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 خلصتالمس
فييا النتائج التي  وتمييد ، وُذّيل البحث بخاتمٍة أجممتُ  ، تسبُقيا مقدمةٌ  فصولٍ وقد ُقسِّم ىذا البحث عمى ثالثة 

 توصمت إلييا . 
والتعمُّق واصطالحًاوأنواع التعّمق لغًة  ر ومعنى التعّمق تناولُت في التمييد شبو الجممة عمى نحٍو مختص    

وما  ومفيومو عند المفسرين والنحويين واصطالحاً  وتحدثُت عن معنى االحتمال لغةً  بالمحذوف  والتعمُّق بالظاىر
 احتماالت فأكثر وعالقة ذلك بالمعنى .  مل ثالثةُ أو ما احتُ  ن أو ثالثة احتماالتّمقو احتماالفي تع حتملُ يُ 

عمى مبحثين األول في الجار  وُ ، وقد قسمتُ لمفصل األول ن ىو عنوان وما ُيحتمل في تعّمقو احتماال    
أيضًا  الفصلُ  احتماالت ويقعُ  حتمل تعّمقو ثالثةُ ما يُ الفصل الثاني في  تناولتُ و  ،لثاني في الظرفوالمجرور ، وا

بعنوان ما يحتمل في تعّمقو أكثر من ثالثة الثالث  والفصلُ في مبحثين كما ىو الحال في الفصل األول ، 
ختيار في مبحثين أيضاً  األول في الجار والمجرور والثاني في الظرف . ولقد حرصت عمى ا احتماالت ويقعُ 

 الفعل ، وبذلك تتنوعُ  منو رائحةُ  ، أو ماىو في معناه ، أو ما ُيشمُّ الجمل بالفعل شباهُ المسائل التي فييا يتعّمق أ
 يا . معالجتُ  التي تمتْ  المسائلُ 

الرأي  واختيارِ  المفسرين والمعربين، عمى عرض اآلراء المختمفة من أقوالِ  اعتمدتُ  في ذلك منيجاً  يقومُ     
وىو الرأي البعيد عن التأويل والتقدير  األنسب في توضيح المعنى المراد في اآلية الكريمة بحسب سياق اآلية،

 اإلعرابي قدر اإلمكان .  الوجوِ  والتكمف في إخراجِ 
 تي :ليو البحث بما يأإ ما توصلَ  اجمالُ  يمكنُ 

ن منيم م واحدٍ  كلِّ  شخصيةِ  ايات إلبرازِ العقول والغ صحابُ واسع يتبارى فيو أ ل النحوي ميدانٌ االحتماإّن  -1
بداع الفكري ، لى اإلبعضيم إ ة ، مما يوصلُ النحويّ فييا االحتماالت  تتعددُ  في مسألةٍ  و وأفكارهِ آرائِ  طرحِ  طريقِ 

لى المعنى المراد من في صحتو ليؤدي إ األكثر دقةً  الوجوِ ل الى لمتوصُّ  حيانًا ضرورةً االحتمال أ ما يكونُ وربّ 
 ين ثم ثالثة ، وأربعةباحتمال مستمر ، فتبدأُ  الحتماالت في تزايدٍ ا ص القرآني ، ولكن في بعض األحيان تصيرُ الن

عن المنطق وعن تقبل العقل االنساني ليا ، وذلك  ت بعيدةً فصار  لى عشرين احتماالً وصميا بعضيم إ ، حتى
صمي بالتوصل الى االحتمال الذي يناسب يا تنحرف عن مسارىا األ، مما يجعمُ يا لكثرة التأويالت التي تكتنفُ 
 ما في القرآن الكريم .المعنى المقصود ، وال سيّ 

 داللةٍ  يجادَ إ النص الذي بين يديو ، فيحاولُ  يخرج عن معنى نْ أ عند بعض المفسرين إلى األمرُ صل و   -2
 و الخاص في المعنى المقصود ، وذلك من طريق اجتياده ، ويبتعدُ يَ قحم رأيُ  وذلك بأنْ عن المعنى المراد  خارجةٍ 

أسمى النصوص  مل معو يتعاأنّ ما وال سيّ  الخاص، وىذا ال يتفقُ  يورأ في إقحامِ  ، ويتجرأُ  بو عن الداللة الفعمية
 القرآني . وىو النُص  وأعالىا قيمة

ع معنى النص القرآني ، وسِّ وبعضيا تُ ق شبو الجممة بعضيا وجيات نظر تعدد االحتماالت في تعمُّ إّن  -3
مرادة  االحتماالت قد اعتمدت عمى معانٍ ستنبط من النص القرآني ، وذلك إذا كانت تمك تُ  ليا آفاقًا جديدةً  خمقُ وت
لتعامل مع النص القرآني ، فذلك ىو احينما يكون  لى جوىر المعنى والسّيماذلك إ سيءَ يُ  مى أْن الالنص ع من

بنى عمى أساس المعنى تجاوزًا عمى المعنى توسٌع في المعنى في حين تجد في بعض االحيان االحتماالت التي تُ 
 بو األخذُ  ، وىذا ال يمكنُ 


