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 :الممخص

يعػػالحذفػػنؼل جػػاًللمنػػيًولنػػفل جػػرفلحذ وػػللحذعمنيػػلللرن ػػ طاًللنػػفلن ػػالذطياللحذ طي ػػللل الذ  ػػالفلل ػػ لحذفػػنؼل
رهرلأن غلنفلحذنطملرهرلقنػلل ػ لحذنيػالفلرمفػلل ػ لحذ  ػالفلرىػاؿلف ػجلقػرعلحذمجػالفلفجػالحذننػاعلرحذنى  ػ ل

وػللفالنػللرف نػال ل طالفلحذفنؼلنالناللنفلأنرحبلحذشمالفلل ػ لحذعمنيػللللرهػرلأ ػ ربلشػالد لفجػالف نػال لحذ 
حذنوغللخال للل الذ  يحلاحدناًللينيؿلإذجلحالخى الملرفنؼلناللينطفلفن ه؛لحفىنالاًحلف جل يـلحذ الن لل
أرلف جلرمػرالقػمحدفلاحذػللف ػجلحذنفػنرؼلللحذفػنؼليشػنؿلمنيػ لأق ػالـلحذ وػلللنػفلفػمؼلر عػؿلرأ ػـلل

ذاالذىػػهلف ػػجلألػػملحذ الفػػؿل ػػ لرُيعػػالحذ عػػؿلنػػفلأق ػػالنياللحل ال ػػيللحذىػػ لاللينطػػفلحال ػػىوجال ل ييػػاللفجػػهل؛ل
حذنالضلرحذفالضملرحذن ى نؿلرفالؿلحذط بل؛لذطفلإنحلىرحمػالحذػاذيؿلرحذن ػرغلذػنذؾلأذلذفن ػهلرحال ػىوجال ل
لحذ ػمنفلنامح ػىيـلحذر ػ يللرحذىف ي يػل؛لرذػنحلطػالفل فجهلمالزلنذؾلللرقالىجالرذهلف نال لحذ وللرحذى  يملرف ـر

ر ػػ  لل ػػ لامح ػػللفػػنؼلحذ عػػؿل ػػ لطىػػالبلأفػػالحفػػوـلحذنػػجيالحذنعىنػػال ػػ لهػػنةلحذامح ػػللهػػرلحذنػػجيالحذ
لحذ مفلحذ الاسلرهرل)ف  لنفلحذف يفلحذنالقرذ (ل  لطىالنهل:لمرحهملحذ منفلرجىالدالحذ جعل.

ل.(للمرحهملحذ منفلرجىالدالحذ جعلل عؿحذفنؼلللحذ):للىالفيلحذط نالتلحذن 
Delete the past and present tense 

In the book Jewels of the Qur’an and the results of workmanship by Al-

Baqouli 
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Abstracts: 

Deletion is a beautiful art of the Arabic language, and one of its pleasant 

paths. The eloquence in deletion is more eloquent than remembrance, and it 

is a top in eloquence and piety in the tongue and indicates the strength of the 

heavens for the creator and the recipient. Deletion was one of the doors of 

courage in Arabic, and it is a common method among linguists. In general, 

and scholars of rhetoric in particular, the eloquent always tends to be short 

and delete what can be omitted; Depending on the understanding of the 

listener, or on the presence of clues indicative of the omitted, deletion 
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includes all parts of the language, from letter, verb and noun, and the verb is 

one of its basic sections that cannot be dispensed with; Because it indicates 

the effect of the subject in the past, present, future and condition of the 

request; But if there is evidence and the justification for that, i.e. to omit it 

and dispense with it is permissible, and scholars of language, interpretation 

and sciences of the Qur’an have dealt with it with their descriptive and 

analytical studies; Therefore, the method adopted in this study was the 

descriptive method, in the study of the deletion of the verb in the book of one 

of the sixth century mediators, which is (Ali bin Al-Hussein Al-Baqouli) in 

his book: Jewels of the Qur’an and the Results of Craftsmanship. 

Keywords: (Deletion, verb, jewels of the Qur’an and results of 

craftsmanship). 

 :المقدمة
حذفنالهلللحذنذلهاحجاللذينحلرنالطجاللذجيىاذلذراللأفلهاحجاللحهللللرحذ وعلرحذ وـلف جلأشمؼل

رجنيجاللخالىـلحذجنييفلر يالحذنم  يفلحن لحذ ال ـلنفنالرف جلنذهلخ ؽلحهلللىعالذجل ياجالل
لحذايف.  حذطينيفلحذطالهميفلرنفلىنعهلنإف الفلإذجليـر

يعالحذفنؼل  لحذ وللحذعمنيللنفلنف جالتلحذطوـلرمنالذيالىهلل  ػالقيػؿلخيػملحذطػوـلنػالل
ي ػػػللقػػػّؿلراّؿللرهػػػرل ػػػفلنػػػفل جػػػرفلحذ وػػػللحذعمنيػػػللرنوغىيػػػالللرأ ػػػ ربلنػػػفلأ ػػػالذينياللحذمن

لحذ ػمنف؛ل حذمحدعلللرجرعلنفلأجرحعلحاليمالزل ييالللرقالح ػىرقؼلف نػال لحذ وػللرحذى  ػيملرف ػـر
ذينيجػرحلأ ػمحملحذنوغػللرمنػػالؿلمرفىيػاللل طػالفلذ فػنؼلنطالجػػللخالّ ػلل ييػالللرال ػيناللفجػػانالل
ىطػػرفلهجػػالؾلقميجػػللىػػاؿلف ػػجلحذنفػػنرؼلذػػدوليطػػرفلحذطػػوـلننينػػاللرغيػػملن يػػغل ػػ لىف يػػؽل

 ضًولفناللذهلنفلارملطنيمل  لمعؿلحذمن للخ ي للف جلحذ  الفلر ي للأهاح هلرغاليالىهلل
ف جلحل يالـللذناللذياللنفلإلالمعلحذ طملرحذفػسللرافػرعلذ ع ػؿل ػ لإامحؾلحذنعجػجللرىم ػيخهل
  لحذج سللرذنحلمأيجاللأفلج  طلحذضر لف جلنرحض لفػنؼلحذ عػؿلللرقػالحخىمجػاللأفليطػرفل

رطلػمعلح ػىعنالذينالل ػ لحذ وػللحذعمنيػلل ػ لفػرؿلفػنؼل عػؿلحذنالضػ لرحذنضػالمعللهنيىينػالل
نخى ػػؼلحذنمػػالالتلحذفيالىيػػللرحذع نيػػلللننػػاللمػػمصلنػػهلق ػػـلحذن ػػجؼلذطىػػالبلمػػرحهملحذ ػػمنفل
رجىػػػالدالحذ ػػػجعللذ نػػػالقرذ لنػػػفلأفػػػوـلحذ ػػػمفلحذ ػػػالاسلحذيمػػػمذللرقػػػالحفىنػػػالحذنالفػػػ ل ػػػ ل

فػ لىف يؽلنذؾلرامح ىهلف جلحذنجيالحال ػى محد لحذر ػ  للنعػالأفلىضػنجتلنجيميػللحذن
رخطىهلف جلن انللرىنييالرننفليفللإنلخ صلحذىنييالذنيالفلحإلطػالملحذجظػمذلذ نػاذرؿل
حذ وػػرذلرحال ػػطوف لذن ػػماحتلحذنرضػػرعللطػػالذىعميؼلنالذفػػنؼلرحذ عػػؿلللرحذننفػػ لحلرؿل
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ىجػػالرؿلنػػالليػػمىنطلننيػػالفلفػػنؼلحذ عػػؿلحذنالضػػ للنيجنػػاللحذننفػػ لحذلػػالج لىجػػالرؿلفػػنؽلحذ عػػؿل
دالناللىر  جاللإذييػاللنػفلن ػطلحذنفػ لرامح ػىهلللرنػفلحذنضالمعللرخالىنللذخ تل يياللجىال

 ةلـلنطملحذن الاملرحذنمحم لحذى لحفىناجاللف ييالل  لىف يؽلن الدؿلحذنف لأفو
ل

 .صطالحاً وا الحذؼ لغةً التمييد : 
لالحذؼ لغًة :

حذفػنؼ:لقطػؼل:ل))طىالبلحذعيفلىعااتلنعالج لحذفنؼل  لحذنعمـللل  المال ل  لللللللل
ػْمبلل...حذشئلنفلحذطمؼلطنالليفنؼلطمؼلنجبلحذشالع ْنػُ لفػفلمالجِػٍبلرحذضَّ رحذَفْنؼ:لحذمَّ

رحذفنؼ:لضمبلنفلحذوجـلحذ ػرال... وٌفلنمالدزعلأذ:لَرَ َ ج رى رؿ:لَفَن ج ل,لففلمالجبٍل
نجػػػهلفػػػن تلرل:لحإل ػػػ الطلحذفػػػنؼللمػػػال ل ػػػ لحذ ػػػفال للرقػػػال(ٔ)((حذ ػػػوالمللرحفػػػاهاللفن ػػػل
ِنُؼلَفػػرنجػػهلقطػػ لرلحذشػػ َ لقطػػ لفػػَنؼل:لحذر ػػ لذ ػػالفلحذعػػمبلل(ٕ)حذَشػػْعَملإنحلأخػػنُتلنجػػه

 اًل:لقطعػػهلنػفلطم ػػهللإنلرمػػال ل ػ لحذنعمػػـلحذر ػيطلأفلنعجػػجلفػنؼلحذشػػ  لفػنل(ٖ)حذشػْعم
ي الؿلفنؼلحذفمالـلحذشعملأ  طهللرفن هلنمالدزعلأفطالةلإيالهالل  ًللذػهللرفػنؼلحذفطيػبل

 .(ٗ)حذطوـ:لأذلهننهلر ّ الة

للرحذش  لحذننيزلحذ ط لرحذ طؼلللرللحإل  الطل أنمزلحذنعالج لحذ وريلل  لحذنعمـله 
لرنجهلحذوجـلحذ والمللرأخنلحذش  لللرغيمهال.ل

لل؛حذ وػػػرذللنعجػػجحذلفػػفلالليخى ػػؼلطليػػػمحًلل حذىعميػػػؼلحال ػػطوفرلالحػػذؼ اصػػطالحًا: لفَّ
 حذفػػػنؼلح ػػػطوفاللطنػػػاللقالالذزمطشػػػ :ل))هػػػرلإ ػػػ الطلمػػػز لنػػػفلحذطػػػوـلأرلط ػػػهلذػػػاذيؿ((

رأفلحذفػػػنؼليشػػػنؿلمػػػز لنػػػفللوليفػػػنؼلشػػػ  لإاللنػػػاذيؿرحذظػػػالهملنػػػفلقػػػرؿلحذزمطشػػػيل(٘)
حذطوـلطالذفمطللأرلحذفمؼلأرلحذط نلللرقاليشنؿلحذمن للط يػاللأرلفػاعلمنػؿلنشػمطلرمػرال

ةلحذمممػالجييمحرللل(ٙ)حنفلمج لنػفلنػالبلشػمالفللحذعمنيػللةفاَّل؛لذنحلاذيؿلياؿلف جلحذنفنرؼل
:ل))لنػالبلاقيػػؽلحذن ػ ؾلذطيػػؼلحذنأخػنلفميػػبلحلنػملشػػنيهلنالذ ػفمللل أجػػؾلىػمصلنػػهللأجَّػه

ىمؾلحذنطملللأ  حلنفلحذنطمللرحذ نتلففلحإل الاعلأزيالذإل الاعلرىماؾلأجطؽلناللىطرفل
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 .ٚ) )إنحلذـلىجطؽلللرأىـلناللىطرفلنيالجاًللإنحلذـلىنفل((
رحذفنؼلى ايملناللاللرمرالذهل  لحذ  ظللرهرلأ  ربلنفّاالنفلأ الذيبلحذىأريؿلللللل

محضلإلنعالال  لحذجصلغيمليمىطزلف جلافرصلإفالاعل يالغللحذنالاعلحذ وريلللرهرلح ى
ل يه لحذّمنالج ل، (ٛ)نرمراع لفّم ه لرقا لحذفنؼلنالإليمالزل ليعنمرفلفف لحذنوغييف رجما

ل.(ٜ)ن رذه:ل))لى  يؿلحذطوـلنفلغيملإخوؿلنالذنعجج((
نفلمع مللقاحنهرنفلأ نالبلحذفنؼلف جلناللمال لففلف نال لحذعمنيللللرنجيـللللل

لي ل رؿ: ل أنال)) ل لى ىعن ه لني يمللحذفنؼل الذعمبل ل لرحالطى ال  لرحالخى المل ذإليمالزل
لحذنخال ل لطالف ل لإنح ل ل يهطحذ رؿ ل لننمحاهال ل لفالذناًل ل لب ل(ٓٔ)(( لنرلل لفاص لنال أفالهر

للحذاحم يفلحذنفاليف   لحذعمنيللرى رقياللف جلغيمهالللرلنالىياللحذظالهمعإذجلىرميهلهنة
ل لف يه لنال لإذج لحذ والت لحذ ولنف لإذجلهنة لنيؿ لنف لحل  يل لخ الد يال ل  

للرهرلناللنهبلإذيهلحلقانرفل  القالؿلحذ ال ـلنفل ّوـلحذيمرذلل(ٔٔ)حإليمالمحالخى المرل
ل) لحذطوـللإف: ل لأفمب ل لفجاجال لرهر ل لاليف جل لطليم لحذعمب لطوـ ل   )حالخى الم

ل.(ٕٔ)((رح  فهللرأطلمللنالللرماجالةلل  للحذ محف
)للأذلؼلحذخنمنِلؼلحذننىاألرفُلنِللل  الفُل لحذمن لشالنؿلطؿلأمزحيحذفنؼل  لحذعمنيللرل

لأرلحذن جا(ل لإذيه لرحذ عؿلرحذفمؼنِلفُلحذ عؿلرحذ الفؿلرللحذن جا ن ط لحذجظمللؼلحال ـ
للرقالىفنؼلمن ًللطالن ًللللرالليطرفلحذفنؼلإاللإنحللففلنرحقعياللحالفمحنيللأرلحذ وريل

ل.نفااعلفجالحذ ورييفلُأنفلحذ نسلرنشمرطلرغاليالت
ل::الفعؿ لغة

حذ ال لرحذعيفلرحذوـلأ ؿل فيحلل" عؿحذ عؿلذولللإفاح لش  للقالؿلحنفل المس:ل))"
رطالجتلنفل وفللياؿلف جلإفاح لش  لنفلفنؿلرغيمهنفلنذؾل ع تلطنحلأ ع هل عوًل

لرناللي عؿلنفلف ف لل(ٖٔ)(( ع للف جللأرلقنيفلرحذ عالؿلمن ل ع رحذ عالؿلن ىحلحذ ال لحذطـم
لذنالرقالؿلحذمحغُبلحل  يالج :ل)) ـّ طالفلنإمالاعلأرللحذِ ْعُؿ:لحذىأليملنفلميللنؤّلمللرهرلفال

لق ا لغيم لأر لرق ا لف ـل لغيم لأر لنع ـ لطالف لرذنال لإمالاعل لحذ يمرزل(ٗٔ)((غيم لرقالؿ ل
ل)) لرنالذ ىحل:لن املننالاذ: لحإلج الفلأرلطجاليللففلطؿلفنؿلنىعا حذ ع نالذط م:لفمطل

.لرنينحليظيملأفلحل ؿلحذ ورذلذ  عؿلهرلطؿلناللي امل(٘ٔ)(( عؿلطنج لرفيال لحذجالقل
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لفنؿلنفل الفؿ.نفلفمطللأرلىأليملأرل

لحذ ع:الفعؿ اصطالحاً  لحذع نالُ  لىعفّمؼ لحخى  ت لرقا لىعمي الت لنعاَّع لنالخىوؼلَؿ مي الىيـ
اللحذ عؿل أنل للُأخنْتلنفلذ ظلأفاح لرأنَّلنشالمنيـلرننحهنيـل  الفمَّ هل ينريهلن رذه:ل))

ليَج ط  لذـ لطالدف لهر لرنال لي   لرذـ ليطرف لرذنال لنضج لذنال لرُنجيْت لرهنحل(ٙٔ)((حل نال  ل
حذ عؿ:لهرلحذىعمؼلف جلأ السلحذنلالؿلرحلنل للللرفّم هلمنالؿلحذايفلحلج المذلن رذه:ل))

لياؿ ل لأذلفا لرزنفلي ىمفلنهلنال لرهرلىعميؼلف جلأ السلننالج ل(ٚٔ)((ف جلنعججل ل
للرهنحلىعميؼلف جلأ السل(ٛٔ)حذنجطؽللرفمَّ هلحذ نط ؛لإنلقالؿ:ل))حذ عؿلهرلحذنخنملنه((

ل ل   لحذ عؿ ليؤاة لحذنذ ل))حذنعجج لحذمممالج : لرقالؿ لل لرحذىع ؽ لحذييدللحل جالا حذ ع ير
لذ نؤلّل لطرجهلحذعالمضل لن نب لذ  الط  لحذفال  ل لطالذييدل لأراًل لحذىأليمل لن نب لغيمة ل   م

ف جلنعججل  لج  هلن ىمفلنأفالحالزنجلللهرلناللاؿَّلللرقالؿلحإل ىمحنالنذ:ل))(ٜٔ)((قالطعالًل
للرفجالحذن  ميفللقالؿل(ٕٓ)((نعيجالًللزنجللحذلوللحذلوللل"لأذلف جلنعججلرحق ل  لأفالحل

للرقالؿلحذجي النرمذ:ل(ٕٔ)((ف جلحآللالملرحلفرحؿلرحذ عؿلهرلحذنذلياؿ لحذمحزذل  لىعمي ه:ل))
لرقالؿلحذشعمحرذ:ل))(ٕٕ)((ف جلحآللالملرلحلفرحؿلاللحذنرحتلهرلحذنذلياؿ ل)) حذ عؿلهرلل
لزنف" لف يه لزحدا لطعالنالًلل"نعجج لإج الف لىجالرؿ لىعج  ل ي  لأطؿ؛ لزنفللط رذجال:   

 .(ٖٕ)((نالض
رنينحليظيملأفلنعججلحذ عؿل  لح طو لف نال لحذجفرلرحذى  يمللنأجهلناللاؿلف جل

لفا لن ىمفلنأفالحلزنجللحذلولللرذهلنعججلرىأليم.

رمال  لنيالتلحذنطملحذفطيـلحذطليملنفلحذنرحض لحذننف لحلرؿل:لفنؼلحذ عؿلحذنالض ل:
حذى لفنؼل يياللحذ عؿلحذنالض للرقالأرمالحذنالقرذ لنعضاًللنجيالل  لطىالنهل)مرحهملحذ منفل

لرجىالدالحذ جعل(للجنطملنجياللفاعلأنل ل:ل
ـْ َجنَّاٌت َتْجِري ِمفْ }:لناللمال ل  لقرذهلىعالذج:لأولً  ـْ َلُي َتْحِتَيا  َلِكِف الَِّذيَف اتََّقْوا َربَُّي

(للقالؿلحذنالقرذ :ل))لجَّهلياؿ لٜٛٔ)نؿلفنمحف:لل{اْْلَْنَياُر َخاِلِديَف ِفيَيا ُنُزًل ِمْف ِعْنِد المَّوِ 
لإجزحاًل(( لحذنفنرؼل  لل(ٕٗ)ف جلأجزذيـ لإنلي م لنأفَّ الج؛  فنؼلحذ عؿللرهرلمأذلحذزمَّ

لرحل(ٕ٘)حآليللحذطمينللهرلحذ عؿلحذنالض لرحذى ايم:ل"أجزذيـلجزاًل" خىالمةلحذطر  ؛لإنليمصلأفَّ
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لجزالًلحذنفنرؼلهرلحذ عؿلحذنالض لنى ايمل" لرهرلأفلىطرفلجزذرهال لنخمًح لريفىنؿلىرمييال ل
لهنًل" لذؾ ل"هر لق ت: لذر لطنال لحذى  يم لف ج ل(ٕٙ)نج رنل لأفَّ لإذج لحذطنم   لرينهب ل

لحذنفنرؼلهرلحذ عؿلحذنالض لنى ايمل"جزذرهالللأذ:لجزذرهاللجزاًل"لرهنحلحذفنؼلي يالحذىرطيا
لل(ٕٚ)لجهلحن ال لذ ن املحذنفنرؼل ع هللريفىنؿلحذىرميهلحذنذلنهبلإذيهلحذطر  لأيضالًل

لرأنالل ل"جزذيـ" لى ايمة لن عؿ لنج رب لن ام ل"جزاًل" لأفَّ لإذج لحذعطنمذ لحهلل لفنا لأشالم رقا
لىنيزةل لأر ل الفنه لنيالفلهيأع لحذفالؿ ل الداع ليطرف لىنييزًحرف يه لأر لفالاًل ل يعّارجه حذطر يرف

لحذن اَّمل  لحآليللحذ عؿلحذنالض ل(ٕٛ)فنرؼنر الطللحذ عؿلحذن لحذنيضالرذل يمصلأفَّ للرأنَّال
لجزاًل" للرنهبلحآلذر  لإذجلفنؼلحذ عؿلحذنالض ل(ٜٕ)حذننج لذ نميرؿلرحذى ايمل"ُأجزذرهال

ل.(ٖٔ)للريرح  هلفنالحذمفنفلحذ ّنالش؛لإنلينهبلإذجلحذمأذلج  ه(ٖٓ)رحذى ايم:ل"جزذرهاللجزاًل"
لىعالذثانيًا:  لقرذه ل   لرما َوَما َكاَف ِلَنْفٍس َأْف َتُموَت ِإلَّ ِبِإْذِف المَِّو ِكتَاًبا }: جنال

اًل  لطىبلنذؾل٘ٗٔ)نؿلفنمحف:ل{ُمَؤجَّ لأذ: لف جلأجَّهلطىبلنذؾل ل))اؿَّ لقالؿلحذنالقرذ : (ل
ًو(( لنؤمَّ لطىالناًل ل"طىبل فنؼلحذ عؿلل(ٕٖ)ف يه لحذى ايم: ليمصلأفَّ لإن لمأذلحلخ ش؛ لرهر ل

لحذنفنرؼل  لحآليلل(ٖٖ)طىالناًل"حذنالض لأذ:لطىبلنذؾل الجل يرليمصلأفَّ للرينهبلإذيهلحذزمَّ
لأمؿ" لنح لطىالناًل لأذ: ل"طىب" لحذنالض  لحذ عؿ لهر ل(ٖٗ)حذننالمطل لنأفَّ لحذطر   ل مَّ  لرقا ل

ى ايملطىب"لرحذالذطوـلف يهلأرّللف جلحذن املن عؿلنفنرؼلاؿَّلنج ربل"للنؤموًلل"طىالنالًل
لحذنل"لوًلنؤمّللطىالنالًل لف ج لياؿ لأف لنالذ عؿلريمرز لحذنجى ب لحذن ام لهر فنرؼ

ل"(ٖ٘)حذنفنرؼ ج بلف جلحذن املل"طىالنالًلللريرح  يالذطنم  ل  لحذمأذلج  ه؛لإنليمصلأفَّ
لل(ٖٙ)طؿلنالليطرفل  الطىنهلحهلللطىالنالًللأفَّلللرحذنعججلؿلحذطوـف يهلأرّللاؿَّلي عؿلنفنرؼللن

حذنعجج:لطىبلحذنرتلِطىالناًللن املنؤطالللفلرهرلنالل مَّ لنهلحذزنخشمذ؛لإنلي رؿ:ل))
ؿًللطىالنالًل لحذنالض ل(ٖٚ)((ُنَؤمَّ لحذ عؿ لهر لحذنفنرؼ لأفَّ لإذج لحذعطنمذ لحذن ال  لأنر لرنهب ل

ل"طىالناًل"لن عرؿلنط ؽلنج ربلن عؿل(ٖٛ)رحذى ايم:ل"طىبلنذؾلطىالناًل" للريمصلحذ ال  لأفَّ
للريمصلحذمأذلج  هلنفي لحذايفلامريش؛لإنليمصلفنؼل(ٜٖ)نالضلنفنرؼلى ايمةل"طىب"

ل.(ٓٗ)ذنالض ل"طىب"حذ عؿلح
لثالثاً  لىعالذج: لقرذه ل   لمال  لنال َوَتَرى اْلِجَباَؿ َتْحَسُبَيا َجاِمَدًة َوِىَي َتُمرُّ َمرَّ }:
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لنعججلهنةلحذمن ل:لَ َجَ لحهلللٛٛ)حذجنؿ:لل{السََّحاِب ُصْنَع المَّوِ  (للقالؿلحذنالقرذ :ل))لفَّ
لحذن ّامل(ٔٗ)نذؾل جعاًل(( هرلحذ عؿلحذنالض لأذ:لَ َجَ لللر مَّ لنهلحذننمَّا؛لإنليمصلأفَّ

الجل  النطمل  لحذن أذللرمييفلحذرمهلحالرؿلحذج بل الذنذلج بل ع جل(ٕٗ)حهلل لرأناللحذزمَّ
رحذرمهل(ٖٗ)نعججلحذن املأذ:ل ج ل جعاًلللرحذرمهلحذلالج لحذم  لرحذنعججل"نذؾل جُ لحهلل"
لريمصلحنفلمّج لفنؼلحذ عؿلحذنالض لأيضالًل لحذنالقرذ ل ليمحة لرنهبل(ٗٗ)حلرؿلنرح ؽلذنال

الجلرهرلحنطالفلحذج بلنفنؼلحذ عؿلرحنطالفلحذم  لنى ايمل السلإذجلناللنهبلإذيهلحذزمَّ حذجفَّ
لأيضالًل(٘ٗ)"نذؾ" لحلزهمذ لررح  ه لهرل(ٙٗ)ل لحآليل لحذنفنرؼل   لأفَّ لإذج لرنهبلحذطنمذ ل

ل جعاًل" لحهلل ل" ج  لرحذى ايم: لحذنالض  لحذطنم  (ٚٗ)حذ عؿ لرحخىالمة لحذطالشالج ل(ٛٗ)ل لرأنَّال ل
ل" ُل ل ج ل جعالًل يمصلأفَّ لرحذى ايم: لذج  يال لحذنؤطاع لحذن الام لنف لهر لرنهبل(ٜٗ)ْج " ل

ل"(ٓ٘)مرحالنوجيللإذجلفنؼلحذ عؿلحذنالض لأيضالًل لحذخّمحطل يمصلأفَّ ن عرؿلل"ُ ْج َلللرأنَّال
ل ل ع رلنط ؽ لذ نميرؿ لإذجلل(ٔ٘)((ُ ِجَعتْل))لنفنرؼينالضلننج  لحذطنالطنالد  رينهب

ل.(ٕ٘)(( جعالًل جعهلفنؼلحذ عؿلحذنالض لأيضاًللرحذى ايم:ل))
لمال ل  لقرذهلىعالذج:لرابعاً  )حذن مع:لل{َفُقْمَنا اْضِرْب ِبَعَصاَؾ اْلَحَجَر َفاْنَفَجَرتْ }:لنال

ل الْجَ َمَمْت((ٓٙ لَ َضَمَب ل))أذ: لحذنالقرذ : لقالؿ لفنؼل(ٖ٘)(ل ليمص لإن لحذ مَّح ؛ لمأذ لرهر ل
حذ عؿللفنؼ مَّ لنلللريىّنجالةلحنفلمّج ؛لإن(ٗ٘)حذ عؿلحذنالض لرحذنمحال"َ َضَمَبل الجَ َمَمْت"

ل" ل الج ممت(((٘٘)"ضمبحذنالض  ل)) ضمنيال لحذع طمذ: لهوؿ لأنر لرقالؿ ل فنؼل(ٙ٘)ل ل
لنهبلإذيهلحذلعالذن لأيضالًل ل  النهبل(ٚ٘)حذ عؿلحذنالض للرنل هلنال للرهرلمأذلحنفل ياة

لحذن اَّملهرلحذ عؿلحذنالض ل"ضمب" لل(ٜ٘)للرنهبلإذيهل  لإفمحبلحذ منفلأيضالًل(ٛ٘)إذجلأفَّ
لحذطن ل" ضمبل الج ممت"(ٓٙ)م  لطنذؾر مَّ لنه لحذى ايم: لإن لحنفلنجظرم؛ لريمحة لل(ٔٙ)ل

ل.(ٖٙ)لللريمصلحذمأذلج  هلحلشنرج (ٕٙ)رحخىالمةلحنفلهشالـ
لرمال  لقرذهلىعالذج:لخامساً  َفَأْوَحْيَنا ِإَلى ُموَسى َأِف اْضِرْب ِبَعَصاَؾ اْلَبْحَر }:لنال

لل{َفاْنَفَمؽَ  ل)) ضمبلٖٙ)حذشعمح : لقالؿلحذنالقرذ : ل الذنفنرؼلهرل(ٗٙ)(({ َ الْجَ َ ؽَل}(ل ل
للرنهبلحذطنمذل(٘ٙ)(( ضمبلحذنفمل الج  ؽحذ عؿلحذنالض للرهرلمأذلحذ مَّح ؛لإنلقالؿ:ل))

لحذنفنرؼلهرلحذ عؿلحذنالض لرحذى ايم:)) الج؛لإنليمصل(ٙٙ)(( ضمبلإذجلأفَّ للرحخىالمةلحذزمَّ
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لحذن اَّملحذ عؿلحذنالض  لل(ٛٙ)(( ضمبل الج  ؽللر مَّ لنهلحنفل ياةلأيضاًللن رذه:ل))(ٚٙ)أفَّ
لحآليلل ل   لحذنالض لرحذى ايم لحذ عؿ لحذنفنرؼلهر لأفَّ ليمص لحآلخم ل ير لحذزنخشمذ رأنال

ل"ضمب" لهر: ل))(ٜٙ)حذننالمطل لن رذه: لحذطر   لنه لر مَّ  ل الج  ؽل لريمصل(ٓٚ)(( ضمبل ل
لأيضالًل لحذنالض  لحذ عؿ لفنؼ لإذج لينهب لإن لحذطنم  ؛ لج  ه لإذيهل(ٔٚ)حذمأذ لرنهب ل

ل)) لن رذه: لأذل ضمب الحذ يَّرط  لأيضالًل(ٕٚ)((ج  ؽ لحذمحزذ ليمحة لنال لرج  ه لرحخىالمةل(ٖٚ)ل ل
لحذنفنرؼلهرلحذ عؿلحذنالض لرحذى ايم:ل"َضَمَب" ل.(ٗٚ)حذجي النرمذ؛لإنليمصلأفَّ

ـَ َعَمْيوِ }:لناللمال ل  لقرذهلىعالذج:لسادساً  ل{ َفَمِف اْضُطرَّ َغْيَر َباٍغ َوَل َعاٍد َفاَل ِإْث
{  َغْيَملَنالٍغلَراَللَفالاٍل{ فأكَل }َ َنِفلحْضُطمَّل}(للقالؿلحذنالقرذ :ل))أذ:ٖٚٔ)لحذن مع:ل

لحذنفنرؼلهرل(٘ٚ)((َفَحَذَف "فأَكَل" الج؛لإنليمصلأفَّ للرينهبلإذجلحذمأذلج  هلحذزمَّ
 نفلحضطملغيملللرهرلمأذلحذم َّالص؛لإنلقالؿ:ل))(ٙٚ)حذ عؿلحذنالض لرحذى ايمل" أطؿ"

للرنهبلإذجلحذمأذلج  هلحذ نمقجاذ؛ل(ٚٚ)(( ولإلـلف يهلؿَلحذن  نيفل أطَلنالغلراللفالالف جل
لرهرلنضطمل ول إنليمصلأفلحذن اَّمل  لحآليللهرلحذ عؿلحذنالض للأذ:ل"نفلأطؿلشيداًل

لحذنفنرؼلهرلحذ عؿلحذنالض لرحذى ايمل(ٛٚ)إلـلف يه" للررح  هلحنفلأن لحذزنجيف؛لإنليمصلأفَّ
للرنهبلإذيهلحذرحفاذلحذجي النرمذلأيضاًل؛لإنل(ٜٚ)إذييال"" أطؿلنفلهنةلحلشيال لحذى لحضطمل

لحذنفنرؼل(ٓٛ)((راللظالذـلنىعال أطؿل"لراللفالاقالؿ:ل))" للرأخىالمةلحذ خملحذمحزذ؛لإنليمصلأفَّ
للرهرلمأذل  ينالفلحذطر  ؛لإنليمصلحذى ايمل  ل(ٔٛ)هرلحذ عؿلحذنالض لرحذى ايمل" أَطَؿ"

للرخ يؿلحذشال ع ؛لإنل(ٕٛ)"ولإلـلف يهًح ملضطمححنالتلإنحلأطؿلنفلهنةلحذنفمّللحآليللهرل"
ل.(ٖٛ)يمصلحذى ايمل ييالل" أطؿل فنؼلحذ عؿلحذنالض "

لمبحث الثاني : حذؼ الفعؿ المضارع ال

ذ المال لفنؼلحذ عؿلحذنضالمعل  لطليملنفلحذنرحض ل  لنيالتلحذنطملحذفطيـلرقالنطمل
حذنالقرذ لمن للنفلحذشرحهالرحذنرحض لحذى لىـل يياللفنؼلحذ عؿلحذنضالمعللر جنطمل

 نعضلحذنرحض لحذى لأرماهالل  لطىالنهل)مرحهملحذ منفلرجىالدالحذ جعل(للره لطالآلى :ل

ـْ َيُكوَنا َرُجَمْيِف َفَرُجٌؿ َواْمرََأتَاِف ِممَّْف َتْرَضْوَف َفإِ }ناللمال ل  لقرذهلىعالذج:للأوًل: ْف َل



 هـ1111-م  2022. لسنة ( 1الثالث/ ملحق) /العددرابع /المجلد ال رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 
3393 

(للقالؿلحذنالقرذ :لٕٕٛ)لحذن مع:لل{ِمَف الشَُّيَداِء َأْف َتِضؿَّ ِإْحَداُىَما َفُتَذكَِّر ِإْحَداُىَمااْْلُْخَرى
لإْفَاحهنال(( لأفلَىِضؿَّ لرحنمأىَيِف لَمُمٍؿ لإنليمصللللرهر(ٗٛ)))أذل  َىْفُاْ لَشَيالَاُع مأذلحذ ّمح ؛
للررح  هلحلخ شل  لحذمأذل(٘ٛ)فنؼلحذ عؿلحذنضالمعلرى ايمة:ل))  يطفلممؿلرحنمأىالف((

للرنهبل(ٚٛ)(( ممؿلرحنمأىالفليشيارفلف يهللرحخىالمةلحذطنمذلأيضاًل؛لإنلقالؿ:ل))(ٙٛ)ج  ه
الجلإذجلفيفلنالليمحةلحذ ّمح  السلأّفلممؿلينطفلأْفليطرفلننىاألرل(ٛٛ)حذزمَّ حذخنملللريمصلحذجفَّ

نفنرؼلى ايمةل"ي رنرفلن النينال"لأرلحذننىاألنفنرؼلأذل الذنذلي ىشيالممؿلرحنمأىالفلل
رهرلنالليمحةلحذنالقرذ للل(ٜٛ)رنجالً لف جلحذى ايملحلّرؿليطرفلحذنفنرؼلهرلحذ عؿلحذنضالمع

ل)) لقالؿ: لإن لحذننالمطل؛  ممؿلرنهبلنّط لحذ مطن لإذجلفنؼلحذ عؿلحذنضالمعل  لحآليل
للرهرلنرح ؽلذنالليمحةلحذطنمذللريمصلحذطر  ل يهلفّاعلرمرةلإّنالل(ٜٓ)((رحنمأىالفليشيارف

ليشيارفلل لرحنمأىالف ل ممؿ لأر لرحنمأىالفل لممؿ ل  يشيا لأر لرحنمأىالفل لممؿ ل  يطف نى ايم
ليطرفلحذ عؿلحذنضالمعلهرلحذنفنرؼ لحذطنم  ل(ٜٔ)رف جلطؿلحذى الايملحذى لنطمهال للرأنال

ل"ممؿ"لننىاألرحنمأىالفلنعطر الفلف ج ممؿلرخنملحذننىاألنفنرؼلرحذى ايملممؿلل يمصلنأفَّ
للريمصلحنفل ياةل  لحآليللحفىنالذيفلحلرؿ:ل(ٕٜ)رحنمأىالفليشيارفل فنؼلحذ عؿلحذنضالمع

لممؿلننىاأل لممؿلخنملذنناألنفنرؼلرحذى ايمل" الذشالهالممؿلرحنمأىالف"للرحذلالج :لأفَّ أفَّ
ل حذ عؿلحذنضالمعلنفنرؼلرحذخنملنفنرؼلرحذى ايم"ل ممؿلرحنمأىالفليشيارف"لرحذجىيمللأفَّ

رهرلفيفلناللنهبلإذيهلحذنالقرذ للرأناللحذجخمرحج ل نهبلإذجلل(ٖٜ)نجالً لف جلحذى ايملحذلالج 
ل.(ٜٗ)فنؼلحذ عؿلحذنضالمعل  لحآليللحذننالمطللرحذى ايم:ل)) ع يطـلأْفلى ىشيارح((

لرمال  لقرذهلىعالذج:لثانياً  لحذل{َوَقاُلوا َسِمْعَنا َوَأَطْعَنا ُغْفرَاَنؾَ }:لنال (للٕ٘ٛن مع:ل)
لغ محجؾ(( لرج ىو م لج أذؾلغ محجؾل ل))أذ: لحذنالقرذ : لإنل(ٜ٘)قالؿ لحذنالرماذ؛ لمأذ لرهر ل

لأيضالًل لحذنضالمع لحذ عؿ لهر لحذنفنرؼ لأفَّ لمال لل(ٜٙ)يمص ل"غ محجؾ" لحذن ام لنأفَّ  ع َّؿ
لنهبل لإن ل  لحذمأذلج  ه؛ لحنفل ياة لررح  ه لن نبلحذ عؿلحذنضالمعلحذنفنرؼل نج رناًل

ل ل" لحذلع ن لأيضالًل(ٜٚ)"ىو مؾج إذجلفنؼلحذ عؿ لررح  يـ لنهبلإذيهل(ٜٛ)ل لرهرلفيفلنال ل
لحذنورذ(ٜٜ)حذطر   لمأذ لرهر لحذطنم  (ٓٓٔ)ل لرمأذ لحذايفل(ٔٓٔ)ل لفو  لنه لر مَّ  ل

لحذنفنرؼلحذ عؿلحذنضالمع للرقالنطملحآلذر  لحفىنالذيفل  لحذن أذلل(ٕٓٔ)حذنواحاذلرأفَّ
لحذى ايم لرحآلخملأفَّ لحذى ايمل"حغ ملغ محجؾ"ل لأفَّ لرف جلحذلالج للأفاهنال "ج أذؾلغ محجؾ"ل
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لحذنفنرؼ لحذنضالمعلهر لحذ عؿ ل(ٖٓٔ)يطرف ليمصلأفَّ لإن لحذفج  ؛ لإ نالفيؿ لريى ؽلنعيـ ل
ل.(ٗٓٔ)حذنفنرؼلحذ عؿلحذنضالمعل  لحآليل

لثالثاً  لىعالذج: لمال ل  لقرذه لنال ـْ َجنَّاٍت َتْجِري }: ـْ َوَْلُْدِخَمنَُّي ـْ َسيَِّئاِتِي َْلَُكفَِّرفَّ َعْنُي
لل{َتْحِتَيا اْْلَْنَياُر َثَواًبا ِمْف ِعْنِد المَّوِ ِمْف  لفنمحف: ل))أذ:لٜ٘ٔ)نؿ لحذنالقرذ : لقالؿ (ل

للرحناًلل(٘ٓٔ)للينجَُّيـللرحناًل(( الج؛لإنليمصلأفَّ لل الذنفنرؼلهرلحذ عؿلحذنضالمعللرهرلمأذلحذزمَّ
لنؤّطا لن رذه:ل(ٙٓٔ)ن ام لحذن اَّم لحذ  ظ ل   لخالذ ه ْف لرح  لحذنعجج ل   لحذلع ن  لررح  ه ل

للرحناَل(() لحذن امل(ٚٓٔ))لىيّجيـ لف ج لج ب ل"لرحناًل" لنأفَّ ليمص لإن لحذطر  ؛ لمأذ لرهر ل
لحذنالقرذ (ٛٓٔ)رفنؼلحذ عؿلحذنضالمع ل لحخىالمة لررح ؽلحنفلحذمرزذلنال لرنهبلإذجل(ٜٓٔ)ل ل

ل" لأفَّ ليمص لإن لحذمحزذ؛ لحذ خم لج  ه للرحنالًلحذمأذ لنؤطّل"هر ل"لان ام يـلللينجَّلرحذنعجج
ل(ٔٔٔ)حذفجن  لأيضالًلللرحخىالمةلنفنال(ٓٔٔ)"لرحنالًل "لرحناًل"ن عرؿلنط ؽلللرينهبلحذخمَّحطلإذجلأفَّ

للل الذنفنرؼلحذ عؿلحذنضالمع.(ٕٔٔ)ـيُلللينجَّلأذ:لملن اّللهفالن رل

ـَ َقْوَؿ اْلَحؽِّ }:لناللرمال  لقرذهلىعالذج:لرابعاً  (للٖٗ)نميـ:لل{َذِلَؾ عيَسى اْبُف َمْرَي
لحذفؽ(( لقرَؿ لأقرُؿ ل))أذ: لحذنالقرذ : ل(ٖٔٔ)قالؿ لأفا لرهر لإذجلل لينهب لإن الج؛ لحذزمَّ مأي 

لإذجلإنطالفلحذج بلرحذى ايمل"أقرُؿل لحذفؽللرينهبلأيضاًل إنطالفلحذم  لرحذنعججلهرلقرُؿ
لحذفؽ" لحذفؽ(ٗٔٔ)قرَؿ لقرَؿ لقرَؿلن املرحذى ايملأقرُؿ السلنأفَّ للرنطمل(٘ٔٔ)للرنطملحذجفَّ

لقرؿَل لأقرُؿ لأذ ل"أقرُؿ" لحذنضالمع لحذ عؿ لهر لحذنفنرؼ لرأفَّ لحلزهمذ لج  ه لحذنعجج
ل(ٙٔٔ)حذفؽ قرؿلحذفؽلللرنهبلفنالحذمفنفلزجم للإذجلفنؼلحذ عؿلحذنضالمع؛لإنليمصلأفَّ

للرقالنطمل(ٚٔٔ)حذنعججلأقرؿلقرؿلحذفؽلحذنذل يهلينىمرفرلنج بلحذوـلف جلحذن امل
نّط لحذ مطن ل  لحذن أذللمأييفلأفاهناللنالذم  لرحذنعججلهنحلحذطوـلحذنذلق ىهلهرلقرؿل

لرلالجيي لنم رعل لخنم ل يطرف لقرَؿلحذفؽ ل"أقرُؿ لنى ايم: لحذن ام لف ج لنالذج ب نال
لأنرلحذن ال لحذعطنمذ(ٛٔٔ)حذفؽ" لحذنالقرذ للر مَّ لنه ليمحة ليىرح ؽلرنال لأنالل(ٜٔٔ)للرهرلنال ل

لهرل ل الذخنم لنالذم   لطالجت لحنح ل"قرؿ" لأفَّ لأفاهنال لحفىنالذيف ل نطم لحذيننحج  حذنجىمب
لأقرؿُل لأذ: لحذن ام لف ج لنالذج ب لرلالجيينال لحذفؽل لقرؿ لهر لأذ: قرَؿللحذنفنرؼ

ل"قرؿ"لن املذاالذلل(ٕٓٔ)حذفؽ للرحذلالج لنرح ؽلذنالليمحةلحذنالقرذ للرقالنطملحذ مطن لأفَّ
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لحذفؽ" لقرَؿ ل"أقرؿ لرحذى ايم: لف يه لقن ه للوللل(ٕٔٔ)نال لنطم ل  ا لحذف ن  لحذ نيف لرأنَّال ل
لنفنرؼلل لننىاأ لأذ: لهر لنى ايم لنالذم   ل"قرؿ" ليطرف لأفَّ لنجيال: لحذن أذل حفىنالالتل  

ليط لأْف لحذفؽ"رنجيال: لقرَؿ لنى ايمل"أقرُؿ لنؤّطاًح ليطرفلن امًح لأفَّ لرنجيال: لل(ٕٕٔ)رفلجعىاًلل
لحآليللرحذمأي ل   لحذنضالمع لحذ عؿ لفنؼ لإذج لرنهب لحذنالقرذ ل ليمحة لنال لر ليىرح ؽ الذلالذ 

لحذفؽ لقرَؿ ل"أقرؿ لنى ايم: لحذ ال   لنفنرا لحذ عؿل(ٖٕٔ)"حذننالمطل لفنؼ لإذج لرنهب ل
لحذى ايملهرل"أقرؿلقرَؿلحذفؽ"حذنضالمعلأيضاًللنفي لحذايفلامريش؛لإنليمصل ل.(ٕٗٔ)أفَّ

ل لمال ل  لقرذهلىعالذج: لنال لحذمَِّفيـِل}خالن اًل: لحذمَّْفَنِف لحذ َِّه لل{ِنْ ـِ لقالؿلٔ)حذ الىفل: (ل
لل فنؼلحذ عؿلحذنضالمعل  لحآليللحذطمينلللرهرل(ٕ٘ٔ)حذنالقرذ :ل))حذى ايم:لأناُألنال ـلحهلل((

للأرلأقمأل  نى نيللحهلللرنطمةلقنؿلطؿلشأناألمأذلحذطنمذل  لى  يمة؛لإنليمصلحذى ايم:))
لرأقعانى نيللحهلللرنطمة لل الذنفنرؼلحذ عؿلحذنضالمعللرهرلمأذل(ٕٙٔ)((نى نيللحهللللأرلأقـر

السلأيضاًل؛لإنليمصلفنؼلحذ عؿلحذنضالمعل" للرينهبلإذجلحذمأذلج  هل(ٕٚٔ)"أناأمأذلحذجفَّ
ل"أناأ" ليمصلحذى ايم لإن لحذ م ىالج (ٕٛٔ)حذم َّالص؛ لمأذلنفنا لرهر ل(ٜٕٔ)ل لحنفلل رحخىالمة

ؽلنهلحذنال للىىع ّللن ـلحهللل"لي ىض ل عوًلللر ّم لنهلحذطر  لن رذه:ل))(ٖٓٔ) ياةلأيضالًل
للرهرلمأذلحذ نعالج ؛لإنليمصل(ٖٔٔ)((ريمرزلأفليطرجنذؾلحذ عؿلقرذهلأناألأرلأقمألن ـلحهلل

للرهرلفيفلناللنهبلإذيهلشيالبلحذايفلحنفلحذيالدـ؛لإنلي رؿ:ل(ٕٖٔ)فنؼلحذ عؿلحذنضالمع
لحذ عؿلحذنضالمعل(ٖٖٔ)((ن ـلحهلللحخى الملحذنعججلأناألن ـلحهلل)) للريمصلحنفلحذمرزذلأفَّ

ل))(ٖٗٔ)فنؼلذوخى الم لحذى ايم: ليمص لإن لأيضاًل؛ لحذمحزذ لحذ خم لمأذ لرهر لل(ٖ٘ٔ)((أناأل
ل.(ٖٙٔ)رهرلمأذلل خملحذايفلحذطميف 

ل لىعالذج: ل  لقرذه لرما لنال لَفِجيً ال} الا اًل: ـَ لِإْنَمحِهي لِن ََّل لل{َنْؿ لحذن مع: لقالؿلٖ٘ٔ) (ل
لفجي اًل(( ـَ لإنمحهي لنّ ل لجىّنُ  ل))أذ: حذنالقرذ :
لمأذل(ٖٚٔ) لرهر لحذنضالمعل لحذ عؿ ل فنؼ ل

لأيضالًل لحذنضالمع لفنؼلحذ عؿ لحذج لينهب لإن ل"نّ ل"ل(ٖٛٔ) ينريه؛ ل   ل يمص لحذ ّمح  لرأنال ل
لىج نيالل لرلالجيينال: لإنمحهيـ"ل ل"جطرفلنّ ل لنى ايملجطرفلأذ: لىج نيال لأْف لأفاهنال رميالفل

ل))جىن ((ن  لى ايمة: لنضنم ل عؿلل(ٜٖٔ)عؿ لىالمع لنضالمع ل عؿ لحذى ايم لحذفالذىيف لطو ر  
ل"جىن "ل لى ايم لف ج لنج رنل ل"ن َّل" لأفَّ ل يمص لحذ نمقجاذ لرأّنال لىالـل ل عؿ جالقصلرأخمص
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لحذنضالمع لحذ عؿ لهر لحذنفنرؼ لحذ عؿل(ٓٗٔ) يطرف لفنؼ لحل  يالج  لحذمحغب لريمص ل
لأيضالًل لف(ٔٗٔ)حذنضالمع لج  ه لحذمأذ لإذج لرنهب لحذعطنمذل لحهلل لحذ ّمحَ ل(ٕٗٔ)نا لررح ؽ ل

للنؿلىطرفلن ّلحذزنخشمُذل  لحذرمهلحلرَّؿلأذلى ايملحذ عؿلحذنضالمعلحذجالقصلرحذى ايم:ل))
ل لأذ لن ّلأإنمحهيـ لحذيننحج (ٖٗٔ)((ىههؿ لحذنجىمب لمأذ لرهر لحذ مطن ل(ٗٗٔ)ل لنه لر مَّ  ل

للريمصلنفنرال(٘ٗٔ)((لللل  ينحلج نالذن ّللل"لأذلقؿلياللنفنا:لنؿلجىن لن ّل"لنؿلن ّلن رذه:ل))
ل"ن َّل"لن عرؿلنهلرحذ عؿلحذنضالمعلنفنرؼ للر مَّ لنهلحذخّمحط؛لإنليمصل(ٙٗٔ)حذ ال  لأفَّ

ل"ن َّل"لن عرؿلنهلذ عؿلنفنرؼلى ايمة:ل))جىن (( ل.(ٚٗٔ)أفَّ

ىر  جاللنفلخوؿلن طلحذنف لفرؿلفنؼلحذ عؿل  لطىالبل)مرحهملحذ منفل:للحذخالىنل
لحذجلنمنرفللنفلحذجىالدالحذط يللللره :لهػ"(لٕٗ٘رجىالدالحذ جعللذ نالقرذ ل"ت

أراًل:لإفلحذفنؼليعج لحال  الطلرحذ ط ل  لحذ وللرحال طو للرحذ عؿلذوللهرلحفاح ل
ش  لناللطؿلناللأرلناللي املنفلفمطللأرلىأليملأرلفنؿلنفل الفؿلللر  لحال طو ل

لهرلناللاؿلف جلفا ل  لأفالحلزنجللحذلولللرذهلىأليملرنعججل.

حذ عؿلحذنالض لرحذنضالمعليمرزلفجالحذنالقرذ لنشمطلرمرالناللياؿلف جلللالجياًل:لإفلفنؼ
لطىالبل ل   لمال ت لحذطميـ لحذ منف لنف لأنل ل لنعاع لذنذؾ لنل جال لرقا لقميجلل حذنفنرؼلنف

ل)مرحهملحذ منفلرجىالدالحذ جعل(لذ نالقرذ .ل

ييالللالذلاًلل:لحذفنؼلذ  عؿلي يالحذىرطيالطناللظيمل  لحذن الاملأرلذنيالفلحذييأعلحذى ليطرفل 
لحذ عؿلف جل لذنيالفلزنف لأر لل لىنييزح لأر ليطرفلفالاًل لفجانال لحذن جا لنر الطل لإذيه حذن جا

لأ السلى املحذ عؿلحذنفنرؼلرغيمهال.
 الهىامش والمصادر:

                                                           

(
3

 . ٕٕٓ-ٕٔٓ/ٖ) حذؼ ( :  كتاب العيف ، أحمد بف الخميؿ الفراىيدي: مادة( 

(
2

 1/121يادة )ح ذ ف( : ( انصذاح في انهغت، إسًاعيم بٍ دًاد انجوهزي، 

(
3

 41 - 9/39( نساٌ انعزب، ابٍ يُظور، يادة )دذف( : 

(
4

 162( يُظز: انًعجى انوسيط: 

 3/112( انبزهاٌ في عهوو انقزآٌ، انشركشي: 5)



 هـ1111-م  2022. لسنة ( 1الثالث/ ملحق) /العددرابع /المجلد ال رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 
3391 

                                                                                                                                                      

 .2/362أبو انفتخ عثًاٌ بٍ جُي:  ، انخصائص ( يُظز :6)

 .ٙٓٔفنالحذ الهملحذمممالج :ل-االدؿلحلفمالزل( 7)

(
8

 283 -281انتفكيز انُذوي، د. عهي أبو انًكارو: ( يُظز: أصول 

(
9

 76( انُكت في إعجاس انقزآٌ، انزياَي: 

 .ٙٚ، قدامة بف جعفر :  نقد  النثر  ( 39)

 . ٜظاىرة الحذؼ في الدرس المغوي ػػ طاىر سميماف حموده : ،ينظر( 33)

 .ٕٕٚ/ ٕغريب الحديث ، أبو ُعبيد القاسـ بف ساّلـ اليروي :  (31)

 )مادة فعؿ(.ٔٔ٘/ ٗمقاييس المغة:  معجـ( ٖٔ)
 )مادة فعؿ(. ٓٗٙالمفردات في غريب القرآف:( ٗٔ)
 .ٕٖ/ٗالقاموس المحيط: ( ٘ٔ)
 )مادة فعؿ(.ٕٔ/ ٔالكتاب)كتاب سيبويو(: ( ٙٔ)
 .ٔ٘/ ٔأوضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ: ( ٚٔ)
 .ٛٗٔ/ ٓٔطبقات الشافعية الكبرى، عبد الوىاب بف عمي بف عبد الكافي السبكي: ( ٛٔ)
 .ٖ٘/ ٔكتاب التعريفات: ( ٜٔ)
 .ٖٛ/ ٔ: يشرح الرضي عمى الكافية، محمد بف الحسف الرضي اإلستراباذ( ٕٓ)
 .ٖٙ/ ٕٔمفاتيح الغيب)التفسير الكبير(: ( ٕٔ)
 .ٖٓ٘ٗ/ ٔغرائب القرآف ورغائب الفرقاف: ( ٕٕ)
 .ٕٕٛٛ/ ٔمحمد متولي: تفسير الشعراوي، ( ٖٕ)
 .ٖ٘ٔٔ/ ٖالصنعة: جواىر القرآف ونتائج ( ٕٗ)
 .ٛٚٔ/ ٔإعراب الزّجاج: ( ٕ٘)
 .ٕٜ/ ٖينظر: التبياف في تفسير القرآف: ( ٕٙ)
 .ٜٚٗ/ ٕينظر: تفسير مجمع البياف: ( ٕٚ)
 .ٖٕٖ/ ٔينظر: التبياف في إعراب القرآف: ( ٕٛ)
 .ٙ٘أنوار التنزيؿ أسرار التأويؿ: ( ٜٕ)
 .ٕٖٛ/ ٕلمثاني: ينظر: روح المعاني في تفسير القرآف العظيـ والسبع ا( ٖٓ)
 .ٗٛٔ/ ٜٔينظر: جامع لطائؼ التفسير، عبد الرحمف بف محمد القّماش، د ت: ( ٖٔ)
 .ٖ٘ٔٔ/ ٖجواىر القرآف ونتائج الصنعة: ( ٕٖ)
 .ٖٛٔ/ ٔينظر: معاني القرآف لألخفش: ( ٖٖ)
اج: ( ٖٗ) عرابو لمزجَّ  .ٗٚٗ/ ٔينظر: معاني القرآف وا 
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 .ٛ/ ٖينظر: التبياف في تفسير القرآف: ( ٖ٘)
 .ٚٓٗ/ ٕينظر: تفسير مجمع البياف: ( ٖٙ)
 .ٕٗٗ/ ٔالكشاؼ عف حقائؽ غوامض التنزيؿ: ( ٖٚ)
 .ٜٕٚ/ ٔينظر: التبياف في إعراب القرآف: ( ٖٛ)
 .ٕٖ٘/ ٗينظر: الجدوؿ في إعراب القرآف: ( ٜٖ)
 .٘ٙ/ ٕينظر: إعراب القرآف وبيانو: ( ٓٗ)
 .ٖٙٔٔ/ ٖجواىر القرآف ونتائج الصنعة: ( ٔٗ)
 .ٜٚٔ/ ٔالمقتضب، محمد بف يزيد بف عبد اْلكبر الثمالي أبو العباس المبرَّد:  ينظر:( ٕٗ)
اج:( ٖٗ) عرابو لمزجَّ  . ٖٓٔ/ ٗينظر: معاني القرآف وا 
 .ٕٚ/ ٕينظر: الخصائص لبف جّني: ( ٗٗ)
اس: ( ٘ٗ)  .ٕ٘ٔ/ ٖينظر: إعراب القرآف لمنحَّ
 .ٕٗ/ ٕتيذيب المغة: ( ٙٗ)
 . ٖ٘ٔ/ ٗآي القرآف: ينظر: جامع البياف عف تأويؿ ( ٚٗ)
 .ٜٓٗ/ ٚينظر: تفسير مجمع البياف: ( ٛٗ)
 .ٜٕٔ/ ٘زبدة التفاسير، فتح اهلل بف شكر اهلل الكشاني: ( ٜٗ)
 . ٕٗ/ ٙالتفسير الكاشؼ، محمد جواد مغنية: ( ٓ٘)
 .ٔٛٛ/ ٖالمجتبى مف مشكؿ إعراب القرآف: ( ٔ٘)
 .ٔٓٗ/ ٘ٔالميزاف في تفسير القرآف: ( ٕ٘)
 .ٜٔ/ ٔجواىر القرآف ونتائج الصنعة: ( ٖ٘)
 .ٓٗ/ ٔينظر: معاني القرآف لمفرَّاء: ( ٗ٘)
 .ٜٕٛ/ ٔلبف جّني:  ينظر: الخصائص( ٘٘)
 .ٕٗٔالفروؽ المغوية: / ( ٙ٘)
 .ٕٕٚٔ/ ٔينظر: فقو المغة وسر العربية: ( ٚ٘)
 .ٜٖٗ/ ٗينظر: المخصص لبف سيده: ( ٛ٘)
 .ٜٕٙ/ ٔينظر: إعراب القرآف لبف سيده: ( ٜ٘)
 .ٕٖٕ/ ٔينظر: تفسير مجمع البياف: ( ٓٙ)
 .ٖٓ٘/ ٕينظر: لساف العرب: ( ٔٙ)
 .ٕٓٛ/ ٔمغني المبيب: ( ٕٙ)
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 .ٖٕٕ/ ٔشرح اْلشموني عمى ألفية ابف مالؾ: ( ٖٙ)
 .ٜٔ/ ٔجواىر القرآف ونتائج الصنعة: ( ٗٙ)
 .ٜٗ/ ٔمعاني القرآف لمفرَّاء: ( ٘ٙ)
 .ٔٔ٘/ ٔالقرآف:  عف تأويؿ آي جامع البياف( ٙٙ)
اج: ( ٚٙ)  .ٔ/ٔينظر: إعراب القرآف المنسوب لمزجَّ
 .ٖٚٔ/ ٔإعراب القرآف لبف سيده:  (ٛٙ)
 .ٕٛ٘/ ٕ: (الكشاؼ عف حقائؽ غوامض التنزيؿٜٙ)
 .ٖ٘ٓ/ ٔالتبياف في تفسير القرآف:  (ٓٚ)
 .ٖٕٙ/ ٔتفسير مجمع البياف:  (ٔٚ)
 .ٖٓٓ/ ٔاإلتقاف في عموـ القرآف: ( ٕٚ)
 .ٕٛ/ ٜالغيب)التفسير الكبير(: مفاتيح ( ٖٚ)
 .ٖٕٙ/ ٘ينظر: غرائب القرآف ورغائب الفرقاف: ( ٗٚ)
 .ٜٔ/ ٔجواىر القرآف ونتائج الصنعة: ( ٘ٚ)
اج: ( ٙٚ)  .ٕ/ ٔينظر: إعراب القرآف المنسوب لمزجَّ
 .ٕٖٔ/ ٔأحكاـ القرآف، أحمد بف عمي الجصَّاص: ( ٚٚ)
 .ٓٗٔ/ ٔينظر: تفسير السمرقندي:( ٛٚ)
 .ٗٓٔ/ ٕتفسير القرآف العزيز: ينظر: ( ٜٚ)
 .٘ٗٔ/ ٔالوجيز في تفسير الكتاب العزيز: ( ٓٛ)
 .ٕٗ/ ٘ينظر: مفاتيح الغيب)التفسير الكبير(: ( ٔٛ)
ينظر: اإلشارات الليية إلى المباحث اْلصولية، سميماف بف عبد القوي بف عبد الكريـ ( ٕٛ)

 .ٚٚ/ ٔالطوفي: 
 .ٜٗٔ/ ٔدة، خميؿ بف كميكمدي بف عبد اهلل الشافعي: ينظر: الفصوؿ المفيدة في الواو المزي( ٖٛ)
 .٘ٛ/ ٔجواىر القرآف ونتائج الصنعة: ( ٗٛ)
 .ٛٙٔ/ ٔمعاني القرآف لمفّراء: ( ٘ٛ)
 .ٙ٘ٔ/ ٔمعاني القرآف لألخفش: ( ٙٛ)
 .ٛٙٔ/ ٖجامع البياف عف تأويؿ آي القرآف: ( ٚٛ)
اج: ( ٛٛ)  .ٜ/ ٔإعراب القرآف لمزجَّ
اس: ينظر: إعراب القرآف ( ٜٛ)  .ٖٖٗ/ ٔلمنحَّ
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 .ٗٗٔ/ ٔمشكؿ إعراب القرآف: ( ٜٓ)
 .ٖٖٚ/ ٕالتبياف في تفسير القرآف: ينظر: ( ٜٔ)
 . ٕٙٔ/ ٕينظر: تفسير مجمع البياف: ( ٕٜ)
 .ٗٚ/ ٕينظر: إعراب القرآف لبف سيده: ( ٖٜ)
 بف الفواتح اإلليية والمفاتح الغيبية الموضحة لمكمـ القرآنية والحكـ الفرقانية، نعمة اهلل( ٜٗ)

 .ٜٗ/ ٔمحمود النخجواني: 
 .ٖ٘ٔٔ/ ٖٔجواىر القرآف ونتائج الصنعة: ( ٜ٘)
 .ٖٖٙ/ ٔتفسير الماوردي)النكت والعيوف(، عمي بف محمد بف محمد بف حبيب الماوردي: ( ٜٙ)
 .ٖٛ/ ٕينظر: إعراب القرآف لبف سيده: ( ٜٚ)
 .ٖ٘ٓ/ ٕينظر: الكشؼ والبياف عف تفسير القرآف: ( ٜٛ)
 .ٖٖٛ/ ٕينظر: التبياف في تفسير القرآف:  (ٜٜ)
 .ٕٓٗ/ ٔينظر: تفسير البغوي: ( ٓٓٔ)
 .ٕٓٙ/ ٔتفسير جوامع الجامع: ( ٔٓٔ)
 .ٖٖٔ/ ٔينظر:  تفسير الخازف )لباب التأويؿ في معاني التنزيؿ(: ( ٕٓٔ)
 .ٜٙ/ ٖينظر: روح المعاني في تفسير القرآف والسبع المثاني: ( ٖٓٔ)
 .ٖٗٙ/ ٔ، إسماعيؿ حقي بف مصطفى الحنفي: ينظر: تفسير روح البياف (ٗٓٔ)
 .ٖ٘ٔٔ/ ٖجواىر القرآف ونتائج الصنعة: ( ٘ٓٔ)
اج:  (ٙٓٔ) عرابو لمزجَّ  .ٓٓ٘/ ٔينظر: معاني القرآف وا 
 .ٖٕ٘/ ٖالكشؼ والبياف عف تفسير القرآف:  (ٚٓٔ)
 .ٛٛ/ ٖالتبياف في تفسير القرآف:  (ٛٓٔ)
 .ٖٚ/ ٕينظر: زاد المسير في عمـ التفسير:  (ٜٓٔ)
 .ٔ٘ٔ/ ٜمفاتيح الغيب) التفسير الكبير(:  (ٓٔٔ)
 .ٙٚ/ ٕفتح الرحمف في تفسير القرآف، مجير الديف بف محمد العميمي الحنبمي:  (ٔٔٔ)
 .ٖٗٔ/ ٔالمجتبى مف مشكؿ إعراب القرآف:  (ٕٔٔ)
 .ٖٙٔٔ/ ٖجواىر القرآف ونتائج الصنعة: ( ٖٔٔ)
اج:  (ٗٔٔ)  .ٜٕٖ/ ٖمعاني القرآف إعرابو لمزجَّ
اس:  إعراب القرآف (٘ٔٔ)  .ٕٔ/ ٖلمنحَّ
 .ٖ٘ٔ/ ٕمعاني القراءات لألزىري:  (ٙٔٔ)
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 . ٖٗٗ/ ٔينظر: حجة القراءات، عبد الرحمف بف محمد أبو زرعة ابف زنجمة:  (ٚٔٔ)
حكامو وجمؿ مف فنوف ألى بموغ النياية في عمـ معاني القرآف وتفسيره و إاليداية ينظر:  (ٛٔٔ)

 .ٖ٘٘ٗ/ ٚ:عمومو
 .ٗٚٛ/ ٕينظر: التبياف في إعراب القرآف:  (ٜٔٔ)
 .ٖ٘ٙ/ ٗينظر: الكتاب الفريد في إعراب القرآف:  (ٕٓٔ)
 .ٜٛ/ ٔٔينظر: الجامع ْلحكاـ القرآف:  (ٕٔٔ)
 .ٜٚ٘/ ٚينظر: الدرُّ المصوف في عمـ كتاب اهلل المكنوف:  (ٕٕٔ)
 .ٜٕٙ/ ٙٔينظر: الجدوؿ في إعراب القرآف:  (ٖٕٔ)
 .ٕٓٔ/ ٙانو: ينظر: إعراب القرآف وبي (ٕٗٔ)
 .ٚٔ/ ٔجواىر القرآف ونتائج الصنعة: ( ٕ٘ٔ)
 .ٛٚ/ ٔجامع البياف عف تأوي آي القرآف: ( ٕٙٔ)
اس: ( ٕٚٔ)  .ٗٔ/ ٔينظر: إعراب القرآف لمنحَّ
اص: ( ٕٛٔ)  .٘/ٔأحكاـ القرآف لمجصَّ
 .ٖٓٔ/ ٔينظر: غريب القرآف )نزىة القموب(، محمد بف عزير السجستاني: ( ٜٕٔ)
 .ٜٕٛ/ ٗلبف سيده: ينظر: المخّصص ( ٖٓٔ)
 .ٕ٘/ ٔالتبياف في تفسير القرآف: ( ٖٔٔ)
 .ٕٖ/ ٔتفسير السمعاني: ( ٕٖٔ)
 .ٓ٘/ ٔالتبياف في تفسير غريب القرآف، أحمد بف محمد شياب الديف ابف اليائـ: ( ٖٖٔ)
 .٘/ ٔزاد المسير في عمـ التفسير:  (ٖٗٔ)
 .ٛٙٔ/ ٔمفاتيح الغيب) التفسير الكبير(:  (ٖ٘ٔ)
 .ٚٚ٘فخر الديف الطريحي: ينظر: تفسير غريب القرآف، ( ٖٙٔ)
 .ٕٓ/ ٔجواىر القرآف ونتائج الصنعة: ( ٖٚٔ)
 .ٕٚ٘/ ٔينظر: الكتاب:  (ٖٛٔ)
 .ٕٛ/ ٔمعاني القرآف لمفّراء: ( ٜٖٔ)
 .ٖٕٔ/ ٔتفسير السمرقندي: ( ٓٗٔ)
 .ٕٕٖ/ ٔينظر: تفسير الراغب اْلصفياني، الحسيف بف محمد الراغب اْلصفياني:  (ٔٗٔ)
 .ٕٓٔ/ ٔينظر: التبياف في إعراب القرآف:  (ٕٗٔ)
 .ٕٕٓ/ ٔ: اؼ عف حقائؽ غوامض التنزيؿ(الكشّ ٖٗٔ)
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 .ٜٖٗ/ ٔينظر: الكتاب الفريد في إعراب القرآف:  (ٗٗٔ)
 .ٜٖٔ/ ٕالجامع ْلحكاـ القرآف: ( ٘ٗٔ)
 .ٕ٘ٚ/ ٔينظر: الجدوؿ في إعراب القرآف: ( ٙٗٔ)
 .ٓ٘/ ٔالمجتبى مف مشكؿ إعراب القرآف: ( ٚٗٔ)
 
ل

ل


