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األوسط  لألخفش  القرآن(  )معاني  كتاب   
ُ

ُيَعّد
التي  المصنفات  أوائـــل  مــن  مسعدة  بــن  سعيد 
اْعتنْت بالتفسير اللغوي البياني للقرآن من خالل 
بالرجوع  اآليــات  في  الغريبة  لفاظ  األ معاني  بيان 
لفاظ  إلى الشعر العربي، مع بيان اشتقاق تلك األ
ية  يفها أحيانًا. فضاًل عن دراسة الظواهر اللغو وتصار
المؤنث  )تذكير  ظاهرة  ومنها  القرآنية،  اآليــات  في 

وتأنيث المذكر( وهي محور بحثنا هذا. 
مــن صــور هذه  تــفــرق  مــا  البحث جمع  وغــايــة 
ــرآن( لألخفش،  ــق كــتــاب )مــعــانــي ال الــظــاهــرة فــي 
ــا في  رودهـ ُيــحــدّد مــواضــع و ووضـــُع جــدول بيانّي 
سور القرآن الكريم؛ ومحاولة بيان أسبابها، ووضع 
ة  موضوعّيَ دراســـة  فــي  لــهــا،  والــضــوابــط  الــقــواعــد 
المذكر في معاني(  وتأنيث  المؤنث  )تذكير  لظاهرة 

القرآن لألخفش. 
يمكن أْن َنَضَع موجزًا ألسباب )تذكير المؤنث  و
الظاهرة  هــذه  ترجع  قد   :

ُ
فنقول المذكر(،  وتأنيث 

إلى اختالف لهجات العرب في المفردة الواحدة؛ 
اللفظة  ترد  وقد  مرة،  وبالتأنيث  مرة  بالتذكير  فترد 
مراعاًة  خــرى 

ُ
أ في  وبالتأنيث  موضع  في  بالتذكير 

للمعنى في اآلية، أو يكون السبب متعلقًا بالميزان 
تارة  بالتذكير  اللفظ  يختلف  وقد  للفظة،  الصرفّي 
ه اسم جنٍس. خرى تبعًا إلضافته، أو ألّنَ

ُ
وبالتأنيث أ

العالم  إبراز جهود  كون قد وفقت في  وأرجو أن أ
اللغوي األخفش األوسط في تتبع هذه الظاهرة. 

* * *
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Thesis Summary

In The Name of Allah Most Gracious Most 
Merciful

The book ”Meanings of the Qur’an“ by 
the Awasat Khuffs Said bin Masada is one 
of the first Workbooks that took care of the 
rhetorical linguistic interpretation of the 
Qur’an by showing the meanings of strange 
words in verses by reference to Arabic 
poetry, With the derivation of these terms 
and their conjugation sometimes. As well 
as the study of linguistic phenomena in the 
Koranic verses, Including the phenomenon 
of masculine the feminine and feminizing the 
Masculine and It is what we will focus in our 
thesis. 

The purpose of the thesis is to collect 
what is Scattered from the images of this 
phenomenon in the book )meanings of the 
Koran( for Akhvsh, and draw up a diagram 
that determines the locations of their 
occurrence in the wall of the Koran, and 
try to explain the reasons, and set the rules 
and controls, in an objective study of the 

phenomenon )masculine the feminine and 
feminizing the masculine in the meanings( of 
the Koran in Khuffs.

A summary of reasons can be given for 
)masculine the feminine and feminizing the 
Masculine(, so we say: This phenomenon 
may be due to the different dialects of Arabs 
to the same term; sometimes show up in 
masculine and other times in feminizing, 
the word may be masculine in one place and 
feminization in another to take into account 
the meaning in the verse, or structural its 
related to the structural base of the word, 
the pronunciation of masculine may vary at 
times and feminization in other depending on 
whether it is added, or because it is a gender 
name. 

I hope that I have been successful in 
highlighting the efforts of the linguistic 
scientist Khuffs Awasat in tracking this 
phenomenon.

* * *
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المقدمة

َم اإلنساَن ما لْم 
َ
َم بالقلِم َعل

َ
الحمُد هلل الذي َعل

ْم... 
َ
يْعل

الضاِد...  أهِل  أفصِح  على  وسِلم  اللهم  وصِل 
وعلى آله وصحبه الكرام. 

السلف  جــهــابــذة  مــن  تعالى  اهلل  ــض  قــّيَ لقد 
ــاب الــهــمــم الــعــالــيــة لــدراســة  ــح والــخــلــف ، أص
يــِم؛ لتوضيح  الــكــر ــقــرآِن  ال فــي  ــة  ّيَ الــلــغــو الــظــواهــر 
ــٍب من  ي ــغــر ــان ال ــي ب ــاٍل، و ــكـ ــاٍم، ودفـــع اإلشـ ــهـ االبـ
مستقصين  ى  الصحار بطون  بين  ضار لفاظ،  األ
النحو  قواعد  عدوا 

َ
فّق وأشعارهم،  العرب  لهجات 

للقرآن  خدمًة  اللغة؛  معاجم  فوا  وصّنَ والصرف، 
يم؛ سّرُ خلود لغة الضاد.  الكر

من  واحــٍد  على  ضيوفًا  هذا  بحثنا  في  نا 
ْ
ل

َ
وَحل

القرآنية )أبي  المكتبة  أْثَروا  هؤالء الجهابذة ، ممن 
الحسن األخفش األوسط( في كتابه )معاني القرآن( 
الثاني  القرن  من  الثاني  النصف  في  وضعه  الذي 
كان  مة المعتبرة، إذ  للهجرة، وهو من الكتب القّيِ
وكم   ، والفراء)١(  الكسائي  منهم  لمعاصريه،  معينًا 

)١( ينظر: البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة لمجد الدين 
ز آبادي )ت 8١٧هـ(.  أبي الطاهر محمد بن يعقوب الفيرو

دار سعد للطباعة، ط١، ١٤٢١هـ-٢000م، ١/٤5.

األخفش  آراء  من  جانبًا  كتابه  حوى  مصنٍف  من 
واجتهاداته. 

ــَة  تــعــالــى دراســ مــتــوكــلــًة عــلــى اهلل  ــعــزمــُت  ف
األخفش،  بها  عنى  التي  ة  ّيَ اللغو الظواهر  أحــِد 
المذكر(،  وتأنيث  المؤنث  )تذكير  ظاهرة  وهي 
تــفــرق مــن مــســائــل تلك  مــحــاولــة اســتــقــصــاء مــا 

كتابه.  في  الظاهرة 
وموضوع التذكير والتأنيث؛ صغير في حجمه، 
غة 

ُ
ِلل متلٍق  من  فما  بابه؛  في  غزير  معناه،  في  كبير 

 إلى تعلم هذا الفن أحوج، و معرفته فرٌض 
َّ
الضاد إال

يِس  ولتدر الكريِم،  القرآِن  لتفسيِر  الُمَتَصِدِر  على 
لغِته وآداِبه. 

الضوء  وتسليط   ، الفائدة  لتعميم  ي  ِمّنِ رغبة  و
مسائل  مــن  تناثر  مــا  بجمع  األخــفــش  جهود  على 
تذكير المؤنث وتأنيث المذكر في مصنفه؛ ومحاولة 
ردت في معانيه و النظر  إحصاء كّلِ المواضِع التي و

ابط أو القاعدة. 
َ

فيها، وِذكر الّض
التحليلي  الوصف  البحث:  وكان منهجي في 
رصٌد للظاهرِة في معاني  ها دراسٌة و واإلحصائي؛ ألّنَ
األخفش، فهي بحاجٍة إلى رصِد الظاهرِة، وترتيَبها 

ا بحسب مجالها ونْسِقها. موِضعّيً
مقدمة  على  اشتملت  فقد  البحث:  خطة  مــا 

َّ
أ

والمراجع  للمصادر  وثبت  وثالثة مباحث وخاتمة 
المعتمدة. 

ــي  ــ ــوع ودواع ــوض ــم الــمــقــدمــة: فــيــهــا أهــمــيــة ال
اختياري له، ومنهج البحث وخطته. 
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المبحث األول: 
)معاني  بمصنفه  والتعريف  لألخفش  ترجمة 
األخفش  األول:  المطلب  مطلبان،  وفيه  القرآن(، 

حياته ومكانته العلمية. 
القرآن(  بـ)معاني  التعريف  الثاني:  المطلب 

لألخفش. 
المبحث الثاني: 

ــرآن لألخفش  ــق تــذكــيــر الــمــؤنــث فــي مــعــانــي ال
منسوق على ترتيب السور.

المبحث الثالث: 
تــأنــيــث الــمــذكــر فــي مــعــانــي الــقــرآن لألخفش 

منسوق على ترتيب السور. 

المبحث األول:	 
ترجمة لألخفش والتعريف بمصنفه )معاني 	 

القرآن(
المطلب األول: األخفش حياته ومكانته العلمية
المجاشعي)٢(  مسعدة)١(  بن  سعيد  الحسن  أبو 
َبلخ  إلــى  نسبًة  المولد  البلخي  النحوي  بــالــوالء 
المعروف باألخفش)3( األوسط؛ أحد نحاة البصرة، 

العين  وفتح  السين  وســكــون  الميم  بفتح  مسعدة:   )١(
كنة.  والدال المهمالت وبعدهن هاء سا

لف  األ وبعد  الجيم  وفتح  الميم  بضم  المجاشعي:   )٢(
شين مثلثة مكسورة وبعدها عين مهملة، هذه النسبة إلى 

مجاشع بن دارم، بطن من تميم.
قيل:  بصرهما،  سوء  مع  العينين  الصغير  األخفش:   )3(
هو الضعيف البصر من أصل الخلقة، أو يكون لعلة، وهو 

كان أجلعًا)٤(. 
ًا  ّيَ الــخــطــاب، وكـــان نحو ــو  أب كــبــر  واألخــفــش األ
أيضًا، واسمه عبد الحميد بن عبد المجيد، وقد 
يه وغيرهما. وكان ُيقال  أخذ عنه أبو عبيدة وسيبو
ا  فلّمَ األصــغــر«،  »األخــفــش  سعيد:  الحسن  ــي  ألب
أيضًا،  باألخفش  المعروف  سليمان  بن  علي  ظهر 
عشرة  خمس  سنة  وفاته  وكانت  وسطًا.  هذا  صار 
ومائتين،  وعشرين  إحــدى  سنة  وقيل  ومائتين، 

رحمه اهلل تعالى)5(.
عقيدته: 	 

ــال أبـــو حــاتــم  ــ ــًا)6(، وق ــي ــزل ــت ــع كـــان األخـــفـــش م
الــَقــَدر  إلــى  ُينَسُب  األخــفــُش  ــان  وك السجستاني: 
ة ُنِسبوا  ّيَ ًا؛ يعني صنًفا من الَقَدِر ّيً ا ِشْمِر ّيً وقيل: َقَدِر

و في الَقَدر)٧(.
ُ
إلى أبي ِشْمر، ولم يكن يغل

الصحو.  دون  الغيم  وفي  النهار،  دون  بالليل  يبصر  الذي 
الدين  محيي  زكريا  ألبــو  واللغات  األسماء  تهذيب  ينظر: 
يحيى بن شرف النووي )ت 6٧6هـ(، المطبعة المنيرية، 

د.ت. 
)٤( األجلع: الذي ال تنضم شفتاه على أسنانه،

 .380/٢ واللغة:  النحو  أئمة  تراجم  في  البلغة  ينظر:   )5(
ينظر: وفيات األعيان و أنباء أبناء الزمان ألبي العباس أحمد  و
خلكان)ت68١ه(  بإبن  المعروف  إبراهيم  بن  محمد  بن 
المحقق: احسان عباس، دار صادر ، بيروت، ط١: ١/١٤5. 
محمد  بكر  ألبــي  يين  واللغو يين  النحو طبقات  ينظر:  و
األندلسي  الزبيدي  مذحج  بن  اهلل  عبيد  بن  الحسن  بن 
الفضل  ــو  أب محمد  المحقق:  3٧٩هــــ(  )ت  اإلشبيلي، 

إبراهيم، ط٢، دار المعارف، القاهرة، ٩٤/١ . 
)6( البلغة في تراجم أئمة النحو: ١/١٤5.

يين: ٧٢/١. يين واللغو )٧( طبقات النحو
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شيوخه: 	 
أخذ  ة،  بّيَ العر أئمة  من  األوســط  األخفش  كان 
يقول:  وكان  منه،  أسّنَ  وكان  يه،  سيبو عن  النحو 
كــتــابــه شــيــًئــا إال وعــرضــه  ــي  يــه ف ــا وضـــع ســيــبــو م
ــي، وأنـــا اليوم  ــه أعــلــم بــه مــّنِ ــرى أن ، وكـــان ي عــلــّيَ
الَعروض؛  ِعلم  في  األخفش  زاد  و منه.،  به  أعلم 
بحوَره  الفراهيدي  أحمد  بن  الخليل  وضع  الذي 
ولم  )المتدارك()١(.  الخبب  بحر  عشَر،  الخمسَة 
َقْبل  الخليل  صحب  وقيل:  الخليل،  عن  يأخذ 
أصحاب  أبرع  األخفش  وكان  يه،  لسيبو ُصْحبته 
النحو  فــي  يه  سيبو كــتــاب  ُيــعــرف  ــم  ول يه.  سيبو
 
َ
قرأ يه  سيبو مات  لما  ــه  ألّنَ يقه؛  طر عن  إال  العربي 
َجّمٌ غفيٌر من طالب العلم الكتاب على األخفش 
كتاب  في  المرزباني  اهلل  عبيد  أبــو  ذكــر  األوســط، 
قال:  المبرد  أّنَ  يين(  النحو أخبار  في  )المقتبس 
ة  بّيَ العر ل من وضع  أّوَ أّنَ  باللغة  العلماء  أجمعت 
ن ذلك عن علي بن أبي  ّقِ

ُ
ل أبو األسود الدؤلي وأنّهَ 

أبي  عن  النحو  أخذ  ثم  عنه(،  اهلل  )رضي  طالب 
عنه  وأخــذه  المهري،  معدان  بن  عنبسة  األســود 
الحضرمي،  اهلل  عبد  عنه  وأخــذه  قــرن،  األ ميمون 
الخليل  عنه  وأخذه  عمر،  بن  عيسى  عنه  وأخذه 
يــه، وأخــــذه عنه  ــن أحــمــد، وأخــــذه عــنــه ســيــبــو ب

)١( ينظر: وفيات األعيان :380/٢؛ واألعالم لخير الدين بن 
الدمشقي  الزركلي  فارس،  بن  علي  بن  محمد  بن  محمود 
أيــار/مــايــو  ط١5،  للماليين،  العلم  دار  ١3٩6هـــــ(،  )ت 

٢00٢م: 3/١0١.

األخفش«)٢(.
تالميذه: 	 

حيث  معاصريه  فــي  كبير  ــر  أث لألخفش  ــان  ك
تتلمذ عليه عدد من علماء اللغة منهم: أبو حاتم 
الُجْشمي  يــد  يــز بــن  عثمان  بــن  محمد  بــن  سهل 
ِجْسَتانّي، وأبو عمر صالح بن إسحاق الَبَجلي،  الّسِ
المازني،  عثمان  بن  محمد  بن  بكر  عثمان  أبــو  و 
ًما  ِ

ّ
ُمعل ُذْهــل)3( وكان  أحد بني مازن بن شيبان بن 

يه،  كتاَب سيبو ، وقرأ عليه الكسائّيُ  د الكسائّيِ
َ
لول

فوَهَبه سبعين دينارًا)٤(.
نتاجه العلمي: 	 

ــط(  )األوسـ كــتــاب  منها  مصنفات  لألخفش 
وكتاب  القرآن(  معاني  )تفسير  وكتاب  النحو  في 
)الــمــقــايــيــس( فــي الــنــحــو، وكــتــاب )االشــتــقــاق( 
ــقــوافــي( وكتاب  وكــتــاب )الـــعـــروض( وكــتــاب )ال
ــلـــوك( وكــتــاب  ــمـ ــتـــاب )الـ )مــعــانــي الــشــعــر( وكـ
وكتاب  الكبير،  )المسائل(  وكتاب  ــوات(  )األصـ

)المسائل( الصغير، وغير ذلك)5(.
آراؤه النحوية: 	 

ــة في  ّيَ الــبــصــر الــمــدرســة  ــى  إل ينتمي األخــفــش 
منها  الخاصة،  اآلراء  له بعض  كانت  لكن  النحو، 

)٢( وفيات األعيان :6/3٩٢ .
طبقات  يــنــظــر:  و  .3٩٢/6 نفسه:  الــمــصــدر  ينظر:   )3(

يين: 6/3٩٢. يين واللغو النحو
يين: 6/3٩٢. يين واللغو )٤( ينظر: طبقات النحو

ينظر: األعالم  )5( وفيات األعيان البن خلكان، 3٩٢/6. و
للزركلي، 3/١0١.
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في  الزائدة  من  ادخال  جواز  في  الكوفيين  موافقته 
يه وشرحه لكتابه  الواجب)١(، كما أن مالزمته لسيبو

كثير من المسائل)٢(. لم تمنعه من مخالفته في 
منزلته بين علماء زمانه: 	 

كما  لم يجتمع الناس على ثناء عالم أو أديب 
لم يحصل هذا مع األخفش، فقد أثنى عليه فريق 
العباس  أبو  حكى  حيث  اء،  الــفــّرَ منهم  أقرانه  من 
الفراء  قالوا: »دخل  ثعلب عن آل سعيد بن سلم، 
ُد  سّيِ جاءكم  قد  لنا:  فقال  المذكور،  سعيد  على 
ما  أما  اء:  الفّرَ فقال  ة،  العربّيَ أهل  ُد  وسّيِ اللغة  أهل 
الكسائي  اختار  ولقد  فال«)3(.  يعيش  األخفش  دام 
على  دليل  هذا  وفي  البنه  معلمًا  ليكون  لألخفش 
المستنير  بن  محمد  وتبع  الكسائي.  عند  منزلته 
اآلراء،  من  كثير  في  األخفش  ـــ(  ٢06ه )ت  قطرب 
وكــذلــك أبـــو عــمــرو الــجــرمــي )ت ٢٢5هـــــ( الــذي 
كما  كــل مــا عـــنـــده)٤(،  لــزم األخــفــش، وأخـــذ عنه 
أبـــو حــاتــم سهل  مــنــاوئــيــن، منهم  لــألخــفــش  كـــان 
األخفش  على  الــوطــأة  شــديــد  كــان  السجستانّي 
فيه  أن   

َّ
إال يلح،  ُصَو المعاني  في  »كتاُبه  فيه:  قال 

)١( تهذيب األسماء واللغات ألبي زكريا محيي الدين بن 
العلماء  شركة  بنشره  عنيت  6٧6ه(  النووي،)ت  شرف 
العلمية  الكتب  دار  المنيرية،  المطبعة  ادارة  بمساعدة 

بيروت- لبنان:  ١٩٧/٤.

)٢( ينظر: البلغة:١/١٤5.
)3( وفيات األعيان:6/3٩٢ .

)٤( البلغة :٩/١.

َيعيب  حاتم  أبو  وكان  الَقَدر«)5(.  في  سوء  مذاهب 
كتابه في القرآن في جمع الواحد.

كتابه  ِجْسَتانّي في  الّسِ بن  أبو حاتم َسْهل  وقال 
»كــان  والعلماء:  اء  ــّرَ ــُق ال ذكــر  حيث  ــقــراءات  ال فــي 
َجَمل- 

ْ
بال يلقب  -كان  الَجَمل  علّيٌ  المدينة  في 

َهب، وأظّنُ 
َ

كتاًبا في النحو لم يكن شيًئا فذ وضع 
حو  الّنَ في  كتابه  وضع  مسعدة  بن  سعيد  األخفش 

كتاب الَجَمل«)6(. من 

المطلب الثاني: 	 
التعريف بكتاب األخفش )معاني القرآن( 	 

مع  يشترك  األوســط  لألخفش  القرآن(  )معاني 
منها  التسمية؛  هــذه  فــي  فات  المصّنَ مــن  عــدد 
الــقــرآن(  و)مــعــانــي  للكسائّي)٧(  ــقــرآن(  ال )معاني 
وبعضهم  حاس)٩(،  للّنَ القرآن(  و)معاني  اء)8(  للفّرَ

يين: ٩٤/١.  يين واللغو )5( طبقات النحو
يين: ٩٤/١. يين واللغو )6( طبقات النحو

)٧( هو أبو الحسن علي بن حمزة بن عبد اهلل بن عثمان، 
كوفي  اهلل،  عبد  بأبي  يكنى  وقيل   ، ز  فيرو بن  بهمن  وقيل 
أخذ عن الرؤاسي وعن جماعة ، قدم بغداد فضمه الرشيد 
إلى ولديه األمين و المأمون ، توفي بالري سنة سبع وتسعين 
بن  محمد  الفرج  أبو  النديم  البن  الفهرست  ينظر  مائة،  و 
تحقيق:  المعتزلي.  البغدادي  الــوراق  محمد  بن  إسحاق 
١٤١٧هــــ- ط٢،  بــيــروت،  المعرفة،  دار  رمــضــان.  إبراهيم 

١٩٩٧م. باب أخبار الكوفيين، ١/٩0.
منقر،  بني  مولى  الــفــراء  ــاد  ي ز بن  يحيى  زكريا  أبــو  هو   )8(
ينظر:  ومائتين،  بطريق مكة سنة سبع  توفي  بالكوفة،  ولد 

المصدر نفسه، ٩١/١.
)٩( هو أبو جعفر النحاس أحمد بن محمد توفي سنة ثمان 
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بن  معمر  عبيدة  ألبي  القرآن(  )مجاز  على  يطلق 
ولهذه  أيــضــًا؛  الــقــرآن(  )معاني  تسمية  المثنى)١( 
فات  المصّنَ هــذه  فموضوع  ــهــا،  ت ال دال التسمية 
النبيين  لخاتم  الخالدة  المعجزة  الكريم؛  القرآن 
الكريم  الــقــرآن  إعــجــاز  وجــوه  وأول   ،� محمد 
العرب  بلغة  نزل  الكريم  فالقرآن  اللغوّي،  األعجاز 
َعِجزوا على  هم  أّنَ الكالم؛ غير  وعلى مناحيهم في 

فصاحتهم أْن يأتوا بمثله. 
ــيــر  ِك ــوا ــُد مـــن َب ــَعـ ــط ُيـ ــ وكـــتـــاب األخـــفـــش األوسـ
للقرآن  اللغوّيِ  بالجانب  َعَنت  التي  فات  المصّنَ
التي جعلت من  ية  اللغو الظواهر  و محاولة دراسة 
عال  مهما  البشر  كالم  يدانيه  ال  مميزًا  طــرازًا  القرآن 

شأنهم في العلم والفصاحة. 
بالقرآن  المرتبطة  ة  ّيَ اللغو الــدراســات  أسسْت 
ى بالتفسير )اللغوّي البياني( الذي  الكريم ما يسّمَ
كان يسير جنبًا إلى جنب مع التفسير النقلي الذي 
الصحابة  أو   � النبّيِ  عن  الرواية  طريق  أعتمد 

رضي اهلل عنهم أو التابعين و أتباعهم.

و ثالثين و ثالثمائة للهجرة.
من  تيم  من  التيمي  المثنى  بن  معمر  عبيدة  أبــو  هو   )١(
قريش وهو مولى لهم، و يقال هو مولى لعبيد اهلل بن معمر 
بنواحي  قرية  باجوون  من  يهوديًا  كان  جده  وقيل  التيمي، 
رأي  يــرى  عبيدة  أبــو  كــان  ثعلب  العباس  أبــو  وقــال  مصر، 
إحدى  سنة  وتوفي   ، ومائة  عشرة  أربع  سنة  ولد  الخوارج، 
عشرة ومائتين على خالف في ذلك، ينظر: الفهرست البن 

النديم، ١/٧6.

تقوم هذه الدراسات على بيان معاني المفردات 
من  بأبيات  عليها  واالستشهاد  ؛  الغريبة  القرآنية 
تلك  لمعاني  شــرح  مع  والجاهلّي  العربّي  الشعر 
تصارف  ــى  إل ــف  الــمــصــّنِ يتعرض  ــد  وق ــات،  ــي األب
لهجات  اخــتــالف  ــى  إل أو  واشتقاقاتها  الــمــفــردة 
؛  ّية  اللغو الظواهر  درســوا  ــهــم  أّنَ كما  فيها،  العرب 
كتتابع اإلفراد والجمع في سياق اآليات، أو في آية 
المفردة من  والتذكير على  التأنيث  وتتابع  واحدة، 
واالستثناء،  واإلضــمــار،  واإلظهار  آخــر،  الى  َموضٍع 
إلــى غير ذلــك من  والــحــروف ومعانيها  واإلضــافــة، 
المسائل. لم يلتزم أتباع المنحى اللغوي استقصاء 
جميع آي السور؛ كما لم يلتزم معاصروهم من أتباع 

المنهج النقلّي بذلك.
ــرى األخــفــش قــد تــنــاول فــي )معاني  وكــذلــك ن
ترتيب  عــلــى  مــرتــبــة  ــرآن  ــق ال ســـور  جميع  الـــقـــرآن( 
السورة  آيات   

َ
كّل يستقِص  لم  ــه  أّنَ غير  المصحف 

ــراه بــعــد ســـورة الــفــاتــحــة قــد تعرض  ــ ــواحـــدة. ون الـ
ية؛  اللغو المسائل  من  ــوان  أل إلــى  البقرة  ســورة  في 
وباب  المجاز،  باب  وهي:  أبواب  على  إياها  مبوبًا 
وبــاب  الــفــاء،  وبــاب  الــدعــاء،  وبــاب   ، االستثناء 
وأنت  أنا  تفسير  وبــاب  المجازاة،  وبــاب  اإلضافة، 
وهو، وباب الواو، وباب اسم الفاعل، وباب إضافة 
الزمان إلى الفعل، وباب التأنيث والتذكير، وباب 
يادة  »من«، وباب  أهل وآل، وباب الفعل، وباب ز
من  وبــاب   ، وأّنَ إّنَ  في  وبــاب  الهمزة،  تفسير  في 
االستثناء، و باب الجمع، و باب الالم. ولكنه لم 
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كان يتعرض الختالف القراءات إذا تعلق األمر ببيان  ِة سور القرآن الكريم. و  يلتزم بهذا المنهج في بقّيَ
ة.  ّيَ ٍة أو مسألٍة نحو ّيَ معنى أو االشارة إلى ظاهرٍة لغو

يس  يه، حيث عكف على شرح وتدر ستاذه سيبو
ُ
أخيرًا فإّنَ األخفش األوسط أفاد ممن سبقه فتأثر بأ

يه  سيبو لكتاب  الوحيد  الراوي  األوسط  األخفش  ُيعُد  إذ  يه،  سيبو وفاة  بعد  لمعاصريه  النحو  في  كتابه 
كما لم ينكر تأثره بـ)مجاز القرآن( ألبي عبيدة عندما اتهمه تلميذه أبو بكر سهل السجستاني  في النحو، 
ْبَدل منه شيًئا. 

َ
زاد شيًئا، وأ ْسَقط منه شيًئا، و

َ
قائاًل: »كان األخفش قد أخذ كتاب أبي عبيدة في القرآن، فأ

عرُف بالغريب: أنت، أو أبو عبيدة؟ فقال: أبو 
َ
قال أبو حاتم: فقلُت له: أّيُ شيء هذا الذي تصنع؟ َمْن أ

ْفَسده. قال أبو 
َ
حه، وليس ِلَمن أ

َ
عبيدة. فقلت: هذا الذي َتْصنع ليس بشيٍء. فقال: الكتاُب ِلَمن أصل

كتابه، وصار َمطروًحا«)١(.  َتَفْت إلى 
ْ
حاتم: فلم ُيل

كان  ه  أّنَ ر  ه يقّرِ إّنَ كتاب )مجاز القرآن( إال  كان فيه اعتراف من األخفش بإفادته من  إْن  وهذا القول و
 على عدم صحة ادعاء السجستاني 

ّ
تجاه الصحيح. وال أدل ذلك منه وضعًا لكتاب )مجاز القرآن( باال

فات األخفش األوسط الكثيرة.  أن كتاب األخفش أصبح مطروحًا من وصوله إلينا مع ضياع غيره من مصّنَ
وهذا  ة  ّيَ والتفسير ة  ّيَ اللغو واجتهاداته  أقواله  فاتهم  مصّنَ نوا  وضّمَ بالدرس  معاصريه  عليه  عكف   فقد 

ال يستطيع منصف إنكاره. 

المبحث الثاني: 	 
تذكير المؤنث في معاني القرآن لألخفش منسوقة على ترتيب السور.	 

جدول البياني )لتذكير المؤنث( في معاني القرآن لألخفش.

السببالكلمةاآليةالسورةت

كان الســماء لفــظ الواحــد والمعنــى الجماعــة جــاز أْن سماء٢٩البقرة١ ــا  لّمَ
يجمــع وجــاز فيــه التذكيــر والتأنيــث.

يين: ٩٤/١. يين واللغو )١( طبقات النحو
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بيــن فعلــه شفاعة٤8البقرة٢ قــت بينــه و ــث فّرَ  مؤّنَ
ُ

كّل ــث ألّنَ  ــر المؤّنَ ُذّكِ شفاعة 
ــر فعلــه، إال أّنَ ذلــك يقبــح فــي اإلنــس، ذلــك  حســن أْن تذّكِ

ــر ليفصــل بيــن معنييــن. 
َ
يذّك ــث و مــا يؤّنَ اّنَ هــذا إّنَ

كأنــه لمــا حقــق لهــم الخلــوص خالصة١3٩األنعام3 ِنــَث لتحقــق الخلــوص، 
ُ
أ

ــابة(. أشــبه الكثــرة فجــرى مجــرى )َروايــة( و)َنّسَ

ــا جعلهــم كمــن يعقــل في الســجود والطواعيــة جعلهم ساجدين٤يوسف٤ ــه لّمَ إّنَ
كاإلنــس فــي تذكيرهــم إذا جمعهم.

ثًا تقول فيه أولئك.أولئك36اإلسراء5 كان أو مؤّنَ رًا 
َ
هذا وأشباهه مذّك

ر.أعناقهم٤الشعراء6
َ
ث إذا أضافه إلى مذّك ر بعض المؤّنَ

َ
كما يذّك ر  ُذّكِ

ــث مــن اإلنــس، فالتذكيــر والتأنيــث يقوم5١غافر٧ ــر أو مؤّنَ
َ
كّل جماعــة مذّك
فــي فعلــه جائــز.

ــث ِليستووا١3الزخرف8 ــد تؤّنَ ــر، وق ــا( مذك ــون( و)م ــا تركب ــى )م ــوز عل ــره يج تذكي
بطونه)وفــي  فــي  )ممــا  تعالــى:  قــال  وقــد  )األنعــام(  وتذكــر 

موضــع آخــر (بطونــه(.

مالحظة: 	 
كل سورة مرة واحدة، عدا  رد في ثمان آيات لسبع سور، في  ث و يتضح من الجدول أّنَ تذكير المؤّنَ

ردت فيها آيتان.  سورة البقرة فقد و
ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ   ﴿ تعالى:  قــال  البقرة،  ســورة  فمن 

ېئ ىئ ىئىئ ی ی ی ی ﴾)١(.
، وقد زعم  ُكلهّنَ  عليهّنَ 

َّ
َذَكَر سماء واحدة، فهذا ألن ِذكره )السماء( قد دل ما  إّنَ قال األخفش: »وهو 

بعض المفسرين أّنَ )السماء( جمع مثل )اللبن(، فما كان لفظه لفظ الواحد ومعناه معنى الجماعة جاز 
زعم بعضهم أن قوله تعالى: ﴿ەئ وئ وئ﴾ )المزمل: ١8(  أن يجمع، فقال تعالى: ﴿ېئ﴾، و

)١( سورة البقرة: ٢٩.
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العرب،  من  هذا  نسمْع  ولم  كاللبن،  ر 
َ
مذّك جمع 

حبيب)١(:  بــن  يونس  قــال  جيد،  األول  والتفسير 
ث،  ر بعض المؤّنَ

َ
ر كما يذّك ﴿ەئ وئ وئۇئ ﴾ ُذّكِ

كما قال الشاعر)٢(: 
فـــــــــال مــــــــزنــــــــة وَدَقــــــــــــــــــــــــْت وْدَقـــــــــهـــــــــا

ـــــــهـــــــا)3( 
َ
إْبـــــــقـــــــال أْبــــــــَقــــــــل  أرُض  وال 

أّنَ  اهلل  رحــمــه  الخليل  زعـــم  »و يه:  سيبو قــال 
للَقطاة.  ــل  مــعــّضِ كــقــولــك:  ــه«  ب منفِطٌر  »الــســمــاء 
المنفطرة  ا  وأّمَ الّرِضاُع.  بها  للتي  ُمرِضٌع،  وكقولك: 
وكقولك  منشّقٌة،  كقولك  العمل،  على  فيجيء 

مرضعة للتي ُترضع«)٤(. 

اإلمام  الضبي  حبيب  بن  يونس  الرحمن  عبد  أبو  هو   )١(
النحوي البصري، ولد سنة )٩٤هـ( و توفي سنة )١8٢هـ( ، 
ينظر: إنباه الرواة على إنباه النحاة: لجمال الدين القفطي، 
الكتب  دار   ، القاهرة  إبراهيم،  الفضل  أبو  محمد  تحقيق: 
يين  المصرية، ١3٩3هـ- ١٩٧3م: 68/٤؛ وطبقات النحو
ط١،  إبــراهــيــم،  الفضل  أبــو  محمد  تحقيق:   ، يين  واللغو

القاهرة، ١3٧5هـ-١٩55م: ص5١.
ين الطائي، ينظر الكتاب: ألبي بشر بن  )٢( هو عامر بن جو
األميرية  المطبعة  يه، ط١،  بسيبو الملقب  قنبر  بن  عثمان 
ألبي  الــقــرآن  ومجاز  ٢٤0/١؛  ـــ:  ١3١6هـ القاهرة،  ق،  بــوال  -
عبيدة محمد بن المثنى التيمي، علق عليه: محمد فؤاد 
سزكين، ط١، الناشر: محمد سامي أمين، القاهرة، ١٩5٤م: 

.6٧/٢
)3( معاني القرآن لألخفش: ص١8٤.

قنبر  بن  عثمان  بن  عمرو  بشر  أبــو  يه  سيبو الكتاب،   )٤(
ــارون،  ه محمد  الــســالم  عبد  تحقيق:  بــالــوالء،  الحارثي 
الناشر: مكتبة الخانجي، القاهرة، ط3، ١٤08هـ-١٩88م: 

.٤٧/٢

ث،  يؤّنَ و ر 
َ
يذّك مما  السماء  لفظ  أن  والخالصة: 

ــر 
َ
يــذّك جــنــٍس  اســم  فهي  فيها،  الجمع  أراد  إْن  و

ث. يؤّنَ و
ومن سورة البقرة أيضًا قوله تعالى: ﴿ۇئ ۇئ 
ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ 

ی ی ی جئ حئ مئ﴾ )5(. 
ا قوله: ﴿ ېئ ىئ ىئ ىئ﴾  قال األخفش: »وأّمَ
َفــَرْقــَت  ــث  مــؤّنَ  

َ
كــّل ألّنَ  ث  المؤّنَ االســم  ــَر  ـ

َ
َذّك ما  فإّنَ

أْن ذلك  إال  فعله،  ر  ّكِ
َ

ُتذ أن  فعله َحسن  بين  و بينه 
الذي  ألّنَ  يعقل  مما  أشبههم  وما  اإلنس  في  ُيَقبُح 
ث  يعقل أشد استحقاقًا للفعل، وذلك أّنَ هذا يؤّنَ
كـ)األرض(  والموات  معنيين،  بين  ليفصل  ر 

َ
ّك

َ
يذ و

بين  الــذي  كنحو  معنى  بينهما  ليس  و)الــجــدار( 
ه بالموات،  )الرجل والمرأة(، فكل ما ال يعقل ُيَشّبَ

تعالى:   قوله  نحو  الرجل،  و  بالمرأة  ه  ُيَشّبَ يعقل  وما 
وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې   ﴿
يعقل،  كمن  صــاروا  أطاعوا  فلما   ،)6(﴾ ۇئ 
َر 

َ
ّك

َ
فذ  ،)٧(﴾ یی  ی  ىئ  ىئ   ﴿ تعالى:  قال  كما 

تعالى:  وقــال  االســم،  بين  و بينه  ق  فــّرَ حين  الفعل 
﴿تؤخذ﴾)٩(.  وُتقرأ   ،)8(﴾ ں ں  ڱ ڱ  ڱ   ﴿

)5( سورة البقرة: ٤8.

)6( سورة يوسف: ٤.
)٧( سورة الحشر: ٤.

)8( سورة الحديد: ١5.
ص6٢6؛  مجاهد:  البن  الــقــراءات  في  السبعة  ينظر:   )٩(
يــه: ص٢١5؛  والــحــجــة فــي الـــقـــراءات الــســبــع البـــن خــالــو
والكشف عن وجوه القراءات السبع ألبي طالب القيسي: 
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يقولون  هم  أّنَ أيضًا ذاك في اإلنس، زعموا  يقال  وقد 
)حضَر القاضي امرأٌة()١(. 

ث ِلما  والخالصة: يستحسن تذكير االسم المؤّنَ
يكره ذلك في  بين فعله، و بينه و ق  ُفــّرِ إذا  ال يعقل 

اسم العاقل وما يشابهه. 
ــورة األنـــعـــام، قــولــه تــعــالــى: ﴿ ڤ  ومـــن سـ
ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 
 ﴿  ﴾ چ  چ  ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ 
ڌ  ڍ  ڇڍ  ڇ  ڇڇ 

ڌ﴾)٢(.
وأْن تكن  أْي:  قال األخفش: »رفَع - ميتٌة-)3(، 

الداني:  عمر  ألبي  السبع  القراءات  في  والتيسير  /30٩؛   ٢
القرآن  ألحكام  الجامع  في  زاد  و عامر.  ابــن  إلــى  ص٢08 
للفراء:  القرآن  معاني  وفــي  يعقوب.   ٢٤٧/١٧ للقرطبي: 
١3٤/3 إلى بعض أهل الحجاز. وفي جامع البيان للطبري: 
زاد  ص١5٢  الشواذ،  وفي  القارئ  جعفر  أبي  إلى   ٢٢٢/٢٧

جماعة وهارون عن أبي عمرو.
)١( معاني القرآن لألخفش: ص٢٢0-٢٢١. 

)ميتة(  المصحف  فــي  ــرأت  ق  ،١3٩ األنــعــام:  ــورة  س  )٢(
للطبري:  الــقــرآن  يل  تأو في  البيان  جامع  ينظر:  بالفتح، 
١50/١٢ قراءة بعض قراء المدينة و الكوفة والبصرة. و في 
وابن  كثير  ابن  غير  إلى  ص١0٧،  للداني:  التيسير  كتاب 
عامر. و في البحر المحيط البي حيان األندلسي: ٤/٢33 
إلى غير من أخذ باألخرى من السبعة وبالتأنيث في الفعل 

والنصب إلى أبي بكر.
يل القرآن للطبري: ١50/١٢؛  )3( ينظر: جامع البيان في تأو
ابن  إلى  ص٢0٧-٢٧١  القراءات:  في  السبعة  كتاب  وفي 
في  لعاصم  هي  يكن  في  الياء  أن  كــد  وأ كثير،  وابــن  عامر 
الكشف  وفي  والكسائي؛  وحمزة  عمرو  وأبي  ولنافع  رواية، 
للقيسي: ٤5٤/١-٤55 الياء في يكن إلى غير ابن عامر وأبي 

إذا قلت )يكن(  الرفع  يجوز  وقد  ميتٌة،  بطونها  في 
نثت 

ُ
أ و﴿پ﴾  فعله،  ــر 

َ
يــذّك قد  ث  المؤّنَ ألّنَ 

ا حقق لهم الخلوص  لّمَ ه  كأّنَ لتحقيق الخلوص، 
اية( و)َنّسابة(«)٤(.  ّوَ أشبه الكثرة فجرى مجرى )َر

ث )خالصة( لتأنيث  اء: »وأّنَ الخالصة، قال الفّرَ
ّنِث لتأنيثها. 

ُ
األنعام ألّنَ ما ِفي بطوِنها مثلها فأ

﴿ۉ ۉ ې  ومن سورة يوسف قوله تعالى: 
ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې 

وئ وئ ۇئ﴾)5(.
ائ  ى  ﴿ى  تعالى:  قوله  في  األخفش  قال 
ــه  فــإّنَ ۇئ﴾  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ 
والطواعية  السجود  فــي  يعقل  كمن  جعلهم  ــا  لــّمَ
ومثل   ، جمعهم  إذا  تذكيرهم  في  كاإلنس  جعلهم 

گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک   ﴿ تعالى:  قوله  ذلــك 
ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 
تــكــلــمــْت  إذ   )6(﴾ ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 

ى ائ   ﴿ تعالى:  وقوله  يعقل،  كمن  ملُة فصارت  الّنَ
شبههم  يطيعون  جعلهم  لّما  ەئ﴾)٧(  ائ 

ې  ۉ  ۉ  ۅ   ﴿ تعالى:  قوله  ومثله  بــاإلنــس، 

التيسير  وفــي  عامر؛  وابــن  كثير  ابــن  إلــى  الميتة  رفــع  و بكر، 
للداني: ص١0٧ رفع الميتة؛ وفي البحر المحيط: ٤/٢33 
كثير والرفع مع التأنيث إلى أهل مكة. نسب الرفع إلى ابن 

)٤( معاني القرآن لألخفش: ص٤٢5.
)5( سورة يوسف: ٤.

)6( سورة النمل: ١8.
ــة :33 ، يــس: جــزء من  ــورة األنــبــيــاء: جــزء مــن اآلي  )٧( س

اآلية: ٤0.
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وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې 
َر وليس  ُذّكِ ه  أّنَ  

ّ
إال القياس  ﴾)١(، وعلى هذا  ۇئ 

ما قال  ث. وقال قوٌم: إّنَ ر بعض المؤّنَ
َ
كما ُيذّك رًا 

ّ
َك

َ
ُمذ

بعضهم  َفَتوهم  فيهما  وما  أتتا  هما  ألّنَ ﴿ۇئ﴾ 
﴿ڱ  تعالى:  قــال  كما  يكون  أْن  أو  ـــرًا( 

ّ
َك

َ
)ُمـــذ

كما تقول: )صلى  ڱ﴾)٢( وهو يريد أهلها. فهو 
المسجد( وأنت تريد أهل المسجد إال أنك تحمل 
أهل  )اجتمعت  ــوا:  ــال ق كما  اآلخـــر،  على  الفعل 
حمل  إلى  ذهب  يه  سيبو أن  يبدو  و اليمامة(«)3(، 
قوله  ﴿وئ وئ ۇئ﴾ على معنى  تعالى:  قوله 
هذا  يستثني  حيث  ڱ﴾  ﴿ڱ  تــعــالــى: 
ەئ﴾،  ائ  ائ  ى   ﴿ ــا  ــ »وأّمَ فيقول:  الموضع 

ڳ  ڳ  و﴿ڳ  ۇئ﴾،  وئ  وئ  و﴿ 
يسمع،  يعقل و ما  بمنزلة  ه  أّنَ فزعم  ڳ﴾، 
المنزلة  بتلك  النمل  وصار  بالسجود،  ذكرهم  ا  لّمَ
ــاســى.  كــمــا تــحــدث عــن األن حــيــن حــّدثــْت عــنــه 
-في  ُجعلت  »ألنها  يسبحون  فلك  في  وكــذلــك  
ه ال ينبغي ألحٍد أْن يقول: ُمطرنا بَنْوء  طاعتها وفي أّنَ
كذا، وال ينبغي ألحٍد أْن يعبد شيئا منها- بمنزلة من 
ُيبصر األمور« )٤(. واألصل أّنَ  َيعقل من المخلوقين و
ث قال األخفش: »وقال  الجماعة من غير اإلنس تؤّنَ

ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ   ﴿ ــى:  ــعــال ت

)١( سورة فصلت: ١١.
)٢( سورة يوسف: 8٢.

)3( معاني القرآن لألخفش: ص٤٩5.
يه: ٤٧/٢.  )٤( الكتاب لسيبو

ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۈٴۇ 
ألن   )5(﴾ ائ  ى  ى  ې  ې  ې 

ثة«)6(. الجماعة من غير اإلنس مؤّنَ
الخالصة: تذكير فعل ما ال يعقل إذا وقع منهم 
بمنزلة  فيصبح  األفــعــال،  مــن  العاقل  مــن  يقع  مــا 

العاقل.
ومن سورة اإلسراء قوله تعالى: ﴿ وئ ۇئ ۇئ ۆئ 
ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ۈئېئ  ۈئ  ۆئ 
هذا  »﴿ی﴾  األخفش:  قال   ،)٧(﴾ ی  ی 
)أولئك(.  فيه  تقول  مؤّنثًا  أو  كان  مذّكرًا  وأشباهه 

قال الشاعر)8(: 
ــــــــَوى ِ

ّ
ــد الــــــــل ــ ــعـ ــ  بـ

َ
ــــــــــــــــي الـــــــمـــــــنـــــــازل ُذّمِ

ولـــــــــئـــــــــَك األيـــــــــــاِم 
ُ
ــَد أ ــ ــ ــْعـ ــ ــ والــــــعــــــيــــــَش بـ

كثير«)٩(.  وهذا 
يستعمل  اشــــارة  اســـم  ــئـــك(  )أولـ الــخــالصــة: 
لجماعة الذكور واإلناث على حٍد سواء. ومن سورة 

الشعراء قوله تعالى: ﴿ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 
ٹ ٹ ٹ ٹ﴾)١0(. 

الجماعات«  ها على  أّنَ قال األخفش: »يزعمون 
ر  نحو: )هذا عنق من الناس( يعنون: الكثير، أو ُذّكِ

)5( سورة فصلت: 3٧.
)6( معاني القرآن لألخفش: ص٤٩5.

)٧( سورة اإلسراء: 36.
)8( هو جرير بن عطية الخطفي، ينظر البيت في ديوانه: 

.٩٩/١
)٩( معاني القرآن لألخفش: ص5١8

)١0( سورة الشعراء: ٤.
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ر. وقال 
َ
ما أضافه إلى مذّك

َ
ث ل ر بعض المؤّنَ

َ
ّك

َ
كما يذ

الشاعر)١(: 
ــو صـــبـــاحـــه ــ ــدعـ ــ كــــرُتــــهــــا والــــــديــــــك يـ بــــا

ــوا  ــ ــّوب ــ ــَص ــ ــت ــ ف دنــــــــوا  نــــعــــٍش  ــو  ــ ــن ــ ب مـــــا  إذا 
فجماعات هذا )أعناق( أو يكون ذّكره إلضافته 
ث، نحو  ث إلضافته إلى المؤّنَ كما يؤّنَ إلى المذّكر، 

قول الشاعر)٢(: 
َوتـــــــْشـــــــَرُق بـــالـــقـــول الـــــــذي قــــد أَذْعـــــَتـــــُه

ِم)3( 
َ

ــْت َصـــــْدُر الــقــنــاِة مـــن الـــــــّد ــ ــِرَق ــ كــمــا َش
ھ  ھ  ﴿ھ  تعالى:  قوله  في  اء  الفّرَ قول  ومثله 
المثقال  إّنَ  قلت:  فــإْن  ۓ﴾،  ے  ے  ھ 

المثقال  ألّنَ  قــلــت:  ــْن(؟  ــُكـ )َتـ قــال  فكيف  ذكــر 
ها إْن  ه قال: إّنَ كأّنَ أضيف إلى الحبة وفيها المعنى، 

َتُك حَبًة«)٤(.
ضيف 

ُ
ث إذا أ ر االسم المؤّنَ

َ
خالصة الكالم: يذّك

ضيف إلى 
ُ
ر إذا أ

َ
ث االسم المذّك كما يؤّنَ ر، 

َ
إلى مذّك
ث.  مؤّنَ

الجعدي:  النابغة  :شعر  ينظر  الجعدي،  النابغة  هو   )١(
وشرح  ٢٤0/١؛  الذهب:  عين  وتحصيل  والكتاب  ص٤. 

شواهد المغني للسيوطي: ص٢56. 
ص٩٤؛  المنير:  الصبح  ينظر:  ميمون،  األعشى  هو   )٢(

والكتاب وتحصيل عين الذهب: ١/٢5.
)3( معاني القرآن لألخفش، ص5٤6.

اء  )٤( معاني القرآن ألبي زكريا يحيى بن منظور الديلمي الفّرَ
ومحمد  النجاتي  يوسف  بن  أحمد  تحقيق:  ٢0٧هـ(  )ت 
دار  الناشر:  شلبي.  إسماعيل  الفتاح  وعبد  النجار  علي 

المصرية، القاهرة: ١8٧/١.

ٿ ٹ   ﴿ تــعــالــى:  ــورة غــافــر قــولــه  ومـــن سـ
ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 

ڦ ﴾)5()6(. 
 جائز 

ٌ
وفــي قــراءة )تــقــوم()٧( قــال األخفش: »كــّل

ــث مــن اإلنــس  أو مــؤّنَ ــر 
َ
كــل جماعة مــذّك وكــذلــك 

فالتذكير والتأنيث في فعله جائز«)8(. 
ــر 

َ
ُيــذّك فقد  الجميع  فعل  ــا  »فــأّمَ األخــفــش:  قــال 

الفصل،  بتأنيث  تأنيث الجميع ليس  ث ألّنَ  ُيَؤّنَ و
)هي  فتقول:  ر 

َ
ّك

َ
المذ جماعة  تؤّنِث  ــك  أّنَ ترى  أال 

بـ)بعال(  رجــاًل  وتسمي  الــقــوم(،  و)هــي  الــرجــال( 
وليس  التذكير،  مثُل  التأنيٌث  هــذا  ألّنَ  فتصرفه 
هذا  ألن  تصرفه،  لم  بـ)َعناٍق(  يته  سّمَ ولو  بفصل. 
ر 

َ
ّك

َ
المذ بين  ما  للذكر، وهو فصل  التأنيث ال يكون 

ث، تقول: )ذهب الرجل( و)ذهبت المرأة(  و المؤّنَ
فتفصل بينهما. وتقول: )ذهبت النساء( و)ذهب 
وفي  الرجال(  و)ذهبت  الرجال(  و)ذهب  النساء( 

ې  و﴿   )٩(﴾ ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ   ﴿ اهلل:  كتاب 

)5( سورة غافر: 5١.
معاني  في  هي  التذكير،  على  )يقوم(  بالياء  القراءة   )6(
القرآن للفراء إلى القراء: ١0/3؛ وفي جامع البيان للطبري: 
٧5/٢٤ إلى عامة قراء المدينة والكوفة؛ وفي البحر المحيط 

ألبي حيان: ٤٧0/٧ إلى الجمهور.
)٧( نسبت القراءة بالتاء على التأنيث، في جامع البيان 
للطبري: ٧5/٢٤ إلى بعض أهل مكة وبعض قراء البصرة؛ 
هرمز  ابــن  إلــى   ٤٧0/٧ حيان:  ألبــي  المحيط  البحر  وفــي 

إسماعيل والمنقري عن أبي عمرو. و
)8( معاني القرآن لألخفش: ص5٧6.

)٩( سورة الشعراء: ١05.
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ې ې ى ىائ ائ ەئ ەئ وئ ﴾)١(«)٢(. 
وخالصة القول: إذا جمع االسم العاقل فالتذكير 

والتأنيث في فعله جائز.
ڤ ڤ   ﴿ تعالى:  قوله  الــزخــرف  ســورة  ومــن 
ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ﴾ ﴿ ڇ ﴾)3(. 
ڤ﴾،  ڤ  ﴿ڤ  وقـــال  األخــفــش:  ــال  ق
هو  ما﴾  و﴿  ٹ﴾)٤(،  ﴿ٹ  على  يجوز  فتذكيره 
يوافقك  ما  النساء  من  »عندي  تقول  كما  ر، 

َ
مذّك

ــث وقــد قال  ــؤّنَ ــعــام( وت ــر )األن
َ
ّك

َ
ــذ يــســرك«، وقــد ت و

تعالى في موضٍع: ﴿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ 
ڳ  گ   ﴿ آخــر:  موضٍع  في  وقــال   ،)5(﴾ ڤ  ڤ  ڤ 
ڻ  ں  ڱں  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 
﴾ چ  چ  ڃ  ڃ   ﴿ تعالى:  وقال   ،)6(﴾ ڻ 

﴿ ڇ ڇ ڇ ڇ ﴾)٧()8(. 
قوله  اء: »وأمــا  الــفــّرَ يقول  الكريمة  اآليــة  وفي هذه 

ڤ ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ   ﴿  تــعــالــى: 
ه  ثة ألّنَ  ڤ ﴾ ولم يقل ﴿ ڻ ﴾ واألنعام ِهَي مؤّنَ

)١( سورة األنعام: 66.
)٢( معاني القرآن لألخفش، ص٢٢١.

)3( سورة الزخرف: ١3.
ٺ  ﴿ٺ  تعالى:  قوله   ،١٢ اآليــة:  الزخرف:  سورة   )٤(

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ﴾. 
)5( سورة النحل: جزء من اآلية: 66.
)6( سورة النحل: جزء من اآلية: 6٩.

)٧( سورة المؤمنون: جزء من اآلية: ٢١.
)8( معاني القرآن لألخفش: ص583.

ما جاز أْن تذهب  إّنَ عم َذَكر. و عم والّنِ ذهب به إلى الّنِ
به إلى واحدها ألّنَ الواحد يأتي ِفي المعنى على معنى 
لبان.  أّنَ اللبن جمع يكفى من األ الجمع، أال ترى 
وقد كان الكسائّي يذهب بتذكير األنعام«)٩(، ولكثرة 
والتذكير،  التأنيث  مسائل  في  الصنف  هــذا  ورود 
يجدر بنا اإلشارة إلى ما نقله الزركشي قائاًل: »حكى 
بإسناده  )اقترب(  سورة  في  )تفسيره(  في  الثعلبّي 
الفرق  ما  ألف مسألة، منها:  المبّرد؛ ُسئل عن  إلى 
﴿ چ چ ڇ﴾)١0( وقوله:  بين قوله تعالى: 

﴿ ې ې ې ﴾)١١(. 
ــه: ﴿ ۆ  ــه: ﴿ ېئ ېئ ىئ ﴾)١٢(، وقول وقول
رد عليــك مــن  كّل مــا و ۈ ۈ ٴۇ ﴾)١3(؛ فقــال 
تذكيــرًا،  اللفــظ  إلــى  تــرده  أْن  فلــك  البــاب،  هــذا 
ولــك أْن تــرده إلــى المعنــى تأنيثــًا؛ وهــذا مــن قاعــدة 
أّنَ اســم الجنــس تأنيثــه غيــر حقيقــي، فتــارة يلحــظ 
الجماعــة  معنــى  وتــارة  فيذكــّر،  الجنــس  معنــى 

ــث«)١٤(.  فيؤّنَ

)٩( معاني القرآن للفراء، باب سورة البقرة )٢(: ١٢٩/١
)١0( سورة يونس: جزء من اآلية ٢٢.

)١١( سورة األنبياء: جزء من اآلية 8١.
)١٢( سورة الحاقة: جزء من اآلية ٧.
)١3( سورة القمر: جزء من اآلية ٢0.

محمد  الدين  بــدر  لإلمام  القرآن  علوم  في  البرهان   )١٤(
عبد  مصطفى  تحقيق:   ،)٧٩٤ )ت  الزركشي  اهلل  بنعبد 

القادر عطا، دار الفكر، بيروت، ١٤٢١هـ-٢00١م: 3/٤٢٢.
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المبحث الثالث:	 
تأنيث المذكر في معاني القرآن لألخفش منسوقة على ترتيب السور.	 

جدول البياني )لتأنيث المذكر( في معاني القرآن لألخفش

السببالكلمةاآليةالسورةت

كتــب اللهجــات معــاد سكينة٢٤8البقرة١ كتــب التأنيــث والتذكيــر وال  لــم تحــدد 
والتأنيــث هــذا. التذكيــر 

ث وهو في المعنى حسنة. عشر١60األنعام٢ ضيف إلى مؤّنَ
ُ
ه أ ّنِث ألّنَ

ُ
أ

ــث وهــو فــي ذات إلــى البيــن و جعلــه ذات ألّنَ ذات١األنفال3 أضــاف إلــى مؤّنَ
ــر.

َ
ــث وبعضــه يذّك بعــض األشــياء يوضــع عليــه اســم المؤّنَ

ثة.كل٩٧يونس٤ ه أضافه إلى اآلية وهي مؤّنَ ث فعل الكل ألّنَ ّنَ
َ
فأ

ثة.دعاء٧٢يوسف5 وعنى ها هنا بالسقاية وهي مؤّنَ

ــه جماعــة مــن غيــر تسقى٤الرعد6 فهــذا التأنيــث علــى الجنــات أو األعنــاب ألّنَ
ثــة. اإلنــس فهــي مؤّنَ

ث في لغة أهل الحجاز.جائر٩النحل٧ مؤّنَ

علــى التأنيــث فــي لغــة أهــل الحجــاز وغيرهــم و كذلــك كل جمــع النحل68النحل8
ــث. بيــن مفــرده إال الهــاء، فــي لغتهــم مؤّنَ ليــس بينــه و

كل ١١١النحل٩
نفٍس

ر.
َ
ث و تذّك فس تؤّنَ ّنَِث ألّنَ الّنَ

ُ
 إنسان، وأ

ُ
كّل يعني 

ــْه( ثــم قــال يــا أَبِت٤٤مريم١0 ّمَ
ُ
يــدت مثــل )يــا أ فــإذا وقفــت قلــت يــا أبــه وهــي هــاٌء ز

ِخــَل 
ُ
ــه قــد أ ّمَ إذا وصــل ولكنــه لمــا كان األب علــى حرفيــن كان كأّنَ

ُ
أ

هــا بعدهــا. بــه فصــارت الهــاء الزمــة وصــارت اليــاء كأّنَ

هنــا أراد الفعــل ولــو أراد الصفــة لقــال مرضــع، وكذلــك كل ُمْفِعــل و مرِضعة٢الحج١١
فاِعــل يكــون لألنثــى وال يكــون للذكــر فهــو بغيــر هــاء. 
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مالحظة: 	 
ردت أحدى عشرة  : في باب تأنيث المذكر و

ً
أوال

النحل  ســورة  فــي  منها  ردت  و ســور،  تسع  فــي  آيــة 
ردت في إحصائنا مرة  السور و ة  وبقّيَ آيات،  ثالث 

واحدة. 
كل  أن  لنا  اتضح  بعد دراستنا لألسباب  ثانيًا: 
النحل  ما عــدا في ســورة  واحــدة  مــرة  ردت  حالة و

اآلية: )68( واآلية )٩( جاء السبب واحدًا. 
ٴۇ   ﴿ تعالى:  قوله  أيضًا  البقرة  سورة  فمن 
ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 
ائ  ى  ى  ې  ې  ې 
ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ 
ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئۆئ 

 .)١(﴾ ىئ 
ى  ې  ې   ﴿ »وقـــال  األخــفــش:  قــال 
الحديُد  وأما  الوقار.  هي:  ِكيَنُة(  و)الّسَ   ﴾ ى 
بعضهم:  وقــال  الــكــاف.  مشدد  ــيــُن(  ــّكِ )الــّسِ فهو 
ثة  مؤّنَ ها  أّنَ إال  التشديد  في  ها 

ُ
مثل يُن(  ّكِ الّسِ )هي 

ُقشير  وبــنــو  بــمــعــروف  ليس  والــتــأنــيــث  ّنِـــث)٢(. 
ُ
فـــأ

تعالى:  ــال  وقـ لــلــســكــيــن)3(.  ــيــن(  ــّخِ  يــقــولــون: )ِس

)١( سورة البقرة: ٢٤8.
اللهجات  وكتب  والتذكير  التأنيث  كتب  في  يرد  لم   )٢(

معاد التذكير والتأنيث هذا.
ين السخينة...  )3( وفي اللسان باب )سخن(: يقال للسّكِ
القيس  عبد  لغة  وفــي  الــجــزار،  كين  سكا والسخاخين: 

السخاخين واحدها سخين: وهي مسحاة منعطفة.

﴿ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ﴾ )٤()5(.
َعِن  َغٌة 

ُ
ل َكْسِر: 

ْ
ِبال ينُة،  ّكِ »والّسِ منظور:  ابن  قال 

.)6(» بي َعِلّيٍ
َ
ِكَرِة أ

ْ
ِكَساِئّيِ ِمْن َتذ

ْ
ال

ينُة،  ّكِ والّسِ ِكينُة  »والّسَ آبـــادي:  ز  الفيرو قــال 
نيَنُة«)٧(. 

ْ
َمأ بالكسر مشددًة: الّطُ

ومن سورة األنعام قوله تعالى: ﴿ ک ک ک 
ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گگ  گ  ک 

ڱ ڱ ں ﴾)8(. 
قال األخفش: »وقال ﴿ ک ک ک ک گ 
فإْن  ُســوٍد(  تقول: )عشُر  كما  العدد  ﴾ على  گگ 
فإّنما  ــر؟ 

َ
مــذّك و)الِمثل(  )َعــْشــر(  قــال  كيف  قلت 

أيضًا  المعنى  ث وهو في  إلى مؤّنَ ضيف 
ُ
أ ه  ألّنَ ّنِث 

ُ
أ

ـــَث على ذلــك فهو  ّنِ
َ
أ ــًة(، فــإْن  ــ )َحــَســَنــًة( أو )َدَرج

وجه. وقال بعضهم )عشٌر أمثالها( جعل )األمثال( 
ه  ه ال يقرأ)٩(، ألّنَ من صفة )العشر(. وهذا الوجه إال أّنَ

)٤( سورة يوسف جزء من اآلية: 3١.
)5( معاني القرآن لألخفش: 3١٧.

المهملة:  السين  فصل  منظور،  البــن  الــعــرب  لسان   )6(
.٢١3/١3

يعقوب  بن  محمد  الدين  لمجد  المحيط  القاموس   )٧(
تحقيق  مكتب  تحقيق:  ـــ(،  8١٧هــ )ت  آبـــادي  ز  الــفــيــرو
التراث في مؤسسة الرسالة، بيروت، ط8،١٤٢6هـــ-٢005: 

ص١٢06.
)8( سورة األنعام: ١60.

البيان  جامع  في  منسوبًا  جاء  كما  الوجه  بهذا  قرئ   )٩(
في  وكــذلــك  الــبــصــري،  الحسن  إلــى   ٢8١/١٢ للطبري، 
الــقــرآن  ألحــكــام  الــجــامــع  فــي  عليه  زاد  و ص٤١،  ــشــواذ:  ال
عليه  زاد  و واألعمش،  جبير  بن  سعيد   ١5١  /٧ للقرطبي: 
عمر  بن  عيسى   ٢6١/٤ حيان:  ألبــي  المحيط  البحر  في 
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كان من صفٍة لم تضف إليه العدد. ولكن يقال  ما 
)َعْشرُة  يقال  وال  قعوٌد(  و)َعْشرٌة  قياٌم(  َعْشرٌة  )هم 

قياٍم(«)١(. 
الزمخشري:  قال  العامة  للقراءة  يل  التأو بهذا  و
المميز  الجنس  صفة  إقامة  على  ْمَثاِلَها( 

َ
أ »)َعْشُر 

مقام الموصوف، تقديره عشُر حسناٍت أمثالها«)٢(، 
العشر  لفظ  ــث  »وأّنَ فقال:  عطية  ابن  ذهب  إليه  و
ألّنَ األمثال هاهنا بالمعنى حسنات«، ثم زاد على 
ا  ّنِث لّمَ

ُ
يحتمل أّنَ األمثال أ  آخر فقال: »و

ً
ذلك قوال

ّنِث«)3(. 
ُ
ث وهو الضمير فأ أضيفت إلى مؤّنَ

َث )َعْشر( حيث  ّنَ
َ
الزركشي: »فأ وتلخيصه قول 

جّرِدت من الهاء مع إضافته إلى األمثال، واحدها 
ـــث؛ وهـــو ضمير  ــال إلـــى مـــؤّنَ ــث مــذكــر؛ إلضــافــة األم
الحسنات، والمضاف يكتسب أحكام المضاف 
الثاني  المبحث  في  هذا  إلى  أشرنا  وقد  إلــيــه«)٤(. 

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ   ﴿ تعالى:  قوله  عند 
ٹ ٹ ٹ ٹ ﴾ )5(. 

يه:  يعقوب والقزاز عن عبد الوارث، وفي الحجة البن خالو و
جامع  في  فهي  باإلضافة  الــقــراءة  أمــا  نسبة.  بال  ص١٢8 
الحجة  وفي  األمصار،  قراء  إلى   ٢8١/١٢ للطبري:  البيان 

يه: ص١٢8 بال نسبة. البن خالو
)١( معاني القرآن لألخفش: ص٤٢8.

)٢( الكشاف للزمخشري: ٧٩/٢.
ــن عطية:  الــعــزيــز الب كــتــاب اهلل  فــي  الــوجــيــز  الــمــحــرر   )3(

ينظر: البحر المحيط: ٧0١/٤. ٤3٢/٢. و
)٤( البرهان في علوم القرآن للزركشي: ٤١٩/١.

)5( سورة الشعراء: ٤.

ٻ  ٱ   ﴿ تعالى:  قال  األنفال  سورة  ومن 
ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ
ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 

 .)6(﴾ ٿ 
)بينكم(  إلى  )ذات(  »فأضاف  األخفش:  قال 
مــؤنــث  ــم  اســ عــلــيــه  يــوضــع  ــاء  ــيـ األشـ بــعــض  ألّنَ 
الــدار  ـــَث  ّنَ

َ
أ و)الحائط(  )الـــدار(  نحو  كر 

َّ
يذ وبعضه 

ــَر الــحــائــط)٧(. قــال أبــو حــيــان: »والـــذات لفظ  ــ
َ
وَذّك

بمعنى  ذو(  )ذي-  تأنيث  ه  أّنَ هنا  ومعناه  مشترك 
هنا  وذات  والتباعد  الفراق  هنا  والبين  صاحب. 
 ذات 

ً
نعت لمفعول محذوف أي وأصلحوا أحواال

ضيفت 
ُ
افتراقكم لما كانت األحوال مالبسًة للبين أ

صفتها إليه«)8(. 
حكم  )الــبــيــن(  الصفة  اكتسبت  الــخــالصــة: 

الموصوف)أحوال( فأّنِث المضاف اليه )ذات(.
ھ  ہ  ہ  ہ  ہ   ﴿ تعالى:  وقوله 
ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ 
ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 

ۈ ٴۇ ﴾)٩(. 

)6( سورة األنفال: ١.
)٧( ينظر: أعراب القرآن للزجاج: 3٩٧/١؛ والبحر المحيط 
اللغة  علوم  فــي  والمزهر  ٤6٢/٤؛  األنــدلــســي:  حيان  البــن 
المولى والجباوي  السيوطي، تحقيق: جاد  الدين  لجالل 

وأبي الفضل إبراهيم، ط١، القاهرة: ١/533. 
)8( البحر المحيط ألبي حيان: ١/٤5، ٤5٤/٤.

)٩( سورة األنفال: ٧ 
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ـــهـــا( بــدل مــن قوله  قــال األخــفــش: »فــقــولــه )أّنَ
ث  )إحدى الطائفتين( وقال )غير ذات الشوكة( فأّنَ
ه يعني الطائفة«)١(، أي: غير طائفة ذات الشوكة.  ألّنَ

ــورة يــونــس قـــال تــعــالــى: ﴿ ىئ ىئ  ومـــن سـ
ی ی ی ی جئ حئ ﴾)٢(. 

ه أضافه إلى  ث فعل )كل( ألّنَ ّنَ
َ
قال األخفش: »فأ

ثة«)3(.  آية وهي مؤّنَ
معاملة  الــعــمــوم  ــاظ  ــف أل تــعــامــل  ــة:  ــالص ــخ وال

ث. ضيفْت إلى اسم مؤّنَ
ُ
ث إذا أ المؤّنَ

ــورة يـــوســـف قـــولـــه تـــعـــالـــى: ﴿ گ  ــ ــن سـ ــ وم
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 
ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻڻ  ڻ  ڻ  ںں 
ہ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭڭ 

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ﴾)٤(. 
ــعــالــى:  ــث فـــي قـــولـــه ت ــ ـ ّنَ

َ
ــأ ــ ــفــــش: »فـ  قــــال األخــ

من  قــال  وقــد   ،﴾ ںں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ﴿
قبل: ﴿ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 
ه عنى َثّمَ )الصواع( و)الصواع( مذكر،  ڦ ﴾)5(، ألّنَ
ومنهم من يؤّنِث )الصواع( وعنى ها هنا )السقاية( 
)الثوب(  مثل  لواحد  اسمان  وهما  ثة.  مؤّنَ  وهــي 

ث لشيء واحد«)6(.  ر و مؤّنَ
َ
و )الملحفة( مذّك

)١( معاني القرآن لألخفش: ص٤55.
)٢( سورة يونس: ٩٧.

)3( معاني القرآن لألخفش: ص٤8٢.
)٤( سورة يوسف: ٧6.

)5( سورة يوسف: جزء ومن اآلية ٧٢.
)6( معاني القرآن لألخفش: ص٤٩8-٤٩٩. ينظر: المذكر 

ر مراعاًة للمعنى.
َ
ث المذّك والخالصة: قد يؤّنَ

ــورة الــرعــد قــولــه تــعــالــى: ﴿ ں ں  ومــن سـ
ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 
ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۓ  ۓ  ے 

ۆ ﴾)٧(. 
واحــٍد()8(،  بمــاٍء  »)تســقى  األخفــش:  قــال 
إْن شــْئت علــى  فهــذا التأنيــث علــى )جنــات( و
)أعنــاب( ألّنَ األعنــاب جماعــة مــن غيــر األنــس، 

ثــة إال أّنَ بعضهــم قرأهــا ﴿ ھ ھ ھ  فهــي مؤّنَ
ــَر )األنعــام( 

َ
كمــا َذّك ﴾)٩(، فجعلــه علــى األعنــاب 

والمؤنث ألبي بكر األنباري: ٤8٢/١؛ والبحر المحيط ألبي 
حيان: 5/38٢.

)٧( سورة الرعد: ٤
)8( في جامع البيان للطبري: 3٤0/١6، أن القراءة بالتاء 
إلى عامة قراء أهل المدينة والعراق من أهل الكوفة والبصرة. 
كتاب السبعة في القراءات البن مجاهد: ص356- وفي 
الكسائي؛  و  وحمزة  عمرو  وأبــي  ونافع  كثير  ابن  إلى   35٧
ص١3١  للداني:  والتيسير  ١٩/١؛  للقيسي:  الكشف  وفي 
زاد في الجامع ألحكام القرآن  إلى غير عاصم وابن عامر؛ و
للقرطبي: ٢83/٩ أنها اختيار أبي حاتم وأبي عبيدة. وقال 
أبو عمرو: التأنيث أحسن، وفي البحر المحيط ألبي حيان: 
قراءة  وهي  بسواها  أخذ  من  عدا  ما  السبعة  إلى   363  /5

الحسن وأبي جعفر.
)٩( نسبة هذه القراءة في جامع البيان للطبري: 3٤١/١6 
إلى بعض المكيين والكوفيين؛ وفي السبعة البن مجاهد: 
للداني:  والتيسير  ١٩/٢؛  للقيسي:  والكشف  ص35٧؛ 
ابن  و  عاصم  إلــى   ٢83/٩ للقرطبي:  والجامع  ص١3١؛ 
يد بن  عامر؛ وفي البحر المحيط ألبي حيان: 5/ 363 زاد ز

علي وابن محيصن.
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ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ   ﴿ فــي قولــه تعالــى: 
ڈ   ﴿ فقــال:  بعــد  ــث  ّنَ

َ
أ ثــّمَ   ،)١(﴾ ڤ  ڤ  ڤ 

ژ ژ ڑ ﴾)٢(، فمــن قــرأ )يســقى( جعــل 
ــر مثــل )األنعــام()3(. 

َ
ّك

ّ
يذ ــث و )األعنــاب( مّمــا يؤّنَ

اء رأي آخر في من قرأ بتذكير يسقى، فحمله  وللفّرَ
ر، ال على لفظ ظاهر فقال: »ُثّمَ 

َ
على المعنى المقّد

 بالتاء 
َ

: )ُتْسَقى ِبماٍء واِحٍد( و )ُيْسقى( فمن َقال
َ

َقال
ومن  والنخل.  ات  والِجّنَ الــزروع  تأنيث  إلى  ذهَب 
ر ذهَب إلى النبت: َذِلَك كله يسقى ِبماء واحٍد، 

َ
ذّك

كله مختلف: حامض وحلو«)٤(. 
يصدق على هذا الموضع ما نقلناه عن المبّرد  و
قوله: »وهذا من قاعدة أّنَ اسم الجنس تأنيثه غير 
وتارة  يذّكر،  الجنس  معنى  يلحظ  فتارة  حقيقي، 
ّنث مراعاًة للمعنى. 

ُ
معنى الجماعة فيؤّنث«)5( أو أ

ڤ  ڤ   ﴿ تــعــالــى:  قــولــه  النحل  ســـورة  ومــن 
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ ڦ  ڦ  ڦ 

 .)6(﴾ ڃ 
»أي:  )ومــنــهــا(:  تعالى  قوله  فــي  األخــفــش  قــال 
ثة في لغة أهل الحجاز«)٧(،  ها مؤّنَ السبيل، ألّنَ من 

)١( سورة النحل: 66.
)٢( سورة المؤمنون: ٢٢.

)3( معاني القرآن لألخفش: ص500.
)٤( معاني القرآن للفراء: 5٩/٢.

)5( البرهان في علوم القرآن الزركشي: 3/٤٢٢.
)6( سورة النحل: ٩.

المذكر  ينظر:  و ص5١١.  لألخفش:  الــقــرآن  معاني   )٧(
الــبــغــدادي  إبــراهــيــم  بــن  سعيد  الحسين  ــي  ألب والــمــؤنــث 

ث.  يؤّنَ و ُر 
َ
ُيذّك ِبيُل(   »و)الّسَ األنباري:  بكر  أبو  وقال 

ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ   ﴿ ذكــــره:  ــل  ج اهلل  قـــال 
وقــال:  ــث،  فــأّنَ  ،)8(﴾ ژڑ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڌڎ 

ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ   ﴿
-فــعــامــل   )٩(﴾ گگ  ک  ک  ک  ک 
) بــي: 

ُ
أ قــراءة  وفي  ر-، 

َ
المذّك معاملة  السبيل  لفظ 

ڇ   ﴿ ثناؤه:  جل  وقــال  سبياًل)،  يتخذوها  ال 
 ،)١0(﴾ ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 
يقرآن:  و السبيل  يرفعان  عمرو  وأبو  كثير،  ابن  وكان 
وكــان  الــســبــيــل،  ــثــان  فــيــؤّنِ بــالــتــاء،  (ولتستبين) 
عــاصــم واألعــمــش وحــمــزة والــكــســائــي يــقــرءون: (
وليستبين سبيُل) بالياء مع رفع السبيل، فيذكرون 
تعالى:  قال  أيضًا  النحل  ســورة  وفي   السبيل«)١١(. 

ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڎڈ   ﴿
ک گ گ ﴾)١٢(. 

المسير:  زاد  و 5/١؛  الشين:  باب  36١هـــ(،  )ت  النصراني 
 .55٢/٢

)8( سورة يوسف، جزء من اآلية: ١08.

)٩( سورة األعراف، جزء من اآلية: ١٤6.
)١0( سورة األنعام: 55.

)ت  القاسم  بن  محمد  بكر  ألبــي  والمؤنث  المذكر   )١١(
 .٤٢٤/١ األشياء:  سائر  من  يؤنث  و يذكر  ما  باب  3٢8هـــ(، 
ينظر: البلغة في الفرق بين المذكر والمؤنث ألبي البركات  و
عبد الرحمن بن محمد بن عبيد اهلل األنصاري، تحقيق: 
القاهرة،  الخانجي،  التواب، مكتبة  الدكتور رمضان عبد 

ط٢، ١٤١٧هـ-١٩٩6م: 6٩/١.
)١٢( سورة النحل: 68.
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قــال األخــفــش فــي هــذه اآليـــة: »)الــنــحــل( على 
)هو  يقول  وغيرهم  الحجاز  أهل  لغة  في  التأنيث 
بين واِحِدِه  كل جمع ليس بينه و النحل( وكذلك 
لغتهم  في  هو  و)الشعير(  )الــبــر(  نحو  )الــهــاء(  إال 

ث«)١(.  مؤّنَ
السابقين  الموضعين  فــي  الــكــالم:  وخــالصــة 
بسبب  والتأنيث،  التذكير  بين  االســم  يتقلب  قد 

اختالف اللهجات العربّية.
ٻ  ٻ   ﴿ تعالى:  قوله  أيضًا  النحل  سورة  وفي 
ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 

ڀ ٺ ٺ ٺ ﴾)٢(. 
 

ُ
كّل  )3(﴾ ٻ  ٻ   ﴿ »معنى  األخفش:  قال 
)ما  يقال:  وتذكر،  ث  تؤّنَ فس  الّنَ ألّنَ  ــَث:  وأّنَ إنسان، 
جاءتني نفٌس واحدة( و)ما جاءني نفٌس واحد()٤( 
اء)5(، ووافقه أبو الحسين النصراني فقال:  به قال الفّرَ

الموسوعة  ينظر:  و ص5١3.  لألخفش:  القرآن  معاني   )١(
تحقيق:  الدين،  شــرف  لجعفر  السور  خصائص  القرآنية 
بين  التقريب  دار  يــجــزي،  الــتــو عثمان  بــن  الــعــزيــز  عبد 
ينظر:  المذاهب اإلسالمية، بيروت، ط١، ١٤٢0هـ: 36/5. و
ال بن علي 

َ
الَفّض النكت في القرآن ألبي الحسن علي بن 

بن غالب المجاشعي القيرواني )ت ٤٧٩(، تحقيق: عبد 
يل، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١،  اهلل عبد القدر الطو

١٤٢8هـ-٢00٧م: ١/٤03.
)٢( سورة النحل: ١١١.

جامع  ينظر  والــعــراق.  الحجاز  قــراء  عامة  قــراءة  هي   )3(
حيان:  ألبي  المحيط  والبحر  ١8٩/١٤؛  للطبري:  البيان 

.5٤٤/5
)٤( معاني القرآن لألخفش: ص5١٤.

)5( ينظر: معاني القرآن للفراء: ٢5٢/١ و٢/368.

تصغيرها  ثة،  مؤّنَ المتنفس:  في  التي  ــفــُس:  »الــّنَ
النفوس.  والكثيرة  أنفس  قــل  األ وجمعها  نفيسة، 
جاءني  يــقــول:  مــن  سمعت  أو  مــذّكــرة  رأيتها  ــإْن  ف
ما يريد ثالثة أشخاص أو ثالثة نفر   ثالثة أنفس، فإّنَ

ال األنفس التي فيها)6(. 
ى: 

َ
 اهلل َتَعال

َ
ْفس( ُمَؤّنَثة، َقال وقال األنباري: »و)الّنَ

يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ   ﴿
َجواب: 

ْ
ا َقْوله ِفي ال ّمَ

َ
جب حب خب مب ﴾)٧(، َفأ

َفَحمله  بالتذكير،  ڤ﴾)8(  ڤ  ٹ  ٹ   ﴿
زعم  َمْعنى ِإْنَسان، َو

ْ
فس ِفي ال ّنَ الّنَ

َ
َمْعنى، أل

ْ
على ال

َفاَل  ث،  وتؤّنَ ُر 
َ
تذّك فس(  )الّنَ ن 

َ
أ يين  ْحِو الّنَ بعض 

والقول  َمْعنى«)٩(، 
ْ
ال على  َمْحُموال  ــَكــاَلم 

ْ
ال يكون 

بالحمل على المعنى أوجه.
ک  ک  ک   ﴿ تعالى:  قوله  مريم  ســورة  ومــن 

گگ گ گ ڳ ڳ ڳ﴾)١0(. 
آَبُه( وهي  )يا  قلت:  وقفت  »فإذا  األخفش:  قال 
 ) ّمَ

ُ
أ ْه(، ثّمَ قال: )يا  ّمَ

ُ
أ كنحو قولك: )يا  يدت  هاء ز

كان  كان )األب( على حرفين  ا  إذا وصل، ولكنه لّمَ
ها  ِخَل به فصار الهاء الِزَمًة وصارت الياء كأّنَ

ُ
ه قد أ كأّنَ

التاء  وجعل  ْقِبْل( 
َ
أ أَبت  )يا  قال:  فلذلك  بعدها، 

إبراهيم:  بن  سعيد  الحسين  ألبــي  والمؤنث  المذكر   )6(
 .8/١

)٧( سورة الزمر: 56.
)8( سورة الزمر: جزء من اآلية 5٩.

البركات  ألبي  والمؤنث  المذكر  بين  الفرق  في  البلغة   )٩(
األنباري: 6٧/١.

)١0( سورة مريم: ٤٤.
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ر حقيقي لحق به التأنيث 
َ
للتأنيث«)١(. فاألب مذّك

»قال  منظور:  ابن  قال  الكالم.  ودرج  الوصل،  في 
وَن عالمَة 

ُ
َيْجَعل افعْل(،  َبِة 

َ
أ )َيا  ُهْم: 

ُ
َوَقْول  : َجْوَهِرّيُ

ْ
ال

ّمِ 
ُ
األ ِفي  َكَقْوِلِهْم  اإِلضافة،  َياِء  ِمْن  ِعَوضًا  نيث 

ْ
 التأ

يِز  َعِز
ْ
ال ُقْرآِن 

ْ
ال ِفي  ِإال  َهاِء 

ْ
ِبال ْيَها 

َ
َعل وتِقف  ِة(،  ّمَ

ُ
أ )َيا 

ِكَتاِب«)3(. 
ْ
اِء)٢( اّتِباعًا ِلل ْيَها ِبالّتَ

َ
ك َتِقُف َعل فِإّنَ

ڀ  ڀ   ﴿ تعالى:  قوله  الحج  ســورة  ومــن 
ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 
ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ﴾)٤(. 
﴿ ٺ ٺ ٺ  »قال:  األخفش:  قال 
أراد  ولــو  الــفــعــل،  أراد  ـــه  أّنَ وذلـــك   ﴾ ٿ  ٺ 
كّل  وكذلك  )مرضع(  لقال:  نرى-  -فيما  الصفة 
للذكر  يكون  وال  نثى 

ُ
لأل يكون  و)َفــاِعــل(  )ُمْفِعل( 

نخلٌة  فتقول:  و)ُموِقر(  )ُمْقِرب(  نحو  هاء  بغير  فهو 
ُموِقر، و)ُمْشِدن( معها َشاِدن و)حاِمل( و)حاِئض( 

و)فاِدك( و)طاِمث( و)طاِلق(«)5(.

العرب  ينظر لسان  القرآن لألخفش: ص5٢8.  )١( معاني 
بابن منظور  الشهير  الفضل محمد بن مكرم بن علي  ألبي 
)ت ٧١١هـ(، بيروت، دار صادر، ط3، ١٤١٤هـ، باب فصل 

لف: ٩/١٤. األ
كثير وابن عامر بالهاء والباقون بالتاء. ينظر:  )٢( وقف ابن 

لسان العرب البن منظور: ٩/١٤ .
)3( لسان العرب البن منظور: ٩/١٤.

)٤( سورة الحج: ٢.
)5( معاني القرآن لألخفش: ص53٩.

امرأٌة  َخِليل: 
ْ
ال  

َ
َقال ْيث: 

َّ
الل  

َ
»َوَقال األزهري:  قال 

َذات  ُمطِفل:  امرأٌة  ُيَقال  َكَما  َرِضيع،  ذاُت  مرضع: 
و 

َ
أ واقٍع  ِمْنَها  بفعٍل  َتِصُفها   

َ
ال ك  ّنَ

َ
أِل َهاء،  ِباَل  ِطْفل، 

ُمْفِعلة،  قلت  َتْفَعلُه  ِهَي  بفعٍل  وصفَتها  َفِإذا  زم، 
َ
ال

ٺ  ٺ  ڀ  ڀ   ﴿ ــى: 
َ
ــال ــَع َت اهلل  َكــَقــْول 

َفأْدخل  ِفْعِل 
ْ
ِبال وصَفها   ﴾ ٿ  ٺ  ٺ 

رضيعًا،  َمعَها  بــأّنَ  وصَفها  ــو 
َ
َول نعتها.  ِفــي  ــَهــاء 

ْ
ال

إذا  ثعلب:  »قال  منظور:  ابن  وقال  ُمرِضع«)6(.   
َ

َقال
ْم ُيْدِخِل 

َ
ِإذا ل ُه َنْعًتا، و

َ
ِفْعَل َوَجَعل

ْ
راد ال

َ
َهاَء أ

ْ
دخل ال

َ
أ

ِتي 
َّ
ال ُمْرِضَعُة 

ْ
ال ْيٍد:  َز بو 

َ
أ  

َ
َوَقال  ... االْسَم؛  راد 

َ
أ َهاَء 

ْ
ال

 
ُ

ُكّل َهُل 
ْ

َتذ ُه: 
ُ
َقْول ْيِه 

َ
َوَعل ِدَها، 

َ
َول ِفي  وَثْدُيها  ُتْرِضع 

ُمْرِضَعٍة«)٧(. 
كل مؤنث جاء على صيغة )ُمْفِعل(  الخالصة: 
إلى  يحتاج  ال  الــمــذكــر،  بــه  يوصف  وال  و)َفــاِعــل( 

عالمة التأنيث. 

* * *

)6( تهذيب اللغة ألبي منصور محمد بن أحمد بن األزهري 
دار  مرعب،  عوض  محمد  تحقيق:  3٧0هـــ(  )ت  الهروي 

إحياء التراث العربي، بيروت، ط١، ٢00١م: ٢٩٩/١.
)٧( لسان العرب البن منظور، فصل الراء: ١٢6/8.
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الخاتمة

المذكر(  وتأنيث  المؤنث  )تذكير  موضوع  إّنَ 
ــات  طــّيَ بين  فــيــه،  البحث  غــمــاَر  الـــذي خــضــُت 
كبيٌر  )معاني القرآن لألخفش( صغيٌر في حجمه، 
عنه،  ألحٍد  غنى  فال  بابه،  في  غزيٌر  مضمونه،   في 
و قد تناوله أهل التفسير بالبحث و الدراسة، وأهل 
وأودعــوه  ومحدثون،  قدامى  بالذكر،  واألدب  اللغة 
يصل،  لــم  ومــا  منها،  إلينا  وصــل  مــا  فاتهم؛  مصّنَ
يطيب لي أْن أضع بين يَدي القارئ الكريم أهم  و

لت إليه من نتائج في هذا الموضوع:  ما توّصَ
أراد  إن  و يؤّنث،  و يذّكر  مما  السماء  لفظ  إّنَ   )١

ث.  يؤّنَ الجمع فيها، فهي اسم جنس يذّكر و
ث ِلما ال يعقل،  ٢( يستحسن تذكير االسم المؤّنَ
اسم  فــي  ذلــك  يــكــره  و فعله،  بين  و بينه  ق  ُفـــّرِ إذا 

العاقل وما يشابهه. 
3( تذكير فعل ما ال يعقل إذا وقع منهم ما يقع 

من العاقل من األفعال، فيصبح بمنزلة العاقل. 
لجماعة  يستعمل  اشـــارة  اســم  )أولــئــك(   )٤

الذكور واإلناث على حّدٍ سواء.
إلى  ضيف 

ُ
أ إذا  ث  المؤّنَ االسم  )فعل(  ر 

َ
يذّك  )5

ضيف 
ُ
أ إذا  ر 

َ
ث )فعل( االسم المذّك كما يؤّنَ ر، 

َ
مذّك

ث.  إلى مؤّنَ
ث،  المؤّنَ أو  ر 

َ
للمذّك العاقل  االسُم  ُجِمَع  إذا   )6

فالتذكير والتأنيث في فعله جائز.

فتارة  حقيقي،  غير  تأنيثه  الجنس  اسم  إّنَ   )٧
ر، وتارة معنى الجماعة 

َ
يلحظ معنى الجنس فُيذّك

ث.  فيؤّنَ
ر 

َ
المذّك مميزه  ضيف 

ُ
أ إذا  )الــعــدد(  ث  يؤّنَ  )8

يكتسب  المضاف  ألّنَ  ث،  مؤّنَ ضمير  أو  اسم  إلى 
أحكام المضاف إليه. 

في  الــمــوصــوف  أحــكــام  الــصــفــة  تكتسب   )٩
التأنيث و التذكير.

إذا  ث  المؤّنَ معاملة  العموم  ألفاظ  تعامل   )١0
ث.  ضيفت إلى اسم مؤّنَ

ُ
أ

مراعاًة  ث،  المؤّنَ ر 
َ
يذّك أو  المذكر،  ث  يؤّنَ قد   )١١

للمعنى. 
والتأنيث،  التذكير  بين  االســم  ب 

َّ
يتقل قد   )١٢

ة.  بسبب اختالف اللهجات العربّيَ
وال  نثى 

ُ
لأل يكون  ــاِعــل(  و)َف )ُمْفِعل(   

ُ
كــّل  )١3

يكون للذكر فهو بغير هاء.
 من الثناء على الجهد الذي 

َ
وفي الختام ال ُبّد

ة  ّيَ اللغو الظواهر  وتتبع  دراســة  في  األخفش  بذله 
كان  إْن  و والتأنيث(؛  )التذكير  ومنها  القرآن،  في 
تأنيث  و  المؤنث  )تذكير  مواِضع  كل  يستقِص  لم 
في  له  أحصينا  لكننا  الكريم،  القرآن  في  المذكر( 
)معاني القرآن( تسعة عشَر موضعًا في هذا الباب. 
كــون قــد وفقت في  وفــي الــخــتــام... أرجــو أن أ
تسليط الضوء على جهود العالم اللغوّيِ األخفش 

األوسط في تتبع ظاهرة التأنيث والتذكير. 
ر وأعان... وأعترف  وأحمد اهلل تعالى على ما يّسَ
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والخطأ،  للنقص  عرضٌة  هو  بشرّيٌ  جهٌد  هذا  أن 
كتابًا  يــكــون  أن  اهلل  وأبـــى  وحــــده...  هلل   والــكــمــال 
وآخــر  يــم.  الــكــر ــقــرآن  ال غير  نقص  وال  فيه  ــوج  ع ال 

دعوانا... أن الحمد هلل رب العالمين. 

* * *

مصادر البحث 

١( إعراب القرآن المنسوب للزجاج، أبو الحسن 
ْصفهاني 

َ
األ علي  بن  الحسين  بن  علي  الدين  نور 

إبــراهــيــم  تحقيق:  ـــ(،  ــ 5٤3هـ نــحــو  )ت  الــبــاقــولــي 
ودار  المصري-القاهرة،  الكتاب  دار  ــيــاري،  اإلب

الكتب اللبنانية-بيروت، ط٤، ١٤٢0هـ.
٢ (األعالم، خير الدين بن محمود بن محمد بن 
علي بن فارس، الزركلي الدمشقي )ت ١3٩6هـ(، 

دار العلم للماليين، ط١5، ٢00٢م. 
3( إنباه الرواة على أنباه النحاة، جمال الدين 
القفطي أبو الحسن علي بن يوسف )ت 6٤6هـ(، 
الكتب  دار  إبراهيم،  الفضل  أبــو  محمد  تحقيق: 

المصرية، القاهرة، ١3٩3هـ-١٩٧3م. 
بن  محمد  اهلل  عبد  أبــو  المحيط،  البحر   )٤
األندلسي )ت ٧٤5هـــ(، مطبعة  يوسف بن حيان 

السعادة، القاهرة، ط١، ١3٢8هـ.
الدين  بدر  اإلمــام  القرآن،  علوم  في  البرهان   )5
محمد بن عبد اهلل الزركشي )ت ٧٩٤هـ(، تحقيق: 
بيروت،  الفكر،  دار  عطا،  الــقــادر  عبد  مصطفى 

١٤٢١هـ-٢00١م. 
مجد  واللغة،  النحو  أئمة  تراجم  في  البلغة   )6
زآبادي )ت  الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيرو
يع،  8١٧هـ(، دار سعد الدين للطباعة والنشر والتوز

دمشق، ط١،١٤٢١هـ-٢000م.
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والمؤنث،  المذكر  بين  الــفــرق  فــي  البلغة   )٧
اهلل  بن عبيد  بن محمد  الرحمن  البركات عبد  أبو 
األنصاري )ت 5٧٧هـ(، تحقيق: الدكتور رمضان 
ط٢،  القاهرة،  الخانجي،  مكتبة  الــتــواب،  عبد 

١٤١٧هـ-١٩٩6م. 
جوهر  مــعــدن  مــن  الــذهــب  عين  تحصيل   )8
بـ)شرح  المشتهر  العرب  مجازات  علم  في  األدب 
الشنتمري،  سليمان  بن  يوسف  األعلم(،  شواهد 
المطبعة  يه،  سيبو كــتــاب  هــامــش  على  مطبوع 

ق، القاهرة، ١3١6-١3١٧هـ. األميرية بوال
يا محيي  أبو زكر ٩( تهذيب األسماء واللغات، 
الــنــووي )ت 6٧6هــــ(،  بــن شــرف  الــديــن يحيى 
ومقابلة  عليه  والتعليق  وتصحيحه  بنشره  عنيت 
الطباعة  إدارة  بمساعدة  العلماء  شركة  أصوله: 
العلمية،  الــكــتــب  دار  مـــن:  يطلب  يــة،  الــمــنــيــر

بيروت، دت.
١0( تهذيب اللغة: أبو منصور محمد بن أحمد 
بن األزهري الهروي )ت 3٧0هـ(، تحقيق: محمد 
بيروت  العربي،  التراث  إحياء  دار  مرعب،  عوض 

ط١، ٢00١م. 
عمرو  ــو  أب الــســبــع،  الــقــراءات  فــي  التيسير   )١١
عثمان بن سعيد الداني )ت ٤٤٤هـ(، تصميم أوتو 
النشرات   ،١٩٢0 الدولة،  مطبعة  استانبول،  برتزل، 

لمانية . اإلسالمية المستشرقين اال
جعفر  أبــو  الــقــرآن،  يل  تأو في  البيان  جامع   )١٢
تحقيق:  3١0هــــ(،  )ت  الطبري  جرير  بــن  محمد 

دار  التركي،  المحسن  عبد  بن  اهلل  عبد  الدكتور 
القاهرة،  واإلعالن،  يع  والتوز والنشر  للطباعة  هجر 

ط١، ١٤٢٢هـ-٢00١م.
١3( الجامع ألحكام القرآن، أبو عبد اهلل محمد 
دار  ـــ(،  6٧١هـ )ت  القرطبي  األنــصــاري  أحمد  بــن 
والنشر،  للطباعة  الكتب  المصرية-دار  الكتب 

القاهرة، ط3، ١38٧هـ-١٩6٧م. 
اهلل  عبد  أبو  السبع،  الــقــراءات  في  الحجة   )١٤
يه )ت 3٧0هـ(، تحقيق:  حسين بن أحمد بن خالو
د. عبد العال سالم مكرم، األستاذ المساعد بكلية 
بيروت،  الــشــروق،  دار  يت،  الكو اآلداب-جــامــعــة 

ط٤، ١٤0١هـ.
مجاهد  بن  بكر  أبو  القراءات،  في  السبعة   )١5
البغدادي  التميمي  العباس  بن  موسى  بن  أحمد 
)ت 3٢٤هـ( تحقق: شوقي ضيف، دار المعارف، 

القاهرة، ط٢، ١٤00هـ. 
١6( شرح شواهد المغني، عبد الرحمن بن أبي 
وقف  ٩١١هــــ(،  )ت  السيوطي  الدين  جــالل  بكر، 
كوجان،  ظافر  أحمد  حواشيه:  وعلق  طبعه  على 
ابــن  الــشــيــخ محمد مــحــمــود  مــذيــل وتــعــلــيــقــات: 
التالميد التركزي الشنقيطي، الناشر: لجنة التراث 

العربي، القاهرة، ١386هـ-١٩66م. 
١٧( الصبح المنير في شعر أبي بصير، ميمون 
بن قيس بن جندل األعشى، تحقيق: جاير، مطبعة 

آدلف هلزهوسن، بيانة، ١٩٢٧.
بكر  ــو  أب يين،  واللغو يين  النحو طبقات   )١8
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مــحــمــد بـــن الــحــســن بـــن عــبــيــد اهلل بـــن مــذحــج 
ــســي اإلشــبــيــلــي )ت 3٧٩هـــــ(،  ــدل ــيــدي األن ــزب ال
الناشر:  ط٢،  إبراهيم  الفضل  أبو  محمد  المحقق: 

دار المعارف، القاهرة.
محمد  الدين  مجد  المحيط،  القاموس   )١٩
تحقيق:  8١٧هـــ(،  )ت  زآبادي  الفيرو يعقوب  بن 
الــرســالــة،  مــؤســســة  فــي  الــتــراث  تحقيق  مكتب 

القاهرة، ط 8، ١٤٢6هـ-٢005م. 
٢0( الكتاب، أبو بشر بن عثمان بن قنبر الملقب 
األميرية- المطبعة  ط١،  ـــ(،  ١80هـ )ت  يه  بسيبو

ق، القاهرة، ١3١6هـ.  بوال
٢١( الكتاب، أبو بشر بن عثمان بن قنبر الملقب 
يه )ت ١80هـ(، تحقيق: عبد السالم محمد  بسيبو
ط3،  القاهرة،  الخانجي،  مكتبة  الناشر:  هــارون، 

١٤08هـ-١٩88م. 
٢٢( الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها 
وحججها، أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي 
عبد  الدين  محي  الدكتور  تحقيق:  ٤3٧هـ(،  )ت 

الرحمن رمضان، دمشق، ١3٩3هـ-١٩٩٤م.
٢3( لسان العرب، أبو الفضل محمد بن مكرم 
بن علي الشهر بابن منظور )ت ٧١١هـ(، دار صادر، 

بيروت، ط3، ١٤١٤هـ.
٢٤( مجاز القرآن، أبو عبيدة محمد بن المثنى 
فــؤاد  محمد  عليه:  علق  ٢0٩هـــــ(،  )ت  التيمي 
سزكين، الناشر: محمد سامي أمين، ط١، القاهرة، 

١٩5٤م. 

الــعــزيــز،  كــتــاب اهلل  فــي  الــوجــيــز  الــمــحــرر   )٢5
القاضي أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية 
الــســالم  عــبــد  تحقيق:  ـــ(.  ــ 5٤6هـ )ت  األنــدلــســي 
نسخة  عــن  محققة  طبعة  محمد،  الشافي   عبد 
الكتب  دار   ،)١١٩( ــم  رق استانبول  صــوفــيــا-  ــا  أي

العلمية، بيروت، ط٢، ١٤٢8هـ-٢00٧م.
٢6( المذكر والمؤنث، أبو بكر محمد بن القاسم 
بن محمد بن بشار بن الحسن بن بيان بن سماعة 
بن َفروة بن َقَطن بن دعامة األنباري )ت 3٢8هـ(، 
مراجعة:  عضيمة،  الخالق  عبد  محمد  تحقيق: 
األوقــاف- زارة  و الناشر:  التواب،  عبد  رمضان  د. 
إحياء  للشؤون اإلسالمية-لجنة  األعلى  المجلس 

التراث، القاهرة، ١٤0١هـ-١٩8١م. 
سعيد  الحسين  ــو  أب والــمــؤنــث،  الــمــذكــر   )٢٧
)ت  النصراني  الــبــغــدادي  التستري  أبــراهــيــم  بــن 
الفقه،  ولــغــة  والمعاجم  الغريب  قسم  ـــ(،  ــ 36١ه

المكتبة الشاملة. 
بن  الرحمن  عبد  اللغة،  علوم  في  المزهر   )٢8
ـــ(،  ٩١١هـ )ت  السيوطي  الــديــن  جــالل  بــكــر،  ــي  أب
الكتب  دار  الناشر:  منصور،  علي  ــؤاد  ف تحقيق: 

العلمية، بيروت، ط٢، ١٤١8هـ-١٩٩8م. 
ياد  ز بن  يحيى  يا  زكر أبــو  الــقــرآن،  معاني   )٢٩
تحقيق:  ٢0٧هــــ(  )ت  الــفــراء  الديلمي  منظور 
النجار،  علي  ومحمد  نجاتي  يوسف  بن  أحمد 
١3٧٤هـ- ط١،  القاهرة،  ية،  المصر الدار  الناشر: 

١٩6٩م.
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القرآن، األخفش سعيد بن مسعدة  30( معاني 
البلخي المجاشعي )ت ٢١5هـ( تحقيق: الدكتور 
الكتب،  عــالــم  ــورد،  ــ ال أمــيــن  محمد  األمــيــر  عبد 

بيروت، ط١، ١٤٢٤هـ-٢003م.
3١( الموسوعة القرآنية خصائص السور، جعفر 
عثمان  بــن  الــعــزيــز  عبد  تحقيق:  ــديــن،  ال شــرف 
يجري، دار التقريب بين المذاهب اإلسالمية،  التو

بيروت، ط١، ١٤٢0هـ. 
بن  علي  الحسن  أبــو  الــقــرآن،  في  النكت   )3٢
القيرواني  المجاشعي  غالب  بن  علي  بن  ال 

َ
الَفّض

الــقــدر  عــبــد  اهلل  عــبــد  د  تحقيق:  ٤٧٩هــــــ(،  )ت 
بـــيـــروت، ط١،  الــعــلــمــيــة،  الــكــتــب  دار  يــل،  الــطــو

١٤٢8هـ-٢00٧م. 
أبو  الــزمــان،  أبناء  وأنــبــاء  األعــيــان  وفيات   )33
العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم 
)ت  ــلــي  اإلرب البرمكي  خلكان  ابــن  بكر  أبــي  بــن 
دار  الــنــاشــر:  عــبــاس،  إحــســان  تحقيق:  ـــ(،  ــ 68١ه

صادر، بيروت، ١٩٩٤م.

* * *
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546 H(. Editing: Abdul Salam Abdul Shafi 
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Mohammed Editing of Aya Sofia copy - Is-
tanbul No )119( Scientific Books House. 
Beirut, Lebanon. C.2 1428H - 2007 AD.

27-almudhakir wal muanith )Masculine 
and feminine/ Trans( for Abu Bakr Moham-
med bin Qasim bin Mohammed bin Bashar 
bin Hassan bin Bayan bin sammae bin Far-
wa bin catton bin deama AL- Anbari )Dead: 
328H( Editing: Mohammed Abdel Khal-
ek Adima. Reviewing. Dr. Ramadan Abdel 
Tawab . Publisher: Arab Republic of Egypt - 
Ministry of Endowments - Supreme Council 
for Islamic Affairs - Heritage Revival Com-
mittee. 1401H- 1981AD. 

28-almudhakir wal muanith )Mascu-
line and feminine/ Trans( for Abu al-Has-
san Said bin Ibrahim Testari AL-Baghdadi 
AL-Nasrany) T361(. Department of strange 
and dictionaries and the language of juris-
prudence - AL-Samela  library.

29-almuzhar fi eulum allugha )Flow-
ering in Language Science/ Trans( for Jalal 
al-Din Abdul Rahman bin Abi AL-Suyuti, 
Editing Fouad Ali Mansour. Publisher: Sci-
entific Books House - Beirut C.2- 1418 H- 
1998AD. 

30-maeani alquran )Meanings of Quran/ 
Trans( for Akhkhsh Saeed bin Masada al-
Balkhi Almjashi) T 215 H( Editing: Dr. Ab-
del Amir Mohamed Amin El Ward. Books 
World. Beirut, Lebanon. C.1 1424H- 
2003AD.

31-maeani alquran )Meanings of Quran/ 
Trans( for Abu Zakaria Yahya bin Ziyad per-
spective Dilmi Al-fura )T 2017H( Editing: 
Ahmed bin Yousef Najati and Mohammed 
Ali Najjar. Publisher Dar Egyptian-Egypt. 
C.1- 1374H- 1969AD. 

32-almawsueat alquraniat khasayis alsu-
wr )Quranic Encyclopedia Characteristics of 
the Suras/ Trans( Jaafar Sharafuddin. Edit-
ing: Abdulaziz bin Othman Altwaijizi. Con-
vergence between Islamic sects - Beirut. 
C.1: 1420H.

33-Alnakt fi alquran  )Scrutiny in Quran/ 
Trans( Abu al-Hasan Ali ibn al-Fadhal bin 
Ali bin Ghalib Almjhashi Kairouani)T479H( 
Editing: Dr. Abdullah Abdul Qader Al-
Taweel, Scientific Books House, Beirut. C.1 
1428H- 2007AD.

34-wafiat al’aeyan wa’anba’ ‘abna’ 
alzaman )Mortality of objects and news of 
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the sons of time/ Trans( for Abu Abbas 
Shams al-Din Ahmed bin Mohammed bin 
Ibrahim bin Abi Bakr Ibn Khalkan Barmaki 
Erbli )Dead:681H( Editing: Ehssan Abass. 
Publisher: Printing house of Sadar- Beiru-
t1994AD. 
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