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 الممخص
تمثُِّؿ الجممة االسمية في العربية واحدة مف تقنيات ضبط المفردات في الكبلـ وفقًا لقواعد معينة      

ونحوىما ذكرىا النحاة في أبوابيا, وقد تعتور ىذه اآللية النحوية عوارض تتعمؽ باإلعراب, أو الحذؼ 
فتوىـ ىذه العوارض أفَّ الجممة غير مستقيمة مف حيث تأليفيا؛ ألفَّ الظاىر يوحي بأنيا مخالفة لمقاعدة 
النحوية أو شبو ذلؾ. أو قد تأتي ىذه الجممة بييأة تشي إلى معًنى آخر في ظاىرىا, بحكـ ما اكتنفيا 

غير متوافقة المعنى بيف جزئييا. وىذا ىو مف اسناد مجازي, فيوىـ ىذا االسناد بأفَّ ىذه الجممة أو تمؾ 
 الذي يصدؽ عميو عنواف توىـ التعارض, وىو مردود مف جوانب كثيرة وواحد منيا الشاىد الشعري.

 .(توهم التعارض, الشاهد الشعري, الجممة االسمية)الكممات المفتاحية: 
The effect of the poetic witness in removing the illusion of contradiction 

from the nominal sentence in the Qur'anic text 

Hamid Doyleh Brighish 

Prof. Dr. Jassim Sadiq Ghalib Al-Mousawi 

Department of Arabic Language/College of Arts /University of Basra 
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Abstract  

In Arabic, the nominal phrase is one of the techniques of modifying the 

vocabulary in speech according to certain rules mentioned by the 

grammarians in special sections. This grammatical mechanism can present 

phrases, or deletions, from which they understand that the phrase is not 

accurate in terms of its composition; Because it seems to indicate that it is 

contrary to the grammatical rule or the like. In other hand, by virtue of its 

metaphorical attribution, or by statement, it may come to another meaning in 

which they understand that this sentence is incompatible with the meaning 

within its part. This is testified to by the title of the illusion of conflict, in 

which it is returned in many aspects, one of which is the poetic witness. 

Keywords:( illusion of conflict, poetic witness, nominal clause). 
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 المقدمة:
 وعمى محمد الرسؿ سيد المسدَّد نبّيو عمى والسبلـُ  والصبلةُ  كثيراً  حمداً  هلل الحمدُ      
 . الطاىريف الطيبيف آلو

 في, الرئيس والمرجع, األساس المصدر المسمميف عامة عند الكريـ القرآفُ  ُيمثِّؿُ      
 رسولو صدر عمى الُمنزؿ اهلل كبلـ واألدبية وغيرىا, فيو, والفقيية, العقدية أمورىـ
 لغة ولغتو, الزلؿ يعتريو وال, الخطؿ يشوبو ال الذي( وآلو عميو اهلل صمى) األكـر
, الضبط درجات أعمى عمى جاءت فقد, نفسو القرآف قدسيَّة مف حصانتيا أخذت, مقدَّسة
 ِمْثِموِ  ِبُسوَرةٍ  َفْأُتوا ُقؿْ : تعالى قاؿ ,وببلغة فصاحة مف العرب بو ُعِرؼَ  ما لتتحدَّى

, وألفاظيا, حروفيا وداللة, وسبكيا, بحبكيا العرب كبلـَ  لغُتوُ  ففاقت[, ٖٛ/يونس]
, التخاطب في وأساليبيـ, كبلميـ أسيقة عف خارجةً  تكف لـ فيي ىذا ومع, وتراكيبيا
 وأدؽ معًنى أبمغ كبلماً  كانت أنيا إال, وتوظيفيا, المفردات وسوؽ, األقواؿ في والتفنف
 مع متناغماً  يجده, ونثر, شعر مف الفصحاء العرب فالناظر لكبلـ لذلؾ, عمقاً  وأكثر
 اهلل يكوف أف يمكف ال إذ, والمعاني, والتراكيب, األلفاظ حيث مف الكريـ القرآف كبلـ
نما, يفقيونو ال أو, يعرفونو ال بما العرب خاطب قد تعالى  لغتيـ عمى نسقاً  جاء وا 

 يكوف ما أوكد فإفَّ  وبناًء عمى ىذا, ودالالتو, ونظمو, الكبلـ صوغ في وعاداتيـ
 ومف, العرب كبلـ ىو تعالى اهلل كتاب آيات في التعارض المتوىَّـ رفع في بو االحتجاج

الجممة التوىـ الذي قد يطاؿ  دفع في وحجة دليبلً  منظـو كبلميـ مف الباحث اتخذَ  ىنا
 عف التعارض توىـ رفع في الشعري الشاىد االسمية في القرآف الكريـ تحت عنواف )أثر

 القرآني(.  النص في االسمية الجممة
اىتمامًا كبيرًا مف لدف العمماء والدارسيف,  -بكؿ أنواعيا-القت الجممة العربية      

فييا المدونات وُكتبت البحوث؛ , فُألِّفت غيرىاعمى كؿ مستوياتيا التركيبية والداللية و 
, فحظيت ألنيا قواـ الكبلـ, والُعقد الذي تنتظـ بو مفردات المغة فيصونيا مف التبدد

الجممة االسمية عمى وجو الخصوص بنصيب وافر مف االىتماـ والدراسة. ولكثرة 
إفَّ تفرعاتيا والعوارض التي تطرأ عمييا فقد وقع فييا التوىـ في القرآف الكريـ, لذلؾ ف
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َوْكَد ىذا البحث ىو لرفع توىـ التعارض عنيا بوساطة الشاىد الشعري, فجاء عمى ثبلثة 
 مباحث تسبقيا مقدمة وتمييد وتمييا خاتمة بأبرز النتائج فثبت لميوامش والمصادر.

تناوؿ المبحث األوؿ عارض اإلعراب ودور العبلمة اإلعرابية والتقدير اإلعرابي      
سمية وضبط تأويميا, وُعرض في المبحث الثاني عارض آخر مف في فيـ الجممة اال

عوارض الجممة االسمية الذي ىو الحذؼ وأثر ىذه الظاىرة في إخبلؿ المعنى عند 
المتوىِّـ, وأمَّا المبحث الثالث فتناوؿ معنى الجممة االسمية, إذ إنيا قد تشي بداللة غير 

ة توحي بالتعارض كالتراكيب المجازية. داللتيا الحقيقية بحكـ توظيؼ مفرداتيا في أسيق
فيأتي الشاىد الشعري ليدافع عف القرآف الكريـ ويقوـ بدور رفع التعارض الُمتوىَّـ عف 

 ىذه الجمؿ بكؿ حيثياتيا.
 التمهيد

 الجممة وأقسامها
باختبلؼ زوايا النظر  عمماءمفيوـ الجممة قد يتسع ويضيؽ في مصنفات ال فَّ إ      

كبلىما مصطمحاف لشيء واحد, فالجممة ىي أي: إلييا. فمنيـ مف جعميا مرادفة لمكبلـ, 
الذي عميو جميور منيـ مف ميَّز بينيما _ وىو و (. ٔ)الكبلـ, والكبلـ ىو الجممة

شرط الكبلـ أف يكوف مفيدًا وال ُيشترط ألفَّ  ؛فيالكبلـ والجممة مختمف وجعؿ _ النحوييف
نما ُيشترط فييا االسناد سواء أفاد أـ لـ يفد, فقد تكوف الجممة غير و  ,في الجممة ذلؾ ا 

 (.ٕتحقؽ الفائدة) بو راديُ  فيومفيدة بعكس الكبلـ 
ع مفيوميا في ثنايا وقد ابتعَد الباحث عف كثرة التعريفات التنظيرية لمجممة, وتتبُ      

بالمفيوـ العاـ  ىالكتب النحوية, لما فيو مف تكرار واسياب في غير محّمو, واكتف
 (.ٖ)لبحثالمشيور ليا ليكوف مدخبًل لمدراسة في ىذا ا

 أقسام الجممة: 
بغية الوقوؼ عمى  ,بحثمعرفة أقساـ الجممة في العربية مف ضرورات ىذا ال عد  تُ      

عمى ىيكمية منظَّمة,  حينئذٍ  مباحثالتُبنى الحيثية التي انبثقت منيا الجممة االسمية, ف
 .بشكؿ صحيح وتندرج النماذج القرآنية في حقوليا المعرفية
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, فيي تنقسـ عمى اعتبار تعددت تقسيمات الجممة بتعدد جية النظر إلييالقد      
بمحاظ الصدارة إلى اسمية وفعمية, وظرفية, وتنقسـ  (.ٗ)معناىا إلى خبرية وانشائية

فاالسمية: ىي التي صدرىا اسـ, والفعمية: ىي التي صدرىا فعؿ, والظرفية: ىي 
(. وُقسِّمت باعتبار تعدد االسناد إلى كبرى, وصغرى, ٘)رة  بظرؼ أو مجرورالُمصدَّ 

ـَ أُبوه( و)زيٌد أُبوه قائـٌ(, أو قد  فالكبرى: ىي االسمية التي خبرىا جممة نحو )زيٌد قا
تكوف مصدرة بفعؿ نحو )ظننُت زيدًا يقوـُ أبوه( والصغرى: ىي المبنية عمى المبتدأ 

(. وتنقسـ بالنظر إلى محميا اإلعرابي عمى ٙكالجممة المخبر بيا في المثاليف األوليف)
فضبًل عف  (.ٚمف االعراب, وجممة ليا محؿ مف االعراب) قسميف: جممة ال محؿ ليا

تقسيمات ُأَخر قد يطوؿ المقاـ بسردىا. وقد اعتمد الباحث في دراستو عمى تقسيـ 
الجممة مف حيث كونيا اسمية أو فعمية أو ظرفية, وأفرد االسمية بالبحث, وال يروـ مف 

نما ىو حقٌؿ ستنضوي فيو جمٌؿ اسمية وردت في  ذلؾ الدخوؿ بتفاصيميا وحيثياتيا, وا 
 آيات قرآنية أوىـَ  التعارض فييا لعمة ما _ كما سيأتي _ أو قد يرد التعارض

المتوىَّـ في سياؽ ىذه الجمؿ, فحممو الباحث عمييا بغية معالجة تمؾ المشكبلت تحت  
 عنواف يجمعيا. 

 الجممة االسمية. 
ىي الجممة التي صدرىا اسـ, كػ )زيٌد قائـٌ(, و)ىييات العقيؽ(, و)قائـٌ      

(. والمراد بصدر الجممة ىو المسند أو المسند إليو وال عبرة بما تقدـ عمييما ٛالزيداف()
مف الحروؼ, فالجمؿ مف نحو )أقائـ الزيداف( و)أزيٌد أخوؾ( و)ولعؿَّ أباؾ منطمٌؽ( 

وقد وردت في ىذا البحث جمؿ اسمية _أو ما  (.ٜمؿ اسمية)و)وما زيٌد قائمًا( ىي ج
 ىو في سياقيا_ ُيوىِّـ ظاىرىا التعارض فييا, باإلعراب, أو الحذؼ, أو الداللة.

 المبحث األول: اإلعراب.
يضاحو,  يغمب عمى معناه لغة      اإلبانة واإليضاح, فُسمِّي اإلعراب إعرابًا لتبيينو وا 

في ضميرؾ, أي: َأِبْف, وقالوا لمرجؿ الذي أفصح في كبلمو:  اومنو ُيقاؿ: أعرْب عمَّ 
ال يسع المجاؿ لذكرىا, إذ ليس مف (. أما في االصطبلح فتعريفاتو كثيره ٓٔأعرَب)
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نما الُمراد إعطاء ُنبذة مختصرة عف اإلعراب توطئًة لما  مرامي البحث َدْرجيا وتحميميا, وا 
  سيأتي.
وقيؿ فيو متأخرًا: ))ىو  (.ٔٔة عف المعاني باأللفاظ(()فقيؿ فيو قديمًا ىو: ))اإلبان     

, عمى ما ىو مبيَّف في  تغيير يمحؽ أواخر الكممات العربية مف رفع ونصب وجر وجـز
إذف ىو تغييرات تطرأ عمى أواخر الكممات لعمة متقدمة أو متأخرة  (.ٕٔ)قواعد النحو((

مثاؿ_ مف الرفع إلى النصب أو أحيانًا فتغير حاالتيا اإلعرابية فتصرفيا _عمى سبيؿ ال
الجر أو الجـز ونحو ذلؾ. وقد وردت جمؿ اسمية أو ما ىو في سياؽ ىذه الجمؿ في 
آيات قرآنية أوىـَ ظاىرىا بأفَّ إعرابيا غير صحيح أو نحو ذلؾ, كأف يكوف أحد أركانيا 

و أف أو ما ىو في درجيا قد جاء مرفوعًا, ولكف الظاىر ُيوىـ بأفَّ حقو غير الرفع, أ
يكوف منصوبًا ولكفَّ الظاىر ُيوىـ بأفَّ حقو غير النصب, لذلؾ سيذكر الباحث ما ورد 

 فيو توىـ التعارض تحت عنواني الرفع, والنصب.
 أواًل: الرفع.
اِبُئوَف َوالنََّصاَرى َمْف آَمَف ِبالمَِّو قاؿ تعالى:  َواْلَيْوـِ إفَّ الَِّذيَف آَمُنوا َوالَِّذيَف َىاُدوا َوالصَّ

ـْ َيْحَزُنوفَ  ـْ َواَل ُى  [ٜٙ]المائدة/ اآْلِخِر َوَعِمَؿ َصاِلًحا َفبَل َخْوٌؼ َعَمْيِي
 :توهموجه ال

اِبُئوَف( إفَّ الناظر ل    يوىمو ظاىرىا أف متبوعيا ىو الجزء األوؿ مف الجممة كممة )الصَّ
( فحقيا النصب عطفًا عميو التوىـ ىو ىذ ازدياد  , والذي يساعد عمىاالسمية )اسـ إفَّ

ِإفَّ الَِّذيَف آَمُنوا إف موضعيا في ىذه اآلية الكريمة يضارع ما جاء في قولو تعالى: 
ـْ َأْجرُ  اِبِئيَف َمْف آَمَف ِبالمَِّو َواْلَيْوـِ اآْلِخِر َوَعِمَؿ َصاِلًحا َفَمُي ـْ َوالَِّذيَف َىاُدوا َوالنََّصاَرى َوالصَّ ُى

ـْ َواَل  ـْ َيْحَزُنوفَ ِعْنَد َربِِّي ـْ َواَل ُى ِإفَّ الَِّذيَف [ وقولو جؿَّ اسُمُو: ٕٙ]البقرة/ َخْوٌؼ َعَمْيِي
اِبِئيَف َوالنََّصاَرى َواْلَمُجوَس َوالَِّذيَف َأْشَرُكوا ِإفَّ المََّو َيْفِصُؿ َبْيَنيُ  ـْ آَمُنوا َوالَِّذيَف َىاُدوا َوالصَّ

ـَ ُرفعت في اآلية األولى ولـ ٚٔ]الحج/ ى ُكؿِّ َشْيٍء َشِييدٌ َيْوـَ اْلِقَياَمِة ِإفَّ المََّو َعمَ  [. ِفم
 تأِت 

 .(ٖٔ؟)مع أفَّ موضعيا واحد اآليتيف األخرييف منصوبة كما في
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نما اختمفوا في تأويؿ عمتو عمى أقواؿ:  لـ يختمؼ النحاة في ثبوت الرفع وا 
نية التقديـ والتأخير  ذىب سيبويو إلى أف الرفع في ىذا الموضع جاء عمىاألوؿ:      
اِبُئوَف" فعمى التقديـ والتأخير, كأنو ابتدأ عمى قولو فقاؿ : )) وأما قولو عزَّ وجؿ: "َوالصَّ

اِبُئوَف" بعدما مضى الخبر(()  (.ٗٔ"َوالصَّ
اِبُئوَف( معطوفة عمى المضمر المرفوع في )َىاُدوا(, فيكوف       الثاني: إفَّ كممة َ)الصَّ

ىػ( ىذا الوجو ٖٖٛوقد خطَّأ النحاس )ت (.٘ٔادوا ىـ والصابئوف()التقدير: )والذيف ى
 حتى عميو العطؼ يقبح المضمر المرفوع أف إحداىما: جيتيف مف خطأ ىذا))وقاؿ: 
 الصابئيف إف المعنى فيصير عميو المعطوؼ شريؾ المعطوؼ أف األخرى والجية, ُيؤكَّد
 فيو يتبيف وما االعراب فيو يتبيف ال ما وسبيؿ محاؿ وىذا الييودية في دخموا قد

 عمى العطؼ: ))بأفَّ  ذلؾ وعمَّؿَ  أيضًا, ضعفو ىػ(ٚٚ٘(. وأّكَد األنباري )تٙٔ)((واحدة
 (.ٚٔ)((تأكيد وال فصؿ غير مف يجوز ال المتصؿ المرفوع المضمر

( بمعنى نعـ, فيي غير عاممة كأخواتيا, فيكوف قولو تعالى:  إفَّ الَِّذيَف الثالث: إفَّ )إفَّ
 (. َٛٔفت عميو)في موضع رفع عمى االبتداء وكممة )الصابئوف( ُعطِ  آَمُنوا َوالَِّذيَف َىاُدوا

: )الصابئوف( جاءت عمى لغة بني الحارث بف كعب, فيـ يقمبوف الياء ألفًا  الرابع: إفَّ
 . (ٜٔالنفتاح ما قبميا, فيقولوف: مررت برجبلف, وقبضت منو درىماف)

قوؿ بشر بف الرأي األوؿ, حيث استدؿَّ سيبويو عمى ذلؾ بوقد جاء في الشعر ما يؤيد 
(:  (.ٕٓأبي خاـز

ال فاعمموا أنَّا وانتـ    بغاٌة ما بقينا في ِشقاؽِ          وا 
الضمير المنفصؿ الذي محّمو الرفع وىو  ىو ستشياد في ىذا البيتمحؿ االو      

مسبوقًا بواو العطؼ, فيو في  _بغاة_ وخبرىا_األلؼ_  قد ورد بيف اسـ إفَّ ف)أنتـ( 
(. كأنو قاؿ: إنَّا بغاٌة ما ٕٔتقدير جممة, أي: وأنتـ بغاة ُعطفت عمى جممة )أنَّا بغاة()

 الذي ىو اسـ إفَّ  بقينا في شقاؽ وأنتـ كذلؾ, ولو كاف )أنتـ( معطوفًا عمى الضمير
عمى صحة ولكف كونو مف ضمائر الرفع فيو يدؿ   (.ٕٕلكاف منصوبًا وكاف )إيَّاكـ()

 (.ٖٕلفرزدؽ:)مثمو قوؿ او التقدير الذي ذىب إليو سيبويو. 
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 َغَداَة أَحمَّت البف أصرـَ طعنٌة           ُحصيٍف َعبيطاِت السَّدائِؼ والخمرُ 
  :فرفع الخمر عمى االستئناؼ وقطعيا عف سابقيا وكأنو ابتدأ والخمر كذلؾ أي     

تكف كذلؾ, لكاف حكميا الجر عطفًا عمى ولو لـ  (.ٕٗالتقديـ والتأخير) حمت, عمى نية
ما سبقيا, ولكف اإلتياف بمفظة )الخمر( مرفوعة, أوحت بأفَّ ليا تقديرًا إعرابيًا آخر, 

 (.ٕ٘أيضًا:) _أي الفرزدؽ_ قولومثؿ ذلؾ و والذي ىو محؿ الشاىد. 
 وَعض  زماٍف يا ابف مرواَف لـ يدْع         مف الماِؿ إال ُمسحتًا أو ُمَجرَّؼُ 

فرفع لفظة مجرَُّؼ؛ ألنو قطع حكميا اإلعرابي عمَّا سبقيا, وأتى بيا مرفوعًة عمى      
 نية التقديـ 
 ولو لـ يكف تقديرىا بيذه الكيفية, لكاف حكميا النصب. أي: وُمجرَُّؼ كذلؾ.والتأخير 

 .فيو عمى شاكمة البيتيف السابقيفإذف 
 ىذا وجود عف سيبويو, وكشفت رأي َدتأكَّ  فُيممح في ىذه الشواىد الشعرية أنيا قد     
 عمى اإلعراب جواز وىي إعرابية مسألة في كبلـ العرب, وأوضحت التقدير مف النوع
(, ,والتأخير التقديـ نية  ودلَّت عمى أفَّ كممة )الصابئوف( غير معطوفة عمى اسـ )إفَّ

 يكوف عمى ىذا وبناءً . التعارض توىـ وبوساطتيا ُفيـ معنى اآلية الكريمة وُرفع عنيا
 عمييـ خوؼ فبل اآلخر واليوـ باهلل آمف مف ىادوا والذيف آمنوا الذيف إفَّ : )اآلية تقدير
 التقديـ نّية عمى الصابئوف فُرفعت(, كذلؾ والنصارى والصابئوف يحزنوف ىـ وال

 (.ٕٙوالتأخير)
 ثانيًا: النصب.
ـْ َواْلُمْؤِمُنوَف ُيْؤِمُنوَف ِبَما ُأْنِزَؿ ِإَلْيَؾ َوَما ُأْنِزَؿ  قاؿ تعالى:  َلِكِف الرَّاِسُخوَف ِفي اْلِعْمـِ ِمْنُي

َكاَة َواْلُمْؤِمُنوَف ِبالمَِّو َواْلَيْوـِ اآْلِخِر ُأوَلِئَؾ  بَلَة َواْلُمْؤُتوَف الزَّ ـْ ِمْف َقْبِمَؾ َواْلُمِقيِميَف الصَّ َسُنْؤِتيِي
 .[ٕٙٔ]النساء/ ًرا َعِظيًماَأجْ 

 وجه التوهم:
, الرفعحقيا  وىمًا منيـ بأف كممة )المقيميف(طعف الزنادقة في ىذه اآلية المباركة      

فتكوف , الجزء األوؿ مف الجممة االسمية )اسـ لكف( نيا معطوفة عمىال النصب؛ أل
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مع ما بعدىا )المؤتوف  )الراسخوف والمؤمنوف( وتناسقاً  جريًا عمى المرفوعات التي قبميا
 (.ٕٚوالمؤمنوف()

يكوف مف ثبلثة  :احتممت الياء في كممة )المقيميف( وجييف: الجر والنصب. فالجر
 (.ٕٛأوجو, أوجزىا أبو البركات األنباري:)

ُيْؤِمُنوَف ِبَما األوؿ: أف تكوف كممة )المقيميف( معطوفة عمى )ما( في قولو تعالى:      
 والتقدير: ُيؤمنوف بما أنزؿ إليؾ وبالمقيميف. ُأْنِزَؿ ِإَلْيؾَ 

 ِإَلْيؾَ الثاني: أف تكوف كممة )المقيميف( معطوفة عمى )الكاؼ( في قولو:      
لى المقيميف.  والتقدير: بما أنزؿ إليؾ وا 

 ِمْف َقْبِمؾَ الثالث: أف تكوف كممة )المقيميف( معطوفة عمى )الكاؼ( في قولو:      
 والتقدير: ومف قبمؾ 

 وقبؿ المقيميف الصبلة مف أمتؾ.
عطؼ الظاىر عمى  منعو البصريوف؛ ألفَّ قد والعطؼ عمى الكاؼ في )إليؾ( و )قبمؾ( 

 (.ٜٕ,  وىو جائز عند الكوفييف)عندىـ الضمير المجرور ال يجوز
كممة )المقيميف( تكوف منصوبة عمى المدح _ وىو اختيار  فإفَّ  أما النصب:  
صرييف _ ؛ ألف العرب تقطع مف الرفع إلى النصب إذا طاؿ الكبلـ وأردوا المدح أو الب

ف خالفت ما قبميا وما بعدىا, وقد يي (. فٖٓالذـ) موجية توجييًا عربيًا سميمًا حتى وا 
سيقت ألجؿ ذلؾ الشواىد الشعرية التي تؤكد استعماؿ العرب ليذا األسموب مف التفنف 

 قوؿ ما اسُتِدؿَّ بو عمى ذلؾ ىو(. ومٖٔفي الكبلـ والخطاب)
 (.ٕٖالِخرِنؽ بنت بدر بف ىفاف:) 

 ال يبُعَدْف قومي الذيَف ىـُ        سـ  الُعداِة وآفُة الُجْزرِ 
 َد األزرِ ػوالطيبيف معاق    ؿ معترٍؾ   ػوف بكػالنازل                        

عمى )النازلوف(, بيَد أنَّيا فَّ مقتضى الظاىر أف ُترفع كممة )والطيبيف( نسقًا إ     
انتصبت عمى المدح بفعؿ مضمر, بتقدير: أعني أو أمدح الطيبيف. فجاءت ىذه الكممة 
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عمى نسؽ ما ألفتو ألسنة العرب, وجرت عميو سياقاتيـ في التخاطب, فإنيـ إذا أرادوا أف 
  يمدحوا أو يذموا شيئًا أفردوا نعتو بوجو يغاير مجرى الكبلـ.

ىذا الشاىد أنو قد حقََّؽ أمورًا منيا: إنو قد كشؼ عف اسموب عربي  ويظير مف     
فصيح يتمثؿ بكسر تراتبية الكبلـ بمفظ مغاير لغرٍض معيَّف, وأكََّد رأي البصرييف, وبيََّف 
قضية نحوية وقاعدة إعرابية في حكـ المنصوب في سياؽ المرفوعات, وىو بيذا قد رفع 

 .(ٖٖابف خيَّاط الُعْكمي:)قريب منو ىو قوؿ و  .معناىاالتوىـ عف اآلية الكريمة وأوضح 
 وكؿ  قوـٍ أطاعوا أمر ُمرشِدىـ    إال ُنَميرًا أطاعت أمَر غاوييا
 الظَّاعنيَف ولّما ُيطعنوا أحدًا        والقائموَف ِلمف داٌر ُنَخّمييا

ى في (. كما جر ٖٗفقد ُرفعت كممة )القائموف( عمى االبتداء وُقطعت عما قبميا)     
السابؽ كاف النصب عمى تقدير البيت الحكـ في  اآلية الكريمة وبيت الخرنؽ بيد أفَّ 

. إذف فالشاعر لـ ُيجِر الكبلـ نسقًا عمى ما قبمو , وىنا الرفع عمى االبتداءفعؿ المدح
بإعراب اآلية لجاءت كممة )القائموف(  َمف طعفوفقًا لمظاىر, ولو قيس عمى رأي 

 . بالنصب
د مف ىذا الشاىد أمراف: أحدىما: تأكيده عمى استعماؿ العرب ليذا النوع مف وُيفا     

األساليب, إذ تارة يأتوف بالنصب في سياؽ الرفع كما في الشاىد األوؿ, وتارة ُأخرى 
يأتوف بالرفع في سياؽ النصب كما في ىذا الشاىد, وىذا االسموب يؤكد أف القرآف 

بيـ في التخاطب. فيكوف نصب كممة )المقيميف( الكريـ قد جاء عمى لغة العرب وأسالي
قد جاء عمى أعمى درجات الفصاحة والببلغة. والثاني: تعزيزه حجة البصرييف, وبياف 

 الحكـ االعرابي لما جاء مغايرًا لمجرى الكبلـ. 
َلْيَس اْلِبرَّ َأْف ُتَول وا قولو تعالى: ىو في التنزيؿ العزيز  ىذه اآليةومف نظائر      

ـْ ِقَبَؿ اْلَمْشِرِؽ َواْلَمْغِرِب َولِكفَّ اْلِبرَّ َمْف آَمَف ِبالمَِّو َواْلَيْوـِ اآْلِخِر َواْلَمبلِئَكِة َوالْ  ِكتاِب ُوُجوَىُك
َف السَِّبيِؿ َوالسَّاِئِميَف َوالنَِّبيِّيَف َوآَتى اْلماَؿ َعمى ُحبِِّو َذِوي اْلُقْربى َواْلَيتامى َواْلَمساِكيَف َوابْ 

اِبِريَف ِفي  ـْ ِإذا عاَىُدوا َوالصَّ ـَ الصَّبلَة َوآَتى الزَّكاَة َواْلُموُفوَف ِبَعْيِدِى قاِب َوَأقا َوِفي الرِّ
ـُ اْلُمتَُّقوفَ  رَّاِء َوِحيَف اْلَبْأِس ُأولِئَؾ الَِّذيَف َصَدُقوا َوُأولِئَؾ ُى   [.ٚٚٔ]البقرة/ اْلَبْأساِء َوالضَّ
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قولو  ظاىر , إذ أوىميـأيضاً  وىي مف اآليات التي طعنت بيا فرؽ الزيغ والضبلؿ     
اِبِريَف( بأنو يجري عمى نسؽ )َواْلُموُفوَف(, فحقُو الرفع, أي  :تعالى: )َوالصَّ

(. وأقربيا ىو ما ُأثبت في اآلية السابقة ٖٙ(. ولمعمماء فييا أقواؿ كثيرة)ٖ٘)والصابروف()
مدٍح أو ذـ؛ ألف مذىب العرب في الصفات والنعوت أف تخرج مف الرفع مف تقدير فعؿ 

وفيما يخص ىذه اآلية فقد أضاؼ الدكتور جاسـ   (.ٖٚالكبلـ) إلى النصب إذا طاؿ
الموسوي عمة سياقية ُأخرى لمنصب حيث قاؿ: )) فالعبلقة بيف الصبر وما تقدمو, 

يماف, ويقود األعماؿ, ونتيجة ليذا عبلقة التجاور والتشابو, بوصفو عمبًل مبنيًا عمى اال
وفي الخبلصة فإفَّ ىذا مشرب  (.ٖٛ)الدور, كاف مقصودًا بالتمييز بوساطة النصب((

وقد أفرد سيبويو ليذا الحقؿ المعرفي بابًا أسماه )باب ما ينتصب الكثير مف النحوييف, 
 (.ٜٖعمى التعظيـ والمدح()

 الحذف.المبحث الثاني: 
اىر المغوية التي تشترؾ فييا المغات االنسانية, إذ يميؿ و مف الظتعد ظاىرة الحذؼ      

الناطقوف إلى حذؼ بعض عناصر الكبلـ المكررة أو حذؼ ما قد يمكف لمسامع فيمو 
فَّ  (.ٓٗ)لفظية ـعقمية أ ـحالية كانت أأاعتمادًا عمى القرآئف المصاحبة  أغمب معناه وا 

(. وفي االصطبلح فيو: ))إسقاط جزء ٔٗفي المغة يدور حوؿ االسقاط, والقطع, والترؾ)
 (. ٕٗالكبلـ أو كمو لدليؿ(()

نما ٖٗولمحذؼ موجبات كثيرة تعتور المحذوؼ ليس ذكرىا مف مظاف البحث)      (. وا 
(. وُيقصد ٗٗالمعني بو ىنا ىو الحذؼ الذي يحصؿ ألسباب قياسية تركيبية )نحوية()

أكثر مف الكبلـ, وىو أمر  بو: ))حذؼ كممة أو أكثر مف الجممة, أو حذؼ جممة أو
وىذا النوع ))يعتمد في تقديره  (.٘ٗوأحكاميا(() *خاص بالتراكيب اإلسنادية وىيئاتيا

عمى النظاـ النحوي إذ تكوف القاعدة أساسًا في التحوالت التي تطرأ عمى مكونات 
 (.ٙٗالتركيب(()

مفيوـ الحذؼ قد يتداخؿ مع مفيوـ االضمار, فيناؾ مف  وتحسف االشارة إلى أفَّ      
(. لذلؾ أعرض الباحث صفحًا عف تناوؿ ٚٗميََّز بينيما, وىناؾ مف جعميما واحدًا)
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تحت عنواف  ,االضمار حتى ال تتشعب المادة وتفقد مسارىا المنيجي, وجعؿ كؿ ما يرد
ي ىذا الصدد ىو معرفة ومف جممة ما يمكف أف يفاد منو ف الحذؼ دوف التمييز بينيما.

 أغراض الحذؼ.
 أغراض الحذف:

أف يكوف لو  البدَّ  عف عاقؿ كؿ فعؿ صادر الذي يحكـ بو العقؿ بدىيًَّا أفَّ  إفَّ      
أف  حذؼ الكممة أو الجممة مف الكبلـ البدَّ  أفَّ  غرض أو ىدؼ قد دعا إليو, وال شؾَّ 

االتساع, و  واالختصار في الكبلـ,االيجاز و : التخفيؼ, ة منياتستتر خمفو أغراض متنوع
والتفخيـ واإلعظاـ لما فيو مف االبياـ, وصيانة المحذوؼ عف الذكر في مقاـٍ معيٍف 
تشريفًا لو, وتحقير شأف المحذوؼ, وقصد البياف بعد االبياـ, وقصد االبياـ, والجيؿ 

 وأفَّ  بالمحذوؼ, والعمـ الواضح بالمحذوؼ, والخوؼ منو أو عميو, واالشعار بالميفة
رعاية الفاصمة أو المحافظة عمى السجع, و الزمف يتقاصر عف ذكر المحذوؼ, 

ومف المحذوفات التي وردت في القرآف الكريـ  (.ٛٗالشعر) المحافظة عمى الوزف فيو 
 وأوىمت بوجود تعارض فيو ىي:

 أواًل: حذف المبتدأ.
 [ٚٔ]ؽ/ َقِعيدٌ  الشَِّماؿِ  َوَعفِ  اْلَيِميفِ  َعفِ  اْلُمَتَمقَِّيافِ  َيَتَمقَّى ِإذْ قاؿ تعالى: 
 وجه التوهم:

ىما ممكاف  ِإْذ َيَتَمقَّى اْلُمَتَمقَِّيافِ قولو:  إفَّ  مفاده: ة تساؤؿ يذكره المختصوفثمَّ      
ـَ عبَّ  ر موكَّبلف بابف آدـ, ممٌؾ عف يمينو يكتب حسناتو وممٌؾ عف يساره يكتب سيئاتو, فِم

قعيد, ولـ يذكر شيئًا عف األوؿ؟ والقعيد ىو المبلـز الثابت تعالى شأنو عف الثاني بأنو 
فكاف   إذف فكبلىما ال يفارقاف االنساف الذي ال يبرح وليس القاعد الذي ىو ضد القائـ,

 (.ٜٗقاؿ عف األوؿ قعيد أيضًا)قاؿ قعيداف أو يُ ظاىر القياس أف يُ 
 اختمفت تقديرات العمماء ليذه اآلية عمى عدة أوجو:

األوؿ: ذىب سيبويو والكسائي, إلى أف المعنى عف اليميف قعيد وعف الشماؿ قعيد,      
 (.ٓ٘فدؿَّ أحدىما عمى اآلخر فُحذؼ المدلوؿ عميو)



 هـ4111-م  2022. لسنة الثالث  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 
 

 

 
 1133 

)قعيد( واحد يؤدي عف  الثاني: ذىب الفراء, إلى أنو أراد الجمع )قعود(؛ ألفَّ      
الجميع واستشيد  ه إلى الجنس, حيث وضع الواحد موضعاالثنيف وأكثر منيما, فردَّ 

 (.ٔ٘[ فالرسوؿ لمجمع واالثنيف)ٙٔ]الشعراء/ ِإنَّا َرُسوُؿ َربِّ اْلَعاَلِميفَ بقولو تعالى: 
ر اتساعًا, وحذؼ )قعيد(  الثالث: ذىب المبّرد, إلى أفَّ       )قعيد( تكوف لؤلوؿ ولكنو ُأخِّ

عف اليميف قعيد ثـ مف الثاني لداللة األوؿ عميو, أي أف ُينوى بو التقديـ, والتقدير: 
 (.ٕ٘عطؼ عميو وعف الشماؿ)

 (.ٖ٘)قعيد( عمى وزف فعيؿ, والعرب تستعمؿ ىذا الوزف لمجماعة) الرابع: قيؿ إفَّ      
ولقد ورد في منظوـ كبلـ العرب ما يعطي األرجحية لمرأي األوؿ )مذىب سيبويو(؛ إذ 

سيبويو لقيس بف  ستدؿَّ بواالكتفاء بالثاني عف األوؿ عمى ألسنتيـ. ومف ذلؾ ما أ كُثر
 (.ٗ٘الخطيـ:)

 نحُف بما عندنا وأنت بما        عندؾ راٍض والرأي مختمؼُ 
(. فأخبر عف الضمير الثاني ٘٘أي نحف بما عندنا راضوف وأنت بما عندؾ راٍض)     

)أنت( بػ )راٍض( ولـ ُيخبر عف األوؿ )نحف( بػ )راضوف(؛ لداللة الثاني عميو, ولعمَّو 
في اآلية المباركة؛ إذ لـ يقؿ: عف اليميف قعيد؛ لبلكتفاء بالثاني عف األوؿ.  نظيٌر لما

ف كاف المحذوؼ في اآلية يختمؼ عف المحذوؼ في البيت إال أفَّ  غرض واحد وىو ال وا 
المبتدأ كما في  يحذؼأحيانًا  متكمـالف وجود الحذؼ لذلؾ اسُتدؿَّ بيذا الشاىد عميو,

كما في البيت لما يدؿ عميو أحدىما فُيستغنى عف اآلخر وأحيانًا يحذؼ الخبر  ,اآلية
 (.ٙ٘لوجود الدليؿ. ومثمو قوؿ ضابئ بف الحارث البرجمي:)

 ارًا بيا لغريبُ فمف يُؾ أمسى في المدينِة رحُمُو           فإني وقيَّ 
فَّ و       ارًا بيا قيَّ  عمى مذىب سيبويو يكوف الشاعر قد أراد: فإني بيا لغريب, وا 

واكتفى بالثاني عف ذكر األوؿ لما دؿَّ عميو الثاني.  (. فحذؼ خبر إفَّ ٚ٘لغريب)
زيدًا  : ))أراد فإني لغريب بيا وقيَّارًا ولو رفع لكاف جيدًا, تقوؿ: إفَّ أضاؼ المبرد, بأنوو 

ه عمى زيد. ومف قاؿ عمٌرو فمو وجياف منطمٌؽ وعمرًا وعمٌرو, فمف قاؿ عمرًا فإنما ردَّ 
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ا الجيد فأف تحمؿ عمرًا عمى يد, واآلخر جائز: فأمَّ مف اإلعراب أحدىما ج
 (.ٛ٘الموضع...والوجو اآلخر أف يكوف معطوفًا عمى المضمر في الخبر(()

 حذؼ وجود عف قد أيدا مذىب سيبويو, وكشفا أنيما ومف ىذيف الشاىديف ُيمحظ     
 الكبلـ, وحدَّدا  في

 ىو الذي, الحذؼ ىذا سبب األوؿ, وأفصحا عف الخبر ىو الذي موضع المحذوؼ
 البلحؽ الكبلـ داللة

 عميو, وبيذا فقد ُرفع التوىـ عف اآلية الكريمة. 
عمى تقدير: والذي يزيد مف تأكيد مذىب مف قدَّر الحذؼ, أنيا في التفسير كذلؾ,      

 في تجد أف الخطؿ أو الشطط مف إذف فميس (.ٜ٘وعف الشماؿ قعيد) عف اليميف قعيد
جزء مف  عف تستغني أو أف تحذؼ مذىب العرب ألفَّ  المورد؛ ىذا مثؿ الكريـ القرآف
 كثيرة ُبيِّنت في محميا, والقرآف الكريـ قد جاء عمى لغتيـ. ألغراض الجممة

 ثانيًا: حذف الخبر.
 يِّيفَ َولِكفَّ اْلِبرَّ َمْف آَمَف ِبالمَِّو َواْلَيْوـِ اآْلِخِر َواْلَمبلِئَكِة َواْلِكتاِب َوالنَّبِ قاؿ تعالى: 

 [.ٚٚٔ]البقرة/
 توهم:وجه ال
ىو االيماف وليس البّر ىو المؤمف نفسو, فكيؼ ُيقاؿ: )َولِكفَّ اْلِبرَّ َمْف  البرَّ  إفَّ      

بالتعارض  ذلؾىو )َمف آمف(, فيوحي  أف خبر إفَّ ب(. إذ يوىـ ظاىر اآلية ٓٙآَمَف(؟)
 بيف معنى البّر وما جاء في اآلية الكريمة. 

 :قواؿ مختمفة منيافي اآلية أ إفَّ 
األوؿ: ذىب سيبويو إلى أف في اآلية المباركة حذؼ, وىو المضاؼ الواقع خبر      

 (.ٔٙ)بر  َمف آمف باهلل واليوـ اآلخر )لكف( والتقدير: ولكف البرَّ 
ىػ( إلى أنو مف مجاز وضع المصدر موضع االسـ ٕٓٔالثاني: ذىب أبو عبيدة )      

  .(ٕٙأو الصفة)
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 أو اسميا؛ ألفَّ  (لكف): ذىب المبرد إلى جواز أف يكوف المحذوؼ خبر لثالثا      
 المعنى يؤوؿ إلى شيء واحد, فاآلية عنده عمى تقديريف: إما أف يكوف التقدير )ولكفَّ 

ذا البرِّ مف  أو يكوف )ولكفَّ الثاني,  بر  مف آمف باهلل( أي عمى حذؼ المضاؼ مف البرَّ 
 (.ٖٙ)المضاؼ مف األوؿ ؼآمف باهلل( أي حذ

 (.ٗٙالرابع: أف يطمؽ المصدر عمى الشخص مبالغًة نحو )رجٌؿ َعْدؿ()     
حذؼ المضاؼ ضرب مف  ؛ ألفَّ ىػ( الرأي األوؿٕٜٖوقد رّجَح ابف جني )ت     

 (.٘ٙ)االتساع, والخبر أولى بذلؾ مف المبتدأ؛ ألف االتساع باألعجاز أولى منو بالصدور
 .(ٙٙالنابغة الذبياني)والذي يؤكد ىذا الوجو ىو قوؿ 

 عمى وعٍؿ في ذي المطارة عاقؿِ     وقد خفُت حتى ما تزيد مخافتي   
(. فالكبلـ عمى تقدير مضاؼ أي ما تزيد مخافتي عمى مخافة ٚٙأي: مخافة وعؿ)     

نما تُ شبَّ وعٍؿ؛ ألف مخافتو ال تُ  والوعؿ ىو تيس و بمخافة الوعؿ, شبَّ و بالوعؿ نفسو وا 
فالبيت ال ُيؤخذ عمى ظاىره؛ ألف ذلؾ يؤدي إلى فساد المعنى, إذ كيؼ (. ٛٙالجبؿ)

يصح  أف ُتَشبَّو المخافة وىي احساس أو شعور غير مرئي, بما ىو مادي الذي ىو 
وىذا المضاؼ )مخافة( ىناؾ حذفًا في البيت الشعري, وىو  فُيممح مف ذلؾ أفَّ التيس؟ 
(, فالشاعر قد ىو خبر )لكفَّ الذي المضاؼ في اآلية الكريمة يماثؿ حذؼ الحذؼ 

بذلؾ ىو و  ,استغنى بذكر اسـ تيس الجبؿ )وعؿ( عف ذكر ما ُيعرؼ بو وىي المخافة
يضارع االستغناء الحاصؿ في اآلية المباركة بذكر )َمف آمف باهلل( وىـ المؤمنوف عف 

باألسماء فتضعيا مواضع األفعاؿ  في كبلميا ذكر فعميـ. فالعرب دائمًا ما تستغني
مشيورة كقوليـ: السخاُء حاتـٌ, أي السخاُء سخاُء حاتـ, والشعُر معروفة و التي ىي بيا 

 (.ٓٚقوؿ الحطيئة:)ىو وأقرب مف ذلؾ  (.ٜٙزىيٌر, أي والشعُر شعُر زىير)
 حاضُرهْ  وشر  المنايا ىالٌؾ وسط أىمو     كُيمؾ الفتاة أيقظ الحيّ 

كانت َحْتؼ  ميِّتالمنايا ىي منية  شرَّ  (. ومعنى البيت, أي أفَّ ٔٚة ىالؾ)أي: منيِّ      
نما يموت كما تموت الفتاة المقصورة كالشجعاف أنفو عمى فراشو دوف أف يشيَد حربًا  وا 

الشاعر قد حذؼ المضاؼ )المنية(  (. ولعؿَّ معنى البيت أوضح أفَّ ٕٚفي بيت أىميا)
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سط أىمو( ىو خبر عف قولو: )شر  المنايا( وبما أنو . ألف قولو: )ىالٌؾ و اً خبر الواقع 
ُيشترط في الخبر أف يكوف عيف مبتدئو وىذا الخبر ليس عيف مبتدئو فوجب أف يكوف 
الكبلـ عمى تقدير مضاؼ يصح  معو الكبلـ ويتـ بو لمخبر ما وجب فيو, فصار 

 (.ٖٚالتقدير: )وشُر المنايا منيُة ىالؾ وسط أىمو( وىذا أصؿ الكبلـ)
وىذاف الشاىداف قد أكَّدا مذىب القائميف بالحذؼ, وىو مذىب سيبويو ومف تبعو,      

وكشفا عف وجود ظاىرة الحذؼ في الكبلـ, ووضَّحا تقديرىا اإلعرابي, وحدَّدا مكاف 
 الكممة المحذوفة. 

يرىا وبناًء عمى ىذا فقد باَف المعنى وانتفى االشكاؿ المتوىَّـ في اآلية الكريمة؛ ألفَّ تقد
 اآلخر. واليوـ باهلل آمف َمف بر   البرَّ  يكوف: ولكف

 ثالثًا: حذف الجممة االسمية.
َأمَّْف ُىَو َقاِنٌت آَناَء المَّْيِؿ َساِجًدا َوَقاِئًما َيْحَذُر اآْلِخَرَة َوَيْرُجو َرْحَمَة َربِِّو ُقْؿ  قاؿ تعالى: 

 [.ٜ]الزمر/ َىْؿ َيْسَتِوي الَِّذيَف َيْعَمُموَف َوالَِّذيَف اَل َيْعَمُموَف ِإنََّما َيَتَذكَُّر ُأوُلو اأْلَْلَبابِ 
 :توهموجه ال
في , ضدهالى شأنو طرفًا واحدًا في قولو: )َأمَّْف ُىَو َقاِنٌت( ولـ يذكر لقد ذكر تع     

ف ىو مصدٌؽ لؾ ألنؾ تقوؿ: أمَّ  ؛ذكر ضده وخبلفوأف ي حيف أفَّ الظاىر يقتضي
ىو مخالٌؼ عميؾ ومكذٌب لؾ, ومتى لـ ُيذكر نقيض الموصوؼ أخمت  فومنقاٌد كم

 (.ٗٚوتبتر الكبلـ)
 (.٘ٚاآلية الكريمة:)ىذه أورد العمماء قوليف في تأويؿ 

( منقطعة فتكوف بمعنى )بؿ( وال تكوف استفيامًا, مف األوؿ: ىو أف تكوف )أـ     
ولكنيا تقدر بػ )بؿ( مع اليمزة, والتقدير: بؿ أَمف ىو قانٌت آناء الميؿ ساجدا وقائمًا 

 كغيره؟.
تيا )أـ( قد ُحذفت, والمعنى: الجاحد الكافر بربو الثاني: أف تكوف الجممة التي عاَدلَ      

خيٌر أـ َمف ىو قانٌت؟ و)َمف( ىنا موصولة وليست باستفياـ, والتقدير: الجاحد الكافر 
خير أـ مف ىو قانت؟ ودؿَّ عمى الجممة المحذوفة المعادلة لػ )أـ( ما جاء بعُد مف قولو 
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وَف َوالَِّذيَف اَل َيْعَمُموَف( ودؿ عمييا _أيضًا_  ما قبؿ سبحانو: )ُقْؿ َىْؿ َيْسَتِوي الَِّذيَف َيْعَممُ 
 [.ٛ]الزمر/ ُقْؿ َتَمتَّْع ِبُكْفِرَؾ َقِميبًل ِإنََّؾ ِمْف َأْصَحاِب النَّارِ  :مف قولو عز وجؿ

أف ُيستغنى في جزء الكبلـ عف ذكر الجزء اآلخر إذا كاف معمومًا لدى في وال ضيَر 
 (.ٙٚكقوؿ أبي ذؤيب:) .ذلؾ مف شعر العربعمى ماء العموقد استدؿَّ المخاطب. 

 عصاني إلييا القمب إني ألمرِه        سميٌع فما أدري أرشٌد طبلبيا
؟ فمـ يقؿ أـ غي؛ ألف الكبلـ معروؼ المعنى)       فقولو:  (.ٚٚأراد: أرشٌد ىو أـ غيٌّ

مركوزة في ذىف )أرشد( ُيفيـ منو أف ما يقابؿ الرشد ىو الغي؛ ألفَّ ىذه المقابمة 
[, لذلؾ حذؼ واحدًا مف ٕٙ٘]البقرة/ اْلَغيِّ  ِمفَ  الر ْشدُ  تََّبيَّفَ  َقدالسامع. قاؿ تعالى: 

 (.ٛٚ:)ومثمو قوؿ المثقب العبديىذيف المتقابميف واكتفى بداللة اآلخر عميو. 
 ُد الخيَر أيِّيما يمينيػُأري مُت وجيًا   وما أدري إذا يمّ 

 ا أبتغيِو    أـ الشر  الذي ىو يبتغينيػُر الذي أنػأ ألخي                        
الذي  فكاف مراده في البيت األوؿ: أريد الخير وأتجنب الشر, فاكتفى بذكر أحدىما     

 ؛ ألفىو الخير
 (.ٜٚ)ف أفَّ ما ُيقابؿ الخير ىو الشروبيَّ  ى المحذوؼما جاء في البيت الثاني قد دؿَّ عم 

 فذكر في البيت األوؿ أمرًا واحدًا وترؾ األمر الثاني لفيـ المخاَطب. ومثمو استشيد
 (.ٓٛ:)بقوؿ الشاعر الفراء

 أراَؾ فما أدري أَىٌـّ ىمْمَتُو         وذو اليِـّ ِقدمًا خاشٌع ُمتضائؿُ 
و أـ , والتقدير: أىٌـّ ىممتفذكر أمرًا واحدًا )أىٌـّ ىممتو( ولـ يأِت باألمر اآلخر     

وىذا الشاىد مشابو لمشاىديف السابقيف مف حيث االكتفاء  (.ٔٛ)غيره, فحذؼ لمداللة
 بذكر واحد مف المتقابميف.

ومف ىذه الشواىد يتضح أنَّيا قد كشفت عف اسموب لطيؼ في المغة وىو أفَّ       
غني أحيانًا قد يأتي ظاىر الكبلـ مبنيًا عمى أف لو جوابًا أو ما يقابؿ المذكور, فيست

بو, فضبًل عف ذلؾ فقد أكدت  المتكمـ عف أحدىما ويكتفي بذكر اآلخر لعمـ الُمخاَطب
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 يرد لـ اآلية أف عمى أشكؿ ىذه الشواىد عمى وجود الحذؼ, وبيَّنت سببو. لذلؾ فإفَّ مف
 .وبعدىا قبميا فيما ومبيَّف, السامعيف عند معموـ ألنو فذلؾ؛( قانت ىو) يقابؿ ما فييا

 .االسمية التوهم في معنى الجممةالمبحث الثالث: 
اتضح مف األمثمة القرآنية السابقة أف توىـ التعارض قد يقع في عوارض الجممة      

ىناؾ تنافيًا في أجزائيا  األسمية كاإلعراب والحذؼ فيوىـ ظاىر التركيب االسنادي أفَّ 
أو ما شابو ذلؾ. وليس األمر مقصورًا عمى عوارض تركيب الجممة االسمية فحسب, 
نما يمتد  إلى معناىا أيضًا, فَيشي ظاىرىا بداللة معينة تجعؿ الناظر إلييا يتوىـ أفَّ  وا 

إسناد كممة إلى غير ما كأف يكوف ذلؾ في مف التعارض وليس ىو ذلؾ,  ئاً فييا شي
وىو ما ُيسمى بالمجاز العقمي  عند المتوىِّـ التركيب غير مألوؼحالتئٍذ فيبدو  يناسبيا

ف كا. أو االسنادي فتوحي الجممة بداللة مغايرة يوىـ ظاىرىا التعارض ف ىذا نعـ, وا 
إلى جعؿ المعنى مضطربًا عند  يؤدي بالنتيجة إال أنوالمثاؿ مف حقؿ معرفي مختمؼ, 

, ليذا السبب تناولو أصحاب كتب معاني القرآف الكريـ وغيرىـ, و المبتدئ أو الُمشكؾ
المواضع  محصور فيو أورده الباحث تحت عنواف معنى الجممة, وىفقد وبناًء عمى ىذا 

 التي احتممت توىـ التعارض وليس كؿ 
 [.ٖٖ]سبأ/ َبْؿ َمْكُر المَّْيِؿ َوالنََّيارِ  تعالى:  . ومف أمثمة ذلؾ قولوقضية مجازية

 :توهمال وجه
مف إضافة المكر إلى الميؿ والنيار أنيما َيمكراف, والحقيقية أف  توىـ المتمقيقد ي     

. لذلؾ فإفَّ ظاىر ىذا النص قد جعؿ (ٕٛالميؿ والنيار ال َيمكراف ولكف ُيمكر فييما)
 لرفع ىذا التوىـ ذكر العمماء أقوااًل عمى ذلؾ منيا:و المعنى غير واضٍح. 

(. أي أنو ذىب إلى ٖٛالمعنى, بؿ مكُر أىؿ الميؿ والنيار) قطرب: إفَّ قاؿ األوؿ:      
 (.ٗٛبيت نسبو لذي الِخَرؽ الط َيوي:)ب ستدؿَّ حذؼ المضاؼ إليو, وأ

ـَ َراحَمتي َعناقًا        وما ِىػَي َوْيَب َغيِرَؾ بالَعَناؽِ   َحِسػْبَت ُبغا
يريد حسبَت بغاـ راحمتي بغاـ )) فالشاعر قد استغنى عف اإلضافة الثانية؛ ألنو:      

أي أفَّ في الكبلـ حذفًا, قد دؿَّ عميو الكبلـ المتقدـ,  .(٘ٛالُبغاـ الثاني(() َعناؽ, فحذؼ
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أضؼ إلى ذلؾ أف المعنى ال يستقيـ إذا ُأِخذ معنى البيت عمى ظاىره. فبغاـ الناقة ىو 
(. فبل يصح أف ٚٛ(. والَعناؽ ىو الَحرَّة أو األنثى مف المعز)ٙٛصوت ال تُفصح بو)

ُيَشبََّو صوت الناقة باألنثى مف المعز, الختبلؼ جنس المشبَّو والمشَّبو بو, فاألنسب ىو 
أف ُيَشبَّو صوت الناقة بصوت األنثى مف المعز, لذلؾ فقوؿ الشاعر يشي إلى وجود 

 (.ٛٛقوؿ النابغة الذبياني أيضًا:) ذكرو حذؼ وتقديره )بغاـ عناؽ(. 
 مخافتي       عمى وعٍؿ في ذي المطارة عاقؿِ  وقد خفُت حتى ما تزيد

 مخافة عمى مخافتي تزيد ما أي مضاؼ تقدير عمى فالكبلـ (.ٜٛأي: عمى مخافة وعؿ)
نما نفسو بالوعؿ ُتشبَّو مخافتو ال ألف وعٍؿ؛  تيس ىو والوعؿ, الوعؿ بمخافة ُتشبَّو وا 
 (.ٜٓالجبؿ)
رأيو, وأثبتا أفَّ في الكبلـ  وعمى ما ذىَب إليو قطرب يكوف ىذاف الشاىداف قد أيدا     

 حذفًا, وعيَّنا المحذوؼ الُمقدَّر, وأزاال التوىـ عف اآلية الكريمة, وكشفا عف معناىا.
قاؿ األخفش في تقديره لآلية: ))أي: ىذا مكر الميؿ والنيار "والميؿ والنيار" الثاني:      
 (. ٜٔمكراف بأحد ولكف ُيمكر فييما...وىذا مف سعة العربية(()ال ي

وىذه  (.ٕٜ)ألنو يقع فييما ؛المكر إلى الميؿ والنيار إضافة الثالث: قيؿ إفَّ      
اإلضافة تكوف إما عمى االسناد المجازي كقوليـ: ليؿ ماكر فيكوف مصدرًا مضافًا 

ما عمى االتساع في الظرؼ فُجعؿ كالمفعو  ؿ بو فيكوف مضافًا لمرفوعو, وا 
 (.ٜٗقوؿ جرير:)وقد استدؿَّ العمماء عمى أفَّ ىذا مف االسناد المجازي ب(. ٖٜ)لمنصوبو

ـّ َغيبلَف في الس َرى    وِنمِت وما ليُؿ الَمِطيِّ بناِئـِ   لقد ُلمِتنا يا ُأ
( فقد أسند النـو إلى ضمير مستتر يعود إلى       وفي قولو: )وما ليُؿ الَمِطيِّ بناِئـِ

الميؿ, وقد جعؿ الميؿ نائمًا؛ ألنو ظرفًا يقع فيو النوـ وىو مف االسناد المجازي 
نما ُيمكر ٜ٘)العقمي نما ُيناـ فيو, وىو في اآلية ال َيمكر وا  (. فالميؿ في حقيقتو ال َيناـ وا 

 وقد ورد. (ٜٙفيو. ولكف العرب تقوؿ: نياره صائـ وليمو قائـ)
( ومف ذلؾ قولو في ىجاء ٜٚبلـ جرير)في كعدة مرات ىذا االسناد المجازي  

 (.ٜٛالبراجـ:)
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ـَ األق ـُ       وأألـَ لؤمًا منِؾ قيَس الَبَراجـِ ػوما َعِم ـُ أسرَؽ منُك  وا
ـُ                         ـْ بنائـِ ػوما لي   لقد أِمَف األعداُء أف تفجعوُى  ُؿ جاٍر حؿَّ فيُك

( ىو فيُكـْ  حؿَّ  جارٍ  ليؿُ  فقولو: )وما مف االسناد المجازي الذي تستعممو العرب ال  بنائـِ
 االسناد الحقيقي؛

 .(ٜٜ)ومثمو قوؿ رؤبةألف الميؿ ال يناـ إذ ليس ىو بكائف حي.  
ِـّ  ـَ ليمي وتجّمى ىّمي    وقد تجّمى كرب الُمْحَت  فنا

 (.ٓٓٔ)أيضًا: . ومثمو قوؿ الشاعرفجعؿ الميؿ ىو النائـ مجازاً 
 اجِ والميؿ في َقعر منحوٍت مف السَّ       ا النياُر ففي قيٍد وِسمسمةأمَّ 

كاف مراده و  فجعؿ النيار نفسو في القيد والسمسمة, والميؿ نفسو في جوؼ المنحوت,     
يصؼ   (. فالشاعرٔٓٔأنو في نياره في القيد والسمسمة, وفي ليمو في بطف المنحوت)

محبس منحوت, أي: د بالنيار ويغّؿ في سمسمة ويوضع في الميؿ في بطف َسجينًا ُيقيَّ 
نما  محفور مف الساج وىو شجر مف شجر اليند, ومجازه أف جعؿ النيار في سمسمة, وا 

نما ٕٓٔجيف ىو المجعوؿ فييا وليس النيار)السَّ  (. وجعؿ الميؿ في قعر منحوت وا 
  جيف ىو المجعوؿ فييا وليس الميؿ.السَّ 

في كبلميـ, والقرآف  وىذه الشواىد الشعرية قد كشفت عف استعماؿ العرب لممجاز     
زت اآلية المباركة بأدلة مف كبلـ  جاء عمى لغتيـ, وأفصحت عف معنى التركيب, وعزَّ
 العرب لتأكيد صحة االستعماؿ القرآني وفصاحتو. وعمى ما تقدـ يكوف قولو تعالى: 

والمكر ليس  ال يراد بو أف الميؿ والنيار َيمكراف؛ ألنيما زماف َوالنََّيارِ  المَّْيؿِ  َمْكرُ  َبؿْ 
وقيؿ في تأويؿ مف صفات األزمنة, بؿ إفَّ ىذا التركيب االسنادي محموٌؿ عمى المجاز. 

دؿ شبو جممة مف الجار والمجرور قد ُحذفا مف الكبلـ, و إليو و  اً اآلية: أف ىناؾ مضاف
 (.ٖٓٔعمييما السياؽ, والتقدير: مكركـ بنا)
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 الخاتمة
 البدَّ , كثيرة أمورٌ  منو انبثقت فقد, جزئياتو في النظر وبإنعاـ, إتماـ ىذا البحث بعد     
 إليو توصَّؿ ما ُعصارة ُتمثِّؿ بنتائج االجمالي الكـ ىذا لُيختزؿ, بنقاط ضبطيا مف

 :عمى النحو اآلتي وىي, الباحث
, الخطؿ يشوبو وال, الزلؿ يعتريو ال الذي, تعالى اهلل كتاب ىو الكريـ القرآف إفَّ  -

 أي مف خموٌّ  أنو عمى العمماء أكَّدَ  وقد, والخمؿ الشطط مف ومعصوـ مقدٌَّس  وىو
 النص لقارئ يعود فيو المبس فيو وقع ما وأما, اشكاؿ أو, ُشبية أو, تعارض
 .  الشريؼ لممصحؼ ال, الديني

 مف شعرية وأغراضاً  جمالية, صبغةً  يحمؿ كونو إلى إضافة الشعري الشاىد إفَّ  -
 اآلراء تأكيد في ودليؿ, حجة فيو, ذلؾ ونحو ورثاء, وىجاء, ومدح, غزؿ

 .ذلؾ وغير والتراكيب, األبنية معاني وبياف, النحوية
 فبعض, عمرو دوف لزيدٍ  تقع قد أنيا أي, نسبية مسألة التعارض توىـ مسألة إفَّ  -

 جماعة عند جميَّة واضحة أنيا حيف في, الكثير لدى بالتعارض توىـ قد الموارد
 بيف تتفاوت التي, العممية والمراحؿ, الذىنية القابميات إلى يعود وىذا, آخريف
 .وآخر شخص

 وعمى, بمغتيـ العرب خاطب قد الكريـ القرآف بأفَّ  بيَّفَ  قد الشعري الشاىد إفَّ  -
 المفردات. توظيؼ في كبلميـ مجاري

 وتفردىا, ما كممة عف اإلعرابي الحكـ تقطع قد العرب أثبت الشاىد الشعري أفَّ  -
, معيف غرض إلفادة فيو؛ وردت الذي السياؽ عف يختمؼ آخر إعرابي بحكـ
 .الذـ أو المدح: يكوف كأف

الكبلـ  مف التركيب أو, الكممة أو, الحرؼ حذؼ أفَّ  الشاىد الشعري عمى  دؿَّ  -
 عف يستغني قد فالمتكمـ, كبلميا في العرب سنف مف ىو إنما, في القرآف الكريـ

 .ذلؾ ونحو بو المخاَطب لعمـ تكوف كأف مختمفة ألغراض, الكبلـ جزء
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 بأفَّ  وأوضح, المجازي لئلسناد الكريـ القرآف استعماؿ عف الشعري الشاىد كشؼ -
 .الفصحاء العرب كبلـ في موجودة االستعماالت ىذه جذور

نما ىناؾ  عمى دائماً  يكوف ال اإلعراب بأفَّ  الشعري الشاىد أوضح - المفظ, وا 
 تقديرات إعرابية ُأخرى يفرضيا السياؽ.

 الهوامش
                                                           

. والجممة العربية ٕٓ/ٔ, , ابف يعيش.  وشرح المفصؿٚٔ/ٔ, , ابف جني( ُينظر: الخصائص(ٔ
 .ٔٔتأليفيا وأقساميا, د. فاضؿ السامرائي, 

, , الجرجاني. التعريفاتٖٔٗ/ٕ, , ابف ىشاـ األنصاريُينظر: مغني المبيب عف كتب األعاريب ((ٕ
. والجممة العربية تأليفيا ٜٗ/ٔ, الديف السيوطي, جبلؿ . وىمع اليوامع في شرح جمع الجوامعٓٚ

 .ٕٔوأقساميا, 
والمحدثيف, ُينظر: الجممة العربية بيف  ماءلبلطبلع عمى تعريفات الجممة  بشكؿ مفصؿ عند القد ((ٖ

الفصحى والعامية دراسة لغوية تطبيقية عمى مسرحيات محمود تيمور, محمود محمود بدوي سالـ, 
 .ٜ-ٛ)رسالة ماجستير(, 

 .ٖٔٛ/ٕ( ارتشاؼ الضرب مف لساف العرب, أبو حياف األندلسي, (ٗ
 .ٖٖٗ/ُٕينظر: مغني المبيب,  ((٘
 .ٖٛٗ-ٖٚٗ/ٕ( ُينظر: المصدر نفسو, (ٙ
 .ٕٚٗو  ٓٗٗ/ٕ, المصدر نفسو( ُينظر: (ٚ
 .ٖٖٗ/ٕ( ُينظر: المصدر نفسو, (ٛ
 .ٖٖٗ/ُٕينظر: المصدر نفسو,  ((ٜ

مادة )عرب(,  ابف منظور, . ولساف العرب,ٕٖٙ/ٕمادة )عرب(,  األزىري, ( ُينظر: تيذيب المغة,(ٓٔ
ٜ/ٔٔٗ-ٔٔ٘. 

 .ٖ٘/ٔ( الخصائص, (ٔٔ
 .ٜٔ٘مادة )عرب(,  مجمع المغة العربية, ( المعجـ الوسيط,(ٕٔ
. كشؼ المشكبلت وايضاح ٖٔ٘/ٕ, لقاضي أبو بكر الباقبلنيُينظر: االنتصار لمقرآف, ا ((ٖٔ

/  ٔ الشيخ خميؿ ياسيف, . وأضواء عمى متشابيات القرآف,ٖٗٙ/ٔ أبو الحسف الباقولي, المعضبلت,
ٕٖٓ. 
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 .٘٘ٔ/ٕ سيبويو, الكتاب, ((ٗٔ
. وباىر ٕٖٔ/ُٔينظر: معاني القرآف, الفراء, ىػ(.  ٜٛٔوىذا الرأي منقوؿ عف الكسائي )ت ((٘ٔ

أبو  قرآف,. والبياف في غريب اعراب الٖٓٗ/ٔ محمود النيسابوري, البرىاف في معاني مشكبلت القرآف,
 . ٖٓٓ/  ٔ البركات األنباري,

 .ٕٖ/ ٕ, النحاس, القرآف إعراب ((ٙٔ
 .ٖٓٓ/ٔ, القرآف اعراب غريب في البياف ((ٚٔ
. ٕ٘ ابف قتيبة, تأويؿ مشكؿ القرآف,نقؿ ىذا الوجو ابف قتيبة, وأبو البركات األنباري. ُينظر:  ((ٛٔ

الكسائي والفراء, فذىب األوؿ إلى  خبلفية بيفالمسألة . و ٖٓٓ/  ٔوالبياف في غريب اعراب القرآف, 
جواز ذلؾ سواء أظير فيو عمؿ )إّف( أـ لـ يظير, واستدرؾ الثاني عميو بعدـ جوازه إال فيما لـ يظير 

. ُينظر: االنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ,   .ٙٛٔ-٘ٛٔ/ٔأبو البركات األنباري.فيو عمؿ إفَّ
 .ٖٓٓ/ُٔينظر: البياف في غريب اعراب القرآف,  ((ٜٜٔٔ

. وباىر البرىاف في معاني ٙ٘ٔ/ٕ. و الكتاب, ُٙٔٔينظر: ديواف  بشر بف أبي خاـز األسدي,  ((ٕٓ
. وأضواء عمى متشابيات القرآف, ٜٓٔ/ٔ. واالنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ, ٜٕٗ/ٔمشكبلت القرآف, 

النحاس, . واعراب القرآف, ٖٜٔ/ٕ. وىو ببل نسبة في: معاني القرآف واعرابو, الزجاج, ٕٗٓ–ٖٕٓ/ٔ
 .ٖٓٓ/ٔالبياف في غريب اعراب القرآف,  . ٕٖ/ٕ

 (.ٕ, ىامش )ٙ٘ٔ/ٕ( ُينظر: الكتاب, (ٕٔ
. وباىر البرىاف في معاني ٖٜٔ/ٕ. ومعاني القرآف واعرابو, الزجاج, ٙ٘ٔ/ٕ, لكتابُينظر: ا ((ٕٕ

 .ٜٕٗ/ٔمشكبلت القرآف, 
. وىو ببل نسبة ٖٗٔالبطميوسي, . والحمؿ في شرح أبيات الجمؿ, ُٕٕ٘ينظر: ديواف الفرزدؽ,  ((ٖٕ

 .ٚٛٔ/ٔ. واالنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ, ٖٓٓ/ٔفي: البياف في غريب اعراب القرآف, 
 .ٖٓٓ/ُٔينظر: البياف في غريب اعراب القرآف,  . وُٖٗٔينظر: الحمؿ في شرح أبيات الجمؿ,  ((ٕٗ
واالنصاؼ في . ٗٗٔ/٘وخزانة األدب, عبد القادر البغدادي, . ُٖٙٛينظر: ديواف الفرزدؽ,  ((ٕ٘

ُشّراب,  حسف محمد محمد وشرح الشواىد الشعرية في أمات الكتب النحوية, .ٛٛٔ/ٔمسائؿ الخبلؼ, 
 برواية )ُمجمَُّؼ(. .ٖٗٔ/ٕ

, القرآف اعراب غريب في البياف و. ٖٗٙ/ٔ, المعضبلت وايضاح المشكبلت كشؼ: ُينظر ((ٕٙ
ٔ/ٖٕٜ. 

 .ٖٔ٘/  ُٕينظر: االنتصار لمقرآف,  ((ٕٚ
 .ٕٙٚ/  ُٔينظر: البياف في غريب اعراب القرآف,  ((ٕٛ
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 .ٕٙٚ/  ٔ المصدر نفسو,ُينظر:  ((ٜٕ
.  ٗ٘- ٖ٘. وتأويؿ مشكؿ القرآف, ٘ٓٔ/  ٔ. ومعاني القرآف, الفراء, ٕٙ/  ُٕينظر: الكتاب,  ((ٖٓ

. وتفسير الكشاؼ, ٕٔٛ/ٔ.  واعراب القرآف, النحاس, ٕٚٗ/ٔومعاني القرآف واعرابو, الزجاج, 
. والبياف في غريب اعراب ٔٚٔ/ٔ. وباىر البرىاف في معاني مشكبلت القرآف, ٜٓٔخشري, الزم

. ٛٙٗ. واالنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ, أبو البركات األنباري, ٕ٘ٚ/ٔالقرآف, أبو البركات األنباري, 
 .ٚٛ/ٔوأضواء عمى متشابيات القرآف, 

 .ٕٕ٘سر الشمالي, )رسالة ماجستير(, ُينظر: موىـ االختبلؼ والتناقض في القرآف الكريـ, يا ((ٖٔ
. ٗٙ/  ٕ. والكتاب, ٔٗ/  ٘. وخزانة األدب, ُٖٗينظر: ديواف الِخرِنؽ بنت بدر بف ىفاف,  ((ٕٖ

. ٜٛٔ/  ٕ. والمحتسب, ابف جني, ٕٖ. وشرح أبيات سيبويو, السيرافي, ٖ٘وتأويؿ مشكؿ القرآف, 
. واالنصاؼ ٕٙٚ - ٕ٘ٚ/  ٔ. والبياف في غريب اعراب القرآف, ٖٗوالحمؿ في شرح أبيات الجمؿ, 

. وببل نسبة في: ٕ٘ٔ/  ٖ. وىمع اليوامع في شرح جمع الجوامع, ٛٙٗ/  ٕسائؿ الخبلؼ, في م
/  ٔ. واعراب القرآف, النحاس, ٚٙٔ/  ٔ. ومعاني القرآف, األخفش, ٘ٓٔ/  ٔمعاني القرآف, الفراء, 

 الطيبوف(.و الطيبوف( و)النازليف...و . ويروى: )النازلوف...ٕٓٛ
. والكتاب, ٗٙوكتاب الجمؿ في النحو, الخميؿ بف أحمد الفراىيدي, . ٕٗ/ُ٘ينظر: خزانة األدب,  ((ٖٖ
. ٗٗ/ٔمعاني القرآف, الزجاج, وببل نسبة في: . ٜٖٙ/ٕوشرح كتاب سيبويو, السيرافي, . ٗٙ/ٕ

عراب القرآف, النحاس,  . وفي خزانة األدب ورد ٓٚٗ/ٕاالنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ, . و ٗٓ٘/ٔوا 
)ابف خياط العكمي(, فيو ُزميؿ بف حذافة بف مالؾ بف خياط  اسمو )ابف حماط العكمي( واألصح

 .ٗٙٔالعكمي. ينظر: المؤتمؼ والمختمؼ, ابف بشر اآلمدي, 
 .ٕٗ/ُ٘ينظر: خزانة األدب,  ((ٖٗ
 .ٖٔ٘/ُٕينظر: االنتصار لمقرآف,  ((ٖ٘
يؿ . وتأو ٚٙٔ/ٔ. ومعاني القرآف, األخفش, ٚٓٔ/ُٔينظر: معاني القرآف, الفراء, لبلطبلع,  ((ٖٙ

 .ٓٚٔ/ٔ. وباىر البرىاف في معاني مشكبلت القرآف, ٗ٘مشكؿ القرآف, 
.  ٗ٘- ٖ٘. وتأويؿ مشكؿ القرآف, ٘ٓٔ/ٔ. ومعاني القرآف, الفراء, ٕٙ/ُٕينظر: الكتاب,  ((ٖٚ

. ومعاني القرآف واعرابو, الزجاج, ٜٛ/ٖتفسير الطبري جامع البياف عف تأويؿ آي القرآف, الطبري, 
. وباىر البرىاف في معاني ٜٓٔ. وتفسير الكشاؼ, ٕٔٛ/ٔقرآف, النحاس, .  واعراب الٕٚٗ/ٔ

. واالنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ, ٕ٘ٚ/ٔ. والبياف في غريب اعراب القرآف, ٔٚٔ/ٔمشكبلت القرآف, 
 .ٚٛ/ٔ. وأضواء عمى متشابيات القرآف, ٛٙٗ
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مجمة الدولية لمعمـو ( التشابؾ الداللي في تأويؿ المشكؿ المغوي, د. جاسـ صادؽ الموسوي, ال(ٖٛ

 .ٙٗ/ٕ٘االنسانية واالجتماعية, 
 .ٕٙ/ُٕينظر: الكتاب,  ((ٜٖ
 .ُٗينظر: ظاىرة الحذؼ في الدرس المغوي, طاىر سميماف حمودة,  ((ٓٗ
 .ٜٗ-ٖٜ/ٖ( ُينظر: لساف العرب, مادة )حذؼ(, (ٔٗ
 .ٕٓٔ/ٖ( ُينظر: البرىاف في عمـو القرآف, بدر الديف الزركشي, (ٕٗ
 ٗٙو  ٚٗو  ٖٗو  ٖٔعمى أسباب الحذؼ. ُينظر: ظاىرة الحذؼ في الدرس المغوي, ( لبلطبلع (ٖٗ
 .ٖٜو  ٖٚو  ٘ٙو 
 .ٖٜ( ُينظر: المصدر نفسو, (ٗٗ
, السكوف مف أقوى والفتحة, ساكف قبميا وما مفتوحة اليمزة ألفَّ  ؛(ىيآتيا) تكتب أف الصواب*

 .األلؼ عمى ُترسـ أي, المد أحرؼ مف الحركتيف أقوى يناسب ما عمى اليمزة ُترَسـ أف فالصحيح
 .ٖٜ, المغوي الدرس في الحذؼ ظاىرة( (٘ٗ
 .ٖ/ٔٙ( الحذؼ رؤية قرآنية, د. أحمد رسف, مجمة آداب البصرة, ع(ٙٗ
الحذؼ واالضمار. ُينظر: األثر الداللي لمحذؼ في  بشأف( لبلطبلع عمى آراء العمماء والدارسيف (ٚٗ

 .ٖٗ-ٓٗالقصص القرآني, سكينة باقر حسوف, 
 .ٕٔٔ-ُٜٜينظر: ظاىرة الحذؼ في الدرس المغوي,  ((ٛٗ
. والتوجيو ٖٛٗ, , زيف الديف الرازي( ُينظر: انموذج جميؿ في أسئمة وأجوبة عف غرائب آي التنزيؿ(ٜٗ

 .ٓٗٚ, حسيف محمد مجدي الدكتور ,المغوي لمشكؿ القرآف الكريـ
عرابو, الزجاج, (ٓ٘ . ومشكؿ إعراب ٕٕٗ/ٗالقرآف, النحاس, . واعراب ٗٗ/٘( ُينظر: معاني القرآف وا 

. وانموذج جميؿ في أسئمة وأجوبة عف غرائب آي التنزيؿ, ٖٛٙ/ٕ القيسي, طالب أبي بف مكي القرآف,
 عف سيبويو والكسائي. .٘ٗٔ/ٖ,, ابف األحنؼ اليمني. والبستاف في إعراب مشكبلت القرآفٗٛٗ

. ومشكؿ إعراب القرآف, ٕٕٗ/ٗرآف, النحاس, واعراب الق .ٚٚ/ٖ( ُينظر: معاني القرآف, الفراء, (ٔ٘
 .ٙٗٔ-٘ٗٔ/ٖوالبستاف في إعراب مشكبلت القرآف,. ٗٛٙ/ٕ

 . عف المبرد.ٗٛٙ/ٕ. ومشكؿ إعراب القرآف, ٕٕٗ/ٗ( ُينظر: إعراب القرآف, النحاس, (ٕ٘
 .ٕٕٗ/ُٗينظر: إعراب القرآف, النحاس,  ((ٖ٘
. وكشؼ المشكبلت وايضاح ٘ٚ-ٗٚ/  ٔالكتاب, ُينظر: . و ُٔٛينظر: ديواف قيس بف الخطيـ,  ((ٗ٘

 ونسبو. ٖٖٙ/ٕ, القرآف معاني: ُينظر, األسدي المّرار إلى الفراء ونسبو. ٖٛ-ٖٚ/  ٔالمعضبلت, 
تأويؿ مشكؿ  :وىو ببل نسبة في .ٜٖ/ٔ, القرآف مجاز: ُينظر, القيس امرئ بف عمرو إلى عبيدة أبو
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عرابو القرآف . معانيٖٚ/ٗ, . والمقتضب, المبردٕٛٛالقرآف, ابف قتيبة,   وانموذج .ٗٗ/٘, الزجاج, وا 
  .٘ٗٔ/ٖ,القرآف مشكبلت إعراب في والبستاف .ٗٛٗ, التنزيؿ آي غرائب عف وأجوبة أسئمة في جميؿ
عرابو, الزجاج,  ((٘٘  .ٗٗ/ُ٘ينظر: معاني القرآف وا 
سعيد األصمعي, . واألصمعيات, أبو ٘ٚ/ٔ. والكتاب, ٕٖٓو  ٕٖٔ/ٓٔ( ُينظر: خزانة األدب, (ٙ٘

ولـ أجد لو  .ٚٙٛ, , جبلؿ الديف السيوطي. وشرح شواىد المغنيٙٔٗ/ٔ المبرد, . والكامؿ,ٗٛٔ
ديوانًا أو شعرًا مجموعًا. والشاعر ىو: ضابئ بف الحارث بف أرطأة التميمي البرجمي, وىو شاعر 

إلى أياـ عثماف وسجنو خبيث المساف, كثير الشر ُعرؼ في الجاىمية وأدرؾ اإلسبلـ فعاش في المدينة 
. ٕٕٔ/ٖىػ(. ُينظر: األعبلـ, الزركمي, ٖٓعثماف بف عفاف لقتمو صبيًا بدابتو ومات في السجف سنة )

والبيت ُيروى برفع قيار )فإني وقيَّاٌر بيا لغريُب( عمى أف قولو: قياٌر يكوف ))مبتدأ ُحذؼ خبره والجممة 
نما لـ يجعؿ الخبر لقيار اعتراضية بيف اسـ إفَّ وخبرىا والتقدير: فإني  وقياٌر بيا كذلؾ لغريب. وا 

 .ٕٖٔ/ٓٔويكوف خبر إفَّ محذوفًا ألفَّ البلـ ال تدخؿ في خبر المبتدأ حتى ُيقدـ(( خزانة األدب, 
 (.ٕىامش ) ٘ٚ/ُٔينظر: الكتاب,  ((ٚ٘
 .ٚٔٗ-ٙٔٗ/ٔ( الكامؿ, (ٛ٘
 .ٖٚٗ/ٛٔ, في تفسير القرآف, الطباطبائي الميزاف. و ُ٘ٗٓٔينظر: تفسير الكشاؼ, ( (ٜ٘
 .ٚٛ/ٔأضواء عمى متشابيات القرآف, و  .ٚٚ/ٖتفسير الطبري,  ( ُينظر:(ٓٙ
.  ومجمع ٚٚ/ٖ. وتفسير الطبري, ٚٙٔ/ٔ. ومعاني القرآف, األخفش, ٕٕٔ/ٔ( ُينظر: الكتاب, (ٔٙ

 ووكشؼ. ٙٙٔ/ٔ. وباىر البرىاف في معاني مشكبلت القرآف, ٖٙٙ/ٔ, , الشيخ الطبرسيالبياف
يضاح المشكبلت  .ٜٕٔ/ٔ, المعضبلت وا 

 المشكبلت وكشؼ . وٛٔٔ/ٔومشكؿ إعراب القرآف,  .٘ٙو  ٖٔ-ٕٔ/ٔ( ُينظر: مجاز القرآف, (ٕٙ
يضاح  .ٜٕٔ/ٔ, المعضبلت وا 

عرابو, الزجاج, ٖ٘ٚ/ٔ( ُينظر: الكامؿ, (ٖٙ يضاح  .ٕٙٗ/ٔ. ومعاني القرآف وا  وكشؼ المشكبلت وا 
 .ٜٕٔ/ٔالمعضبلت, 

 .ٕٙٗ/ٕ, في عمـو الكتاب المكنوف, السميف الحمبي نقمو السميف الحمبي. ُينظر: الدر المصوف( (ٗٙ
 .ٕٖٙ/ٕ( الخصائص, (٘ٙ
 .ٜٕٔ( ُينظر: ديواف النابغة الذبياني, (ٙٙ
 .ٚٙٔ/ٔ( ُينظر: باىر البرىاف في معاني مشكبلت القرآف, (ٚٙ
 .ٖٕ٘/ ٕ( ُينظر: شرح الشواىد الشعرية في ُأمات الكتب النحوية, (ٛٙ
 .ٖٙٙ/ٔ. ومجمع البياف, ٚٚ/ٖ( ُينظر: تفسير الطبري, (ٜٙ



 هـ4111-م  2022. لسنة الثالث  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 
 

 

 
 1147 

                                                                                                                                                      
. وىو ببل نسبة في: ٜٗ/ٔوأمالي المرتضى, الشريؼ المرتضى,  .٘ٔٔ( ُينظر: ديواف الحطيئة, (ٓٚ

, التوضيح, الشيخ خالد األزىري عمى التصريح شرح و .ٔٙ/ٔ, الخبلؼ مسائؿ في االنصاؼ
 برواية : )شر المنايا ميت( .ٕٚٚ/ٔ

 .ٕٚٚ/ٔ( ُينظر: شرح التصريح عمى التوضيح, (ٔٚ
 (.ٗىامش ) ُ٘ٔٔينظر: ديواف الحطيئة,  ((ٕٚ
 .ٔٙ/ٔاالنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ, ىامش ( ُينظر: (ٖٚ
 .ٓٚ٘/ٕ( ُينظر: االنتصار لمقرآف, (ٗٚ
ت السبع, أبو عمي الفارسي, ا. والحجة في عمؿ القراءٛ٘ٔ/ٙ( ُينظر: معاني القرآف, النحاس, (٘ٚ
. والبستاف في ٕٙ٘ٔ/ٕ. وباىر البرىاف في معاني مشكبلت القرآف, ٖٜٕ/ٛ. ومجمع البياف, ٕٛ٘/ٗ

 .ٙٔٗ-٘ٔٗ/ٜ. والدر المصوف, ٖٖٗ/ٕإعراب مشكبلت القرآف, 
. وىو ببل نسبة في معاني ٕ٘ٔ. وتأويؿ مشكؿ القرآف, ٕٛ( ُينظر: ديواف أبي ذؤيب اليذلي, (ٙٚ

 (.وُيروى: )عصيتُ  .ٖٕٓ/ٔالقرآف, الفراء, 
 . ٕٙٔ.  وتأويؿ مشكؿ القرآف, ٖٕٔ/ٔمعاني القرآف, الفراء,  ( ُينظر:(ٚٚ
 .ٖٕٔ/ٔوىو ببل نسبة في معاني القرآف, الفراء,  .ٖٕٔ-ٕٕٔ( ُينظر: ديواف المثقب العبدي, (ٛٚ
 .ٖٚ/ٙ( ُينظر: خزانة األدب, (ٜٚ
 .ٕ٘ٔويؿ مشكؿ القرآف, . وتأٖٕٔ/ٔ( لـ أىتِد لقائمو. وىو ببل نسبة في معاني القرآف, الفراء, (ٓٛ

 .ٙٚٗ/٘. والمباب في عمـو الكتاب, سراج الديف النعماني, ٖ٘٘/ٖوالدر المصوف, 
 .ٙٚٗ/٘, الكتاب عمـو في والمباب. ٖ٘٘/ٖ, المصوف والدر .ٕ٘ٔ( ُينظر: تأويؿ مشكؿ القرآف, (ٔٛ
 دراسة قطرب المستنير بف محمد عمي أبي تأليؼ إعرابو مشكؿ وتفسير القرآف معاني( ُينظر: (ٕٛ

. والبستاف في ٗٛٗ/ٕ. ومعاني القرآف, األخفش, ٖٛٛ(, دكتوراه اطروحة, )لقريز محمد, وتحقيؽ
 .ٚٚٔ/ٕإعراب مشكبلت القرآف, 

تأليؼ أبي عمي محمد بف المستنير قطرب دراسة  ( ُينظر: معاني القرآف وتفسير مشكؿ إعرابو(ٖٛ
 .ٖٛٛ )اطروحة دكتوراه( ,وتحقيؽ

وتفسير  .ٖٙٙ, األنصاري زيد أبو, المغة في النوادر: ػ )ذي الخرؽ الطيوي(. ُينظرل البيت ُينسب( (ٗٛ
نظر: لساف يُ  ( أيضًا.قريطػ )لونسبو ابف منظور  .ٗ٘ٗ/ٔ(, بغـ) مادة, العرب . ولسافٚٚ/ٖالطبري, 

 . واسمو: ٔٙٔ/  ٕ. وشرح الشواىد الشعرية في ُأمَّات الكتب النحوية, ٕٖٗ/  ٜالعرب, مادة )عنؽ( 
. والبيت ٜ٘ٔ/  ُ٘قريط بف ُأنيؼ العنبري التميمي, شاعر جاىمي في حياتو غموض, ُينظر: األعبلـ, 
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/  ٔاإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ, األنباري, و  .ٕٗٔ/ٕو  ٕٙ/ٔ: معاني القرآف, الفراء, ببل نسبة في
ٖٕٚ. 

, وتحقيؽ دراسة قطرب المستنير بف محمد عمي أبي تأليؼ إعرابو مشكؿ وتفسير القرآف معاني ((٘ٛ
 .ٖٛٛ(, دكتوراه اطروحة)

 .ٗ٘ٗ/ٔ( ُينظر: لساف العرب, مادة )بغـ(, (ٙٛ
 .ٕٖٗ/  ٜ( عنؽ) مادة, المصدر نفسو: ُينظر ((ٚٛ
 .ُٜٕٔينظر: ديواف النابغة الذبياني,  ((ٛٛ
 دراسة قطرب المستنير بف محمد عمي أبي تأليؼ إعرابو مشكؿ وتفسير القرآف معانيُينظر:  ((ٜٛ

 .ٖٛٛ(, دكتوراه اطروحة) ,وتحقيؽ
 .ٖٕ٘/ ٕ, النحوية الكتب ُأمات في الشعرية الشواىد شرح: ُينظر ((ٜٓ
 .ٗٛٗ/ٕ( معاني القرآف, األخفش, (ٜٔ
 .ٖٕٗ/ٔ( ُينظر: االنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ, (ٕٜ
 ٜٔٔ/ٜ( ُينظر: الدر المصوف, (ٖٜ
. ٜٕٚ/ٔجاز القرآف, . ومٕٕٓ/ٛو  ٙٙٗ-٘ٙٗ/ٔ. وخزانة األدب, ٗ٘ٗ( ُينظر: ديواف جرير, (ٜٗ

عراب القرآف, ٖٖٔ/ٗو  ٘ٓٔ/ٖ, , المبرد. وىو ببل نسبة في: المقتضبٗٛٔ/ٕوالمحتسب,  . وا 
 .ٖٕٗ/ٔ. واالنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ, ٘ٙٔ/ٛ. ومجمع البياف, ٜٖٗ/ٖالنحاس, 

 .ٙٙٗ/ٔ. وخزانة األدب, ٕٗٗ-ٖٕٗ/ٔاالنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ, ىامش ُينظر:  ((ٜ٘
 .ٜٜٔٔ, , الشوكانيالقدير ( ُينظر: فتح(ٜٙ
 .ٕٗٗ/ٔاالنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ,  ىامشُينظر:  ((ٜٚ
 .ُٕٕٗينظر: ديواف جرير,  ((ٜٛ
 .ٗٛٔ/ٕالمحتسب, ُينظر: و  .ٕٗٔ( ُينظر: ديواف رؤبة بف العجاج, (ٜٜ

والمحتسب, . ٖٖٔ/ٗ. والمقتضب, ٔٙٔ/ٔ( لـ أىتِد لقائمو. وىو ببل نسبة في: الكتاب, (ٓٓٔ
 .(٘ىامش ) ٓٙٔ/ٔالخمسيف التي ال ُيعرؼ قائميا. ُينظر: الكتاب,  وىو مف. ٗٛٔ/ٕ

 .ٗٛٔ/ُٕينظر: المحتسب,  ((ٔٓٔ
 .ٖٕٙ/ٔ( ُينظر: شرح الشواىد الشعرية في أمات الكتب النحوية, (ٕٓٔ
 .ٕٛٓ/ ٕٕ,  عاشور ابف الطاىر محمد الشيخ, والتنوير التحرير تفسير ( ُينظر:(ٖٓٔ

 :والمراجع المصادر
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 الكريم القرآن
, حسوف باقر سكينة, الجممة في دراسة القرآني القصص في لمحذؼ الداللي األثر -
 .ـٜٕٔٓ, بيروت_  لبناف, واألطاريح لمرسائؿ العممي المركز إصدار, ٕط
 رجب: تحقيؽ(, ىػ٘ٗٚ) األندلسي حياف أبو, العرب لساف مف الضرب ارتشاؼ -

 .ـٜٜٛٔ ىػ,ٛٔٗٔ ,_ مصر القاىرة, الخانجي مكتبة, ٔط, محمد عثماف
 الممؾ عبد بف ُقَريب بف الممؾ عبد سعيد أبي األصمعي اختيار, األصمعيات -
 بيروت, ٘ط, ىاروف محمد السبلـ وعبد, شاكر محمد أحمد: وشرح تحقيؽ(, ىػٕٙٔت)

 .ت. د. لبناف_ 
, اليبلؿ ومكتبة دارد. ط, , ياسيف خميؿ الشيخ, القرآف متشابيات عمى أضواء -

 .ت. د_ لبناف,  بيروت
 الحسيف بف عمي المرتضى الشريؼ, القبلئد ودرر الفوائد غرر المرتضى أمالي -

 الكتب احياء دار, ٔط, ابراىيـ الفضؿ أبو محمد: تحقيؽ(, ىػٖٙٗت) العموي الموسوي
 .ٜٗ٘ٔ ىػ,ٖٖٚٔ ,وشركاه الحمبي البابي عيسى العربية

: تحقيؽ(, ىػٖٓٗ ت) الباقبلني الطيب ابف بكر أبو القاضي, لمقرآف االنتصار -
 ودار, األردف_  عماف, والتوزيع لمنشر الفتح دار, ٔط, القضاة عصاـ محمد الدكتور

 .ـٕٔٓٓ ىػ,ٕٕٗٔ ,لبناف_  بيروت, والتوزيع والنشر لمطباعة حـز ابف
 الديف كماؿ الشيخ, والكوفييف البصرييف: النحوييف بيف الخبلؼ مسائؿ في اإلنصاؼ -
 ومعو(, ىػٚٚ٘ت) النحوي األنباري سعيد أبي بف محمد بف الرحمف عبد البركات أبو

. د, الفكر دارد. ط, , الحميد عبد الديف محيي لمحمد, اإلنصاؼ مف االنتصاؼ كتاب
 .ت
 بف محمد الديف زيف اإلماـ, التنزيؿ آي غرائب عف وأجوبة أسئمة في جميؿ انموذج -

 ابراىيـ بف الرحمف عبد الدكتور: تحقيؽ(, ىػٙٙٙت) الرازي القادر عبد ابف بكر أبي
 ىػ,ٕٔٗٔ ,السعودية العربية المممكة_  الرياض, الكتب عالـ دار, ٔط, المطرودي

 .ـٜٜٔٔ
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 الحسيف بف الحسف أبي بف محمود العبلمة, القرآف مشكبلت معاني في البرىاف باىر -
 صالح بنت سعاد: وتحقيؽ دراسة(, ىػٖ٘٘ت" )الحؽ بياف" الممقب الغزنوي النيسابوري

 .ـٜٜٛٔ ىػ,ٜٔٗٔ ,السعودية العربية المممكةد. ط, , بابقي سعيد بف
(, ىػٜٗٚت) الزركشي اهلل عبد بف محمد الديف بدر اإلماـ, القرآف عموـ في البرىاف -

 ىػ,ٗٓٗٔ ,_ مصر القاىرة, التراث دار مكتبة, ٖط, ابراىيـ الفضؿ أبو محمد: تحقيؽ
 .ـٜٗٛٔ

 المعروؼ الِجبمي عمر بف بكر أبي بف أحمد, القرآف مشكبلت إعراب في البستاف -
 الرحمف عبد محمد أحمد الدكتور: وتحقيؽ دراسة(, ىػٚٔٚت) اليمني األحنؼ بابف

 ىػ,ٜٖٗٔ ,السعودية العربية المممكة_  الرياض, والنشر لمدراسات أروقة, ٔط, الجندي
 .ـٕٛٔٓ

 بف الرحمف عبد البركات أبو الديف كماؿ الشيخ, القرآف إعراب غريب في البياف -
, طو الحميد عبد طو الدكتور: تحقيؽ(, ىػٚٚ٘ت) النحوي األنباري سعيد أبي بف محمد

 . ـٜٓٛٔ ىػ,ٓٓٗٔ ,لمكتاب العامة المصرية الييأةد. ط, 
 السيد: تحقيؽ(, ىػٕٙٚت) قتيبة بف مسمـ بف اهلل عبد محمد أبو, القرآف مشكؿ تأويؿ -

 .ـٖٜٚٔ ىػ,ٖٜٖٔ ,_ مصر القاىرة, التراث دار, ٕط, صقر أحمد
 الدارد. ط, (, ـٖٜٚٔت) عاشور ابف الطاىر محمد الشيخ, والتنوير التحرير تفسير -

 .ـٜٗٛٔ ,تونس, لمنشر التونسية
 الطبري جرير بف محمد جعفر أبو, القرآف آي تأويؿ عف البياف جامع الطبري تفسير -
 مركز مع بالتعاوف التركي المحسف عبد بف اهلل عبد الدكتور: تحقيؽ(, ىػٖٓٔت)

 والتوزيع والنشر لمطباعة ىجر, ٔط, ىجر بدار واإلسبلمية العربية والدراسات البحوث
 .ـٕٔٓٓ ىػ,ٕٕٗٔ ,_ مصر القاىرة, واإلعبلف

 جار القاسـ أبو, التأويؿ وجوه في األقاويؿ وعيوف التنزيؿ حقائؽ عف الكشاؼ تفسير -
 وعمؽ أحاديثو وخرَّج بو اعتنى(, ىػٖٛ٘ت) الخوارزمي الزمخشري عمر بف محمود اهلل

 .ـٜٕٓٓ ىػ,ٖٓٗٔ ,لبناف_  بيروت, المعرفة دار, ٖط, شيما مأموف خميؿ: عميو
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 السبلـ عبد: تحقيؽ(, ىػٕٓٚت) األزىري أحمد بف محمد منصور أبو, المغة تيذيب -
 .ت. د, مصر, والترجمة لمتأليؼ المصرية الدارد. ط, , وآخريف ىاروف محمد

د. ط, , حسيف محمد مجدي الدكتور, الكريـ القرآف إعراب لمشكؿ المغوي التوجيو -
 .ت. د, الدولية حورس مؤسسة

, الفكر دار, ٕط, السامرائي صالح فاضؿ الدكتور, وأقساميا تأليفيا العربية الجممة -
 .ٕٚٓٓ ىػ,ٕٚٗٔ ,األردف_  عماف

 النحوي الفارسي الغفار عبد بف الحسف عمي أبو, السبع القراءات عمؿ في الحجة -
, معّوض محمد عمي والشيخ, الموجود عبد أحمد عادؿ الشيخ: تحقيؽ(, ىػٖٚٚت)

, العممية الكتب دار, ٔط, المعصراوي حسف عيسى أحمد الدكتور: تحقيقو في وشارؾ
 .ـٕٚٓٓ ىػ,ٕٛٗٔ ,لبناف_  بيروت

 البطميوسي السيد ابف محمد بف اهلل عبد محمد أبو, الجمؿ أبيات شرح في الُحمؿ -
_  بيروت, العممية الكتب دار, ٔط, مراد يحيى الدكتور: عميو وعمؽ قرأه(, ىػٕٔ٘ت)

 .ـٖٕٓٓ ىػ,ٕٗٗٔ ,لبناف
(, ىػٖٜٓٔت) البغدادي عمر بف القادر عبد, العرب لساف ُلباب وُلب األدب خزانة -

 ,_ مصر القاىرة, الخانجي مكتبة, ٗط, ىاروف محمد السبلـ عبد: وشرح تحقيؽ
 .ـٜٜٚٔ ىػ,ٛٔٗٔ

د. , النجار عمي محمد: تحقيؽ(, ىػٕٜٖت) جني بف عثماف الفتح أبو, الخصائص -
 .ت. د, العممية المكتبةط, 
 الحمبي بالسميف المعروؼ يوسؼ بف أحمد, المكنوف الكتاب عموـ في المصوف الدر -
. د_ سورية,  دمشؽ, القمـ دارد. ط, , الخراط محمد أحمد الدكتور: تحقيؽ(, ىػٙ٘ٚت)
 .ت
, ٔط, طراد مجيد: وشرحو لو قدـ(, ىػ.ؽٕٖت) األسدي حاـز أبي بف بشر ديواف -

 .  ـٜٜٗٔ ىػ,٘ٔٗٔ ,لبناف_  بيروت, العربي الكتاب دار
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 ,_ لبناف بيروت, والنشر لمطباعة بيروت دارد. ط, (, ىػٓٔٔت) جرير ديواف -
 .ـٜٙٛٔ ىػ,ٙٓٗٔ

 مفيد الدكتور: وتبويب دراسة, السكيت ابف وشرح رواية(, ىػ٘ٗت) الحطيئة ديواف -
 .ـٖٜٜٔ ىػ,ٖٔٗٔ ,لبناف_  بيروت, العممية الكتب دار, ٔط, قميحة محمد

 عمرو أبي رواية, العبد بف َطرفة أخت( ىػ.ؽٓ٘ت) ىفاف بف بدر بنت الِخرنؽ ديواف -
 الكتب دار, ٔط, اهلل عبد الغني عبد يسري: عميو وعمؽ وحققو شرحو, العبلء بف

 .ـٜٜٓٔ ىػ,ٓٔٗٔ ,لبناف_  بيروت, العممية
, الصيرفي كامؿ حسف: عميو وعمؽ وشرحو حققو(, ىػٖٙ) العبدي المثقب شعر ديواف -

 .ـٜٔٚٔ ىػ,ٜٖٔٔ ,العربية المخطوطات معيد/ العربية الدوؿ جامعة
 دار, ٔط, فاعور عمي االستاذ: لو وقدـ وضبطو شرحو(, ىػٓٔٔت) الفرزدؽ ديواف -

 .ـٜٚٛٔ ىػ,ٚٓٗٔ ,لبناف_  بيروت, العممية الكتب
 وأحمد, السامرائي إبراىيـ الدكتور: تحقيؽ(, ىػ.ؽٕت) الخطيـ بف قيس ديواف -

 .ـٕٜٙٔ ىػ,ٖٔٛٔ ,_ العراؽ بغداد, العاني مطبعة, ٔط, مطموب
 الكتب دار, ٖط, الساتر عبد عباس, وتقديـ شرح(, ىػٛٔت) الذبياني النابغة ديواف -

 .ـٜٜٙٔ ىػ,ٙٔٗٔ ,لبناف_  بيروت, العممية
 خالد الشيخ, النحو في التوضيح بمضموف التصريح أو التوضيح عمى التصريح شرح -
 الكتب دار, ٔط, السود عيوف باسؿ محمد: تحقيؽ(, ىػٜ٘ٓت) األزىري اهلل عبد بف

 .ـٕٓٓٓ ىػ,ٕٔٗٔ ,لبناف_  بيروت, العممية
: وشرحيا وصنفيا الشواىد خرَّج, النحوية الكتب ُأمَّات في الشعرية الشواىد شرح -

 .ـٕٚٓٓ ىػ,ٕٚٗٔ ,_ لبناف بيروت, الرسالة مؤسسة, ٔط, ُشّراب حسف محمد محمد
 السيوطي بكر أبي بف الرحمف عبد الديف جبلؿ اإلماـ, المغني شواىد شرح -
 التركزي التبلميد ابف محمود محمد الشيخ وتعميقات بتصحيحات ُذيِّؿَ (, ىػٜٔٔت)

 .ت. د, العربي التراث لجنةد. ط, , الشنقيطي
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 المرزباف بف اهلل عبد بف الحسف, سعيد أبي بف يوسؼ محمد أبو, سيبويو كتاب شرح -
 الكتب دار, ٔط, عمي سيد وعمي, ميدلي حسف أحمد: تحقيؽ(, ىػٖ٘ٛ) السيرافي
 .   ـٕٛٓٓ ىػ,ٜٕٗٔ ,لبناف_  بيروت, العممية

د. (, ىػٖٗٙت) النحوي يعيش بف عمي ابف يعيش الديف موفؽ الشيخ, المفصَّؿ شرح -
 .ت .د, مصر, المنيرية الطباعة إدارةط, 
, الجامعية الدارد. ط, , حمودة سميماف طاىر, المغوي الدرس في الحذؼ ظاىرة -

 .ـٜٜٛٔ ىػ,ٔٔٗٔ ,_ مصر اإلسكندرية
 بف عمي بف محمد, التفسير عمـ مف والدراية الرواية فني بيف الجامع القدير فتح -

 دار, ٗط, الغوش يوسؼ: أصولو وراجع بو اعتنى(, ىػٕٓ٘ٔت) الشوكاني محمد
 .ـٕٚٓٓ ىػ,ٕٛٗٔ ,لبناف_  بيروت, المعرفة

 ووضع عميو وعمؽ حققو(, ىػٕ٘ٛت) المبرد يزيد بف محمد العباس أبو, الكامؿ -
 .ت. د, الرسالة مؤسسةد. ط, , الدالي أحمد محمد الدكتور: فيارسو

 الدكتور: تحقيؽ(, ىػٓٚٔت) الفراىيدي أحمد بف الخميؿ, النحو في الجمؿ كتاب -
 .ـٜ٘ٛٔ ىػ,٘ٓٗٔ ,_ لبناف بيروت, الرسالة مؤسسة, ٔط, قباوة الديف فخر
(, ىػٕ٘ٔت) األوسط األخفش مسعدة بف سعيد الحسف أبو, القرآف معاني كتاب -

 .ـٜٜٓٔ ىػ,ٔٔٗٔ ,بالقاىرة الخانجي مكتبة, ٔط, قراعة محمود ىدى الدكتورة: تحقيؽ
 األنصاري الخزرجي ثابت بف أوس بف سعيد زيد أبو, المغة في النوادر كتاب -

, الشروؽ دار, ٔط, أحمد القادر عبد محمد الدكتور: ودراسة تحقيؽ(, ىػٕ٘ٔ) البصري
 .  ـٜٔٛٔ ىػ,ٔٓٗٔ ,_ لبناف بيروت

 تحقيؽ(, ىػٓٛٔت) قنبر بف عثماف بف عمرو بشر أبو", سيبويو كتاب" الكتاب -
 . ـٜٛٛٔ ىػ,ٛٓٗٔ ,بالقاىرة الخانجي مكتبة, ٖط, ىاروف محمد السبلـ عبد: وشرح

يضاح المشكبلت كشؼ -  األصبياني الحسيف بف عمي الحسف أبو, المعضبلت وا 
د. , الدالي أحمد محمد الدكتور: فيارسو وصنع عميو وعمؽ حققو(, ىػٖٗ٘ت) الباقولي

 .ـٜٜٗٔ ىػ,٘ٔٗٔ ,_ سورية دمشؽ, الصباح مطبعةط, 
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 ت) الحنبمي الدمشقي عادؿ بف عمي بف عمر حفص أبو, الكتاب عموـ في المباب -
, معّوض محمد وعمي, الموجود عبد أحمد عادؿ الشيخ: وتعميؽ تحقيؽ(, ىػٓٛٛبعد

 والدكتور, حسف رمضاف سعد محمد الدكتور: الجامعية برسالتو تحقيقو في وشارؾ
 ىػ,ٜٔٗٔ ,لبناف_  بيروت, العممية الكتب دار, ٔط, حرب الدسوقي المتولي محمد

 .ـٜٜٛٔ
 منظور ابف الديف جماؿ الفضؿ أبو عمي بف مكـر بف محمد, العرب لساف -
, العبيدي الصادؽ ومحمد, الوىاب عبد محمد أميف: بتصحيحو اعتنى(, ىػٔٔٚت)
 ىػ,ٜٔٗٔ ,لبناف_  بيروت, العربي التاريخ ومؤسسة العربي التراث إحياء دار, ٖط

 .ـٜٜٜٔ
 وعمؽ بأصولو عارضو(, ىػٕٓٔت) التيمي المثنى بف معمر عبيدة أبو, القرآف مجاز -

 القاىرة, لمطباعة غريب دارد. ط, , بالقاىرة الخانجي مكتبة, سزكيف فؤاد محمد: عميو
 .ت. د, مصر_ 
(, ىػٛٗ٘ت) الطبرسي الحسف بف الفضؿ عمي أبو, القرآف تفسير في البياف مجمع -
 .ـٕ٘ٓٓ ىػ,ٕٙٗٔ ,لبناف_  بيروت, العموـ دار, ٔط
 بتصحيحو اعتنى, العجاج بف رؤبة ديواف عمى مشتمؿ وىو العرب أشعار مجموع -

 .ت. د, الكويت, قتيبة ابف دارد. ط, , البروسي الورد بف وليـ: وترتيبو
 جني بف عثماف الفتح أبو, عنيا واإليضاح القراءات شواذ وجوه تبييف في المحتسب -
 عبد والدكتور, النجار الحميـ عبد والدكتور, نصؼ النجدي عمي: تحقيؽ(, ىػٕٜٖت)

 .ت. د, التجارية االىراـ مطابعد. ط, , شمبي اسماعيؿ الفتاح
: تحقيؽ(, ىػٖٚٗت) القيسي طالب أبي بف مكي محمد أبو, القرآف إعراب مشكؿ -

 ىػ,٘ٓٗٔ ,_ لبناف بيروت, الرسالة مؤسسة, ٕط, الضامف صالح حاتـ الدكتور
 . ـٜٗٛٔ

عرابو القرآف معاني - : وتحقيؽ شرح(, ىػٖٔٔ) السري بف ابراىيـ اسحاؽ أبو الزجاج, وا 
 .ـٜٛٛٔ ىػ,ٛٓٗٔ ,_ لبناف بيروت, الكتب عالـ, ٔط, شمبي عبده الجميؿ عبد الدكتور
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 بيروت, الكتب عالـ, ٖط(, ىػٕٚٓت) الفراء زياد بف يحيى زكريا أبو, القرآف معاني -
 .ـٖٜٛٔ, _ لبناف

 ىػ,ٖٓٗٔ ,مصر, الدولية الشروؽ مكتبة, ٗط, العربية المغة مجمع, الوسيط المعجـ -
 .ـٕٗٓٓ

 بف يوسؼ بف الديف جماؿ اهلل عبد محمد أبو, األعاريب كتب عف المبيب مغني -
 الديف محيي محمد: تحقيؽ(, ىػٔٙٚت) المصري األنصاري ىشاـ بف اهلل عبد بف أحمد
 .ـٜٜٔٔ ىػ,ٔٔٗٔ ,بيروت_  صيدا, العصرية المكتبةد. ط, , الحميد عبد
 أبو, شعرىـ وبعض وأنسابيـ وألقابيـ وكناىـ الشعراء أسماء في والمختمؼ المؤتمؼ -

, كرنكو. ؼ الدكتور: عميو وعمؽ صححو(, ىػٖٓٚت) اآلمدي بشر بف الحسف القاسـ
 .ـٜٜٔٔ ىػ,ٔٔٗٔ ,_ لبناف بيروت, الجيؿ دار, ٔط
د. (, ـٜٔٛٔت) الطباطبائي حسيف محمد السيد العبلمة, القرآف تفسير في الميزاف -

 .ت. د, المقدسة قـ, العممية الحوزة في المدرسيف جماعة: منشوراتط, 
 بكر أبي بف الرحمف عبد الديف جبلؿ اإلماـ, الجوامع جمع شرح في اليوامع ىمع -

_  بيروت, العممية الكتب دار, ٔط, الديف شمس أحمد: تحقيؽ(, ىػٜٔٔت) السيوطي
 .ـٜٜٛٔ ىػ,ٛٔٗٔ ,لبناف

 :واألطاريح الرسائل
 محمود مسرحيات عمى تطبيقية لغوية دراسة والعامية الفصحى بيف العربية الجممة -

 .ـٕ٘ٔٓ, دمياط جامعة(, ماجستير رسالة, )سالـ بدوي محمود محمود, تيمور
 دراسة قطرب المستنير بف محمد عمي أبي تأليؼ إعرابو مشكؿ وتفسير القرآف معاني -

 .ـٕٙٔٓ - ـٕ٘ٔٓ, باتنة لخضر جامعة(, دكتوراه اطروحة, )لقريز محمد, وتحقيؽ
 رسالة, )الشمالي عمي أحمد ياسر, الكريـ القرآف في والتناقض االختبلؼ موىـ -

 .ىػٛٓٗٔ, القرى أـ جامعة(, ماجستير
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 :الدوريات
, الموسوي غالب صادؽ جاسـ الدكتور, المغوي المشكؿ تأويؿ في الداللي التشابؾ -

 .ـٕٕٔٓ, لبناف_  بيروت, ٘ٔع, واالجتماعية االنسانية الدولية  لمعموـ المجمة
, البصرة, ٔٙع, البصرة آداب مجمة, صحف رسف أحمد الدكتور, قرآنية رؤية الحذؼ -

 .ـٕٕٔٓ


