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:الملخص
يع ُّد موضوو اختالف دلة خفععل وخت خةج ر خةوخحد عي خةقرآن خةكريم) من خةموضووالت خةالي
بهل حلج إةى مزيد من خلسوووالقرخا وخلسوووالقلووولا وخةدرخسوو ةالبيين خة رود خةدلةي خةد يق بين
خفععل وخت خةج ر خةوخحد خسووووالالدلخ إةى مل جلا عي كالا معلاي خةقرآن وإارخبج ومجلزر وهريبج
وال سويرر عضوف ان كالا خةاحو وخةاللوري وخةمعجملت ععلى سوبي خةالميي يم ختالف كبير من
حيث خةمعاى وخلسووالعمل بين خة علين اىالى) واآالى)أ ىعلووه ااج خةقرآن خةكريم عيمل الضووماج ك
عع ماهمل من دلة معجمي وسيل ي التالل الململ ان خآلترأ عواىالى) هير اآالى) عك ماهمل عع
مسووالق وةج خسووالعمللالج إ ياالي خفو لز لمل ومالعد ويل ومالعدبيل با سووج وبحر جرد وي يد معاى
خةدا و وخةقرا وخةحضوووور وخةمجيا وخةالع يا وخةمملرسووو وخةمزخوة وخعلووورخ الى خةلووويا
وخلالبل وخةلوووويرورل وخةالحوي وخةمبللوووورل وخةمجلمع وخةخهور وخةترون عي حين ىنب خةيلاي
يواالي مالعود ليول ةم عوةين ىحيول لاول يحو ه ىحوديمول ةودةيو يود ُّ اليوجد وي يود معاى خعاثولا وخةه هبو يم
وخةالسود وخةالحلي
وخةالزود
معاى خةاللقين وخةالبلير
ب
ب
دلة د خةقرآن خةكريمد ىباي خفععل

 ىالىد آالىد ختالف: خةكلملت خةم اللحي

Abstract
The topic (the difference of the significance of single-root verbs in the
Qur'an ) is one of the topics that need more induction, investigation and
study to identify the semantic differences between the verbs of the same
root based on what is stated in the books of the meanings of the Qur'an
and expressing , metaphorical , strange and interpretation as well as books
and grammar And encyclopedias. For the sake of representation, there is a
big difference in terms of meaning and usage between the verbs ('Ata') and
('Aata'); the Qur'an disclosed them in a lexical and contextual connotation
that is completely different from each other; It has its uses, as the first
comes intransitive and transitive , and transitive by itself and preposition
benefits the meaning of proximity, proximity, attendance, coming, torture,
practice, practice and supervision of the thing and followers and process
and conversion and direct and university and appearance and exit, while
the second comes transitive for two verbs , sometimes one of them is
omitted to the meaning of giving evidence, and then give Meant
indoctrination glances and supply and prevail and attainment
Keywords: Ata, Aata, differing significance, Quran, structures of verbs
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دلة خفععل خت خةج ر خةوخحد عي خةقرآن خةكريم
اىهالهى و آالهى) ىامو لجل

المقدمة
َّ
أنعم ،وأصّلي وأسّلم على خير األنام رسولنا الكريم محمد وعلى آله
أكرم و َ
الحمد هلل الذي خَل َق وعل َم و َ
الطيبين األطهار ،وصحابته الميامين األخيار ،ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين.
أما بعد :
َّ
الخالد الذي ال تنقضي عجائبه وال تفنى غرائبه وال يخَل ُق من كثرة
كتاب هللا
ُ
فإن القرآن الكريم ُ
الرّد ،حارت فيه األلباب ،وقصرت عن اإلحاطة به العقول ،كلما أنعم المتأملون فيه النظر وأجالوا
َّ
فيه الفكر وجدوا أنفسهم أمام بحر ز ٍ
اخر بالمعاني والدالالت ،فمعانيه حيَّة متجددة بتجدد الزمان
والمكان ،لكونه معجزة بيانية خالدة ،فضال عن كونه معجزة تشريعية إلهية ماجدة ،لذلك انصرفت إليه
أنظار علماء اللغة والتفسير والبيان بالدرس والتمحيص لمعرفة دالالته اللغوية وسبر غور أساليبه
مر العصور واألزمان.
البيانية ومعرفة مواطن اإلعجاز فيه ،فهو كتاب العربية الخالد على ّ
ُّ
ويعد موض وع (اختالف داللة األفعال ذات الجذر الواحد في القرآن الكريم) من الموضوعات
التي بها حاجة إلى مزيد من االستقراء واالستقصاء والدراسة لتبيين الفروق الداللية الدقيقة بين األفعال
أفعل) في القرآن الكريم من نحو(أتَى و آتَى ،أخ َذ و
ذوات الجذر الواحد مما جاء على
صيغة(فعل و َ
َ
استنادا إلى ما جاء في كتب معاني القرآن وإعرابه ومجازه وغريبه
آخ َذ ،جاء و أجاء ،قسط و أقسط)
َ
ً
وتفسيره فضال عن كتب النحو والتصريف والمعجمات.

حظي علم الداللة بعناية جميع العلماء من لغويين ونحويين وبالغيين ،فاللغويون والنحويون
أن وظيفة المفردة ّإنما تتحدد من عالقة األلفاظ بعضها ببعض في التركيب ،فداللة الجملة
أدركوا ّ
ّإنما تتمثل في وظيفتها ،وارتباطها بما قبلها وبعدها ،وما يط أر عليها من تغيير  .1وأدرجها البالغيون

سموه (علم المعاني) ,فدرسوا معاني الكالم األصلية والمجازية التي تخرج إليها األساليب
تحت ما َّ

النحوية المتمثلة بأسلوبي الخبر واإلنشاء.
اقتضت طبيعة البحث ومنهجيته أن يكون في مقدمة وتمهيد ومبحثين وخاتمة وقائمة بالمصادر
والمراجع.
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أما التمهيد فقد خصصته بالحديث عن داللة الفعلين(أتى و آتى) المعجمية ومواضع مجيئهما
َّ

َّنت َّ
الدالالت المختلفة التي أتيا بها اقتضاء لسياقاتهما
في القرآن الكريم بصيغ وأساليب متنوعة ،وبي ُ
المتنوعة والمتعددة.
ثم قائمة بالمصادر والمراجع.
وأودعت الخاتمة قطفا من ثمار البحث وفوائدهّ .
تمهيد :الداللة وأنواعها في اللغة العربية
َّأوًال :مفهوم الداللة في اللغة واالصطالح:
يدل َدالل ًة ِ
ودالل ًة .تقول(( :دللتك على الشيء
دل ُّ
أ .الداللة في اللغة :لفظة داللة مأخوذة من الفعلَّ :
َدالل ًة ِ
ودلوالً ،والدليل بالفالة كذلك))(.)2
ودلول ًة ُ
ودالل ًة ُ

أدالؤها))(.)3
والدليل هو الدال على الطريق ونحوه ،يقال(( :دّله على الطريق ،وهو دليل المفازة وهم ّ
بَّ .
األول
الداللة في االصطالح (( :كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر ,والشيء َّ
هو الدال ,والثاني هو المدلول)) . 4
يرى ابن جني (ت392هــ) َّ
أن (( :الكالم إنما وضع للفائدة ,والفائدة ال تُ ْج َنى من الكلمة الواحدة,

وإنما تُ ْجَنى من الجمل ومدارج القول))  . 5وهذا يعني َّ
أن أهمية اللفظة المفردة ودالالتها ال تظهر إال

بسياق التركيب الذي ترد فيه؛ ألن اللغة نظام من العالقات المترابطة بين أجزاء التركيب ,فإذا اختلفت

6
لغوي
العالقة بين هذه األجزاء اختلت الصورة والمضمون  .وبناء على ما تقدم فعلم الداللة هو علم ّ
ميدانا له للكشف عن العالقات اللغوية المختلفة بين أجزائها
يتخذ من تحليل معنى الكلمة ،أو الجملة
ً

وتُـّق َّـي ُـد الدالل ُة بالوصف فتكون أنواعا.
ثانيا :أنواع الدالالت في العربية:
 .1الداللة الصوتية :وهي المعاني المستمدة من نطق ألفاظ بأصوات معينة.7
 .2الداللة الصرفية :وهي المعاني التي تُ ِ
عر ُب عنها األوزان والصيغ المجردة لبنية الكلمة.

8

صَلة من استعمال التراكيب المكتوبة ،أو المنطوقة على
 .3الداللة النحوية :وهي المعاني
المتح َّ
َ
البد
مستويي التحليل أو التركيب ،فالداللة التي تتحصل من العالقات النحوية بين كلمات التركيب ّ
من أن تكون لها وظيفة نحوية بما تتخذه من موقع لها.

9
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نصت عليها المعجمات في معنى الكلمة .على َّ
أن المقصود بالمعنى
 .4الداللة المعجمية :هي ما َّ
يدل عليه اللفظ بحسب أصل وضعه في اللغة ،وينماز بثالث خصائص هي كونه
المعجمي هو ما ُّ
ٍ 10
وغير ثابت.
عاما
ًّ
ً
ومتعددا َ
قص ُد بها المعاني المستفادة من السياق اللغوي ،وهو البيئة اللغوية التي تحيط
 .5الداللة السياقيةُ :
وي َ
أيضا من السياق االجتماعي ،وسياق الموقف ،وهو المقام
بالكلمة ،أو العبارة ،أو الجملة ،وتستمد ً
الذي ينتظم الكالم بعناصره كلها ،من متكلم ومستمع ،وظروف محيطة ،فضال عن مناسبة القول.11

ثالثا :الداللة المعجمية للفعلين (أتى وآتى):
أتي ًة واحدة  ،وال يقال ِ :إ ْتيانةٌ واحدةٌ؛ ألن المصادر
فالن أ َْت ًيا و ً
 -1الفعل (أتى)  :تقول  :أتاني ٌ
إتيانا و َ
ِ
ِ
عل على َف َع َل أو َف ِع َل. 12
ُكّلها إذا ُجعَلت واحدةً ُرَّدت إلى بناء َف ْعلة  ،وذلك إذا كان منها الف ُ

المطاوعة  .وآتى ُيؤتي
آتي ُت ُف ً
 -2الفعل ( آتى )  :قال الخليل ْ :
النا على أمره ُمؤاتاةً  ،وهو ُح ْس ُن ُ
أتيتَنا حتّى استأتَْيناك  ،أي
اتيتَ ُه ّإال في لغة قبيحة في اليمن  .قال اللِح
ياني  :ما ْ
قال  :و ْ
إيتاء  ,وال ُي ُ
ً
ّْ ّ
تأت لهذا األمر ،أي  :تَرّف ْق له .واإليتاء اإلعطاء. 13
اس ْتبطأناك وسأْلناك ْ
ويقال ّ :
اإلتيانُ .
ْ
ومن حصر (اإلتيان) بمعنى
الزما
ً
ومتعديا بحسب المعنى الذي يرد عليه َ
والفعل (أتى) يكون ً
الزما فقط ،كان كمن أزال الشيء عن جهته وأحاله
(المجيء) وقصره على معناه المعجمي وجعله ً
عن طبيعته.14

متعديا إلى مفعول واحد ،فتعدى بالهمزة إلى مفعولين ذك ار
والفعل (آتى) كان قبل دخول الهمزة
ً
15
أن
أن الزمخشري يرى ّ
أو حذف أحدهما ،أو حذفا معا  .وذكر الدكتور محمد عبد الخالق عضيمة ّ

نظير لـ(أجاء). 16
(آتى) منقول من (أتى المكان) ثم تغير معناه بعد النقلً .ا

ألنه
أما تنظيره ذلك بـ(آتى) فهو تنظير غير صحيح؛ ّ
وقد رد أبو حيان األندلسي ذلك فقالّ (( :
أن الهمزة فيه للتعدية ،وأن أصله أتى ،وليس كذلك .بل (آتى) مما بني على (أفعل) وليس
بناه على ّ

منقوال من أتى بمعنى جاء ،إذ لو كان منقوًال من (أتى) المتعدية لواحد لكان ذلك الواحد هو المفعول

الثاني .والفاعل هو األول ،إذا عديته بالهمزة .تقول :أتى المال زيدا وأتى عمرو زيدا المال ،فيختلف

التركيب بالتعدية ،ألن ز ًيدا عند النحويين هو المفعول األول ،والمال هو المفعول الثاني)). 17
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وما ذهب إليه أبو حيان أكثر صو ًابا فـ(أتى) غير (آتى) فكل منهما فعل مستقل وله استعماالته,

متعديا
أن الثاني يأتي
الزما ومتعديًّا ,
ّ
ومتعديا بنفسه وبحرف جر ,في حين ّ
كما ّ
ً
أن األول يأتي ً
أحيانا ُيح َذف أحدهما .وقد اختلفت داللة الفعلين ومشتقاتهما في القرآن الكريم بحسب ما
لمفعولين,
ً
السياق يقتضيه والداللة تستدعيه ،ويمكن بيان ذلك في المبحثين اآلتيين:

ق منه في القرآن الكريم:
اشت َّ
المبحث األول :الداللة اللغوية للفعل (أتى) وما ُ
ِ
وه ُس ْب َحاَن ُه َوَت َعاَلى َع َّما ُي ْش ِرُكو َن
َمُر ّللا َفالَ َت ْس َت ْع ِجُل ُ
 .1بمعنى (دنا ُ
وقر َب) :قال تعالى (( :أ ََتى أ ْ
)) ( سورة النحل. )1:

ًّ
(قر َب)
الزما
مما ُيالحظ في سياق اآلية ّ
ً
مكتفيا بفاعله ،داال على معنى ُ
ّ
أن الفعل (أتى) جاء ً
19
و(دنا) ,18والمقصود هو القرب الزماني كما يرى الفيروز آبادي  .وقد جاء لفظ الماضي (أتى) بمعنى
حس َن لفظ الماضي في موضع المستقبل لصدق إتيان األمر فصار مجيؤه ِب َم ْن ِزَلة
المضارع (يأتي) وقد ُ

ِ
ان ,فحسن ِْ
جل ذكره ِب ِه
َما قد مضى َوَك َ
اإل ْخ َبار َع ُ
يما يخبرنا هللا ّ
نه بالماضيَ ,وأ ْكثر َما يكون َه َذا ف َ
ِِ
أَنه يكون ،فلِ َّ ِ
ان ,20وقد يكون (أتى) بمعنى
صار َكأََّن ُه َش ْيء قد َك َ
صحة ُوُقوعه َوصدق اْلمخبر به َ
قرب ،أو يكون(أتى) بمعنى (يأتي)ّ ,إال أن سيبويه ال يجيز أن يكون الماضي بمعنى الحاضر ،و ّإنما
ُيجيز العكس21؛ ألن الماضي حينها يكون
محكيا ،22وقد ّأيده كثيرون منهم العكبري(ت616ه) إ ْذ
ّ
اض عَلى باِب ِه ; وهو ِبمعنى َقرب ,وقيل يراد به المستقبل ،ولما كان خبر هللا ِ
ص ْدًقا
قالُ :
ُ
((ه َو َم ٍ َ َ
ُ
َ َُ َ ْ َ ُ َ
ّ
أن ُيعبَّر بالماضي عن المستقبل)) ،23والجامع بين اإلتيان في الماضي واإلتيان في
قطعا ,جاز ْ
المستقبل هو تحقق الوقوع في كل منها .24وكان في اإلتيان بالماضي هنا من إيقاع الرهبة في النفوس

تم ،والقرآن يتحدث عنه. 25
ما فيه ألن الفعل كأنه قد َّ
اكم ع َذاب ِ
ّللا َب ْغ َت ًة أ َْو َج ْهَرًة َه ْل ُي ْهَل ُك
أصاب )  :ومنه قوله تعالىُ (( :ق ْل أَأ
 .2بمعنى (
َرَْي َت ُك ْم ِإ ْن أ ََت ُ ْ َ ُ
َ
ِإالَّ اْلَق ْوم َّ
الظالِ ُمو َن )) ( سورة األنعام .)47 :
ُ
ورد الفعل (أتى) في اآلية بمعنى (أصاب) ,وذكر الفيروز آبادي ّأنه يعني وصول شيء

المتعدي إلى مفعوله (ضمير جمع المخاطبين المتصل) ,وقد اقتضى
بشيء .26وجاء بصيغة الماضي
ّ
تعديه لتضمنه معنى (أصاب) الذي هو من األفعال التي تتعدى إلى مفعولها من دون
الموضع ّ
واسطة ،ولهذا االستعمال القرآني نظير في موضع آخر. 27
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طا ِإ ْذ َقال لَِقو ِم ِه أ ََتأ ُْتو َن اْل َف ِ
اح َش َة َما َسَبَق ُكم
س)  :ومنه قوله
تعالى((:وُلو ً
َ ْ
وفع َل َ
َ
مار َ
 .3بمعنى (ز َاو َل َ
ِ
ِبها ِم ْن أ ِ
ين )) ( سورة األعراف . )80:
َح ٍد من اْل َعاَلم َ
َ
َ

مسندا إلى واو جمع الذكور بصيغة األفعال الخمسة وهو
جاء الفعل (أتى) في اآلية مضارًعا
ً
ٍ
أن يكون
متعد إلى مفعوله الظاهر وهو (الفاحش َة) ,فالمعنى الذي
ّ
تضمنه الفعل هو الذي أوجب ْ
ّ
متعديًّا .والمعنى أتمارسون الفعلة الشنيعة الدنيئة التي هي غاية في القبح؟ ,فكانت فاحشتهم إتيانهم
الذكران في أدبارهم وهو فعل ما سبقهم إليه من ٍ
أحد من العالمين .28وقد ُك ّرر هذا الفعل بهذا المعنى
ٌ
في االستعمال القرآني في غير موضع من القرآن الكريم.29

ض) في قوله تعالىَ (( :ق ْد م َكر َّال ِذ ِ
ِ
ّللا ُبْنَياَن ُهم ِم َن
ود َّمر وَنَق َ
 .4بمعنى ( َقَل َع َ
َ
َ َ
ين من َقْبل ِه ْم َفأ ََتى ُ
اْلَقو ِ
اع ِد)) ( سورة النحل. )26 :
َ
متضمنا معنى (القلع والهدم والتدمير
جاء الفعل( أتى) بصيغة الماضي المستأنف بالفاء
ً
ودمره واجتثه من
ظاهر هو
ًا
والخراب) ,30وقد أخذ مفعوًال
َ
(بنيانهم) .والمعنى :اقتلع هللا بنيانهم ّ

أصوله 31،ونقضه من قو ِ
اعده ،32ومن هذا المعنى (األتو) وهو الموت والبالء .33ويرى بعضهم ثمة
َ
حذف في الجملة (َفأَتَى ّللا ب ْنيانهم ِمن اْلَقو ِ
اع ِد) ،أي حذف المضاف (أمر) وأقيم المضاف إليه لفظ
ُّ ُ َ َ ُ ّ َ َ
الجاللة (هللا) مقامه ,وفائدة الحذف هنا بيان شدة العذاب .34وقد ورد الفعل (أتى) بهذا المعنى في
غير موضع من القرآن الكريم.35
وظنوا َّأنهم ِ
 .5بمعنى ( عذ َب ) في قوله تعالىُّ ((:
ّللا ِم ْن َح ْي ُث
مان ُ
صوُن ُهم من هللا َفأ ََت ُ
عت ُهم ُح ُ
اه ُم َّ ُ
َل ْم َي ْح َت ِسُبوا)) ( سورة الحشر)2:
جاء الفعل( أتى) بصيغة الماضي المتعدي إلى مفعوله (الضمير المتصل الهاء) من دون
36
إن هللا قد ع ّذبهم من حيث لم
واسطة ,وأنبأ سياق اآلية عن تضمنه معنى(ع ّذب) ؛ إذ المعنىّ :
أن يأتيهم أمره من تلك الجهة. 37
يظنوا أو يقدروا ،أو من حيث لم يخطر ببالهم ْ

 .6بمعنى ِ
ِ
الذ ْكر ِ
ين ))( سورة الشعراء )165 :
(وطئ َ
ان م َن اْل َعاَلم َ
ونكح) في قوله تعالى (( :أ ََتأ ُْتو َن ُّ َ َ

.

ورد الفعل(أتى) بصيغة المضارع المسند إلى فاعله -واو جمع الذكور -المسبوق باالستفهام
متعديا إلى مفعوله من دون واسطة ،والمعنى :أتطؤون الذكران بشهوة كإتيانكم
اإلنكاري(أتأتون)
ً
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ألنه ضد
النساء؟ أي تنكحونهم ,واالستفهام الستنكار الواقع بمعنى التوبيخ وبيان شناعة العمل؛ ّ
ويعبر بإتيان الذكران عن الشذوذ الجنسي؛ ألنه دليل على فساد الفطرة وشناعة الفعل في
الفطرةّ ،
38
ِ
ِ
ين) أي من
ذاته ،ومحل جملة االستفهام التوبيخية هو النصب على الحال  .وقوله تعالى (م َن اْل َعاَلم َ

أهل المعرفة والعلم. 39

موسى أ ِ
َن اْئ ِت اْلَق ْوَم
وحل
(جاء
 .7بمعنى
نادى ُّ
وحضر َّ
وقصد) في قوله تعالى (( :وإ ْذ َ
َ
َ
رب َك َ
َ
َّ ِ
ين)) ( سورة الشعراء . )10 :
الظالِم َ
ِ
األمر(ائت) جاء الفعل مبنيا على حذف حرف العلة ،وفاعله ضمير المخاطب(أنت)
بصيغة

40
ٍ
متعد إلى مفعوله الظاهر
مستتر فيه وجوبا ،و(القوم) مفعول به و(الظالمين) صفة  .والفعل هنا ّ
(القوم) من دون واسطة ،وقد عبَّر عنهم بالظالمين من جهة ظلمهم أنفسهم بالكفر والمعصية وذلك

يكا ،والشرك ِق ّمة الظلم ،ومن جهة ظلمهم بني إسرائيل باستعبادهم لهم .41وقد
بأن جعلوا هلل تعالى شر ً
ْ
42
ورد الفعل (أتى) بهذا المعنى في غير موضع من القرآن الكريم.

ف) في قوله تعالىَ (( :ح َّتى ِإ َذا أ ََت ْوا َعَلى َو ِادي َّ
الن ْم ِل
 .8بمعنى ْ
(أشَر َ
ِ
ِ
ود ُه َو ُه ْم َال َي ْش ُعُرو َن )) ( سورة
ان َو ُجُن ُ
ْاد ُخُلوا َم َساكَن ُك ْم َال َي ْحط َمَّن ُك ْم ُسَل ْي َم ُ

َقاَل ْت َن ْمَل ٌة َيا أَُّي َها َّ
الن ْم ُل
النمل . )18 :

ف) وهذا الفعل
الزما
ً
(أشر َ
مسندا إلى واو جمع الذكور لتضمنه معنى َ
جاء الفعل (أتى) ماضيا ً
يتعدى بـحرف الجر (على) الذي يفيد معنى القهر والتسلط واالستعالء ،وهو ما يحاكي كالم النملة
ّ
حرصا على المصلحة ،وحفظا لألرواح من أن تُحطم،
ويسوغ إصدار أمرها للنمل بدخول المساكن
ً
واإلشراف سبيل اإلتيان ،وأول مراحله وبهذا قد أفدنا من المعنيين جميعا.

باشر و جامع) في قوله تعالىِ :
لكم َفأ ُْتوْا َحْرَث ُك ْم أََّنى ِشْئ ُت ْم )) (سورة
اؤكم َحْر ٌث ُ
((ن َس ُ
ََ
 .9بمعنى ( َ َ
البقرة . )223 :
ٍ
متعد إلى مفعوله (حرثَكم)
جاء الفعل (أتى) بصيغة األمر المسند إلى واو الجماعة ,وهو ّ
ٍ
ِ
متعد بنفسه إلى مفعوله ،قال
تضمن معنى
من دون واسطة ،لكونه قد
(جامعوا) وهو فعل ّ
ّ
الطبري(( :اإلتيان في هذا الموضع ،كناية عن اسم الجماع)) .43وقد ورد الفعل (أتى) بهذا
المعنى في غير موضع من القرآن الكريم.
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ِ
 .10بمعنى (يظهر أو يخرج) في قوله تعالى (( :ومب ِش ار ِبرس ٍ ِ ِ
َح َم ُد))(
اس ُم ُه أ ْ
ول َيأْتي من َب ْعدي ْ
َ َُ ً َ ُ
سورة الصف. )6 :
مسندا إلى ضمير الغائب المستتر(هو) مكتفيا به لتضمنه معنى
جاء الفعل (يأتي) مضارًعا
ً
45
أن يكون المحمول عليهما
(يظهر أو يخرج)  ،وهما فعالن قاصران يكتفيان بالمرفوع ،لذا اقتضى ْ
يتعدى إلى مفعوله بحرف الجر (من).
الزما ّ
ً

 .11بمعنى (اتبع وحضر) في قوله تعالى (( :هل هذا إال بشر مثُل ُكم أَ َف َتأ ُْتو َن ِ
َنت ْم
الس ْحَر َوأ ُ
َ ٌ
َ
ْ
ُت ْب ِصُرو َن)) ( سورة األنبياء. )3 :
جاء الفعل (أتى) مضارعا متعديا بنفسه إلى مفعوله ،مسبوقا بهمزة االستفهام التي تفيد معنى
أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال يكون إال ملكا ،و َّ
اإلنكار .46قال الزمخشري (( :اعتقدوا َّ
كل
أن ّ
من َّادعى الرسالة من البشر وجاء بالمعجزة هو ساحر ومعجزته سحر ،فلذلك قالوا على سبيل اإلنكار:
أفتحضرون
السحر وأنتم تشاهدون وتعاينون أنه سحر)) .47وبهذا يكون الفعل(تأتون) في هذه اآلية
َ
آنفا َّ
أن
قد
تضمن معنى اتّباع السحر أو حضوره أو قبوله ,48ونلحظ في جميع المعاني المذكورة ً
ّ
تضمن معاني أفعال متعدية بأنفسها إلى مفاعيلها.
الفعل(أتى) قد
ّ

 .12بمعنى (صار وأصبح) في قوله تعالىَ (( :فأَْلُقوه عَلى وج ِه أَِبي يأ ِ
ير ))(سورة يوسف:
ْت َب ِص ًا
ُ َ َْ
َ
)93

ورد الفعل (أتَى) بصيغة المضارع المجزوم المتعدي إلى مفعوله بنفسه ،الواقع جوابا لألمر،
بمعنى :صار ،قال الزمخشري( (( :يأت بصيرا) ِ
محكما ،بمعنى
بصيرا ،كقولك :جاء البناء
يص ْر
ً
ً
صار)) ،49ومما يعضد رأي الزمخشري في مجيء فعل اإلتيان بمعنى الصيرورة ما ساقه األلوسي
من استدالل بالقرآن عليه إذ قال (( :أي ِ
بصير ويشهد له (فار َّتد بصيرا) أو يأت إلي وهو
ًا
يص ْر
ّ
بصير ،وينصره قوله(( وأتوني بأهلكم أجمعين)).50
ق منه في القرآن الكريم
اشت َّ
المبحث الثاني :الداللة اللغوية للفعل(آتى) وما ُ
دل عليه دليل ،ويأتي
الفعل (آتى) من األفعال التي تنصب مفعولين ,وقد ُيحذف ثانيهما إذا ّ
في االستعمال القرآني لمعان متعددة اقتضاء للسياقات التي ورد فيها ،وفيما يأتي تبيين لما جاء منه
في كتاب هللا العزيز:
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 .1بمعنى(أعطى) في:
اكم ِبُق َّوٍة وا ْذ ُكروْا ما ِف ِ
يه َل َعَّل ُك ْم َت َّتُقو َن)) (سورة البقرة)63 :
آت ْيَن ُ
أ .قوله تعالىُ (( :خ ُذوْا َما َ
َ ُ َ
بمعنى (أعطى) ورد الفعل (آتى) ماضيا مبنيا على السكون التصاله بضمير الرفع (نا) ،وقد
تعدى إلى مفعوله األول(الضمير (الكاف) بنفسه ،وحذف مفعوله الثاني لداللة السياق عليه ،والمعنى:
ظا عندكم لتعملوا
خذوا ما أعطيناكم بالجد والمثابرة ,وادرسوا ما فيه وال تنسوه؛ ألجل أن يكون محفو ً
به فيكون سببا في نجاتكم من الهالك في الدنيا والعذاب في العقبى أو رجاء منكم أن تكونوا متقين

51

.
ال َعَلى ُح ِب ِه َذوِي اْلُقْرَبى)) ( سورة البقرة . )177 :
ب .قوله تعالىَ (( :و َ
آتى اْل َم َ
جاء الفعل(آتى) بصيغة الماضي المتعدي إلى مفعوليه الظاهرين(المال ,وذوي) ومن دون
أن
واسطة ,كونه من أفعال العطاء التي تنصب مفعولين ،إذ هو في اآلية بمعنى (أعطى)؛ والمعنى ْ
الفْقر.52
خشى َ
تأم ُل العيش وتَ َ
تُؤتي المال وأنت صحيح ُ
ت .قوله تعالى (( :و ِ
آت َذا اْلُقْرَبى َحَّق ُه)) (اإلسراء . )26 :
َ
جاء الفعل ِ
(آت) بصيغة األمر المبني على حذف حرف العّلة ،وفاعله مستتر فيه وجوبا تقديره
ُ
ِ 53
(أنت) ،وقد نصب مفعولين (ذا َّ ،
وحقه) لتضمنه معنى(أعط)  .والمعنى :اعط ذا القربى حقه مما

حقه ،وإنما خص ذوي القربى بالعطاء ألن َّ
أوجب هللا عليك ،وال تغمطه َّ
حقهم آكد .54والستعمال الفعل
(آتى) بمعنى اإلعطاء نظائر كثيرة في غير موضع من القرآن الكريم.

55

آتيَن ِ ِ
يم َعَلى َق ْو ِم ِه))( سورة
 .2بمعنى (لق َن َّ
ف) في قوله تعالىَ (( :وِتْل َك ُحج ُ
َّتَنا َ ْ َ
وبصر وعر َ
اها إ ْبَراه َ
األنعام . )83 :
جاء الفعل( آتى) بصيغة الماضي المتعدي بنفسه إلى مفعوليه( الضمير الهاء ،وإبراهيم)

َّ
أن المعنى هو َّ
((لقناها
لتضمنه
وبصر َّ
معنى(لقن َّ
وعرف) كما ذهب إلى ذلك الطبري ناقال عن مجاهد ّ

وعرفناه على قومه)).56
وبصرناه إياها َّ
إبراهيم َّ

ورجح أحد الباحثين المحدثين تضمين
َّ

فسودناه على قومه ليدحض بها حجتهم-
زودناه إيَّاها َّ
معا) ،أي َّ -
زود َّ
فعل اإلتيان معنى ( َّ
وسود ً
أقرب إلى سياق الحجج والبراهين وأدنى إلى نفحات مدلول النص –وهللا تعالى أعلم .57-وأراه المذهب
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ألن قوله تعالى (على قومه) يفيد معنى االستعالء والتسلط وهذا ما يالئم كون النبي
الخليق بالقبول؛ ّ
إبراهيم قد تسيَّد قومه ،وهذا المعنى السياق يقتضيه والداللة تستدعيه.
َّ
ير )) (سورة البقرة)269 :
بمعنى(وفق) في قوله تعالى(( َو َمن ُي ْؤ َت اْل ِح ْك َم َة َفَق ْد أُوِتي َخْيًار َك ِث ًا
.3
َ
(م ْن)،
(ي َ
ؤت) مضارعا ّ
جاء الفعل ُ
مبنيا للمجهول مجزوما بـاسم الشرط الجازم الواقع مبتدأً َ
(م ْن) و(الحكم َة)
وعالمة الجزم حذف حرف العّلة ،ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره (هو) يعود على َ

وفق) ،قاله الزمخشري 58.والحكمة هي إتقان العلم و م ْن يؤتَها ي َّ
تضمن معنى (ي َّ
وفق
مفعوله ،وقد
َّ
ُ
َ ُ
ُ
ّ
للعلم والعمل به.
ِ
ِ
سوِ
اح َد ٍة َو َج َع َل ِمْن َها َزْو َج َها لَِي ْس ُك َن ِإَل ْي َها
 .4بمعنى (وهب) في قوله
ُ
تعالى((ه َو َّالذي َخَلَق ُكم من َّن ْف ٍ َ

ِِ
ِ
آتْي َتَنا َصالِ ًحا َّلَن ُكوَن َّن
ّللا َرَّب ُه َما َل ِئ ْن َ
ۖ َفَل َّما َت َغ َّش َ
اها َح َمَل ْت َح ْم ًال َخفي ًفا َف َمَّر ْت به ۖ َفَل َّما أَ ْثَقَلت َّد َع َوا َّ َ

ِمن َّ ِ
ين (( (سورة األعراف)189:
الشاك ِر َ
َ

في قوله تعالى (لئن آتيتنا صالحا) جاء الفعل(آتى) ماضيا متعديا بنفسه إلى مفعوليه(الضمير
صالحا سويًّا
ولدا
وهب َت لنا ً
نا) و(صالحا) ،بمعنى َ
وهب ،وهو ما ذهب إليه الزمخشر ّي بقوله (( :لئن ْ
ً
وب ِرئ)).59
قد
صلح َ
بدنه َ
َ
آتوِني ُزبر اْلح ِد ِ
ال ان ُف ُخوا
يد ۖ َح َّت ٰى ِإ َذا َس َاو ٰى َب ْي َن َّ
 .5بمعنى (ناول) في قوله تعالى(( ُ
ََ َ
الص َد َف ْي ِن َق َ
آتوِني أُ ْف ِر ْغ َعَل ْي ِه ِق ْطًار)) (سورة الكهف)96:
ۖ َح َّت ٰى ِإ َذا َج َعَل ُه َن ًا
ال ُ
ار َق َ
جاء الفعل (آتوني) بصيغة األمر المسند إلى واو الجماعة ،وقد َّ
تعدى بنفسه إلى مفعوليه،

ِ
الحديد) ،وقد تضمن معنى(ناولوني) ،قال القرطبي (( آتوني
األول(ياء المتكلم) ،ومفعوله الثاني (ز َبر
زبر الحديد أي أعطوني زبر الحديد وناولونيها ،أمرهم بنقل اآللة ،وهذا كله إنما هو استدعاء العطية
التي بغير معنى الهبة ،وإنما هو استدعاء للمناولة ،ألنه قد ارتبط من قوله  :إنه ال يأخذ منهم الخرج،
فلم يبق إال استدعاء المناولة ،وأعمال األبدان.((60
نصيبا من الكتاب)) (سورة آل
ُوتوا
 .6بمعنى
َّ
(حصل) في قوله تعالى(( ألم تر إلى الذين أ ُ
ً
عمران)23:
ومتعديا إلى مفعوليه من
(حص َل)
ُبني الفعل الماضي(أُوتُوا) للمجهول ،وجاء متضمنا معنى
َّ
ً
الضم التصاله بواو الجماعة ،والواو نائب فاعل(مفعوله األول) و(نصيبا)
دون واسطة ،وهو مبني على
ّ
ّ
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جار ومجرور متعّلقان بمحذوف نعت لـ (نصيبا(.والمعنى:
مفعول به ثان منصوب ،و(من الكتاب) ّ
حصلوا من جنس الكتب المنزلة أو
حصلوا نصيبا واف ار من التوراة ...أو َّ
(( يريد أحبار اليهود ،و َّأنهم َّ
من اللوح التوراة وهي نصيب عظيم)).61
الخاتمة
موضعا،
 .1ورد الفعل (أتى) في القرآن الكريم بصيغه الثالث الماضي والمضارع واألمر في()258
ً
يتعدى بنفسه أو
الزما ومتعديًّا بحسب المعنى الذي يقتضيه والداللة التي تستدعيه ،وقد ّ
وقد جاء ً
صال .
ًا
ظاهر أو
ًا
اسما
ضمير متّ ً
بحرف جر ,وقد يكون مفعوله ً

 .2تضمن الفعل (أتى) بصيغه الثالث الماضي والمضارع واألمر معاني متعددة بحسب السياق الذي
ينتظم استعمالها من مثل الدنو والقرب والحضور والمجيء والتعذيب والممارسة والمزاولة واإلشراف
على الشيء واالتباع والصيرورة والتحويل والمباشرة والمجامعة والظهور والخروج...إلخ.
دائما إلى مفعوله من دون واسطة.
 .3انماز فعل األمر من (أتى) في القرآن الكريم بمجيئه ّ
متعديا ً
 .4ورد الفعل (آتى) بصيغه الثالث الماضي والمضارع واألمر في القرآن الكريم متعديًّا لمفعولين
يدل عليه
ليس أصلهما مبتدأ وخبرا ,في()273
موضعا ،و ً
أحيانا ُيح َذف مفعوله الثاني مع وجود ما ّ
ً
في السياق.
 .5تضمن الفعل (آتى) بصيغه الثالث في القرآن الكريم معاني متعددة بحسب ما يقتضيه السياق
ِ
التسود والتحصيل.
التزود و ّ
جاءت أغلبها بمعنى اإلعطاء واله َبة ثم معنى التلقين والتبصير و ّ
 .6ثمة اختالف كبير من حيث المعنى واالستعمال بين الفعلين (أتى) و(آتى)؛ أفصح عنه القرآن
الكريم فيما تضمنه كل فعل منهما من داللة معجمية وسياقية تختلف تماما عن اآلخر؛ فـ(أتى) غير
ومتعديا بنفسه وبحرف
الزما ومتعديًّا,
ّ
(آتى) فكل منهما فعل مستقل وله استعماالته ,إذ يأتي األول ً
يدل عليه.
متعديا لمفعولين,
أن الثاني يأتي
أحيانا ُيح َذف أحدهما لدليل ُّ
ً
جر ,في حين ّ
ً
 .7لقد رسمت بعملي البحثي هذا الطريق ووضعت المنهج لدراسة هذا الموضوع الحيوي في القرآن
الكريم دراسة أكاديمية في أكثر من رسالة ،على أني سأواصل البحث فيه لعمل كتاب ينتظم داللة
أبنية األفعال ذات الجذر الواحد في القرآن الكريم بسياقاتها المختلفة ومعانيها المتعددة وهللا الموفق.
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*أحكام القرآن  ,أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي (ت370هـ)  ,تح :محمد صادق
القمحاوي  ,دار إحياء التراث العربي – بيروت 1405( ,هـ).
*أساس البالغة ,أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد جار هللا الزمخشري(ت 538هـ) ,تح :محمد
باسل عيون السود ,دار الكتب العلمية ،بيروت – لبنان ,ط 1419 ،1هـ 1998 -م.
*إعراب القرآن  ,أبو جعفر َّ
الن َّحاس أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي النحوي
(ت338هـ)  ,تعليق  :عبد المنعم خليل إبراهيم  ,ط , 1دار الكتب العلمية – بيروت 1421( ,هـ) .
*إعراب القرآن  ,أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي القرشي الطليحي التيمي األصبهاني
(535هـ)  ,تقديم  :الدكتورة فائزة بنت عمر المؤيد  ,ط1415( , 1هـ 1995 -م) .
*إعراب القرآن الكريم  ,تأليف  :أحمد عبيد الدعاس  ,أحمد محمد حميدان  ,إسماعيل محمود القاسم
 ,ط , 1دار المنير ودار الفارابي – دمشق 1425( ,هـ) .
*إعراب القرآن وبيانه  ,محيي الدين بن أحمد مصطفى درويش (1403هـ)  ,ط , 4دار اإلرشاد
للشؤون الجامعية  -حمص  -سورية ( ،دار اليمامة  -دمشق  -بيروت)  ( ،دار ابن كثير  -دمشق
 بيروت) 1415 ,هـ .* األلسنية بين عبد القاهر والمحدثين(,بحث) ،د .رشيد عبد الرحمن العبيدي ,مجلة المورد ,العدد,3
دار الشؤون الثقافية العامة  ,بغداد1989 ,م.
*أَنوار التنزيل وأسرار التأويل ,ناصر الدين بن محمد الشيرازي البيضاوي (ت685هـ) ,تح :محمد
عبد الرحمن المرعشلي ,دار إحياء التراث العربي – بيروت ,ط1418 ,1هـ.
*أوضح التفاسير ،محمد محمد عبد اللطيف بن الخطيب (ت 1402هـ) ،المطبعة المصرية ومكتبتها،
ط 6،1383هـ  1964 -م.
*بحر العلوم ,أبو الليث بن إبراهيم السمرقندي (ت373هـ)( ,د-ط).
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*البحر المحيط في التفسير ,أَبو َّحيان محمد بن يوسف بن حيَّان أَثير الدين األَندلسي (ت745هـ),
تح :صدقي محمد جميل ,دار الفكر – بيروت( ,د – ط)1420 ,هـ.
*بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز  ,مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروز
آبادي (817هـ)  ,تحقيق  :محمد علي النجار  ,المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية  -لجنة إحياء
التراث اإلسالمي ،القاهرة .
*البرهان في علوم القرآن  ,أبو عبد هللا بدر الدين محمد بن عبد هللا بن بهادر الزركشي (794هـ) ,
تح :محمد أبو الفضل إبراهيم  ,ط , 1دار إحياء الكتب العربية  1376 ,هـ  1957 -م .
*التبيان في إعراب القرآن ,أبو البقاء عبد هللا بن الحسين بن عبد هللا العكبري (ت616هـ)  ,تح:
أحمد السيد سيد أحمد علي ،المكتبة التوفيقية ،القاهرة -مصر،د-ت .
ّ
*التحرير والتنوير ,محمد الطاهر بن عاشور التونسي (ت1393هـ) ,الدار التونسيَّة للنشر – تونس,
(د -ط)1984 ,م.
*التضمين النَّحوي في القرآن الكريم ,الدكتور محمد نديم فاضل ,دار الزمان ,المدينة المنورة – المملكة
العربية السعودية ,ط1426 ,1هـ 2005 -م.
*التعريفات ,علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني (ت 816هـ) ,تح :ضبطه وصححه
جماعة من العلماء بإشراف الناشر ,دار الكتب العلمية بيروت – لبنان ,ط1403 ,1هـ 1983 -م.
*التفسير البياني للقرآن الكريم  ,عائشة محمد علي عبد الرحمن المعروفة ببنت الشاطئ (ت1419هـ)
 ,ط , 7دار المعارف – القاهرة .
سيد طنطاوي ,دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع,
*التفسير الوسيط للقرآن الكريم ,محمد ِّ
الفجالة – القاهرة ,ط1997 ,1م.
*جامع البيان في تأويل آي القرآن ,محمد بن جرير أبو جعفر الطبري (ت310هـ) ,تح :أحمد محمد
شاكر ,مؤسسة ِّ
الرسالة ,ط1420 ,1هـ 2000 -م.
*الجامع ألَحكام القرآن ,أبو عبد هللا شمس الدين القرطبي (ت671هـ) ,تح :الشيخ محمد بيومي ,و
المنشاوي ،مكتبة اإليمان – المنصورة ,ط ,1أمام جامعة األزهر.
أ .عبد هللا
ّ
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*الجدول في إعراب القرآن الكريم ،محمود بن عبد الرحيم صافي (ت 1376هـ) ،دار الرشيد ،دمشق
 مؤسسة اإليمان ،بيروت ،ط4،1418هـ.* الخصائص ,أبو الفتح عثمان بن جني (ت392هـ) ,تح :محمد علي النجار ،ط ، 4الهيأة المصرية
العامة للكتاب ,دار الشؤون الثقافية العامة ,ط1990 ،4م.
*دراسات ألسلوب القرآن الكريم  ,محمد عبد الخالق عضيمة  ,دار الحديث – القاهرة 1425 ,هـ -
2004م .
* داللة األلفاظ ،د .إبراهيم أنيس ,ط، 5الناشر مكتبة األنجلو المصرية1984 ,م.
* الداللة القرآنية عند الشريف المرتضى ,الدكتور حامد كاظم عباس ,بغداد ,ط2004 ,1م.
* روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ،ألبي الفضل شهاب الدين السيد محمود
األلوسي البغدادي(ت1270ه) ،تح :د .السيد محمد السيد ،وسيد إبراهيم عمران ،دار الحديث،
القاهرة1426،ه2005 -م .
*زهرة التفاسير  ,محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأبي زهرة (1394هـ)  ,دار الفكر
العربي .
* علم الداللة ،دراسة نظرية وتطبيقية ،د .فريد عوض ،ط ،1مكتبة اآلداب ،القاهرة2005 ,م.
*العين  ,أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري (170هـ)  ,تحقيق
 :د .مهدي المخزومي  ،د .إبراهيم السامرائي  ,دار ومكتبة الهالل .
*فتح البيان في مقاصد القرآن  ,أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف هللا

الحسيني البخاري ِ
المكتبة
القَّنوجي (ت1307هـ)  ,تقديم  :خادم العلم َعبد هللا بن إبراهيم
األنصاري َ ,
َ
ص َيدا – َبيروت 1412( ,هـ 1992 -م).
للطباعة و ّ
العصريَّة َ
الن ْشرَ ،

*الفروق اللغوية ،أبو هالل الحسن بن عبد هللا بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري (ت
395هـ) ،حققه وعلق عليه :محمد إبراهيم سليم ،دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع ،القاهرة – مصر(،د-
ط).
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* الكتاب  ,أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالوالء  ،الملقب سيبويه (180هـ)  ,تحقيق
 :عبد السالم محمد هارون  ,ط , 3مكتبة الخانجي – القاهرة 1408( ,هـ 1988 -م) .
*كتاب األفعال ،علي بن جعفر بن علي السعدي ،أبو القاسم ،المعروف بابن الَق َّ
طاع الصقلي (ت

515هـ) ،عالم الكتب ،ط1،1403هـ 1983-م.

َّ
*الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ,أبو القاسم جار هللا الزمخشري (ت538هـ) ,دار الكتاب العربي
– بيروت ,ط1407 ,3هـ.
*اللباب في علوم الكتاب  ,أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي النعماني
(775هـ)  ,تحقيق  :الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض  ,ط , 1دار الكتب
العلمية – بيروت  /لبنان 1419( ,هـ 1998 -م) .
*لسان العرب ,محمد بن مكرم بن علي بن منظور األنصاري اإلفريقي (ت711هـ) ,دار صادر –
بيروت ,ط1414 ,3هـ.
*مشكل إعراب القرآن  ,أبو محمد مكي بن أبي طالب َح ّموش بن محمد بن مختار القيسي القيرواني
ثم األندلسي القرطبي المالكي (437هـ)  ,تحقيق  :حاتم صالح الضامن  ,ط , 2مؤسسة الرسالة –
بيروت 1405( ,هـ) .
الفراء البغوي الشافعي (ت510هـ),
*معالم التنزيل في تفسير القرآن ,أَبو محمد الحسين بن مسعود بن َّ
تح :عبد الرزاق المهدي ,دار إحياء التراث العربي ,بيروت ,ط1420 ,1هـ.
*معاني القرآن وإعرابه  ,أبو اسحاق إبراهيم بن السري بن سهل الزجاج (ت311هـ)  ,ط , 1عالم
الكتب – بيروت1408( ,هـ 1988 -م) .
* المعجم المفهرس للقرآن الكريم ،مؤسسة أنصاريان للطباعة والنشر ،قم  ،إيران،د.ت.
*معجم وتفسير لغوي لكلمات القرآن ،حسن عز الدين بن حسين بن عبد الفتاح أحمد الجمل ،الهيئة
المصرية العامة للكتاب ،مصر ،ط 2008 ،1م.
*مقاييس اللغة ،أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي ،أبو الحسين (ت 395هـ) ،تح :عبد
السالم محمد هارون ،دار الفكر1399،هـ 1979 -م.
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* المقتضب ,أبو العباس محمد بن يزيد المبرد (ت285هـ) ,تح  :محمد عبد الخالق عضيمة ,عالم
الكتب ,بيروت ,د.ت .
*من بالغة القرآن  ,أحمد أحمد عبد هللا البيلي البدوي (ت1384هـ)  ,نهضة مصر – القاهرة ,
(ت2005م) .
*الموسوعة القرآنية  ,إبراهيم بن إسماعيل األبياري (ت1414هـ)  ,مؤسسة سجل العرب ,
(ت1405هـ) .

*الوجوه والنظائر  ،أبو هالل الحسن بن عبد هللا بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري
(ت 395هـ) ،حققه وعلق عليه :محمد عثمان ،مكتبة الثقافة الدينية ،القاهرة ،ط 1428 ،1هـ -
 2007م.
* الوسيط في تفسير القرآن المجيد  ,أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي ،النيسابوري
 ،الشافعي (ت468هـ)  ,تحقيق وتعليق  :الشيخ عادل أحمد عبد الموجود ،الشيخ علي محمد معوض،
الدكتور أحمد محمد صيرة ،الدكتور أحمد عبد الغني الجمل ،الدكتور عبد الرحمن عويس  ,تقديم :
األستاذ الدكتور عبد الحي الفرماوي  ,ط , 1دار الكتب العلمية – بيروت  /لبنان 1415( ,هـ -
ّ
.
1994م)
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