�ل كله� وهو �أعم من فَعَل و�صنع و�أخو�تهم�، و�حلكم على �ل�صيء ب�ل�صيء 

يًب�﴿ )�لأنع�م/136()3(. ْرِث َو�ْلأَْنَع�ِم َن�صِ � َذَر�أَ ِمَن �حْلَ ِ ِمرَّ حق�ً ك�ن �أو ب�طاًل، ف�حلق نحو قوله تع�ىل: ﴿َوَجَعُلو� ِلرَّ

 جعل يف كتب النحويني
قد  )جعل(  �أن  على  �لنحاة  �تفق 
تن�صب  وقد  و�حدً�  مفعواًل  تن�صب 
هو  �حلكم  هذ�  يحدد  و�لذي  مفعولني 

�ملعنى �لذي يق�صده �ملتكلم.
وقد ذكر �صيبويه )ت 180هـ( �لفعل 
�ل�صريورة  معنى  �ملت�صمن  )جعل( 
�صمن �أفعال �ل�صروع ومل يقل برت�دفها، 
قلت:  كاأنك  ذ�ك،  يقول  ))جعل  قال: 
�صار يقول ذ�ك(()4(. وذهب �صيبويه 
�أحد  على  �القت�صار  جو�ز  عدم  �إىل 
�لتي  �الأفعال  يف  �الآخر  دون  �ملفعولني 

تتعدى �إىل مفعولني)5(.
�لدقيق  �لفرق  �أي�صًا  �أح�س  وقد 

�إىل  �أقرب  فوجدها  )جعل(  معنى  يف 
فهي  �ل�صناعة  طريق  من  �ل�صريورة 
تختلف عن �لعمل، قال: ))وجعلت، �إذ� 
ولكن  �أن جتعلها مبنزلة عملته،  ترد  مل 

جتعلها مبنزلة �صريته....(()6(.
�أن:  �لطرب�صي )ت 548هـ(  وذكر   
يكون  فقد  وجوه:  على  يكون  ))جعل 
ومبعنى  �لت�صمية،  و  و�صنع  �صريرّ  مبعنى 

�أفعال �ملقاربة(()7(.
)جعل(  �أن  �الأ�صفهاين  ويرى 
وذكر  �أوجه...  على خم�صة  ))يت�صرف 
�إنه قد يكون من �أفعال �لظن فال يتعدى 
�إىل  يتعدى  وهو  �أوجد،  مبعنى  و�لثاين 
�صيء  �إيجاد  يف  و�لثالث  و�حد،  مفعول 

مفعولني  فين�صب  وتكوينه  �صيء  من 
حالٍة  على  �ل�صيء  ت�صيري  يف  و�لر�بع 
بال�صيء  �حلكم  و�خلام�س  حالٍة،  دون 

على �ل�صيء(()8(.
643هـ(  )ت  يعي�س  �بن  ويرى 
 – �لنوع  هذ�  يف  �الأول  �ملفعول  �أن 
فاعل  مفعولني-  تن�صب  �لتي  �الأفعال 

بالثاين)9(.
يرد  كما  قلبيًا،  فعال  يرد  و)جعل( 
�لت�صيري،  �أو  �لتحويل  �أفعال  من  فعاًل 
)ت  حيان  �أبو  يقول  مفعولني  فين�صب 
مفعول  �إىل  تتعدى  ))جعل  754هـ(: 
و�أن�صاأ،  �أحدث  مبعنى  كانت  �إذ�  و�حد 
و�إىل  و�لنور)،  �لظلمات  )جعل  تقول: 
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و�لفرق   ، �صريرّ مبعنى  كان  �إذ�  مفعولني 
)�خللق(  �أن  و�جلعل،  �خللق  بني 
مبعنى  و�جلعل  �لتقدير،  معنى  فيه 

�لت�صيري(()10(.
َاَلِئَكَة  �ملمْ ﴿َوَجَعُلو�  تعاىل:  قوله  يف 
�إَِناًثا﴿  َمـ﴿ِن  حمْ �لرَّ ِعَباُد  ُهممْ  �لَِّذيَن 
 )) �الآلو�صي:  قال  )�لزخرف/19( 
ت�صيريً�  لي�س  �لت�صيري  مبعنى  فاجلعل 

يف �خلارج، بل يف �لقول(()11(. 
معنى  يكون  �الأ�صا�س  هذ�  ))وعلى 
�لتي  �للغوية  �الأعمال  من  )جعل( 
�إىل  �الأوىل  ت�صري  داللتان  فيها  تتعا�صد 
وثانيهما:  �حلريف،  مبعناه  �لقول  تاأويل 
يعنى بحاالت ي�صتغل فيها �لقول �للغوي 
بكيفية مركبة، وذلك عن طريق �لتعبري 
�صمنا عن �صيء �آخر غري �ملعنى �حلريف، 
تعدد  وحاالت  و�ل�صخرية  �لتلميح  نحو: 
�ملعنى �لتي تف�صح عن �أكرث مما يف�صح 
لتو�فر  للملفوظ  �لظاهر  �ملحتوى  عن 
�لتي  �ل�صياقية  �ملعطيات  من  خلفية 

بتقا�صمها �ملتكلم و�ملخاطب(()12(.
�لق�صم �الآخر ملعنى )جعل(  ))�أما 
من �لتق�صيم �لنحوي، فهو �لذي يحدده 
�لنحويون يف معنى �ليقني، عندما تدخل 
)مبتد�أ  من  ��صمية  جملة  على  )جعل( 

وخرب(( )13(.
وال ميكن �العتماد يف توجيه معاين 
�لكرمي  �لقر�آن  وال�صيما  �لبليغ  �لكالم 
�أو�صل  فقد  �ملتاأخرة  �ملعاجم  على 
و�لفريوز�آبادي  �لني�صابوري  �حلريي 
معنى  ع�صر  �صبعة  �إىل  )جعل(  معاين 

خمتلف )14(.
�ملعجمي  �ملعنى  يف  �لت�صابك  وهذ� 
تعدد  �إىل  �أدى  )جعل(  للفعل  و�لنحوي 
�الحتماالت يف داللته يف بع�س �الآيات يف 

كتب �ملف�صرين كما �صيتبني لنا.
�الآيات  بع�س  يف  )جعل(  داللة 

�لقر�آنية
َربَُّك  َقاَل  َو�إِذمْ   ﴿ تعاىل:  قوله  �أواًل: 
�ِس  �﴿الأَرمْ يِف  َجاِعٌل  �إِينيِّ  ِللمَْمَل﴿ِئَكِة 

َخِليَفًة﴿ )�لبقرة/30(.
فـي  �لتاأويـل  �أهل  ))�ختلف  وقد 
قوله: )�إينرّ جاِعٌل(، فقال بع�صهم: �إين 
خالق....  �إين  �آخرون:  وقال  فاعل... 
�لقر�آن  فـي  �صيء  كل  غريهم:  وقال 

)جعل( فهو خلق. 
مفعواًل  تن�صب  )خلق(  �أن  ومع 
( تن�صب مفعولني لكنهم  و�حدً� و)�صريرّ

�حتملو� �لفعلني(()15(.
جاعل(  )�إين   (( �لر�غب:  قال 
�أو ))مبعنى فر�س  �أي: خالق(()16(، 
و�حد(( مفعول  �إىل  فيتعدى  و�أوجب 

)17( فين�صب مفعواًل و�حدً�.
 وكذلك يذكر �أبو حيان يف )جاعل( 
�حتمالني، �الأول �أنمْ يتعدى لو�حد فيكون 
�إىل  يتعدى  �أنمْ  و�الآخر  خلق،  مبعنى 
يقول:  ثم   ، �صريرّ مبعنى  فيكون  �ثنني 
))وكال �لقولني �صائٌغ �إال �أنَّ �الأوَل عندي 

�أجود(()18(.
�لَِّذي   ِ ِلَّ ُد  ممْ َ ﴿�حلمْ تعاىل:  قوله  ثانيًا: 
َوَجَعَل  �َس  أَرمْ َو�المْ َماَو�ِت  �ل�صَّ َخَلَق 

ُلَماِت َو�لنُّوَر﴿ )�الأنعام/1(. �لظُّ
يف  �لنحاة  و  �ملف�صرون  ذكره  مما 
يقول  �لكرمية،  �الآية  هذه  يف  )جعل( 
فكذلك   ....(( 311هـ(:  )ت  �لطربي 
على  دليل  هو  �إمنا  �لكالم  يف  جعل  كلرّ 
فعل له �ت�صال، ال �أن له حظًا يف معنى 
ُلماِت  �لظُّ ﴿َوَجَعَل  تعاىل:  فقوله  �لفعل 
و�أنار  ليلهما  �أظلم  هو  �إمنا  و�لنُّوَر﴿ 

نهارهما(()19(. 

خلق  مبعنى  هنا  ها  ))و)جعل(   
خ�صت  مل  وتاأمل  ذلك،  غري  يجوز  ال 
بـ)خلق(  و�الأر�س(  )�ل�صماو�ت 
وقال  بـ)جعل(؟  و�لنور(  و)�لظلمات 
�لطربي )جعل( هذه هي �لتي تت�صرف 
كذ�  جعلت  تقول  كما  �لكالم  طرق  يف 

فكاأنه قال وجعل �إظالمها و�إنارتها.
قال �لقا�صي �أبو حممد: وهذ� غري 
هذ�  على  كانت  �إذ�  )جعل(  الأن  جيد، 
�أن يرتبط معها فعل �آخر  �لنحو فال بد 
كما يرتبط يف �أفعال �ملقاربة كقولك كاد 
زيد ميوت، )جعل( زيد يجيء ويذهب، 
و�أما �إذ� مل تربط معها فعل فال ي�صح �أن 

تكون تلك �لتي ذكر �لطربي(()20(.
مفعول  �إىل  ى  يتعدرّ ))و)َجَعَل( 
و�أن�صاأ،  �أحدث  مبعنى  كان  �إذ�  و�حد 
ُلَمـ﴿ِت َو�﴿لنُّوَر﴿  كقوله: ﴿َوَجَعَل �﴿لظُّ
 ، �صريَّ مبعنى  كان  �إذ�  مفعولني  و�إىل 
�خللق  �أن  و�جلعل:  �خللق  بني  و�لفرق 
معنى  �جلعل  ويف  �لتقدير،  معنى  فيه 
�أو  �صيء،  من  �صيء  كاإن�صاء  �لت�صمني، 
مكان  من  نقله  �أو  �صيئًا،  �صيء  ت�صيري 
َها  ِمنمْ ﴿َوَجَعَل  ذلك  ومن  مكان.  �إىل 
﴿َوَجَعَل  َجَها﴿)�الأعر�ف/189(  َزومْ

ُلَمـ﴿ِت َو�﴿لنُّوَر﴿(()21(.  �﴿لظُّ
يف هذه �الآية �لكرمية وردت )خلق( 
�ختالف  على  دليل  وهو  و)جعل( 
معنييهما فـ)خلق( لل�صمو�ت و)�الأر�س( 
فـ))خلق  و�لنور.  للظلمات  و)جعل( 
�ل�صماو�ت و�الأر�س: يعني �خرتعهما((

جعل  �لذي  ﴿هو  تعاىل:  وقوله   .)22(
))هو  معناه  فيه﴿  لت�صكنو�  �لليل  لكم 
�لذي خلق لكم �لليل ل�صكونكم(()23(. 
َجَعلمَْنا  ا  �أَنَّ  � َيَرومْ ﴿�أََومَلمْ  تعاىل:  وقوله 
معنى  )�لعنكبوت/67(  �آِمًنا﴿  َحَرًما 
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�آمنا  �أي: �صريناه  �آمنا(،  )جعلنا حرما 
بعد �أن كان غري �آمن.

))ويعتمد هذ� �لتقدير على مقدرة 
نف�صية  �صروط  من  لديه  مبا  �ملتلقي 
وخربة  �آر�ء  من  لديه  وما  و�جتماعية 

وتوقعات خا�صة(()24(.
َجَعلمَْنا  ﴿َوَكذَ ﴿ِلَك  تعاىل:  قوله  ثالثًا: 
�ِس  إِنمْ �المْ �َصَياِطنَي   � َعُدوًّ َنِبيٍّ  ِلُكليِّ 

﴿ )�الأنعام/112(. نيِّ ِ َو�جلمْ
�إىل  متعدية  )جعلنا(   (( قيل: 
)لكل  و�لثاين  �الأول )عدًو�)،  مفعولني، 
وميكن  عدو،  من  بدل  و�صياطني  نبي(، 
)�صياطني(،  �الأول  �ملفعول  يكون  �أن 
نبي(  و(لكل  )عدًو�)  مقدم  و�لثاين 
حااًل(( ف�صارت  وتقدمت  لعدو،  �صفة 

.)25(
وذهب �لزخم�صري �إىل �أن )جعل( 
جعلنا(:  قائاًل:)وكذلك  )فعل(  مبعنى 
�أي�صًا:  وقال  فعلنا(()26(،  ))وكذلك 
عدًو�،  من  �لبدل  على  ))�صياطني، 
حيان  �أبو  ويردُّ  مفعوالن(()27(،  �أو 
))�صياطني  قوله:  �أن  على  �لكالم  هذ� 
�ل�صفة  �إ�صافة  من  هو  و�جلن  �الإن�س 
�إىل  و�جلن  �الإن�س  �أي:  �ملو�صوف،  �إىل 
�ل�صياطني، وعلى هذ� يلزم �أن يكون من 
�الإن�س �صياطني، ومن �جلن �صياطني((

.)28(
�جلعل  بهذ�  �ملر�د  ))�إن  وقيل: 
�حلكم و�لبيان(()29(. وقيل: )) جعل 

مبعنى و�صف(()30(.
606هـ(  )ت  �لر�زي  و�حتمل 
قوله: ))فهذ�  بدليل  �لوجهني: )�خللق 
يقت�صي �أن خالق �خلري و�ل�صر و�لطاعة 
�ل  هو  و�لكفر  و�الإميان  و�ملع�صية 
و�أحكم  �لغيب:  )معامل  تعاىل(( 

بهذ� �جلعل �حلكم  �ملر�د  و�أبان: ))�إن 
))وذلك  و�ل�صريورة:  و�لبيان(( 
لالأنبياء(( �أعد�ء  �صريورتهم  يقت�صي 

 .)31(
وقد ياأتي حمتماًل للمعنيني.

َتِمُع  َي�صمْ ُهممْ َمنمْ  ر�بعًا: قوله تعاىل: ﴿َوِمنمْ
ًة  �أَِكنَّ ُقُلوِبِهممْ  َعَلى﴿  َوَجَعلمَْنا  َك  �إَِليمْ
ًر�.... ﴿  َوقمْ �آَذ�ِنِهممْ  َويِف  َقُهوُه  َيفمْ �أَنمْ 

)�الأنعام/25()32(.
460هـ(  )ت  �لطو�صي  ذهب 
يعد  خلقه  �أو  �صيٍء  �إحد�ث  �أن  �إىل 
�لت�صيري،  معنى  مت�صمنًا  )جعاًل( 
يكون  به  ما،  وجود  ))و�جلعل  قال: 
فتارة  عليها،  يكن  �ل�صيء على �صفة مل 
يكون باإحد�ثه و�أخرى باإحد�ث غريه((

.)33(
�أما تاأويل �لزخم�صري )ت 538هـ( 
للفعل جعل فهو باأنه ))للداللة على �أنه 
فهم  عنهم  يزول  ال  منهم،  ثابت  �أمر 
ال  تاأويل  وهو  عليه(()34(،  جمبولون 
كان  �إذ�  �إال  �ل�صريورة،  معنى  يحتمل 
�ل�صريورة  نهاية  ي�صور  �لثبات  معنى 
�لتي فعلها تعاىل بالكفار، لتقبلهم هذه 
�حلال، ثم �أردف قائاًل: ))�أو هي حكاية 
﴿َوَقاُلو�  قولهم:  به  ينطقون  كان  ملا 
َويِف  ِه  �إَِليمْ ُعوَنا  َتدمْ ا  مِمَّ ٍة  �أَِكنَّ يِف  ُقُلوُبَنا 
ِحَجاٌب﴿  ِنَك  َوَبيمْ ِنَنا  َبيمْ َوِمنمْ  ٌر  َوقمْ �آَذ�ِنَنا 

)ف�صلت/5( (()35(.
فو�س  ))ملا  تعاىل  �ل  �أن  �أي   
مل  �صنيعهم  ل�صوء  �أنف�صهم  �إىل  �أمرهم 
يبعد �أن ي�صيف ذلك �إىل نف�صه فيقول: 
)وجعلنا على قلوبهم �أكنة..((()36(.

جعل  يكون  �أن  �لطرب�صي  و�حتمل 
))ويحتمل  فقال:  وحكم  ى  �صمرّ مبعنى 
يف  �لذي  �لكفر  �صمى  يكون  �أن  �أي�صًا 

يقول   .... وجمازً�،  ت�صبيهًا  ًا  ِكنرّ قلوبهم 
�لقا�صي  جعل  يقال  وكما  فا�صقًا  جعلته 
�حلكم  به  ير�د  ذلك  وكلُّ  عداًل  فالنًا 
عليه بذلك و�الإبانة عن حاله(()37(. 

ومل يجز �أن يكون تف�صري �الآية على 
ظاهرها فقال :))ولو �أجرى معنى �الآية 
معنى(( لهذ�  يكن  مل  ظاهرها  على 

.)38(
و�حتمل �بن حيان �أن تكون )جعل( 
نا�صبة لفعلني فتكون مبعنى �صريرّ و�أجاز 
�أن تكون مبعنى )خلق( فتن�صب مفعواًل 
 ، و�حدً� قال: ))وجعل هنا: مبعنى �صريرّ
مو�صع  يف  هي  �إذ  مبحذوف،  فتتعلق 
مبعنى  تكون  �أن  ويجوز  �لثاين،  �ملفعول 
يف  الأنها  �حلال؛  مو�صع  يف  فيكون  خلق 
تقدمت  فلما  تاأخرت،  لو  نعت،  مو�صع 

�صارت حااًل(()39(.
))�إنه  فقال:  �لر�زي  �لفخر  �أما 
تعاىل لو منعهم من �الإميان ثم دعاهم 
وهو  للعاجز،  تكليفا  ذلك  لكان  �إليه 
﴿ تعاىل  وبقوله  �لعقل،  ب�صريح  منفي 

َعَها﴿  ُو�صمْ �إِالَّ  �ًصا  َنفمْ ُنَكليُِّف  اَل  ِط  ِق�صمْ ِبالمْ
وردت  �الآية  هذه  �إن  )�الأنعام/152(. 
يف معر�س �لذم لهم على ترك �الإميان، 
و�ملنع من قبل �ل  �ل�صد  ولو كان هذ� 
كانو�  بل  مذمومني  كانو�  ملا  تعاىل، 

معذورين(()40(.
َجَعلمَْناُه  ا  ﴿�إِنَّ تعاىل:  قوله  خام�صًا: 
ِقُلوَن﴿  َتعمْ َلَعلَُّكممْ  ا  َعَرِبيًّ �آًنا  ُقرمْ

)�لزخرف/3(. 
�أقو�ل  للمف�صرين  )جعلناه(  يف 

منها: 
�ملعنيني  فاحتمل  �لزخم�صري  �أما 
)�صريرّ وخلق( فقال: ))جعلناه: مبعنى 
ى �إىل مفعولني، �أو مبعنى:  �صريناه، معدرّ
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ى �إىل و�حد...(()41(. خلقناه معدرّ
يف  �ل  عند  مثبت  ))و�لقر�آن 
تعاىل:﴿َبلمْ  قال  كما  �ملحفوظ  �للوح 
ُفوٍظ﴿  حَممْ ٍح  َلومْ يِف  يٌد*  جَمِ �آٌن  ُقرمْ ُهَو 
وهو  �لزجاج  عن  )�لربوج/22-21(، 
�لكتاب �لذي كتب �ل فيه ما يكون �إىل 
يوم �لقيامة ملا ر�أى يف ذلك من �صالح 
مالئكته بالنظر فيه وعلم فيه من لطف 

�ملكلفني باالأخبار عنه(()42(.
على  د�لة  �الآية  هذه  �لر�زي  وعدرّ 
مبعنى  )جعل(  و�أن  جمعول  �لقر�آن  �أن 
�أن  على  تدل  �الآية  ))�أن  فقال:  خلق 
�مل�صنوع  هو  و�ملجعول  جمعول،  �لقر�آن 

�ملخلوق(()43(. 
يناه فقال:  و�أنكر �أن تكون مبعنى �صمرّ
))فاإن قالو� مل ال يجوز �أن يكون �ملر�د 
من  مدفوع  هذ�  قلنا  عربيًا؟  �صماه  �أنه 
�أنه لو كان �ملر�د باجلعل  وجهني �الأول: 
هذ� لوجب �أن من �صماه عجميًا �أن ي�صري 
عجميًا و�إن كان بلغة �لعرب ومعلوم �أنه 
�إىل  �جلعل  �صرف  لو  �أنه  �لثاين:  باطل 
جمعولة،  �لت�صمية  كون  لزم  �لت�صمية 
و�لت�صمية �أي�صًا كالم �ل، وذلك يوجب 
�أنه فعل بع�س كالمه، و�إذ� �صح ذلك يف 
�أنه و�صفه  �لبع�س �صح يف �لكل �لثاين: 
الأنه  قر�آنًا  �صمي  �إمنا  وهو  قر�آنًا،  بكونه 
كان  وما  بالبع�س  مقرونًا  بع�صه  جعل 
�لثالث:  معمواًل  م�صنوعًا  كان  كذلك 
يدل  وذلك  عربيًا...  بكونه  و�صفه  �أنه 
�مل�صاألة  وجمعواًل...  معمواًل  كونه  على 
وهو  و�لرتجي  للتمني  لعلرّ  كلمة  �لثانية: 
�الأمور،  بعو�قب  عاملًا  كان  مبن  يليق  ال 
�أنزلناه  �أي  ه﴿�هنا:  منها  �ملر�د  فكان 
قر�آنًا عربيًا لكي تعقلو� معناه، وحتيطو� 
حا�صل  ف�صار  �ملعتزلة  قالت  بفحو�ه، 

�لكالم �إنا �أنزلناه قر�آنًا عربيًا الأجل �أن 
حتيطو� مبعناه...(()44(.

فاختار  671هـ(  )ت  �لقرطبي  �أما 
لـ)جعل(  وو�صف  ى(  )�صمرّ معنى 
يناه  �صمرّ �أي  »َجَعلمَْناُه«  ))ومعنى:  فقال: 
مفعولني؛  �إىل  ى  تعدرّ ولذلك  وو�صفناه؛ 
ِمن   ُ �﴿لَّ َجَعَل  ﴿َما  تعاىل:  كقوله 
وقال  )�ملائدة/103(....  َبِحرَيٍة﴿ 
)) مقاتل: الأن ل�صان �أهل �ل�صماء عربيرّ

.)45(
فقال:  �الأندل�صي  حيان  �بن  �أما 
وقد  و�صمى(()46(  �صريرّ  ))مبعنى 
قوله:  �لت�صيري  معنى  �لبي�صاوي  رجح 
�أنه  على  مايدل  للعرب  �أوبنيرّ   ...((
تعاىل �صريهه كذلك(()47(.   و�لقول 
�ملف�صر  ذكره  ما  هو  �أعلم  و�ل  �ملرجح 
�لطباطبائي ))وجعل رجاء تعقله غاية 
مرحلة  له  باأن  ي�صهد  �ملذكور  للجعل 
عقول  ينالها  ال  و�لوجود  �لكينونة  من 
�لكتاب  �أن  �الآية  فمفاد  �لنا�س..... 
�أمر  نف�صه  يف  له  �لذي  موطنه  بح�صب 
�لب�صرية  �لعقول  �أجنبي عن  �لفكر  ور�ء 
و�ألب�صه  عربيًا  قر�آنًا  �ل  جعله  و�إمنا 
هذ� �للبا�س رجاء �أن ي�صتاأن�س به عقول 
كالمه  يف  و�لرجاء  فيعقلوه،  �لنا�س 
دون  �ملخاطب  �أو  باملقام  قائم  تعاىل 
�ملتكلم كما تقدم غري مرة. وقوله تعاىل: 
�لكتاب لدينا لعلي حكيم(  �أُم  )و�إنه يف 
تاأكيد وتبيني ملا تدلُّ عليه �الآية �ل�صابقة 
�أن �لكتاب يف موطنه �الأ�صلي ور�ء تعقل 

�لعقول...…...(()48(.
�أن  �الآيتني:  معنى  ))فمح�صل 
ذو  �ملحفوظ  �للوح  يف  عندنا  �لكتاب 
�لعقول  تناله  ال  و�إحكام  رفيع  مقام 
بجعله  �أنزلناه  و�إمنا  �لو�صفني  لذينك 

ً� عربيًا رجاء �أن يعقله �لنا�س. مقرورّ
}لعلكم  قوله:  ظاهر  قلت:  فاإن 
هذ�  �لنا�س  تعقل  �إمكان  تعقلون{ 
تامًا  تعقاًل  �لنازل  �لعربي  �لقر�آن 
يكون  �أن  �إما  ونعقله  نقروؤه  �لذي  فهذ� 
�ملطابقة  كل  �لكتاب  �أُم  يف  ملا  مطابقًا 
كيف  قطعًا  باطل  و�لثاين  يكون،  ال  �أو 
�لكتاب(  �أُم  )و�إنه يف  يقول:  تعاىل  وهو 
و)بل هو قر�آن جميد يف لوح حمفوظ﴿ 
)�لربوج/21–22(، و(�إنه لقر�آن كرمي 
)�لو�قعة/77–78(،  مكنون(  كتاب  يف 
فتعنيرّ �الأول ومع مطابقته الأم �لكتاب كل 
�لعربي  �لقر�آن  كون  معنى  ما  �ملطابقة 
�لذي عندنا معقواًل لنا وما يف �أُم �لكتاب 

عند �ل غري معقول لنا؟(()49(.
معنى  تاأكيد  �إىل  �الآلو�صي  و�أ�صار 
قال:  �حلال،  �صياق  حمكما  �لت�صيري 
�ملعدى  �لت�صيري  مبعنى  ))و�جلعل: 
ملفعولني ال مبعنى �خللق �ملعدى لو�حد، 
الأنه  بل  �لقر�آن،  تعظيم  ينايف  الأنه  ال 
ياأباه ذوق �ملقام �ملتكلم فيه؛ الأن �لكالم 
كان  وما  خملوقا،  كونه  لتاأكيد  ي�صق  مل 
م�صوق  هو  بل   ، عليه  متوجها  �إنكارهم 
الإثبات كونه قر�آنا عربيًا مف�صاًل و�ردً� 
على �أ�صاليبهم ال يع�صر �صر عليهم فهم 
قبل  حاله  �أن  و�أكد  فيه...(()50(.  ما 
�أن يكون عربيًا غيبية. قال: ))�أما حاله 
ال  غيبية  فق�صية  عربيًا  ي�صري  �أن  قبل 
بالغيب(( رجما  عنها  �حلديث  ينبغي 

 .)51(
�لطرب�صي:  قول  ترجيحنا  ويوؤكد 
و�مل�صري  )�صار)  من  ))و�ل�صريورة 
و�صار  �أولها  �إليها  يوؤدي  �لتي  �حلال 
وحال و�آل نظائر و�صري كل �أمر م�صريه، 

و�صيور �الأمر �آخره(()52(.
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502هـ(:  )ت  �لر�غب  ذكره  وما 
وهو  كلها  �الأفعال  لفظ عام يف  ))جعل 
�أخو�تها  و�صائر  و�صنع  فعل  من  �أعم 
�أوجه.....  خم�صة  على  ويت�صرف 
حالة  على  �ل�صيء  ت�صيري  يف  و�لر�بع: 
ا  ﴿�إِنَّ تعاىل:  قوله  نحو  حالٍة  دون 
ِقُلوَن﴿  َتعمْ َلَعلَُّكممْ  ا  َعَرِبيًّ �آًنا  ُقرمْ َجَعلمَْناُه 
ذهب  وما   ،)53()) )�لزخرف/3( 
تعاىل:  قوله  ح�صن  عبا�س  �الأ�صتاذ  �إليه 
َقاُلو�  لَّ ًا  َجِميرّ �أَعمْ �آنًا  ُقرمْ َجَعلمَْناُه  ﴿َوَلومْ 
َوَعَرِبيٌّ﴿  َجِميٌّ  �أَ�أَعمْ �آَياُتُه  َلتمْ  ُف�صيِّ اَل  َلومْ
من  هنا  )))جعل(  )ف�صلت/44(. 
ين�صب  �لت�صيري،  �أو  �لتحويل  �أفعال 

مفعولني(()54(.

اخلامتة
معان  بعدة  )جعل(  �لفعل  ياأتي 
نظائر  و�الإحد�ث  و�لفعل  فاخللق 

فيتعدى لو�حد. 
)جعل(  �أن  على  �لنحاة  �تفق  وقد 
تن�صب  وقد  و�حدً�  مفعواًل  تن�صب  قد 
قلبيًا،  فعال  يرد  فـ)جعل(  مفعولني 
�أو  �لتحويل  �أفعال  من  فعاًل  يرد  كما 
وذلك  مفعولني،  فين�صب  �لت�صيري، 
عندما تدخل )جعل( على جملة ��صمية 

من )مبتد�أ وخرب(.
�ملعجمي  �ملعنى  يف  �لت�صابك  وهذ� 
تعدد  �إىل  �أدى  )جعل(  للفعل  و�لنحوي 
�الحتماالت يف داللته يف بع�س �الآيات يف 

كتب �ملف�صرين.
مفعواًل  تن�صب  )خلق(  �أن  ومع 
( تن�صب مفعولني لكنهم  و�حدً� و)�صريرّ
 ﴿  : تعاىل  قوله  يف  �لفعلني  �حتملو� 
يِف  َجاِعٌل  �إِينيِّ  ِللمَْمَل﴿ِئَكِة  َربَُّك  َقاَل  َو�إِذمْ 

�ِس َخِليَفًة﴿)�لبقرة/30(. �﴿الأَرمْ

�أن  و�جلعل:  �خللق  بني  و�لفرق 
�جلعل  ويف  �لتقدير،  معنى  فيه  �خللق 
معنى �لت�صمني، كاإن�صاء �صيء من �صيء، 
�أو ت�صيري �صيء �صيئًا، �أو نقله من مكان 

�إىل مكان.
قوله   : يف  �ملف�صرون  �ختلف  كما 
َلَعلَُّكممْ  ا  َعَرِبيًّ �آًنا  ُقرمْ َجَعلمَْناُه  ا  ﴿�إِنَّ تعاىل: 

ِقُلوَن﴿ )�لزخرف/3(. َتعمْ
وال يفوتنا �أن نقول باأن �الحتماالت 
و�أن  �صحيحة  كلها  تكون  �أن  ميكن  ال 
�لقر�آن �لكرمي كله قطعي �لداللة قطعي 
�الآية  من  و�ملر�د  �ملق�صود  و�أن  �لنزول 
ح�صل  و�إمنا  و�حد  مق�صود  �لكرمية 
و�لنحويني،  �ملف�صرين  من  �الحتمال 
قدمنا  فيما  وفقنا  نكون  �أن  �ل  ون�صاأل 
وجل ما نطمع به هو قبول من �ل لهذ� 

�لعمل �ملتو��صع
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.3/2 �لزخم�صري:  �لك�صاف،   .21
لالآلو�صي:  �ملعاين،  روح  وينظر: 

.119/7
جممع �لبيان: 6/4.  .22

جممع �لبيان، �لطرب�صي: 159/5.  .23
-205 ل�صانية:  �أ�صلوبية  نظرة  نحو   .24

.206
25.  �لتبيان: 258/1.
26.  �لك�صاف: 45/2.
�لك�صاف: 45/2.  .27

�لبحر �ملحيط: 207/4.  .28
�لكبري/  �لتف�صري  �لغيب،  مفاتيح   .29

�لر�زي: 12: 155-154.
تف�صري �لقرطبي: 45/7.  .30

�لكبري،  �لتف�صري  �لغيب،  مفاتيح   .31
�لر�زي: 12 /155-154.

ة جمع كنان وهو ما وقى �صيئًا  �الأكنَّ  .32
 : و�أعنة...((  عنان  مثل  و�صرته 

جممع �لبيان: 22/4.
الأبي  �لقر�آن،  تف�صري  يف  �لتبيان   .33

جعفر �لطو�صي: 39/5.
�لك�صاف: 13/2.  .34
�لك�صاف: 13/2.  .35

مفاتيح �لغيب: 19/6.  .36
جممع �لبيان: 23/4.  .37
جممع �لبيان: 23/4.  .38

وينظر:   ،101/4 �ملحيط:  �لبحر   .39
و�جلدول   ،119/4 /4 �ملعاين:  روح 
وبيانه،  و�صرفه  �لقر�آن  �إعر�ب  يف 
-111  /7 �صايف:  حممود  ت�صنيف 

.112
مفاتيح �لغيب، �لر�زي: 196/6.  .40

�لك�صاف: 230/4.  .41

جممع �لبيان: 52/9.  .42
�لكبري/  �لتف�صري  �لغيب،  مفاتيح   .43

�لر�زي: 166-165-12.
�لكبري/  �لتف�صري   ، �لغيب  مفاتيح    .44

�لر�زي: 166/27.
45.  �جلامع الأحكام �لقر�آن/ �لقرطبي: 

.41/16
�لبحر �ملحيط ، �بن حيان �الأندل�صي:   .46

.6 /8
�لتاأويل،  و�أ�صر�ر  �لتنزيل  �أنو�ر   .47

�ل�صري�زي �لبي�صاوي: 368/2.

�مليز�ن، �لطباطبائي: 85/18.  .48
�مليز�ن، �لطباطبائي: 85/8.  .49

50.  روح �ملعاين: 64/13.
51.  روح �ملعاين: 176-175/1.

52.  جممع �لبيان: 284/1.
53.  مفرد�ت �ألفاظ �لقر�آن: 127-128.
54.  �لنحو �لو�يف، عبا�س ح�صن: 10/2.

امل�صادر
�لقر�آن �لكرمي

مز�يا  �إىل  �ل�صليم  �لعقل  �إر�صاد   .1
حممد  �ل�صعود  �أبو  �لكرمي:  �لقر�آن 
951هـ(  )ت  �لعمادي  �أحمد  بن 
�للطيف،  عبد  حممد  حتقيق: 
و�أوالده،  �صبيح  علي  حممد  مكتبة 

)د.ط(، م�صر، )د.ت(.
�أ�صا�س �لبالغة: �أبو �لقا�صم حممود   .2
�لزخم�صري،  حممد  بن  عمر  بن 
�لفكر،  د�ر  ط1،  538هـ(،  )ت 

1399هـ – 1979م.
�لربكات  الأبي  �لعربية:  �أ�صر�ر   .3
حتقيق:  577هـ(،  )ت  �الأنباري 
ط1،  �صالح،  �لدين  فخر  �لدكتور 
لبنان،  بريوت–  �جليل،  د�ر 
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1415هـ-1995م.
يف  و�لنظائر  �الأ�صباه    .4
حتقيق:  لل�صيوطى،  �لنحو: 
مكرم،  �صامل  عبد�لعال  �لدكتور 
بريوت،  �لر�صالة،  موؤ�ص�صة  ط1، 

1406هـ-1985م.
�لنحاة:  �أنباه  على  �لرو�ة  �إنباه   .5
�حل�صن  �أبي  �لدين  جمال  �لوزير، 
)ت  �لقفطي  يو�صف  بن  علي 
�أبي  حممد  حتقيق:  644هـ(، 
د�ر  )د.ط(  �إبر�هيم،  �لف�صل 
 ، �لقاهرة،  �مل�صرية،  �لكتب 

1369هـ-1950م.
م�صائل  يف  �الإن�صاف    .6
�خلالف بني �لب�صريني و�لكوفيني: 
�أبو  �لدين  كمال  �الإمام  �ل�صيخ 
حممد  �بن  �لرحمن  عبد  �لربكات 
�بن �أبي �صعيد �الأنباري �لنحوي )ت 
�النت�صاف  كتاب  ومعه   ، 577هـ(، 
من �الإن�صاف، حممد حميي �لدين 
عبد �حلميد، )د.ط( د�ر �لطالئع 
 ، م�صر  �لقاهرة،  و�لتوزيع،  للن�صر 

2009 م.
و�أ�صر�ر  �لتنزيل  �أنو�ر    .7
�لبي�صاوي(،  )تف�صري  �لتاأويل: 
�ل  عبد  �صعيد  �أبو  �لدين  نا�صر 
�ل�صري�زي  حممد  بن  عمر  بن 
جمموعة  685هـ(،  )ت  �لبي�صاوي 
�صادر،  د�ر  ط1،  �الأرناوؤوط، 

بريوت، لبنان، 2008م.
الأبي  �لع�صدي:  �الإي�صاح    .8
علي �لفار�صي )ت 377هـ( حتقيق: 
من�صور،  �صاذيل  ح�صن  �لدكتور، 
ط1، كلية �الآد�ب-جامعة �لريا�س، 

1389هـ-1969م.

حيان  الأبي  �ملحيط:  �لبحر    .9
د�ر  ط2،  745ه(،  )ت  �الأندل�صي 

�لفكر، بريوت. 1403هـ-1983م.
�لن�س:  وعلم  �خلطاب  بالغة   .10
�صل�صلة   ، ف�صل  �صالح   ، �لدكتور 

عامل �ملعرفة، �لكويت 1992م.
تاج �لعرو�س من جو�هر �لقامو�س:   .11
)ت  �لزبيدي  مرت�صى  حممد 
�حلياة،  مكتبة  )د.ط(  1205هـ(، 

بريوت–لبنان)د.ت(.
الأبي  �لقر�آن:  �إعر�ب  يف  �لتبيان   .12
�حل�صني  بن  �ل  عبد  �لبقاء 
�لعكربي )ت 616هـ(، )د.ط( د�ر 

�لفكر، بريوت، 1426هـ-2005م.
غوفمان  �إىل  �أو�صنت  من  �لتد�ولية   .13
�صابر  ترجمة  بالن�صيه:  فيليب 
للن�صر  �حلو�ر  د�ر  ط1،  �حلبا�صة، 
�صوريا-�لالذقية،  و�لتوزيع، 

2007م.
مما  �لقر�آن  لتف�صري  �لت�صاريف   .14
يحيى  معانيه:  وت�صرفت  ��صتبهت 
�أبي ثعلبة �لقريو�ين  بن �صالم �بن 
�صلبي،  هند  حتقيق:  200هـ(  )ت 
للتوزيع،  �لتون�صية  �ل�صركة  ط1، 

1979م. 
�لتعريفات: للعالمة علي بن حممد   .15
)ت  �جلرجاين  �ل�صريف  �ل�صيد 
وتعريفات  مل�صطلحات  816هـ( 
علم �لفقه و�للغة و�لفل�صفة و�ملنطق 
و�ل�صرف  و�لنحو  و�لت�صوف 
حتقيق:  و�لبالغة،  و�لعرو�س 
)د.ط(  �ملن�صاوي،  �صديق  حممد 

د�ر �لف�صيلة، �لقاهرة )د.ت(.
لالإمام  �لعظيم:  �لقر�آن  تف�صري   .16
�أبو  �لدين،  عماد  �حلافظ  �جلليل 

�لقر�صي  كثري  بن  �إ�صماعيل  �لفد�ء 
باإ�صر�ف  774هـ(،  )ت  �لدم�صقي 
�الأرناوؤوط،  �لقادر،  عبد  حممود 
ط1، د�ر �صادر، بريوت، 1420هـ-

1999م.
�آي  تاأويل  وجوه  عن  �لبيان  جامع   .17
�لقر�آن: �أبو جعفر حممد بن جرير 
د�ر   ،1 ط  310هـ(،  ت   ( �لطربي 

�لقلم، دم�صق 1418هـ-1997م.
عبد  �أبو  �لقر�آن:  الأحكام  �جلامع   .18
�الأن�صاري  �أحمد  بن  حممد  �ل 

�لقرطبي 
عبد  �أحمد  ت�صحيح  671هـ(،  )ت   .19
�إحياء  د�ر  ط2،  �لربدوين،  �لعليم 

�لرت�ث �لعربي، بريوت)د.ت(.
�جلدول يف �إعر�ب �لقر�آن و�صرفه   .20
هامة:  نحوية  فو�ئد  مع  وبيانه، 
�لر�صيد،  د�ر  ط3،  �صايف،  حممود 
1416هـ-  �الإميان،  موؤ�ص�صة 

1995م.
�أبو  علي  �لدكتور  �لفعلية:  �جلملة   .21
�ملختار  موؤ�ص�صة  ط1،  �ملكارم، 
م�صر،  �لقاهرة-  و�لتوزيع،  للن�صر 

1428هـ-2007م.
�حلدود يف علم �لنحو، �أبو �حل�صن   .22
�ل  هبد  بن  عي�صى  بن  علي  بن 
)د.ت(  384هـ(  )ت  �لرماين 

)د.ط(.
�لدين  �صالح  د.  و�لنحو:  �لداللة   .23
مكتبة  توزيع  ط1،  ح�صنني،  �صالح 

�الآد�ب، )د.ت(.
�لقر�آن  تف�صري  يف  �ملعاين  روح   .24
الأبي  �ملثاين:  و�ل�صبع  �لعظيم 
عبد�ل  بن  حممود  �ل�صيد  �لثناء 
حتقيق:  1270هـ(،  )ت  �الآلو�صي 
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وعبد�ل�صالم  �الأمد،  �أحمد  حممد 
�ل�صالمي، ، ط1، د�ر �إحياء �لرت�ث 

�لعربي، بريوت ، 2000م.
�لق�صاة  قا�صي  عقيل:  �بن  �صرح   .25
عقيل  بن  �ل  عبد  �لدين  بهاء 
)ت  �مل�صري  �لهمد�ين  �لعقيلي 
�ل  عبد  �أبي  �ألفية  769هـ(على 
)ت  مالك  بن  �لدين  جمال  حممد 
�جلليل،  منحة  كتاب  ومعه  672ه( 
حممد  عقيل،  بن  �صرح  بتحقيق 
ط2،  �حلميد،  عبد  �لدين  حميي 

)د.ت(.
�صرح �الألفية: للمر�دي )ت 749ه(،   .26
ب�صرح  و�مل�صالك  �ملقا�صد  تو�صيح 
�لدكتور  حتقيق:  مالك:  �بن  �ألفية 
عبد �لرحمن على �صليمان، )د.ط( 
�لقاهرة،  �لعربي،  �لفكر  د�ر 

2001م.
حامد  �أبو  �لزجاجي:  جمل  �صرح   .27
)ت  �لغز�يل  حممد  بن  حممد 
�أبو  �صاحب  حتقيق:  505هـ(، 
جناح، ط1، وز�رة �الأوقاف، بغد�د، 

1980م.
�صرح �صذور �لذهب يف معرفة كالم   .28
�لدين  جمال  ه�صام  البن  �لعرب: 
)ت  �الأن�صاري  يو�صف  بن  عبد�ل 
حميي  حممد  حتقيق:  761هـ(، 
)د.ط(  عبد�حلميد،  �لدين 
بريوت، �ملكتبة �لع�صرية، 1992م.

يعي�س  �لبقاء  الأبي  �ملف�صل  �صرح   .29
)ت  �ملو�صلي  �لزخم�صري  علي  بن 
حو��صيه  وو�صع  له  قدم  643هـ(، 
يعقوب،  بديع  �أميل  د.  وفهار�صه: 
بريوت- �لعلمية،  �لكتب  د�ر  ط1، 

لبنان، 1422هـ-2001م. 

�أ�صرف  تف�صري  يف  �حلفاظ  عمدة   .30
الألفاظ  لغوي  معجم  �الألفاظ: 
�ل�صيخ  تاأليف  �لكرمي،  �لقر�آن 
�ملعروف  �لد�ئم  عبد  يو�صف  �أحمد 
756هـ(،  )ت  �حللبي  بال�صمني 
حتقيق: حممد با�صل عيون �ل�صود، 
بريوت،  �لعلمية،  �لكتب  د�ر  ط1، 

لبنان، 1417هـ-1996م.
�لفروق �للغوية، الأبي هالل �حل�صن   .31
)ت  �لع�صكري  �صهل  بن  عبد  بن 
395هـ(، علق غليه وو�صع حو��صيه: 
حممد با�صل عيون �ل�صود، ط1، د�ر 

�لكتب �لعلمية، بريوت، 2009م.
�لن�س:  ونحو  �لل�صانيات  يف    .32
�مل�صرية  د�ر  ط2،  خليل،  �إبر�هيم 

للطباعة و�لن�صر، 2009م.
بن  �لدين  جمد  �ملحيط  �لقامو�س   .33
817ه)،  (ت  �لفيوز�آبادي  يعقوب 
ط1 �لهيئة �مل�صرية �لعامة للكتاب، 

1399هـ-1979م.
بن  عمرو  ب�صر  �أبو  �صيبويه:  كتاب   .34
180هـ(،  )ت  قنرب  بن  عثمان 
د�ر  هارون،  �ل�صالم  عبد  حتقيق: 
ون�صخة  )د. ت(.  بريوت،  �لتاريخ، 
�ل�صالم هارون، عامل  حتقيق: عبد 
1403هـ- بريوت-لبنان،  �لكتب، 

1983م.
�لتنزيل  حقائق  عن  �لك�صاف   .35
�لتاأويل،  وجوه  يف  �الأقاويل  وعيون 
�عتنى  538هـ(،  )ت  �لزخم�صري: 
ج �أحاديثه وعلق عليه: خليل  به وخررّ
ماأمون �صيحا، وعليه تعليقات كتاب 
»�النت�صاف« فيما ت�صمنه �لك�صاف 
�لدين  نا�صر  لالإمام  �العتز�ل  من 
د�ر  ط3،  �ملالكي،  منري  �بن 

بريوت،  و�لن�صر،  للطباعة  �ملعرفة 
1430هـ-2009م.

)ت  منظور،  �بن  �لعرب:  ل�صان   .36
�صادر،  د�ر  )د.ط(  711هـ(، 

بريوت، ) د. ت(.
ومبناها،  معناها  �لعربية  �للغة   .37
ط5،  ح�صان،  متام  �لدكتور: 
1427هـ- �لقاهرة،  �لكتب،  عامل 

2006م.
تف�صري  يف  �لبيان  جممع    .38
علي  �أبو  �الإ�صالم  �أمني  �لقر�آن: 
�لَطرب�صي،  �ملح�صن  بن  �لف�صل 
بريوت،  �ملرت�صى،  د�ر  ط2، 

لبنان،1430هـ-2009م.
�لكتاب  تف�صري  يف  �لوجيز  �ملحرر   .39
عبد  حممد  �أبي  للقا�صي  �لعزيز: 
�حلق بن غالب بن عطية �الأندل�صي 
�ل�صالم  عبد  حتقيق:  546هـ(  )ت 
د�ر  ط1،  حممد،  �ل�صايف  عبد 
بريوت،1422هـ  �لعلمة،  �لكتب 

-2001م.
د.  �لعربية:  يف  �الأبنية  معاين   .40
فا�صل �ل�صامر�ئي، ط1، 1401هـ-

1981م. 
معاين �لقر�ن: �أبو زكريا يحبى بن   .41
حتقيق  هـ(   207 )ت  �لفر�ء  زياد 
يو�صف  و�أحمد  �لنجار  علي  حممد 
بريوت،  �لكتب،  عامل  ط2،  جناتي 

1980م. 
�صالح  فا�صل  �لنحو:  معاين   .42
�لفكر  د�ر  ط1،  �ل�صامر�ئي، 
�الأردن،1420ه-  و�لن�صر،  للطباعة 

2000م.
�لفر�هيدي  �لعني:  معجم    .43
�لرحمن  عبد  �أبو  175هـ(  )ت 
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حتقيق  �أحمد،،  بن  �خلليل 
�لدكتور. و  �ملخزومي  :د.مهدي 
�لر�صيد  د�ر  �ل�صامر�ئي،  �إبر�هيم 
و�لفهار�س  �ملعاجم  �صل�صلة  للن�صر، 

.)16(
�لتف�صري  �لغيب(،�أو  )مفاتيح   .44
بن  حممد  �لدين  فخر  �لكبري، 
�لر�زي)ت  �لبكري،  �لتميمي  عمر 
�لعلمية،  �لكتب  د�ر  606هـ(، ط1، 

بريوت، 1411هـ- 1990 م.
�لقر�آن  غريب  يف  �ملفرد�ت    .45
حممد  بن  �حل�صني  �لقا�صم  �أبو   :
)ت  �الأ�صفهاين  بالر�غب  �ملعروف 
�صم�س  �إبر�هيم  حتقيق:  502ه(ـ، 
موؤ�ص�صة  من�صور�ت  ط1،  �لدين، 
بريوت،  للمطبوعات  �الأعلمي 

لبنان، 1430هـ - 2009م.
مقايي�س �للغة: الأبي �حل�صني �أحمد   .46
395هـ(  )ت  زكريا  بن  فار�س  بن 
�ل�صامي،  حممد  �أن�س  حتقيق 
�لقاهرة  �حلديث،  د�ر  )د.ط( 

1429هـ -2008م.
�لرت�ث  بني  �للغوي  �لبحث  منهج   .47
وعلم �للغة �حلديث، د. علي زوين، 
ط1،  د�ر �ل�صوؤون �لثقافية �لعامة، 

�لعر�ق- بغد�د، 1986م.
لل�صيد  �لقر�آن،  تف�صري  يف  �مليز�ن   .48
ط3،  �لطباطبائي،  ح�صني  حممد 

د�ر �لكتب �ال�صالمية)د.ت(.
ل�صانية:  �أ�صلوبية  نظرة  نحو    .49
خالد  ترجمة  �صاندري�س،  فيلي 
�لفكر  د�ر  ط1،  جمعة،  حممود 
1424هـ-2003م.�لنحو  بدم�صق، 
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