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في  التقدير في حروف المعاني الثنائيةالحذف و 

ألبي البركات  (البيان في غريب اعراب القرآن)كتاب 

 (هـ755ت )االنباري 

 
 

م. مجيد حميد سعيد الفتلي          سعاد كريدي كنداوي                               .أ.د         
جامعة القادسية –كلية اآلداب                                               جامعة القاسية  –كلية التربية                        

العراق     -الديوانية                                                              العراق  - الديوانية               

 

 

 الخالصة

اعرابَّبعضَّالظواهرَّالنحويةَّمنَّالغريب،َّومنهَّالحذفَّوالتقديرََّّ(هـ755تَّ)َّاالنباريَّأبوَّالبركاتَّعد َّ

َّ َّالثنائية: َّالحروف َّ)في َّالهمزة)أَْن َّ(مفتوحة َّو َّوِمْن، َّوال، َّوفي، َّوعن، َّالنداء)، ََّّ(يا َّالنسب)و ،َّ((ياء

وماَّكانَّعليهَّسلفهَّمنَّالعلماء،َّوموقفَّخلفهَّمنََّّولغرضَّمعرفةَّاألسبابَّالتيَّدعتَّاالنباريَّالىَّذلك،

َّذلكَّكانَّهذاَّالبحثَّالمتواضع.

َّ

َّ

َّ

Deletion and Appreciation in Binary Letters in the Book 

(Al-Bayan in Ghareeb Express the Koran to Abu Barakat 

Al-Anbari) (Died 577H) 

 

 

ABSRACT 

AL-Anbari considered some grammars are strange and from that the deleting and 

estimation in some double letters to know the causes that made AL-Anbari to do 

this of other scientists who after and before him this was the present research. 
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 الحذف والتقدير في الحرف الثنائي
 

(مفتوحة الهمزة)أَْن  -1
(1)

. 

وُكْمَّبِهَِّقالَّتعالى:َّ) ََُّعلَْيُكْمَِّليَُحاجُّ ثُونَُهْمَّبَِماَّفَتََحَّاَّلل  ،َّوهريََّّ(كري)الرم َّال َّ))[،َّقرالَّاالنبراري:2/57َّ(َّ]سورةَّالبقررةَّأَتَُحد ِ

،َّوانماَّدخلتَّعلىَّالفعل؛َّالنََّّ(أَنَّْ)تنصبَّالفعلَّبتقديرَّ المقدرةَّوالفعلَّفريَّتقرديرََّّ(أنَّْ)عندَّالبصريين،َّوهيَّال َّالجر ِ

((االسم
(2)

.َّ

(َّ َّهذهَّالظاهرةَّظاهرةٌَّمعروفةٌَّعندَّالنحاة،َّفقدَّذكرَّالنحاسَّأن  وُكمَّْإِن  وإْنَّشرتتَّباضرمارََّّ(ال َّكري)نصربَّبـرـ))(َِّليَُحاجُّ

((وعممةَّالنصبَّحذفَّالنونَّ(أَنَّْ)
(3)

ََّّ انيَّوابنَّجنيَّان  تنصبَّالفعرلَّظراهرةَّاوَّمقردرة،َّوتنقلرهَّالرىََّّ(أَنَّْ)وذكرَّالرم 

َّمتسصصرةَّباالسرماءَّاالَّانهراَّي رمرَّ َّحرروفَّالجرر ِ بعردهاَّاالستقبال،َّوتُقدرَّمرعَّالفعرلَّبالمصردر،َّوعلرىَّالرر مَّمرنَّان 

نَّالمصدرَّالمؤولََّّ(أنَّْ) ِ ،َّفيكرونَّكرالحرفَّالرداخلَّعلرىََّّ-منَّأْنَّوالفعرل–لتكو  وهروَّبمقرا َّاالسرمَّالمسربورَّبحررفَّجرر 

االسم
(4)

.َّ

الداخلةَّعلىَّالفعلَّالم ارعَّهيَّال َّالجرَّالتريَّتردخلَّعلرىََّّ(الم )علىَّانَّهذهََّّ-قبلَّاالنباري–لقدَّاجمعَّعلماءَّالنحوَّ

نَّمرعََّّ(أنَّْ)الناصبةَّللفعلَّالم ارع،َّوذلكَّبتقديرََّّ(كي)بمعنىََّّ؛َّالنها(ال َّكي)االسماء،َّوتسمىَّ ِ بعدَّهذهَّالرم ،َّلتكرو 

؛َّالنهرراَّداخلررةَّعلررىَّالفعررلَّفرريَّاللفرر ،َّوعلررىَّاالسررمَّفرريَّالمعنررى،َّفقولررك:َّ(بالتقرردير)الفعررلَّالداخلررةَّعليررهَّمصرردرا َّمررؤوال َّ

َّباال ،َّولرمََّّ(أنَّْ)منََّّ(المصدرَّالمؤول)اجتهدُتَّألنجح،َّبمعنىَّاجتهدُتَّألنَّانجَح،َّفيكونَّ المقدرةَّوالفعلَّفيَّمحلَّجر ٍّ

يجعلَّالباقوليَّاعرابَّهذهَّاآليةَّمنَّالمشكلَّاوَّالمع رل؛َّالنهراَّظراهرةَّاعرابيرةَّسرليمة
(5)

،َّوالرىَّمثرلَّذلركَّذهربَّاكثررَّ

،َّوالََّّ(أنَّْ)والناصربَّللفعرلََّّ(كي)الم َّبمعنىَّ))العلماء،َّذكرَّالعكبريَّانَّ م رمرة؛َّالنَّالرم َّفريَّالحقيقرةَّحررفَّجرر ٍّ

((لىَّاالسمتدخلَّاالَّع
(6)

َّهرذهَّالرم َّال َّالتعليرل؛َّالنَّمراَّقبلهراَّعلرةَّلمراَّبعردهاَّ والىَّمثلهَّذهربَّالمرراديَّفاضرافَّان 
(7)

َّ.

َّهرذهَّالرم َّهري َّاالولرىَّانَّيكرونَّالمقردرَّبعردهاَّ(ال َّكري)وعلىَّالرر مَّمرنَّان  َّ(أنَّْ)النَّ))؛َّ(كري)ولري ََّّ(أَنَّْ)،َّاالَّان 

((امكنَّفيَّعملَّالنصبَّمنَّ يرها
(8)

َّ

َّ َّهناكَّقاعدةَّنحويةَّسليمةَّتشيرَّالىَّأن  حررفَّمصردريَّيردخلَّعلرىَّالفعرلَّالم رارعَّفينصربه،ََّّ(أنَّْ)يظهرَّمماَّتقد َّان 

ويُسبَُكَّمنهَّمعَّالفعلَّمصدٌرَّمؤولَّيجوزَّجرهَّبحرفَّالجر؛َّإلسميةَّالمصدرَّالمرؤول،َّوالَّفرررَّفريَّانَّيكرونَّذلركَّمرعَّ

وُكمَّْتَّفيَّالنصَّالكريمَّ)اوَّالمقدرةَّكماَّجاءَّ(ألْنَّيحاجوكم)الظاهرةَّمثل:ََّّ(أنَّْ) (َّولري َّهنراكَّمراَّيردعوَّالرىَّاْنَِّليَُحاجُّ

نعد َّاعرابَّالنصَّالكريمَّمنَّالغريب،َّويعززَّذلكَّاجماعَّعلماءَّاللغةَّالعربيةَّعلىَّهذهَّالقاعدةَّالنحوية
(9)

.َّ
َّ

عن -2
(10)

 

[،َّقررال14/22َّ(َّ]سررورةَّفصررلتَّأَْبَصرراُرُكْمََّواَلَُّجلُررودُُكمَّْ)َوَمرراَُّكْنررتُْمَّتَْسررتَتُِروَنَّأَْنَّيَْشررَهدَََّعلَررْيُكْمََّسررْمعُُكْمََّواَلَّقررالَّتعررالى:َّ

أْنَّوصرلتهاَّفريَّمحرلَّنصربَّبتقرديرَّحررفَّالجرر،َّوتقرديره:َّمراكنتمَّتسرتترونَّعرنَّأْنَّيشرهدَّعلريكم،َّفحرذفَّ))االنباري:َّ

((فآتصلَّالفعلَّبهَّ(عن)
(11)

أَنَّيشرهدَّ،َّلقدَّاشارَّالطبريَّعندَّتأويلهَّلآليةَّالكريمةَّانكمَّماَّكنتمَّتسرتترونَّاوَّتتقرونَّمرنَّ

عليكمَّسمعكمَّوابصاركمَّوجلودكمَّيو َّالقيامة،َّاوَّانكرمَّمراَّكنرتمَّتعتقردونَّذلرك
(12)

تَّ).َّواليرهَّذهربَّابروَّنصررَّالفرارابيَّ

َّتقديرََّّ(ه333 عرنَّشرتمَّفرمنَّ))فيَّمثلَّهذاَّالرنصَّالكرريمَّيشريرَّالرىَّمعنرىَّالفاعليرة،َّوقردَّمثرلَّلرذلكَّبـرـَّ(عن)فذكرَّان 

((لفمنَّكانتَّالسصومة
(13)

لكريمة:َّعنَّانَّيشهدَّعليكمَّسمعكمَّوابصراركمَّوجلرودكمَّكرانَّاالسرتتارَّاوَّ،َّوهوَّفيَّاآليةَّا

َّ،َّواستشهدَّبقولَّلبيدَّبنَّربيعة:(منَّاجل)فيماَّتقد َّللتعليل،َّأي:ََّّ(عن)عدمه،َّوعد َّالزجاجيَّمعنىَّ

َّتقِلُصَّالغيطاُنََّعْنهََََََََََُّّّّّّّّّّيبذَُّّمفازةََّالِسْمِ َّالكمالَِّ ِلوردٍّ
(14)

َّ

((عنَّأْنَّيشهد،َّومنَّأْنَّيشهد))،َّهما:َّوقدَّجعلهاَّمكيَّالقيسيَّبتقديرين
(15)

،َّوذهبَّالباقوليَّوالطبرسيَّالىَّانَّ

التقدير:َّمنَّأْنَّيشهدَّعليكم
(16)

َّاالخيرَّجعلَّ وبالعك َّوهوَّتقديرَّسبقهَّاليهَّابنَّقتيبةَّ(من)بمعنىََّّ(عن)،َّاالَّان 
(17)

َّ،
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َّاالنسانَّالَّيمكنَّلهَّاخفاَءَّاعمالهَّعنَّاع ائهَّالتيََّّوقدَّاشارَّالطبرسي الىَّذلكَّعندَّتفسيرهَّلآليةَّالكريمةَّفذكرَّان 

َّمعنىَّ المقدرَّفيَّهذهَّاآليةََّّ(عن)تشهدَّعليهَّيو َّالقيامةَّومنهاَّالسمعَّوالبصرَّوالجلود،َّوهيَّاشارةَّواضحةَّالىَّأن 

ارجحَّلداللةَّالنصَّالكريمَّعلىَّالتعليلعندَّا لبَّالنحاةَّوالمفسرينََّّ(عن)،َّولكنَّتقديرَّ(من)الكريمةَّهوَّ
(18)

.َّ

فيَّاآليةَّالكريمةَّمنَّ ريبَّاالعراب،َّلكنَّالبحثَّيشيرَّالىَّسممةَّالتقديرَّلتحققَّداللةََّّ(عن)لقدَّعد َّاالنباريَّتقديرَّ

كماَّاشارَّالىَّذلكَّابوَّنصرََّّ(عن)النصَّالكريم،َّاماَّباشتمالِهَّعلىَّمعنىَّالفاعليةَّعنَّطريقَّتقديرَّحرفَّالجرَّ

َّالفارابي،َّ َّعليهَّالنصَّالكريم،َّاوَّبالداللةَّعلىَّالتعليل،َّوهوَّترجيحَّا لبَّالنحاةَّوالمفسرين،َّوالسيماَّان  َّ(عن)ودل 
رَّقبلَّالمصدرَّالمؤولَّمنَّأْنَّوالفعلَّفيَّقولهَّتعالى:َّ هوَّاحدَّالحروفَّالُمعَِللَةَّالتيَّتسبقَّاالسماءَّلفظا َّوتقديرا ،َّوقدَّقُد ِ

(،َّأي:َّعنَّالشهادةأَْنَّيَْشَهدََّ)
(19)

ناكَّظواهرَّصوتيةَّودالليةَّونحويةَّاخرىَّلهذاَّالحرفَّالَّيتسعَّلهاَّمجالَّ.َّوه

البحث
(20)

.َّ

في -3
(21)

 

اََّوُهد ىَِّللن اِسَّتَْجعَلُونَهَُّقََراِطيَ َّتُْبدُوَنَهاََّوتُسَّْقالَّتعالى:َّ) اقُْلََّمْنَّأَْنَزَلَّاْلِكتَاَبَّال ِذيََّجاَءَّبِِهَُّموَسىَّنُور  (َّفُوَنََّكثِير 

[،َّذكرَّاالنباريَّانَّتقديرَّاآليةَّالكريمةَّهو:َّتجعلونهَّفيَّقراطي ،َّأي:َّفيَّصحف،َّبتقديرَّحرف7/34َّ]سورَّةَّاالنعا َّ

َّللفعلََّّ(قراطي )الذيَُّحذفَّفاتصلَّالفعلَّبــَّ(في)الجرَّ ،َّولمَّيشرَّاالنباريَّالىَّ(تجعلون)مباشرةَّفنصبهَّمفعوال َّثانٍّ

لىَّذلك،َّفنقلَّعنهسببَّالحذفَّوالتقدير،َّوانماَّسبقهَّمكيَّالقيسيَّا
(22)

.َّ

َّعليهَّنٌصَّسابقَّفيَّالسورةَّالمباركرةَّنفسرها،َّ َّهذاَّالتقديرَّلي َّ ريبا َّفيَّالنصَّاقرآنيَّالكريم،َّومأثورَّالقول،َّفقدَّدل  إن 

َّوهوَّقولهَّتعالى:َّ) ْلنَاََّعلَْيَكَِّكتَاب اَّفِيَّقِْرَطراسٍّ [،َّأي:َّفريَّصرحيفة7/5ٍَّّ(َّ]سرورةَّاالنعرا ََّولَْوَّنَز 
(23)

،َّوقردَّجعرلَّابروَّنصررَّ

اْلِكتَراَبَّمنَّحروفَّالنسبة،َّوعد هَّمنَّاكثرَّالحروفَّداللةَّعليها،َّوالمقصودَّفيَّهذهَّاآليةَّالكريمةَّنسبةَّ)َّ(في)الفارابيَّ

اََّوُهرد ى (القرراطي )(َّالرىَّالمكرانَّالسرالَّالرذيَّوضرعهَّقومرهَّفيره،َّوهري:َّال ِذيََّجاَءَّبِِهَُّموَسرىَّنُرور 
(24)

.َّفهنراكَّنسربةَّ

َّ(الرذيَّيحرلَُّّ-الحرالَُّّ)وبينَّالمظروفَّالرذيَّهروََّّ(القراطي )الذيَّهوََّّ(المحل)بينَّالظرفََّّ(في)اوجدهاَّحرفَّالجرَّ

َّ(القرراطي )وصرورةَّلمعنرىََّّ(التروراة)قبرلَّانَّنسرمعَّالرنصَّصرورةَّلمعنرىََّّ-اساسرا َّ–ففريَّذهننراََّّ(التوراة)المتمثلَّبــ

هَّفرريَّتركيرربَّمعرري نَّعلررىَّوجررهَّ،َّالررذيَّيحمررلَّمعنررىَّالظرفيررةَّالعامررةَّقبررلَّاسررتعمال(فرري)وصررورةَّللرررابنَّبينهمرراَّوهرروَّ

االختصررال
(25)

فالنسرربةَّكشررملَّكررلَّمررنََّّ(الظرفيررةَّالزمانيررةَّوالظرفيررةَّالمكانيررة)،َّوالمقصررودَّبالظرفيررةَّالعامررة،َّهرروَّ

ََّّ(الحال)وَّ(المحل) ((تعرمَّاالَّبرينَّومترى))َّ(فري)فيَّزمرانَّومكرانَّمعينيرين،َّوالظرفيرةَّفريَّحررفَّالجرر ِ
(26)

وهروَّفريََّّ

النرهَّيصرلحَّللظرفيرةَّالزمانيرةَّوللظرفيرةَّالمكانيرة،َّوقردَّاجتمعراَّفريَّقولرهَّتعرالى:َّ؛َّ(زمكراني)المصطلحَّالحرديثَّحررٌفَّ

وُ َّ)) [1-33/2(َّ]سورةَّالرو َّ(َّفِيَّبِْ عَِِّسنِين3ََّ(َّفِيَّأَدْنَىَّاأْلَْرِضََّوُهْمَِّمْنَّبَْعِدََّ لَبِِهْمََّسيَْغِلبُوَنَّ)2ُ ِلبَِتَّالرُّ
(27)

.َّ

كرررانَّوهررروَّفررريَّاالسررراسَّمشرررتقَّمرررنَّاللفررر َّالمتينررريَّوالزمكانيرررةَّمصرررطلحَّلغرررويَّحرررديثَّمنحررروتَّمرررنَّالزمرررانَّوالم

(Chronotope)ََّّالسمةَّالطبيعيةَّلعمقةَّترربنَّبرينَّالزمرانَّ))،َّانه:َّ(قاموسَّالسرديات)فيََّّ(جيرالدبرن )وقدَّعرفه

((والمكان
(28)

.َّ

َّداللتهَّتشيرَّالىَّقو َّسيدناَّموسىَّ َّالمتأملَّلم مونَّالنصَّالكريم،َّيجدَّأن  ؛َّالنهمَّكرانواَّيعملرونَّعلرىَّ(عليهَّالسم )إن 

وجروبََّّ(ل)اهوائهمَّكثيرا َّمسالفة َّللتوراة،َّويظهرونَّماَّجاءَّفيهاَّقليم ،َّويكتمونَّالكثير،َّومنهَّذكررَّالرسرولَّالكرريمَّ

لداللرةَّالرنصََّّ(فري)تحتمرانَّتقرديرََّّ(الزمكانيرة)اتباعهَّوهوَّماَّيشيرَّالىَّالظرفيةَّالزمانيةَّوالمكانيرةَّمجرازا ،َّفالنسربةَّوَّ

كالكريمَّعلىَّذل
(29)

.َّ

َّأخرىَّلحرفَّالجررَّ َّ(فري)لقدَّتوصلَّبعضَّعلماءَّاللغةَّوالتفسيرَّالىَّمعانٍّ ،َّومرنهمَّالزجراجيَّوالرمراني،َّفقردَّذكرراَّان 

،َّفتقرول:َُّكتبرِتَّالتروراةَُّفريَّقرطراس،َّاوَّفريَّقرراطيَ ،َّأي:َّاشرتملَّالقرطراسَّ(االشتمال)اوََّّ(الوعاء)هوََّّ(في)معنىَّ

َّلها علىَّالتوراةَِّفكانَّوعاء 
(30)

،َّاما
َّ

ن)ابنَّفارسَّفقدَّاطلقَّعليهَّمصطلحَّ ،َّويقصدَّبهَّاالحتواء،َّفتقول:َّالكتاُبَّ(الت مُّ

فيَّالمكتبة،َّأي:َّضمنَّكتبَّالمكتبةَّاوَّمنَّمحتويتها
(31)

.َّ
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،َّفأكدواَّظرفيتهراَّالزمانيرةَّوالمكانيرة،َّوجعلوهراَّعلرىَّقسرمين،َّ(في)فيَّمعانيََّّ(خلفَّاالنباري)لقدَّتوسعَّعلماءَّالنحوَّ

هما:
(32)

َّ

 اوالً: الحقيقي:

َّمنَّ (4 َّوالَمحلُّ  .(القاضيَّفيَّالمحكمة)،َّمثل:َّ(الذات)انَّيكونَّالحالُّ

2) َّ ََّّ(معنى)انَّيكونَّالحالُّ  .(الجماُلَّفيَّالزهور)،َّمثل:َّ(ذات)والمحلُّ

 ثانياً: المجازي:

َّمنَّ -4 َّوالمحلُّ (َّاةٌََّولَُكرْمَّفِريَّاْلِقَصراِلََّحيَر،َّومنرهَّقولرهَّتعرالى:َّ)(النجاحَّفيَّاالجتهاد)مثل:ََّّ(المعنى)انَّيكونَّالحالُّ

 [.2/453]سورةَّالبقرةَّ

2- َّ ََّّ(معنى)انَّيكونَّالحالُّ  .(العلُمَّفيَّالكتاب)،َّمثل:َّ(ذات)والمحلُّ

3- َّ ََّّ(ذات)انَّيكونَّالحالُّ َّدائمٍَّّ)،َّمثل:َّ(معنى)والمحلُّ  .(المسلمونَّفيَّنصرٍّ

َّ تقديرَّبثمثَّكلماتَّنقلهاَّاالنباريَّعنَّمكيَّالقيسيَّبرالحرفَّالواحرد،َّوعرد ََّّ(تجعلونهَّفيَّقراطي )نسلصَّمماَّتقد َّان 

فيَّاآليةَّالكريمةَّمنَّ ريبَّاعرابَّالنصَّالقرآنيَّالكريمَّعلىَّالر مََّّ(في)الحذفَّوالتقديرَّلحرفَّالجرََّّ-منَّخملها–

ْلنَراََّعلَْيرَكَِّكتَاب راَّفِرريََّولَرْوَّنَفريَّالرنصَّمرنَّ يررَّتقردير،َّوذلركَّفريَّقولرهَّتعرالى:َّ)َّ(فري)مرنَّالقرينرةَّالتريَّتردلَّعلرىَّذكررَّ ز 

َّ [،َّإضافةَّالىَّسعةَّداللرةَّالحررفَّعنردَّاخرتمفَّموقعرهَّفريَّالتراكيربَّاللغويرة،َّاذَّيمكرنَّأْن7/5َّ(َّ]سورةَّاالنعا َّقِْرَطاسٍّ

،َّوقردَّتكرونَّهرذهَّالظرفيرةَّحقيقيرةَّاوَّمجازيرة،َّوهريَّفريَّالقسرمينَّيمكرنَّأْنَّتكرونَّ(زمانيةَّاوَّمكانية)يدلَّعلىَّالظرفيةَّ

فيَّالشاهدَّالكريمَّجاءتَّلمعانَّعدةَّمنهرا:ََّّ-في–ةَّمنَّ يرَّتاثيرَّعلىَّداللةَّالنص،َّومعَّكلَّماَّتقد َّفهيَّظاهرةَّاوَّمقدر

نَّاضافةَّالىَّالظرفيةَّحقيقة َّاوَّمجازا َّ َّالنسبة،َّاوَّالوعاء،َّاوَّاالشتمال،َّاوَّالت مُّ
َّ

ال-4
(33)

. 

َّتقرديرَّاآليرةَّالكريمرةَّهرو:1/437َّ(]سرورةَّالنسراءَّفَرَمَّتَت بِعُرواَّاْلَهرَوىَّأَْنَّتَْعرِدلُواَّقالَّتعرالى:َّ) لرتمَّ))[،َّذكررَّاالنبراريَّأن 

((تعدلوا
(34)

النافيةَّوقدَّاختلفَّعلماءَّاللغةَّوالتفسيرَّفيَّداللةَّهرذاَّالرنصََّّ(ال)،َّأي:َّأِلنَّالَّتعدلوا،َّبتقديرَّال َّالتعليل،َّو

((الَّتتبعواَّالهوىَّفتعدلوا))الكريم،َّفقدَّجعلَّالزجاجَّداللتهَّعلىَّ
(35)

ويبدواَّانهَّقصدَّمرنَّذلركَّاالنحررافَّاوَّالميرلَّعرنََّّ

َ ْيِرَّاْلَمْغُ روِبََّعلَرْيِهْمَّفيَّقولهَّتعالى:َّ)َّ(ال)االَّلتوكيدَّالكم ؛َّالنَّاألصلَّهوَّالغاؤها،َّفــَّ(ال)جادةَّالحق،َّوماَّقُدرتَّ

ال ِيَنَّ) [،َّوفري57/4َّ(َّ]سرورةَّالقيامرةَّ(4َّاَمرِةَّ)اَلَّأُْقِسرُمَّبِيَرْوِ َّاْلِقيََّ[،َّوفريَّقولرهَّتعرالى:َّ)4/5(َّ]سورةَّالفاتحرةَّ(5ََّواَلَّال  

َّتَْسُجدََّقولهَّتعالى:َّ) [،َّلمَّتدلَّعلىَّالنفيَّوانماَّدلتَّعلرىَّتوكيردَّالكرم َّالَّنفيره5/42]سورةَّاألعرافََّّ(َماََّمنَعََكَّأاَل 
(36)

َّ.

َّعليرهََّّفإتباعَّالهوىَّفيَّاآليةَّالكريمةَّقدَّيؤديَّالىَّالشركَّباهللَّتعالى،َّاوَّاالنحرافَّمنَّااليمانَّالىَّالكفرر،َّوهرو مراَّتردلُّ

:َّ)(ع،َّد،َّل)المعانيَّالمشتركةَّفيَّ َّوجرل  َّال رِذيَنََّكفَرُرواََّّ،َّفهيَّفريَّسرورةَّاالنعرا َّتعنريَّالشرركَّبراهللَّتعرالى،َّقرالَّعرز  ثُرم 

،َّوفررريَّسررورةَّاألعررررافَّتعنررريَّالعررردلَّ(شرررريكا َّ)[،َّأي:َّيجعلرررونَّلرررهَّعررديم 7/4َّ(]سرررورةَّاالنعررا َّ(4َّبِررَرب ِِهْمَّيَْعرررِدلُوَنَّ)

ََّوبِرِهَّيَْعرِدلُوَنَّ)كم،َّقالَّتعالى:َّ)واالنصافَّفيَّالح ِ ةٌَّيَْهدُوَنَّبِراْلَحق  [5/473َّ(]سرورةَّاالعررافََّّ(473َوِمْنَّقَْوِ َُّموَسىَّأُم 

وفريَّسرورةَّاالنفطرارَّللتسرويةَّواالكمرال،َّقرالََّّ-كمراَّتقرد –أي:َّينصفون.َّوفيَّسورةَّالنساءَّتعنيَّالميلَّعنَّجرادةَّالحرقَّ

اَكَّفَعَررتعررالى:َّ) بَررَكَّ)5دَلََكَّ)ال ررِذيََّخلَقَررَكَّفََسررو  َُِّصرروَرةٍََّّمرراََّشرراَءََّرك  [،َّأي:َّخلقررك1َّ-12/5(]سررورةَّاالنفطررارَّ(1َّ(َّفِرريَّأَي 

ادىَّالرىَّتبراينَّداللرةَّالرنصَّعنردَّالطبرسري،َّفقرالَّعرنََّّ(تَْعرِدلُوا)بصورةَّمتكاملةَّ.َّانَّهذاَّالمشرتركَّاللفظريَّفريَّمعرانيَّ

يجوزَّأْنَّيكونَّفيَّموضعَّنصربَّبأنرهَّمفعرولَّبره،َّأي:َّهروَّيرأمُرَّانَّتعردلوا،َّويعنريَّالقسرنَّواالنصراف،َّاوَّ)):َّ(تَْعِدلُوا)

كراهةَّأْنَّتعدلوا،َّأيَّتشركواَّاوَّتميلوا،َّويجوزَّأْنَّيكونَّفيَّموضعَّجرَّعلرىَّمعنرى:َّفرمَّتتبعرواَّالهروىَّلتعردلوا...َّأي:َّ

((ألنَّتعدلوا
(37)

َّ

َّالمشتركَّاللفظيَّفيَّ لفراظَّموضروعَّتسصصرتَّبرهَّاللغرةَّالعربيرةَّدونَّ يرهراَّمرنَّاللغرات،َّوفيَّ يرهَّمنَّاالَّ(عدل)إن 

فلكلَّجذرَّمفردَّمعنىَّعا ،َّلكنَّداللتهَّقدَّتستلفَّتبعا َّلموقعهَّفيَّتركيبَّلغويَّمعي ن،َّمماَّيرؤديَّالرىَّاشرتراكَّاكثررَّمرنَّ

َّالمعنىَّالعا َّللجذرَّ َّفيَّلف َّواحد،َّوعلىَّالر مَّمنَّأن  َّفرَّ(عدل)معنى  يَّالرنصَّالكرريمَّعلرىَّهروَّاالسرتقامة،َّاالَّان رهَّدل 

،َّالنَّسيارَّالنصَّيحتمَّذلك(الَّالنافية)الميلَّوعد َّاالستقامةَّبعدَّتقديرَّ
(38)

َّعردةََّّ(ال)،َّومنَّالجديرَّبالذكرَّانَّلـرـ معرانٍّ
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تحتمهاَّطبيعةَّالتركيبَّاللغوي،َّذكرَّمنهاَّالزجاجي:َّالجحد،َّوالعطف،َّوالنهي،َّوالحشو،َّوالصلة،َّوالنفري،َّوقردَّتوصرلَّ

َّداللتهاَّعلىَّالنَ َّ))فيَّقليلة،َّفقال:َّالىَّأن  ((قدَّتكونَّللنفي...َّفإنماَّتنفيَّاذاَّكرانَّقبلهراَّم رارع(ال)ان 
(39)

،َّوهروَّمراَّجراءَّ

َّ فيَّهذهَّاآليةَّالكريمةَّقُردرتََّّ(ال)فيَّاآليةَّالكريمة،َّوعلىَّهذاَّتكونَّداللةَّالنص:َّالَّعدلَّمعَّاتباعَّالهوى،َّوالسيماَّان 

النهاَّزائدةَّبعدَّاْنَّالمصدريةإلتما َّالكم َّونفيَّكم َّتقد َّعليهاَّمعَّجوازَّحذفها؛َّ
(40)

،َّوقدَّذُكررَّفريَّالرنصَّالكرريمَّمرنَّ

َّيَْعلََمَّأَْهُلَّاْلِكتَابَِّ يرَّحذفَّوتقدير،َّقولهَّتعالى:َّ) [،َّوهوَّماينسجمَّمعَّماَّذهبَّاليهَّالزجاجي75/23َّ(]سورةَّالحديدَِّلتَم 

َّوابنَّفارس.

بدال َّمرنََّّ(فيَّأْنَّالَّتعدلوا)،َّأي:َّ(الم )ي َّولَّ(في)لكنهَّجعلَّالسافضَّالمقدرََّّ(ال)وقدَّذهبَّمكيَّالقيسيَّالىَّتقديرَّ

(َّ َّداللةَّالنصَّواحدة،َّفقدَّيراتيَّالرم َّبمعنرىَّ(ِلتم  وبرالعك َّ(فري)،َّعلىَّالر مَّمنَّاختمفَّواسطةَّالسفضَّاالَّان 
(41)

َّ.

ولمَّيجعلَّالباقوليَّاعرابَّهذاَّالنصَّالكريمَّمنَّالمشكلَّاوَّالمع ل،َّويبدوَّانرهَّعلرىَّصرواب؛َّلمراَّتقرد َّمرنَّبيرانَّلرذلكَّ

َّكثرةَّورودهَّفيَّالقرآنَّالكريم...ول

َّداللةَّالرنصَّالكرريمَّمرعَّتقرديرَّ اوَّعدمرهَّالَّتتغيرر،َّوهروَّمفهرو َّعرا َّيردلَّعليرهَّعرد ََّّ(ال)والواضحَّمنَّخملَّالبحثَّان 

َّالىَّالباطل،َّوماَّتقديرَّ ِ نصيََّّفيَّالنصَّالكريمَّاالَّلتوكيدَّداللةَّالنصَّبنسيجَّلغويَّمتآلفَّبإتسارَّ(ال)العدولَّعنَّالحق 

وسمةَّمنَّسماتَّكم ََّّ-كماَّتقد –دقيقَّمعَّتوخيَّا َّاللب ،َّوهيَّظاهرةَّلغويةَّمعروفةَّكثرَّاستعمالهاَّفيَّالنصَّالكريمَّ

((توكيردا َّفريَّالكرم َّ(ال)انَّالعرربَّتردخلَّ)):َّ(ه243-237تَّبرينَّ)العرب،َّقالَّقطرربَّ
(42)

،َّوقردَّشراطرهَّالررأيَّابروَّ

َّمجرا رال ِيَنَّ)زَّقولرهَّتعرالى:َّ)عبيدةَّعندَّبيانَّمجازَّسورةَّالفاتحرة،َّفرذكَرَّأن  (َّ]سرورةَّ(5ََّ ْيرِرَّاْلَمْغُ روِبََّعلَرْيِهْمََّواَلَّال  

(( يرَّالمغ وبَّعليهمَّوال الين))[َّهو:4/5َّالفاتحةَّ
(43)

والمتأملَّفريَّالرنصَّالكرريمَّيلمر َّالتررابنَّالرصرفيَّالرائرعََّّ

َّجمرراال َّوزادَّالنفرريَّفرريَّ قبررلََّّ(ال)للَجْحررِدَّفرريَّالررنصَّالكررريمَّعنرردَّذكرررَّ(َّتاكيرردا ََّ ْيررِرَّاْلَمْغُ رروِبََّعلَررْيِهمَّْالررذيَّزادَّالررنص 

(ال الين)
(44)

.َّ

َّالمتأملَّفيَّالنصَّيلم َّالفررَّبينهماَّمنَّخملَّالسبكَّوالصيا ةَّالمنسجمةَّفيَّبنراءَّالرنص،َّوهرذاَّمراَّيلمسرهَّالمتلقريَّ إن 

َّالحرذَفَّمعيرارَّمهرمَّمرنَّمعراييرَّالرنصَّاالبرداعي،َّاالَّانَّالمتلقريَّيسرعىَّ الرىَّتقرديرهَّمنَّ يرَّعناء،َّفعلرىَّالرر مَّمرنَّان 

((الَّيحذفَّإالَّماَّكانَّمعلوما َّمنَّ يرَّملرب َّعنردَّالمساطرب))لغرضَّاستقامةَّالداللة؛َّالنَّالمنشئَّ
(45)

َّ ،َّاضرفَّالرىَّأن 

دخولهرراَّ))،َّفقررال:َّ(الزائرردة)المصرردريةَّفجررازَّحررذفهاَّوتقررديرها،َّلررذلكَّاطلررقَّعليهرراَّابررنَّهشررا َّبـررـَّ(ان)تررزادَّبعرردََّّ(ال)

((كسروجها
(46)

َّتَْسرُجدََّ)،َّومثلَّلذلكَّبقولهَّتعالى:َّ [،َّأي:َّمامنعركَّانَّتسرجد،5/42َّ(َّ]سرورةَّاالعررافَّقَاَلََّمراََّمنَعَرَكَّأاَل 

َّابنَّهشا َّذكرَّانَّ(ال)بغيرَّ زائدةَّاالَّانرهَّقرال:ََّّ(ال)،َّفدخولهاَّوعدمهَّالَّيؤثرانَّعلىَّداللةَّالنص،َّوعلىَّالر مَّمنَّأن 

يسربقَّالرىَّاالذهرانَّانَّالزائردَّهروَّالرذيَّالَّوينبغيَّأنَّيتجنبَّالمعربَّانَّيقولَّفيَّحرفَّمنَّكتابَّهللاَّانرهَّزائرد؛َّالنرهَّ))

((معنىَّله،َّوكم َّهللاَّسبحانهَُّمنزهٌَّعنَّذلك
(47)

فرإنَّقلرتَّ))،َّوقدَّذكرَّابروَّالثنراءَّالشمسريَّفريَّشررحهَّلكترابَّااِلعرراب:َّ

َّمنه؟َّقلت:َّالنعنيَّبالمزيدَّاللغوَّال ائعَّبل...َّهوَّزيادةَّفيَّالهديَّ يرَّ َّوبيان،َّفكيفَّحكمَّبزيادةَّحرفٍّ القرآنَّكلهَّهدى 

((ادحَّفيهق
(48)

َّ
َّ

(ِمنْ ) -7
(49)

 

َِّلِميقَاتِنَرراقررالَّتعررالى:َّ) َّالتقررديرَّهررو:5/477َّ(َّ]سررورةَّاالعرررافََّواْختَرراَرَُّموَسررىَّقَْوَمررهََُّسررْبِعيَنََّرُجررم  [،َّذكرررَّاالنبرراريَّأن 

فنصربهََُّّ(قرو )فتعدىَّالفْعلَّالىََّّ(ِمنَّْ)واختارَّموسىَّمنَّقومِه،َّفحذفَّحرفَّالجرَّ
(50)

فلمراَّ))،َّقرالَّسريبويهَّعرنَّذلرك:َّ

((حرفَّالجرَّعملَّالفعلَّحذفوا
(51)

،َّوهوَّتقديرَّسليمَّوردَّفيَّالنصَّالقرآنيَّالكريمَّكثيرا ،َّوعد هَُّابوَّعبيردةَّمرنَّالمجرازَّ

ونسبهَّالىَّبعرضَّالعرربَّولرمَّيرذكرَّمرنَّهرمَّالعررب
(52)

،َّوهروَّمرنَّالظرواهرَّاللغويرةَّالمألوفرةَّفريَّالكرم َّالعربريَّشرعرا َّ

َّونثرا ،َّومنهَّقولَّالنابغةَّالذبياني:

َّأوابدََّاالشعارَِّنُبتُتَُّزرعةََّوال سفاهةَُّكاسمهاَََََََََّّّّّّّّّيهديَّالي 
(53)

َّ

َّأي:َّمنَّأوابد.

َّوقالَّالفرزدر:
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َّالرياُحَّالزعازعَُّ ِمن اَّالذيَّاُختيَرَّالرجاَلَّسماحة َََََّّّّّوخيرا َّاذاَّهب 
(54)

َّ

للتبعيضَّكثيرا ََّّ(ِمنَّْ)أي:َّاختيَرَِّمنَّالرجال،َّوقدَّذكرَّالمراديَّانَّمجيءَّ
(55)

َّ

َّ-المتقردمين–فيَّهذهَّاآليرةَّالكريمرةَّوالشراهدينَّالشرعريينََّّ(من)علىَّتقديرَّحرفَّالجرَّلقدَّاجمعَّعلماءَّالنحوَّوالتفسيرَّ

للتبعريض،َّكقولررك:َّاخرذتَّكتابررا َّمرنَّالكتررب
(56)

َّ-(ِمررنَّْ)ومنهرراَّ–.َّولرمَّيكررنَّتقررديرَّالحرروفَّالم ررمرةَّفريَّاللغررةَّالعربيرةَّ
رَّالذينَّسبقواَّاالنبراريَّوجعلرواَّظاهرةَّنحويةَّ ريبة،َّبلَّهوَّبابَّلغويَّواسع،َّتناولهَّمعظمَّعلماءَّالنحوَّواللغةَّوالتفسي

لهَّفصوال َّومباحثا َّخاصة َّبه
(57)

.َّ

وخمصةَّالكم َّان هَّالَّيمكنَّانَّيُحكمَّعلىَّظاهرةَّنحويةَّسليمةَّبالغرابةَّوهيَّشرائعةَّفريَّالرنصَّالقرآنريَّومرآثورَّالقرولَّ

فيَّاآليةَّالكريمةَّكرانَّسرببهَّميرلَّالعربريَّالرىَّالتسفيرفَّعرنَّطريرقَّااليجرازَّفريََّّ(ِمنَّْ)،َّفحذفََّّ-كماَّتقد –عندَّالعربَّ

،َّمرعَّالحفراظَّعلرىَّداللرةَّالرنص،َّ(مقدرة)اوَّبدونها،َّأي:ََّّ(ِمنَّْ)(َّالىَّاحدَّمفعوليهَّبــَواْختَارََّاللف ،َّوجوازَّتعديةَّالفعلَّ)

جراءَّفريَّاآليرةَّالكريمرة،َّوقردَّجعرلََّّداللةَّتامةَّكرانَّاإليجرازَّاولرىَّمرنَّاالطنرابَّكمراَّ-بعدَّالحذف–فإنَّاستوفىَّالتركيبَّ

سيبويهَّذلكَّمرنَّاالشراءةَّلجروازَّاالمررين
(58)

مرنَّشرأنَّالعرربَّانَّتحرذفَّالشريءَّمرنَّحشروَّالكرم َّاذاَّ)).َّقرالَّالطبرري:َّ

((ُعرفَّموضعه،َّوكانَّفيماَّاظهرتَّداللةَّعلىَّماَّحذفت
(59)

.َّ

َّنحويَّوآخرَّداللي صرحيحين،َّمرنَّالغريرب،َّواحراطَّداللرةََّّلقدَّعد َّاالنباريَّهذاَّالموروثَّالتفسيريَّالذيَّيت سمَّبمستوى 

،َّوليترهَُّاطلرعَّعلرىَّمراَّاسرتنتجهََُّخلفرهَُّمرنَّالعلمراءَّالرىَّسرعةَّداللرةَّالرنصَّبعردَّ(ِمرنَّْ)النصَّبحدودَّالتبعيضَّوذلكَّبتقديرَّ

يردعوَّالرىَّسرعةََّّ(ِمرنَّْ)(َّبغيررَّحررفَّالتبعريضََّواْختَراَرَُّموَسرىَّقَْوَمرهَُّ)َّ،َّفقدَّذكرَّسريدَّقطربَّفريَّالظرملَّان َّ(ِمنَّْ)حذفَّ

لمراَّاتسرعتََّّ(ِمرنَّْ)ويجلَّالقوَ َّجميعهمَّداخلينَّفيَّاالختيار،َّوهيَّماَّتشيرَّاليِهَّمعظمَّكتبَّالتفسرير،َّولروَّذُكررتََّّالداللة

الداللةَّالىَّالقو َّجميعا َّ
(60)

.َّ

النداء (يا) -6
(61)

 

اَّ)قالَّتعالى:َّ) رَرُكْمَّتَْطِهيرر  ْجَ َّأَْهرَلَّاْلبَْيرِتََّويَُطه ِ َُِّليُذِْهَبََّعْنُكُمَّالرر ِ [،َّذكرر33/33َّ]سرورةَّاالحرزابَّ(َّ(33َّإِن َماَّيُِريدَُّاَّلل 

(َّ َّمنصوبَّعلىَّاحدَّوجهين:أَْهَلَّاْلبَْيِت(َّاالنباريَّان 

َّاالول:َّعلىَّاالختصالَّوالمدح،َّفتقول:َّأعنيَّاوَّامدحَّاهلَّالبيت.

النداء،َّفتقول:َّياَّاهلَّالبيت،َّوهوَّالصوابَّعندَّاكثرَّالعلمراء،َّوقردَّسربقَّاالنبراريَّالرىََّّ(يا)والثاني:َّعلىَّالنداء،َّبتقديرَّ

َّعلماءَّالنحوَّوالتفسير التقديرينَّجلُّ
(62)

.َّ

َّ منراديَّاذاَّكرانَّالمنرادىَّقريبرا َّمرنَّالَّ-دونَّ يرهرا–قردَّتحرذفَّجروازا ََّّ(ياَّالنرداء)لقدَّذكرَّسلفَّاالنباريَّمنَّالعلماءَّان 

وكانَّمعرفة َّولي َّنكرة
(63)

.َّوهوَّماَّتوافرَّفيَّالنصَّالكريمَّمنَّحالةَّالقربَّبينَّالمناديَّوهوَّهللاَّتعالى،َّوبينَّالمنرادىَّ

َّالمنرادىَّفريَّهرذهَّ(عليهماَّالسم )وهمَّالَّالبيتَّ ،َّفهمَّيتمتعونَّبالمعرفةَّوعد َّاالبها ،َّوقدَّذهبَّاكثرَّالمفسرينَّالىَّأن 

،َّقالرتَّعائشرةَّ(عليهمراَّالسرم )،َّواالمرا َّعلريَّوفاطمرةَّوالحسرنَّوالحسرينَّ(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)مَّدمحمَّاآليةَّالكريمة،َّهمَّالرسولَّالكري

 داة َّوعليهَّمرٌطَّمرحٌلَّمنَّشعرَّاسود،َّفجاءَّالحسنَّبنَّعليَّفأدخلره،َّثرمَّجراءََّّ(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)خرجَّالنبيَّ)):َّ(رضيَّهللاَّعنها)

انمراَّيريردَّهللاَّليرذهبَّعرنكمَّالررج َّاهرلَّ))ها،َّثمَّجاءَّعلريَّفأدخلره،َّثرمَّقرال:َّالحسينَّفدخلَّمعه،َّثمَّجاءتَّفاطمةَّفأدخل

((البيررتَّويطهررركمَّتطهيرررا
(64)

ارَّ فرريَّهررذهَّاآليررةَّالكريمررةََّّ(يررا):َّعررنَّحررذفَّحرررفَّالنررداءَّ(ه314تَّ)،َّقررالَّابررنَّالررور 

يدعوه،َّفلهرذاَّحرذفَّحررفَّويجوزَّانَّيكونَّالحذفَّكثيرا َّفيَّالقرآن؛َّالنَّهللاَّتعالىَّقريٌبَّممنَّ))ومثيمتهاَّمنَّاآليات:َّ

((النداء
(65)

اولرىَّبرالقربَّالرىَّهللاَّتعرالىَّمرنَّالبشررَّعامرة...َّوممراَّتجردرََّّ(ل)،َّومنَّالمسل مَّبهَّانَّآلَّبيرتَّرسرولَّهللاَّ

َّالمقصودَّبالمنادىَّالمعرفةَّالذيَّيجوزَّانَّتحذفَّمعهَّ ،َّهوَّالذيَّكانَّمعرفة َّقبلَّالنداء؛َّالنَّ(ياَّالنداء)االشارةَّاليه،َّان 

ُفَّبالنداء،َّوذلكَّبسببَّالسطابَّوتوجيهَّالنداءَّاليِه،َّوتسصصهَّبهَّمنَّبينَّافررادَّجنسرِه،َّوالمنرادىَّفريَّاالسمَّالنكرةَّيَُّ عَر 

عليهَّ(ياَّالنداء)اآليةَّالكريمةَّمعرفةٌَّقريٌبَّقبلَّدخولَّ
(66)

فريَّ ايرةَّالقرربَّجسرما َّوحكمرا َّفرمَّحاجرةَّمعرهَّالرىَّ))،َّفهو:َّ

((االتيانَّبحرفَّالنداء
(67)

َّ
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َّمسرو َّحرذفَّحررفَّالنرداءَّهروَّالَّ ريَبَّاذنَّفيَّاعرابَّالم نادىَّفيَّالنصَّالكريمَّبحرفَّنرداءَّمقردرَّبعردَّاْنَّعلمنراَّأن 

حررفَّ)درجةَّالقربَّالشرديدةَّبرينَّالمنراديَّوالمنرادى،َّاالمررَّالرذيَّيُشرعرَّبرانَّالنرداءَّبينهمراَّالَّيحتراجَّالرىَّواسرطةَّمثرلَّ

لمودةَّوالعطفَّوالرعايةَّالمتجليرةَّبرينَّهللاَّ،َّالنَّالنداءَّبدونِهَّاقربَّللمناداةَّبينهما،َّف م َّعنَّالشعورَّبالرحمةَّوا(النداء

َّقرآنريَّآخرر،َّوهروَّقولرهَّتعرالى:َّ)(عليهمراَّالسرم )تعالىَّوبينَّاهلَّالبيرتَّ َّعلرىَّذلركَّنرصآ ََِّوبََرَكاتُرهَُّ،َّوقردَّدل  َرْحَمرةَُّاَّلل 

وهروَّنرداءَّيشرعرَّبرالقربَّوالممطفرةَّ[،َّأي:َّياَّاهلَّالبيرت،44/53َّ(َّ]سورةَّهودَّ(53ََّعلَْيُكْمَّأَْهَلَّاْلبَْيِتَّإِن هََُّحِميدٌََّمِجيدٌَّ)

بحذفَّحرفَّالنداء
(68)

وهروَّم رطجعَّفريََّّ(عليرهَّالسرم )بمناداةَّاالمرا َّعلريََّّ(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص).َّومنَّذلكَّتلطفَّالرسولَّالكريمَّ

((قرمَّابراَّترراب،َّقرمَّابراَّترراب))المسجدَّوقدَّاصابهَّتراٌب،َّفاخذَّيمسحهَّعنه،َّويقولَّله:َّ
(69)

َّهر ذهَّ،َّأي:َّيراَّأبراَّترراب،َّان 

َّتشعرَّبالرحمةَّوالقربَّواللطفَّبينَّاالثنين.َّ-بغيرَّحرفَّالنداء–المناداةَّ

ومنَّالمفيدَّذكرهَّانهَّالَّفررَّبينَّأْنَّيكونَّجوازَّحذفَّحرفَّالنداءَّعندَّالمناداةَّمنَّاالعلرىَّالرىَّاالدنرىَّاوَّبرالعك َّالنَّ

هَّمنك،َّفقردَّجراءَّفريَّالقررآنَّالمطلوبَّهوَّدرجةَّالقربَّبينَّالمناديَّوالمنادى،َّفأنتَّتدعوَّربكَّمنَّ يرَّحرفَّنداءَّلقرب

[َّوهوَّنداءَّشائعَّفيَّالنصَّالقرآنيَّالكرريم،َّأي:َّيراَّربنرا،2/425َّ(َّ]سورةَّالبقرةََّرب نَاَّتَقَب ْلَِّمن االكريمَّعلىَّلسانَّالعباد:َّ)

َّشأنه)وذلكَّبسببَّدرجةَّالقربَّالمتناهيةَّبينَّالعبدَّوربه،َّوهوَّالقائلَّ ن ِيَّقَِريرٌبَّأُِجيرُبََّوإِذَاََّسأَلََكَِّعبَاِديََّعن ِيَّفَإَِّ:َّ)(جل 

َّ)[،َّوتبلر َّدرجرةَّالقرربَّبرينَّاالنسرانَّوربرهَّالرىَّذروتهرا،َّفهروَّالقائرل2/417َّ(َّ]سرورةَّالبقررةَّدَْعَوةََّالد اعَِّإِذَاَّدََعانَِّ جرل 

كررارَّ[،َّوتتعمرقَّدرجرةَّالقرربَّبرينَّالعبردَّوربرهَّبت73/47(َّ]سورةََّّرَّ(47ََّونَْحُنَّأَْقَرُبَّإِلَْيِهَِّمْنََّحْبِلَّاْلَوِريِدَّ):َّ)(شانه

َّواحدَّمنَّكلمتين،َّومنهَّقولرهَّتعرالىَّعلرىَّلسرانَّسريدناَّعيسرىَّ ََّرب نَرا:َّ)(عليرهَّالسرم )حذفَّحرفَّالنداءَّفيَّنص ٍّ (َّالل ُهرم 

(َّبالحرذفَّمرنََّرب نَرا(،َّوذلكَّبالحرذفَّوالتعرويض،َّواخررىَّفريَّ)الل ُهم َّ[،َّاذَّتكررَّالحذفَّمرةَّفيَّ)7/441]سورةَّالمائدةَّ

(َّالل ُهرم َّالنرداءَّبسررببَّالحرذفَّوالتعررويضَّفرريَّ) يررَّتعررويض،َّوهروَّاعلررىَّدرجرراتَّ
(70)

(َّ،ََّرب نَررا،َّوالحررذفَّوالتقرديرَّفرريَّ)

فاالولَّيوصفَّااللوهيةَّالجامعةَّلصفاتَّالكمالَّكلها،َّويوصفَّالثانيَّالربوبيةَّالتريَّيقابلهراَّمنتهرىَّالت ررعَّوالسشروعَّ

هللَّتعالى...َّفأينَّالغريبَّفيَّاعرابَّذلك؟
(71)

تستعملَّللدعاء،َّبلَّهيَّمجمعَّالدعاء،َّولقردَّنقرلَّ(َّانهاَّالل ُهم َّ)َّ،َّوالشائعَّفي

بأنَّهذاَّاالسمَّقدَّجمعتَّفيهَّاسماءَّهللاَّتعالىَّكلها،َّفإذاَّقالَّالداعي:َّاللهمَّفكانهَّقال:َّياَّهللاَّالذيَّلهَّاالسرماءَّ))منَّالسلفَّ

((الحسنى
(72)

.َّ

َّماَّسلَفَّمنَّشواهدَّقرآنيةَّكريمةَّوماَّتقد َّفيَّنداءَّالرسولَّالكريمَّ وماَّذكرهَّعلماءَّالنحوَّوالتفسيرَّعنَّجروازََّّ(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)ان 

وتقديرهَّللقربَّوالتلطفَّيشيرَّالىَّعد َّ رابةَّهذهَّالظاهرةَّاعرابا َّوداللة ،َّف م َّعرنَّورودََّّ(يا)حذفَّحرفَّالنداءَّالــ

كثيرَّالَّيمكنَّانَّيحتويهََّّمقال،ََّّمثلَّهذاَّالحذفَّوالتقديرَّفيَّكم َّالعربَّعامة،َّوفيَّالشعرَّعلىَّوجهَّالسصول؛َّالنه

فقدَّتوارثهَّالشعراءَّحتىَّاصبحَّمرنَّالمفررداتَّالمهمرةَّالتريَّتقرو َّعليرهَّالقصريدةَّلغررضَّانسرجا َّالرنصَّواتسراقِه،َّقرديما َّ

َّوحديثا َّفمنَّالموروثَّالشعريَّقولَّالسنساءَّفيَّرثاءَّاخيها:

ََََََََّّّّّّّّوأْسأُلَّنائحة َّمالها يدََّالدهِرَّآسيَّعلىَّهالكٍّ
(73)

َّ

َّالدهر.أي:َّياَّيدََّ

َّ،َّوهوَّيساطبَّمعاويةَّبنَّابيَّسفيان:(النجاشيَّالحارثي)وقولَّقي َّبنَّعمروَّ

َّتْلَقََّرجراجة ُمعــــــــــــــاِوَيَّإْنَّتأتِناَُّمزبـــــــــدا َََََََََّّّّّّّّّبس ري ةٍّ
(74)

َّ

َّأي:َّياَّمعاوَي،َّبالترخيم.

بحذفَّوتقديرَّحرفَّالنداءَّفيَّابياتََّّ(خليلي َّ)،َّومنهَّانهَّكررَّنداءَّ(مجنونَّليلى)وهوَّكثيرَّفيَّشعرَّقي َّبنَّالملوحَّ

َّكثيرة،َّوهوَّيساطبَّ زالينَّظهراَّلهَّفيَّسفحَّجبلَّعندَّهيامه،َّومنَّذلكَّقوله:

اَّبعدََّموتيَّبتُربتيَََََََََّّّّّّّّّوقوالَّليلىَّذاَّقتيٌلَِّمَنَّالهجرَِّ َُّمر  خليلي 
(75)َّ

. َّأي:َّياَّخليلي 

َّومنهَّقولَّعمرَّبنَّابيَّربيعة:

َّبيَّياَّعتيُقَّماَّقَدََّْكفانيَّالَّتلُمنيَّعتيُقَّحْسبَيَّالذيَّبيَََََََّّّّّّّ إن 
(76)

َّ
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َّالعاليةَّ(حرفَّالنداء)منَّ يرََّّ(عتيقٌَّ)فقدَّنادىَّفيَّصدرَّلبيِت:َّ ،َّالنهَّنداءَّبينَّمتقاربينََّّمتحابين؛َّفأظهرَّدرجةَّالود ِ

َّفيهََّّ؛َّالنه(حرفَّالنداء)بحذفَّحرفَّالنداء،َّاماَّفيَّعجزَّالبيتَّفقدَّجاءَّالسطابَّمعَّ خطابَّبينَّالئمَّوملو ،َّتح ُّ

َّشيتا َّمنَّالجفاءَّوالبعد،َّومثلَّذلكَّفيَّالتوددَّفيَّالسطابَّقولَّالمعتمدَّبنَّعباد،َّوهوَّيرثيَّنفسه:َّ

قبَرَّالغريِبَّسقاَكَّالرائُحَّالغاديَََََََََّّّّّّّّّحقا َّظفرَتَّبأشمِءَّابنَّعبادَِّ
(77)

َّ

َّأي:َّياَّقَبَرَّالغريب،َّيقصدَّقبره.

ولَّالشاعرَّابراهيمَّالوائلي،َّوهوَّيرثيَّالشاعرَّالمعروفَّالشيخَّجوادَّالشبيبيَّعا َّومماَّجاءَّفيَّالشعرَّالمعاصر،َّق

َّبإعادةََّّ( 4311تَّ) َّمراتَّعديدة،َّوختمَّقصديتهَّبقوله:َّ(اباَّالشعر)ببغداد،َّفقدَّكررَّفيَّالقصيدةَّنداء 

َّاباَّالشعرَّإْنَّأطبقَتَّللموتَّمقلة ََََََّّّّّّوحاَلَّعلىَّعينيَكَّمنهَُّ شاءَُّ

َّذكركََّ خالـــــــــــــــــدٌَََََََََّّّّّّّّّوأن َكَّفيَّثغرَّالزماِنَّثناءََُّّفحسبَكَّمجدا َّأن 
(78)

َّ

َّ:(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)النداءَّقولَّالشاعرَّاحمدَّشوقيَّفيَّقصيدةَّيمدحَّبهاَّالرسولَّالكريمََّّ(يا)ومنَّروائعَّالشعرَّالحديثَّفيَّتقديرَّ

ليَّانتساباَّأباَّالزهــــــراِءَّقـــــــــــدَّجاوزُتَّقدريَََََََََََّّّّّّّّّّّبمدحَكَّبيدَّإن َّ
(79)

َّ

صلىَّهللاَّعليهَّوآلهَّ)أي:َّياَّأباَّالزهراء،َّبحذفَّحرفَّالنداءَّلغرضَّالمدحَّوالثناء،َّولبيانَّعلوَّمقا َّالرسولَّالكريمَّ

َّذكرَّحرفَّالنداءَّيشيرَّالىَّالتنبيهََّّ(وسلم بينَّالبشرَّكافة،َّفالنداءَّبغيرَّحرفَّالنداءَّيبي ُِنَّجملَّالمنادىَّورفعته؛َّإلن 

رالممزوجَّبشيءَّمنَّاالم
(80)

،َّاضفَّالىَّذلكَّانَّالمناديَّيشعرَّانهََّّقريبَّمنَّ(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)،َّوهذاَّالَّيليقَّبمقا َّسيدَّاالنا َّ

قلبَّوروحَّالمنادى،َّفلي َّهناكَّماَّيدعوَّالىَّاستعمالَّالنداءَّالظاهر
(81)

َّ
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منَّحروفَّالمعرانيَّ(ياءَّالنسب)لمَّيجعلَّالمراديَّ
(82)

مرذهبَّمرنَّسربقهَّمرنَّالعلمراءَّكالفرارابيَّ،َّولرمَّيبرررَّلرذلكَّوهروَّ

َّ(ه147تَّ)والزجاجيَّوالرمانيَّوالهروي
(83)

َّاخررىَّ يررَّالنسربَّمنهراََّّ َّعلرىَّمعرانٍّ وعلىَّالرر مَّمرنَّانَّالحرذفَّيردلُّ

التصغير..
(84)

،َّهيَّحرروفََّّ َّلهَّبذاته،َّفإنَّالحروفَّالتيَّعد َّالعلماءَّبع هاَّحروَفَّمعانٍّ فإذاَّكانتَّالحجةَّانهَّالَّمعنى 

َّلهاَّبذات هاَّاالَّمعَّ يرها،َّلذلكَّيتغي رَّمعنىَّالحرفَّالواحدَّتبعرا َّلتغي ررَّموقعرهَّفريَّالوحرداتَّالفكريرةَّالتامرة،َّفهروَّالَّمعانٍّ

لرري َّكاالسررماءَّواالفعررال؛َّالنَّمعانيهرراَّفرريَّالفاظهرراَّالَّمررعَّ يرهررا
(85)

وانَّكانررتَّالحجررةَّانهرراَّمررنَّاللواحررقَّوليسررتَّمررنََّّ

َّعد َّالعلماءَّتاءَّالتأنيثَّالساكنةَّوالفَّاالثنين،َّوواوَّالجماعة،َّونونَّالتوكيردَّ مرنَّحرروفََّّ(السفيفرةَّوالثقيلرة)السوابقَّفلم 

المعانيَّوهيَّمنَّاللواحق؟
(86)

.َّ

َّمستقلةَّاالَّاذاَّان متَّالىَّ يرها َّمعظمَّالحروفَّالفاظَّالَّتحتويَّعلىَّمعانٍّ مرنَّااللفراظ،َّوذلركَّبرأْنَّتردخلَّحرروفََّّإن 

المبانيَّضمنَّتركيبَّكلمةَّمعينةَّفتكونَّجزءا َّمنهرا،َّوالَّيظهررَّمعنرىَّالكلمرةَّالمطلروبَّبردونها،َّلرذلكَّالَّيسرتقيمَّالمعنرىَّ

رِكُلَّمرعَّالكلمراتَّاالخررىَّ عندَّتجريدَّحرفَّالمبنىَّمنَّالكلمة،َّوهوَّبذلكَّيستلفَّعرنَّحرروفَّالمعراني،َّالنَّاالخيررةَّتش 

َّجديدة،َّلك َِّ) يرََّّ(ياءَّالقيُّو َِّ)نهاَّالَّتكونَّجزءا َّمنهاَّكحروفَّالمباني،َّفــمعانٍّ َّ(ياءَّالقرومي  َِّ)؛َّالن  صرالٌحََّّ(يراءَّالقرومي 

َّعلرىَّالنسربَّوهروََّّيستلرفَّ َّخرالَّبرِهَّضرمنَّهرذاَّالتركيربَّاذَّدل  للتجريدَّمنَّالكلمةَّالتيَّألحقَّبهاَّومنَّثمَّفهوَّذاَّمعنى 

َّتظهرََّّمنَّخملَّتركيبَّمعرينَّفرإْنَّكرانَّاالمررَّكرذلكََّّعنَّحروفَّالمباني؛َّالنهاَّاجزاٌءَّمنَّكلمات،َّالَّحروف لهاَّمعانٍّ

مرنَّحرروفَّالمعرانيَّالتريَّالَّيبررزَّمعنرىَّالنسربَّبدونرِه،َّومنرهَّقولرهَّتعرالىَّ(يراءَّالنسرب)فمَّمنالَّمرنَّانَّيكرونَّ
(87)

َّ:

َّ(ََّّهرروَّجمررعَّإِْلَّيَاِسررينََّ[،َّذكرررَّاالنبرراريَّانَّ)35/433(َّ]سررورةَّالصررافاتَّ(433ََّسررَمٌ ََّعلَررىَّإِْلَّيَاِسرريَنَّ)) بيرراءَّ–إلياسرريُّ

،َّوانماَّحذفَّياءَّ(كوفي ِينََّ)وََّّ(بغدادي ينََّ)بيائين،َّاالولَّياءَّالنسبَّوالثانيَّياءَّالجمعَّكــَّ(الياسي ينََّ)فاالصلَّهوََّّ-النسب

لثقلهَّوثُقلَّالجمعَّ(الياسي ين)النسبَّمنَّ
(88)

،َّولقدَّجعلَّالفرراءَّذلركَّمرنَّبرابَّاالشراءةَِّعنردَّالعررب،َّوهروَّجروازَّالقرراءةَّ

((الىَّانَّتجعلهَّجمعا ََّّ(إْلَّياسين)وانَّشتَتَّذهبتَّبــ))عدةَّاحدهاَّالجمع،َّفقال:ََّّباوجه
(89)

؛َّأي:َّأْنَّيكرونَّالسرم َّعلرىَّ

واهلهَّواهلَّدينهَّواصحابهَّداخلينَّفيَّاسمهَّمنَّ يرَّاضافةَّياءَّالنسبَّالنهَّزائدَّاصم ََّّ(الياس)
(90)

َّالهمزةَّوالم َّ .َّوان 

(رضيَّهللاَّعنه)تمَّالسجستانيَّانَّأُبيَّبنَّكعبَّجزءَّمنَّاالسمَّالَّتعريفا َّله،َّفقدَّذكرَّابوَّحا
(91)

َّإِيلريَ َّلَِمرَنَّقررأ:َّ)َّ َوإِن 

َّخارجةَّبرنَّمصرعبَّ(433ََّسَمٌ ََّعلَىَّإِْلَّإيليسيَنَّ)[،َّوَّ)35/423]سورةَّالصافاتَّاْلُمْرَسِليَن(َّ َّ(ه431تَّ)(،َّوذكرَّأن 
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((بلغناَّانَّاسمهَّكانَّايلي َّوادري ))قال:َّ
(92)

رضريَّهللاَّ)كرريمَّانَّعبردَّهللاَّبرنَّمسرعودَّ،َّوقردَّجراءَّفريَّشرواذَّالقررآنَّال

َّإدريررَ َّلَِمررَنَّاْلُمْرَسررِليَن(،َّقرررأ:َّ)(عنرره ((433ََّسررَمٌ ََّعلَررىَّإِْلَّادريسررينَّ)وَّ)َوإِن 
َّ(93)

وقرردَّذكرررَّالنحرراسَّانَّعبرردَّهللاَّبررنََّّ

وجمعررهَّ:ََّّ(ابراهيمرريَُّّ)،َّفتقررولَّمررعَّيرراءَّالنسررب:ََّّ(ابررراهيم)وبررذلكَّيكررونَّكـررـَّ(ادريرر )هرروََّّ(إليرراس)مسررعودَّذكرررَّانَّ

(ابرراهيمين)وبحذفَّياءَّالنسبَّتسفيفا ،َّتكونََّّ(ابراهيمي ِين)
(94)

بيراءَّالنسربََّّ(إلياسريَُّّ)،َّوذكررَّمكريَّالقيسريَّانَّاصرلهَّ

(إِْلَّياسين)فأصبحتََّّ(ياٌءَّمشددة)فحذفتَّياءَّالنسبََّّ(إلياسي ِين)المشددة،َّوجمعهَّ
(95)

.َّ
َّحذفَّياءَّالنسبَّمعَّجمعَّالمذكرَّالسالمَّكثيرَّفيَّالنصَّالقرآنيَّالكريم، ومأثورَّالشعرَّوقدَّاضافَّاالنباريَّشراهدينََّّإن 

يَنَّ)آخرينَّهماَّفيَّقولهَّتعالى:َّ) ْلنَاهََُّعلَىَّبَْعرِضَّ[،َّوقولهَّتعالى:َّ)23/443(]سورةَّالمؤمنونََّّ(443فَاْسأَِلَّاْلعَاد ِ َولَْوَّنَز 

ينََّ[،َّبحذفَّياءَّالنسبَّفيَّ)27/431(َّ]سورةَّالشعراءَّ(431َّاأْلَْعَجِميَنَّ) (َّتسفيفا ؛َّالستثقالَّاجتمراعَّاأْلَْعَجِمينََّ(َّو)اْلعَاد ِ

االمثال
(96)

َّقالَّعمروَّبنَّكلثو :َّ

َكَُّمقتَوينا تََهد دْناَّوأُوِعدناَُّرويدا َََََََّّّّّّّمتىَّكن اَّألُِم 
(97)

َّ

هو:َّالساد َّ(مقتوَِّ)،َّبحذفَّياءَّالنسبَّلثقلهاَّمعَّياءَّالجمع،َّوالــ(مقتويَُّّ)مقتوين:َّجمعَّ
(98)

.َّ

َّالحذفَّتسفيفا َّبسببَّتواليَّا المثالَّظاهرةَّصوتيةَّمعروفة،َّوهيَّجائزةَّبحسبَّالموقفَّالصوتيَّلكلمةَّمعينة،َّإن 

يميلَّالىَّخفةَّاللف َّاقتصادا َّفيَّالنطقَّماَّامكنهَّالىَّذلكَّسبيم،َّعلىَّانَّيحققَّهذاَّاالقتصادََّّ-بطبعهََّّ–فالعربيَّ

قيا َّالداللةَّفيهاَّكاملة،ََّّانسجاما َّبينَّحروفَّالكلمةَّوجماال َّفيَّصيا تها،ََّّوأْنَّيؤديَّهذاَّالحذفَّايجازا َّيتناسبَّمع

(433)َسَمٌ ََّعلَىَّإِْلَّيَاِسيَنَّ)ومنَّذلكَّحذفَّياءَّالنسبَّتسفيفا َّلتواليَّاالمثالَّفيَّقولهَّتعالى:َّ
َّ
)

(99).َّ

َّ

 الخاتمة
َّعلمراءَّالنحروَّ َّالقرآنريَّالكرريم،َّومرأثورَّالقرولَّشرعرا َّونثررا ،َّوان  َّقواعدَّاللغرةَّالعربيرةَّقُعردتَّوفرقَّالرنص ِ منَّالمعلو َّأن 

َّفريَّالقررآنَّمشركم َّ والتفسيرَّلمَّيشيرواَّالىَّوجرودَّ رابرةَّفريَّاعرابهراَّحترىَّبدايرةَّالقررنَّالثالرثَّالهجرريَّحرينَُّزعرمَّأن 

َّتََحَوَلَّهذاَّا لغريبَّمنَّ ريبَّداللةَّالرىَّ ريربَّاعررابٍَّّفريَّالقررنينَّالسرام َّوالسرادسَّالهجرريينَّومع م َّو ريبا ،َّثم 

،َّومرنَّهرذهَّ(ه755تَّ)،َّوابيَّالبركاتَّاالنبراريَّ(ه713تَّ)،َّوجامعَّالعلو َّالباقوليَّ(ه135تَّ)علىَّيدَّمكيَّالقيسيَّ

َّاألسربابَّ(الحذفَّوالتقديرَّفيَّحروفَّالمعانيَّالثنائية)الموضوعاتَّ التريَّدعرتَّاالنبراريَّ،َّوقدَّتوصلَّالبحرثَّالرىَّان 

َّذلكَّمنَّالغريبَّهي: َّالىَّعد ِ

علرىََّّ(فري)سعةَّداللةَّالحرفَّعندَّاختمفَّموقرعَّفريَّالتراكيربَّاللغويرة،َّاذَّيمكرنَّأْنَّتردلَّبعرضَّالحرروفَّومنهراَّ -4

َّعدة،َّومنهَّقولهَّتعالى:َّ)(المكانية)اوََّّ(الزمانية)الداللةَّ [،7/34َّ(َّ]سرورةَّاالنعرا َّتَْجعَلُونَهَُّقَرَراِطي ََّ،َّوقدَّتكونَّبمعانٍّ

 أي:َّتجعلونهَّفيَّقراطي .

المصردريةَّفيجروزَّحرذفهاَّوتقرديرها،ََّّ(أَنَّْ)،َّفقردَّتُرزادَّبعردَّ(ال)جوازَّالحذفَّوالتقديرَّفيَّبعرضَّالحرروف،َّومنهراَّ -2

 [،َّفالتقدير:َّأَْنَّالَّتعدلوا.1/437]سورةَّالنساءَّفََمَّتَت بِعُواَّاْلَهَوىَّأَْنَّتَْعِدلُوا(َّومنهَّقولهَّتعالى:َّ)

منَّاإلعرابَّالغريبَّعلرىَّالرر مَّمرنَّاجمراعَّالعلمراءَّالرذينَّسربقواَّاالنبراريََّّ(ياَّالنداء)وتقديرَّعد َّاالنباريَّحذفَّ -3

علىَّجوازَّحذفَّحرفَّالنرداءَّاذاَّكرانَّالمنرادىَّقريبرا َّمرنَّالمنرادي،َّوكرانَّمعرفرةَّولري َّنكررةَّوهروَّمراَّتروافرَّفريَّقولرهَّ

ْجَ َّأَْهَلَّتعالى:َّ) َُِّليُذِْهَبََّعْنُكُمَّالر ِ اَّ)إِن َماَّيُِريدَُّاَّلل  َرُكْمَّتَْطِهير   (َّ(33اْلبَْيِتََّويَُطه ِ

مرنَّالغريربَّاالعرابريَّعلرىَّالرر مَّمرنَّانهراََّّ(يراءَّالنسرب)عد َّاالنباريَّالحذفَّتسفيفا َّلتواليَّاالمثالَّومنهاَّحرذفَّ -1

(َّ(433ََّسررَمٌ ََّعلَررىَّإِْلَّيَاِسرريَنَّ)ظراهرةَّصرروتيةَّجررائزةَّللسفرةَّواالقتصررادَّفرريَّاللفر َّومنررهَّحررذفَّاليراءَّفرريَّقولررهَّتعرالى:َّ)

 [.35/433]سورةَّالصافاتَّ

َّ(أَْن،َّوعرن،َّومرن)الحذفَّوالتقديرَّفيََّّ-اي ا َّ–ومماَّتقد َّ ،َّوهريَّظرواهرَّجرائزةَّيرؤتىَّبهراَّلسربكَّالعبرارةَّوبنراءَّالرنص ِ

ابداعيا َّبدليلَّعلىَّالمحذوفَّمعَّتمرا َّالداللرة،َّوهرذهَّالظراهرةَّشرائعةَّفريَّالرنصَّالقرآنريَّالكرريمَّوفريَّمرأثورَّالقرولَّعنردَّ

َّالعرب.
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 [.52/45[،َّ]الجن73/44َّ[،َّ]النجم23/52َّ[،َّ]طه47/32َّ[،َّ]الحجرة7/34َّ[،َّ]االنعا 2/433َّالظرفية:َّ]البقرةَّ -2

 [.7/443،َّ]االنعا َّ[2/217المقايسة:َّ]البقرةَّ -3

 [.21/71[،َّ]القصص41/42َّبمعنىَّ)على(:َّ]ابراهيمَّ -1

َّ[.3-72/2التقديرَّبالعطف:َّ]الجمعةَّ -7

 



 

 
417 

 

 
َّ.4/334،َّوالبيان4/231َّينظر:َّالمشكلََّّ(22)

َّ.343،َّواعرابَّالقرآنَّ)النحاس(4/313َّينظر:َّمعانيَّالقرآنَّ)الفراء(ََّّ(23)

َّ.11ينظر:َّكتابَّالحروفََّّ(24)

َّ.227َّ،231،َّوالبحثَّالنحويَّعندَّاالصوليين4/13َّ،َّوبدائعَّاالفكار21َّ-4/25ينظر:َّمنتهيَّاالصولََّّ(25)

َّ.34كتابَّالحروفََّّ(26)

َّ.277-4/277ينظر:َّمغنيَّاللبيبََّّ(27)

َّ.23،َّوينظر:َّالبنيةَّالزمكانيةَّفيَّرواياتَّوليدَّالرجيبَّ)رسالةَّماجستير(32َّقاموسَّالسردياتََّّ(28)

َّ.273-272،َّوالجنىَّالداني4/313َّينظر:َّمعانيَّالقرآنَّ)الفراء(ََّّ(29)

َّ.431،َّمعانيَّالحروفَّ)الرماني(42َّينظر:َّحروفَّالمعانيَّ)الزجاجي(ََّّ(30)

َّ.271،َّوالبحثَّالنحويَّفيَّكتبَّفقهَّاللغة4/741َّ،َّوالتبيانَّ)العكبري(213َّينظر:َّالصاحبيََّّ(31)

،215َّ-217وامرانيَّاالديرب1/412ََّّ،َّالبرهرانَّفريَّعلرو َّالقررآن4/277َّغنريَّ،َّوالم733-2/732ينظر:َّالبسينَّفيَّشرحَّالكافيرةََّّ(32)

َّ.35،َّوحروفَّاالضافةَّفيَّاالساليبَّالعربية77َّوالحذفَّوالتقديرَّفيَّالنحوَّالعربيَّ

َّ[.7/27[،َّ]االنعا 1/437َّ،457َّ[،َّ]النساء2/221َّشواهدَّالبيان:َّ]البقرةَّ(33)

َّاهدَّالحروفَّاالحاديةَّ)الم (.[َّمعَّشو1/437،َّذكرَّالشاهدَّ]النساء4/273َّالبيانََّّ(34)

َّ.2/73معانيَّالقرآنَّواعرابهَّ)الزجاج(ََّّ(35)

َّ.273-275،َّوَّالصاحبي31َّ،َّواعرابَّثمثينَّسورة23َّينظر:َّمجازَّالقرآنََّّ(36)

َّ.215-3/217مجمعَّالبيانََّّ(37)

773َّالقرررأنَّالكررريمَّ)عرردل(،َّوالمعجررمَّالمفهررسَّاللفرراظ311ََّّ،َّوالقرراموسَّالمحرين433َّ،421َّينظرر:َّالعمرردةَّفرريَّ ريربَّالقرررآنََّّ(38)

َّ)عدل(.317َّ)عدل(،َّوالقاموسَّالمقارنَّاللفاظَّالقرآنَّالكريمَّ

َّ.34حروفَّالمعانيََّّ(39)

َّ.2/733ينظر:َّالبسينَّفيَّشرحَّالكافيةََّّ(40)

َّ.33َّ،273،َّوالجنىَّالداني4/211َّينظر:َّالمشكلََّّ(41)

َّ.271الصاحبيََّّ(42)

َّ.23مجازَّالقرآنََّّ(43)

َّ.33ينظر:َّاعرابَّثمثينَّسورةََّّ(44)

َّ.2/4437ولَّتحليلَّالسطابَّاص(45) 

َّ.445االعرابَّفيَّقواعدَّاالعرابََّّ(46)

َّ.223،َّوشرحَّكتابَّاالعراب445َّ،َّوينظر:َّنفسه427َّاالعرابَّفيَّقواعدَّاالعرابََّّ(47)

َّ.223شرحَّكتابَّاالعرابََّّ(48)

َّشواهدَّالبيان:َّ(49)

 [.4/73ابتداءَّ اية:َّ]االسراءَّ -4

 [.7/471ابتداءَّالغايةَّوانتهائهاَّمعا :َّ]االنعا َّ -2

 [.1/31َّ،71بمعنىَّالباء:َّ]االنفالَّ -3

 [.43/13[،َّ]مريم45/74َّ[،َّ]االسراء5/477َّ[،َّ]االعراف2/23َّللتبعيض:َّ]البقرةَّ -1

 [.1/74معطوفةَّعلىَّماَّقبلها:َّ]االنفالَّ -7

 [.23/41[،َّ]المؤمنون452َّ-1/454[،َّ]النساء2/223َّ،212َّللتعليل:َّ]البقرةَّ -7

َّ[.11/23[،َّ]الدخان2/27َّبيانَّالجن :َّ]البقرةَّ -5

َّ.357-4/71َّ،357ينظر:َّالبيانََّّ(50)

َّ.4/31الكتابََّّ(51)

َّ.32ينظر:َّمجازَّالقرآنَََّّّ(52)

َّ.71ديوانَّالنابغةَّالذبيانيََّّ(53)

َّ.4/41ديوانَّالفرزدرََّّ(54)

34َّ،َّوحروفَّاالضافة333َّينظر:َّالجنىَّالدانيَّ(55) 

73َّ،َّومنازلَّالحروف433َّ،َّومعانيَّالحروف73َّينظر:َّحروفَّالمعانيََّّ(56)

،َّومعرانيَّالقررآنَّ)االخفر (4/35َّتناولتَّتقديرَّ)من(َّفيَّاآليةَّالكريمةَّحصررا ،َّممرنَّسربقَّاالنبراري:َّالكترابَّمنَّالمصادرَّالتيَّ(57) 

17َّ،َّشرحَّابيراتَّسريبويهَّ)النحراس(2/235َّ،َّومعانيَّالقرآنَّواعرابهَّ)الزجاج(2/323َّ،َّوالمقت ب417َّ،َّوتأويلَّمشكلَّالقرآن433َّ
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،َّوشررح2/334َّ،751َّ،َّوشررحَّاللمرعَّ)العكبرري(4/333َّ،َّوالمشركل134َّيَّ،َّوالصاحب377(،َّواعرابَّالقرآنَّ)النحاس(13َّ)الشاهدَّ

َّ.1/331،َّومجمعَّالبيان4/471َّاللمعَّ)الباقولي(َّ

،َّوالوسرينَّفريَّشررحَّالكافيررة1/331َّ،َّومجمرعَّالبيرران231َّ،َّوفقرهَّاللغررةَّوسررَّالعربيرة2/323َّ،َّوالمقت رب4/35َّينظرر:َّالكترابَّ(58) 

َّللغة.،َّوالبحثَّالنحويَّفيَّكتبَّفقهَّا2/125َّ،737-737

َّ.7/737جامعَّالبيانَّ(59) 

َّ.234،َّوالحذفَّبينَّالنحويينَّوالبم يين3/4357َّينظر:َّفيَّظملَّالقرآنََّّ(60)

[،َّ]الرعرررد5/412َّ،473َّ[،َّ]االعرررراف7/23َّ[،َّ]االنعرررا 3/27َّ[،َّ]الَّعمرررران2/17َّ[،َّ]البقررررة4/2َّشرررواهدَّالبيررران:َّ]الفاتحرررةََّّ(61)

َّ[،11/41َّ[،َّ]الدخان13/17َّ[،َّ] افر33/33َّ[ـ،َّ]االحزاب23/33َّ،31َّ،33َّ[،َّ]المؤمنون24/73َّ[،َّ]االنبياء43/23َّ

،1/453َّ،َّومجمرعَّالبيران2/425َّ،َّوالمشركل755َّ،َّواعررابَّالقررآنَّ)النحراس(3/353َّينظر:َّمعانيَّالقررآنَّواعرابرهَّ)الزجراج(َّ(62) 

2/273ََّّوالبيانَّ

(
63

417َّ،َّوالتراكيبَّاللغوية333َّ،َّوالنحوَّالقرآني2/233َّينظر:َّالكتابََّّ(

،َّومعرانيَّالقررآن755َّ،َّواعررابَّالقررآنَّ)النحراس(237َّ-3/232[،َّينظر:َّجامعَّالبيران2121َّ]رقمَّالحديث4325ََّّمسلمََّّصحيح(64)

َّ.1/452،َّومجمعَّالبيان2/372َّ)النحاس(َّ

127َّعللَّالنحوَّ(65) 

َّ.577-2/571ينظر:َّالمقتصدَّفيَّشرحَّاالي احَّ(66) 

َّ.2/723البسينَّفيَّشرحَّالكافيةََّّ(67)

،َّوالتقرديرَّالنحرويَّواثررهَّفريَّتحديردَّالداللرة431َّ،َّومواقرفَّالنف رري13َّ،َّوبم رةَّالتراكيرب2/441َّالتنزيلَّينظر:َّالتسهيلَّلعلو ََّّ(68)

71-77.َّ

َّ[.2133]رقمَّالحديث4322ََّّ[،َّوصحيحَّمسلم114َّ]رقمَّالحديث37ََّّصحيحَّالبساريََّّ(69)

(
70

َّ.77/75ينظر:َّضرائرَّالشعرََّّ(

َّ.245،َّوالبم ةَّالقرآنيةَّفيَّتفسيرَّابنَّعاشور23َّرابَّالكلماتَّالغريبةَّ،َّوالفوائدَّالعجيبةَّفيَّاع3/277ينظر:َّشرحَّابنَّعقيلََّّ(71)

َّ.23الفوائدَّالعجيبةَّفيَّاعرابَّالكلماتَّالغريبةََّّ(72)

َّ.455ديوانَّالسنساءََّّ(73)

َّ.23ديوانَّالنجاشيَّالحارثيَّ)قي َّبنَّعمرو(ََّّ(74)

َّ.54ديوانَّمجنونَّليلىََّّ(75)

َّ.351ديوانَّعمرَّبنَّابيَّربيعةََّّ(76)

َّ.37ديوانَّالمعتمدَّبنَّعبادََّّ(77)

َّ.474ديوانَّالوائليََّّ(78)

َّ.4/54الشوقياتََّّ(79)

َّ.571-2/573ينظر:َّكتابَّالمقتصدَّفيَّشرحَّاإلي احََّّ(80)

َّ.277ينظر:َّالحذفَّبينَّالنحويينَّوالبم يينََّّ(81)

َّ.414ينظر:َّالجنىَّالدانيََّّ(82)

َّه(:َّصاحبَّكتابَّاالزهيةَّفيَّعلمَّالحروف.147الهرويَّ)تََّّ(83)

،َّوموسوعةَّمعانيَّالحرروف4/745َّ،َّومغنيَّاللبيب4/211َّنَّجنيَّ)ياءَّالتصغير(َّمنَّحروفَّالمعاني،َّينظر:َّالسصائصَّعد َّابَّ(84)

َّ.217العربيةَّ

َّ.243-232ينظر:َّالبحثَّالنحويَّعندَّاالصوليينَّ(85) 

َّ.414،َّوالجنىَّالداني4/217َّينظر:َّالسصائصَّ(86) 

َّ.233غويةَّقرآنيةَّ،َّوق اياَّل235-237ينظر:َّالبحثَّالنحويَّعندَّاالصوليينََّّ(87)

َّ.2/331ينظر:َّالبيانَّ(88) 

َّ.1/51،َّوينظر:َّمعانيَّالقرآنَّواعرابهَّ)الزجاج(2/332َّمعانيَّالقرآنَّ)الفراء(َّ(89) 

َّ.2/233،َّوسرَّصناعةَّاالعراب231َّ،َّومجازَّالقرآن2/332َّينظر:َّمعانيَّالقرآنَّ)الفراء(ََّّ(90)

َّه.32هَّاو33َّهَّاو22َّهَّاو23ََّّهَّاو43َّأُختلَفَّفيَّسنةَّوفاتهَّفقيلََّّ(91)

َّ.227-2/227،َّوينظر:َّالمحتسب233َّالقراءاتَّ)السجستاني(ََّّ(92)

َّ.2/4333،َّوالتبيانَّ)العكبري(421َّينظر:َّمستصرَّفيَّشواذَّالقرآنََّّ(93)

َّ.513-533ينظر:َّاعرابَّالقرآنَّ)النحاس(ََّّ(94)

َّ.2/477ينظر:َّالمشكلََّّ(95)

 



 

 
415 

 

 
،َّوالبنراءَّاللغرويَّفري2/433َّ،247َّ،َّوالبيران2/337َّ،331َّ،َّوالكشرف2/477َّ،َّوالمشكل4/275َّي احَّالوقفَّواالبتداءَّينظر:َّاَّ(96)

َّ.433الفواصلَّالقرآنيةَّ

َّ.453،َّشرحَّالمعلقاتَّالسبعَّ)الزوزني(53َّديوانَّعمروَّبنَّكلثو ََّّ(97)

َّ.15-2/17)قفا(،َّوالمغنيَّفيَّالنحو4247ََّّالقاموسَّالمحينََّّ(98)

َّ.51،َّوالتعبيرَّالقرآني477َّ-4/477التأويلَّينظر:َّممكََّّ(99)

َّ

َّ

 المصادر والمراجع

 القرآن الكريم 

 الكتب 

َّ

ه(،َّتحقيقَّعبدَّالمعينَّالملوحي،َّمجمعَّاللغة147َّاالزهيةَّفيَّعلمَّالحروف:َّعليَّبنَّدمحمَّالنحويَّالهرويَّ)تَّ .4

  .4333،َّدمشق2َّطَّ-العربيةَّ

،ََّّتون 4َّطَّ-الشاوش،َّجامعةَّمن وبة،َّكليةَّاآلداباصولَّتحليلَّالسطابَّفيَّالنظريةَّالنحويةَّالعربية:َّدمحمَّ .2

2334.  

–ه(،َّتحقيقَّالدكتورَّعبدَّالحسينَّالفتلي،َّمطبعةَّسم َّاالعظمي347َّاالصولَّفيَّالنحو:َّابوَّبكرَّبنَّالسراجَّ)تَّ .3

  .4353،َّبغداد4َّط

ََّّ-لكتبَّه(:َّتحقيقَّالدكتورَّزهيرَّ ازيَّزاهد،َّعالمَّا331اعرابَّالقرآن:َّابوَّجعفرَّاحمدَّبنَّدمحمَّالنحاسَّ)تَّ .1

  .2343،َّبيروت4َّط

ه(،َّتحقيقَّوتصحيح353َّاعرابَّثمثينَّسورةَّمنَّالقرآنَّالكريم:َّابوَّعبدَّهللاَّالحسينَّبنَّاحمدَّ)إبنَّخالويه(َّ)تَّ .7

  .4314،َّمصر4َّطَّ-عبدَّالرحيمَّمحمود،َّمطبعةَّدارَّالكتبَّالمصرية

ةَّاحياءَّالتراثَّالعربي،َّه(،َّتحقيقَّلجن574اإلعرابَّفيَّقواعدَّاالعراب:َّجمالَّالدينَّبنَّهشا َّاالنصاريَّ)تَّ .7

  .4314،َّبيروت4َّط-ضمنَّثمثةَّكتب،َّدارَّاآلفارَّالجديدة

ه(،َّتحقيقَّالدكتورَّحيدرَّكريم4317َّأَمانيَّاألديبَّفيَّمستصرَّمغنيَّاللبيب:َّالشيخَّدمحمَّرضاَّالغراويَّ)تَّ .5

  .2345الديوانيةََّّ-،َّالعرار4ط-الجمالي،َّوَّرافدَّالغراوي،َّمكتبةَّنصيحةَّال ال

َّوجل:َّابوَّبكرَّاالنباريَّدمحمَّبنَّالقاسمَّ)تَّاي احَّالوقفَّواال .1 ه(َّتحقيقَّمحييَّالدين321َّبتداءَّفيَّكتابَّهللاَّعز 

  .4354)د.ط(َّدمشقََّّ-عبدَّالرحمنَّرم ان،َّالمطبعةَّالتعاونيةَّ

)د.ط(،َّالجمهوريةَّالعراقيةََّّ-البحثَّالنحويَّعندَّاالصوليين:َّالدكتورَّمصطفىَّجمالَّالدين،َّدارَّالرشيدَّللنثر .3

4313.  

  .2343،َّبغداد4َّط-نحويَّفيَّكتبَّفقهَّاللغة:َّفيانَّرياضَّالقيسي،َّديوانَّالوقفَّالسنيالبحثَّال .43

 ه.4353رزاَّهاشمَّاآلصليَّ،َّالمطبعةَّالعلميةَّ)د.ط(،َّالنجفَّاالشرفَّيبدائعَّاالفكار:َّم .44

جَّاحاديث531البرهانَّفيَّعلو َّالقرآن:َّأبوَّعبدَّهللاَّدمحمَّبنَّبهادرَّالزركشيَّ)تَّ .42 هَّه(،َّقد َ َّلهَّوعلقَّعليهَّوخر 

  .2335،َّبيروت4َّط-مصطفىَّعبدَّالقادرَّعطا،َّدارَّالكتبَّالعامة

ه(َّتحقيقَّالدكتورَّحاز َّسلمانَّالحلي،547َّالبسينَّفيَّشرحَّالكافية:َّركنَّالدينَّالحسنَّبنَّدمحمَّاالسترباديَّ)تَّ .43

 ه.4125،َّقم4َّطَّ-المكتبةَّاالدبية/ستارةَّ

  .2345،َّالقاهرة4َّط-ورصةَّالكتبالبم ةَّالقرآنيةَّفيَّتفسيرَّابنَّعاشور:َّتحقيقَّبنَّراشدَّالفمسي،َّب .41

  .2343،َّبيروت4َّطَّ-البناءَّاللغويَّفيَّالفواصلَّالقرآنية،َّالدكتورَّعليَّعبدَّهللاَّالعنبكي،َّدارَّومكتبةَّالبصائر .47

ه(،َّتحقيقَّالدكتورَّطهَّعبدَّالحميدَّطه،َّالهيأة755َّالبيانَّفيَّ ريبَّاعرابَّالقرآن:َّابوَّالبركاتَّاالنباريَّ)تَّ .47

  .4313د.ط(َّمصرَّ)َّ–المصريةَّالعامةَّللكتابَّ

-ه(،َّتحقيقَّابراهيمَّشم َّالدين،َّدارَّالكتبَّالعلمية257تأويلَّمشكلَّالقرآن:َّابوَّدمحمَّعبدَّهللاَّبنَّمسلمَّبنَّقتيبةَّ)تَّ .45

  .2335،َّبيروت2َّط

ه(،َّتحقيقَّعليَّدمحمَّالبجاوي،َّعيسى747َّالتبيانَّفيَّاعرابَّالقرآن:َّابوَّالبقاءَّعبدَّهللاَّبنَّالحسينَّالعكبريَّ)تَّ .41

 )د.ط(،َّ)د. (،َّ)د.ت(.َّ-شركائهالبابَّالحلبيَّو
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  .4315)د.ط(،َّبغدادَّ-التراكيبَّاللغويةَّفيَّالعربية:َّالدكتورَّهاديَّنهر،َّمطبعةَّاالرشاد .43

  .4313،َّبيروت1َّط-ه(،َّدارَّالكتابَّالعربي514التسهيلَّلعلو َّالتنزيل:َّدمحمَّبنَّاحمدَّالغرناطيَّ)تَّ .23

  .2333)د.ط(،َّالقاهرةََّّ-لصناعةَّالكتابَّالتعبيرَّالقرآني:َّالدكتورَّفاضلَّالسامرائي،َّشركةَّالعاتك .24

  .2347)د.ط(،َّوهرانََّّ-التقديرَّالنحويَّواثرهَّفيَّتحديدَّالداللةَّفيَّالقرآنَّالكريم:َّعامرَّحياوي،َّجامعةَّوهران .22

جَّاحاديثه343َّجامعَّالبيانَّعنَّتاويلَّآيَّالقرآنَّ)تفسيرَّالطبري(:َّابوَّجعفرَّدمحمَّبنَّجريرَّالطبريَّ)تَّ .23 ه(،َّخر 

  .2343نصورَّعبدَّالحميد،َّدارَّالحديثَّ)د.ط(،َّالقاهرةَّوعلقَّعليهَّاسم َّم

ه(،َّتحقيقَّفسرَّالدينَّقباوةَّودمحمَّنديمَّفاضل،513َّالجنىَّالدانيَّفيَّحروفَّالمعاني:َّالحسنَّبنَّقاسمَّالمراديَّ)تَّ .21

  .4332،َّبيروت4َّط-دارَّالكتبَّالعلمية

  .2343لبنانََّّ،4طَّ–الحذفَّبينَّالنحويينَّوالبم يين،َّحيدرَّحسينَّعبيد،َّدارَّالكتبَّالعلميةَّ .27

  .2335،َّالقاهرة3َّط-الحذفَّوالتقديرَّفيَّالنحوَّالعربي:َّالدكتورَّعليَّابوَّالمكار ،َّدارَّ ريب .27

  .4312)د.ط(،َّبغدادََّّ-حروفَّاالضافةَّفيَّاالساليبَّالعربية:َّيوسفَّنمرَّذياب،َّدارَّالحريةَّ .25

عليَّتوفيقَّالحمد،ََّّه(،َّتحقيقَّالدكتور313حروفَّالمعاني:َّابوَّالقاسمَّعبدَّالرحمنَّبنَّاسحقَّالزجاجيَّ)تَّ .21

  .4311،َّبيروت4َّط-مؤسسةَّالرسالة

  .2331،َّبيروت3َّط-ه(،َّتحقيقَّمحسنَّمهدي،َّدارَّالمشرر333الحروف:َّابوَّنصرَّالفارابيَّ)تَّ .23

ه(،َّتحقيقَّسعيدَّعبدَّالكريم724َّالحللَّفيَّاصمحَّالسللَّمنَّكتابَّالجمل:َّابوَّدمحمَّعبدَّهللاَّبنَّدمحمَّالبطليوسيَّ)تَّ .33

  .4313)د.ط(،َّبيروتََّّ-اعةَّوالنشرسعودي،َّدارَّالطليعةَّللطب

،2َّطَّ-ه(،َّتحقيقَّالدكتورَّعبدَّالحميدَّهنداوي،َّدارَّالكتبَّالعلمية332َّالسصائص:َّابوَّالفتحَّعثمانَّبنَّجنيَّ)تَّ .34

  .2333بيروتَّ

ه(،َّاعدادَّسم 234َّابوَّالعباسَّاحمدَّبنَّعيسىَّبنَّسيارَّالشيبانيَّالنحويَّ)تََّّ-ديوانَّالسنساء،َّ)بقلمَّثعلب .32

  .2341)د.ط(،َّالقاهرةََّّ-لنشرَّوالتوزيعَّابراهيم،َّفاروسَّل

  .4315،َّبيروت4َّطَّ-ديوانَّالفرزدر،َّشرحَّوضبنَّاالستاذَّعليَّفاعور،َّدارَّالكتبَّالعلميةَّ .33

 ه.4375،َّالقاهرة4َّط-ديوانَّالمعتمدَّبنَّعباد،َّتحقيقَّاحمدَّاحمدَّبدويَّوحامدَّعبدَّالمجيد،َّالمطبعةَّاالدارية .31

  .4373)د.ط(،َّبيروتََّّ-ني،َّدارَّصادرديوانَّالنابغةَّالذبياني،َّتحقيقَّكر َّالبستا .37

ديوانَّالنجاشيَّالحارثي،َّقي َّبنَّعمروَّ)َّمنَّشعراءَّالقرنَّاالولَّالهجري(َّصنعَّوتحقيقَّصالحَّالبكاري،َّ .37

  .4333،َّبيروت4َّطَّ-والطيبَّالعشاش،َّوسعدَّ راب،َّالمواهبَّللطباعةَّوالنشر

  .4314)د.ط(،َّبغدادََّّ-ديوانَّالوائلي:َّابراهيمَّالوائلي،َّدارَّالرشيد .35

  .4337،َّبيروت2َّط-ديوانَّعمرَّبنَّابيَّربيعة،َّتحقيقَّالدكتورَّفايزَّدمحم،َّدارَّالكتابَّالعربي .31

  .4334،َّبيروت4َّط-ديوانَّعمروَّبنَّكلثو ،َّتحقيقَّالدكتورَّاميلَّبديعَّيعقوب،َّدارَّالكتابَّالعربي .33

  .4333،َّبيروت4َّط-ديوانَّلبيدَّبنَّربيعة،َّشرحَّالطوسي،َّتحقيقَّحناَّنصرَّالحتي،َّدارَّالكتابَّالعربي .13

،4َّطَّ-ديوانَّمجنونَّليلى،َّجمعَّابيَّبكرَّالوالبي،َّتحقيقَّجملَّالدينَّالحلبي،َّمطبعةَّمصطفىَّالبابيَّالحلبي .14

  .4317القاهرةَّ

َّ-ه(،َّتحقيقَّاحمدَّفريدَّاحمد،َّالمكتبةَّالتوفيقية332َّسرَّصناعةَّاالعراب:َّاالما َّابوَّالفتحَّعثمانَّبنَّجنيَّ)تَّ .12

 )د.ط(َّالقاهرةَّ)د.ت(.

َّ-ه(،َّتحقيقَّاحمدَّفريدَّاحمد،َّالمكتبةَّالتوفيقية332َّاالما َّابوَّالفتحَّعثمانَّبنَّجنيَّ)تَّسرَّصناعةَّاالعراب:َّ .13

 )د.ط(َّالقاهرةَّ)د.ت(.

-ه(،َّتحقيقَّدمحمَّمحييَّالدينَّعبدَّالحميد،َّدارَّالفكر573(،َّعبدَّهللاَّبنَّعقيلَّالمصريَّ)ت2َّشرحَّابنَّعقيلَّ)  .11

  .4351،َّبيروت47َّط

ه(،َّتحقيقَّالدكتورَّزهيرَّ ازيَّزاهد،َّمطبعةَّالغري331ََّّالنحاسَّ)تَّشرحَّابياتَّسيبويه:َّابوَّجعفرَّاحمدَّبنَّدمحم .17

  .4351،َّالنجفَّاالشرف4َّطَّ-الحديثةَّ

ه(،َّتحقيقَّالدكتورَّفائزَّفارس،َّمطابعَّكويت177َّشرحَّاللُّمع:َّاالما َّابنَّبرهانَّعبدَّالواحدَّبنَّعليَّالعكبريَّ)تَّ .17

  .4311،َّالكويت4َّطَّ-تايمزَّ
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ه(،َّتحقيقَّالدكتورَّدمحمَّخليلَّالحربي،َّدارَّالشؤونَّالثقافيةَّالعامة،َّآفار713َّ)تََّّشرحَّاللُّمع:َّجامعَّالعلو َّالباقولي .15

  .2332،َّبغداد4َّط-عربية

  .4352،َّبيروت3َّطَّ-ه(،َّدارَّالجيل117َّشرحَّالمعلقاتَّالسبع:َّابوَّعبدَّهللاَّالحسينَّبنَّاحمدَّالزوزنيَّ)تَّ .11

او4337ََّّعارفَّالسيواسيَّالشمسيَّ)تَّشرحَّكتابَّاإلعرابَّعنَّقواعدَّاالعراب:َّابوَّالثناءَّاحمدَّبنَّدمحمَّبنَّ .13

  .2342،َّبيروت4َّط-ه(،َّتحقيقَّالدكتورَّعمرَّعليَّدمحمَّالدليمي،َّمكتبةَّحسنَّالعصرية4333

 الشوقيات:َّاحمدَّشوقي،َّدارَّالكتابَّالعربيَّ)د.ط(،َّبيروتَّ)د.ت(. .73

ؤسسةَّه(،َّتحقيقَّالشيخَّاحمدَّصقر،َّم337الصاحبيَّ)َّكتابَّفيَّفقهَّاللغة(:َّابوَّالحسنَّأحمدَّبنَّفارسَّ)تَّ .74

  .2337،َّالقاهرة4َّط-المستار

هاَّاحمدَّجاد،َّدار277َّصحيحَّالبساري:َّابوَّعبدَّهللاَّدمحمَّبنَّاسماعيلَّالبساريَّ)تَّ .72 ه(،َّالمتنىَّبهاَّوضبنَّنص 

  .2332المنصورةَََّّّ-،َّمصر4طَّ-الغديرَّالجديد

جةَّمنَّصحيحَّالبساري274صحيحَّمسلم:َّابوَّالحسنَّمسلمَّبنَّالحجاجَّالنيسابوريَّ)تَّ .73 وبترقمََّّه(،َّطبعةَّمسر 

  .2331،َّالقاهرة4َّط-المعجمَّالمفهرسَّاللفاظَّالحديثَّلــ)دمحمَّفؤادَّعبدَّالباقي(،َّمؤسسةَّالمستار

)د.ط(،َّبيروتََّّ-ه(،َّتحقيقَّالسيدَّابراهيمَّدمحم،َّدارَّاالندل 773َّضرائرَّالشعر:َّابنَّعصفورَّاالشبيليَّ)تَّ .71

 )د.ط(.

تحقيقَّالدكتورَّمحمودَّجاسمَّالدروي ،َّابداعََّّه(،314عللَّالنحو:َّابنَّالورارَّابوَّالحسنَّدمحمَّبنَّعبدهللاَّ)تَّ .77

  .2332)د.ط(،َّبغدادََّّ-للتصميمَّوالطباعةَّ

ه(،َّتدقيقَّهيأةَّعلياَّمنَّالعلماء،َّالبينةَّللطباعةَّوالنشرَّ)د.ط(،135َّالعمدةَّفيَّ ريبَّالقرآن،َّمكيَّالقيسيَّ)تَّ .77

  .4353دمشقَّ

السقا،َّوابراهيمَّاألبياري،َّوعبدَّالحفي ََّّه(،َّتحقيقَّمصطفى123فقهَّاللغةَّوسرَّالعربية:َّابوَّمنصورَّالثعالبيَّ)تَّ .75

 .4331،َّالقاهرة4َّطَّ-شلبي،َّمطبعةَّمصطفىَّالبابيَّالحلبيَّواوالدهَّ

  .2335القاهرة4ََّّط-فقهَّاللغة:َّالدكتورَّحاتمَّال امن،َّدارَّاآلفارَّالعربية .71

  .2331،َّالقاهرة7َّطَّ-فقهَّاللغة:َّالدكتورَّعليَّعبدَّالواحدَّوافي،َّنه ةَّمصرَّللطباعةَّوالنشر .73

ه(،َّتحقيقَّالدكتورَّحاتم4272َّائدَّالعجيبةَّفيَّاعرابَّالكلماتَّالغريبة:َّابنَّعابدينَّدمحمَّبنَّعمرَّالدمشقيَّ)تَّالفو .73

  .4333،َّبيروت4َّط-ال امن،َّدارَّالرائدَّالعربي

،42َّط-فيَّظملَّالقرآنَّ)تفسيرَّسيدَّقطب(،َّسيدَّقطب،َّدارَّالعلمَّللطباعةَّ)جدة(َّودارَّالشرورَّللطباعةَّ)القاهرة( .74

  .4317جدةَّوالقاهرةَّ

  .2333،َّالقاهرة4َّطَّ-قاموسَّالسرديات:َّجيرالدبرن ،َّترجمةَّالسيدَّاما ،َّميريتَّللنشرَّوالمعلوماتَّ .72

ه(،َّاعدادَّوتقديمَّمحمودَّالمرعشلي،145َّالقاموسَّالمحين:َّالعممةَّمجدَّالدينَّدمحمَّبنَّيعقوبَّالفيروزاباديَّ)تَّ .73

  .2333،َّبيروت2َّطَّ-دارَّاحياءَّالتراثَّالعربيَّ

  .2333،َّبغداد4َّطَّ-اللفاظَّالقرآنَّالكريم:َّالدكتورَّخالدَّاسماعيلَّعلي،َّدارَّالكاتبَّالعربيَّالقاموسَّالمقارنَّ .71

،4َّط-ه(،َّتحقيقَّالدكتورةَّسيرينَّحسينَّتاجَّالدين،َّدارََّّومكتبةَّالبصائر277القراءات:َّابوَّحاتمَّالسجستانيَّ)تَّ .77

  .2343بيروتَّ

  .2333،َّبغداد4َّطَّ–وارَّدجلةَّق اياَّلغويةَّقرآنية:َّالدكتورَّعبدَّاالميرَّكاظمَّزاهد،َّمطبعةَّان .77

ه(،َّتحقيقَّعبدَّالسم َّدمحمَّهارون،َّالشركةَّالدولية413َّالكتابَّ)كتابَّسيبويه(:َّابوَّبشرَّعمروَّبنَّعثمانَّ)تَّ .75

  .2331القاهرة1ََّّط-للطباعة

ه(،َّتحقيق713َّكشفَّالمشكمتَّواي احَّالمع مت:َّجامعَّالعلو َّابوَّالحسنَّعليَّبنَّالحسينَّالباقوليَّ)تَّ .71

  .4337)د.ط(،َّدمشقََّّ-احمدَّالدالي،َّمطبعةَّالصباحَّالدكتورَّدمحمَّ

ه(،َّتحقيق713َّكشفَّالمشكمتَّواي احَّالمع مت:َّجامعَّالعلو َّابوَّالحسنَّعليَّبنَّالحسينَّالباقوليَّ)تَّ .73

  .4337)د.ط(،َّدمشقََّّ-الدكتورَّدمحمَّاحمدَّالدالي،َّمطبعةَّالصباحَّ

،4َّطَّ-ه(،َّتحقيقَّاحمدَّفريدَّالمزيدي،َّدارَّالكتبَّالعلمية244َّمجازَّالقرآن:َّابوَّعبيدةَّمعمرَّبنَّمثنىَّالتميميَّ)تَّ .53

  .2337بيروتَّ
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)د.ط(َّ،َّالقاهرةََّّ-ه(،َّدارَّالتقريب711مجمعَّالبيانَّلعلو َّالقرآن:َّاالما َّابوَّعليَّالف لَّبنَّالحسنَّالطبرسيَّ)تَّ .54

4371-4355.  

ه(،َّتحقيقَّعلي332َّذَّالقراءاتَّواالي احَّعنها:َّابوَّالفتحَّعثمانَّبنَّجنيَّ)تَّالمحتسبَّفيَّتبيينَّوجودَّشوا .52

  .2333)د.ط(،َّالقاهرةََّّ-النجديَّناصفَّوَّعبدَّالحليمَّالنجار،َّوعبدَّالفتاحَّاسماعيلَّشلبي،َّمطابعَّاالهرا َّ

ن،َّمطبعةَّه(،َّتحقيقَّالدكتورَّحاتمَّصالحَّال ام135مشكلَّاعرابَّالقرآن:َّابوَّدمحمَّمكيَّبنَّابيَّطالبَّالقيسيَّ)تَّ .53

 ه.4131،َّقم4َّطَّ-سليمانَّزادةَّ

ه(َّتحقيقَّالدكتورَّعبدَّالفتاحَّاسماعيلَّشلبي،َّدار311َّمعانيَّالحروف:َّابوَّالحسنَّعليَّبنَّعيسىَّالرمانيَّ)تَّ .51

  .2331)د.ط(،َّبيروتََّّ-ومكتبةَّالهملَّللطباعةَّوالنشر

تيَّودمحمَّعليَّالنجار،َّالهيأةَّه(،َّتحقيقَّاحمدَّيوسفَّنجا235معانيَّالقرآنَّ:ابوَّزكرياَّيحيىَّبنَّزيادَّالفراءَّ)تَّ .57

  .4313،َّمصر2َّطَّ-المصريةَّالعامةَّللكتابَّ

ه(،َّتحقيقَّاحمدَّفتحيَّعبدَّالرحمن،َّدار344َّمعانيَّالقرآنَّواعرابه:َّابوَّاسحارَّابراهيمَّبنَّدمحمَّالزجاجَّ)تَّ .57

  .2335،َّبيروت4َّطَّ-الكتبَّالعلميةَّ

ه(،َّتقديمَّوتعليقَّووضعَّالحواشيَّابراهيم247َّمعانيَّالقرآن:َّابوَّالحسنَّسعيدَّبنَّمسعدةَّالمجاشعيَّاالخف َّ)تَّ .55

  .2332،َّبيروت4َّطَّ-شم َّالدين،َّدارَّالكتبَّالعلميةَّ

  .4331،َّبيروت1َّطَّ-المعجمَّالمفهرسَّاللفاظَّالقرآنَّالكريم:َّدمحمَّفؤادَّعبدَّالباقي،َّدارَّالفكرَّوالمعرفةَّ .51

،َّتحقيقَّبركاتَّيوسفَّهبود،َّه(574مغنيَّاللبيبَّعنَّكتبَّاالعاريب:َّجمالَّالدينَّعبدهللاَّبنَّيوسفَّبنَّهشا َّ)تَّ .53

  .4333،َّبيروت4َّط-دارَّاالرقمَّبنَّابيَّاالرقم

ه(،َّتحقيقَّالدكتورَّعبدَّالرزارَّعبد713َّالمغنيَّفيَّالنحو:َّاالما َّابوَّالسيرَّمنصورَّبنَّفمحَّاليمنيَّالنحويَّ)تَّ .13

  .4333،َّبغداد4َّط-الرحمنَّالسعدي،َّدارَّالشؤونَّالثقافيةَّالعامة

ه(،َّتحقيقَّالدكتورَّعبدَّالرزارَّعبد713َّلسيرَّمنصورَّبنَّفمحَّاليمنيَّالنحويَّ)تَّالمغنيَّفيَّالنحو:َّاالما َّابوَّا .14

  .4333،َّبغداد4َّط-الرحمنَّالسعدي،َّدارَّالشؤونَّالثقافيةَّالعامة

ه(،َّتحقيقَّالدكتورَّكاظمَّبحرَّالمرجان،151َّالمقتصدَّفيَّشرحَّاالي اح:َّاالما َّعبدَّالقاهرَّالجرجانيَّ)تَّ .12

  .4312انَّعم-)د.ط(،َّاالردن-المطبعةَّالوطنية

َّ-ه(،َّتحقيقَّدمحمَّعبدَّالسالقَّع يمه،َّمطابعَّاالهرا َّالتجارية217َّالمقت ب:َّابوَّالعباسَّدمحمَّبنَّيزيدَّالمبردَّ)تَّ .13

  .4331)د.ط(،َّالقاهرةَّ

ممكَّالتأويلَّالقاطعَّبذويَّاإللحادَّوالتعطيلَّفيَّتوجيهَّالمتشابهَّاللف َّمنَّآيَّالتنزيل:َّاحمدَّبنَّابراهيمَّبنَّالزبيرَّ .11

  .4317)د.ط(،َّبيروتََّّ-ه(،َّتحقيقَّالدكتورَّدمحمَّكاملَّاحمد،َّدارَّالنه ة531َّالغرناطيَّ)تَّ

ه(،َّتحقيقَّالدكتورَّابراهيمَّالسامرائيَّضمن311َّمنازلَّالحروف:َّابوَّالحسنَّعليَّبنَّموسىَّالرمانيَّ)تَّ .17

  .4311عمانَّ-)د.ط(،َّاالردنَّ-)رسالتانَّفيَّالنحو(،َّدارَّالفكرَّ

 )د.ط(،َّالنجفَّاالشرفَّ)د.ت(.َّ-اآلدابََّّمنتهىَّاالصول:َّميرزاَّحسنَّالبجنودي،َّمطبعة .17

  .2344،َّبيروت4َّط-مواقفَّالنف ريَّ)دراسةَّفيَّالتركيبَّوداللتها(:َّعليَّموسىَّالكعبي،َّدارَّومكتبةَّالبصائر .15

  .2333،ََّعمان4َّطَّ-موسوعةَّمعانيَّالحروفَّالعربية:َّالدكتورَّعليَّجاسمَّسلمان،َّدارَّاسامةَّللنشرَّوالتوزيعَّ .11

  .4331،َّالسعودية4َّطَّ-د:َّاحمدَّجميلَّظفر،َّمكتبةَّالملكَّفهدَّالنحوَّالقرآنيَّقواعدَّوشواه .13
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