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 اإلهداء
 ، ظًٓا اهللحف ٔانذيَّ انكزًٌٍٍإنى 

ٍِ نى ٌّذخزا جًٓذا ٌْ  فً حقذُّيً َٔجاحً،  انهََّذ

َٕ عٍ  ٔأسأل اهلل نًٓا انصحت ٔانعافٍت فً انذٍَا ٔاَخزة ٔأٌ ٌعف

 حقصٍزي فً حقًٓا.

 .انعشٌشاث أخٕاحًإنى 

عائذ أبٕ ٍخً انذكخٕر: إنى يشاٌخُا ٔأساحذحُا ٔأخص يُٓى بانذكز ش

 انحارد" حفظّ اهلل. "أبٕغهٌٍٕ 

 إنى كّم يٍ يذَّ نً ٌذ انعٌٕ يٍ قزٌب أٔ بعٍذ.

 أْذي نٓى ْذا انبحذ انًخٕاضع.
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 ٔعزفاٌ شكز 
حىػػدهاح أف مػػف   الحمػػد ا الػػذم ته متػػا تػػتـ الأػػدلحدتح أحمػػدا ىػػتحدها كت ػػدلو ،حػػو ،ظػػ ـ َّ ػػحا كا 
،حي  تإتمدـ هذا التحثح كالأالة كالىالـ ،حو المت كث رحمة لح دلم ف ك،حو آلا كأحتا كمف تت هـ تإحىػدف 

 إلو  ـك الد ف.
"؛ َّػػإهي أتك ػػا تدل ػػ ر ُر اهلَل َمػػْف َل َيْشػػُ ُر الن ػػ َس ََل َيْشػػ ُ ،مػػالن تلػػكؿ الهتػػي أػػحو اا ،ح ػػا كىػػحـ: "

ح الػذم تض ػؿ م ػ كرنا تلتػكؿ اف ػراؼ ،حػو هػذا فضػؿ مممػد الػنمس ؿ كالثهدء ال طر ألىتدذم الػد تكر:ال ز 
التحثح َّ دف ذلؾ  رَّند لحتحث كَّخرنا لحتدحث؛ َّلد مهحهي مف كقتا ال ث ر كمف ،حما الغز ر رغـ  ثػرة  ػكاغحا 

خرا ػػػا تهػػػذا ك ػػػ ؽ كق تػػػاح كلػػػـ  تخػػػؿ ،حػػػي  تإر ػػػدد ك  تك  ػػػا ممػػػد  ػػػدف لػػػا  ت ػػػر األثػػػر َّػػػي تك  ػػػا التحػػػث كا 
 الأكرة.

 : مد أتلدـ تدل  ر كالتلد ر لألىتدذ ف ال ر م ف الضد ح ف ، كم ل هة المهدق ة
 .(مهدق ند داخح ند)            مممد س لـ أبو غفرةالد تكر: 

 )مهدق ند خدر  ند(.     ن عمةعبداهلل عبدالجليؿ المالد تكر: 

 الحذ ف تض ال م  كر ف تدف راؼ ،حو مهدق ة هذا التحث كت م حا كتحى ها تإر دداتهـ. 
ػد كت ػ   ند ،حػو وس ـ شػ ري ع شػوركأثحث تدل  ر لأد لي األىتدذ:  حلنػد ك،حمن ح الػذم اىػتضدت مهػا خي

 التحث كالمطدل ة.

األزهػػر ك،حػػو رأىػػهـ رلػػ س  دم ػػة األزهػػرح ك ح ػػة ا داب ك   ضػػكتهي أف أ ػػ ر اللػػدلم ف ،حػػو  دم ػػة 
 كال حـك افهىده ة كأخص تدل  ر أ، دء قىـ الحغة ال رت ة.

كال ػػ ر مكأػػكؿ ل ػػؿ مػػف ىػػد،دهي َّػػي تحثػػي هػػذا تضدلػػدة ،حم ػػة أك تهأػػ حة أخك ػػة أك د،ػػكة أػػدلحة 
 تظهر الغ بح َّحهـ مهي  ؿ ال  ر كالتلد ر.

 آلو وصمبو أجمعيف وصلى اهلل على نبين  مممد وعلى
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 ةِ اسَ رَ الد   ُص خ  لَ مُ 
تػ  ح ػث اتٌ  ؛(ة   كً حٍ إطدلة تهدء ال محة َّي آ دت قأص األهت دء دراىة هى )تهدكؿ التدحث َّي هذا الدراىة 

ال مػػؿ َّػػي آ ػػدت قأػػص األهت ػػدء مػػف  كاىػػتلراء َّلػػدـ تكأػػؼ ا ىػػتلرالي؛ التدحػػث المػػههو الكأػػضي التحح حػػي
ملدمػة ك ػدءت الدراىػة َّػي  حالتضىػ رم لح محػة المدركىػة الػد لي تدل دهػب ح ػث افطدلػة الهحك ػة مػ  ا ىػت دهة

 ،حو الهحك التدلي: حتمه د كأرت ة َّأكؿ كخدتمةك 

كالدراىػػدت كأهػػداَّهدح كمهه هػػدح كحػػدكدهدح ا ػػتمحت الملدمػػة ،حػػو أهم ػػة الدراىػػةح كأىػػتدب اخت درهػػدح 
 الىدتلةح كمم زاتهدح كخطة الدراىة.

 كتهػدكؿ حدمد كخأدلأػهمد أهػـ أهػداَّهمت هنػ تدللأص اللرآهي كقأص األهت دء ت ر ؼالتهدكؿ التمه د ك 
 إطدلة تهدء ال محة. إلوكالكىدلؿ التي تؤدم  حطة تاتتطدلة كأهـ المأطححدت المر د مضهـك افأ  ن 

ػػ  حكالحػػػدؿ حتػػدلمض ك ت ت ل  ػػدمؿ ،حػػو التك  ػػ ل  ػػدة تدلت  لػػة تهػػدء ال محػػػطدإَّلػػد تهػػدكؿ : د الضأػػؿ األكؿأم 
 كا ىتثهدء. حكالتم  ز

ػػ  ح)اله ػػػتت  ػػػة تا ػػػ دلا المتهك،ػػػة ح ػػػث  ػػػدء الطػػػكؿ تدلت   ؛ت  ػػػةتدلت   تهػػػدكؿ افطدلػػػةَّ :د الضأػػػؿ الثػػػدهيأم 
 كالتدؿ(. ح،طؼ الهىؽك  حالتك  دك 

 تا ػ دلا ػدت قأػص األهت ػدء آ ػدد َّػي ك ػدء الت   ح ػددال محػة تدلت  تهػدء إطدلػة  درسَّ :د الضأؿ الثدلثأم  
 ح )ت دد الخترح كت دد الحدؿح كت دد اله تح كت دد المض كؿ تا(.المتهك،ة

 حال محػة المضػرد َّ هػد لػبىػدلؿ التػي ت  دقػبح كأهػـ الك ال محػة تدلت  تهػدء  ةلػدطإ تحػثَّ :د الضأػؿ الراتػ أم ػ
 ت محػػة اله ػػتح كالت  دقػػب حالحػػدؿ محػػة كالت  دقػػب ت حدلمض كؿ تػػاتػػ ت دقػػب ال محػػةك  حت دقػػب ال محػػة الختػػر المضػػرد 

 .َّي اللرآف ال ر ـ ذلؾ مف ا  دت التي تتحدث ،ف قأص األهت دء كا ىت هدد ،حو  ؿ  

هػدح كأتت ػت ذلػؾ  حػا ل إتدلو التػي تكأػحت تمحت ،حو أهـ اله  خدتمة ا ٍ ت هذا الدراىة كَّي الههد ة أرَّل
 قأص األهت دء َّي اللرآف ال ر ـ.  حتكم ،حو مكا   آ دتتمححؽ 
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Abstract 

The researcher's grammatical study, the science of rules for forming words and 

combining them into sentences, examined prolongation of sentences in Quran Verses 

focusing on stories of the prophets. The research used the descriptive-analytical method 

and used the interpretive semantic aspect of the studied sentence. The study came in a 

preface, four chapters and a conclusion, As follows: 

The preface dealt with the introduction of Quran stories and stories of the 

prophets, describing their main objectives and characteristics, and also discussed the 

concept of prolongation and the most important terms associated with it, and the means 

that lead to prolongation of the syntax. 

The first chapter deals with the prolongation of the sentence by restriction using 

objects,  the circumstantial accusative, the accusative of specification, and the exception. 

The second chapter deals with prolongation dependency, followed by various 

forms of prolongation like   (descriptive devices, emphasis, appositives, and coordination 

of cases) 

As for the third chapter, he studied the prolongation of the syntax by multiplicity. 

In the Quran, multiplicity is also varied. The researcher examined some of the types 

which are the multiplicity of predicates, the multiplicity of circumstantial accusative, the 

multiplicity descriptive devices and the multiplicity of the object of a transitive verb.   

The fourth chapter examined the prolongation of sentences by alternatives and the 

most important means and tools of alternating sentences with prolongation such as 

alternating predicates, interchangeability of circumstantial accusative and descriptive 

devices. The researcher’s evidence-based study includes verses from the Quran related to 

the topics of chapter four. 

In the end, this study was accompanied by a conclusion that included the most 

important findings, followed by an appendix containing the verses of the stories of the 

prophets in the Holy Quran, and a catalog showing the verses of the stories of the 

prophets studied their focal points in the study. 
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 بسـ اهلل الرممف الرميـ
 المقدمة:

كالأالة كالىالـ ،حو أ رؼ األهت دء كالمرىػح فح هت هػد محمػد ك،حػو آلػا الحمدي ا رب  ال دلم فح 
  كت د:كأحتا أ م  فح 
الضٌ ػػدض الػػذم  ههػػؿ مهػػا طػػالب ال حػػـح الػػذ ف  حمػػد ارتػػككا مهػػا    رآف ال ػػر ـ هػػك المههػػؿَّػػإف  اللػػ

ػػد  ػػٍف تمىػػؾ تػػا ،حمن هظػػرنا  ك ل هنػػد  حمػػد زادا  تضػػكفح كهػػك  هػػزه   تهل ػػي ، دلتػػاح ك   مػػٌؿ قدرلػػاح  ز ػػد مى
ٌَكَّ رناح كهك الخطدب افلهي الذم قدؿ اا َّي حلا:  ًُ مِهْ بَيْهِ يَدَيْهِ وَ ًٌ مِهْ حَىِيمٍ حَمِيدٌٍَب يَأْتِيهِ اٌْبَبطِ  ب مِهْ خٍَْفِهِ تَنْزِي

 .}42َّأحت:{
كقد اخترت اللرآف ال ر ـ مك ػك،ند ف ػراء درس هػذا الل ػ ة اهطالقنػد مػف أه ػا هػص ليغػكم  مثػؿ 
الحغة ال رت ة َّي أ،حػو مىػتك دتهدح ك ػذلؾ هػك هػص ا تمحػت لػا  ػركط أػحة الهلػؿ تػدلتكاتر. لػذلؾ  ػدف 

آف ال ر ـ متهدك ن ا  دت التي تتحػدث ،ػف قأػص األهت ػدء مػ  أقػكامهـ كد،ػكتهـ اخت درم لحتحث َّي اللر 
هػك إطدلػة تهػدء ال محػة َّػي آ ػدت قأػص  دتر  ت  ػ دلغك  ػ دإلو ،تددة اا ،ز ك ؿ. كذلؾ تتهدكلي مك ك،ن 

كمت ػددةح كهػي  ث ػرة األهت دء؛ ح ث تهدكلت َّي هذا الدراىة الكىدلؿ التي تػؤدم إلػو إطدلػة تهػدء ال محػة 
كالتت  ػةح كالت ػددح كالت دقػب(؛ كذلػؾ أف   حكىػدلؿ لططدلػة كهػي إطدلػة تهػدء ال محػة تػػ)التل  د ا تض ت تػارت 

َّػي  كقد قمت تتتت  آ دت قأص األهت ػدء هذا الكىدلؿ   حت ظدهرة أىحكت ة َّي آ دت قأص األهت دء.
تضهػرس  تػٌ ف هػذا ا  ػدت كمكا ػ  دراىػتهد  كتكث لهػد َّػي ههد ػة الرىػدلةالتي تٌمت دراىتهدح  اللرآف ال ر ـ
 مف الرىدلة.

 أىمية الدراسة: -أوَل 
إ، ػػػدز اللػػػرآف ال ػػػر ـ مػػػف خػػػالؿ تتتػػػ  إطدلػػػة تهػػػدء ال محػػػة َّػػػي آ ػػػدت مػػػف  كاهػػػب  ت ػػػضإتػػػراز  -1

 كتحح حهد كَّلد لحى دؽ الحغكم كال ر،ي.  قأص األهت دء
 آ دت قأص األهت دء.ال  ؼ ،ف خأدلص كأهمدط مهمة َّي إطدلة تهدء ال محة َّي  -2
 (.دراىة هحك ة لـ أ،ثر ،حو دراىة ىدتلة ت هكاف )إطدلة تهدء ال محة َّي آ دت قأص األهت دء -3
تك ػػػػ ع ال القػػػػة تػػػػ ف األلضػػػػدظ اللرآه ػػػػة كم ده هػػػػد الد ل ػػػػة التضىػػػػ ر ة مػػػػف خػػػػالؿ إطدلػػػػة ال محػػػػة  -4

 كاٌتىد،هد َّي قأص األهت دء. 
ػػػتض ػػػد هػػػذا الدراىػػػة طحتػػػة ال حػػػـك الحغك ػػػة كال -5 ػػػ حػػػـ ال ػػػر،ي كالم ػػػتغح ف ت حػػػـك اللػػػرآف َّهمن د د ك،حمن

 ا.كتضى رن 
 أسب ب اختي ر الدراسة: - ث نيً 

 .َّي آ دت قأص األهت دءالتر  ت ة  هدكم رَّة أهمدطال محة تهدء رأد إطدلة  -1
 رغتة التدحث َّي دراىة اللأص اللرآهي دراىة هحك ة. -2



  ذ

 

افطدلػة َّػي تهػدء ال محػةح كأثػر ذلػؾ َّػي ف  قأص األهت دء تمثؿ ظدهرة َّه ة تت دمؿ م  ظدهرة إ -3
 تمد د ظدهرة التمدىؾ الهأي لهذا اللأص.

 ال  ؼ ،ف آراء المضىر ف َّي دراىة كتحح ؿ ا  دت التي َّ هد إطدلة لح محة. -4
م ظـ الدراىدت الحغك ة التي تهدكلت إطدلة ال محة  دهت َّػي إطػدر ال ػ ر ك،حػو إثػر ذلػؾ تك ػا  -5

 خالؿ اللرآف ال ر ـ.التدحث لدراىة افطدلة مف 
 .الكقكؼ ،حو آراء الهحدة كمذاهتهـ َّي مك كع افطدلة  -6
 أىداؼ الدراسة:  - ث لثً 

 قأص األهت دء. التطت ؽ ،حو آ دت  ال محة مف خالؿتهدء  تاأ ؿ دراىة إطدلة -1
 تلد ـ دراىة َّي إطدلة تهدء ال محة  خص آ دت قأص األهت دء.  -2
 آ دت قأص األهت دء.الكقكؼ ،حو أهـ د  ت افطدلة َّي  -3
قأػػص األهت ػػدء مػػف خػػالؿ تحح ػػؿ ا  ػػدت آ ػػدت الت ػػرؼ ،حػػو أهػػـ كىػػدلؿ كأهمػػدط افطدلػػة َّػػي  -4

 التي ت تمؿ ،حو افطدلة. 
تىػػهـ هػػذا الدراىػػة إف  ػػدء اا َّػػي إثػػراء الم تتػػة ال رت ػػة تدراىػػة كاَّ ػػة حػػكؿ إطدلػػة ال محػػة َّػػي  -5

 آ دت قأص األهت دء.
 منيج الدراسة:  -رابًع 

ح ػث قػدـ  هو الد لي؛هىت دهة تدلمتد  حا ىتلرالي الدراىة ،حو المههو الكأضي التحح حيقدمت 
إطدلػة  كىػدلؿ كأػؼثػـ  ؛إطدلػة تهػدء ال محػة َّػي آ ػدت قأػص األهت ػدء التدحث تدىتلراء كحأر مكاطف

محػػػٌؿ  ،حػػػو آ ػػػدت قأػػػص األهت ػػػدء ٌطتػػػؽ ذلػػػؾكدكرهػػػد الػػػد ليح ك  ،هػػػد الهحػػػدةحكأهمدطهػػػد  تهػػػدء ال محػػػة
 .الدراىة
 مدود الدراسة: -خ مًس 

تحػػدد الدراىػػة َّػػي محكرهػػد المك ػػك،ي ،حػػو إطدلػػة تهػػدء ال محػػة َّػػي آ ػػدت قأػػص األهت ػػدء َّػػي 
اللرآف ال ر ـح أٌمد ال دهب التطت لي َّهك ا  دت التي تحدثت ،ف قأص األهت دء م  أقػكامهـ َّػي اللػرآف 

 ال ر ـح م تمدنا ،حو قراءة حضص ،ف ،دأـ.
 دراس ت الس بقة:ال -س دًس 
 ضد ػة تهػت مكىػو تػف أحمػد الغػد رح رىػدلة إ،ػداد التدحثػة: ح الجملة الموسعة في القرآف ال ريـ -1

ت ر ػػت َّ ػػا  ـ.2004-هػػػػػػػ1426مد ىػػت رح  دم ػػة المحػػؾ ىػػ كدح الممح ػػة ال رت ػػة الىػػ كد ةح 
كاىػػػتخالص تتػػػ  آراء الهحػػػدة )التكىػػػ ة( مػػػف الهدح ػػػة المهه  ػػػةح مػػػف خػػػالؿ تالتدحثػػػة لمأػػػطحع 

ػػػد مػػػف ال ػػػداكؿ الت ده ػػػة كافحأػػػدل ة  مضهػػػـك كا ػػػع لح محػػػة المكىػػػ ةح كاىػػػتخدمت التدحثػػػة ت  ن



  ر

 

ػد مػف المأػطححدت الم ػدتهة  لتأك ر ت ض الظكاهر كملدرهتهد تغ رهد. كاىػتخدمت  ػذلؾ ت  ن
 لمضهـك ال محة المكى ة  دل محة الهكاة المكى ةح كال محة الممتدة المكى ة.

إ،ػداد التدحػث: ،ػكض ح فػي شػعر عبػداهلل البردونػي ودوره الػدَللي العربيػة ةإط لة بن ء الجملػ -2
ح الخ ػػػ ي فتػػػف ،تػػػدالحؽ حىػػػ  طٌتػػػؽ ـ. 2008-هػػػػػػػ1429 دم ػػػة اللػػػدهرةح ح  ح ػػػة دار ال حػػػـك

كىدلؿ إطدلة تهدء ال محة ال رت ة ،حو   ر التردكهػيح كتكأػؿ التدحػث  َّي هذا الدراىة التدحث
محدكلتا تك ػ ع ملػدار مػد تمح ػا ال محػة ال رت ػة مػف قػدرة ،حػو ا تىػدع إلو ،دة هتدلو أترزهد: 

تطػرؽ ك كافطدلة تدىتخداـ كىدلؿ افطدلةح كذلؾ تإ راد ت ض أػكر افطدلػة ههد ػة  ػؿ متحػثح 
التدحػػػث لػػػت ض الكىػػػدلؿ الحغك ػػػة كدركرهػػػد َّػػػي تحل ػػػؽ التمدىػػػؾ الهأػػػيح  دل ػػػمدلرح كحػػػركؼ 

الد لي. ك ذلؾ حػدكؿ َّػي دراىػتا أف  رأػد ت ػض مظػدهر ال طؼح كالتمدثؿ التر  بح كالتلدتؿ 
ح هحػػك تكىػػ ا َّػػي أغػػراض اله ػػت لت ػػمؿ الىػػخر ةح كم ػػيء ا ،تػػػراض الت ػػدد ،هػػد التردكهػػي

 ،هدا لت دف التردد َّي إ مدؿ افىهدد داخؿ ال محة.
تػدر تػف ىػكداف  إ،داد التدحػث: حإط لة بن ء الجملة ودورى  الدَللي في شعر مممد مسف فقي -3

ر ػػػػدمح رىػػػػدلة د تػػػػكراةح إ ػػػػراؼ: األىػػػػتدذ الػػػػد تكر: محمػػػػد حمدىػػػػة ،تػػػػدالحط ؼح كاألىػػػػتدذ الم
ح  دم ػػػة اللػػػدهرةح  اهػػػتـ التدحػػػث َّػػػي  ـ.2013الػػػد تكر ،ػػػالء محمػػػدر رأَّػػػتح  ح ػػػة دار ال حػػػـك

كىػدلؿ افطدلػة دراىتا تمد  تد ا هظدـ ال محة مف د لة َّي َّهـ مراد ال ػد،رح مػف خػالؿ تهدكلػا 
كذ ػػر الم ػػدهي الهحك ػػة لحمل ػػداتح كت دقػػب ال محػػة المضػػردح كالتت  ػػة كم ده هػػد    ػػدح دفطدلػػة تدلتل

ػػػػد ،ػػػػف ال محػػػػة  الهحك ػػػػةح كت ػػػػدد الكظ ضػػػػة الهحك ػػػػةح كترتػػػػب  محػػػػة ،حػػػػو أخػػػػرلح كتحػػػػدث أ  ن
الم تر ػػػة  كمححهػػػد اف،راتػػػي كأح دمهػػػد الهحك ػػػةح كأخ ػػػرنا طتػػػؽ التدحػػػث كىػػػدلؿ افطدلػػػة ،حػػػو 

 حمد َّلي.قأ دت ف  دمحت ف لح د،ر م
: )حدلػة حأػدرح ك زهػر الحػكز أك إط لة الجملة ودورى  الدَللي عند ممود درويش في دواوينو -4

 مػػػػدؿ األىػػػػطؿح رىػػػػدلة  ،تػػػػدااإ،ػػػػداد التدحػػػػث: أت ػػػػدح ك  أر ػػػػد لهػػػػذا اللأػػػػ دة أف تهتهػػػػي(ح 
ـ. تكأػػػػؿ التدحػػػػث َّػػػػي دراىػػػػتا إلػػػػو أف 2016-هػػػػػػػػػ1437ة األزهػػػػرح غػػػػزةح  ػػػػممد ىػػػػت رح  د

 محمػػكد درك ػػػش اىػػت مؿ أغحػػب الكىػػػدلؿ التػػي تػػػؤدم إلػػو إطدلػػة تهػػػدء ال محػػةح ك ػػػذلؾال ػػد،ر 
تكأػػػؿ إلػػػو أف  درك ػػػش أ ثػػػر مػػػف اىػػػتخداـ ال محػػػة الض ح ػػػة َّػػػي دكاك هػػػا الثالثػػػة محػػػؿ الدراىػػػة 
 ملدرهة تدل محة ا ىم ة؛ ألف  هذا األمر  تهدىب م  ق د د ال د،ر الدالة ،حو الحدث كالت دد.

 : الدراسة زت بوتمي م  -س بًع 
 ث ػػرة كمت ػػددة َّػػي  م ػػ  أهػػكاع الضهػػكفح كقػػد   ػػكف َّػػي مػػف الم حػػـك أٌف ههػػدؾ أتحدثنػػد كدراىػػدت 

ت ض الدراىدت ت دتا َّي ،هدك ههد رغـ اختالؼ الزمدف كالم دف التي  تتت َّ اح كم  ذلؾ ه ػد اختالَّنػد 
ٌدا كمر  ػػا إلػػو  ػػرى د َّػػي م ػػمكف هػػذا الدراىػػدت. كهػػذا ا خػػتالؼ مى ثلدَّػػة التدحػػث كمػػدل اطال،ػػا كا ػػحن

د ق ػػؿ: )إف  األىػػحكب هػػك الر ػػؿ(؛ َّمػػف خػػالؿ  ،حػػو المأػػددر كالمرا ػػ ح ك ػػذلؾ أىػػحكب التدحػػثح كقػػد من
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حىههد مف قتحهد ك  دهد مف رد لهػد. كالتم ػز تدألىػحكب األىحكب تىتط   أف تم ز ت ف األ  دء كت رؼ 
 َّي دراىتي المتكا  ة. كأتم ز تاحدكلت أف أظهرا  كحىف ال رض ك ثرة المأددر هك الذم

ػػد  كتم ػػزت الدراىػػة ك نػػدح حٍ هى  ح ال ػػكاهد المت حلػػة تلأػػص األهت ػػدءلػػـ   تػػًؼ ت ػػر تػػاف التدحػػث أ  ن
همػػد تكىػػ  التدحػػث َّػػي  ث ػػر  أح دهنػػد ح كالتطػػرؽ ػػدف إلػػو  ػػرح ت ػػض األلضػػدظ كالترا  ػػب الحغك ػػةاألحمػػف  كا 

تػػراز دك إف تطحػػب األمػػر ذلػػؾلحلػػراءات اللرآه ػػة  ر المضىػػر ف كاللػػٌراء َّػػي تك  ػػا اللػػراءات مػػف الهدح ػػة ح كا 
، ػػدزا لتك ػػ ع د  ت ا  ػػدت ك ػػذلؾ  .الهحك ػػة كالد ل ػػة اىػػت دف التدحػػث  ث ػػرنا ت تػػب تضىػػ ر اللػػرآف كا 

 .د ل ةكالاىة مف الهدح ة الهحك ة المت حلة تلأص األهت دء محؿ الدر 
 خطة البمث: -ث مًن 

 قٌىـ التدحث دراىتا إلو ملدمةح كتمه دح كأرت ة َّأكؿح كخدتمة. 
مػد ك مهه هػدح الدراىػدت الىػدتلةح  حهػداَّهدأ درهػدح أىتدب اختأهم ة الدراىةح  ح كتت مف:المقدمة -

 تم زت تا الدراىة.
دح مد كخأدلأػػهمكأهػـ أهػػداَّه كقأػػص األهت ػػدء الت ر ػػؼ تدللأػػص اللرآهػيك  ػتمؿ:  التمييػػد  -

افطدلػػػة كأهػػػـ المأػػػطححدت المرتتطػػػة تػػػاح كأتػػػرز كالكىػػػدلؿ التػػػي تػػػؤدم إلػػػو كالت ر ػػػؼ تمضهػػػـك 
 إطدلة تهدء ال محة.

 فصوؿ الدراسة:
 إط لة بن ء الجملة ب لتقييد الفصؿ األوؿ:

 :ك  تمؿ هذا الضأؿ أرت ة متدحث 
ال محػػة تدلحػػدؿح إطدلػػة تهػػدء  المبمػػث الثػػ ني:إطدلػػة تهػػدء ال محػػة تػػدلمض ك تح المبمػػث األوؿ:  -

إطدلػػػػة تهػػػػدء ال محػػػػة  المبمػػػػث الرابػػػػ :دء ال محػػػػة تتم  ػػػػز الهىػػػػتةح إطدلػػػػة تهػػػػالمبمػػػػث الث لػػػػث: 
 تدلمىتثهو.

 إط لة بن ء الجملة ب لتبعية: الفصؿ الث ني
 ك  تمؿ هذا الضأؿ أرت ة متدحث هي: 

هػػػدء ال محػػػة تدلتك  ػػػدح إطدلػػػة ت المبمػػػث الثػػػ ني:إطدلػػػة تهػػػدء ال محػػػة تدله ػػػتح المبمػػػث األوؿ:  -
 : إطدلة تهدء ال محة تدلتدؿ.المبمث الراب : إطدلة تهدء ال محة ت طؼ الهىؽح الث لثالمبمث 

   إط لة بن ء الجملة ب لتعدد: الفصؿ الث لث
 :ك  تمؿ هذا الضأؿ أرت ة متدحث هي

: ت ػػػدد اله ػػػتح المبمػػػث الث لػػػثت ػػػدد الحػػػدؿح  المبمػػػث الثػػػ ني:ت ػػػدد الختػػػرح المبمػػػث األوؿ:  -
 : ت دد المض كؿ تا.المبمث الراب 
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 إط لة بن ء الجملة ب لتع قب: الفصؿ الراب 
 :ك  تمؿ هذا الضأؿ أرت ة متدحث هي

المبمػث : إطدلػة المض ػكؿ تػا تدلت دقػبح المبمػث الثػ نيإطدلػة الختػر تدلت دقػبح المبمػث األوؿ:  -
 إطدلة اله ت تدلت دقب.: المبمث الراب : إطدلة الحدؿ تدلت دقبح الث لث

 ،حو أترز الهتدلو التي تكأحت إل هد الدراىة. ت تمؿ: الخ تمة
 هرا واهلل املىفك واملستعبن.

 
 الب مث

 سمير عبد اهلل األعور
 
 



 

 

 

 التَِّنِهِاُد

 ا.ًا ٔخصائصًٓٔأْى أْذافٓ ٔقصص األَبٍاء انخعزٌف بانقصص انقزآًَ -

يعُى اإلطانت ٔأْى انًصطهحاث انًزحبطةت بةّ،   يفٕٓو انجًهت ٔحطٕرِ، ٔ -

 ٔأبزس انٕسائم انخً حؤدي إنى إطانت بُاء انجًهت.
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 التعريؼ ب لقصص القرآني: -أوَل 
 :الَقَصُص لغة

ػػػا ًتػػػًاح كأىٍختىػػػرىاح  ػػػد: أىٍ،حىمى ػػػد كقىأىأن كًمٍهػػػا: قىػػػص   ػػػدء َّػػػي تػػػدج ال ػػػركس: "قػػػص  ،ح ػػػا الختػػػر قىأ 
ػػدح كقىٍكليػػا تى ىػػدلىو: ) ػػهد قىأ  ٍؤ ىػػد( أىقيأُّ ٍأػػتي الري ٍؤ ىػػد.  يلىػػدؿ: )قىأى (ح أىم رى ى ىػػد ف ْرتَػػد ا َعَلػػى آثَ ِرِىمػػ  َقَصًصػػ الرُّ
ح أىم  ىتىتىت  دًهاح كقكليا تى ىػدلىو دًف األىثىرى حى ىدا  ىليأ  ً( َسػَف الَقَصػصنْمُف َنُقصُّ َعَلْيػَؾ َأمْ ) :مف الط ر ؽ ال ذم ىى

 .(1)"أم: هيت ف لؾ أحىف الت دف
 كاللأػػػة م ركَّػػػة. اللأػػػصح إذا قىػػػص   : َّ ػػػؿ اللػػػدص  : "كاللىػػػصُّ هػػػػػ(711)ت قػػػدؿ اتػػػف مهظػػػكر

 .(2)"ةي:   هي ال محة مف ال الـَّي رأىا ًقأٌ  :ك لدؿ
 عريؼ القصص القرآني في اَلصطالح:أّم  ت

اللأػػص ،حػو أههػد: "م مػكع ال ػػالـ الم ػتمؿ ،حػو مػد  هػػدم  هػػػػ(606)ت ؼ افمػدـ الػرازم،ػر  
 .(3)إلو الد فح ك ر د إلو الحؽ ك امر تطحب اله دة"

َّهػػد الػػد تكر ،تػػد ال ػػر ـ الخط ػػب تلكلػػا: "أطحػػؽ اللػػراء لضػػظ اللأػػص ،حػػو مػػد حػػدث تػػا كقػػد ،ر  
أػراع تػ ف قػكل  مف أختدر اللركف األكلو َّي م دؿ الرىد ت الىمدك ةح كمد  دف  لػ  َّػي مح طهػد مػف

 .(4)الحؽ كال الؿح كت ف مكا ب الهكر ك حدَّؿ الظالـ"
 وأم  التعريؼ بقصص األنبي ء ب عتب رى  نوًع  مف القصص القرآني:

ٍف أراد إ،المهد تى رتا مف أهت دلا  َّهي آ دت اللرآف ال ر ـ التي قٌص اا ت دلو َّ هد ،ح هد مى
تدلكحداه ة كالحٌث ،حو اتتدع مهه ا ت دلو مف لدف آدـ ،ح ا الذ ف اتت ثهـ اا ت دلو لحت ر ة لحتتح غ 

َوَلَقْد َأْرَسْلَن  ُرُساًل ِمْف د لذلؾ: الىالـ إلو هت هد محمد ،ح ا الأالة كالىالـح كقد قدؿ ت دلو مأداقن 
ـْ َنْقُصْص َعَلْيؾَ  ـْ َمْف َل ـْ َمْف َقَصْصَن  َعَلْيَؾ َوِمْنُي  .}78ا  ة ىكرة غدَّر: { َقْبِلَؾ ِمْنُي

  

                                                             

هػػػػ(ح 1205ح محمػػد تػػف محمػػد تػػف ،تػػد الػػرزاؽ الحىػػ هي المحلػػب تمرت ػػو الزت ػػدم )تتػػ ج العػػروس مػػف جػػواىر القػػ موس  (1)
 .99-98ح ص18تحل ؽ: م مك،ة مف المحلل فح دار الهدا ةح مددة )قأص(ح ج

هػػػػػ(ح دار أػػددرح ت ػػركتح 711األهأػػدرم افَّر لػػي )ت ح محمػػد تػػف م ػػـر أتػػك الض ػػؿ  مػػدؿ الػػد ف تػػف مهظػػكرلسػػ ف العػػرب  (2)
 مددة )ؽ ص ص(. 73ح ص7ـح ج1993-هػػػػ1414ح 3ط
هػػػػ(ح دار 606ح أتػػك ،تػػد اا محمػػد تػػف ،مػػر الت مػػي الػػرازم المحلػػب تضخػػر الػػد ف الػػرازم )تمفػػ تيا الغيػػب أو التفسػػير ال بيػػر  (3)

 .250ح ص8جهػػػح 1420ح 3إح دء التراث ال رتيح ت ركتح لتهدفح ط
ـح 1975ح 2ح ،تػد ال ػر ـ الخط ػبح دار الم رَّػة لحطتد،ػة كاله ػرح ت ػركتح لتهػدفح طالقصص القرآني في منظومو ومفيومو  (4)

 .40كطت ة دار الض ر ال رتيح د.طح د.ػػتح ص
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 :(1)أىداؼ القصص القرآني وقصص األنبي ء
الػػد،كة إلػػو التكح ػػد كاف مػػدف تدلت ػػث كتثت ػػت أىػػس ال ل ػػدة افىػػالم ة َّػػي الهضػػكسح كذلػػؾ مػػف  -4

خالؿ ذ ر قأص األهت دء كت دف كحدة د،كتهـ إلو هذا. كت دف أف محة ال ضر كاحػدةح ك ػتهدتهـ 
ػٍة َرُسػوًَل َأِف اْعُبػُدوا الل ػَو : ت دلوكاحدة ،حو مر ال أكر كاألزمدفح قدؿ  َوَلَقْد َبَعْثَن  ِفػي ُ ػؿ  ُأم 

ػاَلَلُة َفِسػيُروا ِفػي اأْلَْرضِ  ـْ َمػْف َمق ػْت َعَلْيػِو الض  ـْ َمْف َىَدى الل ػُو َوِمػْنُي  َواْجَتِنُبوا الط  ُغوَت َفِمْنُي
َ  َف َع ِقَبُة اْلُمَ ذ ِبيفَ َف ْنُظُروا َ ْيَؼ 

(2). 
كالمؤمه ف مف خالؿ ،رض أػكر لمػد ،دهػدا األهت ػدء الىػدتلكف كأتتػد،هـ مػف  تثت ت الرىكؿ  -2

أذل كت ذ ب أقكامهـ ك  ؼ أتركا ،حو مد أيكذكاح ك  ؼ  دف الغحتة لط مػدف كمػد حػؿ تػاقكامهـ 
 مف دمدر ك،ذاب َّي الده دح كل ذاب ا خرة أ د.

دـ تػا أهػؿ ال تػدبح ك ك ػع مػد  تمػكا مػف اللأص اللرآهي    ؼ ،ف الز ؼ كالتحر ؼ الذم ق -3
الت دف كالهدلح ك تحداهـ ت  ضهـ ،مػد  ػدف َّػي  تػتهـ قتػؿ التحر ػؼ كالتتػد ؿ مػف الحلػدلؽح قػدؿ 

َؿ : ت دلو ـَ ِإْسػَراِئيُؿ َعَلػى َنْفِسػِو ِمػْف َقْبػِؿ َأْف تَُنػز  ُ ؿُّ الط َع ـِ َ  َف ِمالا ِلَبِني ِإْسَراِئيَؿ ِإَل  َمػ  َمػر 
ـْ َص ِدِقيفَ ت ْوَراُة ُقْؿ َفْأُتوا ِب لت ْوَراِة َف تْ ال ُلوَى  ِإْف ُ ْنُت

(3). 
ت حػ ـ المىػػحم ف َّ ػدلؿ األخػػالؽ ،ػف طر ػػؽ اللػدكة ال مح ػػة المدثحػة َّػػي قأػص األهت ػػدء كالز ػػر  -4

،ف األخالؽ الذم مة كالضكاحشح كحمد ة افهىدف مػف الكقػكع َّػي ا ثػدـح ،ػف طر ػؽ تلػد ـ أمثحػة 
َّػي أػترا ك،ضتػا  َّػي أػتراح ك كىػؼ  ت تمثؿ  دهب اللدكة اف  دت ة  ػا كب ل خأ د

كتىػػدمحاح كأمثحػػة أخػػرل ل خأػػ دت تمثػػؿ ال دهػػب الىػػحتي  لػػدركف َّػػي اغتػػرارا تدلمػػدؿ كال ػػداح 
كقػـك لػكط َّػي إأػرارهـ ،حػو الضػكاحشح كاللػرآف ال ػر ـ  حػض مػف خػالؿ ،ػرض قأأػهـ ،ػػف 

 الت د ،ف مىح هـ الكخ ـ.
اهػا األهت ػدء أههػـ أتهػدء ،ػف إخك  كة األهت دء كاحدةح َّ  رؼ ال تد أدؽ قػكؿ الهتػي ت دف أف د، -5

ػال   ح كمػ  ذلػػؾ أف  م ػ  األهت ػدء د،ػكتهـ كاحػدةح كهػي الػػد،كة (4)ت أتػكهـ كاحػد كأمهػدتهـ  ػتو،ى
 إلو ،تددة اا تتدرؾ كت دلو كحدا    ر ؾ لا.

  

                                                             

تكز ػػ ح ،مػػدفح ح َّ ػػؿ حىػػف ،تػػدسح دار الهضػػدلس لحه ػػر كالِغػػذاء الجنػػ ف بثمػػر الجنػػ ف مم ضػػرات فػػي علػػـو القػػرآف هظػر:   (1)
ح ،ثمػدف تػف محمػد َفِبُيداىـ اْقَتده "قراءة تأصيلية في ِسػَير وقصػص األنبيػ ء"ح 309-308ـح ص2007-هػػػ1427ح 1األردفح ط

 .38ـح ص2010-هػػ1431ح 1الخم سح دار إ الؼ الدكل ة لحه ر كالتكز  ح ال ك تح ط
 .36: ا  ة سورة النمؿ  (2)
 .93: ا  ة سورة آؿ عمراف  (3)
ٍت  ( مػػػف حػػػد ث أتػػػي هر ػػػرة ر ػػػي اا ،هػػػا كلضظػػػا: 2365) مسػػػلـ(ح ك3443) البخػػػ ريأخر ػػػا   (4) "اأَلْنِبَيػػػ ُء ِإْخػػػَوٌة ِمػػػْف َعػػػال 

ـْ َواِمٌد". ـْ َشت ى  َوِديُنُي  َوُأم َي ُتُي
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 :  (1)خص ئص القصص القرآني وقصص األنبي ء
 خأدلص تم زهد ،ف غ رهدح ك م ف ذ رهد ،حو الهحك ا تي: اللرآهي كقأص األهت دءلحلأص 

مأػػدر اللأػػة اللرآه ػػة هػػك مأػػدر اللػػرآف ال ػػر ـ هضىػػاح َّهػػك مػػف كحػػي اا ت ػػدلو؛ َّهػػي قأػػة  -1
 هددَّةح ذات هدؼ د هي أخالقي    هضأؿ ،ف أهداؼ ال ل دة كال ر  ة.

 ػػدر ال كاهػػب األَّ ػػؿ َّػػي أحػػداثهدح كاف،ػػراض تيٍ ػػرىضي اللأػػة اللرآه ػػة َّػػي أحىػػف ،ػػرض  خت -2
 ،ف  كاهب أخرل   خ ر َّي ذ رهد ك  َّدلدة مر ٌكة مههد أك لح مة مف اا ،ٌز ك ٌؿ.

تهػػػكع طر لػػػة ال ػػػرضح َّػػػدللرآف ال ػػػر ـ     ػػػرم َّػػػي أىػػػحكتا ،حػػػو همػػػط كاحػػػد مخأػػػكص َّػػػي  -3
 ت ده ة تت ند لتهكع الطرالؽ.قأأا  حهدح تؿ تتهكع طراللا تت ند لتهكع األغراضح كتهكع الكىدلؿ ال

ػػػك غياي تهػػكع الىػػ دؽ ىػػػتدقند كلحدقنػػدح كالت ػػرار أدؿُّ ،حػػػو  -4 الت ػػرار لضظنػػد كم هنػػػو أك م هنػػو غدلتنػػدح ك يىى
 التالغة كأ ٌؿ َّي اف، دز. 

ـ  -5 ػدح ل هػا قػد  يٍحتىػزى ،دـ التػزاـ الىػرد اللأأػي:    حتػـز َّػي اللأػة اللرآه ػة الىػرد اللأأػي دالمن
لغد ػػة مػػف اللأػػةح َّػػت ض اللأػػص تلػػدـ األحػػداث كالمكاقػػؼ  دمحػػة َّػػي م ػػرض لحكأػػكؿ إلػػو ا

ح كمههػػد مػػد تلػػدـ األحػػداث َّػػي ححلػػدت  يخػػص ت ػػؿ ححلػػة مههػػد كاحػػد  لأػػة ىػػ دهد  كىػػؼ 
 م رض  تطحب هذا الححلة مف اللأة َّحىب.

 وتطورى :الجملة العربية: مفيومي   -ث نًي 
َّي الدرس الهحػكم ت ػ ؿ خػدص كالحغػكم ت ػ ؿ ،ػدـح  مك كع ال محة مف المتدحث المهمة  ي ىدُّ 

كقػػد احتحػػت ال محػػة م دهنػػد كاىػػ ند َّػػي دراىػػدت الهحػػدة المتلػػدم ف كالمتػػاخر ف؛ ذلػػؾ أف  ال محػػة تمثػػؿ كاحػػدنا 
مػػف أهػػـ مىػػتك دت التهػػدء الحغػػكم أ  كهػػك )التر  ػػب(ح كقػػد هدلػػت ق ػػ ة ال محػػة َّػػي الهحػػك ال رتػػي قػػد مند 

كالتدحث ف؛ أله هد أىدس ،حػـك الحغػة ال رت ػة كمحكرهػدح َّهػي التهػدء األىدىػي الػذم  كحد ثند ،هد ة الدارى ف
 ىػػتل ـ تػػا ال ػػالـح كقػػد تطػػكر مضهػػـك ال محػػة مهػػذ زمػػف الهحػػدة المتلػػدم ف إلػػو ،أػػرهد الحد ػػرح َّتض ػػؿ 

ه ـ مػف المضػد ؛ أدل ذلػؾ إلػو تغ  ػر كا  ػدَّة ال ث ػر ثرة ال حـك الحغك ة كتطكرهدح كظهكر لىده دت  د ػدة
 كالمأطححدت الحغك ة.

 :  مفيـو الجملة في اللغة -4
ٍحػًؽح  لػدؿ: هػػ(395)ت قدؿ اتف َّدرس ـي اٍلخى مُّػ ي كىً،ظىػ : "ال  ـ كالم ـ كالالـ: أىأالفح أحدهمد: تى ى

ػٍحتياح كاأٍلىٍأػؿ اٍ خػر ال مػدؿح كهػك ً ػدُّ اٍلليػٍتًعح كر ػؿ  أ محت ال يءح كهػذا  محػة ال ػيءح كأ محتػا حأ 
 . م ؿ

                                                             

ح ك هظػػػر: 6ـح ص2011هػػػػػػ(ح دار التكَّ ل ػػػة لحتػػػراثح اللػػػدهرةح 1376ح ،تػػػد الػػػرحمف تػػػف هدأػػػر الىػػػ دم )تقصػػػص القػػػرآف  (1)
 .49-45ـح ص2010-هػػػ1430ح 3ح َّ ؿ حىف ،ٌتدسح دار الهضدلس لحه ر كالتكز  ح األردفح طقصص القرآف ال ريـ
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ػػؿى ال ػػيء  م ػػا ،ػػف تىٍضًرقىػػةو (1)ك مػػدؿ ح كأىٍ مى
ح كال محػػة  مد،ػػة ال ػػيءح كم هػػو ال ثػػرة م تتػػر (2)

ح كل حهػد (3)َّ هدح قدؿ الزت دم: كمها أىخذ اله حك كف ال محػة لمر ػب مػف  حمتػ فح أىػهدت ًإٍحػدىاهمىد لأليخػرل
ح كال محػػة  مد،ػة  ػػؿ  ػػيء (4)ةأيًخػذت مػػف  محػة الحتػػدؿ؛ ألف  َّ هػد الغحظػػة كال ػػدة كال ثػرة َّا محػػت  محػ

ٍمحىة  .(5)ت مدلاح كق ؿ ل ٌؿ  مد،ة غ ر مهضأحة  ي
 الجملة:صطلا تطور م -9

َّػػي كرد مأػػطحع ال محػػة قتػػؿ الحػػد ث ،ػػف تطػػكر مأػػطحع ال محػػة ،هػػد الهحػػدةح ه ػػد أٌف  تدا ػػة
عٍََيْهِ اٌْمُسْآنُ جُمٍَْةً وَاحِددًَ  وَدرٌَِهَ ٌِنُبَبِّدتَ بِدهِ فُدكَا َنَ      وَلَبيَ اٌَّرِيهَ وَفَسُوا ٌَىٌَْب وُزِّيَ ح كذلؾ َّي قكلا ت دلو: اللرآف ال ر ـ

لح محػػة  تضػػؽ مػػ  الم هػػو الحغػػكم  . أم م تم نػػد دَّ ػػة كاحػػدةح كهػػذا الم هػػو}32الضرقػػدف: { وَزَتٍَّْنَددب ُ تَسْتِيًٍددب
 دظ كم دف.كالملأكد ،هدهـ ال محة التي تتر ب مف ألضح كهك م هو غ ر ملأكد ،هد الهحدةح لهد

ذا اهتلحهػػػد إلػػػو تطػػػػكر مضهػػػـك ال محػػػة ،هػػػػد الهحػػػدة كالحغػػػك  ف ه ػػػػد أٌف ىػػػ تك ا )ت لػػػػـ ق( 180كا 
ل هػػػػػا اىػػػػػتخدـ مأػػػػػطحع )ال ػػػػػالـ( لحت ت ػػػػػر ،ػػػػػف  ك  الهحػػػػػدة مػػػػػف قتحػػػػػاح مأػػػػػطحع )ال محػػػػػة(ح مؿ  ىػػػػػت

 ي هػػو ح ك ػػذلؾ؛ ألف ىػػ تك ا  ػػدف (6)مك ػػك،دت هحك ػػة مت ػػددة مههػػد مػػد  لػػدرب ك تحػػد تمضهػػـك )ال محػػة(
ق( مػػػف 392ح كاىػػػتطدع اتػػػف  هػػػي )ت(7)تدلتمث ػػػؿ كتكأػػػؼ التر  ػػػب َّػػػي أغحػػػب األح ػػػدف دكف تىػػػم تا

خالؿ تتت ا مأطحع )ال الـ( ،هد ىػ تك ا مػف الكأػكؿ إلػو ت ر ػؼ محػدد لح ػالـ المػرادؼ لح محػة ،هػد 
كهك: "أف  ال الـ ،هدا مد  دف مف األلضدظ قدلمند ترأىاح مىتلالن م هدا ى تك ا

"(8). 

                                                             

ح تحل ػؽ ك ػتط: األىػتدذ ،تػد الىػالـ هػدركفح دار هػػػػػ(395ح أتػك الحىػ ف أحمػد تػف َّػدرس تػف ز ر ػد )تمعجـ مق ييس اللغة  (1)
 . مددة ) مؿ(.481ح ص1ـح ج1979-هػػػ1399الض ر لحطتد،ة كاله ر كالتكز  ح 

 . مددة ) مؿ(.128ح ص11: جلس ف العرب  (2)
 . 238ح ص28: جت ج العروس مف جواىر الق موس  (3)
ػػػػػ(ح تحل ػؽ: محمػد ،ػكض مر،ػبح دار إح ػدء التػراث ال رتػيح هػػ370ح أتك مهأػكر محمػد تػف أحمػد األزهػرم )تتيذيب اللغة  (4)

 .75ح ص11ـح ج2001ح 1ت ركتح ط
تحل ؽ: أػضكاف ،ػدهدف هػػ(ح 502أتك اللدىـ الحى ف تف محمد الم ركؼ تدلراغب األأضهدهي )تح المفردات في غريب القرآف  (5)

 .203ـح ص2009-هػػػػػ1430ح 4الداكدمح دار اللحـح دم ؽح الدار ال دم ةح ت ركتح ط
" تػػدب ىػػ تك ا"ح أتػػك ت ػػر ،مػػرك تػػف ،ثمػػدف تػػف قىهتػػر  ال تػػ ب هظػػر: ،حػػو ىػػت ؿ المثػػدؿ   الحأػػر هػػذا ا ىػػت مد ت َّػػي:   (6)

ـح 1988-هػػػػػ1408ح 3هػػػ(ح تحل ؽ ك ػرح: األىػتدذ ،تػد الىػالـ هػدركفح م تتػة الخػده يح اللػدهرةح ط180الم ركؼ تػػ)ى تك ا( )ت
 . 216ح ص4. ج13-12ح ص1ج
ـح 1988-هػػػػػػ1408ح 1ل رت ػػةح ت ػػركتح طح محمػػكد أحمػػػد هححػػةح دار الهه ػػة امػػدخؿ إلػػى دراسػػػة الجملػػة العربيػػة هظػػر:   (7)

ح محمػػد حمدىػػة ،تػػد الحط ػػؼح دار غر ػػب لحطتد،ػػة كاله ػػر كالتكز ػػ ح اللػػدهرةح )د.ط(ح بنػػ ء الجملػػة العربيػػةح ك هظػػر: 18-17ص
 .32-21ـح ص2003

-هػػػػ1372ح هػػ(ح تحل ؽ: محمػد ،حػي اله ػدرح دار ال تػب المأػر ة392ح أتك الضتع ،ثمدف تف  هي المكأحي )تلخص ئصا  (8)
 .19ح ص1ـح ج1952
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ػػٍف اىػػتخدـ مأػػطحع )ال محػػة( أككل ػػؿ أك  د )تؿ مى ق( 285)ال مػػؿ( تمضهكمػػا الهٍحػػكم هػػك المتػػر 
همػػد  ػػدف الضد،ػػؿ رَّ نػػد؛ أله ػػا هػػك كالض ػػؿ  محػػة  حىػػف ،ح هػػد الىػػ كتح كت ػػب تهػػد الضدلػػدة  ،هػػدمد قػػدؿ: "كا 

الختػرح كمػف ح ك ػذلؾ اىػت مؿ هػذ ف المأػطحح ف لط ػدرة إلػو الض ػؿ كالضد،ػؿح أك المتتػدأ ك (1)لحمخدطػب"
ذلػػػؾ قكلػػػا: "كاألَّ ػػػدؿ مػػػ  َّد،ح هػػػد  مػػػؿ"ح كقكلػػػا: "كمثػػػؿ هػػػذا مػػػف ال مػػػؿ قكلػػػؾ :)مػػػررت تر ػػػؿ أتػػػكا 
مهطحػػؽ(ح كلػػك ك ػػ ت َّػػي مك ػػ  )ر ػػؿ( م رَّػػة ل دهػػت ال محػػة َّػػي مك ػػ  حػػدؿح َّ حػػو هػػذا ت ػػرم 

ال مػػػؿ ت ػػػد ح َّػػػدلمترد  ىػػػت مؿ هػػػذ ف الحضظػػػ ف َّػػػي م ػػػدؿ تلر ػػػر اللد،ػػػدة الهحك ػػػة اللدلحػػػة: إف  (2)ال مػػػؿ"
 اله رات أضدتح كت د الم درؼ أحكاؿ.

هػػػ( مأػػطحع" ال مػػؿ المض ػػدة"ح تلكلػػا: "كال مػػؿ المض ػػدة 316كقػػد اىػػتخدـ تحم ػػذا اتػػف الىػػراج )ت
مػػد متتػػدأ كختػػرح كأمػػد ال محػػة التػػي هػػي مر تػػة مػػف َّ ػػؿ كَّد،ػػؿ َّهحػػك  ،حػػو  ػػرت ف: إمػػد َّ ػػؿ كَّد،ػػؿ كا 

. ك ػػرادؼ (3)مػف اتتػداء كختػر َّلكلػؾ: ز ػد أتػكا مهطحػؽ" قكلػؾ: ز ػد  ػرتتاح كأمػد ال محػة التػي هػي مر تػػة
اتف  هي ال محة تدل الـ التدـ المض د لم هداح  لكؿ: "أمد ال الـ َّ ؿ لضػظ مىػتلؿ تهضىػا مض ػد لم هػداح كهػك 

ح ك ػػػػذلؾ َّ ػػػػؿ الزمخ ػػػػرم (4)"الػػػػذم  ىػػػػم ا الهحك ػػػػكف )ال مػػػػؿ(ح هحػػػػك: )ز ػػػػد أخػػػػكؾ( ك)كقػػػػدـ محمػػػػد(
ـ هػػك المر ػػب مػػف  حمتػػ ف أيىػػهدت إحػػداهمد إلػػو األخػػرلح كذاؾ    تػػاتو ق(ح إذ  لػػكؿ: "كال ػػال538)ت

ح هحػػك قكلػػؾ: ) ػػرب ز ػػده(  إ  َّػػي اىػػم فح  لكلػػؾ: )ز ػػده أخػػكؾ(ح )كت ػػره أػػدحتؾ(ح أك َّػػي َّ ػػؿو كاىػػـو
(ح كتىػػم و ال محػػة" ق(  ػػدرح مضأػػؿ الزمخ ػػرم؛ َّدهتلػػد 643ح ثػػـ  ػػدء اتػػف   ػػ ش )ت(5)ك)اهطحػػؽ ت ػػره

حػػةح كردهػػد لحتأػػه ؼ الثهػػدلي: ال محػػة ا ىػػم ة كال محػػة الض ح ػػةح كال محػػة ،هػػدا تأػػه ؼ الزمخ ػػرم لح م
مرادَّػػة لح ػػالـح  لػػكؿ: "ا،حػػـ أف  ال ػػالـ ،هػػد الهحػػك  ف ،تػػدرةه ،ػػف  ػػٌؿ لضػػظو مىػػتلؿه تهضىػػاح ميض ػػدو لم هػػداح 

 .(6)ك ىٌمو ال محة"

                                                             

هػػ(ح تحل ػؽ: محمػد ،تػدالخدلؽ ، ػ مةح ل هػة إح ػدء التػراث افىػالميح 285أتك ال تدس محمد تف  ز د المتٌرد )تالمقتضب    (1)
 .146ح ص1ج  ـ1963-هػػ1382ح 3اللدهرةح ط

 .125-123ح ص4: جالمصدر الس بؽ   (2)
هػػػػػ(ح تحل ػػؽ: ،تػػد الحىػػ ف 316م تػػف ىػهؿ الهحػػكم الم ػػركؼ تػػدتف الىػراج )تح أتػػك ت ػػر محمػد تػػف الىػػر األصػػوؿ فػػي النمػػو  (3)

 .64ح ص1ـح ج1996-هػػ1417ح 3الضتحيح مؤىىة الرىدلةح ت ركتح لتهدفح ط
 .17ح ص1: جالخص ئص  (4)
م تتػة  هػػػ(ح تحل ػؽ: ،حػي تػك مححػـح538ح أتػك اللدىػـ محمػكد تػف ،مػرك الزمخ ػرم  ػدر اا )تالمفصؿ في صػنعة اإلعػراب  (5)

 .23ـح ص1993ح 1الهالؿح ت ركتح ط
هػػػػ(ح قػٌدـ لػا كك ػ  هكام ػا كَّهدرىػا: 643ح أتك التلدء مكَّؽ الد ف   ػ ش تػف   ػ ش المكأػحي )تشرح المفصؿ للزمخشري  (6)

 . 72ح ص1ـح ج2001-هػػػ1422ح 1الد تكر إم ؿ تد     لكبح دار ال تب ال حم ةح ت ركتح ط
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َّػػي أػػكرت ف اثهتػػ ف  ك ي ىل ػػبي الػػد تكر محمػػد حمدىػػة ،تػػدالحط ؼ تػػاف  الزمخ ػػرم حأػػر ال محػػة
ك ػػٌ ؽ هطدقهػػدح ك، ىػػا اتػػف  هػػي الػػذم كٌىػػ  ،ػػف تأػػ رة هدَّػػذة َّػػي أػػكر ال محػػة التػػي تت ػػدد  ت ػػدد 

 .(1)المكاقؼ الحغك ة كحد دت المت حـ
ق(ح 616كذهب قىـ مف الهحدة إلو التضر ؽ ت ف مأػطححي ال محػة كال ػالـح مػههـ ال  تػرم )ت

ػػكدنا لذاتػػا"ق( الػػذم ،ػػرىؼ ال ػػالـ 672كاتػػف مدلػػؾ )ت ًحػػـ إىػػهددنا ميض ػػدنا مىٍلأي ػػمف مػػف ال ى ح (2)تاهػػا: "مػػد تى ى
ح ػػػث قٌ ػػػد الت ر ػػػؼ تلكلػػػا )ذاتػػػا( فخػػػراج مػػػد هػػػك ملأػػػكد لغ ػػػرا   محػػػة الأػػػحةح ك ػػػذلؾ  محػػػة الختػػػرح 

. ك يٍضهىـ مػف ت ر ػؼ اتػف مدلػؾ لح ػالـ (3)كالحدؿح كاله ت؛ فف  افىهدد َّي هذا ال مؿ ل س ملأكدنا لذاتا
 ال محة ،هدا أ،ـٌ كأ مؿ مف ال الـ. تاف  

ال محػػػة كال ػػػالـح أف ال محػػػة مػػػد ت ػػػٌمف ق( الػػػذم قػػػدؿ: "كالضػػػرؽ تػػػ ف 686كمػػػههـ الر ػػػي )ت
افىهدد األأحي ىػكاء  دهػت ملأػكدة لػذاتهد أك  ح  دل محػة التػي هػي ختػر المتتػدأ كىػدلر مػد ذ ػر مػف 

. (4)"لذاتػػاح َّ ػؿ  ػػالـ  محػػةح ك   ػػه  س ال مػؿ...ح كال ػػالـ مػػد ت ػٌمف افىػػهدد األأػػحي ك ػدف ملأػػكدنا
ح مههد ترا  ب     كف افىهدد َّ هػد تػدـ  َّدلر ي ٌَّرؽ كمٌ ز ت ف هك، ف مف الترا  ب أطحؽ ،ح همد  مالن
الضدلػدةح  ػػدلتي تلػ  ختػػرنا أك أػػحة أك غ رهمػدح كترا  ػػب   ػكف افىػػهدد َّ هػػد تػدـ الضدلػػدةح كهػي التػػي أطحػػؽ 

الملأػكدح   محػة المتتػدأ كالختػرح كالض ػؿ كالضد،ػؿح أٌمػد ال ػالـح َّكا ػع  ،ح هد مأطحع افىهدد األأػحي
أهػػا ا ػػترط َّ ػػا افىػػهدد األأػػحيح تم هػػو أف   ػػكف تػػدـ الضدلػػدةح كا ػػترط َّ ػػا أف   ػػكف ملأػػكدنا لذاتػػا   

 .(5)لغ راح َّهك تذلؾ اىتت د مف ال الـ الترا  ب التي تل  خترنا أك أضةح أك أحةح كغ ر ذلؾ
ػػد إلػػو التضر ػػؽ تػػ ف مأػػطححي ال ػػالـ كال محػػةح َّلػػدؿ: "ا،حػػـ 761 ػػدـ )تكذهػػب اتػػف ه ق( أ  ن

ـٌ مػػف ال ػالـح َّ ػٌؿ  ػػالـ  محػةح ك   ػػه  س" ػد ك محػةن...ح كأف  ال محػػة أ،ػ أف  الحضػظ المض ػد  يىػػٌمو  المن
(6) .

                                                             

ـح 1984ح 1ح محمػػد حمدىػػة ،تػػدالحط ؼح م تتػػة أـ اللػػرلح ال ك ػػتح طلجملػػة بػػيف القػػديـ والمػػديثالعالمػػة اإلعرابيػػة فػػي ا  (1)
 .21ص
هػػػػػ(ح تحل ػػؽ: الػػد تكر ،تػػد 672ح  مػػدؿ الػػد ف محمػػد تػػف ،تػػد اا تػػف مدلػػؾ الطػػدلي ال  ػػدهي )تشػػرح التسػػييؿ َلبػػف م لػػؾ  (2)

 .5ح ص1ح ج1990-هػػػػ1410ح 1تكز  ح طالرحمف الى د كالد تكر محمد المختكفح ه ر لحطتد،ة كاله ر كال
هػػػ(ح 900،حي تف محمد هكر الد ف األ مكهي )تشرح األشموني على ألفية ابف م لؾ )منيج الس لؾ إلى ألفية ابف م لؾ(    (3)

علػى  م شػية الصػّب فح 8ح ص1ج  ـ1995-هػػػ1375ح 1تحل ؽ: محمد مح ي الػد ف ،تدالحم ػدح دار ال تػدب ال رتػيح ت ػركتح ط
-هػػػػ1417ح 1هػػ(ح دار ال تػب ال حم ةػػ ت ػركتح ط1206ح أتك ال رَّدف محمد تف ،حي الأتدف )تاألشموني أللفية ابف م لؾ شرح

 .33ح ص1ـح ج1997
تحل ػؽ: أحمػد الىػ د أحمػدح الم تتػة التكَّ ل ػةح   هػػػ(686ر ي الد ف محمد تف الحىف ا ىترتدذٌم )شرح   فية ابف الم جب    (4)

 .23-22ح ص1د.تح جالتكَّ ل ةح اللدهرةح د.طح 
ح دار غر ػػب لحطتد،ػػة كاله ػػر كالتكز ػػ ح اللػػدهرةح طمقومػػ ت الجملػػة العربيػػة هظػػر:   (5)   ح43ـح ص2007 ح1ح ،حػػي أتػػك الم ػػدـر

 .46ح ص2005-ق1426ح 1ح  ر ـ حى ف الخدلدمح دار أضدء لحه ر كالتكز  ح ،ٌمدفح طنظرات في الجملة العربية
هػػػػ(ح تحل ػؽ كتلػد ـ: ،حػي َّػكدة ه ػؿح  دم ػة الر د ػةح الىػ كد ةح 761اتف ه دـ األهأدرم )تح اإلعراب عف قواعد اإلعراب  (6)
 .35ـح ص1981-هػػػ1409ح 1ط
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ٍف أَّرد تدتند لح محػةح كذلػؾ تت   هػا كتخأ أػا تدتنػد َّػي  تدتػا ال مغهػي لحملدرهػة تػ ف ك ي ىدُّ اتف ه دـ أكؿ مى
ال محػػة كال ػػالـح ح ػػث قػػدـ تتأػػه ؼ ال محػػة تأػػه ضند ثالث نػػد: اىػػم ة كَّ ح ػػة كظرَّ ػػة أمػػد ال محػػة ال ػػرط ة 

 .(1)،د هد مف قت ؿ ال محة الض ح ة
ذا هظرهػػد إلػػو الهحػػدة كالحغػػك ف َّػػي ال أػػر الحػػد ث ه ػػد أٌههػػـ قػػٌدمكا ت ر ضػػدت كمضػػده ـ لح محػػة  كا 

لهحػػػدة المتلػػػدم ف َّػػػي ت ر ضػػػدتهـح كت  ػػػهـ ا خػػػر أَّػػػدد مػػػف  تػػػب التػػػراث كمػػػف كال ػػػالـح َّت  ػػػهـ تىًتػػػ  ا
ق(  ػػرادؼ تػػ ف مضهػػكمي ال محػػة 1398ا هضتػػدح ،حػػو الثلدَّػػدت الغرت ػػة. َّمػػثالن األىػػتدذ ،ٌتػػدس حىػػف )ت

ال ػػالـ أك ال محػػة هػػك مػػد تر ػػب مػػف  حمتػػ ف أك أ ثػػرح كلػػا م هػػو مض ػػد مىػػتلؿح "كال ػػالـ؛ كذلػػؾ تلكلػػا: 
ػػػد "كلػػػ س مػػػف الػػػالـز َّػػػي (2) ؼح َّػػػدز طدلػػػب هت ػػػاح لػػػف  همػػػؿ ،دقػػػؿ كا تنػػػد"مثػػػؿ: أقتػػػؿ  ػػػ ح ك لػػػكؿ أ  ن

التر  ػػب المض ػػد أف ت ػػكف ال حمتػػدف ظػػدهرت ف َّػػي الهطػػؽح تػػؿ   ضػػي أف ت ػػكف إحػػداهمد ظػػدهرةح كاألخػػرل 
.  يضهػػػـ مػػػف  المػػػا الىػػػدتؽ تػػػاف   ػػػكف تر  ػػػب ال محػػػة أك ال ػػػالـ تر  تنػػػد مض ػػػد الم هػػػو  أػػػع (3)مىػػػتترة"

ىػػ كت ،ح ػػػا.  مػػػد ،ػػػٌرؼ أمػػػ ف ،حػػػي الىػػػ د ال محػػػة أك ال ػػػالـ تلكلػػػا: "هػػػك الحضػػػظ المض ػػػد َّدلػػػدة  حىػػػف ال
الى كت ،ح هد مف المت حـ تح ث    هتظر الىدم    لند آخػر مهػاح ل ػكف الحضػظ الأػددر ،ػف المػت حـ قػد 

 ف ل تحلػؽ ال ػالـ همػد: أَّدد ح مندح كهذا الضدلػدة   تػتـ إ  تدلتر  ػب افىػهددمح َّػال تيػد  مػف تػكَّر ،هأػر 
. كهػػذا الت ر ضػػدت لح محػػة تحتلػػي كتكاَّػػؽ ت ر ػػؼ رالػػد الته ك ػػة )تحكمض حػػد( الػػذم   ػػٌرؼ (4)التر  ػػب كافَّػػددة"

ال محػػػة تاههػػػد: " ػػػ ؿ ليغػػػػكم مىػػػتلؿ لػػػ س مت ػػػػمهند َّػػػي  ػػػ ؿ ليغػػػكم أ تػػػػرح كَّلنػػػد لملت ػػػ دت التر  ػػػػب 
ك رت ػػي ت ر ػػؼ تحكمض حػػد لح محػػةح كذلػػؾ تلكلػػا: . ك كاَّػػؽ الػػد تكر محمػػد حىػػف ،تػػد ال ز ػػز (5)الهحػػكم"

"اهته هد َّػي الأػضحدت الىػدتلة إلػو اخت ػدر ت ر ػؼ تحكمض حػد لح محػة ل ػي   ػكف م تمػدهد َّػي هػذا الدراىػة 
كهػػػػك ال محػػػػة:  ػػػػ ؿ ليغػػػػكم مىػػػػتلؿ لػػػػ س مت ػػػػمهند َّػػػػي  ػػػػ ؿ ليغػػػػكم أ تػػػػر كَّلنػػػػد لملت ػػػػ دت التر  ػػػػب 

تػػ ف ال محػػة كال ػػالـح َّ ػػٌرؼ ال محػػة تلكلػػا: "إف  ال محػػة َّػػي . ك ىػػدكم الػػد تكر إتػػراه ـ أهػػ س (6)الهحػػكم"
أقأػر أػػكرهد هػػي أقػػؿ قػػدر مػػف ال ػػالـ  ض ػػد الىػدم  م هػػو مىػػتلالن تهضىػػاح ىػػكاء ترٌ ػػب هػػذا اللػػدر مػػف 
: مػػف  ػػدف م ػػؾ كقػػت ارت ػػدب ال ر مػػة    حمػػة كاحػػدة أك أ ثػػر. َّػػإذا ىػػاؿ اللد ػػي أحػػد المتهمػػ ف قػػدلالن

كالػد تكر أهػ س  كاَّػؽ اتػف  هػي َّػي . (7)المتهـ ت الـ مض د َّػي أقأػر أػكرا" َّا دب "ز ده" َّلد هطؽ هذا

                                                             

هػػػػػػػ(ح حٌللػػا كخػػٌرج  ػػكاهدا: الػػد تكر مػػدزف 761 مػػدؿ الػػد ف اتػػف ه ػػدـ األهأػػدرم )تمغنػػي اللبيػػب عػػف  تػػب األع ريػػب    (1)
 .421-420ح ص2ـح ج1964-هػػػػػػ1384ح 1 د األَّغدهيح دار الض رح دم ؽح طالمتدرؾح كمحمد ،حي حمد ااح را  ا: ى 

 .15ـح ص2016ح 19هػػ(ح دار الم درؼح ط1398ح ،ٌتدس حىف )تالنمو الوافي  (2)
 .16: صالمرج  الس بؽ  (3)
 .22-21ح ص1ـح ج1994ح 7ح محمد ،حي الىٌ دح دار الم درؼح اللدهرةح طفي علـ النمو  (4)
 .14-13: صإلى دراسة الجملة العربيةمدخؿ   (5)
 .80ح ص2003ح 1ح محمد حىف ،تد ال ز زح دار الض ر ال رتيح اللدهرةح طالربط بيف الجمؿ في اللغة العربية المع صرة  (6)
 .161-160ح ص1966ح 3ح إتراه ـ أه سح م تتة األه حك المأر ةح اللدهرةح طمف أسرار اللغة  (7)
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التىدكم ت ف مضهػكمي ال محػة كال ػالـح َّت ر ضػا مىػتمدت مػف ت ر ػؼ اتػف  هػي لح محػة الػذم ،ػرؼ ال محػة 
 .1تلكلا: "كأٌمد ال محة َّهي  ؿ  الـ مض د مىتلؿ تهضىا"

ػػٍف رأل تػاف  ال ػػالـ غ ػر  ال محػػةح َّدألىػتدذ ،تػػد الىػالـ هػػدركف  ػرل تػػاف  كههػدؾ ت ػػض ال حمػدء مى
ـٌ مػػف ال ػػالـح  لػػكؿ: "كىػػاقكؿ َّػػي ال ػػالـ كال محػػةح إذ  لػػدؿ أح دهنػػد هػػذا ال ػػالـ إه ػػدليح كهػػذا  ال محػػة أ،ػػ

ُـّ مهػػا" . أٌمػػد الػػد تكر محمػػد إتػػراه ـ (2) محػػة إه ػػدل ةح كالحػػؽ أف  ال ػػالـ أخػػصُّ مػػف ال محػػةح كال محػػة أ،ػػ
د ت ر ضا لح محة ،حو مىالتي افىهدد كافَّددةح الذ ف همد الر هدف األىدى دف لهػدح إذ ،تددة َّلد ا،تمد ،ه

 لػػكؿ: "إف  التر  ػػب المت ػػمف إىػػهددنا إف  ػػدف مىػػتلالن تهضىػػاح كأَّػػدد َّدلػػدة  حىػػف الىػػ كت ،ح هػػد ىيػػٌمي 
 المند كىيٌمي  محة"
 ػرط افَّػددة َّػي ـ لح  ضهـ مف  الـ الد تكر ،تددة تاٌف ال محة ،هدا أ،ـٌ مف ال ػال(3)
ة َّػػال ت ػترط َّ هػػد افَّػددةح كالمر ػػب افىػهددم األأػػحي إذا  ػدف  ػػزءنا مػف تر  ػػب حػمَّػي ال ػالـح أٌمػػد ال 

أ تر ىيٌمي  محةح ك   ىمو  المندح َّ ؿ  الـ  محةح كل س  ؿ  محة  المند
. كقدؿ تدلضرؽ ت ف ال محػة (4)

 محػة ،هػد  مهػكر الهحػدة َّت ت ػر أػهد،ي أك ال محة كال الـ الد تكر مدزف المتدرؾح كذلؾ تلكلا: "كأٌمد ال
ُـّ  مأطحع هحػكم ل القػة إىػهدد ة تػ ف اىػم ف أك اىػـ كَّ ػؿح تٌمػت الضدلػدة تهػد أـ لػـ تػتـح كلػذلؾ َّهػي أ،ػ

 .(5)مف ال الـح كال الـ أخصُّ مههد"
اتػػف  هػػي كالر ػػكف إل ػػاح كهػػك ت ر ػػؼ اللػػكؿ تت ر ػػؼ حػػص التدحػػث َّػػي ت ر ػػؼ ال محػػة إلػػو ك خ

تاههد أقؿ قدر مف ال الـ  ض ػد الىػدم  م هػو مىػتلالن َّ ٌرؼ ال محة  حكقدؿ تا إتراه ـ أه س الد تكرهأرا 
تهضىػػاح ىػػكاء ترٌ ػػب هػػذا اللػػدر مػػف  حمػػة كاحػػدة أك أ ثػػر. كذلػػؾ ألف  ت ر ضػػا لح محػػة قػػد  مػػ  َّ ػػا تػػ ف 

ط تحلػؽ َّ ػرة ال  ؿ كالم مكفح َّهك   ٌكز أف ت كف ال محة م كهة مف  حمة كاحدةح تم هو أٌها     تر 
همد   ؿ تحلػؽ الم هػو ال دمػؿ المىػتلؿ تػدلضهـ  افىهدد تكأضهد م  درنا أىدى ند َّي تهدء ال محة ال رت ةح كا 

 كحأكلا  رطند أىدىند َّي ال محة.
 إط لة بن ء الجملة -ث لثً 

 محػة تي ىدُّ ال محة قأ رة إذا ا تضت ت هأر هد األىدى  ف كهمد المىهد كالمىهد إل ػاح َّمػثالن َّػي ال
ا ىم ة  يٍ تضو تدلمتتدأ كالختر المضردح كَّػي ال محػة الض ح ػة  يٍ تضػو تدلض ػؿ كالضد،ػؿح كأم ز ػددة تطػرأ ،حػو 

ر إلو افطدلة كالتكى ة.  ال محة مف َّىٍ الت أك غ ر ذلؾ تيخرج ال محة مف الًلأى

                                                             

هػػػػػ(ح تحل ػػؽ: َّػػدلز َّػػدرسح دار ال تػػب الثلدَّ ػػةح ال ك ػػتح 392أتػػك الضػػتع ،ثمػػدف تػػف  هػػي المكأػػحي )ت حاللمػػ  فػػي العربيػػة    (1)
 .26د.طح د.تح ص

 .25ـح ص2001-هػػػ1421ح 5ح ،تد الىالـ هدركفح م تتة الخده يح اللدهرةح طاألس ليب اإلنش ئية في النمو العربي  (2)
 .22ـح ص2001ح 2ح محمد إتراه ـ ،تددةح م تتة ا دابح اللدهرةح طلي تملي -أنواعي  -الجملة العربية م ون تي   (3)
 .المرج  نفسو  الموض  نفسو  (4)
هػػػ(ح تحل ػؽ: الػد تكر مػدزف 761ح  مػدؿ الػد ف اتػف ه ػدـ األهأػدرم )ترس لة المب مث المْرضّية المتعلقة بػػػ)َمْف( الشػرطية  (5)

 .50ـح ص1987-هػػػػ1408ح 1كالتكز  ح دم ؽح كت ركتح طالمتدرؾح دار اتف  ث ر لحطتد،ة كاله ر 
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إذا هظرهػد َّػي  ك ي ىد  مأطحع افطدلة مف المأطححدت التي اىتخدمهد الهحػدة المتلػدمكفح َّمػثالن 
 تػػدب ىػػػ تك ا هالحػػػظ أف  ىػػػ تك ا ذ ػػػر مأػػػطحع افطدلػػػةح كذلػػؾ َّػػػي قكلػػػا: "َّػػػًإٍف أىطحػػػتى اله ػػػتى َّلحػػػت: 

ح َّاىٍ ًرا ،حو أٌكلا" مررتي تر ؿ ،دًقؿو  ىر ـو ميٍىحـو
. ك اف  ىػ تك ا   ػ ر إلػو ت ػدد اله ػتح كت ػدد اله ػت (1)
 تت  ة كهذا الملأكد َّي الدراىة.أحد الكىدلؿ التي تؤدم إلو إطدلة تهدء ال محة تدل

كاىتخدـ ال ر دهي مأطحع افطدلة كذلؾ َّي ى دؽ حد ثػا ،ػف هظر ػة الػهظـح إذ  لػكؿ: "كذلػؾ 
أه د   ه حـ   لند  تتغ ا الهدظـ تهىٍظما غ ر أف  هظرى َّي ك كا  ػؿ  تػدبو كَّيركقػاح َّ هظػر َّػي )الختػًر( ًإلػو 

( ك)ز ػػػده  ىهطًحػػػؽي(ح ك) هطًحػػػؽي ز ػػػده( ك)مهطًحػػػؽه ز ػػػده(...ح كَّػػػي الك ػػػكا التػػػي تراهػػػد َّػػػي قكلػػػؾ: )ز ػػػده مهطحػػػؽه 
)ال ػػرًط كال ػػزاء(...ح كَّػػي )الحػػدًؿ( ًإلػػو الك ػػكًا التػػي تىراهػػد َّػػي قكلػػؾ: ) ػػدءهي ز ػػد مىػػر،ند(ح ك) ػػدءهي 
 ىرع(ح ك) دءهي كهك مىرع( أك )كهك  يىرع(ح ك) ػدءهي قػد أىىػرىع(ح ك) ػدءهي كقػد أىٍىػرعى( َّ ى ػرؼي ل ػؿ  

ح ثػـ  ىهضػردي مف ذ لؾ مكً  ىاح ك  يءي تػا ح ػثي  هتغػي لػاح ك هظػر َّػي )الحػركؼ( التػي تىٍ ػترؾي َّػي م هػون
 (2) ؿُّ كاحدو مههد تخأكأ ةو َّي ذلؾ الم هوح َّ     الن مف ذلؾ َّي خدص  م هداي"

طدلػة  ك ضهـ مف  الـ ال ر دهي تاه ا    ر إلو كىدلؿ افطدلةح  إطدلػة الختػر المضػرد كال محػةح كا 
الحدؿ المضردح كالحدؿ ال محةح كافطدلة تدل رطح كهذا األمر اٌت ع مف خالؿ األمثحة التػي ىػدقهد. ك ضهػـ 
د أٌها    ر إلو تكى ة ال محػةح َّهػك " ك ػع مػد  ػرتتط تدل محػة ارتتدطنػد أأػح ندح ت ػد تمػدـ  مف  الما أ  ن

تا ػػ دلا المختحضػػةح كالمضد، ػػؿ تاهكا،هػػدح أر دههػػد األىدىػػ ة: المىػػهد كالمىػػهد إل ػػاح مػػ  أههػػد هػػرل أف  الحػػدؿ 
 .(3)كالتم  زح كالتكات ...  م ف أف  يطحؽ ،ح ا )هحك مد َّكؽ ال محة("

َّإطدلػػة تهػػدء ال محػػة ت ػػكف ،ػػف طر ػػؽ ت  ػػ ف )الته ػػة األىدىػػ ة( ت هدأػػرهد المؤىىػػةح كقػػد تػػٌ ف 
قكالػب ثدتتػة؛ ألف  ال محػة الد تكر محمد حمدىة ،تد الحط ؼ أف  إطدلة تهػدء ال محػة    م ػف حأػرا َّػي 

تطكؿ تهىب مختحضة تحىب مد  لت  ا المكقػؼح كهػي   تهتهػي إلػو تحػٌد م ػٌ فح أٌمػد الػذم مػف المم ػف 
تحد دا كت   ها َّهك   كف أقؿ قىٍدرو مف األلضدظ التي مف المم ػف أف ته لػد كتػتـ تػا ال محػة تح ػث تي طػي 

م هون مض دنا
(4). 

لػػاح كهػذا المأػػطححدت ظهػػرت  طحع افطدلػةح أك مرادَّػػةم ػػدتهة لمأػػكههػدؾ ،ػػدة مأػطححدت 
هت  ة مد  طرأ ،حو تر  ب ال محة مف مؤثرات أك ز ددات؛ كذلؾ ،ف طر ؽ إ دَّة ،هدأر ليغك ػة ،حػو 

ح ممػػػد  ه ػػػا ،ػػػف ذلػػػؾ ،القػػػدت  د ػػػدة تحػػػدث َّػػػي ةتر  ػػػب ال محػػػة  لػػػـك تكظ ضػػػة هحك ػػػة أك لغك ػػػة  د ػػػد

                                                             

 .422ح ص1: جال ت ب  (1)
هػػػ(ح تحل ػؽ: أتػك َّهػر محمػكد  ػد رح مطت ػة المػدهيح 471ح أتك ت ػر ،تػداللدهر تػف ،تػدالرحمف ال ر ػدهي )تدَلئؿ اإلعج ز  (2)

 .82-81ـح ص1992-هػػ1413ح 3اللدهرةح دار المدهيح  دةح ط
ـح 2004-هػػػػ1425ح 1ح ،مر محمد أتك خرمةح ،دلـ ال تب الحد ثح إرتدح األردفح طالنظرية وبن ء أخرى" نمو النص "نقد  (3)

 .45ص
 .57: صبن ء الجملة العربية  (4)
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كٌىػ ةح كال محػة الممتػدةح كال محػة المر تػة. ك  تتػر مأػطحع ال محة. كمف هػذا المأػطححدت: ال محػة الم
التكىػػػ ة أحػػػد المأػػػطححدت الحغك ػػػة الحد ثػػػة التػػػي اىػػػتخدمهد الحغك ػػػكف الم دأػػػركف ك،ٌتػػػركا ،ػػػف هػػػذا 
د  ػٍف اىػتخدما اىػتخدامن المأطحع َّي مؤلضدتهـح كاىتخدما ،حمدء الحغػة المحػدثكف تاحػد طػر ل ف "َّمػههـ مى

د دكف رتطا تاٌم ات  ٍف هلؿ هذا المأطحع كمضهكمىا مف األهحدء الغرت ةح كأ ػرل خدأن دا محٌددح كمههـ مى
. كتهدكؿ الػد تكر محمػكد هححػة مأػطحع التكىػ ة كهػي ،هػدا هك،ػدف: هػكع (1)تطت لا ،حو ال محة ال رت ة"

مػػف ال هدأػػر اف ػػدَّ ة  ت افىػػهدد ةح كهػػي  ػػكف َّػػي الهكاىػػف الحرَّ ػػة كالض ح ػػةح كالهػػكع ا خػػر الم مػػال
 ػػدلمض كؿ المطحػػؽح كالمض ػػكؿ أل حػػاح كالحػػدؿح كالتم  ػػزح كهػػي م مػػالت اخت در ػػةح أٌمػػد "لطىػػهدد  م محػػةال

الم ٌمالت الحرة َّه هي تهد الم ٌمػالت التػي    لت ػ هد الض ػؿ ،حػو ك ػا الحػزـك ك  ،حػو ك ػا ا خت ػدرح 
تػ   دله ػػتح كال طػػؼح كهػي ال ػػدر كالم ػركر الظػػرؼ غ ػػر المطحػكت ف مػػف الض ػؿح كالم ػػدؼ إل ػػاح كالتكا

ػػٍف  -الثػػدهي–ح كهػػذا الهػػكع (2)كالتك  ػػد كالتػػدؿ" هػػك م ػػدؿ الدراىػػة َّػػي هػػذا التحػػث. كههػػدؾ مػػف ال حمػػدء مى
  ػب إىػهددم كاحػد كمػد  ت حػؽ ت هأػػر ااىػتخدـ مأػطحع ال محػة الممتػدةح كهػي "ال محػة الم كهػػة مػف مر 

 .(3)أك تاحدهمد مف مضردات أك مر تدت غ ر إىهدد ة"
هد كهػػي دالػد تكر محمػػد إتػراه ـ ،تػػددة الكىػػدلؿ التػي تػػؤدم إلػو إطدلػػة ال محػة كامتػػداكقػد أ مػػؿ 
 ،حو الهحك التدلي:

ا أك مد  دُّؿ ،حو زمدها أك م دها أك در تا أك هك،ػا أك ،حتػا ذ ر مد  ت حؽ تدلض ؿ مف مض كؿ ت - أ
 أك آلتا.

أك  ذلػػؾ تػػذ ر ه ػػت افىػػهدد أـ   ك  ػػكفىػػـ ىػػكاء أ ػػدف ا ىػػـ طرَّنػػد َّػػي  ذ ػػر مػػد  ت حػػؽ تد  - ب
 س مف هذا المت حلدت مر ب إىهددم. تك  د أك تدؿ أك م طكؼح أك حدؿح كل

 .(4)ذ ر مد  ت حؽ تدلكأؼح كهك مد  ت ٌحؽ تدلض ؿ  - ت
كأٌمػػػد كىػػػدلؿ إطدلػػػة تهػػػدء ال محػػػة التػػػي ىػػػػ تهدكلهد التدحػػػث َّػػػي دراىػػػتا َّهػػػي  ث ػػػرةح كأهػػػـ هػػػػذا 

ةح كافطدلػػة تدلت ػػددح كافطدلػػة تدلت دقػػب(؛ كىػػ درس التدحػػث الكىػػدلؿ: )افطدلػػة تدلتل  ػػدح كافطدلػػة تدلتت  ػػ
محػػؿ  َّػػي اللػػرآف ال ػػر ـ هػػذا الكىػػدلؿ  ػػؿ كىػػ حة ،حػػو حػػداح ك طتػػؽ ذلػػؾ ،حػػو آ ػػدت قأػػص األهت ػػدء

 الدراىة.
 

 
                                                             

ح  ضد ػػة تهػػت مكىػػو تػػف أحمػػد الغػػد رح رىػػدلة مد ىػػت رح  دم ػػة المحػػؾ ىػػ كدح الممح ػػة ال رت ػػة الجملػػة الموّسػػعة فػػي القػػرآف  (1)
 .18ـح ص2004-هػػػ1426الى كد ةح 

 .136: صمدخؿ إلى دراسة الجملة العربية  (2)
 .136ح مر   ىدتؽح صتمليلي  -أنواعي   –الجملة العربية م ون تي    (3)
 .137-136: صالمرج  الس بؽ  (4)



 

 

 الفصل األول

 إطالة بناء اجلنلة بالتكااد

 

 :ٔجاء فً أربعت يباحذ

 بانًفاعٍم. نًبحذ األٔل: إطانت بُاء انجًهتا 

 بانًفعٕل بّ.بانخقٍٍذ إطانت بُاء انجًهت  -أًٔنا -

ًٍا -  بانًفعٕل انًطهق.بانخقٍٍذ إطانت بُاء انجًهت  -راَ

 بانًفعٕل يعّ.بانخقٍٍذ إطانت بُاء انجًهت  -رانًزا -

 بانًفعٕل ألجهّ.بانخقٍٍذ إطانت بُاء انجًهت  -رابًعا -

 بانًفعٕل فٍّ.بانخقٍٍذ إطانت بُاء انجًهت  -خايًسا -

 .انًبحذ انزاًَ: إطانت بُاء انجًهت بانحال 

  بخًٍٍش انُسبت. انًبحذ انزانذ: إطانت بُاء انجًهت 

 بانًسخزُى. نًبحذ انزابع: إطانت بُاء انجًهتا 
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إطدلػػة ال محػة الض ح ػػة تدلتل  ػد تدلمضد، ػػؿ كغ رهػد مػػف الضىٍ ػػالتح  تهػدكؿ التدحػػث َّػي هػػذا الضأػؿ 
كالتل  د  طحؽ ،حو أمر ،دـ  دل  كهك  د افطالؽح كهك أحد األهمػدط التر  ت ػة التػي ت ػكف َّػي ىػ دؽ 

د مػف خػالؿ مػد  طػرأ ،ح هػد مػف ز ػددات.محدد  ك ي ىػدُّ الض ػؿ مطحلنػد   ضرض ،حو ته ة ال محة تمدى ند خدأن
إذا ا تضػػي تمرَّك،ػػاح ك،ػػدـ تل  ػػدا     هػػي أٌهػػا  لػػـك تكظػػدلؼ هحك ػػة أقػػؿ مػػف الكظػػدلؼ التػػي غ ػػر مل ػػد 

 لػػـك تهػػد التل  ػػد؛ تػػؿ إف  إطالقػػة مػػف التل  ػػد تح ػػث   تضػػي تمرَّك،ػػا َّلػػط قػػد  لػػكم الم هػػو ك ز ػػد تمدىػػؾ 
هػػذا التل  ػػد الػػذم  لأػػدا التدحػػث َّػػي هػػذا الضأػػؿ كهػػك تل  ػػد مت حلػػدت الض ػػؿ لحض ػػؿ؛ ك كالتل  ػػد  ال محػػة.

مػد ت ػداح كتدلتػدلي تحأػؿ إطدلػة َّػي تهػدء ال محػةح ك،القػة التل  ػد دث ،هدمد  ت حؽ الض ػؿ ت القػة لػا ت ح
: مههػد  ػة أخػٌص قر هػة م هك ػة  تػرل تتضػرع ،ههػد قػرالف م هك أك  ح،القة ىػ دق ة  تػرلأك التخأ ص هي "

كالتحد ػػدح كالتك  ػػدح كمالتىػػةح كالتضىػػ رح ت ػػدم الض ػػؿح كالغدل ػػة أك المض ػػكؿ أل حػػاح كالم  ػػةح كالظرَّ ػػةح 
"ت مػؿ ،حػو تخأػ ص ك ذلؾ الملٌ دات  اللرالف تل د الض ؿ َّتطكؿ ال محةحح كهذا (1)كافخراجح كالمخدلضة"

كهػذا المل ػدات التػي  .(2) هدت الض ؿ المختحضػة مػف ح ػث كقػكع الحػدث المت ػمف َّ ػا ،حػو  هػة م  هػة"
َّي  محةح كقػد  ػذ ر ت  ػهد دكف الػت ض ا خػر. كهػي  م  نػد تل د الض ؿ كتخأأا قد "تذ ر  م  هد 

،هدأر غ ر إىهدد ةح أم ل ىت ،هدأر م كهة مؤىىة لح محػةح تػؿ هػي ،هدأػر تط ػؿ ال مػؿ َّت مػؿ 
. ك   لتأػر تل  ػد الض ػؿ ،حػو المضد، ػؿ تػؿ إف  (3)،حو التحد د كالتل  د لحض ػؿ الػذم تحػدد  هتػا كتلٌ ػدهد"

أٌههػد ت ػكف تل  ػدنا  محمػد حمدىػة ،تػد الحط ػؼ  ػرل الػد تكر ضد، ػؿ الخمىػةههدؾ كظػدلؼ أخػرل غ ػر الم
الر ػػػي الػػػذم ،ػػػٌد ت ػػػض المهأػػػكتدت َّػػػي حٌ ػػػز َّهػػػذا  ؛تمتلػػػدمي الهحػػػدة لحض ػػػؿ. كهػػػك َّػػػي ذلػػػؾ متػػػاثر

كالػػػذم   حػػػكا غ ػػػر المض ػػػك ت  م ػػػف أف  ػػػدخؿ ت  ػػػهد َّػػػي حٌ ػػػز المضد، ػػػؿ َّ لػػػدؿ " المضد، ػػػؿ إذ  لػػػكؿ:
هػك  مػ  ق ػد الر ػكب الػذم ؿى ً ػَّي  (درا تنػ  ػدءهي ز ػده )َّي يء إذ الم  ق د م مكهاحهك مض كؿ م  لححدؿ: 

َّػػػي التىػػػم ةح  رط إخرا ػػػاح ك ػػػاههـ آثػػػركا التخض ػػػؼدح ك لػػػدؿ لحمىػػػتثهو: هػػػك المض ػػػكؿ ت ػػػم ػػػمكف را تنػػػ
م ػاح كالمض ػػكؿ لػػا  المض ػػكؿ ؿً ٍ ػ ى ح َّضػػي يءآخػر هػػك المض ػكؿ المطحػػؽح  مػػد   ػ يءو كالمض ػكؿ تػػال ق ػد  ػػ

ػػ المىػػتثهو كالحػػدؿ َّػػر، ف مػػ  ؿً ٍ ػػح ك ى  َّػػي الهأػػب ل كههمػػد مض ػػكل فأأػػالن  ح ره ظىػػد مض ػػك فح هى أههمػػد أ  ن
ف  ػػػد م هػػػو الض ػػػؿح َّدلحػػػدؿ  ػػػذلؾ دكف  مػػػف  ػػػركر دت يءف األأػػػدلة َّػػػي الهأػػػب تىػػػتب  ػػػكف ال ػػػكا 

مػػف  حػػو حدلػػةو إ  كهػػك كاقػػ  ، ؿى ٍ ػػك  ًَّ ح ك  مأػػدحبو  تػػال ،حػػةو  ؿو ٍ ػػًَّ  ب  المض ػػكؿ م ػػا كالمض ػػكؿ لػػاح إذ ري 
إلػو أأػح ة  مهأػكتدت ػي تاهػا    رت ػي تلىػ ـ الهحػدة الك ضهػـ مػف  ػالـ الر  .(4)"،ح ا  ً كق  كالمي   ً كق  المي 

 كغ ر أأح ة. 
 

                                                             

 . 201-194ـح ص1994ح تٌمدـ حٌىدفح دار الثلدَّةح الدار الت  دءح المغربح د.طح اللغة العربية معن ى  ومبن ى  هظر:   (1)
 .61: صبن ء الجملة العربية  (2)
 .63-62: صالمرج  الس بؽ  (3)
 .267ح ص1: جشرح   فية ابف الم جب  (4)
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 اعيمادلبحث األول: إطانة بناء اجلمهة بادلف
 ب لمفعوؿ بوب لتقييد  إط لة بن ء الجملة -أوًَل 

ػػػػػد؛ تتلػػػػدـ المضد، ػػػػػؿ مػػػػػف  األأػػػػػؿح كغ رهػػػػػد ،هػػػػػدهـ ألههػػػػػد ،هػػػػػد الهحػػػػػدة تػػػػػدب المهأػػػػػكتدت دالمن
،ح هد؛ أم المحمكؿ ،حو المض ػكؿ تػاح  دلمهأػكب ،حػو ا ختأػدصح كالمهأػكب  محمكؿه  المهأكتدت

 ،حو التحذ ر كافغراءح كغ ر ذلؾ. ك،ح ا أتدأ دراىتي تدلمضد، ؿ.
 :  المفعوؿ بو

ػرىبى ز ػده ،مػرنا)قكلػؾ:  ،ػؿ َّػي مثػؿالضد الذم  ل  ،ح ػا َّ ػؿ"هك   كهػك الضػدرؽ (تحغػتي التىحىػدى )ك ( ى
دقي المضد، ػؿ َّػال أمػد تػ ح(1)"ك  كف كاحدنا َّأد،دنا إلو الثالثةح ٌدم مف األَّ دؿح كغ ًر المت ٌدمت ف المت 

 َّي م ظـ األح دف.   كف إ  كاحدنا
   قػد أهم ػة  ت ػرة َّػي ال محػةافىػهددح َّحػذ را  ك ي ىدُّ المض كؿ تا أحد الكظدلؼ الهحك ة التي تل د

 هػدمد   ػػكف ض ػكؿ تػاح َّتلػؿ ،ػف أهم ػة الضد،ػؿ َّلػد     تمػؿ م هػو  محػة مػػف ال مػؿ مػف غ ػر ذ ػر الم
ثػرح كال محػة التػي  ت ػدل َّ حهػد أك أ  اتػا كاحػدن  ؿ مت د ند؛ َّإف هذا الت دم  تطحػب َّػي ال محػة مض ػك ن الض 
ألف المض كؿ تػا خأػص الض ػؿ تكقػكع الحػدث "؛ تدلتل  د المض كؿ تا تدخؿ َّي إطدر ال محة المطكلة إلو

 .(2)ل هة كقكع الض ؿ" اح َّ  كف المض كؿ تا تل  دن هة م  هة تاف   كف الض ؿ مت د ندالمت مف َّ ا ،حو  
كلحمض ػكؿ تػا أهم ػػة  ت ػرة َّػػي ال محػةح مػػف ح ػث إهػػا  حمػؿ د  ت كاىػػ ة كمت ػددةح ك ػػذلؾ   

همػػػد لتحل ػػػؽ الضدلػػػدةح كهػػػذا مػػػد أ ػػػدا إ  تػػػذ راح كأهػػػا  الم هػػػو  تخأػػػص ،تػػػد اللػػػدهر    ػػػاتي ا،تتدطنػػػد كا 
َّ مػد أهػؾ إذا قحػت:  حم  ىت ػد ل إل ػاح حدلػا مػ  الضد،ػؿح الػذحػدؿ الض ػؿ مػ  المض ػكؿ إف  " :تلكلا ال ر دهي

ثتػت ال ػرب َّ ػالن لػاح   أف تض ػد تمػف ذلػؾ أىٍف  ح َّاىىهٍدت الض ؿ إلو الضد،ػؿح  ػدف غر ػؾ( ربى ز ده )
 ػػػربى ز ػػػده ) ػػػذلؾ إذا ،ػػػد ٍ تى الض ػػػؿ إلػػػو المض ػػػكؿ َّلحػػػت:  حك ػػػكب ال ػػػرب َّػػػي هضىػػػا ك،حػػػو افطػػػالؽ

قػ  مػف األكؿ تدلثػدهي ككقك،ػا ،ح ػاح َّلػد ا تمػ  الضد،ػؿ الكا ح  دف غر ؾ أف تيض د التتدس ال ػرب(ا،ىمرن 
الػػذم ا ػػتيؽ  مهػػا تهمػػد كالمض ػػكؿ َّػػي أف  ،مػػؿ الض ػػؿ َّ همػػد إه مػػد  ػػدف مػػف أ ػػؿ أف  يٍ حىػػـ التتػػدس الم هػػو 

ـ مهػػا كالهٍأػػبي َّػػي المض ػػكؿح لػػ يٍ حى  ي الضد،ػػؿح لػػ ي حىـ التتػػدسي ال ػػرب تػػا مػػف  هػػة كقك،ػػاَّػػ َّ مػػؿ الرَّػػ 
 .(3)"التتدىيا تا مف  هة كقك،ا ،ح ا

اللػػدهر  ف ذلػػؾ ال ػػ ف ،تػػدح كقػػد تػػ   ـ مػػد  ر ػػد المػػت حـ إ أػػدلا لحىػػدم قػػد   ػػكف المض ػػكؿ تػػا أهػػك 
ػػرٍتتى ز ػػدن )المض ػػكؿح مثدلػػا أهػػؾ تلػػكؿ:  مهػػا ذٍ ػػري  ا كالغػػرضالض ػػؿ  ث ػػرن َّلػػد  يػػذى ر تلكلػػا:"     كأهػػت( ا أ ى

                                                             

 . 308ح ص1جشرح المفصؿ:   (1)
 .61: صبن ء الجملة العربية  (2)
 .153تؽح صح مأدر ىددَلئؿ اإلعج ز  (3)
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همد ته ر أف   كف كق  ال رب مها ،حو  ربح المخدطب مف  كف  دف تيهً ري أف  ز دح كأف  ىػت  ز  كا 
 .(1)"ذلؾ أك  ىتط  ا
َّػػإف  إطدلػػة تهػػدء ال محػػة َّ هػػد تػػدلمض كؿ تػػا قػػد  َّػػي آ ػػدت قأػػص األهت ػػدء محػػؿ الدراىػػة كتػػدلهظر

؛ ح ػػث ىػػ كرد التدحػػث أ ػػ دؿ إطدلػػة تهػػدء ال محػػة مد ػػ ة الض ػػؿ ثػػـ الم ػػدرع ثػػـ  ػػدء تا ػػ دؿ مت ػػددة
 ،حو الهحك ا تي:األمر 

 ط لة بن ء الجملة الم ضوية الفعؿ:أش  ؿ إ -أوًَل 
 (ظ ىرفعؿ م ٍض+ ف عؿ ضمير متصؿ+ مفعوؿ بو اسـ ): الش ؿ األوؿ

َّي هذا ال  ؿ مف إطدلة تهدء ال محة تػدلمض كؿ تػا  تػاخر المض ػكؿ تػا الكاقػ  اىػمند ظػدهرنا ك كتنػد 
تدلض ػػؿح كممػد  ػدء ،حػو هػػذا ال ػ ؿح مػد  ػػدء َّػي قأػة ىػػ دهد  ،ػف الضد،ػؿ  ػكف الضد،ػػؿ  ػم رنا متأػالن 

 (2)اب إِمْس ٍَهب ٌَمَدْ جِئْتَ شَيْئًلبيَ أَخَسَلْتَهب ٌِتُغْسِقَ أَهْمكىو م  الخ ر ،ح همد الىالـح قدؿ ت دلو: 
ػٍ لن طدلت ال محة تدلتل  د تػدلمض كؿ تػا َّػي قكلػا ت ػدلو: ) ( كهػذا ال محػة  محػة َّ ح ػة اد ًإٍمػرن ً ٍلػتى  ى

ح ك) ػػ لند( مد ػػك ة م كهػػة مػػف: ) لػػت( َّ ػػؿ مػػدضو كَّد،حػػا  ػػم ر متأػػؿ تػػا   ػػكد ،حػػو الخ ػػر
ػػد مػػف المه ػػرمض ػػكؿ تػػاح ك)إمػػرنا( ه ػػت؛ أم أت ػػت  ػػ لند  ،ظ من

 لػػت ت ػػيء ح ك  ػػكز أف   ػػكف التلػػد ر (3)
 يٍهً ػػر ،حػػو  ح كهػػذا َّ ػػا د لػػة افه ػػدر َّىػػ دهد مكىػػو (4)ل الض ػػؿ َّهأػػبثػػـ حػػذَّت التػػدء َّت ػػد   إمػػرو 

ػٍ لن الض ؿ الذم قدـ تا كهك خرؽ الىض هة؛ ح ػث أٌ ػد هػذا افه ػدر تلكلػا ) الخ ر  (. اد ًإٍمػرن لىلىػٍد ً ٍلػتى  ى
ء(  ىت مؿ مت د ند تهضىا  دلمثدؿ الىدتؽ المذ كرح كقد  ت دل تدلتدء َّ لدؿ  ٍلتى  ػ لند حىػهند: كالض ؿ ) د

ٍ ػػدن  احَّى ىٍحتىػػ إذا ػػٍرتىاي مى ىػػؾ :كىً ٍلػػتي ًتػػاً ح إذىا أىتىٍ ػػتى إلىٍ ػػاً  ا:كىً ٍلػػتي زى ح كقػػد  لػػدؿ  ٍلػػتي إل ػػا ،حػػو م هػػو إذىا أىٍح ى
 .(5)ذهتت إل ا

د َّي ى دؽ قأة مكىو هَدذْبزََِـتدطَبِٓدْٖبَُدذُِِّٗبببببم  الخ ر ،ح همػد الىػالـح قػدؿ ت ػدلو:  كمها أ  ن

 (6)خػُزتسً

                                                             

 .157مأدر ىدتؽح صدَلئؿ اإلعج ز    (1)
 .71: ا  ة سورة ال يؼ  (2)
عرابػو  (3) هػػػػ(ح ،تػد ال ح ػؿ ،تػدا  ػحتيح ،ػدلـ ال تػبح 311ح أتػك إىػحدؽ إتػراه ـ تػف الىػرم تػف ىػهؿ الز ػدج )تمع ني القػرآف واع

 .735ح ص2: جال ش ؼح ك هظر: 302ح ص3ـح ج1988-هػػػ1408ح 1ت ركتح ط
هػػػػػ(ح ا،تهػػو تػػا: أػػالح 338أتػػك   ضػػر أحمػػد تػػف محمػػد تػػف إىػػمد، ؿ المػػرادم الهحػػكم الم ػػركؼ تدلهحػػدس )إعػػراب القػػرآف    (4)

 .302ح ص2ـح ج2014ح 1مهأكرح الم تتة التكَّ ل ةح اللدهرةح ط
ل ػؽ: الػد تكر ،تػد هػػػػ(ح تح770ح أتػك ال تػدس أحمػد تػف محمػد الض ػكمي )تالمصب ح المنير في غريب الشػرح ال بيػر للرافعػي  (5)

 .116ح ص1ـح ج1977ح 2ال ظ ـ ال هدكمح دار الم درؼح ط
 .76: ا  ة سورة ال يؼ  (6)
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ػػػٍذران َّ محػػة ) (  محػػة طدلػػت تدلتل  ػػد تػػدلمض كؿ تػػػاح م كهػػة مػػف: )تحغػػت( َّ ػػػؿ تىحىٍغػػتى ًمػػٍف لىػػديه ي ،ي
(  ػػػدر كم ػػػركر مت حلػػػدف تدلض ػػػؿ ًمػػػٍف لىػػػديه يمػػػدضو متهػػػي ،حػػػو الىػػػ كف كَّد،حػػػا  ػػػم ر متأػػػؿ تػػػاح ك)

( أك تمحػػػػذكؼ حػػػػدؿ مػػػػف )،ػػػػذرنا( ػػػػٍذرنا( مض ػػػػكؿ تػػػػا مهأػػػػكب تدلضتحػػػػةح  لكلػػػػؾ: تىحىٍغػػػػتي (1))تىحىٍغػػػػتى ح ك)،ي
ح كالم هػػو: أم قػػد تحغػػت ككأػحت ،ػػذرنا  دلهنػػد مػػف ،هػػدم؛ ح ػث اىػػت  ر قكلػػا )تحغػػت( لم هػػو (2)الغػرض

حػػو طر لػػة ي إل ػػا الىػػدلر ،لك ػػكد أىػػتدتا تت ػػت ا ال ػػذر َّػػي قطػػ  الأػػحتة تم ػػدف  هتهػػ )تحػػتـ كت ػػ ف(
 .(3)ح أك اىت در التحكغ لت  ف حأكؿ ال يء ت د الممدطحةكأثتت لا التحكغ تخ  الن  حالم ه ة

كَدٗتيََِوددبلَعَّدَببِرخبؤَظَْددبؤَىْدََببببب: ،ح همد الىػالـكمهاح قكلا ت دلو َّي قأة ى دهد مكىو م  الخ ر 

هَشَّْصٍبخعْعَيتؼَٔدبؤَىَِْيد
(4) 

(؛ ح ػث طدلػت كقكلػا: )اٍىػتىٍط ىمد أىٍهحىهػد(ح )أىتى ػد أىٍهػؿى قىٍر ىػةو كق ت ال محة الطك حة َّي قكلا ت دلو: 
(ح كهػذا التل  ػد الػذم أحدثػا المض ػكؿ أىٍهحىهػد(ح كقكلػا )أىٍهػؿى ال محة الض ح ة المد ك ة تدلمض كؿ تا َّي قكلا )

ح ػث إف  المض ػكؿ تػا  ػدء م ػررنا َّػي قكلػا    ػد.تا َّػي الض حػ ف المد ػ  ف أطػدؿ تهػدء ال محػة ككىػ ا تدلتل
ا لط ػ در تتا  ػد ال مػـك كأههمػد لػـ  تر ػد أحػدن كد لػة إ،ػددة ذ ػرا لحتا  ػدح أك (ح أىٍهحىهػد)كقكلا (ح قر ة أىٍهؿى )

 .(5)مف أهحهد إ  اىتط مدا كأتو
ف تػدب لحتا  د كهذا مػكذ ر الىم ف الححتي أف  إ،ددة ذ ر األهؿ َّ هد ك هدف: الك ا األكؿ: أها 

 :6ح  لكؿ ال د،رالظدهر ميلدـً الم مر إقدمة
 َل أرى المػػػوَت َيْسبػػػػِػُؽ المػػػػػوَت شػػػػيٌء     نغ ػػػَص المػػػػػػوُت ذا الِغنػػػػػػى والفقيػػػػػػػرا

ػٍاًت   ف ل ىػكا  م ػ  األهػؿح إهمػد ؛ ك كالك ا ا خر: أه ا لحتاى س هػـ الػت ضح إذ ذلػؾ أف  األهػؿ المى
 ػ  ذ ػرا تدلهىػتة إلػو  م    م ف أف  اتي  م   األهؿ َّي ال ػددة َّػي كقػت كاحػدح َّحم ػد ذ ػر ا ىػتط دـ

                                                             

هػػػ(ح حللا ك،ٌحؽ ،ح ػا: محمػد هظػدـ الػد ف الضتػ عح 643المهت ب الهمذاهي )تال ت ب الفريد في إعراب القرآف المجيد   هظر:   (1)
الجػػػدوؿ فػػػي إعػػػراب القػػػرآف ح 310ح ص4ج  ـ2006-هػػػػػػػ1427ح 1الىػػػ كد ةح ط دار الزمػػػدف لحه ػػػر كالتكز ػػػ ح المد هػػػة الهتك ػػػةح

 .234ح ص16ج  هػػ1418ح 4هػػػ(ح دار الر  دح دم ؽح مؤىىة اف مدفح ت ركتح ط1376أدَّي ) محمكدال ريـ  
الت ػدكمح الهد ػر: ، ىػو هػػػػ(ح تحل ػؽ: ،حػي محمػد 616: أتػك التلػدء ،تػد اا تػف الحىػ ف ال  تػرم )لتبي ف في إعػراب القػرآفا  (2)

 .857ح ص2ـح ج1976-هػػػ1396التدتي الححتي ك ر دؤاح مأر ال د دةح 
"تحر ر الم هػو الىػد د كتهػك ر ال لػؿ ال د ػد مػف تضىػ ر ال تػدب الم  ػد"ح محمػد الطػدهر تػف ،د ػكر التكهىػي  التمرير والتنوير  (3)
 .6ح ص16ـح ج1984هػػػػػ(ح الدار التكهى ة لحه رح تكهسح 1393)
 .77: ا  ة سورة ال يؼ  (4)
هػػػػػ(ح 794ح أتػك ،تػػداا تػدر الػػد ف محمػد تػػف ،تػداا الزر  ػػي )تفػي علػػـو القػػرآف البرىػػ فح 857ح ص2: جالتبيػػ ف هظػر:   (5)

 .494ح ص2ـح ج1957-هػػ1376ح 1تحل ؽ: محمد أتك الض ؿ إتراه ـح ط
ل المػػكت  ىػػتؽ المػػكت"؛ ح ػػث  ػػدف مػػف الكا ػػب أف  لػػكؿ ) ىػػتلا(ح الت ػػت مػػف الخض ػػؼح كهػػك ل ػػدم تػػف ز ػػدح كال ػػدهد قكلػػا: "أر   6

ح 62ح ص1كل ػػػٌف ال ػػػد،ر ،ػػػدؿ ،ػػػف هػػػذا األأػػػؿ كك ػػػ  الظػػػدهر مك ػػػ  الم ػػػمر لز ػػػددة التلر ػػػر كالتم ػػػ ف.  هظػػػر: ال تػػػدب: ج
 .55ح ص3الخأدلص: ج
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،حػػػو ذلػػػؾ    ػػػكد : اىػػػتط مدهـ  حتمػػػؿ أف  ال ػػػم رح َّحػػػك ق ػػؿاا كاحػػػدن كاحػػػدن  األهػػؿ  اههمػػػد تىتىت  ػػػد األهػػػؿ
ر األهؿ لذلؾ الى كطي  ذلؾ مػف تػدب ك ػ  الظػدهر مك ػ  . ك،ٌدهد (1)الت ض الماًتي  دكف غ راح َّ ر 

مد( لػػـ اٍىػتىٍط ىمىدهى الم ػمر  مػد قػدؿ تػذلؾ الىػم ف مػػف قتحػاح كذلػؾ تتلػد ر  ػم ر   تػػد مهػاح َّحػك قػدؿ: )
أػػضة للر ػػة اله ػػرة    (اٍىػػتىٍط ىمىد) أػػع؛ ألههمػػد لػػـ  ىػػتط مد اللر ػػة أك )اىػػتط مدهـ(؛  ػػذلؾ ألف   محػػة 

. كقػػد   ػػكف (2)هػػد  ػػم ر   ػػكد ،ح هػػد ك   م ػػف إ  مػػ  التأػػر ع تدلظػػدهرلػػػػػػ)أهؿ( َّػػال تػػد أف   ػػكف َّ 
 .(3)إ راـ  م   أهحهدل  مؿ ا ىتط دـ كا متهدع مف  لحتلأيالت رار أك إ،ددة ذ ر )األهؿ( 

همػد  ػدء  ممد ىتؽ  تت ف: أههمد لـ  ىتط مد  م ػ  أهػؿ اللر ػة  مػد ذ ػر الىػم ف الححتػي آهضنػد؛ كا 
،ػددة الػذ ر ذ ر األهؿ مف تدب ال تغح ب ،حو ا،تتدر أٌف الىمة الغدلتة ،حو أهؿ اللر ة ،دـ افط دـح كا 

  دؿ ،حو تالغة الهظـ اللرآهي كرَّ تا كىمكا. 
: كهلد ػػا الحػػدد مػػ  قكمػػا ت ػػد ت ىػػ ر ا أػػهدـ قأػػة هت هػػد إتػػراه ـ قكلػػا ت ػػدلو َّػػي كمهػػاح 

ُِْْهدٌُُخبؤَؤَٗتطَبكَؼَِتطَبىزخبزِأُِيَعِندبّدببِزْشخى
(4) 

( َّ ػػؿ مػػدضو متهػػي ،حػػو َّى ىٍحػػتى )( كهػػي م كهػػة مػػف: )َّى ىٍحػػتى هػػذاطدلػػت ال محػػة َّػػي قكلػػا ت ػػدلو: 
هأػب مض ػكؿ  ؿهػذا( اىػـ إ ػدرة متهػي َّػي محػك) حالتدء(  م ر متأؿ َّي محؿ رَّ  َّد،ؿك) حالى كف

لػـ   إتػراه ـى دهد ألف قأد )المض كؿ تا(؛  الضد،ؿ( ،حو المىهد)تاح َّي هذا ا  ة تلدـ المىهد إل ا 
همػػد قأػػد تلر ػػرا له ثتدتػػا لهػػد ،حػػو أىػػحكب   ػػف إلػػو أف  هىػػب الض ػػؿ الأػػددر ،هػػا إلػػو الأػػهـح كا  ضىػػا كا 

ح كد لػة تلػد ـ المىػهد إل ػا ال هد ػة كا هتمػدـ تػا (5)غر ا مف إلزامهـ الح ة كتت  ػتهـ تحغ َّ ا  يت ر  
كال محػة الطك حػة لػة أخػرل كهػي التا  ػد.  ي  أؿ إلو الم هػو المػراد كالتػاث ر َّػي هضػس المتحلػيح كلػا د 

 .(6)مف الضهكف التالغة  يىم ي تػػ)ت دهؿ ال درؼ(الىدتلة ت تمؿ ،حو َّف 

                                                             

هػػػػ(ح 756ركؼ تدلىػم ف الححتػي )تح أتك ال تدس  هدب الػد ف أحمػد تػف  كىػؼ الم ػالدر المصوف في علـو ال ت ب الم نوف  (1)
 .533-532ح ص7هػػػػح ج1406تحل ؽ: الد تكر أحمد الخراطح دار اللحـح دم ؽح 

هػػػػػ(ح محمػد أتػػك الض ػػؿ إتػػراه ـح اله لػػة 911،تػػد الػػرحمف تػػف أتػػي ت ػر  ػػالؿ الػػد ف الىػػ كطي )تاإلتقػػ ف فػػي علػػـو القػػرآف    (2)
 .248ح ص3ج  ـ1974-هػػػ1394المأر ة ال دمة لح تدبح اللدهرةح 

هػػػػ(ح دار ال مدمػػةح دم ػػؽ كت ػركتح دار اتػػف  ث ػرح دم ػػؽح ت ػػركتح 1403ح مح ػػي الػد ف الػػدرك ش )تإعػراب القػػرآف وبي نػػو  (3)
 .9ح ص6هػػػح ج1415ح 4ط
 .62: ا  ة سورة األنبي ء  (4)
 .124ح ص3: جال ش ؼ  (5)
كهك ىؤاؿ المت حـ ،مد   حما حل لة ت دهالن مها تا ل خرج  الما مخرج المدح أك الذـح أك ل دؿ ،حو  دة الكلػا َّػي الحػبح أك   (6)

أك للأد الت  بح أك التلر رح أك التكت ف كهك ،حو قىم ف مك ب كمهضيح كهذا ا  ة مػف الت دهػؿ المك ػب ال ػدرم م ػرل التلر ػر. 
ح ،تد ال ظ ـ تف الكاحد اتف أتي افأت  ال ػدكاهي التغػدادم المأػرم والنثر وبي ف إعج ز القرآف تمرير التمبير في صن عة الشعر

هػػػػ(ح تلػػد ـ كتحل ػػؽ: الػػد تكر حضهػػي محمػػد  ػػرؼح ل هػػة إح ػػدء التػػراث افىػػالمي َّػػي الم حػػس األ،حػػو لح ػػؤكف افىػػالم ةح 654)ت
 .136ـح ص1963ال مهكر ة ال رت ة المتحدةح اللدهرةح د.طح 
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ُِِّْوِبٓدبم  قكما:  كقكلا ت دلو َّي قأة ى دهد أدلع  هدٌُُخبظَودعٌَُٔخبزِدَُِّوِبَُنُسَِّْعَنَّوُبًَؤَىَِْوُبؼَُّْبَُنَوٌََُُّٖبٌَُِ

ؤَىِِْوِبًَبَِّٗدبَُقددِهٌَُٕؽَيِذْٗدبَٓيِِْيَب
(1) 

ٍهًحؾى كق ت ال محة الطك حة َّي قكلا ت دلو: ) ًهٍدهد مى  ( كهي م كهة مف: مد  ى
ػػًهٍدهد)مػػد( هدَّ ػػةح ك) ٍهًحػػؾى ( َّ ػػؿ مػػدضو كَّد،حػػا  ػػم ر متأػػؿ تػػاح ك) ى ( مض ػػكؿ تػػاح قٌ ػػد  هػػة مى

طدلتػا الخطػػدب الػد لي لح محػػة ) ػهد( َّػػادل ذلػؾ إلػػو تكىػ   كقػكع الض ػػؿ افطدلػة التػػي أحػػدثهد ح كهػػذا كا 
ٍهًحػػؾى مػػف خػػالؿ أػػ غة هػػذا ا ىػػـ ) دد لتهػػالتل  ػػد تػػدلمض كؿ تػػا تت ػػع  ( تضػػتع المػػ ـ كَّػػؽ ركا ػػة حضػػص مى

: إمػد مأػدر م مػي مػف أهحػؾ الرتػد،ي أم  ػهدهد  ،ف ،دأػـح َّهػك مػف الأػ غ التػي تحتمػؿ ،ػدة م ػدفو
د ح ػرهد كقػت إهػالؾ أهحػاح أك م ػدف إهال هػـ. إهالؾ مف أهح هػـح أك اىػـ زمػدف أك اىػـ كم ػدف أم مػ

ػد أك م دهػا أك زمدهػا أم  كقرأ ال مهكر: )ميٍهحىؾ( ت ـ الم ـ كَّتع الالـ كهك مأدر تم هو افهػالؾ أ  ن
 .(2)دد  ر د: إهال ن أهح هـ اا مهح ن 

ٍهًحػػؾى إذف هػػذا الأػػ غ التػػي كق ػػت َّػػي قكلػػا ) ( ،محػػت ،حػػو تكىػػ   د لػػة ال محػػةح َّهػػي تػػذلؾ مى
 تمؿ الد  ت الثالثة م ند كذلؾ؛ ألف  الهالؾ كال ذاب  تد أف   كف كاق  َّي زمدف كم دف م  ه ف.تح

 (فعؿ م ٍض + ف عؿ ضمير مستتر + مفعوؿ بو اسـ ظ ىر): الث نيالش ؿ 
مػػف  َّػػي آ ػػدت قأػػص األهت ػػدءح مػػد  ػػدء َّػػي قأػػة ىػػ دهد  كىػػؼ  كمػػف أمثحػػة هػػذا ال ػػ ؿ

َُْْيَِّٖباهت در الختر ت ف هىكة المد هة كمؤامرة امرأت ال ز ز تهفح قدؿ ت دلو:  كَََِّٔدبعَِٔؼَطْبزٌَِٔتشِىَِّٖبؤَسْعََِطْببِ

 (3)دًَؤَػْعَذَضْبَُيَُّٖبُٓعٌََّإًبًَآظَطْبًََُّبًخلِذَشٍبِٓنْيَُّٖبعٌِِّْنً
(؛ ح ػث  ػدء المض ػكؿ تػا أىٍ،تىدىٍت لىهيف  ميت  ىانكى طدلت ال محة تدلتل  د تدلمض كؿ تا َّي قكلا ت دلو: )

(ح كهػذا التل  ػد الػذم أحدثػا المض ػكؿ تػا أطػدؿ تهػدء أىٍ،تىػدىتٍ اىمند ظدهرنا ملٌ دنا  هة كقكع الض ػؿ المد ػي )
ػانال محة. كد لة التل  د تدلمض كؿ تا َّي هذا ا  ة اختحضت ،هد المضىر ف تدختالؼ قػراءتهـ لحضظػة ) (؛ ميت  ى

                                                             

 .49: ا  ة سورة النمؿ  (1)
ح دار ال ػركؽح 370ح الحى ف تف أحمد تف خدلك ا )تالمجة في القراءات السب  هظر:   (2) هػػػ(ح تحل ؽ: د. ،تدال دؿ ىدلـ م ػـر

هػػػػػ(ح تحل ػػؽ: تػػدر الػػد ف 377ح أتػػك ،حػػي الحىػػف تػػف أحمػػد الضدرىػػي )تالمجػػة للقػػراء السػػب ح 227هػػػػح ص1401ح 4ت ػػركتح ط
-هػػػػ1413ح 2 ك  ػػدهيح را  ػػا كدقلػػا: ،تػػدال ز ز رتػػدح كأحمػػد الػػدٌقدؽح دار المػػامكف لحتػػراثح دم ػػؽح ت ػػركتح طقهػػك ي كت ػػ ر 

هػػػػػ(ح تحل ػػػؽ: ىػػػت   381ح أتػػػك ت ػػػر أحمػػػد تػػػف الحىػػػ ف اله ىػػػدتكرم )تفػػػي القػػػراءات العشػػػر المبسػػػوطح 395ح ص5ـح ج1993
أتػػك الخ ػػر محمػػد تػػف محمػػد الدم ػػلي  قػػراءات العشػػر النشػػر فػػي الح 279ـح ص1981حػػد  ميح م مػػ  الحغػػة ال رت ػػةح دم ػػؽح 

ح 2هػػػػ(ح أٌححا كرا  ا: األىتدذ محمد ،حػي ال ػتدعح دار ال تػب ال حم ػةح ت ػركتح د.طح د.تح ج833الم هكر تدتف ال زرم )ت
 .311ص
 .31: ا  ة سورة يوسؼ  (3)
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ٍف قرأ ) ؛ َّت هي م دف ا ت ػدء أك م حػس الط ػدـح ال دؼ كالهمز كَّتع ء ـ الم ـ كت د د التدت (1)(ميت  ىانَّمى
اىػـ  ح ك)مت ػا(ألهػا مػف تك ػات َّاتػدلت الػكاك تػدء كأدغمػت َّػي مثحهػدَّ هدهـ أأؿ لضظػة )مت ػا( مكت ػا؛ 

د ا  ػػؿ المتػػرؼ ،ػػف ذلػػػؾ أك مأػػدر أم ات ػػػدءح ك،تػػر تدله لػػة التػػي   ػػكف ،ح هػػػ حمض ػػكؿ أم مت لػػد لػػا
 .(2)اح كق ؿ: هك مف تدب ال هد ةم دزن 

 كقد اىتدلكا َّي ذلؾ تلكؿ ال د،ر: 
 (3)ػػوْ ػػػػَفَظِلْلنػػػػػ  بنعمػػػػػػٍة وات َ ْأنػػػػػ      وَشِرْبنػػػػػػ  الَمػػػػالَؿ ِمػػػػػْف ُقَلِلػػ

ػػٍف قػػرأ ) ػػدن كمى ؛ َّت هػػي ،هػػدهـ الط ػػدـ كتخدأػػة المػػ ـ كىػػ كف التػػدء كتهػػك ف ال ػػدؼ ت ػػـ (4)(ميٍت ى
ح ٍهوي  األيٍتريجُّ  ح كدل حهـ َّي ذلؾ قكؿ ال د،ر:لغتدفكهمد ك لدؿ األيٍتري

واِع ِجيػػػػػ ًرا     وتػػػػرى الُمْتػَؾ بيننػػ  ُمْستعػػػ را ـَ ب لصُّ  (5)َنْشػػػػَرُب اإِلثػػػػ
للدلا َّي ال ـ ت د ك دتا كتت  را تػدلهتكة  دهد مكىو كقدؿ ت دلو َّي ى دؽ الحد ث ،ف ى : كا 

َََُّٔدبزََِؾَبؤَؽُذَّهُبًَخعْعٌٍََبآظَْْنَدهُبلٌُتًٔدبًَػِِتًٔدبًًََزَُِيَبَٗفْضُِبخُتُٔمْغِنِني ًَ
(6) 

( تىحىػغى (ح كهذا  محة َّ ح ة مد ك ة م كهة مػف: )تىحىغى أى يد اي طدلت ال محة تدلتل  د َّي قكلا ت دلو: )
( مض ػػػكؿ تػػػا؛ أى يػػػد اي ح ك)َّ ػػؿ مػػػدضو كَّد،حػػػا  ػػػم ر مىػػػتتر تلػػػد را )هػػػك( ،دلػػد ،حػػػو ىػػػ دهد مكىػػػو 

كطدلػت ال محػة كاٌتىػ  تهدؤهػد التر  تػي َّ هػد مػف خػػالؿ تل  ػد المض ػكؿ تػا ل هػة الض ػؿ. كالم هػو: لٌمػد تحػػغ 

                                                             

تحل ػػؽ: ،حػػي  هػػػػػ(ح392الضػػتع ،ثمػدف تػػف  هػػي )ت أتػػكالممتسػػب فػػي تبيػػيف وجػػوه شػػواذ القػػراءات واإليضػػ ح عنيػػ    هظػر:   (1)
المبسػػػوط فػػػي القػػػراءات ح 339ح ص1ـح ج1986-هػػػػػػ1406اله ػػدم هدأػػؼ كآخػػػر فح دار ىػػز  ف لحطتد،ػػػة كاله ػػرح اىػػػتدهتكؿح 

 ػهدب الػد ف إتمػ ؼ فضػالء البشػر فػي القػراءات األربعػة عشػر  ح 399ح ص1: جالنشر فػي القػراءات العشػرح 246: صالعشر
 .331ـح ص2006-هػػ1427ح 3هػػ(ح تحل ؽ: أهس مهرةح دار ال تب ال حم ةح ت ركتح ط1117حمد الدم دطي )تأحمد تف م

ح  ػػػهدب الػػد ف محمػػكد تػػػف ،تػػداا األلكىػػػي فػػػي تفسػػير القػػػرآف العظػػيـ والسػػػب  المثػػ ني )تفسػػػير األلوسػػي( روح المعػػ ني  (2)
: الجػػدوؿ. ك هظػػر: 418ح ص6هػػػػح ج1425ح 1 ػػةح ت ػػركتح طهػػػػػ(ح تحل ػػؽ: ،حػػي ،تػػدالتدرم ،ط ػػةح دار ال تػػب ال حم1270)ت
 .419ح ص12ج
ح  مػ  كهحل ػػؽ ك ػػرح: الػػد تكر حىػ ف هأػػدرح دار مأػػر لحطتد،ػػةح مأػػرح د.طح د.تح ديوانػػوالت ػت ل م ػػؿ تػػف م مػػر َّػي   (3)

رح: األىػػتدذ هػػػػ(ح تحل ػػؽ ك ػػ1039،تػػداللددر تػػف ،مػػر التغػػدادم )تخزانػػة األدب ولػػب لبػػ ب لسػػ ف العػػرب  . ك هظػػر: 188ص
،تػدالرحمف تػف أتػي شػرح شػواىد المغنػي  ح 21ح ص10ـح ج1997-هػػػ1418ح 4،تدالىالـ هدركفح م تتػة الخػده يح اللػدهرةح ط

هػػػػػ(ح كقػػػؼ ،حػػػو طت ػػػا ك،حٌػػػؽ حكا ػػػ ا: أحمػػػد ظػػػدَّر  ك ػػػدفح ل هػػػة التػػػراث ال رتػػػيح د.طح 911ت ػػػر  ػػػالؿ الػػػد ف الىػػػ كطي )ت
 .366ح ص1ـح ج1966-هػػ1386

 .331: صإتم ؼ فضالء البشرح 399ح ص1: جالنشرح 246: صالمبسوطح 340ح ص1: جالممتسب هظر:   (4)
 الت ت مف الخض ؼح قدلحا م هكؿ.  (5)
 .14: ا  ة سورة القصص  (6)



21 
 

ح  محػت َّ ػا تحػؾ األمػكرك  ت  ف ىػهة َّػي الغدلػبحكذلؾ هحك أر مف اللكة كال لؿ كالحبح  ى دهد مكىو 
 .(1)اد  ث رن د   رؼ تا األح دـ ال ر، ةح ك ح ـ تا ت ف الهدسح ك،حمن ح من  آت هدا

 (تىحىغى أى يػد اي ( أػرَّ ند كهحك نػد َّػػ)أى يػد اي ( مػف خػالؿ تحح ػؿ )أى يػد اي كتت ع د لة التل  د تػدلمض كؿ تػا )
 :ق ػؿك  .دت كأقيػ مثػؿ قػدت   م   دت  هك :كقدؿ غ را . ـهٍ كأى مة ٍ هً د ة  ى دا  م   ً كهك ،ه ؿ ي زها أٍَّ ،هد ى تك او ك 

 .(2)د ًَّي ت ض لغدتا ن أتي إؿ تغ ر هدء ًإ    ي ٍَّ أكل س َّي ال الـ اىـ مضرد ،حو  حهك كاحد
(  ت ػع تأػر ضا ك ىػتل ـ ،حػو رأم ىػ تك ا تد،تتػدرا  مػ  أى يػد اي إٌف الخالؼ الأرَّي َّي  حمػة )

هػػا ال ػػكهرم َّػػي أػػحدحا تلكلػػا: ك ػػدف ىػػ تك ا  لػػكؿ كاحػػدا  ػػٌدة. كهػػك حىػػف؛ أل(ح كهػػذا مػػد أ ػػدا  ػػد ة)
 .(3)ؿو  ي ٍَّ ،حو أى ةه حى  ٍ كل ف   ت م  ًَّ  حاي تى د  تحغ الغالـ  ً  : لدؿ

 (+ مفعوؿ بو ضمير متصؿ+ ف عؿ ضمير متصؿفعؿ م ضٍ ): الش ؿ الث لث
َّ تلػدـ الضد،ػؿ ،حػو المض ػكؿ تػا َّي هذا ال  ؿ  رد  ؿُّ مف الضد،ؿ كالمض ػكؿ تػا  ػم رنا متأػالن 

 ك كتندح كمها َّي قأص األهت دء َّي اللرآف ال ر ـ.
ًَبِرتبَٗفَّْْنَدًُْْبِْٖٓبآٍِبكِشْػٌََْٕ: ت دلو كقكلا

ًَبِرتبؤَٗتفَْْنَدًُْْبِْٖٓبآٍِبكِشْػٌََْٕ: ت دلو قكلاح ك (4)
(5) 

) ػػػـ(؛ َّ ػػػال الحضظتػػػ ف أك  طدلػػػت ال محػػػة َّػػػي ا  تػػػ ف الىػػػدتلت ف تػػػدلمض كؿ تػػػا ال ػػػم ر المتأػػػؿ
ـٍ الض حػػ ف ) ٍ هىػػد ي ـٍ ح هى   ٍ هىػػد ي  أػػ غد تأػػ غة المد ػػي الػػذم دؿ  ،حػػو تحل ػػؽ كقػػكع الحػػدث كهػػك اله ػػدةح( أىٍه ى

اىػػـ لمػػد م ػػو مػػف الزمػػدف متهػػي َّػػي محػػؿ هأػػب مض ػػكؿ تػػا لض ػػؿ )إذ( كهػػذاف الض ػػالف ىػػتلد تد ىػػـ 
َّر،ػػكف الػػذ ف أذلػػك ـ كاىػػت تدك ـ كامتههػػك ـ تا ػػد أهػػكاع آؿ مػػف  إذ أه  هػػد ـاذ ػػركا ك محػػذكؼ كالتلػػد ر: 

 . ا متهدفح ك ال الض ح ف  دء ت م ر المت حـ كد لة ذلؾ الت ظ ـ
 اهتلػد ن  د مف اا ا،تر ا ت ف اللأة ك،دة مكىػو امتهدهن إف  هذا  لكؿ الطدهر تف ،د كر: "

 . (6)"ظ ـال م ر  م ر ت مف الختر كال ترة إلو اله مة كالمهةح َّ  كف 

                                                             

هػػػػ(ح قػٌدـ لػػا: ال ػ ف محمػػد تػف أػػدلع 1376ح ،تػد الػرحمف تػػف هدأػر الىػػ دم )تتفسػػير السػػعدي() تيسػير ال ػػريـ الػرممف  (1)
ـح 2017-هػػػػػػػ1438كال ػػػػ ف ،تػػػداا تػػػػف ،ل ػػػػؿح تحل ػػػؽ: ،تػػػػدالرحمف الحك حػػػؽح  ػػػػر ة الر ػػػػدف هد ػػػركفح ت ػػػػركتح د.طح ال ث مػػػ ف 

 .578ص
هػػػ(ح تحل ػؽ: الػد تكر حػدتـ ال ػدمفح مؤىىػة الرىػدلةح 437ح أتك محمػد م ػي تػف أتػي طدلػب الل ىػي )تمش ؿ إعراب القرآف  (2)

هػػػ(ح 577ح أتك التر دت تف األهتػدرم )تالبي ف في غريب إعراب القرآف . ك هظر:542ح ص2ـح ج1984-هػػ1405ح 2ت ركتح ط
 .230ح ص2تحل ؽ: الد تكر طا ،تدالحم د طاح مرا  ا: مأطضو الىلدح اله لة المأر ة ال دمة لح تدبح اللدهرةح د.ط. د.تح ج

أحمػد ،طػدرح دار ال حػـ لحمال ػ فح  هػػػػ(ح تحل ػؽ:393ح إىػمد، ؿ تػف حمػدد ال ػكهرم )تت ج اللغػة وصػم ح العربيػة الصم ح  (3)
 .493ح ص2ـح ج1987-هػػػ1407ح 4ت ركتح ط

 .49: ا  ة سورة البقرة  (4)
 .141: ا  ة سورة األعراؼ  (5)
 . 85ح ص9: جالتمرير والتنوير  (6)
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ـٍ )كقد طدلػت ال محتػدف ههػد تػدلمض كؿ تػا ال ػم ر المتأػؿ تػدلض ح ف َّػي  ٍ هىػد ي ـٍ ح ك هى   ٍ هىػد ي ( كمػد أىٍه ى
ـٍ ت ههمد مف َّرؽ َّي الد لة؛ َّدلض ػؿ ) ٍ هىػد ي تححلػا همػزة الت د ػة التػي تي طػي م هػو تحك ػؿ الض ػؿ مػف  (أىٍه ى

ػػؿى  لض حػػت. َّمػػد َّ ػػؿ الض ػػؿ مػػف تحلػػدء هضىػػاح كل ػػف   حهػػدا ح ألف  أَّ ػػؿ َّػػي تػػدب اَّت ػػؿ أأػػؿ إلػػو أَّ ػػؿ َّى ى
ػو( َّهػك أٌمػ ح(1) ض ؿح كهك  دلضرؽ ت ف ذهبح كخرج كأذهػب كأخػرجح أم   حػا  ػذهب ك خػرج د الض ػؿ )ه  

 ػػاتي غدلتنػػػد لحد لػػة ،حػػػو تدلت ػػد د الػػػذم  ػػكحي تت ػػػرار الض ػػؿ كالمتدلغػػػة َّػػي حدكثػػػاح ك  ،حػػو كزف )َّ  ػػػؿ(
متػػا كق  دتػػاح كقػػد  ػػاتي لحد لػػة ،حػػو هىػػتة المض ػػكؿ  :ك ػػاتي لحت د ػػة هحػػك  ػػك ؿ كطػػك ؼ :الت ث ػػر هحػػك قك 
ػػػو( "لحتحتػػػث  مػػػد  ىػػػت مؿ . كاللػػػرآف ال ػػػر ـ  ث ػػػرنا(2)َّى ػػػلت ز ػػػدنا أم هىػػػتتا لحضىػػػؽ :لحض ػػػؿ هحػػػك الض ػػػؿ )ه  

ػو( َّػي الػتخحص مػػف  كالتمهػؿ َّػي الته  ػةح ك ىػت مؿ )أه ػو( لطىػراع َّ هػػد؛ ألف  )أه ػو( أىػرع مػف )ه  
 .(3)ال دة كال رب"
 ( ٍض + ف عؿ ضمير متصؿ+ مفعوؿ بو مصدر مؤوؿفعؿ م): الش ؿ الراب 

 ػدء َّػي قأػة ىػ دهد مكىػو مػ  الخ ػر  كمف أمثحة هذا ال  ؿ َّػي آ ػدت قأػص األهت ػدءح مػد
 (4)دعَلِْنَصٍبؿَقْسًكَإَسَدْضُبؤَْٕبؤَػِْسَيدبًًَدَٕبًَسخءَىُْْبَِِٓيٌبَّإتخُزُبًََُّبقدؿ ت دلو: ح ،ح همد الىالـ

ٍدتي أىٍف أىً، تىهدَّ محة ) ( كَّد،حػا َّىاىرى ٍدتي (  محة طدلت تدلتل  د تدلمض كؿ تػاح م كهػة مػف: الض ػؿ )أرى
ح ك)أٍف( حػرؼ مأػدرم كهأػبح ك)أ، تهػد( َّ ػؿ م ػدرع ال م ر المتأؿ تػا   ػكد ،حػو الخ ػر 

ح ك)الهػػدء(  ػػم ر متأػػؿ مهأػكب تػػػػ)أٍف( كالضد،ػػؿ  ػم ر مىػػتتر تلػػد را )أهػد( ،دلػػد ،حػػو الخ ػر 
(؛  َّػي محػػؿ هأػب مض ػػكؿ تػا (أىٍف أىً، تىهػػد)َّػي محػػؿ هأػب مض ػػكؿ تػاح كالمأػػدر المػؤكؿ  لحض ػػؿ )أرٍدتي

أىػهد ال  ػب إلػو هضىػا  ؛ َّىػ دهد الخ ػر المأػدر المػؤكؿ تػدلمض كؿ تػا كتذلؾ طدلت ال محة تدلتل  د
كهػذا مػػف تػػدب األدب مػ  اا ت ػػدلو؛ ألف  الملأػػكد أف  ههػػدؾ ، تنػد َّتػػادب تهىػػتة هػذا ال  ػػب إلػػو هضىػػاح 

ػػمي قكلػػػا )َّػػاردت أف أ، تهػػػد( رم َّػػي   ػػػدَّا إذ  لػػكؿ: "كَّػػي ا  ػػػة تلػػد ـ كتػػػاخ ر ت  هػػا الزمخ ػػػ ،ػػػف  به ت  ىى
ه   ،ح ا  قحت: ـى د  قي  ـى حً َّى ح َّ دف حلا أف  تاخر ،ف الىتب ح،ح هد ًب أٍ خكؼ الغى  ـى مػد قيػاله ة تا التاخ رح كا   د 

 ز ػده )َّ دف تمهزلة قكلػؾ:  حكل ف م   كههد لحمىد  ف ؛تب كحداب ل س هك الىأٍ خكؼ الغى  لح هد ةح كألف  
 ـه("ملػػي ظهػػ

تػػ  ف مهدىػػتة هػػذا الىػػتب لحمىػػتب ح ك اه ػػا   ػػؿ الىػػتب َّػػي إ،دتتهػػد  كههػػد لمىػػد  فح ثػػـ (5)

                                                             

ح ،دلـ ال تبح اللدهرةح طالترادؼ في المقؿ القرآني هظر:   (1)  )تتأرؼ(.. 233ـح ص2009ح 1ح ،تد ال دؿ ىدلـ م ـر
هػػػػػ(ح قػػدـ لػػا ك،حػػؽ ،ح ػػا: الػػد تكر محمػػد تػػف ،تػػد 1315ح أحمػػد تػػف محمػػد أحمػػد الحمػػالكم )تشػػذا العػػرؼ فػػي فػػف الصػػرؼ  (2)

الم طػػيح خػػر ج  ػػػكاهدا كك ػػ  َّهدرىػػا: أتػػػك األ ػػتدؿ أحمػػػد تػػف ىػػدلـ المأػػػرمح دار ال  ػػدف لحطتد،ػػة كاله ػػػر كالتكز ػػ ح الر ػػػدضح 
 .80-79ص
ح َّد ؿ أدلع الىدمراليح  ر ة ال دتؾ لأػهد،ة ال تػدب لحطتد،ػة كاله ػر كالتكز ػ ح اللػدهرةح لتعبير القرآنيبالغة ال لمة في ا  (3)
 .66ـح ص2006-هػػػ1427ح 2ط
 .79: ا  ة سورة ال يؼ  (4)
 .741ح ص2جال ش ؼ:   (5)
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 .(1)تذ ر ،ددة المحؾ َّي غىٍأًب الىُّضيًفح كهذا هك حٌد الترت ب َّي الت ح ؿ أف  ترتب الح ـ ،حو الىتب
دح قكلا ًَؤََّٓددبخُتـُدُُّببب: -،ح همد الىػالـ–َّي ى دؽ قأة مكىو م  الخ ر  ت دلو كمف ذلؾ أ  ن

 (2)خْٕبُّشْىِوَئُدبىُـتْدٗدًبًًَُلتشًكٌَدَٕبؤَزٌَخهُبُٓآِْنَِْْٖبكَخَؾِْندبؤَ
ً  هد أىٍف  يٍرًهلىهيمد)ال محة الطك حة تدلتل  د  كهي م كهة مف: )خ ػي( َّ ػؿ مػدضو متهػي ،حػو  (؛َّىخى

الىػ كف كَّد،حػػا  ػم ر متأػػؿح ك)أٍف( حػرؼ مأػػدرم كهأػػبح ) يٍرًهػؽى( َّ ػػؿ م ػدرع مهأػػكب تػػػػ)أٍف( 
كَّد،حػػا  ػػم ر مىػػتتر  ػػكازنا تلػػد را )هػػك(   ػػكد ،حػػو الغػػالـح ك)الهػػدء(  ػػم ر متأػػؿ َّػػي محػػؿ هأػػب 

 لح دمػػػؿ َّػػػي محػػػؿ هأػػػب مض ػػػكؿ تػػػا (ٍرًهلىهيمػػػدأىٍف  ي )مض ػػػكؿ تػػػا أكؿ لحض ػػػؿ ) رهػػػؽ(ح كالمأػػػدر المػػػؤكؿ 
 خ  هد؛ كتذلؾ طدؿ التر  ب الهحكم لح محة تدلتل  د. 

ً ػ هد: "أف  الض ػؿ )خ ػي( َّػي قكلػا الضػراء ك رل  ح هػذا   هػي أف  (3)"َّ حمهػد تم هػو :أىٍف  يٍرًهلىهيمػد َّىخى
الحػؽ  كالأػػكاب َّػػي هظػػر  أَّ ػػدؿ اللحػػكب التػػي تت ػدل إلػػو مض ػػكل فح كل ػػف   الض ػؿ )خ ػػو( ،هػػدا   ػػد مػف

ػد   مت ػد ند -كاا أ،حـ –التدحث  إ  أٌهػا قػد  ت ػدل تهضىػا  أف  الض ؿ )خ ي( َّي الل دس   كف َّ الن  زمن
ػػ؛ لػػذلؾ قػػدؿ الر ػػي: " خ ػػ تا تم هػػو خضتػػاح ك  ت ػػدل تحػػرؼ ال ػػر )مػػف( خ ػػ ت مهػػا كخضػػت مهػػا د كأم 

ػػخ ػػ تا َّاهػػد خػػد ح َّدألأػػؿ أ  ن ػػشو ح كالل ػػدسي خى و رىًحٍمتيػػايح حمػػؿ ال ػػد ،حػػو خ ػػ ت مهػػاح َّحمػػؿ ،حػػ: دشو
ػػشو كلهػػذا  ػػدء اىػػـ ا ؛ال ػػد  ػػدس أػػضة الػػالـز مػػف هػػذا التػػدب ق ألف   ؛لضد،ػػؿ مهػػا ،حػػو خػػدشو كالل ػػدس خى

الخ ػ ة إلػػو هضىػا؛ ألف  اا ت ػػدلو أ،حمػا تحػػدؿ الغػالـ كم لػػا كأطح ػػا  ؛ ح ػػث أىػهد الخ ػػر (4)"ؿه ً ػَّى 
 .(5)،حو ىر  أمرا
 (+ ف عؿ مؤخر اسـ ظ ىر فعؿ م ٍض + مفعوؿ بو مقدـ ضمير متصؿ): سالش ؿ الخ م

َّػػي هػػذا ال ػػػ ؿ مػػف إطدلػػػة تهػػدء ال محػػة  تلػػػدـ المض ػػكؿ تػػػا الكاقػػ   ػػم رنا متأػػػالن ك كتنػػد ،حػػػو 
 كمف أمثحة هذا ال  ؿ َّي آ دت اللأػصح مػد  ػدء َّػي قأػة ىػ دهد آدـ الضد،ؿ الكاق  اىمند ظدهرنا. 

َُّئَُدبخُؾَّْْيَدُٕبػَنْيَددبكَإَخْشَـَئَُددبَِّٓٔددبًَدَٗددبكِْدوِبًَهُِتنَددببببببب :ت ػدلي ال  طدف مههمدح قدؿا َّي ال هة كمكقؼ كزك  كَإَصَ

ٌَُُْْبكِِبخُتإَسْكِبُٓغْعَوَشٌّبًََٓعَدعٌببََُِبلِنيٍ خىْسِيٌُخبزَؼْنٌُُْْبُِسَؼْلٍبػَذًٌُّبًَ
(6) 

                                                             

هػػػػ(ح 683 هدرم المػػدل ي )تح اتػػف المه ػػر هدأػػر الػػد ف أحمػػد تػػف محمػػد افىػػاإلنصػػ ؼ فيمػػ  تضػػّمنو ال شػػ ؼ مػػف اَلعتػػزاؿ  (1)
 .495ح ص2ـح ج1966-هػػػػ1385 ر ة م تتة كمطت ة مأطضو التدتي الححتي كأك داح مأرح 

 .80: ا  ة سورة ال يؼ  (2)
هػػػػ(ح تحل ػؽ: أحمػد  كىػؼ اله ػدتي كزم حػاح دار المأػر ة 207ح أتػك ز ر ػد  ح ػو تػف ز ػدد تػف ،تػداا الضػراء )تمع ني القرآف  (3)

 .157ح ص2ح د.تح ج1كالتر مةح مأرح طلحتال ؼ 
هػػػػػ(ح حل لهػػد ك ػػتط غر تهػػد ك ػػرح 686ح ر ػػي الػػد ف محمػػد تػػف الحىػػف ا ىػػتراتدذم الهحػػكم )تشػػرح شػػ فية ابػػف الم جػػب  (4)

 .73ح ص1ـح ج1982-هػػػػ1402متهمهد: األىتدذ محمد مح ي الد ف ،تدالحم د كآخركفح دار ال تب ال حم ةح ت ركتح 
 .741ح ص2ج: ل ش ؼا  (5)
 .36: ا  ة سورة البقرة  (6)
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ػػد ال  ػػٍ طىدفي ) ػػدءت ال محػػة الطك حػػة تدلتل  ػػد َّػػي قكلػػا ت ػػدلو:  ل هيمى كهػػي  محػػة َّ ح ػػة مد ػػك ة  (َّىاىزى
ل هيمىد) م كهة مف:  ػم ر متأػؿ َّػي محػؿ هأػب مض ػكؿ تػا  (الهػدء)ك حَّ ؿ مدض متهي ،حػو الضػتع (أىزى

( َّد،ػػؿ أزؿٌ  ؛ ح ػػث  ػػدء المض ػػكؿ تػػا  ػػم رنا متأػػالن كالمػػ ـ كاأللػػؼ حرَّػػدف داٌ ف ،حػػو التثه ػػة )ال  ػػٍ طدفي
المض ػكؿ تػا الػذم ،مػؿ ،حػو   كتند؛ ألٌف الضد،ؿ  دء اىمند ظدهرنا؛ لػذلؾ ك ػب تلػدـك  متلدمند ،حو الضد،ؿ

 إطدلة ال محة مف خالؿ تل  د  هة كقكع الض ؿ.
 :  (1)كردت قراءتدف لحض ؿ )أزؿ ( كهمد ،حو الهحك التدلي

ل هيمىدقرأ ال مهكر ) اىػتزلهمد كأكق همػد (ح تغ ر ألؼ كالم هو ههد: مف الزلةح كهي الخط لػة أم َّىاىزى
 كقرأ حمزة )َّازالهمد(ح تدأللؼ أم: هحدهمد. َّ هد.

لحتػػػػ)كلقػػدؿ الز ػػدج: " زلػػة أ ىػػتهمد الأم:  هػػد ك هػػدف:  ىٍأػػحع أف   ػػكف َّازلهمػػد ال ػػ طدفهده (زى
دهمد ًط لةىح ك أحع أف   كف َّازلهمد هح   .(2)"ك ال اللراءىت ف أكاب حىفح كالخى

اتػف   ىػدف: َّازالهمػد مػف الػزكاؿح أم أػرَّهمد ،مػد  دهػد ،ح ػا  : قػدؿ(3)قػدؿ اللرطتػي َّػي تضىػ را
: ك،حػػو هػػذا ت ػػكف اللراءتػػدف تم هنػػوح إ  أف  قػػراءة ال مد،ػػة أم ػػف َّػػي  مػػف الطد،ػػة إلػػو الم أػػ ة. قيٍحػػتي

حىو هذا قكلا ت أىٍزلى الم هوح  لدؿ مها:  دىؿ  ،ى . كى ـي ال  ٍ طدفي " و:لدٍحتياي َّىزىؿ  ل هي د اٍىتىزى  .(4)"ًتتىٍ ًض مىد  ىىىتيكا ًإه مى
  ػػكف ال ػػ طدف أكق همػػد َّػػي الزلػػؿح  -قػػراءة ال مهػػكر- اللػػراءة األكلػػو خالأػػة مػػد ىػػتؽ: ،حػػو

مػػف  َّػػي تهح تهمػػد   ػػكف ال ػػ طدف ىػػتتند -قػػراءة حمػػزة–لػػراءة الثده ػػة َّػػزا  ،ههػػدح كأيخر ػػد مههػػدح ك،حػػو ال
 .ال هة

ا اا تػػاف  رزقػػا اا الكلػػد الأػػدلعح كد،دلػػ كمػػف أمثحػػة ذلػػؾ مػػد  ػػدء َّػػي قأػػة ىػػ دهد ز ر ػػد 
ِبخُتِٔمْشَخذِبؤََّٕبخَُِّوَبُّسَؾِّشُىَبزَِْمََْْبُٓقَذِّهًدبزٌََِِِٔصٍقدؿ ت دلو:  ٌْبُّقَِِِّبكِ ٌَبهَدجِ َِٖٓبخَُِّوِبًَعَِّْذًخبًَلَقٌُسًخببكَنَددَظتوُبخُتََِٔدجٌَِصُبًَىُ

ًََٗسًِّْدبَِٖٓبخُقَّدُِمِنيَ
(5) 

ًل ىػةي ) :قكلا ت دلو َّيال محة طدلت  )الضػدء( ( كهػي  محػة َّ ح ػة مد ػك ة م كهػة مػف: َّىهىددىتٍػاي اٍلمىالى
ت( َّ ػػؿ مػػػدض متهػػػٌي ،حػػو الضػػػتع الملػػػٌدر ،حػػػو ددى )هىػػػح ك(6)لحت ل ػػػب أم اىػػػت  تت د،كتػػا لحكقػػػت ،دطضػػة

                                                             

البمػػر ح 127ح ص1: جال شػػ ؼح ك هظػػر: 176ح صاتمػػ ؼ فضػػالء البشػػرح 129: صالمبسػػوطح 211ح ص2: جالنشػػر  (1)
هػػػػ(ح تحل ػؽ: أػدقي  م ػؿح دار الض ػرح 745ح أتػك ح ػدف محمػد تػف  كىػؼ تػف ،حػي أث ػر الػد ف األهدلىػي )تفػي التفسػير المميط
 . 260ح ص1د.طح ج هػػػح1420ت ركتح 

عرابو  (2)  . 115ح ص1: جمع ني القرآف واع
تػراه ـ 671)تضىػ ر اللرطتػي(ح أتػك ،تػداا محمػد تػف أحمػد اللرطتػي )تالج م  ألم  ـ القػرآف   (3) هػػػػ(ح تحل ػؽ: أحمػد التردكهػي كا 

 . 311ح ص1ـح ج1964-هػػػ1384ح 2أطض شح دار ال تب المأر ةح اللدهرةح ط
 .155: ا  ة فسورة آؿ عمرا  (4)
 .39: ا  ة سورة آؿ عمراف  (5)
 . 238ح ص3: جالتمرير والتنوير  (6)
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 َّػػػي محػػػٌؿ هأػػػب متأػػػؿ )الهػػػدء(  ػػػم ركح )التػػػدء( تػػػدء التاه ػػػثك حأللػػػؼ المحذكَّػػػة  لتلػػػدء الىػػػد ه فا
 ػػػدء الض ػػػؿ َّ هػػػد )هػػػددت( كهػػػك المىػػػهد ض ح ػػػة ال محػػػة . َّدلمرَّػػػكع مػػػؤخر )المالل ػػػة( َّد،ػػػؿح كمض ػػػكؿ تػػػا

كالضد،ػػػؿ )المالل ػػػة( كهػػػك المىػػػهد إل ػػػاح كالمض ػػػكؿ تػػػا الملػػػدـ ) ػػػم ر متأػػػؿ( الػػػذم ،مػػػؿ ،حػػػو إطدلػػػة 
ىػهدد الض ػؿ ل ػكف المالل ػة  م نػَّدلض ػؿ ذيً ػر تتػدء التاه ػث ال محة مف خالؿ تل  د  هػة كقػكع الض ػؿح  دح كا 

ف  ػدف الػذم هػدداا هػك   كز َّ ا التاه ث ،حو تاك حا تدل مد،ة أم هددتػا  مد،ػة مػف المالل ػة لح م  ح كا 
مػػػف قت ػػػؿ إىػػهدد َّ ػػػؿ الكاحػػػد إلػػػو قت حتػػا  لػػػكلهـ: قتحػػػت ت ػػػر  تر ػػؿ َّ  ػػػكف إىػػػهدد الهػػػداء إلػػو المالل ػػػة 

 .(1)د ح تن 
أالن ملدمند ،حو الضد،ؿ تترز كتت ع مػف خػالؿ كد لة التل  د تدلمض كؿ تا الذم كق   م رنا مت

 (.َّىهىددىٍتاي )اللراءت ف التي كردت َّي قكلا ت دلو 
 .كهي قراءة اتف  ث ر ك،دأـ كهدَّ  كأتك ،مرك كاتف ،دمر (َّىهىددىٍتاي  هة )تتدء ىد :اللراءة األكلو

 .(2)كخحؼ كهي قراءة حمزة كالً ىدليٌ  اللراءة الثده ة: إ دَّة ألؼ ت د الداؿ )َّهدداا(
ًل ىػةي ) القراءة األولػى م هو اللراءت ف: ح كال مد،ػة ل ػةتتػدء ىػد هة: أم  مد،ػة المال( َّىهىددىتٍػاي اٍلمىالى

ممف   لؿ َّي  م  الت ى ر   رم م رل مػد     لػؿح أ  تػرل أٌهػؾ تلػكؿ: هػي الر ػدؿح  مػد تلػكؿ هػي 
القػػراءة أمػػد ح (4()3)"َق َلػػِت اأْلَْعػػَرابُ َّػػي قكلػػا ت ػػدلو: " ي ال مػػدؿ  َّ حػػو هػػذا أٌهػػث  مػػد  ػػدءال ػػذكعح كهػػ

إذ   ػكز َّػي َّ ػؿ ال مد،ػة التػذ  ر كالتاه ػثح ىػكاء  دهػت  حراد  م  المالل ةاَّ)َّهدداا المالل ة(  الث نية
كهػذا كرد َّػي  ال مد،ة لحمذ ر أك المؤهثح هحك: قدؿ الر دؿ كقدلت الر دؿح كقدؿ الهىػدء كقدلػت الهىػدءح

َّدلتػذ  ر تدلحمػؿ ،حػو م هػو ال مػ ح كالتاه ػث تدلحمػؿ ؛ (5)"َوَق َؿ ِنْسَوٌة ِفي اْلَمِديَنةِ " :ت ػدلو  لكلااللرآف 
 .(6)،حو م هو ال مد،ة

  

                                                             

 .239ح ص3: جالمصدر الس بؽ  (1)
 إتمػ ؼ فضػالءح 239ح ص2: جالنشرح 37ح ص3: جالمجة للقراء السبعةح 108: صالمجة في القراءات السبعة هظر:   (2)

 .222: صالبشر
 .14: ا  ة سورة المجرات  (3)
عرابو. ك هظر: 37ح ص3: جالمجة للقراء السبعة  (4)  .405ح ص1: جمع ني القرآف واع
 .30: ا  ة سورة يوسؼ  (5)
دار   كهتػة تػف مأػطضو الزح حػيالتفسير المنير فػي العقيػدة والشػريعة والمػنيج  د. ح 128ح ص3: جالبمر المميط هظػر:   (6)

 . 216ح ص3ج  هػػػ1418ح 2الم دأرح دم ؽح ط الض ر
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  (سـ موصوؿافعؿ م ٍض + مفعوؿ بو مقدـ ضمير متصؿ + ف عؿ ): الش ؿ الس دس
خَُّعِدِبىُدٌَبببًَسَخًَدَظتدوُبب: م  امػرأت ال ز ػز قدؿ ت دلو َّي ى دؽ الحد ث ،ف قأة ى دهد  كىؼ 

ٌَخَُببَِّٗوُبَُدبُّلتِِكُبخُظَّدٌَُُِٕٔكِِبزَْْعِيَدبػَْٖبَٗلتغِوِبًَؿََِّوَطِبخُتإَزٌَْخذَبًَهَدَُطْبىَْْطَبَُيَبهَدٍَبَٓؼَدرَبخَُِّوِببَِّٗوُبسَزِِّبؤَلْغََٖبَٓؽت
(1) 

دىتٍػػاي ال ًتػػي هيػػكى ًَّػػي تىٍ ًتهىػػدال محػػة المطكلػػة َّػػي قكلػػا ت ػػدلو:  رىاكى م كهػػة مػػف: )الػػكاك( اىػػتلهدَّ ةح ( )كى
دىتٍػػاي ك) ( َّ ػػؿ مػػدض متهػػي ،حػػو الضػػتعح ك )التػػدء( تػػدء التاه ػػث الىػػد هة   محػػؿ لهػػد مػػف اف،ػػرابح ك رىاكى

)كالهدء(  ػم ر متأػؿ َّػي محػؿ هأػب مض ػكؿ تػا ملػدـح ك )التػي( اىػـ مكأػكؿ َّػي محػؿ رَّػ  َّد،ػؿ 
دىتٍػاي لا:)ك مؤخر. َّدلمض كؿ تا الملدـ الذم  دء  ػم رنا متأػالن َّػي قك  ( ،مػؿ ،حػو إطدلػة ال محػة كأدل رىاكى

ح كالغػرض مهػا هػك ز ػددة  إلو تل  د  هة كقكع الض ؿ. كهالحظ أف المىهد إل ػا )التػي(  ػدء اىػمند مكأػك ن
تلر ػػر الغػػرض الػػػذم ىػػ ؽ ال ػػػالـ مػػف أ حػػػاح َّػػدلغرض الػػذم ىػػػ ؽ ال ػػالـ مػػػف أ حػػا هػػػك ،ضػػة  كىػػػؼح 

 ػػػؤدم هػػػذا الغػػػرض ،حػػػو أحىػػػف ك ػػػا كأتمػػػا كأ محػػػاح َّػػػدا ح كللػػػد  ػػػدء ا ىػػػـ المكأػػػكؿ كهزاهتػػػا 
همػد قػدؿ: )التػي هػك َّػي ت تهػد(. كَّػي هػذا خ ػػر  ىػتحدها كت ػدلو لػـ  لػؿ: راكدتػا زل خػد أك امػرأة ال ز ػز. كا 
د لة ،حو هزاهتا ،ح ا الىالـح اذ  كها َّي ت تهد؛ ل س ت ههد كت ها ح ػدب أك ىػدترح َّهػك  راهػد َّػي  ػؿ 

ف    حا أ ثر اىت دتة لمد طحتت مهاح كل ها م  ذلؾ قدؿ: )م دذ اا(ح َّ ػدف َّػي ح فح كهذا مف  اها أ
 .(2)المكأكؿ ز ددة تلر ر لحغرض الذم هك الهزاهة

ك)المػػراكدة(: المضد،حػػةح مػػف راد  ػػركد إذا  ػػدء كذهػػػبح  ػػاف الم هػػو: خدد،تػػا ،ػػف هضىػػػاح أم: 
ر ػػا مػػف  ػػداح  حتػػدؿ أف  غحتػػا ،ح ػػا الػػذم    ر ػػد أف  خ ءَّ حػػت مػػد  ض ػػؿ المخػػددع لأػػدحتا ،ػػف ال ػػي

 ح كتدلرغـ مف هذا الخداع أتو  كىؼ كاىت أـ.(3)ك اخذا مها
 (فعؿ م ٍض مسبوؽ بمرؼ استفي ـ + ف عؿ ضمير متصؿ + مفعوؿ بو اسـ ظ ىر): الش ؿ الس ب 

كمف أمثحة هذا ال  ؿ َّي آ دت قأص األهت دءح قكلا ت ػدلو َّػي ىػ دؽ قأػة ىػ دهد مكىػو مػ  
 (4)خدبٌُٗتشًدبصًََِّْصًبزِـَْْشِبَٗلتظٍبَُوَذْبـِحتطَبؽَْْحًهدٍَبؤَهَعَِتطَبَٗلتغً: ،ح همد الىالـالخ ر 

ػػدال محػػة الطك حػػة قكلػػا ت ػػدلو:  ( قىتىٍحػػتى ( م كهػػة مػػف: )الهمػػزة( لالىػػتضهدـ ا ه ػػدرمح ك))أىقىتىٍحػػتى هىٍضىن
ػػػدح ك) َّ ػػػؿ مػػػدضو كَّد،حػػػا  ػػػم ر متأػػػؿ   ػػػكد ،حػػػو الخ ػػػر مض ػػػكؿ تػػػاح  ػػػدء ملٌ ػػػدنا لحض ػػػؿ ( هىٍضىن

إذا  دهػت األَّ ػدؿ المه ػرة إه در الكاق  َّي اف  دبح كذلػؾ ( َّطدلت ال محة. كهذا التل  د َّ ا د لة قىتىٍحتى )

                                                             

 .23: ا  ة سورة يوسؼ  (1)
-هػػػػػ1417ح 4َّ ػػؿ حىػػف ،ٌتػػدسح دار الضرقػػدف لحه ػػر كالتكز ػػ ح إرتػػدح األردفح طالبالغػػة فنونيػػ  وأفن نيػػ  "علػػـ المعػػ ني"   (2)

 . 472ح ص4: جإعراب القرآف وبي نوح 309-308ص  ـ1997
 .455-454ح ص2: جال ش ؼ  (3)
 .74: ا  ة سورة ال يؼ  (4)
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َّلتػػؿ الػػهضس كاقػػ   حكت ػػدف إهػا مػػد  ػػدف  هتغػػي أف تلػ  حدكاق ػة  ػػراد تلت حهػػد كالت   ػػب مههػد كتػػكت ف َّد،حهػػ
 .(1)مف المخدطب
 (فعؿ م ٍض مسبوؽ ب ستفي ـ + ف عؿ ضمير متصؿ + مفعوؿ بو مصدر مؤوؿ): الش ؿ الث مف

مػف إثتػدت هتػكة ىػ دهد محمػد  ح مد  دء َّي ههد ػة قأػة ىػ دهد  كىػؼ كمف أمثحة هذا ال  ؿ
  قدؿ ت دلو: ،ف طر ؽ أههد إختدر تدلغ ب كالغ ب     حما إ  ااحػَدزَخذِببؤَكَإَِٓنٌُخبؤَْٕبظَإتظَِْيُْْبؿَدؽِدَْص بِٓدْٖببب

خَُِّوِبؤًَْبظَإتظَِْيُُْبخُغَّدػَصُبزَـتعَصًبًَىُْْبَُدبَّؾْؼُشًَُٕ
(2) 

أىَّىػاىًمهيكا أىٍف )قكلػا ت ػدلو:  طدلت ال محة الض ح ة المد ك ة تدلتل  د تػدلمض كؿ تػا الكاقػ  مأػدرنا َّػي
هػػكا( َّ ػػؿ مػػدضو كَّد،حػػا ( كهػػي م كهػػة مػػف: )الهمػػزة( لالىػػتضهدـ افه ػػدرمح ك)الضػػدء( ،دطضػػةح ك)آمتىػػٍاًت ىهيـٍ 

أف تػػػات هـ م ( مض ػػػكؿ تػػا ،دمحػػػا )آمهػػكا(. كالم هػػػو: أأىٍف تىػػػٍاًت ىهيـٍ  ػػم ر متأػػػؿ تػػاح كالمأػػػدر المػػؤكؿ )
. كد لػػة ا ىػػتضهدـ تػػدلحرؼ )الهمػػزة( (3)،لكتػػة تغ ػػدهـ كتهتىػػط ،حػػ هـ كتغمػػرهـ أك تػػات هـ الىػػد،ة َّ ػػاة

. كالغػػرض (4)افه ػدر الػذم  حمػػؿ م هػو التػكت ف كالتهد ػدالػذم ىػتؽ ال محػة الض ح ػة المل ػػدة تػدلمض كؿ تػا 
األىدىػػي مػػف افه ػػدر  مػػد ت هػػا ال ر ػػدهي   مػػف َّػػي تهت ػػا الىػػدم  كا  لدظػػا حتػػو  ر ػػ  إلػػو الأػػكابح 
ـ  تػػػاف  ض ػػػؿ مػػػد    ك رتػػػدع ،ػػػف َّ حػػػاح إمػػػد ألهػػػا قػػػد اٌد،ػػػو اللػػػدرة ،حػػػو َّ ػػػؿ    لػػػدر ،ح ػػػاح أك أهػػػا هػػػ

ح كهػػذا (5)ذلػػؾ  حػػا تػػاف  يه ػػر ،ح ػػا؛ لػػلال  لػػدـ ،حػػو الض ػػؿ مػػرة أخػػرل  ىتأػػكب َّ حػػا؛ َّ هتػػا ك ك ػػا إلػػو
هػػك إه ػػدر ،حػو مػػف اد،ػػو كقػػكع ال ػيءح كالحػػؽ أهػػا غ ػػر الد لػة تتضػػرع إلػػو: إه ػػدر إتطػدلي أك ت ػػذ تي ك 

ه در تكت خي كاق   .(6)  ىتحـز تكت خا ،ح ا كتلر  ا لت ي أف الخدطبح َّ ؿ َّ الن ح كا 
  (قدـ اسـ شرط + فعؿ م ٍض مؤخر+ ف عؿ ضمير متصؿمفعوؿ بو م): الش ؿ الت س 

ت ػػػدلو: قػػدؿ كذهدتػػا إلػػو أرض مػػػد ف كزكا ػػا تدتهػػة الر ػػؿ الأػػدلعح  قأػػة ىػػ دهد مكىػػو 
 ًًََِْهَدٍَبرَُِيَبزَْْنِِبًَزَْْنَيَبؤَََّّٔدبخُتإَـََِِْْٖبهَنَْْطُبكََِدبػُذًَْخَٕبػَََِِّبًَخَُِّوُبػَََِبَٓدبَٗوٌٍُُب

(7)  
ػػػٍ تي  ال محػػػة الطك حػػػة حىػػػٍ ًف قى ى ػػػد اأٍلى ى ػػػد)( م كهػػػة مػػػف: )أى  مى مض ػػػكؿ تػػػا  اىػػػـ  ػػػرط  ػػػدـز أم  ( أى  مى

ػػٍ تي مهأػػكب تدلضتحػػةح ملػػدـ ك كتنػػد ،حػػو َّ حػػا ) م تر ػػة تضأػػؿ تػػ ف الم ػػدؼ )أم(  مػػد( زالػػدة(ح ك)قى ى

                                                             

 .195ح ،تد ال ح ـ الى د َّكدةح دار ال  بح اللدهرةح د.طح د.تح صي ـ في القرآفأسلوب اَلستف  (1)
 .107: ا  ة سورة يوسؼ  (2)
 .520ح ص18: جمف تيا الغيب  (3)
 .64ح ص13: جالتمرير والتنويرح 64ح ص7: جروح المع نيح 332ح ص6ج البمر المميط: هظر:   (4)
 .120-119: صدَلئؿ اإلعج ز  (5)
ح 4ـح ج2000-هػػػػػػ1420ح 1ح َّد ػػػػؿ أػػػػدلع الىػػػػدمراليح دار الض ػػػػر لحطتد،ػػػػة كاله ػػػػر كالتكز ػػػػ ح ،ٌمػػػػدفح طالنمػػػػو معػػػػ ني  (6)

 .234ص
 .28: ا  ة سورة القصص  (7)
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ػػػػح كالم هػػػػو: أم الٍ (1)"لطتهػػػػدـكهػػػػي " كالم ػػػػدؼ إل ػػػػا )األ حػػػػ ف( أك ال  ػػػػر  ىػػػػهكاتو  الثمػػػػدهيت ف مػػػػف د  مي
ػٍ تي ح ك)د َّػال تػاسكَّرغػت مههػهػد ق ػ تح أم: كَّ ت التػدء ( َّ ػؿ مػدضو َّػي محػؿ  ػـز َّ ػؿ ال رطػػح ك قى ى

ػػد) ػػم ر متأػػؿ َّػػي محػػؿ رَّػػ  َّد،ػػؿح كال محػػة طدلػػت ،ػػف طر ػػؽ المض ػػكؿ تػػا الملػػدـ  ( الػػذم ،مػػؿ أى  مى
 ،حو تل  د الض ؿ.

( َّلػػػرأ: )كَّػػػي اللػػػراءات ال ػػػدذة كهػػػي قػػػراءة اتػػػف مىػػػ كد ز  أىم  اد )مػػػد( تػػػ ف )األ حػػػ ف( ك)ق ػػػ تي
ػػٍ تي  ػػد قى ى حىػػٍ ًف مى . كَّػػٌرؽ الزمخ ػػرم تػػ ف اللػػراءت ف حىػػب م ػػدف الز ػػددت ف التػػي ز ػػدت َّ همػػد )مػػد( (2)(اأٍلى ى

إف  )مػػد( َّػػي اللػػراءة المىتض  ػػة أم المتػػكاترة مؤ ػػدة فتهػػدـ أم: زالػػدة َّػػي  ػػ د،هدح كَّػػي اللػػراءة تلكلػػا: 
 .(3)لحل دء  اها قدؿ: أم األ ح ف أم ٍمتي ،حو ق دلاح ك ر ٍدتي ،ز متي لا ال دذة تا  دنا

 :أش  ؿ إط لة بن ء الجملة المض رعة الفعؿ -ث نًي 
 (فعؿ مض رع + ف عؿ ضمير مستتر + مفعوؿ بو اسـ ظ ىر): الش ؿ األوؿ

هددٍَبٌُٓعدَبُِلَعددهُب ببببًَبِرتب: ،ح همػد الىػالـقدؿ ت دلو َّي ى دؽ قأة ى دهد مكىو كللدلا تدلخ ػر 

 (4)دؤَزْشَقُبلَعََّبؤَزُِْؾَبَٓفَْٔغَبخُتسَمْشَِّْٖبؤًَْبؤَْٓنَِِبلُوُسً
ٍ فً ال محػػة الطك حػػة قكلػػا ت ػػدلو:  ػػ ى اٍلتىٍحػػرى (  محػػة َّ ح ػػة م ػػدر،ة م كهػػة مػػف: الض ػػػؿ )أىٍتحيػػغى مىٍ مى

ػػػ ى ح ك)( كَّد،حػػػا  ػػػم ر مىػػػتتر ،دلػػػد ،حػػػو ىػػػ دهد مكىػػػوأىٍتحيػػػغى الم ػػػدرع المهأػػػكب ) ( مض ػػػكؿ تػػػا مىٍ مى
ػػضٍ مى )اىػػـ م ػػدف مػػف  مػػ  الثالثػػٌي ،حػػو كزف كهػػك  م ػػدؼ ٍ فً ح ك)تضػػتع المػػ ـ كال ػػ ف (ؿ ى ( م ػػدؼ اٍلتىٍحػػرى

 .( َّطدلت ال محةأىٍتحيغى إل ا؛ ح ث قٌ د المض كؿ تا الض ؿ الم درع )
ٍ ًمػ ( ٍضً ػؿ(ح كقػرأ اله ػر  (5)قرأ ال حدؾ ك،تد اا تف مىػحـ )مى ت ىػر المػ ـ الثده ػة ،حػو كزف )مى

ح كتحػػػؾ اللراءتػػػدف  ػػػدذتدفح كالل ػػػدس كالك ػػػا هػػػك الػػػذم ،ح ػػػا (6)تػػػف مىػػػحـ )ًمٍ ًمػػػ ( ت ىػػػر المػػػ ـ َّ همػػػد
(؛ ألٌف مد  دف ،حو كزف َّى ىؿى  ىٍض ىػؿي َّدلمأػدر مهػا كالم ػدف مىٍ مى ى ال مهكر تضتع الم ـ َّي  ال الحرَّ ف )

ح أم: كالزمػدف  حهػف م ػػٍذهىتيؾى ضتػكح هحػك: ذهتػت مػذهتندح أم ذهدتنػػدح كمػذهتند أم: م دهنػد  يػذهب َّ ػاح كهػذا مى
َّ حػػو هحػػك مػػف هػػذا   ػػكف ... ا مػػف  ىٍض يػػؿأله ػػ ؛كتدتػػا َّػػتع ، هػػا. كلهػػذا قػػدؿ اتػػف  هػػي: (7)زمػػدف ذهدتػػؾ

                                                             

ك ػػرل اتػػف   ىػػدف أف )مػػد( َّػػي مك ػػ  خضػػض تإ ػػدَّة )أم( إل هػػد كهػػي ه ػػرة تم هػػو  ػػيءح كاأل حػػ ف تػػدؿ مػػف )مػػد(  هطػػر:   (1)
 .279ح ص13: جالج م  ألم  ـ القرآفح 543ح ص2: جمش ؿ إعراب القرآف

 .300ح ص8: جالبمر المميطح 406ح ص3: جال ش ؼ  (2)
 .406ح ص3: جال ش ؼ  (3)
 .60: ا  ة سورة ال يؼ  (4)
 .854ح ص2: جالتبي فح 148ح ص2: جمع ني القرآف. ك هظر: 30ح ص2: جالممتسب  (5)
 .200صح 7: جالبمر المميطح 731ح ص2: جال ش ؼ هظر:   (6)
 .300ح ص4: جال ت ب الفريد. ك هظر: 30ح ص2: جالممتسب  (7)
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ٍ ف) ٍ ًمػ ى اٍلتىٍحػػرى ػػ - مػد تػػرل-كهػػك م ػػدف  (مى ػمػػف  مى ػػ ) ح َّل دىػػا     مى مػد ذ رهػػد مػػف الحمػػؿ  ك ح لػػ(مٍ مى
 .(1)،حو هظ را

د َّي ى دؽ قأة مكىو م  الخ ر  كَدٗتيََِوَدبلَعََّببِرَخبسًَِسَدب: وقدؿ ت دلح ،ح همد الىالـكمها أ  ن

كِِبخُغَّلِْنَصِبخَشَهَيَدبهَدٍَبؤَخَشَهتعَيَدبُِعُـتشِمَبؤَىَِْيَدبَُوَذْبـِحتطَبؽَْْحًدببِْٓشًخ
(2) 

 (تغػػرؽ)كح (3)لح دقتػػة كل ىػػت لحت ح ػػؿالػػالـ  (لتغػػرؽ( م كهػػة مػػف: )دًلتيٍغػػًرؽى أىٍهحىهىػػال محػػة الطك حػػة )
 (أهحهػػد(ح ك)أهػػت ػػم ر مىػػتتر تلػػد را )كالضد،ػػؿ  دقتػػةح مهأػػكب تػػاف م ػػمرة ت ػػد  ـ ال َّ ػػؿ م ػػدرع

لػػد َّىدٍهطىحى ح َّػػدلمض كؿ تػا ،مػػؿ ،حػػو إطدلػة ال محػػة مػػف خػالؿ تل  ػػد  هػػة كقػكع الض ػػؿ. كالم هػػو: مض ػكؿ تػػا
ً تد ًَّي الى   ت و ًإذا رى قىهد أخذ الخ ر َّاىن ،حو الىدحؿ  طحتدف الىض هةح حى رى َّخرؽ الىػض هة تػاف قحػ   دًض هىًة خى

ٍقتىهػػد ًلتيٍغػػًرؽى أىٍهحىهػػد َّػػإف خرقهػػد ىػػتب لػػدخكؿ  رى المػػدء َّ هػػد المض ػػي إلػػو غػػرؽ لػػكح ف مػػف ألكاحهػػد. قػػدؿى أىخى
 .(4)د مف أمر األمر إذا ،ظـا ،ظ من رن ت ت أمأأم:  اد ًإٍمرن لىلىٍد ً ٍلتى  ىٍ لن  حأهحهد

هػػػذا ا خػػػتالؼ أدل إلػػػو ك اختحػػػؼ اللػػػٌراء َّػػػي قػػػراءة الض ػػػؿ )لتغػػػرؽ( مػػػد تػػػ ف الخطػػػدب كالغ تػػػةح 
 اختالؼ إ،راب  حمة )أهحهد( مد ت ف الهأب كالرَّ ح كذلؾ ،حو الهحك التدلي: 

كخحؼ ال د ر الض ؿ )تغرؽ( ت ػدء مضتكحػة كغػ ف ىػد هة كراء  يُّ ىدلً قرأ حمزة كال ً : القراءة األولى
َّلػػػرأك الض ػػػؿ )تغػػػرؽ( تتػػػدء  التػػػدق ف: قػػػراءة القػػػراءة الث نيػػػةح أمػػػد )ل ىٍغػػػرىؽ( كرَّػػػ   حمػػػة )أهحيهػػػد(مضتكحػػػة 

 .(5)م مكمةح ك ىر الراء )لتيٍغًرؽ( كهأب  حمة )أهحىهد(

ا اللػػراءة الثده ػػة لحض ػػؿ تتػػدء الخطػػدبح َّ حػػو اللػػراءة األكلػػو   ػػكف إىػػهدد الغػػرؽ لألهػػؿح أمػػد تك  ػػ
َّ دف مػف خطػدب مكىػو لحخ ػر ،ح همػد الىػالـح َّدلػذم قػدـ تػدفغراؽ هػك الخ ػرح كهػك َّد،حػاح ك،حػو 

 .  (6)لتغرؽ أهت أهؿ هذا الىض هةإثر ذلؾ هيأتت  حمة )أهحهد( كالتلد ر: أم: 

                                                             
 .30ح ص2: جالممتسب  (1)
 .71: ا  ة سورة ال يؼ  (2)
قتػة ذهب ت ض الهحدة كالمضىر ف إلو أف الػالـ َّػي قكلػا )لتغػرؽ( لحت ح ػؿ كمػههـ مػف قػدؿ أف الػالـ لحت ح ػؿ كال دقتػةح كالأػكاب أف  الػالـ لح د  (3)

 ؿ؛ كت دف ذلؾ؛ أف  ق دـ الخ ر تخرؽ الىض هة ىكؼ   لتا ك هتو ،هػا غػرؽ أهحهػدح كا      ػؾ أٌف مكىػو ،ح ػا الىػالـ    ػدرم مػد كل ىت لحت ح
ػٍف  ىغػرؽ هػك كمكىػو. كمثػؿ ذلػؾ مػ د غرض الخ رح كل ها تال  ؾ  ػدرم أهػا    ر ػد أف  يغػرؽ أهحهػدح ألهػا لػك أراد أف  يغػرؽ أهحهػد ل ػدف أكؿ مى

ـْ َعُدّوًا َوَمَزن ً ت دلو: )  دء َّي قكلا تفسػير سػورة (  َّدلالـ َّي )لت ػكف( لح دقتػة كالمػ ؿ.  هظػر: 8( )اللأص: ا  ةَف ْلَتَقَطُو آُؿ ِفْرَعْوَف ِلَيُ وَف َلُي
-115ـح ص2003-هػػػػ1423ح 1هػػػ(ح دار اتػف ال ػكزم لحه ػر كالتكز ػ ح الىػ كد ةح ط1421ح محمػد تػف أػدلع ال ث مػػ ف )تال يػؼ للعثيمػيف

 . )تتأرؼ(.116
 .735ح ص2: جال ش ؼ  (4)
: المجػة فػي القػػراءات السػب  َلبػف خ لويػػوح 370: صإتمػ ؼ فضػػالء البشػرح 280: صلمبسػوطح ا313ح ص2: جالنشػر  (5)

 .158ح ص5: جالمجة للقراء السبعةح 227ص 
 .486ح ص21جمف تيا الغيب )تفسير الرازي(: ح 277: صالمجة في القراءات السب  (6)
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ىػدتؽ مػف الحػكار تػ ف  دؽ الالخالأة َّ مد ىتؽ: ،يدىت اللراءة الثده ة هػي األر ػع لمكاَّلتهػد الىػ
؛ َّدلخدرؽ لحىض هة هػك َّد،ػؿ الغػرؽ َّػي الم هػو َّإ ػدَّة الغػرؽ إل ػا أكلػو الىالـ،ح همد مكىو كالخ ر 

 .(1)مف إ دَّتا إلو المض كؿ
 (تتبعو جملة الصلة اسـ موصوؿ  + مفعوؿ بو ضمير مستترفعؿ مض رع + ف عؿ ): الث ني الش ؿ

َُدبظَخَدكٌَُٕبؤٌََُّْْٗب: كمهدظرتا للكما َّي قأة ى دهد إتراه ـ  قدؿ ت دلو  ًًََْْقَبؤَخَدفُبَٓدبؤَؽْشًَتعُْْبًَ

ظَؼٌََُِْٕٔبؤَؽْشًَتعُْْبزِدَُِّوِبَٓدبَُْْبُّنَضٍِّتبزِوِبػٌََُِْْْْبعُِتيَدًٗدبكَإَُُّبخُتلَشِّوَِْْٖبؤَلَنُّبزِدُتإَِْٖٓببِْٕبًُنْعُْْ
(2) 

ػػد)قكلػػا ت ػػدلو:  َّػػيح ػػث  ػػدءت ال محػػة الض ح ػػة الم ػػدر،ة  ػػدؼي مى  محػػة طك حػػة م كهػػة مػػف:  (أىخى
ك  ػكز أف  اىػـ مكأػكؿ مض ػكؿ تػاح الض ؿ الم درع )أخدؼ( كَّد،حا  م ر مىتتر تلػد را )أهػد(ح ك)مػد(

. كهػػذا التل  ػػد الػػذم أحدثػػا المض ػػكؿ تػػا الكاقػػ  (3)در ةح كالمأػػدر المػػؤكؿ مض ػػكؿ أخػػدؼمأػػ (مػػد)ت ػػكف 
 ك ػػػذلؾ هػػػذا التل  ػػػد  ػػػدء مىػػػتكقندرع )أخػػػدؼ( أطػػػدؿ ال محػػػة ككىػػػ هد. اىػػػمند مكأػػػك ن َّػػػي الض ػػػؿ الم ػػػد

ت  ػب مػف َّىػدد ،لػكلهـ ح ػث خٌكَّػكا  دىتضهدـح كد لة ذلؾ الت  ب كافه در؛ َّ اف  ى دهد إتػراه ـ ت
خ تند كح درة   ت ر ك  تهض ح كهـ    خدَّكف ،لتو  ػر هـ تػدا كهػك الػذم ت ػدا الهضػ  كال ػر كاألمػر 

 .(4) حا
 (فعؿ مض رع + ف عؿ ضمير مستتر+ مفعوؿ بو ضمير متصؿ): الش ؿ الث لث

ه ػدء  قدؿ ت دلو َّي ى دؽ الحد ث ،ػف قأػة مكىػو  غػراؽ َّر،ػكف ك هػكدا كا  مػ  َّر،ػكف كا 
َّدظِنَدبَُـَدكٌَُِِٕكَدُتٌََّْْبُٗنَفِّْيَبزِسَذَِٗيَبُِعٌٌََُٕبَُِْٖٔبخَِتلَيَبآَّصًبًَبَِّٕبًَؽِريًخبَِٖٓبخُنَّدطِبػَْٖبآ :تهي إىرال ؿ

(5) 
( كهػػي  محػػة َّ ح ػػة م ػػدر،ة م كهػػة مػػف: )هيهى   ػػؾى طدلػػت ال محػػة تػػدلمض كؿ تػػا َّػػي قكلػػا ت ػػدلو: 

كَّد،حا  م ر مىتتر تلد را )هحػف( كالغػرض مهػا الت ظػ ـح ك )ال ػدؼ(  ػم ر متأػؿ )الض ؿ الم درع 
ة. حػػػملٌ ػػػدنا لحض ػػػؿ الم ػػػدرع َّطدلػػػت ال م اَّػػػي محػػػؿ هأػػػؿ مض ػػػكؿ تػػػا؛ ح ػػػث  ػػػدء المض ػػػكؿ تػػػا  ػػػم رن 

َّػػإطالؽ افه ػػدء ،حػػو إخرا ػػا مػػف كالغػػرض الػػد لي لحتل  ػػد تػػدلمض كؿ تػػا أف  ال ػػالـ  ػػدر م ػػرل الػػته ـ 
أم َّػػدل ـك هرَّ ػػؾ ،حػػو م ػػدف مرتضػػ  مػػف األرضح كههلػػذؾ ت ىػػدؾ م هػػو: ال. ك (6)اىػػت درة ته م ػػة التحػػر

لػػـ  ػػهلص مهػػا  ػػيء كلػػـ  تغ ػػر مػػف ا رتمػػدء َّػػي ق ػػر التحػػر د  ىػػك ن الػػذم   ركح َّ ػػاح أك تتػػدهؾ  ػػدمالن 
د مػف أف  أك ،المة ،حو مكتؾ كهال ؾ ك دف َّي أهضىهـ أف َّر،كف أ،ظـ  ػاهن لت كف لتهي إىرال ؿ دل الن 

                                                             

أتػػك زر،ػػة ،تػػػدالرحمف تػػف محمػػد تػػف زه حػػػة مجػػة القػػػراءات  ح 277ص  المجػػة فػػػي القػػراءات ح 735ح ص2: جال شػػ ؼ  (1)
 .423ص  ـ1997-هػػ1418ح 5هػػػ(ح تحل ؽ: ى  د األَّغدهيح مؤىىة الرىدلةح ت ركتح ط403)ت
 .81: ا  ة سورة األنع ـ  (2)
 .160ح ص3: جإعراب القرآف وبي نو  (3)
 .570ح ص4: جطالبمر الممي  (4)
 .92: ا  ة سورة يونس  (5)
 . 278ح ص11: جالتمرير والتنوير  (6)
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رض  غػػػرؽح كلت ػػػكف ،تػػػرة لمػػػف ت ػػػدؾ مػػػف الهػػػدس   تتػػػركف تػػػؾح َّ هز ػػػركف ،ػػػف ال ضػػػر كالضىػػػدد َّػػػي األ
 .(1)كاد،دء الرتكت ة

 ػػدذة هىػػتت إلػػو أيتػػي كاتػػف مىػػ كد  كهػػي قػػراءة ح  ػػؾ(هى هي ح تدلحػػدء )(2)(هيهى   ػػؾى اء  حمػػة )كقػػرأ اللػػرٌ 
( كهػي قػراءة هيهى   ػؾى ر ي اا ،ههمدح كقرئ )هيٍهً  ؾ( تدلتخض ؼ كهي قراءة   لكب كال ىدليح كتدلت د د )

 التدقكف.
كق ػؿ: هحل ػؾ ح ممػد كقػ  َّ ػا قكمػؾ مػف ق ػر التحػر هت دؾَّ حو قراءة الت د د   كف الم هو: أم 

هحل ػػؾ تهدح ػػة ممػػد  حػػي التحػػرح كذلػػؾ أهػػا ح ك،حػػو قػػراءة التخض ػػؼ   ػػكف الم هػػو: أم ته ػػكة مػػف األرض
ح كمثػؿ ذلػؾ (3)ح  لدؿ: هح تا ،ف م دها تهح ة َّتهحوح أم: تد،دتػا َّتتد،ػدطرح ت د الغرؽ ت دهب التحر

 قكؿ ال د،ر:
 (4)دي منػػػػي بعيػػػػػػًدا    أراح اهلل منػػػػػػؾ الع لمينػػػػػػػ َتَنّمػػػي ف قعػػػػػ

 (عوؿ بو مقدـ ضمير متصؿ + ف عؿ مصدر مؤوؿفعؿ مض رع + مف): الش ؿ الراب 
كتهض ػذ إخكتػا مػؤامرتهـ كت ػذ تهـ  كمف أمثحة هذا ال ػ ؿح مػد  ػدء َّػي قأػة ىػ دهد  كىػؼ  

ََُْمْضُُٗنِِبؤَْٕبظَزتىَسٌُخبزِوِبًَؤَخَدفُبؤَْٕبَّإتًَُِوُبخُزِّجترُبًَؤَٗتعُْْبػَنْوُبؿَدكٌَُِِٕهَدٍَببِِِّٗبقدؿ ت دلو: ،حو أت اح 
(5) 

  لػػكب أهػػا قػػدؿ لته ػػا َّػػي  ػػكاب مػػد ىػػالكا مػػف إرىػػدؿ َّػػي هػػذا ا  ػػة  يختػػر اا ت ػػدلو ،ػػف هت ػػا 
مضدرقتػا مػدة ذهػدت ـ  يٌ ،حػ كىؼ م هـ إلو الر،ي َّي الأحراء: }إهي ل حزههي أف تذهتكا تا{ أم:   ؽ 

تػا إلػو أف  ر ػ ح كذلػؾ لضػػرط محتتػا لػاح لمػد  تكىػػـ َّ ػا مػف الخ ػر ال ظػػ ـح ك ػمدلؿ الهتػكة كال مػدؿ َّػػي 
 .(6)كالخحؽح أحكات اا كىالما ،ح ا الخحؽ

                                                             

ىػدمي تػف : تحل ػؽ  هػػػ(774أتػك الضػداء إىػمد، ؿ تػف ،مػرك تػف  ث ػر الدم ػلي )تتفسير القرآف العظيـ )تفسير ابف  ثيػر(    (1)
 .372: صتفسير السعديح 294ح ص4ـح ج1999-هػػػ1420ح 2دار ط تة لحه ر كالتكز  ح الر دضح ط  ىالمة محمد

ح 2: جال شػػ ؼح 318: صإتمػػ ؼ فضػػالء البشػػرح 16ح ص1: جالنشػػرح 236: صالمبسػػوطح 316ح ص1: جالممتسػػب  (2)
 . 368ص
 . 425ح ص3: جرآف المجيدالفريد في إعراب الق ال ت بح 368ح ص2: ج  ال ش ؼ317ح ص1جالممتسب:   هظر:  (3)
هػػػػػ(ح تحل ػػؽ: أحمػػد  ػػد رح دار الحػػد ثح 276ح أتػػك محمػػد ،تػػداا تػػف مىػػحـ تػػف قت تػػة الػػد هكرم )تالشػػعر والشػػعراء هظػػر:   (4)

هػػػػػػ(ح 285ح أتػػػك ال تػػػدس محمػػػد تػػػف  ز ػػػد المتػػػٌرد )تفػػػي اللغػػػة واألدب ال  مػػػؿح 311ح ص1ج  ـ1958-هػػػػػ1377ح 2اللػػػدهرةح ط
ح 1ج الممتسػػػػب:ح 144ح ص2ـح ج1997-هػػػػػػ1417ح 3تحل ػػػػؽ: محمػػػػد أتػػػػك الض ػػػػؿ إتػػػػراه ـح دار الض ػػػػر ال رتػػػػيح اللػػػػدهرةح ط

 . 317ص
 .13: ا  ة سورة يوسؼ  (5)
 . 373ح ص4: جتفسير ابف  ثير  (6)
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هيًهػي أىٍف تىػٍذهىتيكا ًتػاً ح ث كق ت ال محة الطك حة َّي قكلػا ت ػدلو:  )الػالـ( ( كهػي م كهػة مػف: )لى ىٍحزي
 ) )ال ػدء( ك ح)الهػكف( لحكقد ػةك حتدل ػمة م ػدرع مرَّػكعَّ ػؿ (  ىٍحػزيف)ح ك(1)ـ ا تتداء المزححلػة لختػر )إف 

ع م ػػػدر َّ ػػػؿ  (تىػػػٍذهىتيكا)ك ح( حػػػرؼ مأػػػدرمٌ )أفٍ كح ملػػػدـ مض ػػػكؿ تػػػا َّػػػي محػػػؿ هأػػػب متأػػػؿ  ػػػم ر
َّػي  (تىػٍذهىتيكاأىٍف ) ؿكالمأػدر المػؤك كَّد،حا ال م ر المتأػؿ تػاح  مهأكبح ك،المة الهأب حذؼ الهكف

(؛ َّػدلمض كؿ تػا تذهتكاػػػ) در كم ركر مت حلػدف ت (ًتاً )ح ك(2) حزفح أم  حزههي ذهدت ـ تا محٌؿ رَّ  َّد،ؿ
 الملدـ الذم كق   م رنا متأالن قٌ د الض ؿ ) حزف( َّطدلت ال محة كاٌتى ت تدلتل  د.

 (مفعوؿ بو اسـ ظ ىرفعؿ مض رع مسبوؽ بيمزة اَلستفي ـ + ف عؿ ضمير متصؿ + ): الش ؿ الخ مس
 ،ح ػػاح قكلػػا األمثحػػة فكمػػكقػػد كرد هػػذا ال ػػ ؿ  ث ػػرنا َّػػي آ ػػدت قأػػص األهت ػػدء محػػؿ الدراىػػةح 

ؤَظَإتظٌَُٕبخُزًُّتشخَٕبَِٖٓبخُتؼدَُِٔنيَم  قكما:  ت دلو َّي ى دؽ قأة ى دهد لكط 
(3) 

( م كهػػػة مػػػف: )الهمػػػزة( الػػػذٍُّ رافى )أىتىػػػٍاتيكفى ال محػػػة الض ح ػػػة المىػػػتكقة تد ىػػػتضهدـ َّػػػي قكلػػػا ت ػػػدلو: 
( مض ػػكؿ تػػػا الػػػذٍُّ رافى ( َّ ػػؿ م ػػػدرع كَّد،ػػؿ  ػػػم ر متأػػؿح ك)تىػػػٍاتيكفى لالىػػتضهدـ افه ػػػدرم التػػكت خيح ك)
: (الػذٍُّ رافى ( َّادل ذلؾ إلو إطدلة تهػدء ال محػة كتمػددهد تدلتل  ػد. ك)تىٍاتيكفى مهأكب؛ قٌ د  هة كقكع الض ؿ )

ـٌ َّىػ كفح  (الف ٍ َّي )ح ككزف الذ راف (ؿ ى َّى ) ٌد األهثوح كزها  حذ رح اىـ لمد هكت ى ر ل م   كههػدؾ ت ػ
ـٌ الػػذاؿ ك (كر يػػذي )هػػي   مػػكع أخػػرل ػػذً )ت ػػ ح ك    ػػكز  م ػػا تػػدلكاك كالهػػكف؛ ألف  ذلػػؾ ت ىػػر الػػذاؿ (ةدرى  ى

ذ ػكر : أتاتكف الػذ راف مخػدلض ف  م ػ  ال ػدلم ف مػف األهػكاع التػي َّ هػد . كالم هو(4)مختص تدل حـ ال دقؿ
هػػدث َّإ تهت ػػا ،حػػو أف هػػذا الض ػػؿ ح كد لػػة التل  ػػد تػػدلمض كؿ تػػا َّ ػػا ههػػد    ك ػػد َّ هػػد مػػد  ػػاتي الػػذ كركا 

. كالت ت ػػر تلكلػػا (5)ـ َّهػػك ،مػػؿ اتتػػد،كا مػػد َّ حػػا غ ػػرهـالضظ ػػ  مخػػدلؼ لحضطػػرة    لػػ  مػػف الح ػػكاف ال  ػػ
ت مدؿ اللرآهػي ،حػو اللحػة الهىػت ة؛ ألف  ( دكف )الذ كر(ح لمد تػدؿ ،ح ػا أػ غة )َّيٍ ػالف( َّػي ا ىػالذٍُّ رافى )

ػد مػههـح َّهػـ    ػاتكف األطضػدؿ  همد  ػاتكف أػهضند خدأن المكأكَّ ف تتحؾ الأضة    اتكف  م   الذ كرح كا 
همد مىٍف تىتى غا هضكىهـ المه كىة مف الذ رافح كهك أقؿ مف م مكع الذ كر كال  كخح كا 
(6) 

                                                             

ح كقكلا ت دلو:   (1) فى رتؾ لػ ح ـ ت ػههـ" دخحػت ،حػو الض ػؿ كهػي ممػد  خػتص تدألىػمدء؛ ألف  ا تتػداء    لكلؾ: "إفى ز دان ل خريجي "كا 
  ػػكف َّػػي الض ػػؿح   ػػؼ كالض ػػؿ    ختػػر ،هػػاح ك ػػؿ متتػػدأ مختػػر ،هػػاح كدخكلهػػد ،ح ػػا أحػػد مػػد ذ ػػرا ىػػ تك ا مػػف ىػػتتي الم ػػدر،ة. 

 . 555ح ص3: جال ت ب الفريد
 . 555ح ص3: جال ت ب الفريد  (2)
 .165: ا  ة لشعراءسورة ا  (3)
 .208ح ص1: جالمصب ح المنيرح 329: صالمفردات هظر:   (4)
 .179ح ص19: جالتمرير والتنوير  (5)
 .139ـح ص2007-هػػػ1428ح 2ح َّد ؿ الىدمراليح دار ،مدرح ،ٌمدفح األردفح طمع ني األبنية في العربية  (6)
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قػػدؿ ت ػػدلو:  كتحط مػػا األأػػهدـح إتػػراه ـ كمػػف أمثحػػة هػػذا ال ػػ ؿ مػػد  ػػدء َّػػي قأػػة ىػػ دهد 
ٌَُٕهدٍَبؤَظَؼْسُذًَُٕبٓدبظَنْمِع

(1) 
( م كهػػة مػػف: )الهمػػزة( اىػػتضهدم ة لطه ػػدر التػػكت خيح أىتىٍ تيػػديكفى مػػدال محػػة الطك حػػة قكلػػا ت ػػدلو: )

( َّ ؿ م درع كَّد،حا  م ر متأؿح ك)مد( اىـ مكأكؿ َّػي محػؿ هأػب مض ػكؿ تػا كال دلػد تىٍ تيديكفى ك)
مأػػػدر ة أم هحػػت ـح ك  ػػػكز أف ت ػػػكف ه ػػػرة مكأػػػكَّة أم مهحػػػكت ـح  (مػػػد)ك  ػػػكز أف ت ػػػكف محػػذكؼح 

. ح ػػث  ػػدء المض ػػكؿ تػػا اىػػمند مكأػػك ن ملٌ ػػدنا ل هػػة (2)كق ػػؿ اىػػتضهدم ة لحتػػكت ف أم كأم  ػػيء ت محػػكف
تدلمكأػكؿ كالأػحة لمػد ت ػتمؿ ،ح ػػا الأػحة مػف تىػحط َّ حهػـ ،حػػو ت ال محػة؛ لػذلؾ "افت ػػدف الض ػؿ َّطدلػ

د أهػتـ هحتمكهػد ح َّمف المه ر أف ت تػدكا أأػهدمن    مهض الن م تكداتهـح أم أف  اف الم تكد أف   كف َّد،الن 
 .(3)"ك دف ال اف أف ت كف أقؿ مه ـ

 (ف عؿ ضمير مستتر+ مفعوؿ بو ضمير متصؿفعؿ مض رع مسبوؽ بمرؼ استفي ـ + ): الش ؿ الس دس
هددٍَبَُدوُببب: َّػي قأػة ىػ دهد مكىػو مػ  الخ ػر ،ح همػد الىػالـ ت ػدلو كمف أمثحة هذا ال  ؿ قكلا

 (4)خٌُٓعَبىََتبؤَظَّسِؼُيَبػََِبؤَْٕبظُؼََِِِّٖٔبَِّٓٔدبػُِِّْٔطَبسُؽْذً
( م كهػػة مػػف: )هػػؿ( أىت ًت يػػؾى  هىػػؿٍ كق ػػت ال محػػة الطك حػػة تدلتل  ػػد تػػدلمض كؿ تػػا َّػػي قكلػػا ت ػػدلو: )

ح ( َّ ؿ م درع كَّد،ؿ  م ر مىتتر تلد را )أهد( ،دلػد ،حػو ىػ دهد مكىػو أىت ًت يؾى حرؼ اىتضهدـح ك)
ك)ال ػػػػدؼ(  ػػػػم ر مهأػػػػؿ َّػػػػي محػػػػؿ هأػػػػب مض ػػػػكؿ تػػػػا. هالحػػػػظ أف  ا ىػػػػتضهدـ تػػػػدلحرؼ )هػػػػؿ(  ػػػػدء 

كف التأػػػػكر كدكف د حاف  ػػػػدتيحػػػػرؼ مك ػػػػكع لطحػػػػب التأػػػػد ؽ لحتأػػػػد ؽح قػػػػدؿ اتػػػػف ه ػػػػدـ: ")هػػػػؿ( 
. كد لػػة تل  ػػد المض ػػكؿ تػػا لحض ػػؿ الم ػػدرع تت ػػع مػػف خػػالؿ ا ىػػتضهدـ الػػذم ىػػتؽ (5)"التأػػد ؽ الىػػحتي

( كلػـ تػدخؿ ،حػو ال محػة ا ىػم ة؛ أىت ًت يػؾى الض ؿ؛ َّضي ا  ة هالحظ أف  )هؿ( دخحت ،حو ال محة الض ح ػة )
َّ ػػػا الهأػػػب كلػػػ س قتحػػػا  تػػػدرتػػػدب مػػػد  خ تك ا: هػػػذا ألف  هػػػذا األأػػػؿ َّػػػي حػػػركؼ ا ىػػػتضهدـح قػػػدؿ ىػػػ

إ  أههػػػـ قػػػد  -حػػػركؼ ا ىػػػتضهدـ– د    يػػػٍذ ىري ت ػػػدهد إٌ  الض ػػػؿكذلػػػؾ أٌف مػػػف الحػػػركؼ حيركَّنػػػح مهأػػػكب
 .(6)ذلؾ َّدتتدءكا ت دهد األىمدء كاألأؿ غ رتكى كا 

مىػػت مؿ أك أهػػا "إف  د لػػة ا ىػػتضهدـ )هػػؿ( الػػذم ىػػتؽ ال محػػة الض ح ػػة  ض ػػد التحطػػؼ َّػػي الطحػػب 
 .(7)"َّي ال رض تلر هة أها اىتضهدـ ،ف ،مؿ هضس المىتضهـ

                                                             

 .95: ا  ة سورة الص ف ت  (1)
 .292ح ص8: جإعراب القرآف وبي نوح 118ح ص12: جروح المع ني  (2)
 .112ح ص9: جالبمر المميط. ك هظر: 145ح ص23: جالتمرير والتنوير  (3)
 .66: ا  ة سورة ال يؼ  (4)
 .386ح ص1: جمغني اللبيب  (5)
 .99-98ح ص1: جال ت ب  (6)
 .369ح ص15: جالتمرير والتنوير  (7)
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مفعوؿ بو اسـ اسػتفي ـ مقػدـ وجوًبػ  + فعػؿ مضػ رع مػؤخر + ف عػؿ ضػمير متصػؿ ): الش ؿ الس ب 
 ("واو الجم عة"

وَاتْددًُ عٍََدديْهِمْ وَبَددأَ   : كالحػػد ث الػػذم دار ت هػػا كتػػ ف أت ػػا قػػدؿ ت ػػدلو َّػػي قأػػة ىػػ دهد إتػػراه ـ 

إِذْ لبيَ ٌِأَبِيهِ وَلَىْمِهِ مب تَعْبُدُونَ *إِبْساهِيمَ 
بَّهُ بِمٍَْبٍ سٍَِيمٍ  *وَإِنَّ مِهْ شِيعَتِهِ ٌَإِبْساهِيمَ  كقكلا ت دلو:ح (1) إِذْ لبيَ ٌِأَبِيهِ  *إِذْ جبءَ زَ

اٌٍَّهِ تُسِيدُونَب آٌِهَةً  ُونَ أَإِفْىًنَ* وَلَىْمِهِ مبذا تَعْبُدُو
(2) 

( تىٍ تيػػػديكفى  ح كمػػػدذاتىٍ تيػػػديكفى  د)مػػػ ػػػدءت ال محػػػة الطك حػػػة َّػػػي ا  تػػػ ف الىػػػدتلت ف َّػػػي قكلػػػا ت ػػػدلو: 
( تىٍ تيػديكفى ح ك )(3)م كهة مف: )مػد( اىػـ اىػتضهدـ متهػي َّػي محػؿ هأػب مض ػكؿ تػا ملػدـ ،دمحػا )ت تػدكف(

( َّػػي محػػؿ هأػػب ملػػكؿ تىٍ تيػػديكفى ك محػػة )َّ ػػؿ م ػػدرع مرَّػػكع تثتػػكت الهػػكف كَّد،حػػا  ػػم ر متأػػؿ تػػاح 
د  هػة كقػكع الض ػؿح الكاقػ  اىػمند لالىػتضهدـ الػذم ق  ػ اللكؿح كالذم أدل إلو إطدلة ال محة هػك المض ػكؿ تػا

د اىػػتضهدم ند َّ ػا د لػػة افه ػػدر   كلػػذلؾ أتت ػػا ح،حػػو مػد   تدكهػػاكد لػة التل  ػػد تػػدلمض كؿ تػػا الػذم كقػػ  اىػػمن
(.دـ آخر إه درم كهك تدىتضه َّي ا  ة الثده ة    )أىًإٍَّ دن آًلهىةن ديكفى الح ًا تيًر ديكفى

   س حدلػة هضىػ ة م هػكدة حػ ف  ك ػا  كهذا الىؤاؿ ا ىتضهدمي الذم طرحا ى دهد إتراه ـ 
افهىدف  الما إلو مد   حـ حل لتاح ك ىت لف أها    ىم  ك   هطؽ كهذا اىتخضدؼ  ذع كمره تدل دتػد ف 

أ ػػ دء   تا ػػؿ ك  تهطػػؽح ك  تػػرد األذل ،ػػف هضىػػهدح كقػػد أػػ غت الىػػخر ة َّػػي أىػػحكب الػػذ ف   تػػدكف 
ح كهك إحدل تدال  الت ت ر اللرآهي الضر د  .(4)تى ط قر ب الم هو كا ع المضهـك

د اىػتضهدم ندهالحظ أف  المض كؿ تا ك  ز ػدت َّ ػا )ذا(  َّػي ا  ػة مػف ىػكرة الأػدَّدت الذم كق  اىػمن
ح أمد َّي ىكرة ال  راءح َّ دءت )مد( لكحدهد دكف ز ػددة )ذا( َّػي قكلػا (ا تىٍ تيديكفى مدذ،حو )مد( َّي قكلا )

   :(5)(ح كتضى ر ذلؾمد تىٍ تيديكفى )
 َّي  الـ ال رب ،حو ك ه ف: (مدذا)ح كقكلا:  م هدا: أٌم  يء ت تدكف( مد تىٍ تيديكفى ) قكلا: ف  أ
كالم هػػػػو: مػػػػد الػػػػذم ت تػػػػدكفح لػػػػذمح تم هػػػػو ا (ذا) دح ككحػػػػدهد اىػػػػمن  (مػػػػد): أف ت ػػػػكف مػػػػدىم أ

ح كهػك َّػي الحػدل ف يءا تم هػو: أٌم  ػد كاحػدن اىػمن  (ذا)مػ   (مػد): أف ت ػكف واآلخر )ت تدكف( أحة لهػد.ك

                                                             

 .70: ا  ة سورة الشعراء  (1)
 .86-83: ا  ة سورة الص ف ت  (2)
  كز أف ت رب )مد( اىـ اىتضهدـ َّي محؿ رَّ  متتدأح ك)ذا( اىـ مكأكؿ َّي محؿ رَّ  خترح كال محة مف المتتدأ كالختر َّػي   (3)

 َّي محؿ هأب ملكؿ اللكؿح ك محة )ت تدكف( أحة المكأكؿ
لػد تكر أػددؽ أتػك ىػح مدفح م تتػة ىػم ر مهأػكر لحطتد،ػة ح ،تد الرح ـ حمػدافح تلػد ـ: األىػتدذ امف أس ليب التعبير القرآني  (4)

 .71ـح ص2017-هػػ1438ح 1كاله رح غزةح َّحىط فح ط
هػػ(ح دراىػة كتحل ػؽ 420ح أتك ،تداا محمد تف ،تداا األأتهدهي الم ركؼ تدلخط ب افىػ دَّي )تدرة التنزيؿ وغرة التأويؿ  (5)

معػ ني . ك هظر: 966-965ح ص1ـح ج2001-هػ1422ح 1لرلح طكتحل ؽ كت ح ؽ: الد تكر محمد مأطضو آ د فح  دم ة أـ ال
 .267-266ح ص4جالنمو: 
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ألف  الز ددة َّػي المتهػو ،حػو األغحػب  تت هػد ز ػددة َّػي الم هػو.  كحدهدح إذا ق ؿ: مد تض ؿ  (مد)أتحغ مف 
م ػرل ملػدؿ المىػػتضهـ  ألههػـ أ ػػركا ملدلػا ؛إختػدر ،ػػف تهت هػا لهػـكرة ال ػ راء ( َّػػي ىػمػد تىٍ تيػديكفى )لكلا َّػػ

ـٍ ًإٍذ تىٍد،يكفى د تلكلا: )َّهٌتا ثده ن  حد َّهظؿُّ لهد ،د ض ف( تد أأهدمن َّا دتكا كقدلكا: )ه  (.هىٍؿ  ىٍىمى يكهى ي
كرة الػذم ىػ ؽ َّػي ىػ ( َّي ىكرة الأدَّدت َّإههد تلر  ح كهك حدؿ ت ػد التهت ػامدذا تىٍ تيديكفى د: )كأم  
كل ٌحهػػػـ إذا ،حمػػػكا تاهػػػا  لأػػػد تػػػكت خهـ كتت  ػػػتهـ      تػػػكف تإ ػػػدتتهـ َّػػػي األكؿح ثػػػـ أ ػػػدؼ  ال ػػػ راء 

ػػػد آًلهىػػػ دإلػػػو تت  ػػػتح كلػػػـ  ىػػػتدع مػػػههـ  كاتنػػػد تت  تنػػػ ػػػد ظىػػػهُّ ي  * ةن ديكفى الح ػػػًا تيًر ػػػديكفى َّلػػػدؿ: )أىًلٍض ن ـٍ ًتػػػرىب  َّىمى
ح كهػػك تحػػغكقػػٌرع اىػػت مؿ الحضػػظ األتػػدلغ  د دَّ ػػةح كلٌمػػ (مػػد)دهػػت د قأػػد َّػػي األكؿ التهت ػػا  َّحٌمػػ(ح اٍل ىػػدلىًم فى 

ٍف  ي ػال اىػمن ح كحػدهد (مػد)َّهػك أتحػغ مػف  (الػذم)مههػد تم هػو  (ذا)التي إف   حػت  (مدذا) ػكا   دد  ػدف أ  ن
 (.ذا)إذا خحت مف  (مد)حغ كأك د مف أت

مضػ رع + ف عػؿ ضػمير مفعوؿ بو مقدـ اسـ ظػ ىر مسػبوؽ بيمػزة اسػتفي ـ + فعػؿ ): الش ؿ الث مف
 (متصؿ مؤخر

ؤَجِلتًٌددبب َّػي قأػتا مػ  قكمػا:  ح د ػة ،ػف ىػ دهد إتػراه ـ  كمف أمثحة هذا ال  ؿ قكلا ت ػدلو

آُِيَصًبدًَُٕبخَُِّوِبظُشِّذًَُٕ
(1) 

م كهة مف: )الهمػزة( لالىػتضهدـ التػكت خيح ك)إَّ ػدن(  (أىًلٍض ند آًلهىةن ديكفى الح ًا تيًر ديكفى ) ال محة الطك حة
مػف ح ك)آلهػة( تػدؿ (2)مض كؿ تا ملدـ فلأدقا تهمزة ا ىتضهدـ التكت خي مهأػكب كالتلػد ر أتر ػدكف إَّ نػد

ػػػ م ػػػدف مهأػػػكب  )دكف( ظػػػرؼك ح(3)  حهػػػد هضػػػس افَّػػػؾ متدلغػػػةن  د( تحػػػذؼ م ػػػدؼ أم ،تػػػددة آلهػػػة)إَّ ن
)اا( م ػػدؼ إل ػػا ك)تر ػػدكف( َّ ػػؿ م ػػدرع مرَّػػكع تثتػػكت الهػػكف ك)  مت حػػؽ ته ػػت  لهػػةح كلضػػظ ال اللػػة

 أت تػدكف مػف دكهػا: كالم هو أمح الكاك( َّد،ؿح ك محة )تر دكف( َّي محؿ هأب تدؿ مف  محة )ت تدكف(
ػػالتل  ػػد تػػدلمض كؿ تػػا الملػػدـ )ح ك (4)دح ل ىػػت ت لهػػةح ك  تأػػحع لح تػػددةآلهػػة  ػػذتن  ( َّ ػػا د لػػة ا ىػػتضهدـ دأىًإٍَّ ن

 .(5)تم هو التلر ر أم: أ ذتند كمحد ن آلهةن دكف اا تر دكف
                                                             

 .86: ا  ة سورة الص ف ت  (1)
ػػدح ك  ػػكز أف   (2) ػػد( مض ػػك ن أل حػػا ،دمحػػا تر ػػدكفح كالمض ػػكؿ تػػا )آلهػػة( كالتلػػد ر: أم أتر ػػدكف آلهػػة دكف اا إَّ ن   ػػكز إ،ػػراب )إَّ ن

مػد مػف المض ػكل ف ك)آلهػة( مض ػكؿ تر ػدكفح كالتلػد ر: أتر ػدكف آلهػة مػف دكف اا  ت كف )إَّ ند( َّي مك   الحدؿح إمد مػف الضػد،ح فح كا 
ال تػ ب ح 1091ح ص2: جالتبيػ فح 49ح ص4: جال شػ ؼح 289ح ص3لحهحػدس: ج إعػراب القػرآفآَّ  ف أك ماَّك ند َّ هػد.  هظػر: 
 . 319ح ص9: جالدر المصوفح 387ح ص5: جالفريد في إعراب القرآف المجيد

قد ػي تفسير أبي السعود المسمى بػػ)إرش د العقؿ السليـ إلى مزايػ  القػرآف ال ػريـ(  ح 319ح ص9: جالدر المصوف هظر:   (3)
ح 4: جفػتا القػديرح 197ح ص7ج  هػػػ(ح دار إح ػدء التػراث ال رتػيح ت ػركتح د.طح د.ت982الل دة محمد تػف محمػد ال مػددم )ت

 . 460ص
 .705: صتفسير السعدي  (4)
هػػ(ح تحل ػؽ: 546ح أتك محمد ،تد الحؽ تف غدلب تف ،ط ة األهدلىي المحدرتي )تلممرر الوجيز في تفسير ال ت ب العزيزا  (5)

 . 478ح ص4هػػػح ج1422ح 1تحل ؽ: ،تد الىالـ ،تد ال دَّي محمدح دار ال تب ال حم ةح ت ركتح لتهدفح ط
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 ط لة بن ء جملة األمر:إأش  ؿ  -ث لثً 
 (اسـ ظ ىرأمر + ف عؿ ضمير مستتر + مفعوؿ بو  فعؿ): األوؿ الش ؿ

مػ  تهػي إىػرال ؿ كه ػـ  مف أمثحة هذا ال  ؿ َّي آ دت قأص األهت دءح قأة ى دهد مكىو 
َبُِوٌَِْٓوِبكَوُِتنَدبخمتشِذْبزِؼَقَدىَبخُتمَفَشَبكَدٗتلَفَشَضْبِٓنْوُبخؼتنَعَدبػَؾْشَشَبػَْْنًدبهَذْاا ،ح هـح قدؿ ت دلو:  َبٌُٓعَ ػََِِْببًَبِرِبخعْعَغْوَ

َُدبظَؼْؽَ ٌْخبكِِبخُتإَسْكِبُٓلتغِذًََُُِّّٖبؤَُٗدطٍبَٓؾْشَزَيُْْبًٌُُِخبًَخؽْشَزٌُخبِْٖٓبسِصتمِبخَُِّوِبًَ
(1) 

رى طدلت ال محة تدلمض كؿ تا َّي قكلا ) دؾى اٍلحى ى ػرى (؛ ح ػث  ػدء المض ػكؿ تػا )اٍ ًرٍب ًت ىأى ( اٍلحى ى
( َّطدلػػت تػذلؾ ال محػػةح كتت ػع د لػػة التل  ػد تػػدلمض كؿ تػا مػػف خػالؿ م ػػيء اٍ ػًربٍ ملٌ ػدنا لض ػؿ األمػػر )

ػرى الت ر ػؼ  حمػؿ ،ػدة د  ت مههػد: أف ت ػكف الػالـ َّػي )المض كؿ تػا م رَّنػد تػػػ)أؿ( كهػذا  ( لت ر ػؼ اٍلحى ى
أم لػػـ  ػػامرا أف   ػػرب ح ػػرنا م  هنػػدح أك ت ػػكف الػػالـ لح هػػدح كذلػػؾ  أم ا ػػرب أم ح ػػر  ػػلتال ػػهس 

 .(2)تاف   رب ح رنا ت  ها أم م حكمند
مػدءح كهػذا أتحػغ قدؿ أتك ح دف َّي التحر: "لـ   ف ح رنا م  هند تؿ أم ح ر  ػرب اهض ػر مػف ال

َّػي اف، ػدز؛ ح ػث  هض ػر المػدء مػف أم ح ػر  ػرب...ح َّ حػو هػذا ت ػكف األلػؼ كالػالـ َّػي )الح ػػر( 
 .(3)لح هس. كق ؿ: إف  األلؼ كالالـ لح هدح كهك ح ر م  ف حمحا م ا مف الطكر"

كم هػػػو ا  ػػػة  حتمػػػؿ الػػػد لت ف؛ غ ػػػر أف  د لػػػة ال ػػػهس َّػػػي الت ر ػػػؼ أتحػػػغ كأقػػػكل َّػػػي الح ػػػة 
 .-كاا أ،حـ-َّأع َّي الت دف كاف، دز كأ

 (+ مفعوؿ بو اسـ ظ ىر فعؿ أمر + ف عؿ ضمير متصؿ): الش ؿ الث ني
كقػد كرد هػػذا ال ػ ؿ َّػػي آ ػدت قأػػص األهت ػدء َّػػي اللػرآف ال ػػر ـح كمػف ذلػػؾ مػد  ػػدء َّػي قأػػة 

تإح ػدر كمطدلتتػا إ ػدهـ  م  أخكتا الػذ ف قػدمكا ت ػراء اللمػع مػف أخػ هـ  كىػؼ  ى دهد  كىؼ 
ؼََِّيُْْبَّشْـِؼًٌََُٕهَدٍَبُِلِعتَْدِٗوِبخـْؼٌَُِخبزِنَدػَعَيُْْبكِِبسِلَدُِيِْْبَُؼََِّيُْْبَّؼْشِكٌَُٗيَدببِرَخبخٗتوََِسٌُخببََُِبؤَىِِْيِْْبَُح  لكؿ ت دلو: أخ هـ

(4) 
تىهيـٍ  ػػدءت ال محػػة الطك حػػة َّػػي قكلػػا ت ػػدلو:  ػػد،ى ( اٍ  ىحيػػكامػػر )( م كهػػة مػػف: َّ ػػؿ األ)اٍ  ىحيػػكا ًت ى

تىهيـٍ كَّد،حػػػا  ػػػم ر متأػػػؿ تػػػاح ك) ػػػد،ى ( مض ػػػكؿ تػػػا كهػػػك م ػػػدؼح كال ػػػم ر )الهػػػدء( َّػػػي محػػػؿ  ػػػر ًت ى
 َّطدلت ال محة كتمددت تدلتل  د. (اٍ  ىحيكام دؼ إل ا؛ ح ث قٌ د المض كؿ تا َّ ؿ األمر )

د،ى كردت لضظة ) لحضظػة ،هػد ح ك دء تضى ر هذا ا(5)تأ غتهد أ ثر مف مرة َّي ىكرة  كىؼ ة(ًت ى
،هد المضىر ف تم هو الت   إ مد ن أك "اللط ة مػف المػدؿ  لأػد تهػد  ػراء  ػيءح تلػكؿ: أت ػ ت ال ػيء 

                                                             

 .60: ا  ة سورة البقرة  (1)
 .271ح ص1ح جروح المع نيح 384ح ص1: جلمصوفالدر اح 144ح ص1: جال ش ؼ هظر:   (2)
 .367-366ح ص1: جالبمر المميط  (3)
 .62: ا  ة سورة يوسؼ  (4)
 (.88ح 65ح 19كردت َّي ثالثة مكا   تدكف المك   المذ كرح كذلؾ َّي ا  دت )  (5)
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 (التىٍ ػ ي كأأػؿ هػذا الحضظػة ) ح(2)"،ػركض الت ػدرة كمتد،هػدح أك هػي "(1)كاىتهت  تا أم   حتػا ت ػد،ة"
 .(3)كهك  محة مف الححـ تيٍت ى ي 

مػػف م هدهػػد كد لتهػػد الحغك ػػة؛ إذ  لػػدؿ َّػػي الحغػػة: كت ػػددت م ػػدهي كتضدىػػ ر هػػذا الحضظػػة مػػاخكذ 
 .(4)"أت   الر ؿ ت د،ةح كأت  تا ت د،ة إذا دَّ تهد إل ا"

 (تتبعو جملة الصلة اسـ موصوؿ فعؿ أمر + ف عؿ ضمير مستتر+ مفعوؿ بو): الث لثالش ؿ 
 ت ػػدلوقكلػػا كمػػف أمثحػػة هػػذا ال ػػ ؿ َّػػي آ ػػدت قأػػص األهت ػػدء َّػػي اللػػرآف ال ػػر ـح مػػد  ػػدء َّػػي 

َٖبببببببب : ح د ة ،ف الىحرة َّي خطدب َّر،ػكف ت ػد أف أىػحمكا مػ  مكىػو ِٓد َٗددب ـَدَء َٓددب َِدَب ُٗدْاِؼَشَىبَػ ْٖب َُد ٌُُخب َهدد

خُتسَِّْنَدضِبًَخَُّزُِبكَيَشََٗدبكَدهتلِبَٓدبؤَٗتطَبهَدكٍببََِّٗٔدبظَوتنِِبىَزِهِبخُتمََْدشَبخُذُّٗتَْد
(5) 

د أىٍهتى قىػدضو )َّى  دءت ال محة الطك حة َّي قكلا ت دلو:  (  محػة أمر ػة مل ػدة تػدلمض كؿ تػاح دٍقًض مى
َّ ػػؿ أمػػر متهػػي ،حػػو حػػذؼ حػػرؼ ال حػػة كَّد،حػػا  ػػم ر  (اٍقػػضً كهػػي م كهػػة مػػف: )الضػػدء( الضأػػ حةح ك)

ح كال محػػة ا ىػػم ة غ ػػر المهىػػكخة مض ػػكؿ تػػا تم هػػو )الػػذم( اىػػـ مكأػػكؿ (مػػدح ك )مىػػتتر تلػػد را أهػػت
. كم هو ا  ة هك  كاب مف الىػحرة لضر،ػكف لمػد قػدؿ لهػـ محذكؼ أم قد  اأحة كال دلد ( أىٍهتى قىدضو )
يقىط  ىػػف  ) . كهػػذا (6)أم َّدأػػه  مػػد أهػػت أػػده ح كاح ػػـ مػػد أهػػت حػػد ـح كالتلػػد ر: مػػد أهػػت أػػده ا ًإلىػػٍفح (ألى

األمػػػر  يىػػػمو ،هػػػد التالغ ػػػ ف كاألأػػػكل  ف األمػػػر لحتضػػػك ض أك التح ػػػ ـ: كذلػػػؾ تإ،طػػػدء المػػػامكر أمػػػرنا 
ح كذ ػػرا اتػػف َّػػدرس (7) ػػ ند تاهػػا أػػدحب األمػػر المطحػػؽ لض ػػؿ مػػد   ػػدءح كأف المػػت حـ مىتىػػحـ لػػذلؾتضك 

 .(8)كقد  دءت ا  ة لخركج األمر إلو التىح ـتلكلا: 
  

                                                             

 .253ح ص9: جالج م  ألم  ـ القرآف  (1)
 .243ح ص12: جالتمرير والتنوير  (2)
 .128: صالمفردات  (3)
 .15ح ص8: جلس ف العرب  (4)
 .72: ا  ة سورة طو  (5)
عرابػو هظر:   (6) محمػد تػف فػتا القػدير الجػ م  بػيف فنػي الروايػة والدرايػة مػف علػـ التفسػير  ح 368ح ص3: جمع ني القػرآف واع

 .444ح ص3جهػػػح 1414دار اتف  ث رح دار ال حـ الط بح دم ؽح ت ركتح  هػػػ(ح1250ت،حي ال ك دهي )
هػػػػ(ح تحل ػػػؽ: 773ح أحمػػػد تػػػف ،حػػػي تػػػف ،تػػػد ال ػػػدَّي تهػػػدء الػػػد ف الىػػػت ي )تعػػػروس األفػػػراح فػػػي شػػػرح تلخػػػيص المفتػػػ ح  (7)

وينظػػر: البرىػػ ف فػػي ح 467ح ص1ـح ج2003-هػػػػ1423ح 1،تدالحم ػػد ههػػداكمح الم تتػػة ال أػػر ة لحطتد،ػػة كاله ػػرح ت ػػركتح ط
التمبيػػر شػػرح التمريػػر فػػي ح 109ح ص1هػػػػ(: ج478المحلػػب تإمػػدـ الحػػرم ف )ت ح ،تػػد المحػػؾ تػػف ،تػػد اا ال ػػك هيأصػػوؿ الفقػػو
 .2196ح ص5هػػػ(: ج885ح ،الء الد ف أتك الحىف ،حي تف ىح مدف المرداكم الدم لي الحهتحي )تأصوؿ الفقو

هػػػ(ح ،ٌحؽ 395 د )تح أتك الحى ف أحمد تف َّدرس تف ز ر الص مبي في فقو اللغة العربية ومس ئلي  وسنف العرب في  المي   (8)
 .139ـح ص1997-هػػػ1418ح 1،ٌحؽ ،ح ا كك   حكا  ا: أحمد حىف تىوح دار ال تب ال حم ةح ت ركتح ط
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 (."اسـ موصوؿر+ ف عؿ "ضمير متصؿ" + مفعوؿ بو "فعؿ أم): الراب الش ؿ 
مػ   كممد  دء ،حو هذا ال  ؿ َّي آ دت قأص األهت دءح مد  دء َّػي قأػة ىػ دهد مكىػو 

ح ػدرا الىػحرة لمتػدرزة مكىػو  ْْبببببببببب قػدؿ ت ػدلو:ح َّر،كف كا  ٗتدُع َٓددبَؤ ُتُودٌخب ٌَُٓعدَبَؤ ْْب َُُيد ٍَب ـَددَءبخُغَّدَمَشُشبَهدد َّٔددب َِ َك

ُِٓتوٌَُٕ
(1) 

دأىٍللي )ال محة الطك حة  م كهػة مف:)أللػكا( َّ ػؿ أمػر متهػي ،حػو حػذؼ الهػكفح كالضد،ػؿ  ػم ر  (كا مى
 كال دلػػد محػػذكؼ تلػػد را: أم محلكهػػاح مىػػتترح ك)مػػد( اىػػـ مكأػػكؿ متهػػي َّػػي محػػؿ هأػػب مض ػػكؿ تػػاح

ػػأم  ػػيء أردتػػػـح   أي "كالم هػػو  غ ػػػر متػػدؿ تهػػػـح كتمػػد  ػػػدءكا  ـ  ػػ لندح كذلػػػؾ ألهػػا  ػػػدـز تغحتتػػاحف ل ػػػ ٌ ،ى
،مػػؿ ،حػػو تل  ػػد  هػػة  غ ػػر مخػػتص ال محػػة تػػدلمض كؿ تػػا )مػػد( كهػػك اىػـ مكأػػكؿح كتػػذلؾ طدلػػت (2)"تػا

 .(3)كقكع الض ؿح كالغرض الذم ى ؽ األمر أل حا هك افهدهة كالتحل ر
 ب لمفعوؿ المطلؽب لتقييد إط لة بن ء الجملة  -ث نًي 

ٌ ػػد ل دمحػػا أىك اٍلميتػػ ف لهك،ػػا أىك ال كهػػك " المض ػػكؿ المطحػػؽ:  يمٌ كىيػػ. (4)"ل ػػددامأػػدر الض ػػحة اٍلميؤى
َّإهػا    حلأػدؽ المض ػكؿ ،ح ػا غ ػر مل ػد تحػرؼ  ػر كهحػكا تخػالؼ غ ػرا مػف المض ػك ت"د  مطحلنػمض ك ن 

 .(5)"كالمض كؿ لا حا  دلمض كؿ تا كالمض كؿ َّ ا كالمض كؿ م ا ل  ،ح ا اىـ المض كؿ إ  مل دن 
 :  (6)أمواؿ المفعوؿ المطلؽ

 د. رتت  رتن  :هحك حاأحدهد: أف   كف مؤ دن 
 د.ا حىهن ىرت ى ر ذم ر د كىرت ى رن  :هحك حالثدهي: أف   كف مت هد لحهكع
 . رتت  رتة ك رتت ف ك رتدت :هحك حالثدلث: أف   كف مت هد لح دد

 :  أثر المفعوؿ المطلؽ في المعنى
لدراىة المض كؿ المطحؽ أثر  ت ر ،حو الم هو كدكر  ت ر َّي  مدؿ األىػحكب  ػذلؾح َّػدلمض كؿ 
المطحػػؽ المؤ ػػد   مػػؿ ،حػػو تلك ػػة ،دمحػػا كتلر ػػر م هػػدا ك لأػػد تدلتلك ػػة أم: "تثت ػػت م هػػدا َّػػي الػػػهضس 

  مػؿ ،حػػو َّح أٌمػػد المتػ ف لحهػكع كال ػػدد (7)تت ر ػراح كالملأػكد تتلر ػػر الم هػو أم: رَّػ  تػػكهـ الم ػدز ،هػا"

                                                             

 .80: ا  ة سورة يونس  (1)
 .345صتفسير السعدي(: ) تيسير ال ريـ الرممف في تفسير  الـ المن ف  (2)
 .81ـح ص2009-هػػػ1430ح 1كاله رح ت ركتح لتهدفح طد ال ز ز ،ت ؽح دار الهه ة لحطتد،ة تح ،علـ المع ني  (3)
 .252: صشرح شذور الذىب  (4)
هػػػػػ(ح تحل ػؽ: محمػد مح ػي 769اتف ،ل ؿ ،تداا تف ،تػدالرحمف ال ل حػي الهمػداهي )تشرح ابف عقيؿ على ألفية ابف م لؾ    (5)

 .169ح ص2ج  ـ1980-هػػ1400ح 20مح ي الد ف ،تدالحم دح دار التراثح اللدهرةح دار مأر لحطتد،ةح ط
 .172ح ص2: جالمصدر نفسو  (6)
 .168ح ص2: جم شية الصب ف على شرح األشموني  (7)
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د؛ ألهػػا  ل ػػدا ته لػػة أك ،ػػددح َّ أػػتع تهػػذا التل  ػػد ػػد كا ػػحن ػػد قدلمػػد تذاتػػا  تخأػػ ص الض ػػؿ تخأ أن  هىن
 متم زنا ،ف المل د.

كمف أهـ أغراض ه دتة المأدر "التكى  َّي الم هوح َّدفت دف تهدلب المأػدر قػد  كىػ  الم هػو 
مهػػػا...ح َّرتمػػػد احتمػػػؿ م هػػػون تكىػػػ  ند    ؤد ػػػا ذ ػػػر المأػػػدرح كذلػػػؾ  ػػػدلم يء تأػػػضة المأػػػدر تػػػد ن 

لت ػػدف كالك ػػكح الػػذم  ض حػػا المض ػػكؿ المطحػػؽح ح كا  ػػدَّة ،حػػو ا(1)ح لػػـ   ػػف ذ ػػر المأػػدر  ض ػػدا" د ػػدنا
 م هػػا أف  لػػـك تتأػػك ر الحػػدث كال هد ػػة ته لػػة كقك،ػػاح كقػػد   تػػر ،ػػف المتدلغػػة كالت ػػت ا كذلػػؾ تتكظ ػػؼ 

 أهكا،ا الثالثة ت دهب المأدر. 
َّدلمض كؿ المطحؽ أحد المل دات التي تل ػد ال محػة ممػد  ػؤدم إلػو إطدلتهػد كتكىػ  هد؛ ح ػث  لػـك 

 هػػػة كقػػػكع الض ػػػؿ مػػػف ح ػػػث ت ػػػدف ،ػػػدد مػػػرات حدكثػػػا أك هك،ػػػا "كتل  ػػػد  هػػػة الض ػػػؿ كا ػػػع َّػػػي تتل  ػػػد 
المض كؿ المطحؽ المت ف لحهكعح ككا ع  ذلؾ َّي المض كؿ المطحؽ المت ف ل دد مػرات حػدكث الض ػؿح كأمػد 
 المض ػػكؿ المطحػػؽ المؤ ػػد لحض ػػؿح َّهػػك أ ػػتا تدلتك  ػػد الحضظػػي؛ ألٌهػػا إ،ػػددة لححػػدث مػػف غ ػػر هضػػس أػػ غة

ح كاللر هػة (2)الض ؿح كهك غدلتند مد  ذ ر تمه دنا كتكطلة لت دف الهكع َّ ه ت الض ؿ ،ف طر ؽ ه ت مأػدرا"
الم هك ػػػة الدالػػػة ،حػػػو المض ػػػكؿ المطحػػػؽ هػػػي التحد ػػػد كالتك  ػػػدح كالملأػػػكد تدلتحد ػػػد كالتك  ػػػد  مػػػد قػػػدؿ 

إ راد المأػػدر الم ػػترؾ مػػ  كذلػػؾ تػػ حلم هػػو الػػذم  ض ػػدا الحػػدث َّػػي الض ػػؿت ز ػػز االػػد تكر تٌمػػدـ حٌىػػدف: 
َّضػػي إ ػػرادا ت ػػد الض ػػؿ ت ز ػػز ل هأػػر الحػػدث كم هػػو  حالمأػػدر هػػك اىػػـ الحػػدث الض ػػؿ َّػػي مددتػػا؛ ألف  

أك  حأك م ػػدَّند لم ػػ ف فَّػػددة الهػػكع حمضػػردنا مهكهنػػد ،حػػو ىػػت ؿ التا  ػػد كت ػػكف التلك ػػة تكاىػػطة ذ ػػرا حض ػػؿال
د  .(3)كف ال دد هضىا مض ك ن مطحلندَّ  أك مم زنا ل دد  حمكأكَّند فَّددة الهكع أ  ن

كىػػ لـك التدحػػث تدراىػػة المض ػػكؿ المطحػػؽ َّػػي آ ػػدت قأػػص األهت ػػدء حىػػب أحكالػػاح كذلػػؾ مػػف 
 خالؿ ذ ر ت ض األمثحة التي   حت ظدهرة أىحكت ة َّي آ دت اللأص.

 وؿ المطلؽ المؤ د لنفسو أو لغيره:المفع -أوًَل 
إ  أف ،دمػػؿ المأػػدر قػػد  حػػذؼ ك كتنػػد َّ حػػو هػػذا  ػػاتي المض ػػكؿ المطحػػؽ ،ػػددةن مؤ ػػدنا ل دمحػػاح 

ا؛ إمػد لغ ػرا كمهػا مػد   ػكف تك  ػدن الحدلة   ػكف المأػدر مؤ ػدان لهضىػا أك لغ ػراح كلهػذا  لػكؿ الزمخ ػرم: "
ح (هػػػذا اللػػػكؿ   قكلػػػؾ)ح ك(هػػػذا ز ػػػده غ ػػػر مػػػد تلػػػكؿ)ح ك(دح كالحػػػؽ   التدطػػػؿهػػػذا ،تػػػد اا حلنػػػ) لكلػػػؾ: 

 .(4)("دلا ،حي  ألؼ درهـ ،يرَّن )لكلؾ: لهضىا   ؛ أك(أ د ؾ   تض ؿ  ذا)ك

                                                             

 .160ح ص2: جمع ني النمو  (1)
 .61: صبن ء الجملة العربية  (2)
 .198: صاللغة العربية معن ى  ومبن ى   (3)
 .284ح ص1: جشرح المفصؿ  (4)
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ح هحػك: )أهػت ت ػرؼ لكالػد ؾ َّ ػحهمد ت د  محة   تحتمؿ غ را أف   كف المأدر كاق ند: ف لمؤ د لنفسو
 ل هند(ح َّػػ) ل هند( مأدر مهأكب تض ؿ محذكؼ ك كتند كالتلد ر: تكقف  ل هندح كهك مؤ ػد لح محػة قتحػا كهػي 

 .(1)د   تحتمؿ ىكااالمأدر هضىا تم هو أهه
 (دحلن ػػػ)َّ: أف   كف المأدر كاق ند ت د  محة تحتمحا كتحتمؿ غ را هحك: أهػت اتهػي حلنػدح أم  المؤ د لغيره

ال محػػػة قتحػػػا  ألف   ؛ا لغ ػػػراكىػػمي مؤ ػػػدن  (دأحلػػػا حلنػػػ) :كالتلػػػد ر حدمأػػدر مهأػػػكب تض ػػػؿ محػػػذكؼ ك كتنػػ
ح ل ف لمػد قػدؿ: )حلنػد( اكأف   كف م دزن  ح حتمؿ أف   كف حل لة (أهت اتهي) :ألف قكلؾ ؛تأحع لا كلغ را

ػد ت ػد  قد رَّ  ،ههد ا حتمدؿ كأدرت التهكة حل لة. َّ دف ،حو ذلؾ مؤ ػدنا لغ ػرا؛ ألهػا   ػؿ مػد قتحػا هأن
 .(2)أف  دف محتمالن كأثر َّ ا َّ اها غ ر؛ ألف  المؤثر غ ر المؤثر َّ ا

مػ  امػرأة ال ز ػزح  مد  ػدء َّػي ىػكرة  كىػؼ كقأػتا هت دءحكمف أمثحة ذلؾ َّي آ دت قأص األ 
َّٗقدؿ ت دلو: ِبزَْْعِيَدبػَْٖبَٗلتغِوِبًَؿََِّوَطِبخألزٌَْخذَبًَهَدَُطْبىَْْطَبَُيَبهَدٍَبَٓؼَدرَبخَُِّوِببِ ِبىٌَُبكِ َّٗوُبًَسَخًَدَظتوُبخَُّعِ وُبسَزِِّبؤَلْغََٖبَٓؽتٌَخَُببِ

 بُّلتِِكُبخُظَّدٌَُُِٕٔ
تت ػكف مػف: )قػدؿ( َّ ػؿ مػدضو كَّد،حػا  )قىػدؿى مى ىػدذى الح ػًا(ال محة الطك حػة قكلػا ت ػدلو: ح (3)

ك)م ػدذ( مض ػكؿ مطحػؽ لض ػؿ محػذكؼ تلػد را ح  م ر مىتتر تلد را )هك(   ػكد ،حػو ىػ دهد  كىػؼ 
دؼ ح ك)اا( لضػظ ال اللػة م ػتضػتع المػ ـ كال ػ ف (ؿض ى مى )مأدر م مٌي مف ،دذ   كذح كزها )أ،كذ( كهك 

إل ػػا م ػػػركر تدل ىػػرة. كقكلػػػا: )م ػػػدذ(   تتػػر مػػػف المأػػددر الىػػػمد، ة الم ػػػدَّة غ ػػر المتأػػػرَّةح كهػػػذا 
َّػال   ػكف إ   مهأػكتندح  (اا مى ػدذ)أٌمػد المأدر    اتي إ  مهأكتندح كهذا مػد  ؤ ػدا اتػف   ػ ش تلكلػا:" 

ـ ال اللػة إ ػدَّة المأػدر إلػو مأػدر أ ػ ؼ إلػو اىػح كهك (4)"لؼ كالالـح ك  الرَّ  كال رك   دخحا األ
قػػدؿ  .(5)ح ك، ػػدذنا تػػدا مػػف َّ ػػؿ الىػػكءتػػداح أم أ،تأػػـ تػػا ممػػد تحػػدكل ف ام مكلػػا. كأأػػحا: أ،ػػكذ ،ػػكذن 

ػػؿ أك  ض ػػؿ  ي م هػػداي ت ٌحمػػت ال ػػرب َّػػألهػػا مأػػدرح ك ػػؿ مأػػدر  ؛هىٍأػػب (مى ػػدذى الح ػػاً )قكلػػا: الضػػراء:"  تضى ى
 .(7)الهحدةح كهذا مد ذهب إل ا (6)" دلز َّدلهأبي َّ ا
)م ػػدذ اا( مأػػدر مؤ ػػد لهضىػػا؛ ألهػػا هػػدب مهػػدب َّ حػػا )أ،ػػكذ( كقػػد حمػػؿ م هػػو  المأػػدرإذف 

دىتٍػاي ال ًتػي هيػكى ًَّػي تىٍ ًتهىػد ا لت دء كالتحأف كاله ػدة تػدا ،ػف طر ػؽ الػد،دء خدأػة َّػي قكلػا ت ػدلو: " رىاكى كى

                                                             

ح ،تػداا تػف أػدلع الضػكزافح دار المىػحـ لحه ػر كالتكز ػ ح السػ لؾ إلػى ألفيػة ابػف م لػؾدليؿ ح 182ح ص2: جشرح ابف عقيؿ  (1)
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قىدلىػػٍت هىٍ ػػتى لىػػ ح لىػػًت اأٍلىٍتػػكىابى كى ػػٍف هىٍضًىػػًا كىغى " أم أفى األمػػكر  دهػػت مه ػػاة كم ػػتكطة كأف ىػػ دهد  كىػػؼ ؾى ،ى
  ػػدف َّػػي مكقػػػؼ الخػػدلؼ اللحػػؽ المػػػذ،كر الػػذم لػػػ س لػػا إ  رحمػػة ااح َّػػػا،حف ىػػ دهد  كىػػػؼ  

 ل كءا إلو اا ت دلو تلكلا )م دذ اا(.
بِرتبكذلػػؾ َّػػي قكلػػا ت ػػدلو:  مػػد  ػػدء َّػػي قأػػة ىػػ دهد مكىػػو كمػػف أمثحػػة المأػػدر المؤ ػػد 

ٌُُُّْْبػََِبَْٖٓبٌَّتلُُِوُبكَشَـَؼْندىَببِىلبؤُِّٓيَبًَِْبظَوَشَّبػَْْنُيدبًَ بظَمْضََٕبًَهَظَْٔؾِ عَِتطَبَٗلتغدًبكَنَفَّْْندىَبَِٖٓبخُتـَدِّْببِبؤُخْعُيَبكَعَوٌٍُُبىََتبؤَدُ

ٌُٓعَبًَكَعَنَّدىَبكُعٌُٗدًبكََِسِؽتطَبعِنِنيَبكِِبؤَىَِْبَٓذََّْٖبؼَُّْبـِحتطَبػََِبهَذَسٍبّد
(1) 

َّىتىه ػػػدؾى َّيتيكهنػػػال محػػػة الطك حػػػة تدلمأػػػدر المؤ ػػػد قكلػػػا ت ػػػدلو ) ( دَّيتيكهنػػػ) محػػػة طدلػػػت تدلمأػػػدر ( دكى
اختترهػػدؾح كتحكهػػدؾح َّك ػػدهدؾ كهػػك ،حػػو كزف َّي يػػكؿ  ػػدلل كد كال حػػكسح كالم هػػو:  (َّىتىه ػػدؾى مؤ ػدنا ل دمحػػا )

. ك ػدء المأػدر كأػحت إلػو مػد كأػحت إل ػا د َّي أحكالؾ أك هلحهدؾ َّي أحكالؾح كأطػكارؾح حتػومىتل من 
 .المؤ د )َّتكهند( ه رة ل دة ت ظ ـ األمرح كهذا َّ ا د لة كا  درة إلو ً،ظىـ ا تتالءات ك ثرتهد

 :المفعوؿ المطلؽ المبيف لنوع ع ملو -ث نًي 
َّػػي آ ػػدت قأػػص األهت ػػدء َّػػي  أمثحػػة م ػػيء المض ػػكؿ المطحػػؽ مأػػدرنا مت هنػػد لهػػكع ،دمحػػا كمػػف

هػزاؿ المدلػػدة ،حػو تهػي إىػرال ؿ تطحػب الحػػكار  ف مػػف قأػة ىػ دهد ، ىػو اللػرآف ال ػر ـح مػد  ػدء   حكا 
ُِندبًَآخِلدؿ ت دلو: َّ ُٖبَٓشََّْْبخَُِّيَُّْبسَزَّندبؤَٗتضٍِتبػََِْْندبٓدجِذَشًبَِٖٓبخُغَّٔدءِبظٌٌَُُٕبَُندبػِْذخًبُِإًََّ َبخزْ ٍَبػِْغَ هتندبشِٗدبهد ًَآَّصًبِٓنْيَبًَخسْصُ

ُُيدبػٌََُِْْْْبكََْٖٔبٌَّتلُشْبزَؼْذُبِٓنٌُْْْبكَةِِِّٗبؤُػَزِّزُوُب*ًَؤَٗتطَبخَْْشُبخُشَّخصِهِنيَب َِٖٓبخُتؼدَُِٔنيَبخدب بؤُػَزِّزُوُبؤَلَذًػَزخزًبهدٍَبخَُِّوُببِِِّٗبُٓنَضِّ
(2) 

ل هد  دءت هذا ا  ة َّي الحد ث ،ف قأة المدلدة  كهػي  حىب الىكرة َّ لدؿ: "ىػكرة المدلػدة"تهكا 
ح لمػػػد أ ػػدب د،ػػػدءا تهزكلهػػػدح َّاهزلهػػد اا آ ػػػة كد لػػػة  ف اا تػػا ،حػػػو ،تػػػدا كرىػػكلا ، ىػػػوممػػد امػػػت
ػػذاتن  محػػة: . َّ(3)م  ػػزة تػػدهرة كح ػػة قدط ػػةلت ػػكف  ذ تيػػاي ،ى ػػدن )َّىػػًإه ي أي،ى ذ تيػػاي أىحى  محػػة  (ًمػػفى اٍل ػػدلىًم فى  اد   أي،ى

ذاتن كؿ المطحؽ )طدلت تدلمض  ( كهك مض ػكؿ مطحػؽ متػ ف لهػكع ،دمحػا لحض ػؿ )أ،ػذب(ح ذلػؾ أف  المض ػكؿ د،ى
دن المطحؽ مكأكؼ ت محة اله ت ) ذ تياي أىحى كالغرض التالغي كالػد لي لهػذا المأػدر (ح ًمفى اٍل دلىًم فى  ا  أي،ى

ب أحػد مػف الهػدس مثػؿ هػذا َّ ا ك، د لهـ مف ااح َّدا ت دلو  تك،دهـ تهكع خػدص مػف ال ػذابح لػـ  ي ػذ
د هذا المأدر ) ذاتن ال ذابح كأ  ن ػد ،حػو تا  ػد  (د،ى ػف   ضػرح كأ  ن  دء لتا  د ال ػذاب كهزكلػا ،حػو  ػؿ مى

ػػؿ(ح أهػػا  ػػدء  كمػػف د لػػة هػػذا المأػػدر  ػػذلؾح خأكأػػ ة ال ػػذاب دكف غ ػػرهـ مػػف الهػػدس ،حػػو كزف )َّ ى
كهذا  دؿ ،حو أف  حمػة )،ػٌذب( تض ػد  ثػرة الت ػذ ب ح (4)كمف الم حـك أفى هذا الكزف  ض د الت ث ر كالمتدلغة

 الت ذ ب كم  ذلؾ أ دؼ ذ ر المأدر م هد لتا  د ال ذاب.
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،ػػذاتند( هػػي مأػػدر ،حػػو غ ػػر الأػػدر كَّػػؽ مػػد ذ ػػرا الزمخ ػػرم كاتػػف   ػػ شح كأطحػػؽ ،ح ػػا ك)
 كقػد. (2)اىـ )المالقي َّي ا  ػتلدؽ( كأطحؽ ،ح ا الت ضح (1)ى تك ا )المأدر ال درم ،حو غ ر الض ؿ(

ت ػػػػذ تند( أم: مه ػػػػا كَّطمػػػػا ،ػػػػف األمػػػػرح كال ػػػػذاب هػػػػك اله ػػػػدؿ  اتػػػػ ػػػػدء َّػػػػي لىػػػػدف ال ػػػػرب اللػػػػكؿ )،ذ  
 .(3)كال لكتة

ػػػذاتن كقكلػػا ت ػػػدلو: " ػػدن ،ى ذ تيػػػاي أىحى " هػػػدء ال ػػػم ر ال دلػػػدة ،حػػو )،ػػػذاتند( مهأػػػكتة ه دتػػػة ،ػػػف اد   أي،ى
 المأدر مض ك ن مطحلند؛ ألههد ،دلدة ،حو ،ذاب الذم َّي ملدـ المأدر.

مكىػو مػ  الخ ػر ىػ دهد قأة قكلا ت دلو َّي َّي آ دت قأص األهت دءح  هذا الهكع كمف أمثحة
َٔددبَهَقًقدبببببببب: ،ح همد الىالـ َِدَبآَؼدِسِى َْٗسدِؾبَكدْسَظدذَّخبَػ ًُنَّددب َٓددب ُِدَيب ٍَبَر ػد ال محػة الطك حػة )ح (4)دَهد حىػو آثىدًرًهمى َّىدٍرتىػد ا ،ى

د ػد)ك ا ال م ر المتأؿ تػاحكَّد،ح مدضو  َّ ؿ (اٍرتىد ا)ك ح،دطضة (الضدء) ( م كهة مف:قىأىأن حىػو آثىدًرًهمى  (،ى
ػػػأى قى )مت حلػػػدف تمحػػػذكؼ حػػػدؿ أم ر  ػػػد أدرا همػػػدح ك مهأػػػكب تدلض ػػػؿ )ارتػػػٌدا(ح مض ػػػكؿ مطحػػػؽ  (5)(دأن
ػأى قى ح كتػذلؾ  ػدء المض ػكؿ المطحػؽ )(6) كالم هو: َّلٌأد قأأد أم اتت د آثدرهمد اتتد،ند ( مل ػدنا لحض ػؿ دأن

( َّطدلػػػت ال محػػػة كاٌتىػػػ ت تدلتل  ػػػدح كالد لػػػة التػػػي أَّددهػػػد المأػػػدر "قأأػػػد" تت ػػػدف كا   ػػػدح هػػػكع اٍرتىػػػد ا)
 ا رتداد.

ػػدح قأػػة هتػػي اا مكىػػو قكلػػا ت ػػدلو: ،ح همػػد الىػػالـح كذلػػؾ َّػػي -مػػ  الخ ػػر كمػػف ذلػػؾ أ  ن
بَّإتخُزُبًََُّبعَدلِْنَصٍبؿَقْدسًدبب ًًََدَٕبًَسَخءَىُْْبَِِٓيٌ

ػًض هىةو غىٍأػتند)طدلػت ال محػة الض ح ػة الم ػدر،ة ح (7) ػذي  يػؿ  ىى (  ىٍاخي
مأػػػدر األخػػػذح كهػػػك  هدلػػػب ،ػػػف المأػػػدر متػػػٌ ف لهػػػكع( كهػػػك مض ػػػكؿ مطحػػػؽ غىٍأػػػتندتػػػدلمض كؿ المطحػػػؽ )

ىػػض هة   اخػػذ  ػػؿ مكالم هػػو: "أ تضػػتع َّىػػ كف. (ؿٍ ػػَّى )ىػػمد،ٌي لض ػػؿ غأػػب  غأػػب تػػدب  ػػربح كزهػػا 
ػذي ح َّلٌ ػد الض ػؿ )(8)،دلتػة لػـ   ػرض لهػد"ف  دهػت إَّػ حدأدلحة   ، ب َّ هد غأتن  ( تػدلمض كؿ المطحػؽ  ىٍاخي

 َّطدلت ال محة.

                                                             

 . 81ح ص4: جال ت ب  (1)
النمػو القرآنػي ح 167ح ص2: جم شػية الصػب فأم الم تم  م ا َّي ا  تلدؽ تم هو أٌف ا تلدقهمد مف أأػؿ كاحػد.  هظػر:   (2)

ح 2: جمعػ ني النمػوح ك هظر: 306ـح ص1998-هػػػ1418ح 2ح  م ؿ أحمد ظضرح مطدت  الأضدح م ة الم رمةح طقواعد وشواىد
 . 162ص
 .584ح ص1ح مددة )،ذب(ح جلس ف العرب  (3)
 .64: ا  ة سورة ال يؼ  (4)
: األثر.  (5) ٍأتي أثراح كاٍللىأىصي (: تتٌت  األثرح  لدؿ: قىأى  )اٍللىصُّ
: إعراب القرآف وبي نوح 301ح ص8: جروح المع نيح 733ح ص2: جال ش ؼح 445ح ص1: جب القرآفمش ؿ إعرا هظر:   (6)

 .631ح ص5: جوبي نو
 .79: ا  ة سورة ال يؼ  (7)
عرابو  (8)  .305ح ص3: جمع ني القرآف واع
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( مض ػػك ن أل حػػا كل هػػا ت  ػػد َّػػي الم هػػوح أك مأػػدرنا َّػػي مك ػػ  غىٍأػػتندك  ػػكز أف   ػػكف قكلػػا )
ف  هت أم ؿ إلو هأتا ،حو المأدر المتػ ف لهػكع األخػذ؛ إ  أف  هػذا ا ىػـ (1)الحدؿ أم غدأتند لهد ح كا 

 ػدء  حتمؿ أف   كف مف المهأكتدت المت دتهة التي تحتمؿ المأدر ة كالحدل ػة كالمض ػكؿ أل حػاح هحػك: 
 .(2)دأك راغتن  رغتةو  أك م يءى  حأم  رغب رغتةن  حز د رغتة

دح قكلا ت دلو َّي قأة م  َّر،كف كامتهدف َّر،كف ،حو مكىػو بمكىو  كمف أمثحة ذلؾ أ  ن
ُِْذًبتترت تا: َُْْبُٗشَزِّيَبكِْندبًَ َُسِؽتطَبكِْندبِْٖٓبػُُٔشِىَبعِنِنيَبهدٍَبؤَ ًَكَؼَِتطَبكَؼَِْعَيَبخَُّعِِبكَؼَِتطَبًَؤَٗتطَبَِٖٓبخُتٌدكِشَِّٖب*خبًَ

(3) 
َّى ىٍحػتى َّىٍ حىتىػؾى ال محة الطك حة قكلا ت ػدلو: )  مػدضو  َّ ػؿ (َّى ىٍحػتى )،دطضػةح ك)الػكاك(  مػف:( م كهػة كى

؛ م ػػػدؼ إل ػػػا (ال ػػػدؼ)ك مهأػػػكب متػػػ ف لحهػػػكعح مض ػػػكؿ مطحػػػؽ (َّىٍ حىتىػػػؾى ك) حا  ػػػم ر متأػػػؿ تػػػاكَّد،حػػػ
كتػػػذلؾ طدلػػػت ال محػػػة الض ح ػػػة المد ػػػك ة تػػػدلمض كؿ المطحػػػؽ الػػػذم ،مػػػؿ ،حػػػو تل  ػػػد  هػػػة كقػػػكع الض ػػػؿ. 

ثػػـ ت ػػد هػذا قدتحػػت ذلػػؾ افحىػػدف مػػدة مػف الىػػه فح  كالم هػو: أم  دز تهػػد ،حػػو أف رت هػدؾ كأه مهػػد ،ح ػػؾ
. كد لػػػة الت ت ػػر تػػػدلمض كؿ المطحػػػؽ )الض حػػػة( (4)قتحػػػت مهػػد ر ػػػال ك حػػػدت ه متهػػد ،ح ػػػؾتتحػػؾ الض حػػػةح أف 

تم هػػػو ي. كالض حػػػة  مػػد قػػػدؿ أتػػك حٌ ػػػدف إههػػد قتػػػؿ اللتطػػلتهك ػػؿ الحددثػػة كتضظ  هػػػد كت ظػػ ـ األمػػػرح كهػػك 
المػػرة الكاحػػدة مػػف الض ػػؿح كأراد تهػػد الحدأػػؿ تدلمأػػدر . ك)الض حػػة( هػػي (5)زة هػػكع مػػف اللتػػؿالػػك زةح كالػػك 

ل حػـ مكىػػو تهػػدح كَّػػي ( ال ًتػػي َّى ىٍحػػتى ) تدلمكأػكؿ ككأػػضهدح  مػد اقت ػػتا إ ػػدَّتهد إلػو  ػػم ر المخدطػػب
إلػو ذ رهػد  كَّػي ال ػدكؿ ،ػف ذ ػر َّ حػة م  هػة ذلؾ تهك ؿ لحض حة   هو تا ،ف تػذ  را تمػد  ك ػب تكت خػا

. (6)دَّة إلػػو  ػػم را ثػػـ كأػػضهد تمػػد    ز ػػد ،حػػو م هػػو المكأػػكؼ تهك ػػؿ مػػراد تػػا التضظ ػػ متهمػػة م ػػ
ػػد هػػك اتأػػدلا تدل ػػم ر )ال ػػدؼ(ح َّىٍ حىتىػػؾى ك،حػػو ذلػػؾ قكلػػا ) ( هػػك مأػػدر مخػػتصح كالػػذم زادا تخأ أن

 ،مؿ ،حو تخأ ص كتحد د الض حة.ب(ال ًتي َّى ىٍحتى ك ذلؾ م يء المكأكؿ كأحتا ت دا )
 :المفعوؿ المطلؽ المبيف للعدد -ث لثً 

مػد  ػدء َّػي قأػة كمػف أمثحػة م ػيء المض ػكؿ المطحػؽ متٌ هنػد لح ػدد َّػي آ ػدت قأػص األهت ػدءح  
ٍَبكََٔدبخَيتسُيَبَّدعَدِٓشُُِّبقدؿ ت دلو:  حم  الىدمرم مكىو  ٍَبزَقُشْضُبزَِٔدبَُْْبَّسْقُشًُخبزِوِبكَوَسَنتطُبهَسْنَصًبِْٖٓبب*هَد هَد

ؤَؼَشِبخُشَّعٌٍُِبكَنَسَزتظُيَدبًًََزَُِيَبعٌَََُّطْبُِِبَٗلتغِِ
ػةن  َّىلىتىٍ ػتي ال محة الطك حة )ح (7) ػةن (؛ ح ػث  ػدء قكلػا )قىٍت ى ( قىٍت ى

                                                             

 .239ح ص16: جلجدوؿح ا537ح ص7: جالدر المصوفح 858ح ص2: جالتبي ف هظر:   (1)
 .621ح ص2: جمغني اللبيب  (2)
 .19-18: ا  ة سورة الشعراء  (3)
 .137ح ص6: جتفسير ابف  ثير  (4)
 .146ح ص8: جالبمر المميط  (5)
 .112ح ص19: جالتمرير والتنوير  (6)
 .96-95: ا  ة سورة طو  (7)
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ف مػرات حدكثػا َّػي ؿ َّ ا َّ حا َّا دا كتػ ٌ ،ممض ك ن مطحلند مت نهد لح ددح مهأكب ،حو كزف )ٍَّ حة(ح ح ث 
ف  دف األظهر كالغدلب تت دف ال دد؛ لذلؾ  دء المض كؿ المطحؽ ملٌ دنا لحض ػؿ ) ح كا  ( َّػادل ذلػؾ قىتىٍ ػتي آفو

مػ  قكمػا إذ  إلو إطدلة تهدء ال محة كتمددهد تدلتل  د. َّىػ دؽ ا  ػة  تحػدث ،ػف قأػة ىػ دهد مكىػو 
،ح همػػد الىػالـح ت ػد أف ذهػب مكىػػو لحلػدء رتػا تػدلكاد الملػػدسح  تػركم مػد حػدث مػػ  هػدركف أخػك مكىػو

ح ػػث إف الىػػدمرم قػػد رأل  تر ػػؿ حػػ ف  ػػدء لهػػالؾ َّر،ػػكف َّاخػػذ قت ػػة مػػف أثػػر َّرىػػاح كأللػػو تهػػد َّػػي 
تضػػتع  :(اللت ػػة)ك. (1)ال  ػػؿ المأػػدغ كلمػػد طحػػب اللػػـك أف    ػػؿ لهػػـ إلهنػػد اتخػػذكا مػػف هػػذا ال  ػػؿ إلهنػػد

طالقهػػػد ،حػػػو الملتػػػكض مػػػف تىػػػم ة  ضح كهػػػك غحػػػؽ الراحػػػة ،حػػػو  ػػػيءحاللػػػت الكاحػػػدة: مػػػف -اللػػػدؼ كا 
 .(2)المض كؿ تدلمأدرح   رب األم ر

ػػػةن كقػػػد قػػػرأ اللػػػٌراء ) ( تدل ػػػدد الم  مػػػة َّ همػػػدح ك)َّلتأػػػت قتأػػػة( تدلأػػػدد َّ همػػػدح َّىلىتىٍ ػػػتي قىٍت ى
َّىٍ حػة تت دهنػد . ح ػث قىت ػة كقىتأػة ،حػو كزف (3)ك)َّلتأت قيتأة( تدلأػدد َّ همػد ك ػـ اللػدؼ َّػي الثده ػة

لح دد م  َّػرؽ َّػي الد لػة ت ههمػد أٌف اللت ػة تدل ػد  حهػدح أم أخػذت ت ضػي مػ  األأػدت ح كاللتأػة ت ػكف 
 .(4)تاطراؼ األأدت ح كتذلؾ ت كف ق دت إطالؽ اللراءة المتكاترة

قػدؿ مػ  قكمػا كتحط مػا لألأػهدـح   دء َّػي قأػة ىػ دهد إتػراه ـ كمف األمثحة ،حو ذلؾ مد 
ٌَُّْخبػَنْوُبُٓذْزِشَِّٖب*كَوَدٍَببِِِّٗبعَوٌِْْبب*نَظَشَبَٗظتشَشًبكِِبخُنُّفٌُِّبكَبت دلو:  كَعٌََ

(5) 
(ال محة الطك حة قكلا ت دلو:  ػكـً َّ ػؿ  (هىظىػرى )ح ك،دطضػة (لضػدء) تت ػكف مػف: )َّىهىظىرى هىٍظرىةن ًَّػي الهُّ ي

،حػو كزف كهػك مػف الض ػؿ )هظػر( متػ ف لح ػددح  مض ػكؿ مطحػؽ (هىٍظػرىةن )ك حكَّد،حا مىتتر تلد را هػك مدضو 
قضػػةن "تضػػتع الضػػدء كىػػ كف ال ػػ فح مثػػؿي  (َّىٍ حػػةى ) قضػػتي كى . كتل  ػػد (ظػػرتدلض ػػؿ )همت حػػؽ  (َّػػي اله ػػـك)كح (6)"كى

دح كهػػذا َّ ػػا د لػػة ه( أدل إلػو إطدلػػة تهػػدء ال محػػة كتكىػ  هىٍظػػرىةن المض ػكؿ المطحػػؽ تأػػ غة المػرة َّػػي قكلػػا )
كللػد آت هػد إتػراه ـ )الم  دة كأر دا إلو الح ة  مد قػدؿ ت ػدلو:  ى دهد إتراه ـ  لهـإ مدء إلو أف اا أ"

. ك)الهظر(  مد قدؿ الراغب: هك تلح ب التأر كالتأ رة فدراؾ ال ػيء كرؤ تػاح كقػد  ػراد تػا (1()7)(ر دا

                                                             

هػػػػ(ح ك ػػػالؿ الػػد ف الىػػػ كطي 864ح  ػػػالؿ الػػد ف المححػػػي )تتفسػػػير الجاللػػػيف الميسػػرح 313ح ص5: جتفسػػير ابػػػف  ثيػػر  (1)
 .318ـح ص2003ح 1هػػ(ح حٌللا ك،ٌحؽ ،ح ا: الد تكر َّخر الد ف قتدكةح م تتة لتهدف هد ركفح ت ركتح ط911)ت
 .295ح ص16: جالتمرير والتنويرح 84ح ص3: جال ش ؼ  (2)
 .376ح ص7: جالبمر المميطح 84ح ص3: جال ش ؼح 388: صإتم ؼ فضالء البشرح 55ح ص2: جالممتسب هظر:   (3)

 .376ص
الفريػػػد فػػػي إعػػػراب القػػػرآف  ال تػػػ بح 84ح ص3: جال شػػػ ؼح 388: صإتمػػػ ؼ فضػػػالء البشػػػرح 55ح ص2: جالممتسػػػب  (4)

 .  449ح ص4: جالمجيد
 .90-88: ا  ة سورة الص ف ت  (5)
هػػػػ(ح تحل ػؽ: ،حػي ىػح مدف  ػتدرةح مؤىىػة الرىػدلة هد ػركفح 1364ح مأطضو تف محمد الغال  هي )تج م  الدروس العربية  (6)

 .157ح ص1ـح ج2010هػػػػػ1431ح 1فح طت ركتح لتهد
 .51: ا  ة سورة األنبي ء  (7)
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 ٍر(َّحػـ تىٍهظيػ هىظىػٍرتى ) تا التامؿ كالضحصح كقد  راد تػا الم رَّػة الحدأػحة ت ػد الضحػصح كهػك الرؤ ػة.  لػدؿ:
ح كقكلا ت دلو:  ك  كا مػدذا ًَّػي الى ػمدكاًت )أم: لـ تىتىاىم ٍؿ كلـ تىتىرى هىظىػٍرتي إلػو )ك لػدؿ:أم تػامحكاح  (2)(قيػًؿ اٍهظيػري

: (هىظىػػػٍرتى َّػػػي  ػػػذاح ك)كتىدىت ٍرتىػػػاي  : إذا رأٍ تىػػػا(هىظىػػػٍرتي ًَّ ػػػاً )أك لػػػـ تىػػػرىايح ك إل ػػػا رأٍ تىػػػا : إذا مػػػددت طىٍرَّػػػؾ( ػػػذا
 .(3)ٍحتىاي تىاىم  
 اإلشػػ رة إلػػى المصػػدرأمػػور منيػػ : وقػػد ينػػوب عػػف المصػػدر فػػي اَلنتصػػ ب علػػى المفعػػوؿ المطلػػؽ  -

 :وضمير المصدر
ح قأػة ىػ دهد إتػراه ـ كمف أمثحة ذلؾ َّي آ دت قأص األهت دء َّػي اللػرآف ال ػر ـ محػؿ الدراىػة 

  قكلػا ت ػدلو: م  قكما كالهلدش الحدد الذم دار ت ههمد ت د حددثة تحط ـ األأهدـح كذلػؾ َّػيهددٌُُخبب

َٖبخُظَّدُِٔنِيَ َْٖٓبكَؼَََبىزخبزِأُِيَعِندببَِّٗوُبَُِٔ
هدٍَبزََتبكَؼََِوُبًَسِريُىُْْبب*هدٌُُخبؤَؤَٗتطَبكَؼَِتطَبىزخبزِأُِيَعِندبّدببِزْشخىُِْْبكقكلا ت دلو: ح (4)

ىزخبكَغْحٌَُِىُْْببِْٕبًدٌُٗخبَّنْيِوٌَُٕ
( )َّى ىٍحػتى هػذا(ح كقكلػا )َّى ىػؿى هػذا دء اىـ اف درة )هػذا( َّػي قكلػا ت ػدلو ح (5)

ح كأأهت َّ حػت هػذا الض ػؿح كتدلتػدلي كقػ  مض ػك ن مطحلنػد إ درة  لمأدر الض ؿح كالتلد ر: مف َّ ؿ هذا الض ؿى
 ف المأدر َّادل إلو إطدلة تهدء ال محة تدلتل  د تدلمض كؿ المطحؽ.هدلتند ،

ػػٍؿ َّى ىحىػػاي كمثحػػا  ػػم ر الهػػدء َّػػي قكلػػا  ( ،دلػػد ،حػػو المأػػدر الم ػػدر إل ػػا تدىػػـ اف ػػدرة )هػػذا( )تى
ػػد مض ػػك ن مطحلنػػد هدلتنػػد ،ػػف المأػػدرح ك،ح ػػا  كتلػػد ر م هػػو )َّ حػػا( َّ ػػؿ الض ػػؿى َّ  ػػكف  ػػم ر الهػػدء أ  ن

   د ههد تدلمض كؿ المطحؽ. َّدفطدلة تدلتل
 ب لمفعوؿ معوب لتقييد إط لة بن ء الجملة  -ث لًث 

ؿ أك اىـح َّ حةح تدؿو لكاك تم هو م ح تدل ة ل محػة ذات َّ ػالمض كؿ م ا َّي اأطالح الهحدة: "
 .(6)("أهد ىدلر كاله ؿ)ك (ت كالطر ؽىر )اىـ َّ ا م هدا كحركَّاح  ػ

 أمكر كهي:  ةثالثك  تد لحمض كؿ م ا أف   تم  َّ ا 
ف : ألث دلػػثاك ح الػػكاك الد الػة ،حػو المأػدحتةد ت ػد اق نػأىف   ػكف ك  :يكالث ػػدهح دأف   ػكف اىػمن : أىحػدهد

 .(7)ؿ كحركَّات كف تحؾ الكاك مىتكقة تض ؿ أىك مد َّ ا م هو الض 

                                                                                                                                                                                         

 .142ح ص23: جالتمرير والتنوير  (1)
 .101: ا  ة سورة يونس  (2)
 .813: صالمفردات  (3)
 .59: ا  ة سورة األنبي ء  (4)
 .63-62: ا  ة سورة األنبي ء  (5)
هػػػ(ح تحل ػؽ: محمػد مح ػي 761،تػداا  مػدؿ الػد ف تػف ه ػدـ األهأػدرم )تح أتك محمد أوضا المس لؾ إلى ألفية ابف م لؾ  (6)

 .239ح ص2الد ف ،تدالحم دح الم تتة ال أر ةح ت ركتح د.طح د.تح ج
 .263-262: صشرح شذور الذىب  (7)
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هػػػػد ض ػػػؿ َّتطػػػػكؿ تػػػذلؾ ال محػػػة ك تىػػػ  تهدؤ كالمض ػػػكؿ م ػػػا أحػػػد الكظػػػدلؼ الهحك ػػػػة التػػػي تل ػػػد ال
 حتػػػدج الض ػػػؿ َّػػػي تراتطػػػا مػػػ  المض ػػػكؿ م ػػػا إلػػػو أداة تلػػػـك تػػػذلؾح كهػػػذا األداة هػػػي الػػػكاكح ك التر  تػػػي؛ 

قر هػة م هك ػة تىػػتضدد  و مػ ح كهػذا الػكاك َّػي األأػؿ ،دطضػةح كل ههػد ههػدكتىػمو كاك الم  ػة؛ ألههػد تم هػ
كال طػؼ كالمالتىػة م ه ػدف آخػراف   ت ػر  حطر ؽ ال طػؼ أك المالتىػة الحدل ػة مههد المأدحتة ،حو غ ر

 .(1) تدلكاك  مد   ت ر تهد ،ف الم  ة،ههمد 
كرد المض ػػكؿ م ػػا َّػػي اللػػرآف ال ػػر ـح كا  ػػدت َّػػي ذلػػؾ  ث ػػرة مت ػػددةح ذ ػػر أػػدحب  تػػدب كقػػد 

 )دراىدت ألىحكب اللرآف( كاحدنا ك، ر ف مك  ند.
هلحػػا افمػػدـ الىػػ كطي َّػػي إتلدهػػا تلػػكؿ: لػػـ  هػػًؼ أحػػده مػػف الهحػػك  ف كركدا َّػػي اللػػرآف ىػػكل مػػد ك 

"قدؿ ت  هـ: )ل س َّي اللرآف ،حو  ثرة مهأكتدتا مض كؿ م ا(ح ثـ أ،لػب ذلػؾ تلكلػا: قحػتي َّػي اللػرآف 
 . َّدلى كطي هضدا أك ن ثـ أثتتا ثده ند  مد َّي قكلا المتلدـ.(2)،دة مكا   أي،رب  ؿه مههد مض ك ن م ا"

الػػػكاك  ػػػدرة كهدأػػػتة كغ ػػػر ،دمحػػػة... كالهدأػػػتة كاك)مػػػ ( ك لػػػكؿ َّػػػي مك ػػػ  آخػػػر َّػػػي إتلدهػػػا: "
ـٍ َّتهأػػب المض ػػكؿ م ػػا َّػػي رأم قػػـك هحػػك: ) ـٍ كى يػػرى ىدءى ي . كقػػد (3)( ك  ثػػدهي لػػا َّػػي اللػػرآفَّىػػاىٍ ًم يكا أىٍمػػرى ي

 حكلػػ س الهأػػب تهػػد (ىرت كاله ػػؿى  ػػػ)كاك المض ػػكؿ م ػػا   ػػكف ملأػػد الىػػ كطي تػػذلؾ قػػكؿ اتػػف ه ػػدـ: "
 .(4)"َّي التهز ؿ ت ل ف كلـ  اًت  حد لح ر دهيخالَّن 

كىػػ لـك التدحػػث تدراىػػة المض ػػكؿ م ػػا كدكرا َّػػي إطدلػػة تهػػدء ال محػػة َّػػي آ ػػدت قأػػص األهت ػػدء 
. كمػػف أمثحػػة َّػػي ت ػػض ا  ػػدت ،حػػو اخػػتالؼ َّػػي إ،راتػػا ،هػػد الهحػػدةح كىػػ ت ف التدحػػث هػػذا ا خػػتالؼ

َٗسَإَبٌُٗقٍببِرتبهَدٍَبُِوٌَِْٓوِبَّدهٌَِّْببِْٕبًَدَٕبًَسُشَبػٌََُِْْْْبَٓوَددِِٓبببًَخظتَُبػََِْْيِْْ: م  قكما ذلؾح قكلا ت دلو َّي قأة هكح 

ْٖبؤَْٓشًُُْْ ْْبًَؽُشًََدءًَُْْبؼَُّْبَُدبٌَُّ َبخَُِّوِبظًٌَََِّتطُبكَإَـِْٔؼٌُخبؤَْٓشًَُ َُدبًَظَزتًِريُِبزِأَّدضِبخَُِّوِبكَؼََِ ََُِّبًَ ظُنْظِشًُِٕبػٌََُِْْْْبؿَُّٔصًبؼَُّْبخهتنٌُخببِ
ح (5)

(ال محػػة الطك حػػة قكلػػا ت دلو:) ـٍ ـٍ كى يػػرى ىدءى ي متهػػي  َّ ػػؿ أمػػر( أىٍ ًم يػػكا)ك حالضأػػ حة (الضػػدء)ح َّىػػاىٍ ًم يكا أىٍمػػرى ي
ـٍ )ك حَّد،ػػؿ(  ػػم ر متأػػؿ الػػكاك)ك ،حػػو حػػذؼ الهػػكفح  ألهػػا  ت ػػدل تهضىػػا كتػػدلحرؼ ؛مض ػػكؿ تػػا (أىٍمػػرى ي

ـٍ )ك كهك م دؼح كال م ر ) ـ( م دؼ إل اح ـٍ )ك حالكاك لحم  ة (كى يرى ىدءى ي ب. مض كؿ م ا ( يرى ىدءى ي
( َّطدلػػػت ال محػػػػة أىٍ ًم يػػػػكاَّػػػي ا  ػػػة اللرآه ػػػػة الىػػػدتلة  ػػػدء المض ػػػػكؿ م ػػػا مل نػػػػدا لض ػػػؿ األمػػػر ) 

كتتػػرز الد لػػة التر  ت ػػة لهػػذا التض  ػػد مػػف خػػالؿ م ػػيء الض ػػؿ ،حػػو أػػ غة األمػػر َّػػي  كتمػػددت تدلتل  ػػد.
َّػد تم كا أهػتـ ك ػر دؤ ـ الػذ ف تػد،كف مػف كالم هػو:  َّي التىك ةحكهي أ غة مىت محة  (أىٍ ًم يكاقكلا: )

ػهـ ككثػفح دكف ااح مػف أػ دح تػؿ اَّأػحكا حػػدل ـ م ػيح َّػإف  هػتـ تز،مػػكف ك  ت  حػكا أمػػر ـ ،حػ  ـ محتتىن
                                                             

 .196: صاللغة العربية معن ى  ومبن ى ح 153: صينظر: بن ء الجملة العربية  (1)
 .333ح ص2: جالقرآفاإلتق ف في علـو   (2)
 .333ح ص2ج المرج  الس بؽ:  (3)
 .399-398ح ص1: جمغني اللبيب  (4)
 .71: ا  ة سورة يونس  (5)
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ح ك ػذلؾ ا تىػدع الػد لي لهػذا (1)كفح أم: ك  تػؤخركهي ىػد،ة كاحػدةأه ـ محلكفح َّدق كا إلي ك  تهظػر 
ـٍ المض ػػكؿ م ػػا )م ػػيء التل  ػػد   مػػف َّػػي  و    خ ػػ ىػػ دهد هػػكح  ،حػػو أف  ( كهػػذا َّ ػػا د لػػة  يػػرى ىدءى ي

 .(2)ته ـ تهـ هذاح ك قكما ك  األأهدـ كا لهة التي   تدكههد
(كهذا اللراءة: ) ـٍ ـٍ كى يرى ىدءى ي قراءة األغحت ة مف اللٌراءح كَّي ا  ػة قػراءة أخػرلح َّلػد  َّىاىٍ ًم يكا أىٍمرى ي

ـٍ ؤي  يػػػرى ىداٍ مى يػػػكا أمػػػر ـ ك ك  لػػػكب ) قػػػرأ رك ػػػس  حمػػػة َّ ػػػؿ األمػػػر )ا م ػػػكا( كرَّػػػ  َّػػػي ( تهمػػػزة كأػػػؿ  ي
ـٍ ؤي  يرى ىدح ،حو ا،تتدر أف   حمة )(3)) ر دؤ ـ( م طكَّة ،حػو ال ػم ر َّػي )أ م ػكا(ح كقػد كقػ  الضأػؿ (  ي

ىيػػػػفح أك أف  قكلػػػا )تػػػ ف المت ػػػػدطض ف  ـٍ ؤي  يػػػػرى ىدتػػػدلمض كؿ َّىحى  ـ حػػػػذكؼ الختػػػر تلػػػػد را )ك ػػػػر دؤ متتػػػدأ م(  ي
 .(4)م م كف(

() األغحت ة تهأب  حمةأمد قراءة  ـٍ  َّتك  ههد ،حو الهحك التدلي: كى يرى ىدءى ي
ت ػػدلو  تتلػػد ر حػػذؼ م ػػدؼح أم: كأمػػر  ػػر دء ـ  لكلػػاال طػػؼ ،حػػو  حمػػة )أمػػر ـ(ح : التوجيػػو األوؿ

ٍىػلىًؿ اللر ػػة) إف  الػكاك ،دطضػػة  محػػة ،حػو  محػػةح كههػد   ػػب إ ػػمدر َّ ػؿ  لػػؽ هدأػػب : الثػػ نيح (6()5)(كى
ح أم: كأ م ػػكا  ػػر دء ـ تكأػػؿ الهمػػزة. كق ػػؿ: تلػػد را: كاد،ػػكاح ك ػػذلؾ هػػي َّػػي ل حمػػة ) ػػر دء( تلػػد را

ػػػػدفى كىال ػػػػًذ فى تىتىػػػػك  : ) لكلػػػػا ت ػػػػدلو حد  للنػػػػَّا ػػػػمرى َّ ػػػػالن  (كاد،ػػػػكا)مأػػػػحؼ أيتىػػػػٌي  ح أم: (7)(ءيكا الػػػػد ارى كىافًٍ مى
 : د،رح كمثحيا قكؿي ال(8)كا،تلدكا اًف مدفى 

ػػػ لػػػػػًة عينػػػػػ ىػػ   (9)َفَعَلْفتُػػػػي  ِتْبنػػػػً  ومػػػػ ًء ب رًدا     متى َشتَػػػػػْت َىم 
همػػد هػي لحم  ػػةح ألٌف ال طػػؼ ،حػػو ه ػة ت ػػرار : الث لػػث ال دمػػؿ كههػػد    أػػع إف  الػكاك ل ىػػت لح طػػؼح كا 

ه مد هك مػف تػدب أ م ػت أمػرم مػ   ػر دلي ح (1)ال طؼ َّال  أع )أ م ت أمرم كأ م ت  ر دلي(ح كا 
  ر دء( مض كؿ م ا.ك،ح ا َّ حمة )

                                                             

 .239ح ص11: جالتمرير والتنويرح 283ح ص4: جتفسير ابف  ثير  (1)
 .239ح ص11: جالتمرير والتنوير  (2)
 .150التدكر الزاهرة َّي اللراءات ال  ر المتكاترة: صح 286ح ص2: جلنشرح ا235: صالمبسوط في القراءات العشر  (3)
ح 149ح ص6: جروح المعػػػػ ني ح87ح ص6جالبمػػػر الممػػػيط: ح 681ح ص2: جلتبيػػػ فح ا280ح ص2: جشػػػرح المفصػػػؿ  (4)

 .286ح ص2: جالنشر
 .82: ا  ة سورة يوسؼ  (5)
ح 2: جالتبيػ فح 399ح ص1ج اللبيػب:مغنػي ح 280ح ص2: ج  شػرح المفصػؿ349ح ص1: جمش ؿ إعراب القػرآف هظر:   (6)

 .87ح ص6ج البمر المميط:ح 240ح 6: جالدر المصوفح 681ص
 .9: ا  ة سورة المشر  (7)
: البمر الممػيطح 241ح ص6: جالدر المصوفح 242ح ص1: ج  شرح المفصؿ473ح ص1لحضػراء: جمع ني القرآف  هظر:   (8)

هػػػ(ح تحل ػػؽ: ،تدالحمتػد ههػػداكمح 911لػػد ف الىػ كطي )تح  ػالؿ افػػي شػرح جمػػ  الجوامػ  ىمػػ  اليوامػ ح 87ح ص6: جالممػيط
 .245ح ص2الم تتة التكَّ ل ةح مأرح د.طح د.تح ج

همػد   (9) هذا الر ز لـ   رؼ قدلحاح كال دهد َّ ا: قكلا: )،حٍضتيهػد تتهنػد كمػدءن تػدردنا(: ح ػث إف الػكاك َّػي قكلػا )كمػدء( ل ىػت لحم  ػةح كا 
 هي ل طؼ ال مؿح كتلد ر ال الـ: ،حضتهد تتهند كىل تهد مدءن.
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ـٍ اللػػكؿ تهأػػب قكلػػا )هخحػص إلػػو أف    حىػػف؛قػػكؿ لػػا ك ػػا قػػكم ك ( ،حػػو المض ػػكؿ م ػػا كى يػػرى ىدءى ي
: لػػك أتل ػػت هضىػػؾ الػػذ ف تىتهأػػركف تهػػـح كهظ ػػرا قػػكلهـ  دؤ ـالم هػػو َّػػا م كا أمػػر ـ كم ى ػػـ  ػػر  ألف  

كاألىػػػد  َّترىػػػؾح َّحمػػػد تير ػػػت )مػػػ ( اهتأػػػب ،حػػػو الم  ػػػةح كهػػػك مهأػػػكب ،حػػػو أهػػػا مض ػػػكؿ م ػػػا مػػػف 
 .(2)الضد،ؿح كهك ال م ر َّي )َّا م كا( كل س مف المض كؿ )أمر ـ(

ح كَّػػي ذلػػؾ  لػػكؿ  ك ػػا الهأػػب ،حػػو الم  ػػة ركف ف  ػػذك ػػذلؾ الهحػػدة كالمضىػػرك   اتػػف تدت ػػدذ أك ن
"َّػػي هػػذا ا  ػػة ثالثػػة أقػػكاؿ: أحىػػههد قػػكؿ مػػف قػػدؿح كهػػك  :َّػػي  ػػرحا ل مػػؿ الز ػػد ي َّػػي تك  ػػا ا  ػػة

األ ثرح إف  ال ر دء مض كؿ م اح كل س تمض كؿ تا؛ ألف  ال ػرب   تلػكؿ: أ م ػت  ػر دليح َّ ػ ؼ أف 
ح ك ػذلؾ الػد تكر تٌمػدـ حٌىػدف (3)مػف هػذا ا  ػة "   كف م طكَّنػد... كلػ س َّػي اللػرآف مض ػكؿه م ػا أ  ػؼ

الػػػذم  ػػػرل أف الم  ػػػة هػػػي الملأػػػكدة َّػػػي )ك ػػػر دء ـ(ح إذ  لػػػكؿ: "مػػػد داـ ال ػػػر دء     كهػػػكف مك ػػػ  
همد   كهكف  ر دء َّي اف مدع َّ هأتكف ،حو الم  ة"  .(4)إ مدع َّال   طضكف ،حو األمرح كا 

 ػدء َّي آ دت قأص األهت دءح قكلا ت ػدلو َّػي ىػكرة األهت كمف آ دت إطدلة ال محة تدلمض كؿ م ا
كمػػد تض ػػؿ اا ،ح همػػد مػػف الػػه ـ  ه مػػة الضهػػـ كتىػػخ ر  كقأػػة هتػػي اا داكد كىػػح مدف ،ح همػػد الىػػالـ
ًَعَخَّشْٗدبَٓغَبدخًُدَبخُتفِسدٍَببددبًَػِِتًْْٔٔدَٕبًًًَُُّبآظَْْندبلٌُتًٔكَلَئَّْندىدبعَُِال تدؿ كالط ر م  هت هد داكد كالتىت ع م ػا: 

َٖبًَخُيَّْْشَبًًَُنَّدبكدػِِِنيَ ُّغَسِّمْ
ْشَبًَؤََُنَّدبَُوُبخُتمَذِّذَكقكلا ت دلو: ح (5) ٍُبؤًَِّزِِبَٓؼَوُبًَخُيَّْ َُوَذْبآظَْْنَدبدَخًًُدَبِٓنَّدبكَنتًِدبَّدـِسَد ًَ

(6) 
ػت ٍحفى كىالط ٍ ػرى َّػي قكلػا ت ػدلو )  ػكز  (. يىىت ٍحفى كىالط ٍ ػرى ال محة الطك حة ) ك ػا مػف أك ػا  ( ،حػو يىى

كالهأػب ،حػػو  ح( مض ػػكؿ م ػا مهأػكب تدلضتحػػةالط ٍ ػرى اف،ػراب كالتضىػ ر أف كاك )كالط ػػر( لحم  ػةح كأف  )
 الم  ة ،مؿ ،حو إطدلة تهدء ال محة كتكى   د لتهد تدلتل  د.

 .(7)( قراءة ال مهكركىالط ٍ رى )كَّي ا  ة خالؼ َّي اللراءة كاف،رابح كقراءة هأب 
ًتي مى ىاي كىالط ٍ رى ك ذا قكلا ت دلو  ػٍف أ ػدز أف ت ػكف ))أىك  ( مض ػك ن الط ٍ ػرى (. مف المضىر ف كالهحدة مى

كههػػدؾ هػػذا الك ػػا  ط ػػؿ ال محػػة تدلتل  ػػد تػػدلمض كؿ م ػػا. م ػػاح كَّػػؽ ك ػػا مػػف أك ػػا اف،ػػراب كالتضىػػ رح ك 
 .(1)َّي هذا ا  ة ،هد اللٌراء كالحغك  ف كالمضىر ف َّي التاك ؿ كاف،راب  ت ر خالؼ

                                                                                                                                                                                         

ح 2: جشػػػرح ابػػػف عقيػػػؿح 681ح ص2: جالتبيػػػ فح 399ح ص1: جمغنػػػي اللبيػػػبح 442ح ص1: ج: شػػػرح المفصػػػؿ هظػػػر  (1)
 . 149-148ح ص6: جروح المع نيح 88-87ح ص6: جالبمر المميطح 208ص
 .239ح ص11: جالتمرير والتنويرح 87ح ص6: جالبمر المميط  (2)
هػػػػ(ح تحل ػؽ: حىػ ف ،حػي 469ح طدهر تف أحمدح أتك الحىف الهحكم المأرم الم ػركؼ تػدتف تدت ػدذ )تشرج جمؿ الزج جي  (3)

 .624ـح ص2003-هػػ1424د تكرااح  ح ة ا دابح  دم ة تغدادح  الى دمح رىدلة
-هػػػػػ1413ح 1ح تٌمػػدـ حٌىػػدفح ،ػػدلـ ال تػػبح اللػػدهرةح طالبيػػ ف فػػي روائػػ  القػػرآف" دراسػػة ُلغويػػة وأسػػلوبية للػػنص القرآنػػي"  (4)

 .142ـح ص1993
 .79: ا  ة سورة األنبي ء  (5)
 .10: ا  ة سورة سبأ  (6)
 .129ح ص3: جال ش ؼح 361: صالمبسوط  (7)
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قأػة ىػ دهد مػد  ػدء ح ،حػو الهأػب ،حػو الم  ػةكمف ا  دت الكاردة َّػي آ ػدت قأػص األهت ػدء 
كَإَخَدزتَٗدهُبًَـُنُدٌدَهُبببت ػدلو:   لػكؿم  َّر،كف ك هكدا الذ ف  ذتكا َّاغرقهـ اا ىػتحدها كت ػدلوح  مكىو 

زتَٗدىُْْبكِِبخُتَِّْْبًَىٌَُبٌُِِْْٓكَنَسَ
(2) 

هيكدىاي(قكلا ت دلو:  تدلمض كؿ م ا ال محة الطك حة تدلتل  د ٍذهىداي كى ي  محة طدلػت تػدلمض كؿ م ػا  )َّىاىخى
هيكدىاي ) ح ث   كز َّي  هكدا أف   كف مض ك ن م ا كَّؽ ك ػا مػف أك ػا اف،ػراب كالتضىػ رح كالم هػو:  (. ي

 أخذهدا تمأدحتة  هكدا الذ ف هـ رمز قكتا َّاغرقهدهـ  م  ند َّي التحر.
دب اللر هػػػة غ ػػػهخحػػػص ممػػػد ىػػػتؽ إلػػػو أف  ا خػػػتالؼ َّػػػي ا ىػػػـ الكاقػػػ  ت ػػػد الػػػكاك  ر ػػػ  إلػػػو 

قتؿ الكاك  أحع ألف  ىتؽ تمهأكبح كهذاف األمراف همػد الحػذاف ت ثػد ،حػو  مد)ال المة اف،رات ة(ح كأف  
ك ي ىػػد  قكلػػا ت ػػدلو  .(3)التػردد تػػ ف الم  ػػة كال طػؼح َّحػػ س ههػػدؾ دل ػػؿ حدىػـ ،حػػو ،طػػؼ الػػكاك أك الم  ػة

ـٍ ) ـٍ كى يرى ىدءى ي ؛ ألف  ال ػرب   حهد التي ت  ؼ المض كؿ م ػا كتتػرزا( مف أٍت ىف ا  دت كأك َّىاىٍ ًم يكا أىٍمرى ي
همػػد  لػػدؿ: )أ م ػػت أمػػرمح ك م ػػتي  ػػر دلي(ح كأف  ا  ػػدت التػػي كرد َّ هػػد  تلػػكؿ: )أ م ػػت  ػػر دلي(ح كا 

 المض كؿ م ا َّي اللرآف ال ر ـ  ث رةح خالَّند لحى كطي َّي ا  ة الىدتلة: )ك  ثدهي لا َّي اللرآف(.
 ب لمفعوؿ ألجلوب لتقييد إط لة بن ء الجملة  -رابًع 

ح كأطحػػػؽ ،ح ػػػا الضػػػراء مأػػػطحع )ال ػػػزاء( (4) ىػػػمو: المض ػػػكؿ لػػػاح كالمض ػػػكؿ مػػػف أ حػػػا 
د تضى رنا    .(5)كالمهأكب ،حو الض ؿ كىمدا أ  ن

هحػػك:  (6): "المأػدر اللحتػي الميضهػـ ،حػةح الم ػدرؾ ل دمحػا َّػي الكقػت كالضد،ػؿ"،هػد الهحػدة ت ر ضػا
ٍد   رنا( َّ ػ رنا مأػدرح كهػك مضهػـ لحت ح ػؿ؛ ألف الم  ػد ) ي هػو  ػد أل ػؿ ال ػ رح كم ػدرؾ ل دمحػا كهػك  ي

 .(7)َّي الزمف كالضد،ؿح ألف زمف ال  ر هك زمف ال كد كَّد،ؿ ال كد هك َّد،ؿ ال  ر
ذا اىػػتكَّو المض ػػكؿ لػػا  ػػركطا  ػػدز ذا لػػـ  ىػػتكًؼ ك ػػب كا   ػػرا تحػػرؼ مػػف  هأػػتا متد ػػرةح كا 

ؼ كهػػػذا األمػػػر   حػػػا مػػػف حػػػركؼ ال ػػػر تض ػػػد الت ح ػػػؿ. كالض ػػػؿ  حتػػػدج لحمض ػػػكؿ أل حػػػا  دحت د ػػػا لحظػػػر 

                                                                                                                                                                                         
عرابػػوح 355ح ص2لحضػػراء: ج معػػ ني القػػرآف هظػػر:   (1) مشػػ ؿ إعػػراب ح 714لحهحػػدس: ص إعػػراب القػػرآفح 243ح ص4: جمعػػ ني القػػرآف واع

 .458: صإتم ؼ فضالء البشرح 525ح ص8: جالبمر المميطح 923ح ص2: جالتبي فح 571ح ص3: جال ش ؼح 584ح ص2: جالقرآف
 .40: ا  ة ري تسورة الذا  (2)
 .241ـح ص2015(ح 13ح ،مدر ه مة هغ مشح  دم ة  رتالءح ال راؽح ع )المفعوؿ معو في العربية  (3)
 .253: صشرح شذور الذىب  (4)
 .17ح ص1: جمع ني القرآف  (5)
 .186ح ص2: جشرح ابف عقيؿ  (6)
 .186ح ص2: جالمصدر الس بؽ  (7)
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همػػد تغػػرض الت ح ػػؿ؛ َّ  ػػكف  دمل ػػدات الض ػػؿح كتػػا تطػػكؿ ال محػػة تدلتل  ػػدح ك    ػػكف افت ػػدف تػػا ا،تتدطنػػ كا 
 .(1)"لت رؼ الغرض الذم مف أ حا َّ حت ذاؾ الض ؿذ را " 

ة كالمض كؿ أل حا  ي ىدُّ أحد المل دات التي تل د الض ؿ َّتطكؿ تا ال محة كذلػؾ "مػف ح ػث ت ػدف ،حػ
ح ك،حػػو ذلػػؾ ت ػػكف ال هػػة ق ػػد َّػػي الحػػدث   َّػػي (2)تل  ػػدنا لهػػذا ل هػػة" -المض ػػكؿ أل حػػا–حدكثػػا َّ  ػػكف 
ت ػدف إلػػو َّإهػؾ قػد أىػهدت اف حللدلػؾ أك  ػػي أللػدؾ أك ألللػدؾ إلػفإذا قحػت: أت ػت رغتػة َّػي الػزمف" َّمػثالن 

ت ػدف تػػدكف   تتػر  هػة َّػػي َّهػـ افت ػدف؛ ألف هػذا اف كهػك الغدل ػة حهضىػؾ مل ػدنا تىػتب خػدص كهػذا الل ػػد
كت ػػكف   كهػػا مىػػتتند ،ػػف الرغتػػة َّػػي الحلػػدءههػػد مضهػػـك مػػف  هػػة  َّدفت ػػدف حىػػتب أ،ػػـ مهػػا كهػػك مىػػتب

 حهػػو الم ػػدرع ت ػػد األدكات المػػذ كرةأك ،حػػو م  ة م هك ػػة دالػػة ،حػػو المض ػػكؿ أل حػػاالغدلتػػة كهػػي قر هػػ
د تىػتب تل  ػدهد هػذا لطىػهدد دالػة ،حػو  هػةو َّػي َّهػـ  حأ،ـٌ ة لطىهدد الذم لك هد ل دف كمل د كت كف أ  ن

 .(3)"الحدث الذم    ر إل ا الض ؿ
كىػ لـك التدحػث تدراىػػة المض ػكؿ أل حػػا َّػي آ ػػدت قأػص األهت ػدء َّػػي حدلػة الهأػػبح أمػد ال ػػر 

 َّهك مرتتط تتدب حركؼ ال ر.
ت ،حػو اخػتالؼ َّػي إ،راتػا ،هػد كرد المض كؿ أل حا َّي آ دت قأػص األهت ػدء تلر تنػد ، ػر مػرا

 الهحدة كالم رت ف.
َّػػي  كمػػف ا  ػػدت التػػي طدلػػت تهػػد ال محػػة تػػدلمض كؿ أل حػػا َّػػي آ ػػدت قأػػص األهت ػػدءح مػػد كرد

ل ػػت حـ مهػػاح كذلػػؾ َّػػي قكلػػا ت ػػدلو:  ا مػػ  الخ ػػر ،ح همػػد الىػػالـىػػكرة ال هػػؼ مػػف قأػػة مكىػػو كللدلػػ
ِع بَّ بُِـَُِدَِْْٖٓ ىَُٔدبَِْْْٖٔبكِِبخُتَٔذِّنَصِبًًََدَٕبظَمْعَوُبًَنْضٌبَُئَُدبًًََدَٕبؤَزٌُىَُٔدبفَددُِمًدبكَدإَسَخدَبسَزُّديَبؤَْٕبَّسُِْـَددبؤَؽُدذَّبببببًَؤََّٓدبخُتفِذَخسُبكٌََدَٕ

سْشًخًََّغْعَختشِـَدبًَنْضَىَُٔدبسَلَْٔصًبِْٖٓبسَزِّيَبًََٓدبكَؼَِتعُوُبػَْٖبؤَْٓشُِبرَُِيَبظَإتًَُِّبَٓدبَُْْبظَغْيِغْبػََِْْوِبفَ
(4) 

ػػةن ًمػػٍف ال محػػة الطك حػػة تدلتل  ػػد قكلػػا ت ػػدلو:  ػػد رىٍحمى د  ىٍهزىهيمى تُّػػؾى أىٍف  ىٍتحيغىػػد أى يػػد هيمىد كى ىٍىػػتىٍخًر ى )َّىػػاىرىادى رى
(؛ ت ػػؾى ػػةن ح ػػث طدلػػت ال محػػة تػػدلمض كؿ أل حػػا ) رى مأػػدر قحتػػي م ػػترؾ مػػ  الض ػػؿ َّػػي الػػزمف  (ح كهػػكرىٍحمى

ك تحغػد قكتهمػد ك ػٌدتهمدح  حَّػاراد رتػؾ أف  ػدر د كالم هػو: أم"كهك م رد مف أؿ كاف ػدَّة.  كمض د لحت ح ؿ
. كتذلؾ  ػدء المض ػكؿ (5)"رحمة مف رتؾ تهمد حك ىتخر د ح هلذ  هزهمد الم هكز تحت ال دار الذم أقمتا

 ملػدـ َّ ػػا "المض ػكؿ أل حػا مل ػدنا ل دمحػا )أراد( َّطدلػت ال محػة. كد لػة افت ػدف تػدلمض كؿ أل حػا َّػي هػذا ال

                                                             

هػػػػػ(ح تحل ػػؽ: الػػد تكر حىػػف  ػػدذلي َّرهػػكدح  ح ػػة ا دابح 377أحمػػد الضدرىػػي )ت ح أتػػك ،حػػي الحىػػف تػػفاإليضػػ ح العضػػدي  (1)
 .197ـح ص1969-هػػ1389ح 1 دم ة الر دضح ط

 .61: صبن ء الجملة العربية  (2)
 .196-195: صاللغة العربية معن ى  ومبن ى   (3)
 .82: ا  ة سورة ال يؼ  (4)
هػػػػ(ح تحل ػػؽ: أحمػػد  ػػد رح 310)تضىػػ ر الطتػػرم(ح محمػػد تػػف  ر ػػر أتػػك   ضػػر الطتػػرم )ت جػػ م  البيػػ ف فػػي تأويػػؿ القػػرآف  (5)

 .90ح ص18ـح ج2000-هػػػ1420ح 1مؤىىة الرىدلةح ت ركتح ط
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ال إه ػػدر َّ هػػد ت ػػد م رَّػػة تأػػر ع تمػػد  ز ػػؿ إه ػػدر مكىػػو ،ح ػػا تأػػرَّدتا هػػذا تاههػػد رحمػػة كمأػػححة َّػػ
 .(1)"تاك حهد

 مأدرناح كهذا مػد ذهػب إل ػا الز ػدج كغ ػرا َّلػدؿ: (رىٍحمىةن كأ دز الهحدة كالم رتكف أف   كف قكلا )
أم َّ حهػد  رحمػةن أم لحرحمػةح درتيػؾ( كأردهػد مػد ذ رهػقكلػا )َّىػاىرىاد : أمػدىم  ٍ هىٍ ف:)رىٍحمىةن( مهأكب ،حو ك 
ػػةن( مهأػػكتن   ػػكز أف   ػػك : والثػػ ني .أهلىػػٍذتؾى مػػف الهح ػػة رحمػػة تػػؾ ذلػػؾ رىٍحمػػةن  مػػد تلػػكؿ: د ،حػػو ف )رىٍحمى

ػػػد(: ألف م هػػػو؛ المأػػػدر د  ىٍهزىهيمى تُّػػػؾى أىٍف  ىٍتحيغىػػػد أى يػػػد هيمىد كى ىٍىػػػتىٍخًر ى ح َّ  ػػػكف (2)رحمهمػػػد اا تػػػذلؾ )َّىػػػاىرىادى رى
 .(3)إ،راتهد مض كؿ مطحؽ محذكؼ الض ؿ لت مها م هو ال محة قتحاح ك كز ال  ترم هأتا ،حو الحدؿ

ػةن أف قكلا ) الب مثكالذم  ذهب إل ا  مض ػك ن أل حػا؛ ألف الهحػدة كالم ػرت ف ذ ػركا الهأػب  (حرىٍحمى
ػػد(4)،حػػو المض ػػكؿ أل حػػا أك ن خدأػػة الزمخ ػػرم ػػةن الىػػم ف الححتػػي تلكلػػا: ") . ك ؤ ػػد ذلػػؾ أ  ن : َّ ػػا (رىٍحمى

الثػدهي: أىٍف   ػكف َّػي مك ػ  الحػدؿ مػف الضد،ػؿح أم: أراد ك  حأك حهد: أه ا مض كؿ لػاأكلهد ك  ثالثة أك اح
ػ تُّػؾى أى)ألف  م هػو  ؛المأػدر الثدلػث: أىٍف  هتأػب اهتأػدبح ك د كهػي حػدؿ  زمػةذلػؾ راحمن  د(ف  ىٍتحيغىػَّىػاىرىادى رى

 .(5)("مدَّىرىًحمىه)م هو 
كهأػحا  كمف إطدلة تهدء ال محة تدلمض كؿ أل حا َّي قأص األهت دءح قأػة هتػي اا لػكط  

ٌُُىًدببِرتبهَدٍَبُِوٌَِْٓوِبؤَظَإتظٌَُٕبخُتلَدلِؾَصَبَٓدبعَسَوٌَُْْبزِيَدبِْٖٓبؤَلَذٍبَِٖٓبخُتؼَدَُِٔنيَبللكما ت دـ ارت دب الضدح ةح قدؿ ت دلو:  ًَ

بٌَُِّْْٗبَُعَإتظٌَُٕبخُشِّـَدٍَبؽَيٌَْشًبِْٖٓبدًُِٕبخُنِّغَدءِبزََتبؤَٗتعُْْبهٌٌَّْبُٓغْشِكٌَُٕب*
(6) 

ػػٍهكىةن(ال محػػة الطك حػػة  ػػدؿى  ى ـٍ لىتىػػٍاتيكفى الر  ى ( كاىػػما ال ػػم ر  م كهػػة مػػف: )ًإه  يػػ الحػػرؼ الهدىػػف )إف 
 ػدرع كَّد،حػػا  ػم ر متأػؿ تػػاح كال محػة الض ح ػػة ( َّ ػػؿ متىػٍاتيكفى المتأػؿ تػاح ك)الػػالـ(  ـ المزححلػةح ك)

(ح ك)الر ػػػدؿ( مض ػػػكؿ تػػػا قٌ ػػػد الض ػػػؿ )تػػػاتكف( َّطدلػػػت ال محػػػة  َّػػػي محػػػؿ رَّػػػ  ختػػػر الحػػػرؼ الهدىػػػف )إف 
ػٍهكىةن تدلتل  دح ك) ح كتػذلؾ (7)تدألقػذار ذـ تح ػغح ألهػا إلحػدؽ لهػـ تدلته م ػة المرتطمػةذا كهػ( مض ػكؿ أل حػاح  ى

  ػؼ تػذركف الهىػدء الالتػي  أم: "ل  ػد تػدلمض كؿ أل حػا. كالم هػوتدلت يالتر  تػ هدطدلت ال محة كاٌتى  تهدؤ 
خحلهف اا ل ـح كَّ هف المىتمت  المكاَّؽ لح هكة كالضطرةح كتلتحكف ،حو أدتدر الر دؿح التي هػي غد ػة مػد 

ذ رهػػد َّ ػػال ،ػػف    ػػكف َّػػي ال ػػهد،ة كالختػػثح كمحػػؿ تخػػرج مهػػا األهتػػدف كاألختػػدثح التػػي  ىػػتح ي مػػف

                                                             

 .14ح ص16: جالتمرير والتنوير  (1)
عرابو  (2)  .506لحهحدس: ص إعراب القرآفح ك هظر: 307ح ص3: جمع ني القرآف واع
 . 858ح ص2: جالتبي ف  (3)
 .742ح ص2: جال ش ؼ  (4)
 . 540-539ح ص7: جالدر المصوف  (5)
 .81-80: ا  ة سورة األعراؼ  (6)
 .396-395ح ص3: جإعراب القرآف وبي نوح 372ح ص5: جالدر المصوفح ك هظر: 125ح ص2: جال ش ؼ  (7)
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تضظ ػ  الضدح ػة كَّد،ح هػد تػاههـ " مف المض كؿ أل حا كالملأكد مها . كالغرض الد لي(1)مالمىتهد كقرتهد
ح كالػػالـ( (2)"هكف مػد هػػك حل ػؽ تػاف   ػػرا ك ىػتضظ   ػت . ك ػدء المض ػػكؿ أل حػا مىػتكقند تمؤ ػػد ف همػد )إف 

ف  ه ػػر ذلػػؾ ل ػػكههـ مىترىػػحكف ،ح ػػا غ ػػر ألهػػا متهػػي ،حػػو تهػػز حهـ مهزلػػة مػػكهػػذا  هد ػػة ،ػػف التػػكت ف "
 .(3)". كافت دف  هد ة ،ف ،مؿ الضدح ةىدم  ف لههي الهدهي

ػػدح مػػد كرد َّػػي ىػػكرة  كىػػؼ كقأػػة ىػػ دهد   لػػكب  مػػ  أتهدلػػا ت ػػاف  كىػػؼ  كمػػف ذلػػؾ أ  ن
 : :قدؿ ت دلؤََُُّْْدبدَخٌَُِخبِْٖٓبلَْْػُبؤََٓشَىُْْبؤَزٌُىُْْبَٓدبًَدَٕبُّـتنِِبػَنْي َُّدبلَدـَصًبكِِبَٗلتظِبَّؼْوٌُذَببًَ َِٖٓبخَُِّوِبِْٖٓبؽَِْءٍببِ

ٌََُِّٖبؤًَتؽَشَبخُنَّدطِبَُدبَّؼٌََُِْٕٔ هَنَدىَدبًَبَِّٗوُبَُزًُبػِِتٍْبَُِٔدبػََِّْٔنَدهُبًَ
(4) 

ـٍ ًمفى الح ًا ًمٍف  ىٍيءو ًإ   ال محة الطك حة َّي قكلا ت دلو: )  ٍههي ػةن مىد  ىدفى  يٍغًهي ،ى د ى ح ػث  ػدء  (.حى
ػػةن قكلػػا ) د ى كهػػي تر ػػ   حاألرب كالحتدهػػة( مض ػػك ن أل حػػا ملٌ ػػدن لحض ػػؿ َّطدلػػت ال محػػة تدلتل  ػػد. ك)الحد ػػة( حى

 ذلػؾ أف أػدحب الحد ػة  حػؼ تهػػد حَّػي ا ػتلدقهد الػو َّ ػرة كاحػدة هػي ا قدمػة ،حػػو ال ػيء كالت ػتث تػا
كمد  دهت هػذا ىػت حا َّهػك  ح( أها   ر لا  كؾكاألأؿ َّي )اٍلحدج   حمالـز لحض ر َّ هد مل ـ ،حو ته زهد

ت ػػػت هند تدل ػػػ رة ذات  تػػػا كت ػػتث تػػػا. َّىػػػم ت الحد ػػػة لحػػػاَّػػػاٌم  ػػػيء مػػػر  ،ح ػػػا ا،تح مت ػػتث تدأل ػػػ دء
 .كقػػػرب مههػػػد حا تػػػذاتهد مػػد مػػػر  تهػػد  هػػػذا ال ػػ رة َّػػػي حال ػػكؾ. أم: أهػػػد ملػػ ـ ،ح هػػػد متمىػػػؾ تل ػػدلهد

دح كأك،ههد تأٌرؼ الض ؿ: اح حكالحك دء مههد  .(5)حكج   حكٌجح كحدج  حكج َّهك حدلوتدج  حتدج احت د ن
كتاتي )حد ة( ههد كَّؽ ك ا مف أك ا اف،راب كالتضى ر مض ػك ن أل حػا ك  ػكف الم هػو: مػد  ػدف 

. كذهب ت ض الهحػدة كالمضىػر ف إلػو (6)  غهي ،ههـ ل يء مف األ  دء إ  أل ؿ حد ةو َّي هضس   لكب
 .(7)ل ف حد ة َّي هضس   لكب ق دهدا ىتثهدءح ،حو م هو: إلو ا،تتدر )حد ة( مهأكب ،حو 

ػػةن : )إلػػو إ،ػػراب  م ػػؿ الب مػػثك د ى مػػد ذهػػب إل ػػا الهحػػدة كهػػك تاك ػػؿ )إ (  أل حػػا؛ ألفٌ  ( مض ػػك ن حى
ح ك  اىػػتدراؾ (8)   هىػػ ـ مػ  ىػػ دؽ ا  ػة؛ ألٌف )ل ػػف(  مػد قػدؿ اتػػف ه ػدـ: تض ػػد ا ىػتدراؾقػد تػػػػػ)ل ف( 

ـٍ ًمػػفى الح ػػًا ًمػػٍف ههػػد أداة حأػػر مػػف  ػػكف ال محػػة مىػػتكقة تهضػػي ) ههػػدح َّت ػػكف )إ ( ػػٍههي ػػدفى  يٍغًهػػي ،ى ػػد  ى مى
و مهػا هإ ( لػ س مػف  ػهس المىػتث) إ ( ا ىػتثهدل ة َّػإذا  ػدف مػد ت ػدذ ر الهحػدة اىػت مد ت )(ح ك  ىٍيءو 

                                                             

 .270: صتيسير ال ريـ الرممف  (1)
 .231ح ص8: جالتمرير والتنوير  (2)
 .231ح ص8: جنفسوالمرج    (3)
 .68: ا  ة سورة يوسؼ  (4)
 .127ح ص2: جالخص ئص هظر:   (5)
 .524ح ص6: جالدر المصوف  (6)
عرابػػو  هظػر:  (7) : روح المعػػ نيح 489ح ص2: جال شػ ؼح 422لحهحػدس: ص إعػراب القػػرآفح 119ح ص3: جمعػ ني القػرآف واع
 .21ح ص7ج
 .322ح ص1: جمغني اللبيب  (8)
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ف  ػػدف مػػد ت ػػد )إ ( مضػػردنا َّػػإف )إ ( تلػػدر تم هػػو )دح  ػػدف ا ىػػتثهدء مهلط نػػ ( ،هػػػد إف  ) (ح أخػػتف  ل ػػكا 
(ح ) الح دز  فح َّ هأتكف مد ت دهد ،حو تكهـ اىـ ل ػٍف( المخضضػة ك،هػد تهػي تمػ ـ تلػدر)إ ( تم هػو )ل ػفى

،هػدمد  اال دطضةح َّ تت  ا ىـ الذم ت ػدهد إ،ػراب ا ىػـ الػذم قتحهػد كهػذا مػد أ ػدر إل ػا ىػ تك ا َّػي  تدتػ
 .(1)قدؿ:" هذا تدب  ختدر َّ ا الهأب"

 ب لمفعوؿ فيوب لتقييد إط لة بن ء الجملة  -خ مًس 
م ػث ههػد : )اتدطراد هحػك (َّي)ف م هو مٌ زمدف أك م دف  ي ،ٌرؼ اتف ،ل ؿ المض كؿ َّ ا تاها: "

ام ػث َّػي  :ألف الم هػو(؛ َّػي)ك ؿ مههمد ت ػمف م هػو  حد ظرؼ زمدفكأزمهن ح ظرؼ م دف: َّههد (دأزمهن 
َّػي ال محػة م هػو )َّػي( تػدٌطراد مهمػد تغ ػرت ال كامػؿ . َّد ىػـ الػذم ت ػمف (2)"هذا المك ػ  كَّػي أزمػف

التي تدخؿ ،ح اح ك ػدف مػف هػذا األهػكاع األرت ػة مػف ا ىػـ: اىػـ الزمػدفح أك اىػـ الم ػدفح أك دٌؿ د لػة 
،در ة مؤقتة ،حو أحدهمدح أك أ رتا ال رب م رل ظرؼ الزمدف لت ػمها م هػو )َّػي( َّهػك َّػي ،يػرؼ 

 .(3)الهحدة ظرؼه مض كؿه َّ ا
الد تكر محمد حمدىة ،تد الحط ؼ: "  تمد تهػدء ال محػة َّػي تػراتط الض ػؿ مػ  المض ػكؿ َّ ػا   لكؿ

،حػػو  -تدف ػػدَّة إلػػو الهأػػب كهػػك تدل المػػة الحغك ػػة الكا ػػحة َّػػي  ػػكف الظػػرؼ لػػ س ،هأػػرنا إىػػهدد ند–
لمأػطحع كقكع الحدث الذم  دؿ ،ح ا الض ؿ َّ ا ىػكاء أ ػدف "المض ػكؿ َّ ػا" زمدهنػد أـ م دهنػدح كلػذلؾ  ػدف ا

 .(4)الداؿ ،ح ا هك "المض كؿ َّ ا" أك "الظرؼ" كهمد تم هو كاحد"
ك ي ىػػدُّ المض ػػكؿ َّ ػػا مػػف الكظػػدلؼ الهحك ػػة التػػي تل ػػد زمػػدف حػػدكث الض ػػؿ كم دهػػا؛ َّتطػػكؿ تػػذلؾ 
ال محة؛ َّدلظرَّ ة هي إحدل اللرالف الم هك ة ،حو إرادة م هو المض كؿ َّ ػاح كهػي مػف قػرالف التخأػ ص 

همػد تػاتي َّػي  أم لتل  د زمف افىهدد أك م دها؛ ألف الظرَّ ة مف ال هدأر غ ر األىدى ة َّػي التر  ػب؛ كا 
التر  ب فطدلة ال محػة؛ ألف  الض ػؿ   تػٌد لػا مػف حٌ ػز م ػدهي كزمػدهي  لػ  َّ ػاح َّدلظرَّ ػة تهك، هػد ،دمػؿ 

ا َّتخأػص زمػدف مهـ كقكم َّي تل  د افىهدد متو مد ق ؿ تاح ألٌف هػذا الظرَّ ػة تض ػد م هػو المض ػكؿ َّ ػ
 .(5)الحدث كم دها ،حو م هو ا قتراف

كىػػ درس التدحػػث المض ػػكؿ َّ ػػا الملٌ ػػد ل هػػة زمػػدف الض ػػؿ أك م دهػػا َّػػي آ ػػدت قأػػص األهت ػػدء 
 دراىةح كذلؾ ،حو الهحك التدلي:المحؿ 

  

                                                             

 .319صح 2: جال ت ب  (1)
 .191ح ص2: جشرح ابف عقيؿ  (2)
 .232-231صأوضا المس لؾ:   (3)
 .150: صبن ء الجملة العربية  (4)
ح هدد ػة رم ػدف اله ػدرح دار ال تػب القرائف بيف اللغوييف واألصولييفح 197-196: صاللغة العربية معن ى  ومبن ى  هظػر:   (5)

 .329ـح ص2015ح 1ال تب ال حم ةح ت ركتح ط
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 :أوًَل: م  ج ء في آي ت قصص األنبي ء مفعوؿ فيو ظرؼ زم ف
 حَّ ػا  ػالـي المػت حـ الضدأػؿي تػ ف مػد م ػوح كمػد هػك آتو كهك الػذم  لػ  : اىـ لزمف الحدؿح اآلف -1

ح كهػػك مػػف آف ال ػػيء أ هنػػد لكقػػت ح ػػر  م  ػػا أك ت ػػضح كهػػك اىػػـ (1)كهػػك متهػػي ،حػػو الضػػتع
. كقػػد  ػػػدء هػػػذا ا ىػػـ َّػػػي آ ػػدت قأػػػص األهت ػػػدء ملٌ ػػدنا تػػػا الض ػػؿ َّػػػي ثالثػػػة (2)تم هػػو )حػػػدف(

 مكا   هذ ر مههد مد  حي:
غػراؽ اا ت ػدلو لضر،ػكف كقكمػا  مد  دء َّي قأة ى دهد مكىو  م  تهي إىػرال ؿ كَّر،ػكف كا 

آُتإَٔبًَهَذْبػَقَْْطَبهَسَُْبًًَُنْطَبَِٖٓبخُتُٔلتغِذَِّٖكه دة تهي إىرال ؿح قدؿ ت دلو: 
(3) 

ػػػٍ تى )ال محػػػة الطك حػػػة قكلػػػا ت ػػػدلو  قىػػػٍد ،ىأى (؛ ح ػػػث  ػػػدء ا ىػػػـ )ا ف( مض ػػػك ن َّ ػػػا ظرَّنػػػد آٍ فى كى
كقػد ،أػ ت اا   ا ف تؤمف ح ف  لىت مف الح ػدة َّطدلت ال محة تدلتل  دح كالم هو:لحض ؿ زمده ند ملٌ دنا 

أف  حؿ تؾ ،ذاتػاح ك هػت مػف المضىػد ف الغػدل ف َّػي ال ػالؿ كال ػركر كأػد الهػدس ،هػد د ػف اا.  قتؿ
ح كد لػػػػة ا ف تػػػػؤمفح أم هػػػػذا الكقػػػػت( تلػػػػد را: آمهػػػػت)ظػػػػرؼ لض ػػػػؿ محػػػػذكؼ دؿ ،ح ػػػػا قكلػػػػا:ك)ا ف( 

مؤذف تاف الكقت الذم ،حؽ تا افه در ل س كقتػد  هضػ  َّ ػا اف مػدف ألف افه در " ا ىتضهدـ ا ه در؛ ألف  
 .(4)"ضيح َّ  كف الم هو:   إ مدف ا فا ىتضهدـ افه درم َّي قكة اله

 ،هػػدمد طحػػب المحػػؾ رؤ ػػة ىػػ دهد  كىػػؼ  كمهػػاح قكلػػا ت ػػدلو َّػػي قأػػة ىػػ دهد  كىػػؼ 
هدٍَبٓدبخَيتسٌَُُّٖببِرتبسخًَدْظَُّٖبٌُّعُقَبػَدْٖبَٗلتغِدوِبببى ف كرَّ ا الخركج حتو تثتت تراءتػا: كاألمر تإخرا ا مف ال

خُقَّددِهِنيَبَٗلتغِوِبًَبَِّٗوُبََُِٖٔبهُِتَٖبلدػَبَُِِّوِبٓدبػَِِْٔندبػََِْْوِبِْٖٓبعٌُءٍبهدَُطِبخْٓشَؤَشُبخُتؼَضِّضِبخُتإَٔبلَقْمَـَبخُتمَنُّبؤََٗدبسخًَدْظُوُبػَْٖ
(5) 

ػػػؽُّ طدلػػػت ال محػػػة تدلتل  ػػػد َّػػػي قكلػػػا ت ػػػدلو: ) ٍأػػػحىصى اٍلحى لحػػػزمف ظػػػرؼ (؛ َّلكلػػػا )ا ف( اٍ فى حى
ح كتل  ػد الظػرؼ لحض ػؿ المد ػي )حأػحص( دلض ػؿمتهٌو ،حو الضتع َّػي محػٌؿ مهأػب مت حٌػؽ ت الحد ر

طدلتا ال محةتد،ي )حأحص( ،مؿ ،حو اتىدع تهدءالر  لدمند ،حو الض ػؿ َّ ػا . كم يء ظرؼ الزمدف مكا 
مػػد قتػػؿ ذلػػؾ الزمػػدف  ا ف   قتحػػا لحد لػػة ،حػػو أف  د لػػة ا ختأػػدص َّ  ػػكف الم هػػو الػػد لي ل  ػػة أم "

تػدلمراكدةح َّدللأػر قأػر ت  ػ ف إذ  ػدف المحػؾ    ػدرم أم    دف زمف تدطؿ كهك زمف تهمة  كىؼ
هػػك كقػػت رمػػي امػػرأة ال ز ػػز إ ػػدا أـ   الػػكقت ف كقػػت الأػػدؽ أهػػك كقػػت ا،تػػراؼ الهىػػكة تهزاهػػة  كىػػؼ

 .(6)"تدلمراكدة

                                                             

 .131ح ص3: جصؿشرح المف  (1)
 .40ح ص13: جلس ف العربح 218ح ص2: جشرح التسييؿ  (2)
 .91: ا  ة سورة يونس  (3)
 .277ح ص11: جالتمرير والتنوير  (4)
 .51: ا  ة سورة يوسؼ  (5)
 .291ح ص12: جالتمرير والتنوير  (6)
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:  اتي ت دهد  محة اىم ة أك َّ ح ةح كت كف ال محػة ت ػدهد َّػي م ػؿ  ػٌر تدف ػدَّةح كقػد ذ ػر إذ -2
د لحزمػػػػدف  اتػػػػف ه ػػػػدـ َّػػػػي مغه ػػػػا أف  )إذ( اىػػػػـ  ػػػػاتي ،حػػػػو أرت ػػػػة أك ػػػػا: األكؿ: أف ت ػػػػكف اىػػػػمن

كت ػػػكف غدلتنػػػد َّػػػي أكالػػػؿ اللأػػػصح  لكلػػػا المد ػػػي َّتىػػػت مؿ ظرَّنػػػدح كهػػػك الغدلػػػب كمض ػػػك ن تػػػا 
ذ فرقنػػ  ب ػػـ البمػػرت ػدلو: " د لحػػزمف المىػػتلتؿح واع " أم اذ ػركا كقػػت ذلػػؾ. كالثػػدهي: أف ت ػػكف اىػػمن

ولػػػف يػػػنفع ـ اليػػػـو إذ ظلمػػػتـ أن ػػػـ فػػػي العػػػذاب كالثدلػػػث: أف ت ػػػكف لحت ح ػػػؿح  لكلػػػا ت ػػػدلو: "
د لحمضد اةح كهي الكاق مشتر وف  .(1)ة ت د )ت هد( أك )ت همد(". كالرات : أف ت كف اىمن

كقػػد كرد هػػذا ا ىػػـ )إذ( ظرَّنػػد لحزمػػدف َّػػي آ ػػدت  ث ػػرة مػػف آ ػػدت قأػػص األهت ػػدءح مههػػد: قكلػػا 
ِِٓببببببببببم  قكمػا:  ت دلو َّي قأة ى دهد هكح  َٓودد ْْب ٌُ ْْ د َِ ًَُسدَشبَػ َٕب ْٕبًدد ِّبِب ٌْ ِٓدِوبّددبَهد ٌْ َو ُِ ٍَب ُٗدٌٍقبِبرتبهدد ََٗسَإب ْْب ِْْي َِ َُبَػ ًَخظت

ُبزِأّدضِبخَُِّوًَِظَزتًِريِ
ـٍ هىتىاى هيكحو ًإٍذ قدؿى ًللىٍكًماً ال محة الطك حة )ح (2) حىٍ ًه (  محة طدلت تػدلمض كؿ َّ ػا )إذ( كىاٍتؿي ،ى

( كالم هػو:  كهك ظرؼ لمد م و مف الزمدف مت حؽ تدلمأدر )هتػا( تم هػو ختػرح أك مت حػؽ تدلض ػؿ )اتػؿي
ة ىػػ دهد هػػكح إ مػػدء إلػػو أف محػػدكر )هتػػا( َّ ػػا  حمأػػدرلكتل  ػػد الظػػرؼ الزمػػدهي اتػػؿي ختػػرا كقػػت قػػدؿ للكمػػاح 

  أر   ال تا ت ف الم ر  ف كت ف قػـك هػكحألها ك ا ؛ ارهـ ،حو اف،راض هك محؿ ال ترةقكما كا 
 َّ ػدف ذلػؾ د طػك الن َّي أـ آذاههـ ،ف د،كة رىكلهـح كقكلا ذلؾ لهـ إهمد  دف ت د أف  رر د،دءهـ زمهن 

 .(3)آخر  دؿ ت ها كت ههـ
بِرتبهدٍَبُِإَزِْوِبًَهٌَِْٓوِبٓددببب*ًَخظتَُبػََِْْيِْْبَٗسَإَببِزْشخىَِْْب: م  قكمػا كقكلا ت دلو َّي قأة ى دهد إتراه ـ 

ظَؼْسُذًَُٕ
(تدلمض كؿ َّ ا )إذ( َّي قكلا تدلتل  د  طدلت ال محةح (4) أم حػ ف قػدؿح كهػك ظػرؼ لحػزمف  )ًإٍذ قػدؿى

الظرَّ ػػة تد ىػػـ )إذ( َّ ػػا ت ػػدف لم رَّػػة م ػػمكف الهتػػا ،حػػو ىػػت ؿ  كد لػػة(ح اٍتػػؿي المد ػػي مت حػػؽ تدلض ػػؿ )
اف  ػدح ت ػد افتهػدـ أك التضىػػ ر ت ػد افتهػدـ؛ ألف  الختػػر  ػدف ،ػف قأػة قػػد م ػت َّهدىػب الىػػ دؽ أف 
 ك ػع هػػذا الهتػػا تدىػػـ زمػػدف م ػدؼح ك ػػذلؾ هػػذا َّ ػػا ترىػػ ف لهػػذا الهتػا َّػػي الػػهضس كتا  ػػدا َّػػي الػػذهف؛ 

  كقة لم رَّة هذا األمر المتهـ أك المخضي.ألف  الهضس ت كف مت
ػػدح قكلػػا ت ػػدلو َّػػي مك ػػ  آخػػر مػػف قأػػة ىػػ دهد هػػكح  مػػ  قكمػػا الػػذ ف  ػػذتكا:  كمهػػا أ  ن

بِرتبهدٍَبَُيُْْبؤَخٌُىُْْبٌُٗقٌبؤَ بظَعَّوُدٌَٕبب*ًَزَّزَطْبهٌَُّْبٌُٗقٍبخُتُٔشْعَِِنيَب
طدلػت ال محػة تػدلمض كؿ َّ ػا )إذ( كهػك ظػرؼ ح (5)

ػػػذ تىتٍ مد ػػػي مت حػػػؽ تدلض ػػػؿ )لحػػػزمف ال تػػػدلظرؼ الزمػػػدهي )إذ(  حلػػػؽ ك  ػػػ ؿ  تضأػػػ ؿ اللأػػػة ء(. كاتتػػػدا ى
ظدهرة أىحكت ة َّي ،رض اللأص اللرآهيح ك   ؿ مدخالن لحىػرد كالحػكار داخػؿ ال مػؿ اللأأػيح ممػد 

                                                             

 . )تتأرؼ(.88-84ح ص1: جمغني اللبيب هظر:   (1)
 .71: ا  ة سورة يونس  (2)
 .235ح ص11: جالتمرير والتنوير  (3)
 .70-69: سورة الشعراء  (4)
 .106-105: ا  ة سورة الشعراء  (5)
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 غهػي ،ػف التمه ػػد كالتكطلػة تتحػػؾ ا ه طدَّػةح مػ  )حىػػف الػتخحص( مػػف افختػدر ،ػف اللأػػة إلػو الكلػػكج 
كالدخكؿ َّي أحداث اللأة ككقدل هدح كالد لة الزمه ة لهذا الظرؼ تتمثؿ َّي  كهػا ظػرؼه لحت ػذ بح كهػك 

ح َّ اههػػد أدارت ح كهػػك الػػزمف الػػذم كق ػػت َّ ػػا تحػػؾ األحػػداثح مػػ  اىػػتر دع الػػزمف،ػػف زمػػدفو مد ػػدو ،تػػدرة 
األحػػػداث مػػػف تػػػدا تهد ت ػػػدمد ذ ػػػرت الهت  ػػػة مػػػف آخرهػػػدح َّ ػػػدف هػػػذا ا ىػػػتر دع تتحػػػؾ ال حمػػػة المػػػك زة 

 .(1)المختأرة
: تىػػتخدـ )إذا( َّػػي  ػػالـ ال ػػرب غدلتنػػد ظرَّنػػد لمػػد  ىػػتلتؿ مػػف الزمػػدف ت ػػمف م هػػو ال ػػرطح إذا -3

أ  تػؾ إذا )ح ك(ذا اهتأػؼ الههػدرآت ػؾ إ)أك َّػي ح ػـ المتػ لف هحػك:  حمد  ح هد متػ ٌلف ال ػكف أفٌ ك 
َّػػإٌف  كهػػا  (إفٍ )تخػػالؼ  (ح َّػػدألكؿ متػػ لف الكقػػكع كالحػػدكثح كالثػػدهي َّػػي ح ػػـ المتػػ لفحد،ػػكتهي

كلػػذا َّػػإٌف )إذا( ال ػػرط ة الظرَّ ػػة هػػذا تحتػػدج ح (2)ك،ػػدـ  كهػػا   ر حػػدف ألحػػدهمد ،حػػو ا خػػر
ل ػاح ك ث ػػرنا مػد   ػػكف  محتػ فح  محػة  ػػرط تلػ  ت ػػد إذا متد ػرةح كت ػػكف َّػي محػػؿ  ػر م ػػدؼ إ

د  .(3)َّ حهد مد  ندح كأقٌؿ مها أف   كف م در،ن
 ظرَّند مت مهند م هو ال رط َّي آ دت قأص األهت دء َّي مكا    ث رة مههد: ردت )إذا( كقد ك 

لَعََّببِرخبـدءَبؤَْٓشُٗدبًَكدسَبخُعَّنٌُّسُبكأمرا تأه  الىض هةح قدؿ ت دلو:  مد  دء َّي قأة ى دهد هكح 

بَٓؼَوُببِ َّبهََِِْ هُِتنَدبخلَِْٔتبكِْيدبِْٖٓبًٍَُّبصًَْـَِْْٖبخؼتنَِْْٖبًَؤَىَِْيَببِ َّبَْٖٓبعَسَنَبػََِْْوِبخُتوٌٍَُْبًََْٖٓبآََٖٓبًَٓدبآََٖٓ
(4) 

َّػدرى الت هُّػكري قيٍحهىػد اٍحًمػؿٍ ال محة الطك حػة قكلػا ت ػدلو: ) هػد كى مض ػك ن  ػدء الظػرؼ )إذا(  (.ًإذا  ػدءى أىٍمري
ح َّلٌ ػد الض ػؿ المد ػي )قحهػد( دلض ػؿالمىػتلتؿ َّ ػا م هػو ال ػرط َّػي محػٌؿ هأػب مت حٌػؽ ت َّ ا ظرَّند لحػزمف

تد،تتػدر  ىيًتلىد تػػ)حتو( كهػي حػرؼ اتتػداء كغد ػةح كذلػؾ)قحهد( َّطدلت ال محة. كهالحظ أف  ال رط ك كاتا 
د ػػة ،هػػد حأػػكؿ ؿ م هػػو الغمػػد َّػػي حػػرؼ ال ػػرط مػػف م هػػو الزمػػدف كا  ػػدَّتا إلػػو  محػػة ال ػػرطح َّحأػػ

 .(5)م مكف  محة ال زاء

                                                             

ح ،دهدف مهدم الدل ميح دار غ داء لحه ػر اإلعج ز البالغي في القصة القرآنية. ك هظر: 254ح ص6: جإرش د العقؿ السليـ  (1)
 .281صـح 2013 -هػػػػػ1434ح 1كالتكز  ح ،ٌمدفح األردفح ط

"ح محػػب الػػد ف محمػػد تػػف  كىػػؼ التم مػػي ال ػػدَّ ي الم ػػركؼ شػػرح التسػػييؿ المسػػمى "تمييػػد القواعػػد بشػػرح تسػػييؿ الفوائػػد  (2)
هػػػػػ(ح تحل ؽ: الد تكر ،حي محمػد َّػدخر كآخػر فح دار الىػالـ لحطتد،ػة كاله ػر كالتكز ػ  كالتر مػةح اللػدهرةح 778تػػ)هدظر ال  ش( )ت

 .1935ح ص4ـح ج2007-هػػػ1428ح 1ط
-هػػػػ1414ح 2دار األمػػؿح األردفح ط  ،حػػي تكَّ ػػؽ الحمػػد ك كىػػؼ  م ػػؿ الز،تػػيالمعجػػـ الػػوافي فػػي أدوات النمػػو العربػػي    (3)

 .35ص  ـ1993
 .40: ا  ة سورة ىود  (4)
 .70ح ص12: جالتمرير والتنوير  (5)
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كَدٗتيََِوَددبلَعَّدَببِرَخبسًَِسَددبكِدِببببب: ،ح همػد الىػالـكمهاح قدؿ ت دلو َّي قأة ى دهد مكىو م  الخ ػر 

خُغَّلِْنَصِبخَشَهَيَدبهَدٍَبؤَخَشَهتعَيَدبُِعُـتشِمَبؤَىَِْيَدبَُوَذْبـِحتطَبؽَْْحًدببِْٓشًخ
كَدٗتيََِوَددببهضس ىػ دؽ اللأػة: كقكلا ت دلو َّي ح (1)

 (2)خلَعََّببِرَخبَُوَِْدبؿَُِدًٓدبكَوَعََِوُبهَدٍَبؤَهَعَِتطَبَٗلتغًدبصًََِّْصًبزِـَْْشِبَٗلتظٍبَُوَذْبـِحتطَبؽَْْحًدبٌُٗتشً
ا ،ػػػف مكىػػػو كأػػػدحتاح كهػػػك الخ ػػػرح أههمػػػد اهطحلػػػد لمػػػد تكاَّلػػػد كاأػػػطحتدح ت ػػػدلو مختػػػرن  لػػػكؿ 

مف تحلدء هضىػا ت ػرحا كت دهػاح َّر تػد   را حتو   كف هك الذم  تتدلا،ف  يء أهكا ترط ،ح ا أ   ىالا 
ح ػث  ػدء الظػرؼ )إذا( َّػي ا  تػ ف الىػدتلت ف مض ػك ن َّ ػا ظػرؼ زمػدف لحمىػتلتؿح ك محػة  .(3)َّي الىض هة

 محة ال ػرطح كهػذا التل  ػد الػذم أحدثػا ظػرؼ الزمػدف  ك حتدهمدمحؿ  ٌر م دؼ إل اح َّي ( ح كلل د)ر تد
قىهىػػدالػػذ رح أف  الض ػػؿ )  لػػدرف الزمخ ػػرم تػػ ف ا  تػػ ف ىػػدلضتيأطػػدؿ التهػػدء التر  تػػي لح محػػة. ك  رى (  ػػدء خى

 ؿى ً ػػخرقهػػد  ػزاء لح ػرطح ك ي  ؿى ً ػ ي (ح  لػكؿ: َّىلىتىحىػػاي خدل نػد مػف الضػدءح ت همػػد اقترهػت الضػدء تػػدل كاب َّػي قكلػا )
َّػػإف قحػػت: َّحػػـ خكلػػؼ ت ههمػػد  قحػػت: (ح أقتحػػتقػػدؿ  محػػة )د ،ح ػػاح كال ػػزاء قتحػػا مػػف  محػػة ال ػػرط م طكَّنػػ

 .(4)خرؽ الىض هة لـ  ت لب الر كبح كقد ت لب اللتؿ للدء الغالـ ألف  
دح قكلا ت دلو َّي قأػة ىػ دهد داكد كىػح مدف  لَعَّدَببكه ػـ اا ،ح همػد:  ،ح همػد الىػالـكمها أ  ن

ُنََُّْٔبخدْخٌُُِخبَٓغدًِنٌَُْْب بَّمْئَِنٌَُّْْبعَُِْْٔدُٕبًَـُنٌُدُهُبًَىُْْب بَّؾْؼُشًَُٕبِرخبؤَظٌَْخبػََِبًخدِبخُنََِّْٔبهدَُطْبََِْٗٔص بّدبؤَُّّيَدبخ
(5) 

حػػو كاًد اله ٍمػػؿً طدلػت ال محػػة تدلتل  ػػد َّػػي قكلػػا ت ػػدلو: ) ( ظرَّنػػد ًإذا(. ح ػػث  ػػدء ا ىػػـ )ًإذا أىتىػػٍكا ،ى
لمد  ىتلتؿ مف الزمدف مت مهند م هو ال رط َّلٌ ػد الض ػؿح كهػذا التل  ػد أطػدؿ تهػدء ال محػة. كم هػو ا  ػة: 

مالت قدلػت إحػدل الػهح ح تمف م ا مػف ال  ػكش كال هػكد ،حػو كادم الهمػؿ أم: حتو إذا مر ىح مدف
 ء. ؤمر تا ال لالألههد أمرتهـ تمد  ؛لرَّ لدتهد ادخحكا ت كت ـح خدطتتهـ مخدطتة ال لالء

ظػػرؼ زمػػدف تم هػػو حػػ فح كهػػك  لت ػػي َّ حػػ ف ت ػػدا   ػػتهدف َّ حػػي  (إذا)ك لػػكؿ اتػػف ،د ػػكر: "
ذا م مػػكؿ لض ػػؿ  كاتػػاح كأمػػد َّ ػػؿ  ػػرطا َّهػػك  محػػة  ألف   ؛ال ػػرط ك كاتػػا إذا م ػػمهة م هػػو ال ػػرطح كا 

 .(6)"دلت همحة ح ف أتكا ،حو كاد الهمؿم دؼ إل هد إذا. كالتلد ر: حتو ق
(ح : لّم  -4 ـٍ تاتي ،حو ثالثة أك ا: األكؿ: أف تخػتص تدلم ػدرع َّت زمػا كتهض ػا كتلحتػا مد ػ ند  ػػػػ)لى

 إفٍ ل محػة ا ىػم ةح هحػك قكلػا ت ػدلو: )كالثدهي: أف ت كف أداة اىتثهدء تمهزلة )إ ( َّتدخؿ ،حػو ا

                                                             

 .71: ا  ة سورة ال يؼ  (1)
 .74: ا  ة سورة ال يؼ  (2)
 .182ح ص5: ج ثيرتفسير ابف   (3)
 .736ح ص2: جال ش ؼ  (4)
 .18: ا  ة سورة النمؿ  (5)
 .240ح ص19: جالتمرير والتنوير  (6)
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ػلى  سو ضٍ هى  ؿُّ  ي  ػهىػ ٍ حى د ،ى م  ك ػدت ثده تهمػد  َّتلت ػي  محتػ فح كالثدلػث: أف تخػتص تدلمد ػي (1)(ظه دًَّ د حى
ح كتػػػػاتي ظرَّ ػػػػة زمده ػػػػة تم هػػػػو )حػػػػ ف( مته ػػػػة ،حػػػػو الىػػػػ كف َّػػػػي محػػػػؿ (2)،هػػػػد ك ػػػػكد أك همػػػػد

 حرؼ ك كد لك كد أك ك كب لك كب. كهي ،هد ى تك اح (3)هأب
َّػػي هت ػػدء كتػػذلؾ   ػػ ؿ ظػػدهرة أىػػحكت ة كرد هػػذا الظػػرؼ َّػػي آ ػػدت  ث ػػرة مػػف آ ػػدت قأػػص األ

ََُّٔدبـدءَبؤَْٓشُٗدبَٗفَّْْندبىٌُد :ًآ دت اللأصح كمف ذلؾ قكلا ت دلو َّي قأة ى دهد هكد  خبًَخَُّزَِّٖبآَٓنٌُخبَٓؼَوُبًَ

ْْبِْٖٓبػَزخذٍبؿَِِْظٍ زِشَلَْٔصٍبِٓنَّدبًََٗفَّْْندىُ
لىم  ال محة الطك حة )ح (4) ٍ هد د  دءى أىٍمريهدكى (  محة طدلت تدلظرؼ )لٌمد( هى  

هك مهأكب ،حو الظرَّ ة الزمده ة كهك تم هو )ح ف(؛ أم لمد  دء أمرهد تدل ذاب ،حو قػـك هػكد )لٌمد( ك 
فح كد لة التل  د تدلظرؼ )لٌمػد( م ػيء ه ٌ هد مف ال ذاب هكدنا كالمؤمه  كهك مد هزؿ تهـ مف الر ع ال ل ـ

د لػػة  ح كهػػذا َّ ػػاال ػػذابدفه ػػدء  ػػدف قتػػؿ ححػػكؿ الض ػػؿ المد ػػي ت ػػدا؛ ألف  الم هػػو اقتػػراب الم ػػيء؛ َّ
ٍ هد؛ لذلؾ قيٌ د الض ؿ )(5)التضخ ـ كالتهك ؿ  ( َّطدلت ال محة. هى  

ََُّٔدبًَسَدَبٓدءَبَٓذََّْٖبًَـَذَبػََِْْوِبؤَُّٓصًبَِٖٓبخُنَّدطِبَّغْوٌَُٕبًًََـَذَبِْٖٓبدًُِٗيُِْبخْٓشَؤَظَِْْٖبظَدزًُدخِٕبقدؿ ت ػدلو:  هددٍَبٓددببببًَ

ِبلَعََّبُّقْذِسَبخُشِّػدءُبًَؤَزٌُٗدبؽَْْخٌبًَسِريٌخَيتسٌُُٔدبهدَُعدب بَٗ غْوِ
دى ال محة الطك حة )ح (6) رى لىم د كى دى  كى ٍد ىفى كى ى (  محة مدءى مى

 محة طدلت تدلمض كؿ َّ ا )لٌمد( كهك ظرؼ زمػدف تم هػو )حػ ف( مت ػمف م هػو ال ػرط مت حػؽ تػدل كاب 
 )ك د(؛ أم ح ف كأؿ كتحغ مدءهـ.

م ربح مهأكب ،حو الظرَّ ة  ىػتغراؽ الػزمف المىػتلتؿح َّػال تلػكؿ: لػـ : كهك ظرؼ زمدف أبًدا -5
همػػػد تلػػػكؿ: لػػػف أَّ ػػػؿ ذلػػػؾ أتػػػدنا ؛ ألف  )لػػػـ( تلتػػػرف تدلض ػػػؿ الم ػػػدرع كتهضػػػي (7)أَّ ػػػؿ ذلػػػؾ أتػػػدناح كا 

 حدكثا َّي المد يح ت همد )لف( تلترف تدلض ؿ الم درع كتهضي حدكثا َّي المىتلتؿ.
كذلػػؾ َّػػي  حلحض ػػؿ مػػرةن كاحػػدة لح محػػة مل ػػدنا دء مطػػ الن لظػػرؼ َّػػي آ ػػدت قأػػص األهت ػػ ػػدء هػػذا ا

كتػػذ  را قكمػػا تػػه ـ اا كأمػػرا إ ػػدهـ تػػدخكؿ األرض الملدىػػة  حَّػػي قأػػة ىػػ دهد مكىػػو  ىػػكرة المدلػػدة
ًََسزُّدبببببببكرَّ هـ ذلؾح قدؿ ت ػدلو:  ٗتدَطب ُٓدٌخبِكَْيددبَكدرتَىدْربَؤ َٓددبَدخ ََِيدبَؤَزدًذخب َْٗذُخ ْٖب َُ َّٗدب ٌَُٓعَبِب َّد ٌُُخب يَبكَوَدظَِِددببَِّٗددبىَدىُنَددببببَهد

                                                             

 .4: ا  ة سورة الط رؽ  (1)
 . 370-367ص مغني اللبيب: هظر:   (2)
محمػد تدىػؿ تحل ػؽ: (  هػػػ905خدلػد األزهػرم )تشرح التصريا علػى التوضػيا  . ك هظر: 25ح ص1: جاألصوؿ في النمو  (3)

 .222ح ص2: جىم  اليوام ح 700ح ص1ـح ج2000-هػػػ1421ح 1ط  دار ال تب ال حم ةح ت ركت  ، كف الىكد
 .58: ا  ة سورة ىود  (4)
 .103ح ص12: جالتمرير والتنويرح 283ح ص6: جروح المع ني هظر:   (5)
 .23: ا  ة سورة القصص  (6)
 25: ص.المعجـ الوافي  (7)
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هَدػِدذًَُٕب
حىهىد أىتىػدنا ػدء المض ػكؿ َّ ػػا )أتػدنا( َّػي قكلػا ت ػػدلو )ح (1) حىهىد)مت حػؽ تػػده نػد زمد ظرَّنػػ( لىػٍف هىػٍدخي (؛ هىػػٍدخي

تدلػػدخكؿ إلػػو  حقػػـك مكىػػو كذلػػؾ ،هػػد امتهػػدع  ح(2)د لحهضػػي المؤ ػػد تدلػػدهر المتطػػدكؿح ػػث  ػػدء م حلنػػ
أرارهـ ،حو ال هدد كالتمرد كلـ تهض هـ ،ظة الر ح ف الأدلح ف  ػ لند الظػرؼ َّ ػدء  حاألرض الملدىة  كا 

 هدخحهد( َّطدلت ال محة.حض ؿ )ا( الذم  دؿ ،حو اىتغراؽ الزمف المىتلتؿ مل دنا لأتدن )
)َّػػي(ح : الغػػد هػػك ال ػػـك الػػذم  ػاتي ت ػػد  كمػػؾح كهػػك ظػػرؼ زمػػدف مهأػػكب مت ػػمف م هػػو غػػًدا -6

 .(3)هحك آت ؾ غدنا
قكلػػا  كقػػد كرد هػػذا الظػػرؼ مل ػػدنا لحض ػػؿ مطػػ الن لح محػػة َّػػي آ ػػدت قأػػص األهت ػػدء مػػرت فح مهػػا:

َِّتؼَرْبًَبَِّٗدبَُوُبَُمَدكِظ :ٌَُٕت دلو ح د ة ،ف أخكة  كىؼ  ؤَسْعِِتوُبَٓؼَنَدبؿَذًخبَّشْظَغْبًَ
(4) 

ػػدناال محػػة المطكلػػة  ػػدنا محػػة طدلػػت تػػدلمض كؿ َّ ػػا )( )أىٍرًىػػٍحاي مى ىهىػػد غى ( كهػػك ظػػرؼ زمػػدفح َّػػإخكة غى
هضكا ،ف أهضىهـ التهمة المده ة مف ،دـ إرىدلا م هـح ذ ركا لػا مػف مأػححة  كىػؼ  ،هدمد  كىؼ 

ػػدنا  ىٍرتىػػٍ  كى ىٍح ىػػبٍ أىٍرًىػػٍحاي مى ) كأهىػا الػػذم  حتػػا أتػػكا لػػاح مػػد  لت ػػي أف  ىػػمع تإرىػدلا م هػػـح َّلػػدلكا:  ( ىهىػػد غى
ه د ) حا َّي التر ة ك ىتاهسأم:  تهز  ػدًَّظيكفى كىاً  ح ح ػث  ػدء (5) اح كهحضظػا مػف أذل  ر ػداأم: ىػهرا، (لىاي لىحى
 ( مل دنا تدلمض كؿ َّ ا الزمدهي )غدنا( الداؿ ،حو ا ىتلتدؿ َّطدلت ال محة تدلتل  د.أىٍرًىٍحاي الض ؿ )
تلر تنػػد هر ت ػػددؿ ح كهػػي مػػدة طك حػػة مػػف الػػد:  مػػ  ًحٍلتػػة: كهػػي ظػػرؼ زمػػدف تم هػػو مػػدةُمُقبػػ  -7

 .(6)ثمده ف ىهة أك أ ثر
كقد كرد هذا الظرؼ َّي آ دت قأػص األهت ػدء مل ػدنا لحض ػؿ مطػ الن لح محػة مػرة كاحػدة كذلػؾ َّػي 

 ىكرة ال هؼ:
ًَبِرتبهَدٍَبٌُٓعََبُِلَعَدهُبَُدبؤَزْشَقُبلَعََّبؤَزُِْؾَبَٓفَْٔغَبخُتسَمْشَِّْٖبؤًَْبؤَْٓنَِِبلُوُسًدقدؿ ت دلو: 

(7)  
ليتنػػد محػػة ) ليتنػػد(  محػػة طدلػػت تػػدلمض كؿ َّ ػػا )أىٍك أىٍمً ػػيى حي ( كهػػك ظػػرؼ زمػػدف  ػػدؿ ،حػػو الػػزمف حي

 .(8)الممتد الطك ؿ مهأكب مت حؽ تػ)أم ي(ح أم أى ر زمهند طك الن 

                                                             

 .24: ا  ة دةسورة الم ئ  (1)
 . 446ح ص2: جإعراب القرآف وبي نو  (2)
 . 212: صالمعجـ الوافيح ك هظر: 117ح ص15ج لس ف العرب:  (3)
 .27كالمك   ا خر لحظرؼ )غدنا( َّي ىكرة اللمر: ا  ة  .12: ا  ة سورة يوسؼ  (4)
 .367: صتيسير ال ريـ الرممف  (5)
 .326ح ص1: جلس ف العرب  (6)
 .60: ا  ة ال يؼسورة   (7)
 .731ح ص2: جال ش ؼ  (8)
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: مت ػػمهة م هػػو ال ػػرطح مر تػػة مػػف ) يػػٌؿ( المهأػػكتة ،حػػو الظرَّ ػػةح ك)مػػد( إمػػد مأػػدر ة مػػ  ل   -8
مػػد ه ػػرة مكأػػكَّة تم هػػو )كقػػت(ح ك) ٌحمػػد( تض ػػد الت ػػرار كل ههػػػد   كالزمػػدف ت ػػدهد محػػذكؼح  كا 

 .(1)تت رر َّي  محة كاحدةح ك  كف الض ؿ ت دهد مد  ند
كأمػر اا لػا  كمف أمثحة هذا الهكع َّي آ دت قأص األهت ػدءح مػد  ػدء َّػي قأػة ىػ دهد هػكح 

ٍَببِْٕبظَغْخَشًُخبِٓنَّدبكَةَِّٗدبًََّقْنَغُبخُتلُِتيَبًًَََُِّٔتاف  أه  الىض هةح ح ث قدؿ ت دلو:  دبَٓشَّبػََِْْوِبََِٓإ بِْٖٓبهٌَِْٓوِبعَخِشًُخبِٓنْوُبهَد

َٗغْخَشُبِٓنٌُْْْبًََٔدبظَغْخَشًَُٕ
كا ًمٍهػاي ال محػة الطك حػة تدلتل  ػد )ح (2) ه ًمػٍف قىٍكًمػًا ىىػًخري ػألى حىٍ ػًا مى ػر  ،ى ػد مى (  محػة كى يح مى

كا ًمٍهػاي الم رتة م هو ال ػرط مت حػؽ تػػػ) ( يح مىدطدلت تدلمض كؿ َّ ا ) ك أػه  (ح كالم هػو:  لػكؿ ت ػدلو ىىًخري
كا مػػف هػػكحح ك لكلػػكف لػػا: ليػزى ح  لػػكؿ: هى ىػػخركا مهػػا ،ح ػا  مد،ػػة مػػف  تػػراء قكمػاهػكح الىػػض هةح ك حمػػد مػػٌر 

ءكا مهػػد ح إف تهػػز َّ لػػكؿ لهػػـ هػػكح: )إف تىػػخركا مهػػد( ة َّػػي التػػرأتحٌكلػػت ه ػػدرنا ت ػػد الهتػػٌكةح كت مػػؿ الىػػض ه
ح َّإهػػد ههػػزأ مػػه ـ َّػػي ا خػػرةح  مػػد تهػػزءكف مهػػد َّػػي الػػده د . كد لػػة تل  ػػد الض ػػؿ تػػدلظرؼ أف  ) ػػؿ( (3)ال ػػـك

ا تىتت الظرَّ ػة تدف ػدَّة إلػو الظػرؼح كهػك مت حػؽ ىػخركاح كهػك  كاتػا اهتأتت ،حو الظرَّ ة؛ أله هد "
 .(4)"،ح ا مف  هة أخرل. كالم هو: كىخر مها مأل مف قكما َّي  ؿ زمف مركرهـ

مضردهد ىهةح قدؿ اتػف قػدرس: الىػ ف كالهػكف كالهػدء أأػؿ كاحػد  ػدؿ ،حػو زمػدفح َّدلىػهة سنيف:  -9
الهخحة إذا أتػت ،ح هػد  ىىهىهىًت ح ك لدؿ ىيهىٍ هىةن م ركَّةح كقد ىلطت مههد هدءح َّهلكؿ َّي تأغ رهد 

هحػك: . كهػي ظػرؼ زمػدف متأػرؼ مهأػكبح  ػٌمف م هػو )َّػي(   لضظهػد كتػدطرادح (5)األ،كاـ
. كقػد كرد هػذا (6)كلدت ىهة الهأر أم َّي ىهة الهأػرح َّػإف َّلػد ال ػرط أ،رتػت حىػب مكق هػد

َُدْْبُٗشَزِّديَببببقػدؿ ت ػدلو:  الظرؼ َّي آ دت قأص األهت دء ملٌ دنا لحض ؿ َّي ،دة مكا   مههد: هددٍَبؤَ

ُِْددذً َُسِؽتددطَبكِْندددبِٓددْٖبػُُٔددشِىَبعِددنِنيَبكِْندددبًَ خبًَ
ػػًرؾى ت ػػدلو: ) ال محػػة الطك حػػة قكلػػاح (7) لىًتثٍػػتى ًَّ هػػد ًمػػٍف ،يمي كى

( كهػك ظػرؼ زمػدهي قٌ ػد الض ػؿ المد ػي )لتػث(ح كد لػة ًىًه فى (  محة طدلت تدلمض كؿ َّ ا )ًىًه فى 
تل  د الض ؿ تدلظرؼ الزمدهي أف هذا الظرؼ َّ ػا م هػو ال ثػرةح كهػك  هد ػة ،ػف طػكؿ المػدة التػي 

                                                             

ح هتػػػة اا تػػػف ،حػػػي الحىػػػف ال حػػػكم الم ػػػركؼ تػػػدتف ال ػػػ رم أمػػػ لي ابػػػف الشػػػجريح ك هظػػػر: 221ح ص1: جمغنػػػي اللبيػػػب  (1)
دراسػػػ ت ح 554ح ص2ـح ج1991 -هػػػػػ1413ح 1هػػػػػػ(ح تحل ػػػؽ: الػػػد تكر محمػػػكد الطهػػػدحيح م تتػػػة الخػػػده يح اللػػػدهرةح ط542)ت

ح 376ح ص2هػػػ(ح تأػػد ر: محمػكد  ػد رح دار الحػد ثح اللػػدهرةح د.طح ج1404ح محمػػد ،تػدالخدلؽ ، ػ مةح )تالقػرآفألسػلوب 
 .252-251: صالمعجـ الوافي

 .38: ا  ة سورة ىود  (2)
 .310ح ص15: جج م  البي ف في تأويؿ القرآف  (3)
 .68ح ص12: جالتمرير والتنوير  (4)
 .103ح ص3: جمعجـ مق ييس اللغة  (5)
 .181: صالمعجـ الوافي  (6)
 .18: ا  ة سورة الشعراء  (7)
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ات لمد كق  َّ هػد مػد  ػدف  خدَّػاح كَّدتػا ،هد َّر،كف َّهي  دهت ىه ف ه د م ث َّ هد مكىو 
 .(1)تا مف ذتع األطضدؿمد  دف  حتدط 

أأؿ ال حمة هػي التيٍ ػرىة التػي هػي أٌكؿ الههػدرح َّد ػتؽ مػف لضظػا لضػظ الض ػؿح : قدؿ الراغب: ب رةً  -10
ػػرى َّػػالف تي يػػكرن  ػػر ا: إذا خػػرج تيٍ ػػرىةنح كالتى يػػكر: المتػػدلغ َّػػي الت ػػرةح كتى  ػػر َّػػي حد تػػا َّل ػػؿ: تى ى كاٍتتى ى

كتأٌكر مههد م هو الت   ؿ لتلدمهد ،حو ىدلر أكقدت الههػدرح َّل ػؿ ل ػٌؿ مت  ػؿ ح كتىد ىرى ميتىد ىرىةن 
 .(2)اا كأىٍت درن تي ىرن ح ك  م  ،حو َّي أمر: ًتٍ ر

مػػد  ػػدء َّػػي قأػػة كمػػف أمثحػػة ذلػػؾح َّػػي آ ػػدت قأػػص األهت ػػدءح  )ت ػػرةن( مػػرت ف الظػػرؼ كقػػد كرد
َُْْيِْْبؤَْٕبعَسِّمٌُخبزٌُتشَشًبًَػَؾًِّْدلا ت دلو: ح كذلؾ َّي قك ى دهد ز ر د  َبهٌَِْٓوِبَِٖٓبخُتِٔمْشَخذِبكَإًَْلََببِ كَخَشَؾَبػََِ

(3) 
ػػت حيكا( ظرَّنػػد زمده نػػد ملٌ ػػدنا لحض ػػؿ )تيٍ ػػرىةن  ػػدء المض ػػكؿ َّ ػػا ) ( كهػػذا التل  ػػد الػػذم أحدثػػا الظػػرؼ ىى
 الزمدهي أطدؿ تهدء ال محة.

"ال ػػدد كالحػػدء كالحػػرؼ الم تػػؿ أأػػؿ أػػح ع كاحػػد  ػػدؿ ،حػػو تػػركز قػػدؿ اتػػف َّػػدرس: : ضػػمى -11
ح كهػػػك ظػػػرؼ زمػػػدف (4)ال ػػػيءح َّدل ػػػحدء: امتػػػداد الههػػػدرح كذلػػػؾ هػػػك الكقػػػت التػػػدرز المه  ػػػؼ"

ٍد تػػا كقػػت أك  ػػـك  مهأػػكبح كهػػذا الظػػرؼ   ػػكف مهأػػرَّند كغ ػػر مهأػػرؼ؛ َّدلمهأػػرؼ مػػدلـ  يػػرى
ػػػحدؾ  ػػػحن م ػػػ فح هحػػػك: ) المهأػػػرؼ إف دٌؿ ،حػػػو كقػػػت م ػػػ ف هحػػػك: (ح أٌمػػػد غ ػػػر و متػػػدرؾ ي

و(ح كهحػك: )ح ػر  ػـك ال م ػة  ػحكةى(ح كىػتب مه ػا الأػرؼ؛ ألهػا أت تؾ  ػـك ال م ػة  ػحى )
 .(5)،حـ  هس كَّ ا تدء التاه ث

 َّي آ دت قأػص األهت ػدءح كذلػؾ َّػي قأػة ىػ دهد مكىػو مرت ف ) حو(  كقد كرد الظرؼ
هدٍَبٌَْٓػِذًُُْْبٌَُّّْبخُضِّّنَصِبًَؤَْٕبُّمْؾَشَبخُنَّدطُبمُمًَم  َّر،كف كاتهدمهـ لمكىو تدلىحرح قدؿ ت دلو: 

(6) 
ػػحنو محػػة ) ػػرى اله ػػدسي  ي ػػحنو(  محػػة طدلػػت تػػدلمض كؿ َّ ػػا )كىأىٍف  يٍح ى ( كهػػك ظػػرؼ زمػػدهي ق ػػد  ي

  م ػكف  حهػـ َّػي كقػت (؛ ألف  هذا التل  د َّ ا تل  د كت  ػ ف لمطحػؽ الكقػتح كالم هػو: "أم  يٍح ىرى الض ؿ )
همػػد ىػػاؿ مكىػػو ذلػػؾح ألف    ػػـك الز هػػة ككقػػت ال ػػحو َّ ػػا  حأػػؿ َّ ػػا مػػف  ثػػرة ا  تمػػدعح  ال ػػحوح كا 

 . (7)"كرؤ ة األ  دء ،حو حلدللهدح مد    حأؿ َّي غ را

                                                             

هػػػػ(ح دار ال تػدب الىػالميح اللػػدهرةح 885ح ترهػدف الػد ف إتػػراه ـ تػف ،مػر التلػد،ي )تنظػـ الػدرر فػػي تن سػب اآليػ ت والسػػور  (1)
 .21ح ص14ـح ج1984-هػػ1404د.طح 

 .76ح ص4ج: لس ف العربح 140: صالمفردات في غريب القرآف هظر:   (2)
 .38المك   ا خر لحظرؼ )ت رةن( كرد َّي ىكرة اللمر: ا  ة  .11: ا  ة سورة مريـ  (3)
 .391ح ص3: جمعجـ مق ييس اللغة  (4)
 .193: صالمعجـ الوافيح 391ح ص5: جالدر المصوفح 475ح ص14: جلس ف العرب هظر:   (5)
 .98َّي ىكرة األ،راؼ: ا  ة المك   ا خر لحظرؼ ) حو( كرد  .59: ا  ة سورة طو  (6)
 .476: صتيسير ال ريـ الرممف  (7)
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(ح قػدؿ اتػف َّػدرس: "ال ػ ف كال ػ ف كالحػرؼ الم تػؿ عش ءً  -12 : ظرؼ زمػدف مهأػكبح أأػحا )،ى ىػكى
ػػدءيح ءح ثػػـ  تضػػرع مهػػا مػػد  لدرتػػا أأػػؿ أػػح ع  ػػدؿُّ ،حػػو ظػػالـ كقحػػة ك ػػكح ال ػػي ًمػػف ذلػػؾ الً  ى

ـً الح ٍ ؿً  ؿي ظىالى ح كق ؿ هك مػف أػالة المغػرب إلػو ال تمػةح ك م ػا أ، ػ ةح كال  ػدءاف: (1)"كهك أىك 
 .(2)المغرب كال ىتىمة

 كقد كرد اىـ )، دءن( َّي آ دت قأص األهت ػدء مػرة كاحػدةح كذلػؾ َّػي قأػة ىػ دهد  كىػؼ 
ًَـَدءًُخبؤَزَدىُْْبػِؾَدءًبَّسٌٌَُْٕم  أخكتا الذ ف تامركا ،ح ا كتدل ىهـ ،حو أت هـح قدؿ ت دلو: 

(3) 
ؿ  ػػدء المض ػػكؿ َّ ػػا )، ػػدءن( ظرَّنػػد زمده نػػد ملٌ ػػدنا ل هػػة كقػػكع الض ػػؿ ) ػػدءكا(ح كهػػذا التل  ػػد أطػػد

 .(4)ح كالم هو:  دءكا أتدهـ كقت ال  دءالتهدء التر  تي لح محة
ملػػػداريا مػػػف طحػػػكع ال ػػػمس إلػػػو ،حػػػو الظرَّ ػػػةح كال ػػػـك  متأػػػرؼ مهأػػػكب ظػػػرؼ زمػػػدف :اليػػػـو -13

ح كهػػذا ا ىػػـ مت ػػمف م هػػو )َّػػي(   لضظهػػدح هحػػك: )أػػمتي  ػػـك ال م ػػة(ح م ػػرب (5)غركتهػػد
ح (6)،حػػو األغحػػب كخدأػػة إذا أ ػػ ؼ إلػػو  محػػة َّ ح ػػة أك اىػػم ةح ك تهػػو إذا أ ػػ ؼ إلػػو متهػػي

ـْ َيْفُسْؽ َمْف َمج  ": هحك قكؿ الهتي  ـْ َيْرُفْث  َوَل  .(7)"َوَلَدْتُو ُأمُّوُ  َرَجَ  َ َيْوـَ  ِلل ِو َفَل
ح كذلػؾ َّػي كمف أمثحة هذا ا ىـ َّي آ دت قأص األهت دء مد  دء َّي قأة ى دهد  كىػؼ 

بَِّٗيَبخُتٌََّْْبَُذَّْندبٌَِٓنيٌبؤَِٓنيًٌَهدٍَبخُتَِِٔيُبخجتعٌُِِٗبزِوِبؤَعْعَختِِقْوُبُِنَلتغِِبكَََِّٔدبًَََِّٔوُبهدٍَبقكلا ت دلو: 
(8) 

هدٍَب بظَؽتشِّرَبػٌََُُِْْْبخُتٌََّْْبَّـتلِشُبخَُِّوُبٌَُُْْبًَىٌَُبؤَسْلَُْبخُشَّخلِِٔنيَكقكلا ت دلو: 
(9) 

(ال محػػة الطك حػػة تدلتل  ػػد َّػػي ا  تػػ ف  ً ػػ فه أىًمػػ فه ـي )قػػدؿى   ح )قػػدؿى ًإه ػػؾى اٍل ىػػٍكـى لىػػدىٍ هد مى حىػػٍ  ي تىٍثًر ػػبى ،ى
) ـٍ ( ظرَّنػد زمده نػدح َّلٌ ػد ال محػة َّػادل إلػو إطدلتهػد. كهػذا اٍل ىٍكـى  ىٍغًضري الح اي لى ي . ح ث  دء المض كؿ َّ ا )ال ػـك

الظرؼ الزمدهي  ػدء م ٌرَّنػد تػػػ)أؿ( كهػي لح هػد الح ػكرم أم ال ػـك الحد ػر الػذم هحػف َّ ػاح كقػد ت ػكف 
،هػد المحػؾ    لتأػر  ح َّهك لح مـك كذلؾ إذا  دف تم  ف  كىؼ )أؿ(  ىتغراؽ ال هس أم  ؿ  ـك

                                                             

 .322ح ص4: جمعجـ مق ييس اللغة  (1)
 .60ح ص15: جلس ف العرب  (2)
 .16: ا  ة سورة يوسؼ  (3)
 .454ح ص6: جالدر المصوفح 725ح ص2: جالتبي ف  (4)
 .433ح ص8: جالعيف  (5)
 .377: صالمعجـ الوافي  (6)
 .1521ح  تدب الحوح تدب: َّ ؿ الحو المتركرح رقـ الحد ث: البخ ريصميا   (7)
 .54: ا  ة سورة يوسؼ  (8)
 .92: ا  ة سورة يوسؼ  (9)
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همػد هػػك ل محػة األ ػدـ اللددمػةح كدٌؿ ،حػو ذلػػؾ اختضػدء  خأػ ة المحػؾ مػف مىػػرح  ،حػو ال ػـك الحد ػرح كا 
 .  (1)األحداث ت د اىتخالأا  كىؼ لهضىا

اخ ،ػف الزمػدف : )ت ػد( ظػرؼ مػتهـ    يضهػـ م هػدا إ  تدف ػدَّة لغ ػراح كهػك زمػدف متػر بعد وقبػؿ -14
  ػد )قتػؿ( َّ الهمػد ،هػد ال ػرب ظرَّػد ح ك)ت ػد((2)تدلتأػغ ر تي ىٍ دىاي الىدتؽح َّإف اقترب مها ق ؿ 
د  ح كذلؾ تحىب إ دَّتهمد.(3)زمدفح ك  كهدف لحم دف أ  ن

كقد كرد هػذاف ا ىػمدف مض ػك ن َّ ػا َّػي آ ػدت قأػص األهت ػدء َّػي آ ػدت هػذ ر مههػد ،حػو ىػت ؿ 
:  ،هػدمد قػدـ تتاك ػؿ رؤ ػد المحػؾ المثدؿ   الحأر مد حي: قدؿ ت دلو َّي ى دؽ قأػة ىػ دهد  كىػؼ 

ًِِِّوِبكَإَسْعًٌَُِِِٕهدٍَبخَُّزُِبَٗفدبِٓنْئُدبًَخدًََّشَبزَؼْذَبؤَُّٓصٍبؤََٗدبؤَُٗسِّحٌُُْْبزِعَإت
(4) 

ػػةو ال محػػة الطك حػػة ) ػػرى تىٍ ػػدى أيم  (  محػػة طدلػػت تػػدلمض كؿ َّ ػػا الزمػػدهي )تىٍ ػػدى( الػػذم أ ػػ ؼ إلػػو كىاد  ى
( َّطدلػت ال محػة تدلتل  ػدح كالتلػد ر: أم  قكلا )أمة(ح كهذا ا ىـ المت مف م هو الظرؼ قٌ د الض ؿ )اٌد ىرى

 .(5)ت د ح ف
دح مد  دء َّي قأة ى دهد إتراه ـ  م  قكما كتحط ما لألأهدـح قػدؿ ت ػدلو:  كمف ذلؾ أ  ن

ُُّددٌخبُٓددذْزِشَِّٖبب ًَظَدَُِّددوِبَُإًَِْددذََّٕبؤَفْددندٌَُْْٓبزَؼْددذَبؤَْٕبظٌَُ
طدلػػت ال محػػة تػػدلظرؼ الزمػػدهي )ت ػػد( الػػذم ق ػػد الض ػػؿ ح (6)

(ح كهذا التل  د الذم أحدثا الظرؼ الزمدهي  (  دؿ ،حػو أف  هػذا ال  ػد كقػ  ت ػد تػكل ي )أ  دف  لحض ؿ )أ  دف 
إ درة إلو أهػا  ححػؽ ال ػر تدألأػهدـ َّػي أكؿ كقػت الػتم ف مهػاح كهػذا مػف ،زمػا المخدطت فح كهذا َّ ا "

المتػػػددرة َّػػػي تغ  ػػػر المه ػػػر مػػػ   كهػػػا تدل ػػػد ملػػػدـ ،ػػػـز كهػػػك    ػػػتم ف مػػػف ذلػػػؾ مػػػ   ألف   ؛،ح ػػػا الىػػػالـ
 .(7)"ؿ  ىرهد تح رتهـ ل دف ،محا تدطالن حدك ح كر ،تدة األأهدـ َّحك 

هددٌُُخبّددبببمػ  قكمػا:  كمف أمثحة الظرؼ الزمدهي )قتؿ(ح قكلػا ت ػدلو َّػي قأػة ىػ دهد أػدلع 

فدُِكُبهَذْبًُنْطَبكِْندبَٓشْـًٌُّخبهَسََْبىزخ
 دء المض كؿ َّ ا )قتؿ( ظرَّند زمده ند م دَّند إلو اىـ اف ػدرة )هػذا( ح (8)

ح ػث قٌ ػد هػذا الظػرؼ إلػ هـ.  قكما ح ف ت ثػا اا ال دلد ،حو ال الـ الذم خدطب َّ ا ى دهد أدلع 
ػك ا)اىـ المض ػكؿ  قػد  هػد هر ػكؾ كهؤمػؿ َّ ػؾ ال لػؿ كالهضػ ح كهػذا ( َّطػدؿ تهػدء ال محػةح كالم هػو: "أم مىٍر ي

                                                             

 مػدؿ رَّ ػػؽ الحػدج ،حػيح رىػدلة مد ىػػت رح  دم ػة اله ػدح الكطه ػةح هػػدتحسح  الػنظـ القرآنػي فػػي سػورة يوسػؼ عليػػو السػالـ   (1)
 .59ـح ص200-1421َّحىط فح 

 .53ح ص1: جالمصب ح المنير  (2)
 . 436ح ص7: جت ج العروس  (3)
 .45: ا  ة سورة يوسؼ  (4)
عرابو  (5)  .113ح ص3: جمع ني القرآف واع
 .57: ا  ة سورة األنبي ء  (6)
 .97ح ص17: جالتمرير والتنوير  (7)
 .62: ا  ة سورة ىود  (8)
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ىػػػف ال ػػػ ـح كأهػػػا مػػػف خ ػػػدر د تم ػػػدـر األخػػػالؽ كمحددة مػػػههـح لهتػػػ هـ أػػػدلعح أهػػػا مػػػد زاؿ م ركَّنػػػ ػػػهد
 .(1)"قكما

:  دء َّي تدج ال ركس: الت    ػدلمه : اللطػ ح  لػدؿ: ت ػ تي الححػـ أت ػ تا ت ػ ند: أم ِبْض َ  -15
كتدلهػدء مػف الثالثػة إلػو ح كالتىٍ   كالًتٍ  يح تدلضتع كال ىر: مد ت ف الثالث إلو ال  ػرح (2)قىطىٍ تيا

إلػػو ال  ػػرة   ػػدؼ إلػػو مػػد ت ػػدؼ إل ػػا ا حػػدد؛ ألهػػا قط ػػة مػػف ال ػػددح كتتهػػي مػػ  ال  ػػرة  مػػد 
،راتند تيتهو ىدلر ا حددح كذلؾ مف ثالثة إلو تى ةح ك اخذ ح مهد تذ  رنا كتاه ثند كا 
(3). 

ؾ َّػػي كقػػد كرد هػػذا الظػػرؼ الزمػػدهي َّػػي آ ػػدت قأػػص األهت ػػدء َّػػي مك ػػ  كاحػػد   غ ػػرح كذلػػ
،هدمد قدـ تتاك ؿ الرؤ د لأدحت ا َّي الى ف ككأ تا لحهد ي مههمدح كذلػؾ َّػي  قأة ى دهد  كىؼ 

ِبببببببقكؿ اا ت ػدلو:  َِِسدَػبِكد ًتدَشبَسزِّدِوبَك ُٕبِر َْْيد ٗتَغددُهبخُؾَّد ِِٗبِػْنَذبَسزِّدَيبَكَإ ًُْش َٔدبخرت ِْٓنُي َٗدٍؾب َُّٗوب َّٖبَؤ َِِّزُبَظ ُِ ٍَب خُغِّدفِْٖبزِنتدغَببببًََهد

قػدؿ لػا  كىػؼ خض ػة ح -كهػك الىػدقي -ه ػدة أحػدهمد    كىؼ ى دهد د ظفلمٌ م هو ا  ة: ح (4)نيَعِنِ
أف  يَّهىػػي ذلػػؾ المكأػػ -كهػػك المحػػؾ - اذ ػػر قأػػتي ،هػػد رتػػؾ،ػػف ا خػػر لػػلال   ػػ را أهػػا المأػػحكب 

. َّدل محػة الطك حػة (5)دفح لػلال  طحػ  هتػي اا مػف الىػ ف ذ ر مك ا تػذلؾح ك ػدف مػف  محػة م د ػد ال ػ ط
(؛ طدلػت تػدلظرؼ الزمػدهي )ًتٍ ػ ى( الػذم قٌ ػد الض ػؿ )لتػث(. كهػذا )َّىحىًتثى ًَّي الى ٍ ًف ًتٍ  ى ًىًه فى َّي قكلا 

. َّد لػػة الظػػرؼ )ًتٍ ػػ (  ػػرى ح َّل ػػؿ إهػػا م ػػث ىػػت  ىػػهكاتح كق ػػؿ اثهػػد ،ى ى الظػػرؼ الزمػػدهي  ػػدء م مػػالن
ًتػرنا ،ػف مػدة م ثػا َّػي الىػ فح مهػذ ىػ ها إلػو أف ات حت مف خػالؿ تل  ػد الض ػؿ )لتػث( الػذم  ػدء مخ

 أيٍخًرج.
ح كهك مض ػكؿ َّ ػا (6): قدؿ اتف مهظكر:" كالتىدرة: الح ف كالمٌرةح ألضهد كاكح  م هد تدرات كًت ىر"ت رةً  -16

لػػو ذاؾ تػػدرةن  َّ ػػا ظػػرؼ زمػػدف مهأػػكبح  ت حػػؽ تدلض ػػؿ قتحػػاح هحػػك: هػػك  ػػذهب إلػػو هػػذا تػػدرةن كا 
 .(7)أخرل

كقد كرد هذا ا ىـ )تػدرةن( َّػي آ ػدت قأػص األهت ػدء محػؿ الدراىػة مػرة كاحػدةح كذلػؾ َّػي ىػ دؽ 
ِٓنْيَدبم  َّر،كف كالحكار الذم دار ت ههمد حكؿ الرتكت ةح كذلؾ َّي قكلا ت ػدلو:  قأة ى دهد مكىو 

                                                             

 .358: صتيسير ال ريـ الرممف  (1)
 .330ح ص20ج: ت ج العروس  (2)
 .114: صالمعجـ الوافي. مددة )ت  (. ك هظر: 15ح ص8: جلس ف العرب  (3)
 .42: ا  ة سورة يوسؼ  (4)
 .391ح ص4: جتفسير ابف  ثير  (5)
 . مددة )تكر(.96ح ص4: جلس ف العرب  (6)
 .123: صالمعجـ الوافي  (7)
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ٍبب خََِوتنَدددًُْْبًَكِْيَدددبُٗؼِْددذًُُْْبًَِٓنْيَدددبُٗختددشِـٌُُْْبظَدددسَشًبؤُخْددشَ
ـٍ تىػػدرىةن أيٍخػػرىلل محػػة الطك حػػة )اح (1) (  محػػة طدلػػت هيٍخػػًر ي ي

 ( كهك اىـ زمدف  دؿ ،حو الت دد.تىدرىةن تدلمض كؿ َّ ا )
 :ث نًي : م  ج ء في آي ت قصص األنبي ء ممّؿ الدراسة مفعوؿ فيو ظرؼ م  ف

ػػٌمف م هػػو "َّػػي" وراء: -4  تهػػو ح كقػػد اىػػـ داؿ ،حػػو الم ػػدفح ك  ػػكف مهأػػكتند ،حػػو الظرَّ ػػة إذا  ي
   ،حو ال ـ إذا حذؼ الم دؼ إل ا كهيًكمى م هداح  لكؿ ال د،ر:

ب(2)إذا أنػػػ  َلػػػػـ ُأوَمػػػػف َعَليػػػؾ ولػػـ َيُ ػػػف     ِلَقػػػ ؤَؾ إَّل ِمػػػف َوَراُء َوَراءُ 
كقد كرد هذا الظرؼ )كراء( مط الن لح محة َّي آ دت قأص األهت دء مرة كاحدةح كذلؾ َّي قأػة 

ًًََدَٕبًَسَخءَىُْْبكالحكار الذم دار ت ههمدح كذلؾ َّي قكلا ت دلو:  ،ح همد الىالـحى دهد مكىو م  الخ ر 

َِِٓدديٌبَّإتخُددزُبًُددََّبعَددلِْنَصٍبؿَقْددسًدب
راءى( كهػػك ظػػرؼ م ػػدف مهأػػكب مت حػػؽ طدلػػت ال محػػة تػػدلمض كؿ َّ ػػا )ك ح (3)

تمحػذكؼ ختػر  ػػدف ملػد ـ. كاختحػػؼ تػدلظرؼ )كراء( هػػؿ هػك ،حػو حل لتػػا تم هػو خحػػؼ أك تم هػو أمػػدـح 
ـْ مػػح هحػػك قكلػػا ت ػػدلو: "(4)َّ ث ػػر مػػف المضىػػر ف كالم ػػرت ف  ػػركف أف  )كراءهػػـ( تم هػػو أمػػدمهـ ْف َوَراِئِيػػ

ف  )كراءى( تم هو أمدـح َّهك  رل أف  هػذا األمػر  ػدلز َّػي المكاق ػت ك رل الضٌراء أ ح أم ت ف  د ا.(5)"َجَين ـُ 
ألهػػؾ أهػػت  ؛كراءؾ تىػػرد  ػػد د: كتػػ ف  ػػد ؾ تىػػٍرد  ػػد دالمكاق ػػت مػػف األ ػػدـ كالح ػػدلي كالػػدهرح َّمػػثالن تلػػكؿ: 

أٌمػد  .(6)ح ك اهػؾ إذا تحغتػا أػدر تػ ف  ػد ؾكراءا َّ دز ألها  يء  اتيح َّ اها إذا لحلؾ أدرى مف كرالػؾ
رىاءى أف )كراء( تم هػو خحػؼح كذلػؾ َّػي قكلػا: " ػرل َّالز دج  "ح ك لػكؿ هيػـ: خحضهػـح هػذا األ ػكد الػك ه فككى
ػػد:  ً ػػر أ  ن ـى الح ػػاي الخى ك  ػػكز أف   ػػكف:  ػػدف ر ػػك،هـ َّػػي طػػر لهـ ،ح ػػا كلػػـ   كهػػكا   حمػػكف تختػػرا َّػػا،ح
تىراي.  خى

ذا اللػػكؿ قػػدؿ تػػا  ث ػػر مػػف ك ػػذهب التدحػػث إلػػو اللػػكؿ تػػاف  )كراء( تم هػػو أمػػدـ أك قيػػٌداـ؛ ألف  هػػ
د َّػي  د مت  الن أك مىر،ن المضىر ف إف لـ   ف  حهـح ك ذلؾ م ركؼ ،هد ،كاـ الهدس ،هدمد تىاؿ  خأن

: كرالي مأدلع كأ غدؿ  ث رة. ـى ال  حة  َّ رد قدلالن  طر لاح ًل

                                                             

 .55: ا  ة سورة طو  (1)
الت ت ل تي تف مدلػؾ. ال ػدهد َّ ػا: "مػف كراءي كراءي"ح ح ػث تهػي الظػرؼ المػتهـ "كراء" ،حػو ال ػـح كذلػؾ لحػذؼ لضػظ الم ػدؼ   (2)

شػػرح ح 92ح ص3: جلسػػ ف العػػربح 106ح ص3: جشػػرح المفصػػؿإل ػػاح كهػػكم م هػػداح كهػػك َّػػي محػػؿ  ػػر تحػػرؼ ال ػػر.  هظػػر: 
 .197ح ص2: جىم  اليوام ح 722ح ص1: جالتصريا

 .79: ا  ة رة ال يؼسو   (3)
هػػ(ح تحل ؽ: إتػراه ـ  ػـ الػد فح دار ال تػب 276ح أتك محمد ،تداا تف مىحـ تف قت تة الد هكرم )تتأويؿ مش ؿ القرآف هظر:   (4)

ح 740ح ص2: جال ش ؼح 83: صمش ؿ إعراب القرآفح 18: جج م  البي ف في تأويؿ القرآفح 120ال تب ال حم ةح ت ػركتح ص
 .332ح ص8: جروح المع نيح 315ح ص4: جال ت ب الفريدح 213ح ص7: جالبمر المميط

 .16: ا  ة سورة إبراىيـ  (5)
 .157ح ص2: جمع ني القرآف  (6)
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ػػد أك م هنػػوح مهأػػكب ،حػػو فػػوؽ -2 : ظػػرؼ م ػػدف  ػػدؿُّ ،حػػو أف   ػػ لند أ،حػػو مػػف  ػػيء آخػػر حىن
ػًذؼ الم ػدؼ إل ػا كهػكم  الظرَّ ة مالـز لط دَّة َّي أغحب حد تاح  يتهو َّي حدلة كاحدة: إذا حي

 .(1)م هدا دكف لضظاح هحك: ىم ت أكت الط درة كهي َّكؽيح أم َّكؽ الىحدب
ح كمهػػا قكلػػػا ت ػػػدلو َّػػي قأػػػة ىػػػ دهد  كرد هػػذا الظػػػرؼ َّػػي آ ػػػدت قأػػػص األهت ػػدء ثػػػالث مػػػراتو

خبًَهدٍَبخُتأخَشُببِِِّٗبؤَسخِِٗبَٓؼَوُبخُغِّفَْٖبكَعَْدِٕبهدٍَبؤَلَذُىُٔدببِِِّٗبؤَسخِِٗبؤَػْقِشُبخَْٔشًًَدَخَََبكهك َّي الى ف:   كىؼ 

خبظَإتًَُُبخُيَّْْشُبِٓنْوُبَٗسِّحتندبزِعَإتًِِِّوِببَِّٗدبَٗشخىَبَِٖٓبخُتُٔمْغِنِنيَؤَلَُِْٔبكٌَْمَبسَؤتعِِبخُسْضً
(2) 

ٍتػزن  أىٍحًمػؿي َّىػٍكؽى ال محػة الطك حػة ) تػدلمض كؿ َّ ػا )َّػكؽ( كهػك ظػػرؼ تدلتل  ػد (  محػػة طدلػت ارىٍأًىػي خي
؛ ألهػا  ػدف َّػي األأػؿ (ختػزنا)م دف مت حؽ تدلض ػؿ )أحمػؿ( ك  ػكز أف   ػكف مت حلنػد تمحػذكؼ حػدؿ مػف 

 .(3)أضة لا َّحمد تلدـ أ،رب حد ن 
د اىتضهدم ند َّي محؿ هأػب ،حػو الظرَّ ػة الم ده ػةح أيف -3 ػد :  ىت مؿ ،هد ال رب اىمن كت ػكف أ  ن

ح كتػػدخؿ (4)لحم ػػدف مت ػػمهة م هػػو ال ػػرط مثػػؿ: )أ ػػف لل ػػت ز ػػدنا َّ ىح ٍمػػاي( تم هػػو َّػػي أم م ػػدف
لو( مف حركؼ ال رح  لكلؾ: إلو أ ف تذهب  كمف أ ف ح ر   (5)،ح ا )مف كا 

كرد هػػذا الظػػرؼ َّػػي آ ػػدت قأػػص األهت ػػدء مػػرة كاحػػدة كذلػػؾ َّػػي قكلػػا ت ػػدلو ،حػػو لىػػدف هت هػػد 
َِنِِبُٓسدسًَدًبؤََّْٖبٓدبًُنْطُبًَؤًَْفدِِٗبزِدُقَُّشِبًَخُضًَّدشِبٓدبدُْٓطُبلًَّْدًَـَؼ :َ، ىو 

(6) 
اىػػـ  ػػرط  ػػدـز متهػػٌي َّػػي (  محػػة طدلػػت تػػدلظرؼ )أ همػػد( كهػػك أىٍ ػػفى مػػد  يٍهػػتي ال محػػة الطك حػػة )

أ همػػد  هػػت  ح كالتلػػد ر:ؽ تمحػػذكؼ ختػر ) هػػت( تلػػدـ لأػػدارتهدمت حػػ كال ػػكابم ػػدف  محػٌؿ هأػػب ظػػرؼ
ػد َّػي د  حهي متدر ن  ح كاىـ ال رط الم ػدهي )أ همػد( حمػؿ د لػة الت مػ ـ أم أف  اا ت ػدلو   ػؿ هت ػا متدر ن

همد ،ٌممت التر ة  ؿ األم هة.  أم م دف حؿ  كهزؿح َّحـ تلتأر تر تا ت كها َّي ت ت الملدس َّلط كا 
اىػػـ لحم ػػدف متهػػي ،حػػو ال ػػـ  هأػػب ،حػػو الظرَّ ػػة الم ده ػػة إذا ت ػػمف م هػػو )َّػػي(ح : ميػػثُ  -4

مف األلضدظ المالزمة لط ػدَّة إلػو ال محػة ا ىػم ة أك إلػو ال محػة الض ح ػةح ك هػدر إ ػدَّتهد كهك 
 لحم ػدف ملٌ ػدنا تػا الض ػؿ َّػي . كقد كرد هذا الظرؼ َّي آ دت قأص األهت ػدء مض ػك ن َّ ػا(7)لحمضرد

 هد: مكا   مه

                                                             

 .223: صالمعجـ الوافي  (1)
 .76ح كالثدلث َّي ىكرة  كىؼ: ا  ة 55المك   الثدهي لحظرؼ )َّكؽ( َّي ىكرة المدلدة: ا  ة  .36: ا  ة سورة يوسؼ  (2)
 .493ح ص4: جإعراب القرآف وبي نوح 426ح ص 12: جالجدوؿ  (3)
 .101صالص مبي في فقو اللغة العربية:   (4)
 .104: صالمعجـ الوافي  (5)
 .31: ا  ة سورة مريـ  (6)
 .209ح ص2: جىم  اليوام  هظر:   (7)
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ًًََدزُِيَبٌََّٓنَّددبببكتم  ها َّي األرضح كذلػؾ َّػي قكلػا ت ػدلو:  مد  دء َّي قأة ى دهد  كىؼ 

ٌُُِْعُقَبكِِبخُتإَسْكِبَّعَسٌََّؤُبِٓنْيدبلَْْػُبَّؾدءُبُٗقِْرُبزِشَلَْٔعِندبَْٖٓبَٗؾدءُبًَ بُٗنِْغُبؤَـْشَبخُتُٔمْغِنِنيَ
(1)  

ٍ ػػثي  ى ػػدءي  ىتىتىػػك أي ًمٍههػػد )ال محػػة الطك حػػة  ٍ ػػثي (  محػػة طدلػػت تػػدلظرؼ الم ػػدهي )حى ح َّلٌ ػػد الض ػػؿ (2)(حى
( لحض ػؿ ) ىتىتىػك أي ) (  ػدؿُّ ،حػػو أف   ىتىتىػػك أي ( َّػادل ذلػػؾ إلػو إطدلػػة التهػدء التر  ػب لح محػػةح كتل  ػد الظػػرؼ )ح ػثي

دـ َّ ػا ى دهد  كىػؼ لػا الحر ػة المطحلػة كال دمحػة أف  تأػرؼ َّػي  م ػ  محػؾ مأػر؛ َّػام م ػدف حػٌؿ كأقػ
 َّحا أف  تأرؼ   ضمد   دء.

ػػدح مػػد  ػػدء َّػػي قأػػة ىػػ دهد مكىػػو  ،ػػالف إ مػػدههـ تػػدا  كمػػف ذلػػؾ أ  ن كمتدرزتػػا لحىػػحرة كا 
ُتنِبٓدبكِِبَِّْٔنِيَبظَِتوَقْبٓدبفَنَؼٌُخببَِّٗٔدبفَنَؼٌُخبًَْْذُبعدلِشٍبًَ بُّلتِِكُبخُغَّدلِشُبلَْْدػُببت دلوح كذلؾ َّي قكلا ت ػدلو:  ًَؤَ

ؤَظَ
(3) 

ٍ ػػػثي طدلػػػت ال محػػػة تػػػدلمض كؿ َّ ػػػا ) ( كهػػػك ظػػػرؼ م ػػػدف متهػػػي ،حػػػو ال ػػػـ؛  ػػػدء ملٌ ػػػدنا لحض ػػػؿ حى
( َّ ػػا د لػػة الت مػػ ـ أم أف  هػػذا  يٍضًحػػعي ( َّطدلػػت ال محػػةح كهػػذا التل  ػػد الػػذم أحدثػػا الظػػرؼ تدلض ػػؿ ) يٍضًحػػعي )

 الىدحر    يضحع تىحرا َّي أم م دف  ح را. 
 .(4)كم هدا ال هدت المح طة تدلم دؼ إل اح لط دَّةمالـز غ ر متأرؼ م دف  : ظرؼموؿ -5

 .(4)إل ا
كرد هذا الظرؼ ملٌ دنا لحض ؿ مط الن لح محة َّي آ دت قأص األهت دء ثالث مراتح كمف ذلػؾ مػد 

كال داؿ الذم دار ت هػا كتػ ف َّر،ػكف َّػي إثتػدت ك ػكد ااح قػدؿ ت ػدلو:   دء َّي قأة ى دهد مكىو 
َُدوُبؤَ بظَغْدعَِٔببب بَُِٔدْٖبلٌَْ ؼٌَُٕهدٍَ

ٍكلىػاي ال محػة الطك حػة )ح (5) ػٍف حى الم ػدهي )حػكؿ(  (  محػة طدلػت تػدلظرؼقػدؿى ًلمى
الم ػػدؼ إلػػو ال ػػم ر الهػػدءح أم قػػدؿ َّر،ػػكف لمػػف حكلػػا مػػف أ ػػراؼ ك تػػدر قكمػػا ،حػػو ىػػت ؿ الػػته ـ 
كالىػخر ةح أ  تىػم كف  ػكاب مكىػو كت  تػكف مػف أمػػرا  َّضر،ػكف  ىػالا ،ػف حل لػة اا ت ػدلو كمكىػػو 

 .تا تغ ر ذلؾ    
َُوُببَِّٕبىزخبَُغدلِشٌبػٌَِِْْ: هضىهد ى دؽ اللأة كقدؿ ت دلو َّي هدٍَبُِِتََِٔةِبلٌَْ

(6) 
 

                                                             

 .56: ا  ة سورة يوسؼ  (1)
( َّػي هػذا ا  ػة مض ػك ن تػا ،حػو م هػو:  تتػكأ مههػد أم  م ػدف   ػدء.  هظػر:   (2) ال تػ ب أ دز ت ض الم رت ف أف   كف قكلػا )ح ػثي

 .13ح ص5: جإعراب القرآف وبي نوح 602ح ص3: جالفريد
 .69: ا  ة سورة طو  (3)
 .262ح ص2: جالنمو الوافي. ك هظر: 242ح ص2: جشرح التسييؿ  (4)
 .25: ا  ة الشعراءسورة   (5)
 .34: ا  ة سورة الشعراء  (6)
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ٍكلىػاي طدلت ال محػة تػدلمض كؿ َّ ػا ) ؛ ألهػا مت حػؽ تمحػذكؼ (مىتلر ت حػؽ تػػػ)( كهػك ظػرؼ م ػدف حى
حأػؿ لػا مػف اهحطػدط  تر دلػا  . أم َّحٌمػد رأل َّر،ػكف مػد(1)حدؿ مف المأل أم  دله ف أك مىتلر ف حكلػا

ك تركتػػاح كتك ػػا قكمػػا إل ػػا مىػػتضهم ف ،ػػف مكقضػػاح رد  ،حػػ هـ ،حػػو ىػػت ؿ ا ىػػتلهدؼ الت ػػدهي لحت ػػذ ب 
كالت ػػػ  ؾح كت ػػػح ؿ قكمػػػا كت م ػػػتهـ ،ػػػف حل لػػػة مػػػد  ػػػدهدكاح كتخأ أػػػا )المػػػأل( تدلخطػػػدب لحتظػػػدهر 

خالأػػا لهػػـح كاىػػتمدلتهـ لتأػػد ؽ اٌد،دلػػا ثػػـ  ػػدء الظػػرؼ الم ػػدهي )حكلػػا( َّلٌ ػػد ؛ (2)تدهتمدمػػا تهػػـح كا 
 الض ؿ المد ي )قدؿ( َّطدلت ال محة. 

ف أ  ؼ إلو زمدف أ،ػرب ظػرؼ َبْيفَ  -6 :  ىت مؿ َّي لغة ال رب لحم دف إذا أ  ؼ إلو م دفح كا 
( َّ  ػرب إ،ػراب (3)زمدفح َّهك ظرؼ مػالـز لط ػدَّة ح كقػد   ػرر هػذا الظػرؼ َّ أػ ر )تىػٍ فى تىػٍ فى

 ء ،حو َّتع ال زأ ف.األىمدء المر تة تدلتهد
كمف أمثحة م يء الظػرؼ )تػ ف( ملٌ ػدنا لحض ػؿ مطػ الن لح محػة َّػي آ ػدت قأػص األهت ػدء مػد  ػدء 

َّبِْٖٓبؤَْٓشِبم  قكما كهالؾ اتها:  َّي قأة ى دهد هكح  ٌَْ ٍَب بػدفَِْبخُْت ِبَِٖٓبخُتٔدءِبهد ٍَبَّؼْقُِٔنِ ُببِىلبـَسَ ٍَبعَأًِ هد

بزَْْنَئَُدبخُتَٔدٌْؾُبكٌَددَٕبِٓدَٖبخُتُٔـتدشَهِنيَببببخَُِّوِببِ َّبَْٖٓبسَلَِْب ًَلدٍَ
ػٍكجي ال محػة الطك حػة )ح (4) ػد اٍلمى (؛ ح ػث  ػدء كىحػدؿى تىٍ هىهيمى

ػػدالظػػرؼ ) كاتهػػاح أك تػػ ف اتهػػا  ( مض ػػك ن َّ ػػا مهأػػكتند ،حػػو الظرَّ ػػة الم ده ػػة أم حػػدؿ تػػ ف هػػكح تىٍ هىهيمى
ػػػ ًكم ًإلػػػو كتػػ ف ال تػػػؿ الػػػذم قأػػػدا حػػػ ف قػػػدؿ: " ػػػؿو ىى تى ؛ َّ ػػػدء الظػػػرؼ الم ػػػدهي )تػػػ ف( ملٌ ػػػدنا لحض ػػػؿ (5)" ى

 المد ي )حدؿ( َّطدلت ال محة.
دح قكلا ت دلو ،حو لىدف ى دهد  كىؼ  َّي قأتا م  أخكتا كا تمد،هـ ت ػد  كمف ذلؾ أ  ن

ِٖبًَـدءَبزٌُِْْبَِٖٓبخُتسَذًِْبِْٖٓبزَؼْالضرقة:  ِبَِٖٓبخُغِّفْ َٖبزِِببِرتبؤَخْشَـَنِ ذِبؤَْٕبَٗضَؽَبخُؾَّْْيدُٕبزَْْنِِبًَزََْْٖببِخٌَْظِِببَِّٕبسَزِِّبًَهَذْبؤَلْغَ

َُيِْقٌبُِٔدبَّؾدءُببَِّٗوُبىٌَُبخُتؼَُِِْْبخُتمٌَُِْْ
(6) 

ًتيال محػػػة الطك حػػػػة ) تىػػػػٍ فى ًإٍخػػػػكى كالظػػػػرؼ  (تىٍ ًهػػػػي(  محػػػة طدلػػػػت تػػػدلظرؼ )هىػػػزىغى ال  ػػػػٍ طدفي تىٍ ًهػػػي كى
ًتيالم طػػكؼ ،ح ػػا ) تىػػٍ فى ًإٍخػػكى كهػػك ظػػرؼ م ػػدف مهأػػكب كهػػك م ػػدؼح ك)ال ػػدء(  ػػم ر متأػػؿ َّػػي  (كى

ًهػؿ ت  ػػهد أخػكتي مػد ت هػي كتػػ فال ػ طدف مػف ت ػد أف أَّىػػد محػٌؿ  ػٌر م ػدؼ إل ػػاح كالم هػو: أم  ح ك ى
َّد لػػة تل  ػػد الظػػرؼ لحض ػػؿ ت مػػف تػػاف ىػػ دهد  كىػػؼ قٌىػػـ الهػػزغ ت هػػا كتػػ ف أخكتػػا َّحػػـ  لػػؿ  ،حػػو ت ػػض.

 الذهب أدر مف الطرَّ ف؛ ح ث قٌ د الظرؼ الض ؿ )هزغ( َّطدلت ال محة.  )هزغ ال  طدف أخكتي( ك اف  

                                                             

 .51ح ص5: جال ت ب الفريدح 995ح ص2: جالتبي ف هظر:   (1)
 .148ح مر   ىدتؽح صاإلعج ز البالغي في القصة القرآنية  (2)
 .242ح ص2: جشرح التسييؿ  (3)
 .43: ا  ة سورة ىود  (4)
 .474ح ص3: جال ت ب الفريدح 334ح ص15: جالبي ف في تأويؿ القرآفج م  ح 17ح ص2: جمع ني القرآف هظر:   (5)
 .100: ا  ة سورة يوسؼ  (6)
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: تىػػػػت مؿ ظرَّنػػػػد لحم ػػػػدف كتلت ػػػػي التلأػػػػ ر ،ػػػػف الغد ػػػػة إٌمػػػػد َّػػػػي المهزلػػػػة أك َّػػػػي اللػػػػرب ُدوف -7
ػػدح  دألمػػد ف التػػي ت  ػػهد أ،حػػو مػػف (1)كالت ػػد ح كهػػك ل  ػػؿ األ ػػ دء مهػػدزؿى   حػػك ت  ػػهد ت  ن

ح كهػك ظػرؼ هػدقص الد لػةح (2)ال ػرؼ أك مػف ال حػـت ضح ك  ؿ ت ض الهدس َّي مك   مف 
 .  (3)متكغؿ َّي افتهدـح مالـز لط دَّة َّي أغحب حد تا

لحض ؿ َّي آ دت قأص األهت دء َّي ،دة مكا   كمػف ذلػؾح قكلػا  اكقد  دء الظرؼ )دكف( ملٌ دن 
دًَُٕبخَُِّوِبظُشِّذًَُٕدبآُِيَصًبؤَبِكتًٌ،هدمد قدـ تتحط ـ األأهدـ:  ت دلو ،حو لىدف ى دهد إتراه ـ 

(4) 
( َّادل التل  د إلػو إطدلػة تيًر ديكفى ( كهك ظرؼ م دف قٌ د الض ؿ )ديكفى طدلت ال محة تدلمض كؿ َّ ا )

كالمض ػػكؿ أل حػػا ،حػػو  )آلهػػة(ح التهػػدء التر  تػػي لح محػػةح كد لػػة تلػػد ـ المض ػػكؿ َّ ػػا كمػػف قتحػػا المض ػػكؿ تػػا
د لهـ تاههـ  الض ؿ لالهتمدـ كال هد ة تا؛ ألٌها  دف   .(5)،حو إَّؾ كتدطؿ َّي  ر هـم دَّحن

: تىػػت مؿ )،هػد( َّػػي  ػػالـ ال ػرب ظرَّنػػد لحم ػدفح كظرَّنػػد لحزمػدفح كهػػي ،هػد الهحػػدة تىػػت مؿ عنػد -8
د لحح ػػػكر الحىػػي كالم هػػػكم ح كهػػػك مػػػف الظػػػركؼ غ ػػػر (6)أداة لح ػػكر ال ػػػيء كدهػػػٌكاح أك اىػػػمن

 ـ الم رَّػػةح كقػػد   ػػٌر تػػػػػ)مف(ح هحػػك: المتأػػرَّة أم     ػػكز رَّ ػػا ك  خض ػػا ك  تػػدخؿ ،ح ػػا 
) لت مف ،هد(ح كمف الححف  ٌرهد تػػ)الالـ أك إلو(ح َّال   كز: ) لت إلو ،هػدا( ل ػدـ تأػٌرؼ 

 .(7))إلو(
كقػػد كرد الظػػرؼ )،هػػد( َّػػي مكا ػػ   ث ػػرة مػػف آ ػػدت قأػػص األهت ػػدء محػػٌؿ الدراىػػةح كمػػف ذلػػؾ 

هددٌُُخبّددبؤَزدٗددببَِّٗددبرَىَسْنددببببببهـ األمػر ،حػو أتػ هـ: مػ  أخكتػا كتدل ىػ قكلا ت ػدلو َّػي قأػة ىػ دهد  كىػؼ 

ٌَُْبًُنَّدبفددِهِنيَ َٗغْعَسِنُبًَظَشًَتندبٌُّعُقَبػِنْذَبَٓعدػِندبكَإًَََِوُبخُزِّجترُبًَٓدبؤَٗتطَبزُِٔآٍِْٖبَُندبًَ
(8) 

تدً،هػػػدال محػػػة الطك حػػػة ) ٍ هػػػد  يكىيػػػؼى ً،ٍهػػػدى مى تىرى تػػػدلظرؼ الم ػػػدهي (؛ ح ػػػث طدلػػػت ال محػػػة الض ح ػػػة كى
ٍ هد(؛ لذلؾ قيٌ د الض ؿ )ً،ٍهدى )  ( تدلمض كؿ َّ ا )،هد(.تىرى

 

                                                             

هػػػ(ح حٌللا كقٌدـ لا: الػد تكر ،حػي الحمػدح مؤىىػة 340ح أتك اللدىـ ،تدالرحمف تف إىحدؽ الز د ي )ت ت ب مروؼ المع ني  (1)
 .23ص ـح1986-هػػػ1406ح 2الرىدلةح ت ركتح دار األمؿح األردفح ط

 .144ح ص2: جشرح المفصؿ  (2)
 .160: صالمعجـ الوافي  (3)
 .86: ا  ة سورة الص ف ت  (4)
 .49ح ص4: جال ش ؼ  (5)
 .167ح ص1: جمغني اللبيبح 1ح مأدر ىدتؽح ص ت ب مروؼ المع ني هظر:   (6)
 .429ح ص1: جشرح المفصؿ  (7)
 .17: ا  ة سورة يوسؼ  (8)
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ح ػػدر ال ػػرش تػػ ف  د ػػا  كمهػػاح قكلػػا ت ػػدلو َّػػي قأػػة ىػػ دهد ىػػح مدف  مػػ  المح ػػة تحلػػ س كا 
 :ََُْْيَبىَشْكُي ُبػِنْذَهُبػِِتٌْبَِٖٓبخُتٌِعدذِبؤََٗدبآظِْيَبزِوِبهَسََْبؤَْٕبَّشْظَذَّببِ ٍَبخَُّزِ هد

اي ال محة الطك حة )ح (1) قدؿى ال ًذم ً،ٍهدى
ـه ًمفى اٍلً تدًب  مت حػؽ تمحػذكؼ  (  محة طدلت تدلمض كؿ َّ ا )،ٍهدى( كهك مهأكب ،حو الظرَّ ة الم ده ػةً،ٍح

ـه( متتػػدأ مػػؤخرح كال محػػة ا ىػػم ة أػػحة المكأػػػكؿ  ض ػػد الح ػػكر الم ػػدهي لمػػد ت ػػدا ختػػر ملػػدـ ح ك)ً،ٍحػػ
كهالحػػػظ أف  الظػػػرؼ الم ػػػدهي ىيػػػتؽ تدىػػػـ المكأػػػكؿ )الػػػذم( كذلػػػؾ  اف،ػػػراب.)الػػػذم(   محػػػؿ لهػػػد مػػػف 

لت ظػػ ـ مرتتػػة الم ػػٌرؼح كلالهتمػػدـ تػػذ ر أػػحتا لحتهأػػ ص ،حػػو ال حػػـ ت تػػدب اا؛ لػػذلؾ أ ػػدر ت ػػد ذلػػؾ 
 تدلتل  د تدلمض كؿ َّ ا. ح كتذلؾ طدلت ال محة(2)إلو ته  ر قكلا )ً،ٍحـ( الكاق  متتدأ مؤخر

ف ا أطحدب أك كقتا ،حو حىػب مػد  ح ػؽ تدلمأػدحبح كهػك مػف الظػركؼ : هي اىـ لم دم  -9
ح (4)ح كالػػػدل ؿ ،حػػػو اىػػػم ة هػػػذا الظػػػرؼ أهػػػا  هػػػٌكف كذلػػػؾ َّػػػي قكلػػػؾ: )م نػػػد((3)ال ددمػػػة التأػػػرؼ

 َّت رب حد ن إذا  دءت مهٌكهةح هحك:  دء الطدلتدف م ندح كتي رب ظرَّند إذا  دهت م دَّة.
كتػػػذلؾ   ػػػ ؿ ظػػػدهرة أىػػػحكت ة َّػػػي آ ػػػدت األهت ػػػدءح   ث ػػػرنا َّػػػي آ ػػػدت قأػػػصكرد الظػػػرؼ )مػػػ ( 

ًَىَِِبظَفْشُِبزِيِْْبكِِبٌَْٓؾٍبًَدُتفِسدٍِبًَٗدددٍبُٗدٌقٌبخزْنَدوُبببب :اللأصح كمف ذلؾ قكلا ت دلو َّي قأة ى دهد هػكح 

ًًَدَٕبكِِبَٓؼْضٍٍِبّدبزُنَدَِّبخسًَْدرْبَٓؼَنددبًَ بظٌَُدْٖبَٓدغَبخُتٌددكِشَِّٖبببببب
(  محػة َّ ح ػة أمر ػة اٍر ىػٍب مى ىهػدال محػة الطك حػة )ح (5)

( الذم قٌ ػد كخأػص َّ ػؿ األمر)اٍر ىػٍب( تدلتل  ػد. كالم هػو أم هػددل مى ىهدطدلت تدلمض كؿ َّ ا الم دؼ )
اتها ك دف َّي متهحو ،ها  د تهي ادخػؿ َّػي د ههػدح كاأػحتهد َّػي الىػض هة ك  ت ػف مػ  ال ػدَّر ف  هكح 

 هد ػة ( َّ ػا "اٍر ىٍب مى ىهدمر تدلظرؼ )م ا( َّي قكؿ هكح  تها )َّتغرؽ كتهحؾ مثحهـح كد لة تل  د َّ ؿ األ
كقػد زاد اتهػا د لػة ،حػو ،ػدـ تأػد لا تدلطكَّػدف قكلػا  ح لة ال رض كالتحذ ر،ف د،كتا إلو اف مدف تطر 

 .(6)"مته مد ى كم إلو  تؿ   أمهي مف المدء
دح قكلا ت دلو َّػي قأػة ىػ دهد  كىػؼ   ًَدَخَدََبب: كهػك َّػي الىػ ف كد،كتػا لححػؽ كمها أ  ن

َٓؼَددوُبخُغِّددفَْٖبكَعَْدددِٕب
تػػدلظرؼ )مى ىػػاي( كهػػك مض ػػكؿ َّ ػػا مهأػػكب ،حػػو الظرَّ ػػة الم ده ػػة طدلػػت ال محػػة   (7)

الم دؼ إلو  م ر الغ تةح ح ػث  ػدء الض ػؿ المد ػي )دخػؿ( ملٌ ػدنا تػدلظرؼ الم ػدهي َّطدلػت ال محػةح 

                                                             

 .40: ا  ة سورة النمؿ  (1)
 .245: مر   ىدتؽح صاإلعج ز البالغي في القصة القرآنية  (2)
 .238ح ص2: جشرح التسييؿ  (3)
 .370ح ص1: جمغني اللبيب  (4)
 .42: ا  ة سورة ىود  (5)
 .76ح ص12: جالتمرير والتنوير  (6)
 .36: ا  ة سورة يوسؼ  (7)
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خر ػت مػ  ): هحػك حم هػو الأػحتة كاىػتحداثهدلظػرؼ )مػ (  ػدؿ ،حػو كد لة تل  ػد الض ػؿ تػدلظرؼ أٌف ا
 .(1)د لاح َّ  ب أف   كف دخكلهمد الى ف مأدحت ف لامأدحتن  أمح (األم ر

ح كذلػػؾ َّػػي ،ح همػػد الىػػالـكمػػف األمثحػػة ،حػػو الظػػرؼ )مػػ (ح مػػد  ػػدء َّػػي قأػػة داكد كىػػح مدف 
لٌُتٔدًبًَػِِتٔدًبًَعَخَّشْٗدبَٓغَبدخًُدَبخُتفِسدٍَبُّغَسِّمَْٖبًَخُيَّْْشَبًًَُنَّدبكدػِِِنيَكَلَئَّْندىدبعَُِْْٔدَٕبًًًَُُّبآظَْْندبقكلا ت دلو: 

(2) 
ػػػػت ٍحفى ال محػػػة الطك حػػػػة ) دى اٍلً تػػػػدؿى  يىى ػػػػ ى داكي ٍرهد مى ػػػػخ  ىى ػػػػ ى( كهػػػػك كى (  محػػػػة طدلػػػػت تػػػػدلمض كؿ َّ ػػػػا )مى

ػت ٍحفى مهأػكب ،حػػو الظرَّ ػػة الم ده ػػةح كهػػك مت حػػؽ تدلض ػػؿ ) كد لػػة تلػػد ـ المض ػػكؿ َّ ػػا ،حػػو مت حلػػا (؛  يىى
ع تػ ف ال تػدؿ ىػم  ال تػدؿ  دف إذا ىػتٌ   دامة داككدح َّ  كف الم هو: أف داك فظهدر  ر  ؛لالهتمدـ تا

ػػػتي   ػػػدف مػػػف أ،تػػػد الهػػػدس كمػػػف أ ثػػػرهـ ذ ػػػرنا ا ت ػػػدلو  . كذلػػػؾ ألف  ىػػػ دهد داكد (3)ع مثػػػؿ تىػػػت حات  ىى
 َّا،طدا اا أكتند ،ذتند لـ  ؤتا أحد مف الخحؽ.

: ظرؼ م دف مهأكبح هك َّػي األأػؿ اىػـ مأػدر مػف )للػي(؛  ىػت مؿ لتحد ػد الم ػدف ِتْلَق ءَ  -10
 .(4)أمدما ح أكت دها ح أكحذاءاأك  هة الحلدء كالملدتحة؛ تلكؿ:  حس تحلدءا أم: 

،هػد  كرد ا ىـ )ًتٍحلدءى( َّي آ دت قأص األهت دء مرة كاحدةح كذلؾ َّي قأػة ىػ دهد مكىػو 
ََُّٔدبظٌََـَّوَبظِِتودءَبَٓذََّْٖبهدٍَبػَغَبسَزِِّبؤَْٕبَّيْذَِّنِِبعٌَخءَبخُغَّسَِِْذهدتا إلو أرض مد فح قدؿ ت دلو:  ًَ

(5) 
أم لٌمػد قأػد تك هػا  هػة مػد ف؛ ح ػػث  ( كهػك ظػػرؼ م ػدف؛ًتٍحلػدءى طدلػت ال محػة تػدلمض كؿ َّ ػا )
اى  دء الظرؼ ملٌ دا ل هة كقكع الض ؿ )  ( َّطدلت ال محة. تىكى  

ح ك  مض ػػك ن تػػاح ك  متتػػدأح ُىَنػػػػ  -11 : اىػػـ إ ػػدرة لحم ػػدف اللر ػػبح كهػػك  ـز الظرَّ ػػةح َّػػال  لػػ  َّػػد،الن
هدء التهت ا ت ثرة َّ لػدؿ:  كقد ت ٌرهد )ًمٍف( أك )إلو(ح هحك: ت دؿ مف ههد إلو ههدح  مد قد  تلدمهد

 .(6)هد هيهد
كرد ا ىػـ )هيهػػد( ملٌ ػػدنا لحض ػػؿ مطػ الن لح محػػة َّػػي آ ػػدت قأػػص األهت ػدءح كذلػػؾ َّػػي قأػػة ىػػ دهد 

ؤَظُعتشًَُددٌَٕبكِددِبٓدددبىدىُندددبآِٓددنِنيَبمػػ  قكمػػاح قػػدؿ ت ػػدلو:  أػػدلع 
 تدىػػـ الأػػحة )هدههػػد(  محػػةدلػػت طح (7)

المىػػػتكؽ تػػػػػ)هد( التهت ػػػاح كهػػػك مض ػػػكؿ َّ ػػػا مهأػػػكب ،حػػػو الظرَّ ػػػة الػػػذم   ػػػدر لحلر ػػػب ( هيهػػػد) الم ػػػدف
كد لػػة التل  ػػد تػػدلظرؼ الم ػػدهي )هيهػػد( أٌف الظػػرؼ )هيهػػد( َّ ػػا  حالض ػػؿ الملػػدر اىػػتلرالم ده ػػة كال دمػػؿ َّ ػػا 

                                                             

 .468ح ص2: جال ش ؼ  (1)
 .79: ا  ة سورة األنبي ء  (2)
 .119ح ص17: جالتمرير والتنوير  (3)
ح 3ـح ج2008-هػػػػػػػ1429ح 1ح أحمػػػػد مختػػػػدر ،مػػػػر كآخػػػػركفح ،ػػػػدلـ ال تػػػػبح اللػػػػدهرةح طمعجػػػػـ اللغػػػػة العربيػػػػة المع صػػػػرة  (4)

 . مددة )للي(.2032ص
 .22: ا  ة سورة القصص  (5)
 .304ح ص1: جىم  اليوام   (6)
 .146: ا  ة سورة الشعراء  (7)
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م اىػتلر َّػي هػذا الم ػدف مػف َّػي الػذأم أتتر ػكف ؛ -تالدهػـ– ا  ػدرة إلػو الم ػدف الحد ػر اللر ػبد لة ك 
 .(1) فآمه اله  ـ
: اىػػـ إ ػػدرة تم هػػو ههػػدؾ لحم ػػدف الت  ػػدح متهػػي ،حػػو الضػػتع َّػػي محػػٌؿ هأػػب ،حػػو الظرَّ ػػةح ـ  ثَػػ -12

 م ة(.تححلا التدء المرتكطة َّ لدؿ: )ث ح كقد(2)كتي ر تػػ)ًمٍف( ك)إلو(  ػدىـ اف درة )هيهد(
كقد كرد هذا الظرؼ مط الن لح محة َّػي آ ػدت قأػص األهت ػدءح كذلػؾ َّػي قكلػا ت ػدلو َّػي ىػ دؽ 

غراؽ َّر،كف ك هكدا:  قأة ى دهد مكىو  َُلتندبؼََّْبخُتأخَشَِّٖم  َّر،كف كه دتا كقكما كا  ًَؤَصت
(3) 

ـ ( كهػك اىػػـ إ ػدرة و الضػػتع تم هػػو ههػدؾ متهػػي ،حػ لحم ػػدف الت  ػد طدلػت ال محػة تػػدلمض كؿ َّ ػا )ثىػػ
قرتهػدهـ مػف التحػر حتػو أغرقهػدهـ َّ ػاح ؛ كالم هو أم  ت حؽ تدلض ؿ )أزلضهد( َّي محؿ هأب ظرؼ م دف

. كلٌمػػد  ػػدف قػػرتهـ مػػف التحػػر ك م هػػـ َّ ػػا (4)ـ َّػػي التحػػر حتػػو غرقػػكا م هػػدهح كق ػػؿ   هػػي قػػـك َّر،ػػكف
ػد ،حػو ـٌ( الػداؿ ،حػو الت ػدح ك ػدؿ أ  ن ت ػد الم دهػة تػ ف الضػر ل فح  غد ة َّي ال ظمة ،ٌتر تدىـ اف درة )ثىػ

رغـ قرتهـ الم دهي الحىي؛ لط ػدرة إلػو أف  تلػر تهـ لػ س مػف قت ػؿ ت ظػ ـ  ػاههـ كم ػدهتهـح تػؿ لغػرض 
 . كتذلؾ قٌ د الظرؼ الم دهي )ثىـ ( الض ؿ )أزلؼ( َّطدؿ التهدء التر  تي لح محة.(5)إهال هـ

ممػػّؿ  فػػي القػرآف ال ػريـ يػػ ت قصػص األنبيػ ءث لثًػ : مػ  دّؿ علػػى الزمػ ف والم ػ ف دَللػػة ع رضػة فػي آ
 :الدراسة

ههػػدؾ ألضػػدظ َّػػي أأػػؿ ك ػػ هد الحغػػكم مك ػػك،ة لحد لػػة ،حػػو غ ػػر الزمػػدفح كالم ػػدف ل ههػػد قػػد 
ػ تي رٍ ىً ػ)أىػمدء ال ػدد المم ػزة تهمػدح  ػػتٌدؿ ،ح همد د لة مؤقتةح كالملأكد مف هػذا " دح ثالثػ ف ، ػر ف  كمن

 ؿ   يػ ال ػكـً  ؿ   يػ) أك (حالضرىػفً   ى ٍ ػمً ح  ى ال ػكـً   ى ٍ ػمً  ى  تي رٍ ىً ػػػ)تا  ح ػة أحػدهمد أك  زل تػاح  ػ ح كمد أَّ د(دخن ىى رٍ َّى 
ػػػػرٍ الضى  ضى ٍ ػػػػح تى ال ػػػػكـً  ضى ٍ ػػػػتى ) ح أك(الضرىػػػػف كمػػػػد  ػػػػدف أػػػػضة (ح الضرىػػػػفً  ؼى ٍأػػػػح هً ال ػػػػكـً  ؼى ٍأػػػػهً ) ح أك(فً ىى

ػخكمػد  ػدف م(ح ارً قي  الػد  رٍ  ىػ  مػف الػدهرً طك الن  تي ىٍ حى  ى ػػ)ألحدهمدح  ػ دَّة أحػدهمد ثػـ أه ػب ،هػا د تإ ػضك ن
 .(6)"ت د حذَّا

 كمف الد  ت ال در ة التي كردت َّي آ دت قأص األهت دء:
:  ػػدء ال ػػدد َّػػي آ ػػدت قأػػص األهت ػػدء دا ن د لػػة ،در ػػة ،حػػو الزمػػدفح كذلػػؾ َّػػي قكلػػا العػػدد -1

هدٍَبظَضْسَػُدٌَٕبعَدسْغَبعِدنِنيَبدَؤَزددًبكَٔددبلَقَدذْظُْْبببببببكتاك حا لرؤ د المحؾ:  ت دلو َّي قأة ى دهد  كىؼ 

                                                             

 .111ح ص10: جروح المع نيح 65ح ص5: جالفريدال ت ب  هظر:   (1)
 .304ح ص1: جىم  اليوام   (2)
 .64: ا  ة سورة الشعراء  (3)
عرابوح 358ح ص19: جج م  البي ف في تأويؿ القرآف هظر:   (4)  .316ح ص3: جال ش ؼح 93ح ص4: جمع ني القرآف واع
 .180: صاإلعج ز البالغي في القصة القرآنية  (5)
 .231ح ص2: جالمس لؾأوضا   (6)
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كَزَسًُهُبكِِبعُنْسُِِوِببِ َّبهًَُِِْبَِّٓٔدبظَإتًٌَُُِٕ
ػٍت ى ًىػًه فى ال محة الطك حة )ح (1) (  محػة طدلػت تدل ػدد تىٍزرى،يػكفى ىى

 ف(ح كقػد ألهػا م ػدؼ إلػو م ػدكدا )ىػه ( كهك مض كؿ َّ ا مهأكب ،حػو الظرَّ ػة الزمده ػةىىٍت ى )
ػٍت ى( هد التر  تيح كالت( َّطدلت ال محة كاٌتى  تهدؤ ىىٍت ى ( تدل دد )تىٍزرى،يكفى ٌ د الض ؿ )قي   ت ر تدل دد )ىى

ىػه فح َّ ػؿ ىػهتحة رمػز لط ػدـ ىػهةح َّػذلؾ الَّػي الىػت   ذا الىػهتالتلالهتضػدع تهػكرمز َّ ا د لة 
 .(2)ا لتدتكها َّي تحؾ الىه ف  د دن 

 :أنيب عنو بعد مذفوم    ف صفة ألمدىم   ثـ  -2
تػػػاتي أػػػضة الزمػػػدف أك الم ػػػدف َّػػػػي  ػػػالـ ال ػػػرب مهأػػػكتة ،حػػػػو المض ػػػكؿ َّ ػػػا؛ ل ػػػكف الأػػػػضة 

 (ك الن ػػػ)طَّػ(ح ارً قي  الػد  رٍ  ىػ  مػف الػدهرً طػك الن  تي ٍىػحى  ى ،ر ػت د لتهػد ،حػو الزمػدفح أك الم ػدفح  لػكلهـ: )
همد لمد كأػؼ تهمػد الزمػدف كالم ػدف أله  ح مهأكتدف هأب ظرؼ الزمدف كالم دف مض كؿ َّ همد ( رقي)ك

(َّػػ؛ ،ر ت لهمد اىػم ة الزمػدف كالم ػدف زمهػد كالتلػد ر: )أػضة لحم ػدفح (  ػرقي)ك أػضة لحزمػدفح )طك الن
ح كم دهن   .(3)(دد  رق ن طك الن

 كممد كرد َّي آ دت قأص األهت دء ،حو ذلؾح مد  دء َّي قأة الهدهد م  ى دهد ىػح مدف 
ػَبؿَْْشَبزَؼِْذٍبكَودٍَبؤَلَيتطُبزِٔدبَُْْبظُمِوتبزِوِبًَـِحتعُيَبِْٖٓبعَسَةٍبزِنَسَةٍبَّوِنيٍكٌَََٔكذلؾ َّي قكلا ت دلو: 

(4) 
ٍ ػػرى تىً  ػػدو ال محػػة الطك حػػة تدلتل  ػػد ) ػػثى غى ( التػػي   ػػكز َّ هػػد أف َّىمى ى ٍ ػػرى (  محػػة طدلػػت تدلأػػضة )غى

ح أك هدتػػت ،ػػف ظػػرؼ م ػػػدف د غ ػػر ت  ػػدَّىمى ػػثى كقتنػػت ػػكف هدتػػت ،ػػف ظػػرؼ زمػػدف محػػذكؼ؛ كالتلػػد ر: 
( لحد لػػػة ،حػػػو إىػػػراع . دو ٍ ػػػ ً تى  رى ٍ ػػػد غى أم م دهنػػػمحػػػذكؼ؛ كالتلػػػد ر:  ٍ ػػػرى ػػػث( تػػػدلظرؼ )غى كتل  ػػػد الض ػػػؿ )مى ى

ح كلت ػدف َّ ػؿ اا ت ػدلو ،ح ػا تػاف   ػؿ الط ػر مىػخرنا لػاح ك ػذلؾ الهدهد خكَّند مف ى دهد ىح مدف 
 .(5)ا ك،حو قدرة االت دف مد أي،ًطيى مف الم  زة الٌدالة ،حو هتٌكت

 
 
 
 
 
 
 

                                                             

 .47: ا  ة سورة يوسؼ  (1)
 .286ح ص12: جالتمرير والتنوير  (2)
 .516ح ص1: جشرح التصريا على التوضيا  (3)
 .22: ا  ة سورة النمؿ  (4)
 .359ح ص3: جال ش ؼ  (5)
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 ادلبحث انثاني: إطانة بناء اجلمهة باحلال
مػػف الكظػػدلؼ الهحك ػػة التػػي ت مػػؿ أحػػد المل ػػدات التػػي ت مػػؿ ،حػػو تل  ػػد الض ػػؿح َّهػػك الحػػدؿ  دُّ  ىػػ ي 
ح كالحدؿ ح ما الهأب؛ ألها َّ حةح ك،ٌرَّػا اتػف مدلػؾ تلكلػا: كاتىد،ا التهدء التر  تي لح محة ،حو إطدلة

كحلػا الهأػبح كقػد  مد دؿ ،حو ه لة كأدحتهدح مت مهد مد َّ ا م هػو "َّػي" غ ػر تػدت  ك  ،مػدةحكهك "
 .(1)"  ر تتدء زالدة

همػد هػذا هػك الغدلػبح ك  أف ت ػكف َّ ػحةح َّهػذا غدلػب  كل س مػف الػالـز م ػيء الحػدؿ كأػضندح كا 
د كىػ هد؛ ألههػد ل محػة كتالض الت كل س مف ال مد  دهت ممد تط ػؿ تهػدء اح كلمد  دهت الحدؿ مف (2)أ  ن

كالتك  د   طي مز ػد َّدلػدة َّػي ال ػالـح كمػ  ترت ػة الضدلػدة تدلحػدؿ  م ػف ت مؿ ،حو تل  د ،دمحا كتؤ داح "
اللػـك راً تػ ف" قػد  ت ػمف  ة ىػءح َّمثؿ قكؿ اللدلؿ: " دء ً،حٍ اًف درة تهد إلو أغراض تالغ ة  ىٍلًأديهد التحغد

 .(3)" ف لٍ ىيكا مف ً،ٍح ىة اللـكاف درة إلو أٌف الذ ف لـ  اتكا را ت
مثػػؿ: " ػػدء ز ػػده را تنػػد"؛ كذلػػؾ لحضػػرؽ تػػ ف الحػػدؿح كاله ػػت  كتػػاتي الحػػدؿ ه ػػرةح كأػػدحتهد م رَّػػةح

همػد لػـز أف   ػكف أػدحتهد م رَّػة؛ ألههػد  ػدلخترح كافختػدر  الذم  تت  المه كت َّي الت ر ؼ كالته  ػر. كا 
أف ت ػػكف الحػػدؿ أػػضةح َّػػال حد ػػة لمخدلضتهػػد إ ػػدا َّػػي ،ػػف اله ػػرة غ ػػر  ػػدلزح ألهػػا لػػك  ػػدف ه ػػرة ألم ػػف 

: إهمػد  ػدف  ػرطهد أف ت ػكف ه ػرةح ألف اله ػرة أأػؿح كالملأػكد (5)ح كقدؿ الر ي م حػالن ذلػؾ(4)اف،راب
هتدلحػدؿ تل  ػد الحػػدث المػذ كر ،حػو مػػد ذ رهػد َّلػط...  ألهػػا إذا  ؛مػػد  ػدف الغدلػب َّػػي أػدحتهد الت ر ػؼكا 

. كاألأؿ َّي أػدحب الحػدؿ م  لػا َّػد،الن أك  دف ه رة  دف ذ ر مد  م زهد ك خأأهد مف ت ف أمثدلهد
 .  (6)مض ك ن تاح كمد خدلؼ ذلؾ  ؤكؿ تهمد

أههػد    ،هػدهـ كهػذا خػالؼ األأػؿ ،هػد  مهػكر الهحػدةح َّدألأػؿ َّدلحػدؿكتاتي الحػدؿ م رَّػةح 
 (ح ػػػدء كحػػػدا)قػػػدلكا: ال ػػرب  د لضظنػػػد َّهػػػك ه ػػرة م هنػػػوح كذلػػػؾ" أفتػػاتي إ  ه ػػػرةح كأٌف مػػػد كرد مههػػد م ٌرَّنػػػ

المىتتر َّ اح كهك م رَّة تدف دَّة إلو ال م رح َّ ؤكؿ ته ػرة مػف لضظػا  ( دء)حدؿ مف َّد،ؿ  (كحداػػ)َّػ
تضػتع ال ػ ف: حػدؿ مػف  (،كداػػػ)َّػ (ر ػ  ،ػكدا ،حػو تدلػا) :قدلكاك ا(ح مهضردن )أك  (متكحدنا) ف م هدا أمأك م

                                                             

 .321ح ص2: جشرح التسييؿ  (1)
 .364ح ص2: جالنمو الوافي  (2)
هػػػػػػ(ح دار اللحػـح دم ػؽح الػدار ال ػدم ةح 1425ح ،تػد الػرحمف الم ػداهي الدم ػلي )توعلومي  وفنوني البالغة العربية أسسي    (3)

 .461ح ص1ـح ج1996-هػػػػػػ1416ح 1ت ركتح ط
 .323ح ص2: جشرح التسييؿ هظر:   (4)
 .55ح ص2جشرح   فية ابف الم جب:   (5)
 .569ح ص1: جشرح التصريا على التوضيا  (6)
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 ػػؤكؿ ته ػػرة مػػف لضظػػا أك مػػف م هػػدا أم: المىػػتتر كهػػك م رَّػػة تدف ػػدَّة إلػػو ال ػػم رح َّ (ر ػػ )َّد،ػػؿ 
 .(1)"ت دفح كالم هو: ر   آخرا ،حو أكلا(: ،حو تدلا)دح كأك را  ن  ،دلدنا

،حػػو كقػػد  ػػدءت الحػػدؿ تط ػػؿ ال محػػة تتل  ػػد الحػػدث َّػػي آ ػػدت قأػػص األهت ػػدء محػػؿ الدراىػػة 
 حدؿ:الأكر ا ت ة مرتتة كَّؽ أدحب ال

 :  ص مب الم ؿ الف عؿ -1

: كردت الحػػدؿ َّػػي آ ػػدت قأػػص األهت ػػدء كأػػدحتهد الضد،ػػؿ كالض ػػؿ مػػدضو مػػ  الفعػػؿ الم ضػػي - أ
تهىػػتة  ت ػػرة َّػػي آ ػػدت قأػػص األهت ػػدءح َّهػػي ت ػػ ؿ ظػػدهرة أىػػحكت ة َّػػي آ ػػدت اللأػػص كذلػػؾ؛ 
ألٌف اللأػػص تتحػػدث ،ػػف أحػػداث م ػػت تت حػػؽ تازمػػدف غػػدترةح كىػػاذ ر ت ػػض األمثحػػة ،حػػو 

التمث ؿ   الحأر:ىت ؿ 

كَـُِِسٌُخبىُنَدُِيَبًَخٗتوََِسُدٌخببم  الىحرة كا  مدف الىحرة ترب ال ػدلم ف:  قدؿ ت دلو َّي قأة مكىو 

فَددددؿِشَِّٖ
ػػػدًغًر فى ح ال محػػػة الطك حػػػة (2) ػػػدًغًر فى (  محػػػة طدلػػػت تدلحػػػدؿ ))كىاٍهلىحىتيػػػكا أى (ح كأػػػدحب الحػػػدؿ أى

تػك حٌ ػدف: أم اهلحتػكا أذ ء كذلػؾ أٌف ا هلػالب إف  ػدف قتػؿ ال م ر المتأؿ تدلض ؿح كالم هػو  مػد قػدؿ أ
ف  ػػدف ت ػػد اف مػػدف َّح ىػػكا داخحػػ ف َّػػي ال ػػم ر ك   إ مػػدف الىػػحرة َّهػػـ  ػػر دؤهـ َّػػي  ػػم ر )اهلحتػػكا( كا 
غىدره  أضهـ اا تا؛ ألههـ آمهػكا كاىت ػهدكا كهػذا إذا  ػدف م هػو ا هلػالب حل لػة أمػد إذا لػكحظ  لحلهـ أى

 ركرة َّدل ػػػم ر َّػػػي )كاهلحتػػػكا(  ػػػدمؿ لحىػػػحرة كغ ػػػرهـح كلػػػذلؾ َّىػػػرا الزمخ ػػػرم تلكلػػػا َّ ػػػا م هػػػو الأػػػ
كالأغدر: المذلةح كتحؾ المذلة هي مذلة ظهكر ، زهـح كمذلػة خ تػة ر ػدلهـ . (3)كأدركا أذ ء متهكت ف

 مد أمحكا مف األ ر كاللرب ،هد َّر،كف.
ػػدح قأػػة ىػػ دهد  كىػػؼ  كَََِّٔدددببكالهلػػدش الػػذم دار مػػ  أخكتػػا كأتػػ هـح قػػدؿ ت ػػدلو: كمهػػا أ  ن

ْْبهَذْبؤَخَزَبػٌََُِْْْْبٌَْٓؼِوًدبِٓ َُْْبظَؼٌَُِْٔخبؤََّٕبؤَزَدًُ ْْبؤَ ٍَبًَسِريُىُ َٖبخَُِّوِبًَِْٖٓبهَسَُْبَٓدبكَشَّىتعُْْبكِِبٌُّعُقَبكََِْٖبخعْعَْْإَعٌُخبِٓنْوُبخََِقٌُخبَٗفًِّْدبهَد

سْكَبلَعََّبَّإترََٕبُِِبؤَزِِبؤًَْبَّمٌَُْْبخَُِّوُبُِِبًَىٌَُبخَْْشُبخُتمَدًِِٔنيَؤَزْشَقَبخُتإَ
(4) 

كا هىً   دال محة الطك حة قكلا ت دلو:  حىأي حىأيكا( م كهة مف: ))خى ( َّ ؿ مدضو متهػي ،حػو ال ػـح خى
كأػػدحتا ال ػػم ر ( حػػدؿ مهأػػكب أم متهػػد  فح هىً   ػػدك)الػػكاك(  ػػم ر متأػػؿ َّػػي محػػؿ رَّػػ  َّد،ػػؿح ك)

ػػػكاالمتأػػػؿ تدلض ػػػؿ ) حىأي همػػػد أيٍَّػػػًردت (؛ كتػػػذلؾ طدلػػػت ال محػػػة تدلتل  ػػػد تدلحػػػدؿ. قػػػدؿ الىػػػم ف الححتػػػي: خى كا 
الحدؿ كأدحتهد  ٍم : إم د ألف  اله ً ي  َّىً  ؿ تم هو ميضدً،ؿ  دل   ر كالخح ط تم هػو الميخػدلًط كالمي دً ػرح 

ٍتهىػػداي هىً ٌ ػػدن )  لكلػػا: قىر  دي مطحلنػػ[ أم: ميهدً  نػػ52 ]مػػر ـ: (كى هػػـ خح طيػػؾى )دح  لػػدؿ: دح كهػػذا َّػػي ا ىػػت مدؿ  يٍضػػرى
                                                             

 .578ح ص1: جيا على التوضياشرح التصر   (1)
 .119: ا  ة سورة األعراؼ  (2)
 .418ح ص5: جالدر المصوفح ك هظر: 139ح ص5ج البمر المميط:  (3)
 .80: ا  ة سورة يوسؼ  (4)
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ػدي  (ك،ى  ريؾى  ػد ؽح كأػد ؽ كتدتػا  يكح  م ػد أله ػا أػضة ،حػو َّىً  ػؿ تمهزلػة أى  ؛أم: ميخدًلطكؾ كمي دً ركؾح كا 
ه ؿ كالكى  ػب كالػذ ًم ؿػ) ػ ألها تًزهىػًة المأػددر م ػد ألهػا مأػدر تم هػو الت(الأ  هػد ي  مػد ق ػؿ: اله ػكل ح كا 

ـٍ ه ػػكل{ ]افىػػراء:  ٍذ هيػػ [ ح كح هلػػذ   ػػكف َّ ػػا التػػاك الت المػػذ كرة َّػػي ر ػػؿ 47تم هػػداح قػػدؿ ت ػػدلو: }كىاً 
ٍدؿ كتدتاح ك ي م  ،حو  ل ػا إذا  ً ػؿ كأػضن (أىٍه  ىة)،ى د أف  يٍ مػ  ،حػو أًٍَّ ػالء  غىًهػٌي كأىٍغًه ػدء ح ك دف ًمٍف حى

 :(2)م  لا ،حو أىٍه  ة قكؿي ال د،ركًمٍف  ح(1)ك ىًلٌي كأىٍ ًل دء
 وَشِيػػػػػْدُت َأْنِجَيػػػػػػَة األَُف قػػػػػػػِة ع ليػػػػػً      َ ْعبػػػػػػي وَأْرَداُؼ الُملػػػػػوِؾ ُشيػػػػػػػودُ 

ًَبِرخبزَيَؾْعُْْبزَيَؾْعُْْبـَسَّدسَِّٖ:بت دلو قدؿم  قكماح  كمهاح قأة هكد 
(3) 

ت ػػػدًر فى طدلػػػت ال محػػػة الىػػػدتلة تدلتل  ػػػد تدلحػػػدؿ َّػػػي قكلػػػا  (ح كأػػػدحب الحػػػدؿ الضد،ػػػؿ َّػػػي قكلػػػا ) ى
( تدلحػدؿ ،مػؿ ،حػو تكىػ   التهػدء التر  تػي ل  ػة. )تىطىٍ ػتيـٍ ( ال دلػد ،حػو قػـك هػكدح كتل  ػد الض ػؿ )تىطىٍ تيـٍ 

 مػػ   تػػدرح للكمػػا. ك) تػػدر ف(  كد لػػة ال محػػة المل ػػدة تدلحػػدؿ د لػػة إه ػػدر كتػػكت ف مػػف ىػػ دهد هػػكد 
إذا تط ػػتـ  ػػدف تط ػػ ـ َّػػي حدلػػة الت تػػرح أم افَّػػراط َّػػي "كال تػػدر: ال ػػد د َّػػي غ ػػر الحػػؽح َّػػدلم هو: 

ذا تىطىٍ ػػػتيـٍ . كهالحػػػظ أف  الحػػػدؿ ىػػػتؽ تدل ػػػرط (4)"األذل كهػػػك ظحػػػـ ًمػػػؿ الحػػػدؿ )كىاً  ( أم أردتػػػـ الػػػتطش كحي
 .(5)اتا) ٌتدر ف( ،حو افرادة حتو    تحد ال رط ك ك 

ُِيدددبًَهدددٍَبسَذِّببكَعَسَغَّددَْبمدددلًٌِكمهػػاح قكلػػا ت ػػدلو َّػػي قأػػة داكد كىػػح مدف ،ح همػػد الىػػالـ:  دبِٓددْٖبهٌَْ

ػِسددددِىَبدبظَشْمددهُبًَؤَدْخِِتنِددِبزِشَلَْٔعِديَبكِددِبببؤًَْصِػْنِدِبؤَْٕبؤَؽْددٌُشَبِٗؼَْٔعَديَبخَُّعِددِبؤَٗتؼَْٔدطَبػََِددَِّبًَػَِدَبًخُِددذََُّبًَؤَْٕبؤَػَْٔدََبفدددُِمًببببب

خُقَّدُِمِنيَ
ـى  ػدًح ن طدلت ال محػة تدلتل  ػد َّػي قكلػا ت ػدلو :  (6) الض ػؿ المد ػي : كهػي م كهػة مػف (د)َّىتىتىى ػ

ـى ) مػػف َّد،ػػؿ ح ك) ػػدح ند( حػػدؿ ( كَّد،حػػا  ػػم ر مىػػتتر تلػػد را )هػػك( ،دلػػد ،حػػو هت هػػد ىػػح مدف تىتىى ػػ
أك حػدؿ ملػٌدرة ح ألف التتىػـ هػكع مػف ال ػحؾ كالحضػظ مختحػؼ ؛م هػو َّلػط مؤٌ دة لم مكف الض ػؿ (تتٌىـ)

تدلحػػػدؿ كهػػػذا أدل إلػػػو إطدلػػػة التر  ػػػب ح لػػػذلؾ  ػػػدء الض ػػػؿ )تتٌىػػػـ( ملٌ ػػػدنا (7)ألف التتٌىػػػـ اتتػػػداء ال ػػػحؾ
اىػـ َّد،ػؿ مػف ) ػحؾ( ( د ػدًح ن ك ذلؾ اٌتىدع الد لة َّي الخطػدب اللرآهػي َّػي هػذا ا  ػة. ك) الهحكمح

كت مػػف الد لػػة الهحك ػػة كالتالغ ػػة لهػػذا ا تىػػدع الهحػػكم لح محػػة المل ػػدة مػػف خػػالؿ . الثالثػػي كزهػػا َّد،ػػؿ
                                                             

 .538ح ص6: جالدر المصوف  (1)
-هػػػػػػػػ1425ح 1الم رَّػػةح ت ػػركتح طهػػػػػػػػ(ح ا،تهػػو تػػا: حمػػدك طٌمػػدسح دار 41ح ت )ديػػواف لبيػػد بػػف ربيعػػة العػػ مري هظػػر:   (2)

 .33ـح ص2004
 .130: ا  ة سورة الشعراء  (3)
 .168ح ص19: جالتمرير والتنوير  (4)
 .179ح ص8: جالبمر المميط  (5)
 .19: ا  ة سورة النمؿ  (6)
عرابػػو هظػػر:   (7)  الممػػيطالبمػػر ح 1006ح ص2: جالتبيػػ فح 590ح ص8: جالػػدر المصػػوفح 112ح ص4: جمعػػ ني القػػرآف واع
 .188ح ص7: جإعراب القرآف وبي نوح 149ح ص19: جالجدوؿح 222ح ص8ج
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ـى  ػػدًح ن قكلػا ت ػػدلو ) ( كلػـ  لػػٍؿ َّتتىػـ َّلػػطح كلػـ  لػػٍؿ  ػدح ند َّلػػط؛ ألٌف التتىػـ كحػػدا   ػكف ألمػػر دَّىتىتىى ػ
ؾ ل ؤ ػد غ ر ذم تدؿح كألٌف ال حؾ كحدا   كف لالىػتهزاءح ك،ػدـ التأػد ؽح َّ مػ  تػ ف التتىػـ كال ػح

،حػػو أهم ػػة كىػػمك كق مػػة مػػد  ػػدف ىػػتتند لحتتىػػـ كال ػػحؾ كهػػك مػػد  ػػدء َّػػي قػػكؿ الهمحػػةح ك ػػذلؾ لػػـ  لػػٍؿ 
دح كلػػـ  لػػدـ ال ػػحؾ ،حػػو التتىػػـ؛ ألٌف التتىػػـ ،ػػددة  ىػػتؽ ال ػػحؾح ك  ػػد هػػذا غد ػػة َّػػي   ػػحؾ تتىػػمن

 .  (1)اف، دز الت دهيح كَّي اىتخداـ األلضدظ الدالة ،حو م ده هدح كَّي مححهد
د َّػػي ال ػػحؾ كمت ػػدكزنا حػػد التتىػػـ  قػػدؿ أتػػك ح ػػدف: " كاهتأػػب  ػػدح ند ،حػػو الحػػدؿح أم  ػػدر،ن

إلػػو ال ػػحؾح كلمػػد  ػػدف التتىػػـ   ػػكف لالىػػتهزاء كلحغ ػػبح  مػػد  لكلػػكفح تتى ػػـ تتىُّػػـ الغ ػػتدفح كتتى ػػـ 
 :  (3)رح قدؿ ال د،(2)تتىُّـ المىتهزئح ك دف ال حؾ إهمد   كف لحىركر كالضرحح أتو تلكلا:  دح ند "

ػػػ  رآنػػػػػػي قػػػػػػػػد َقَصػػػػػػػْدت ُأِرْيػػػػػػػػػُده     أبػػػػػػػدى نواِجػػػػػَذه ِلَغْيػػػػػػػػػِر َتَبسُّػػػػػ  ػػػػػػػـِ لم 
ًح ن )  ضى  ٍ مى كقرأ اتف الى   : أمػدى : (5)ح كَّ ػا ثالثػة أك ػا(4)أم تضػتع ال ػدد تغ ػر ألػؼ املأكرن  (د ى

ػػده أمػػدى  َّػػػي  مأػػدر : أهػػػاوالثػػ نيأم تم هػػو ) ػػػحؾ(.  ألهػػػا تم هػػدا حلم هػػػو تىتىى ػػـ: أهػػػا مأػػدر مؤ  
ـي َّد،ػػؿ  ضىػػًرح؛ كذلػػؾ الث لػػثأم  لػػراءة ) ػػدح ند(.  الم هػػو  دلػػذم قتحػػا مك ػػً  الحػػدًؿ َّهػػك َّػػي : أهػػا اىػػ

 (.َّىرًح كتىطرً ػػػ) ػت ىر ال  ف كهك  ـز َّىهك  (َّىً ؿ)ألف  َّ حا ،حو 
الحػػػدؿ كأػػػدحتهد َّػػػد،الن مػػػ  الض ػػػؿ الم ػػػدرع َّػػػي آ ػػػدت قأػػػص  ت: كردمػػػ  الفعػػػؿ المضػػػ رع - ب

ح هذ ر مههد ،حو ىت ؿ التمث ؿ مد  حي:  األهت دء َّي مكا   قح حة مد  لدرب ، ر مراتو
ِّبؤًَْكٌُخبخُتٌِٔتْدٍَبًَخُتِْٔضخَٕبزِدُتوِغْوِبًَ بت دلو:  كلاقم  قكماح كذلؾ َّي  قأة ى دهد    ب  ًَّدبهٌَْ

دطَبؤَؽْْدءَىُْْبًَ بظَؼْؽٌَْخبكِِبخُتإَسْكِبُٓلتغِذَِّٖظَسْخَغٌُخبخُنَّ
(6) 

 محػػػة الىػػػدتلة لطدلػػػت ا  (كى  تىٍ ثىػػػٍكا ًَّػػػي اأٍلىٍرًض ميٍضًىػػػًد فى : )ال محػػػة الطك حػػػة تدلتل  ػػػد قكلػػػا ت ػػػدلو
تػػػػ) ( ( َّ ػػؿ م ػػدرع م ػػزـك تىٍ ثىػػٍكا( هده ػػةح ك) م كهػػة مػػف: )الػػكاك( ،دطضػةح ك) تدلتل  ػد تدلحػػدؿ كال محػػة

(ح تىٍ ثىػػػٍكا(  ػػػدر كم ػػػركر مت حلػػػدف تدلض ػػػؿ الم ػػػزـك )ًَّػػػي اأٍلىٍرضً الهده ػػػة كَّد،حػػػا  ػػػم ر متأػػػؿ تػػػاح ك)
ألف  م هدهػػد قػػد َّيًهػػـ مػػف ( حػػدؿ مػػف َّد،ػػؿ )ت ثػػكا( مؤ ػػدة ل دمحهػػد أم ت ػػكف تم هػػو ،دمحهػػد؛ ميٍضًىػػًد فى ك)

ى فى ذلؾ اختالؼي الحضظ ف . (7)كالً ًثػي  أخػصُّ  ألف  الضىػدد أ،ػـ ؛مت  هىػةن  ك يحتمؿ أف ت كف حد ن ح ،دًمحهدح كحى

                                                             

ح َّػد ز أػدلع الخط ػبح م حػة  دم ػة اإلعجػ ز القرآنػي البيػ ني فػي آيػ ت قصػة سػليم ف عليػو السػالـ مػ  مل ػة سػبأ هظر:   (1)
 .305ـح ص2001(ح 2(ح ع )17دم ؽح ـ )

 .222ح ص8ج البمر المميط:  (2)
 .212ـح ص1970-هػػػػػػ1390تحل ؽ كدراىة: محمد ى  د مكلكمح الم تب افىالميح  ديواف عنترة   (3)
 .139ح ص2جالممتسب:   (4)
 .222ح ص8: جالبمر المميطح 591-590ح ص8: جالدر المصوفح 1006ح ص2: جالتبي ف هظر:   (5)
 .85: ا  ة سورة ىود  (6)
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. كالغرض الد لي مف الحدؿ المتدلغة َّي الههي ،ف الضىدد؛ لػذلؾ َّأػدحة هػذا األىػحكب ت مػف (1)أخصُّ 
كهػذا األىػػحكب المػت حـ قػػد ت ػتد ،هد تػا تػػاف    ػؿ األمػر أك الههػػي    حػـك حكلػا لػػتس أك  ػؾح  أف  َّػي 

ا مػػف أف   ىػػك الههػػي ،ػػف الضىػػدد قػػكةح ك   حػػا ت  ػػدن  (مضىػػد ف)َّلكلػػا  اٌت ػػع مػػف خػػالؿ الحػػدؿ المؤ ػػدةح
 .(2) غضؿ ،ها أف  هىو

د قأة ى دهد أدلع  ًًَددٌُٗخببم  أأحدب الح ر )ثمكد(ح كذلؾ َّي قكلػا ت ػدلو:  كمها أ  ن

بزٌُُْظً دبآِٓنِنيََّنْمِعٌَُٕبَِٖٓبخُتفِسدٍِ
د  ىٍهًحتيػكفى ًمػفى اٍلً تػدًؿ تي يكتنػ): َّػي قكلػا ت ػدلوتدلحػدؿ طدلت ال محة تدلتل  ػد   (3)

( ًمػػفى اٍلً تػػدؿً ح ك)كَّد،حػػا  ػػم ر متأػػؿ تػػا(  ىٍهًحتيػػكفى ) الض ػػؿ الم ػػدرع كهػػذا ال محػػة م كهػػة مػػف:( آًمًهػػ فى 
( مض ػػكؿ تػػا مهأػػكب  ػػدء دتي يكتنػػ(ح ك) ٌتخػػذكف)تت ػػم ها م هػػو  ( ىٍهًحتيػػكفى )مت حٌػػؽ تض ػػؿ  ػػدر كم ػػركر 

 مهأػػػػكتةح ك،المػػػػة الهأػػػػب ال ػػػػدءحػػػػدؿ ( آًمًهػػػػ فى ( َّطدلػػػػت ال محػػػػةح ك) ىٍهًحتيػػػػكفى ملٌ ػػػػدنا لحض ػػػػؿ الم ػػػػدرع )
(؛ كتػذلؾ طدلػت ال محػة تدلتل  ػد تدلحػدؿ  ىٍهًحتيػكفى كأدحب الحدؿ هك الضد،ؿ ال م ر المتأؿ َّػي الض ػؿ )

 د آمهػػ ف  حىػػتكف أههػػد تحمػػ هـ مػػفأم  ػػدهكا  هلتػػكف ال تػػدؿ َّ تهػػكف َّ هػػد ت كتنػػكتػػدلمض كؿ تػػاح كالم هػػو: 
 .(4)أف تىخر  ،ح هـح أك آمه ف ،ذاب اا

كمكا هتػػػا لضر،ػػػكف مػػػف خػػػالؿ ا  ػػػدت كالم  ػػػزات التػػػي  كمهػػػاح مػػػد كرد َّػػػي قأػػػة مكىػػػو 
ًَخمتُْْٔبَّذَىَببِىلبـَندلِيَبظَختشُؾْبزَْْندءَبِٓدْٖبؿَْْدشِبببأ،طدهد اا إ داح لت كف دل الن ،حو أدؽ هتكتاح قدؿ ت دلو: 

عُدددٌءٍبآَّدددصًبؤُخْدددشٍ
( م كهػػػة مػػػف: الض ػػػؿ تىٍخػػػريٍج تىٍ  ػػػدءى قكلػػػا ت ػػػدلو: ) تدلحػػػدؿ ال محػػػة الطك حػػػة تدلتل  ػػػدح (5)

( حػػدؿ )تىٍ  ػػدءى ح كالضد،ػػؿ  ػػم ر مىػػتتر تلػػد را )هػػي(ح ك( الم ػػزـك َّػػي  ػػكاب الطحػػب)تىٍخػػريجٍ الم ػػدرع 
ههػػد ح كم ػيء الحػدؿ ألٌهػػا مهتػا تػالؼ التاه ػث الممػدكدة ؛ح كمهػ  مػف التهػك ف(تخػرج) َّد،ػؿمهأػكب مػف 

لتا  ػػد م هػػو الض ػػؿ )تخػػرج(ح كهػػذا َّ ػػا إَّػػددة كد لػػة تػػاٌف هػػذا الت ػػدض م  ػػزة كآ ػػة مػػف آ ػػدت اا ت ػػدلو 
هػػد )تخػػرج( َّدٌتىػػ ت ال محػػة كطػػدؿ تهدؤ  كأههػػد لػػ س مػػف مػػرض أك ، ػػبح لػػذلؾ  ػػدء الحػػدؿ ملٌ ػػدنا لحض ػػؿ

تدلتل  ػػد. كالم هػػو: أم أدخػؿ  ػػدؾ تحػػت إتطػؾ تخػػرج ه ػػرة م ػ لة   ػػكء ال ػػمس كاللمػػر ذات  يالتر  تػ
لك اقتأر ،حػو قكلػا ح كَّي ا  ة َّف تالغي كهك ا حتراسح َّإها مف غ ر ، ب ك  ترص ت دض ىدط 

( ٍ ػًر ىيػكءو )ًمٍف غى َّ دء ا حتراس تلكلا  حأك تهؽ ترص أف  هذا الت دض مفألكهـ  (؛تىٍخريٍج تىٍ  دءى ) ت دلو
تػكهـ ، ػب الخػػركج "ك  ػكز أف   ػكف ا حتػراس ،ػفلت ػدف أف  هػذا الت ػدض لػـ   ػف مػف مػرض أك غ ػراح 

                                                             

 .389ح ص1: جالدر المصوف  (1)
ح 1ـح ج1997-هػػػػ1417ح 1،حػػي الأػػدتكهيح دار الأػػدتكهي لحطتد،ػػة كاله ػػر كالتكز ػػ ح اللػػدهرةح ط ح محمػػدصػػفوة التف سػػير  (2)

 . )تتأرؼ(55ص
 .82: ا  ة سورة المجر  (3)
 .106ح ص2: جصفوة التف سيرح ك هظر: 91ح ص2: جمع ني القرآف للفراء  (4)
 .22: ا  ة سورة طو  (5)
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،ف الخحلة األأػح ة ،حػو أف الم هػو تخػرج ت  ػدء مػف غ ػر ، ػب كقػتع َّػي ذلػؾ الخػركج أك ،ػف تػكهـ 
 .(1)"د، ب مطحلن 

كدسِىِنيَبدمِعٌَُٕبَِٖٓبخُتفِسدٍِبزٌُُْظًًَظَنْم  قكماح قدؿ ت دلو:  كمهاح قأة ى دهد أدلع 
(2) 

( ػػػدء الحػػػدؿ َّػػػي  (ح كأػػػدحب الحػػػدؿ ال ػػػم ر )تىٍهًحتيػػػكفى ملٌ ػػػدنا لحض ػػػؿ الم ػػػدرع  قكلػػػا )َّػػػدًرًه فى
كتػػذلؾ طدلػػت ال محػػة كتٌكىػػ ت تدلتل  ػػد؛ ك)َّػػدره ف(  المتأػػؿ تدلض ػػؿ ال دلػػد ،حػػو قػػـك ىػػ دهد أػػدلع 

ح اىػػـ َّد،ػػؿ  (َّػػرا) مػػ  َّػػدرا مػػف الثالثػػٌي  أم " كالم هػػو: َّد،ػػؿ. ،حػػو كزفتم هػػو حػػذؽ كمهػػر تػػدب  ػػـر
ح كد لػػة التل  ػػد تدلحػػدؿ (3)"تحغػػت ت ػػـ الضراهػػة كالحػػذؽ إلػػو أف اتخػػذتـ ت كتػػد مػػف ال تػػدؿ الأػػـ الأػػالب

)َّدره ف( لمد َّي تحؾ الحػدؿ مػف إظهػدر اللػكة كال ظمػة َّ مػد  تخػذ رمػزنا لػذلؾ؛ كلحد لػة ،حػو إرادة الخحػكد 
حذاقة تأه هد َّي تحؾ ا  راـ ال ظ مة مف ال تدؿ؛ ألٌف إتداء مظػدهر ال ظمػة كاله ػدط كاللػكة َّػي َّي ال

ال مػػراف أظهػػر مػػف إرادتػػا َّػػي الػػزركع كال هػػدفح كأف ت ػػدكز الحػػد َّ هػػد ،ػػف اف ػػكاء كال ػػ ش غ ػػر مىػػكغ 
ح َّتػػٌ ف تمأػححة م ػرك،ةح لػػذلؾ ،ػدؿ إلػو الض ػػؿ الم ػدرع لتأػك ر حػػدلهـ َّػي ذلػؾ الض ػػؿ غ ػر المىػكغ

حػػدلهـ ك،حلهػػد تػػذلؾ الض ػػؿ ككأػػضهد كتػػ ف حدلهػػد تلكلػػا )َّػػدره ف( أم حػػدذق فح مختتػػر ف لمكا ػػ  هحتهػػدح 
 .(4)كالضراه ة هي ال  س كاله دط

ح كهػػذا َّ ػػا (6)تأػػ غة المتدلغػػة مػػف الضراهػػةح أم أ ػػر ف تطػػر ف (5)كَّػػي قػػراءة )َّػػره ف( تغ ػػر ألػػؼ
دؿ؛ لػذلؾ  م ػت اللراءتػدف تػػ ف أػضدت الحذاقػة كاله ػػدط متدلغػة َّػي ا،تهػدلهـ ت ػػكدة المهظػر كغد ػة ال مػػ

َّي افتلدف م  األ ر كالرَّدهة كالتطر الخدرج ،ف حد تهـح َّدلت ت ر اللرآهي  ػؤثر مػف األلضػدظ مػد   ثػؼ 
ك ثرم الم دهيح َّد لة اىـ الضد،ؿ تحتمؿ الم ه ػ ف دكف ت ػدرضح كلػك اىػت مؿ الض ػؿ  حتمػؿ أحػدهمدح 

أههػػـ  ػػدهكا  تخػػذكف تحػػؾ الت ػػكت المهحكتػػة مػػف ال تػػدؿ أ ػػرنا كتطػػرنا ك،تثنػػدح ك ػػدهكا  َّػػدٌلت هػػذا اللػػراءة ،حػػو
 ضػػػراههـ تتحػػػؾ اله مػػػةح إذ  ىػػػ لكف اىػػػت مدلهد   حػػػذقكف هحتهػػػد كهل ػػػهدح َّه ػػػو ،حػػػ هـ ىػػػ دهد أػػػدلع 

تدلت دلي َّي تحؾ الت كت أ رنا كتطرنا
(7). 

                                                             

 .494ح ص8: جروح المع ني  (1)
 .149: ا  ة شعراءسورة ال  (2)
 .562-561: صتيسير ال ريـ الرممف  (3)
 .300-299صاإلعج ز البالغي في القصة القرآنية: ح ك هظر: 328ح ص3: جال ش ؼح 383ح ص19: جج م  البي ف  (4)
هػػػػػػ(ح 324)تح أتػػك ت ػػر تػػف م دهػػد التغػػدادم  تػػ ب السػػبعة فػػي القػػراءاتكهػػي قػػراءة اتػػف  ث ػػر كأتػػي ،مػػرك كهػػدَّ ح  هظػػر:   (5)

 .472ـح ص1980 -هػػػػػػ1400ح 2تحل ؽ: الد تكر  كقي   ؼح دار الم درؼح مأرح ط
 .268: صتأويؿ مش ؿ القرآف  (6)
ـح 1984ح 1ح حدمػد أػددؽ قه تػيح م تتػة المهػدرح الزرقػدءح األردفح ط-دراسػة تمليليػة وصػفية–المش ىد في القرآف ال ريـ   (7)

 .300: صفي القصة القرآنيةاإلعج ز البالغي . ك هظر: 72ص
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بِرتبَٗفَّْْنَددهُبًَؤَىَِْدوُبببب*بٌُُىًدبَُِٔدَٖبخُتُٔشْعَدِِنيَبببًَبَِّٕم  قكما:  كمهاح قكلا ت دلو َّي قأة ى دهد لكط 

َُّدبػَفٌُصًخبكِِبخُتـَدزِشَِّٖبب*ؤَـَْٔؼِنيَب ًَبٌَُِّْْٗبَُعَُٔشًَُّٕبػََِْْيِْْبُٓقْسِمِنيَب*ؼَُّْبدََّٓشَْٗدبخُتأخَشَِّٖبب*بِ
(1) 

حىػٍ ًهـٍ  كفى ،ى ـٍ لىتىميػرُّ ه  يػ ( ال محة الطك حة قكلػا ت ػدلو: )كىاً  (  ميٍأػًتًح فى م كهػة مػف: الحػرؼ الهدىػف )إف 
كفى كاىػما ال ػم ر المتأػؿ تػا ال دلػد ،حػو أهػػؿ قػر شح ك) كفى ( الػالـ  ـ المزححلػة لحتك  ػدح ك)لىتىميػرُّ ػػرُّ  (تىمي

َّ ؿ م درع مرَّكع تثتكت الهكف ألها مف األَّ دؿ الخمىة كَّد،حا ال ػم ر المتأػؿ تػاح كال محػة الض ح ػة 
كفى الم ػػػػدر،ة ) ػػػػرُّ (حتىمي حىػػػػٍ ًهـٍ ك) ( َّػػػػي محػػػػػؿ رَّػػػػ  ختػػػػر الحػػػػرؼ الهدىػػػػػف )إف  (  ػػػػدر كم ػػػػركر مت حػػػػػؽ ،ى

كفى تػػػػػ) ح كأػدحتهد التدم ػة تم هػو داخحػ ف َّػي الأػتدحتع كهك مف أىأػ( حدؿ مهأكتةح ميٍأًتًح فى (ح ك)تىميرُّ
كفى ال ػػم ر المتأػػؿ الكاقػػ  َّػػد،الن َّػػي قكلػػا ) ػػرُّ ،حػػو مهػػدزلهـ َّػػي  ش ػػد أهػػؿ قػػر  تمػػركف" :كالم هػػو (؛تىمي

ح كتل  ػد الض ػؿ الم ػدرع تدلحػدؿ َّػي هػذا (2)"اح َّمد َّ  ـ ،لكؿ ت تتػركف تهػدهدرن  كهمتد ر ـ إلو ال دـ ل الن 
طدلتا. كهالحظ أف  الحػدؿ ىيػتؽ تػا ثر مػف مؤ ػد كذلػؾ  ال محة الض ح ة أدل إلو تكى   التر  ب الهحكم كا 

 .(3)"اف لدظ كا ،تتدر   َّي حل لة افختدرَّي "  لتا  د الم هو الذم اىت مؿ َّ اح كالم هو اىت مؿ
: كرد الحػػدؿ َّ حهػػد أمػػرح كأػػدحتهد َّد،ػػؿ َّػػي آ ػػدت قأػػص األهت ػػدء مػػرة كاحػػدة مػػ  فعػػؿ األمػػر - ت

مػػ  َّر،ػػكف الػػذم قػػدـ ت مػػ  الىػػحرة لمكا هػػة ىػػ دهد مكىػػو  َّلػػطح كذلػػؾ َّػػي قأػػة مكىػػو 
 :ح قدؿ ت دلوفَلًّدبًَهَذْبؤَكتَِكَبخُتٌََّْْبَِٖٓبخعْعَؼَِْكَإَـِْٔؼٌُخبًَْْذًَُْْبؼَُّْبخجتعٌُخب

(4) 
ض د دءت  محة  ( كَّد،حػا ال ػم ر المتأػؿ اٍلتيػكا(  محة طك حة م كهػة مػف: َّ ػؿ األمػر ))اٍلتيكا أى

ض دتاح ك) ح كتػذلؾ (6)"ذكم أؼٍّ َّهك مأػدره َّػي األأػؿ( أم مأطض ف؛ أم"اٍلتيكاحدؿ مف َّد،ؿ ) (5)(أى
 .(7)هد تدلتل  د تدلحدؿكتذلؾ طدلت ال محة كاتى  تهدؤ 

 :  ص مب الم ؿ المفعوؿ بو -2
:  ػدء أػدحب الحػدؿ مض ػك ن تػا كالض ػؿ مد ػ ند َّػي آ ػدت مت ػددة مػف آ ػػدت مػ  الفعػؿ الم ضػي - أ

كال ػػداؿ الػػذم دار ت هػػا كتػػ ف أت ػػا آزر كىػػتب  قأػػص األهت ػػدء مههػػد: قأػػة ىػػ دهد إتػػراه ـ 

                                                             

 .137-133: ا  ة سورة الص ف ت  (1)
 .61ح ص4: جال ش ؼ  (2)
 .172ح ص23: جالتمرير والتنوير  (3)
 .64: ا  ة سورة طو  (4)
. ًمػٍف  ق ؿ ابف ف رس  (5) ػددي كىاٍلضىػدءي(  ىػديؿ ،حػو أىٍأػؿ كاحػدح كهػك اٍىػًتكاء َّػي ال  ػٍيًء كتىػدك تػ ف  ػ ل ف ًَّػي اٍلملىػر  َّي م  مػا: )لأ 

دَُّّكا. تىأى دًحًتًا. كىاٍأطىؼ  اٍللىٍكـي كى ٍهًب أى قىؼى  يؿُّ كىاًحدو ًإلىو  ى ض دح ًإذىا كى قىضىد أى ح  يلىدؿي كى  ذلؾ الأ ؼُّ
 .69ح ص8: جالدر المصوف  (6)
ضندح كَّ ا التىم ة تدلمأدرح أك هػك ،حػو حػذًؼ الم ػدؼ   (7) د أى  ٌكز ت ض الهحدة أف   كف قكلا )أضند( مض ك ن تا أم: التكا قكمن

 .69ح ص8: جالدر المصوفح 895ح ص2: جالتبي فالم دؼ أم: ذكم أؼ  هظر: 
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دبهدٍَبىزخبسَزِِّبكَََِّٔدبؤَكَََبهدٍَبَُحِْٖبَُْْبَّيْذِِِٗبسَزِِّبَُإًٌَََُّٖٗبخُتؤََشَبزدصِؿًكَََِّٔدبسَؤٍَبال رؾح ح ث قدؿ ت دلو:  ترؾ

َِٖٓبخُتوٌَِّْبخُنَّدُِّنيَ
(1) 

ػال محة الطك حة   ػرى تدًزغن ػ(؛ ح ػث طدلػت ال محػة الض ح ػة المد ػك ة تدلحػدؿ )د)َّىحىم د رىأىل اٍللىمى ( دتدًزغن
ح كأػػدحب الحػػدؿ المض ػػكؿ تػػا )اللمػػر(ح كتػػذلؾ قٌ ػػد الحػػدؿ الثالثػػٌيح كزهػػا َّد،ػػؿاىػػـ َّد،ػػؿ مػػف تػػزغ كهػػك 

الض ػػػػؿ المد ػػػػي )رأل( َّطػػػػدؿ التهػػػػدء التر  تػػػػي لح محػػػػة الض ح ػػػػة المد ػػػػك ة ،ػػػػف طر ػػػػؽ التل  ػػػػد تدلحػػػػدؿ. 
 اللمػػر متتػػدلند َّػػي الطحػػكع إثػػر غػػركب ال ك ػػب قػػدؿ هػػذا رتػػيح كالم هػػو: أم َّحمػػد رأل ىػػ دهد إتػػراه ـ 

ح كالغػػػرض حػػػو الهػػػدل أل ػػػكهف مػػف اللػػػـك ال ػػػدل ف،اللمػػػر قػػػدؿ إتػػراه ـ لػػػلف لػػػـ  ثتتهػػػي رتػػي  َّحمػػد غػػػدب
د ألهظػػدر قكمػػا إلػػو َّىػػدد مػػد   تدكهػػا كتىػػض هن الػػد لي لح محػػة الض ح ػػة المل ػػدة تدلحػػدؿ لضػػت ىػػ دهد إتػػراه ـ 

غ تع الػزامح  تػزي تضػ( غى زى تىػؿ: )الطحػكعح  لػد . كالتػزكغ(2)ت ر ض للكمػا تػاههـ ،حػو  ػالؿح ك ذلؾ ألحالمهـ
خدأػة مت ػدتهةح تحػؾ هػي م هػو  د. كلحتػدء مػ  الػزامح َّػدء ك، هػد لحض ػؿحد كمت د ن  ىت مؿ  زمن ك  ت مهدح
هىػػد َّىتىػػزىغ هػػك أم: ىػػدؿح هػػذا هػػك األأػػؿح ثػػـ ق ػػؿ ل ػػؿ ح الطحػػكع  لػػدؿ: تىػػزىغ التىٍ طػػدر الدات ػػة أم: أىػػدؿ دىمى

 .(3)د تذلؾت ت هن طيحكع: تيزكغح كمها: تىزىغى هدب الأتي كالت  ر 
ختدرهـ تإهالؾ قـك لػكط  كمهاح قأة   ؼ ى دهد إتراه ـ  هددٍَبىداُ ءِبببقػدؿ ت ػدلو:  حكا 

كَإَخَزَظتيُُْبخُقَّْْمَصُبُٓؾْشِهِنيَب*َُؼَْٔشُىَببَِّٗيُْْبَُلِِبعٌَتشَظِيِْْبَّؼَْٔيٌَُٕبب*بزَندظِِببِْٕبًُنْعُْْبكدػِِِنيَ
(4) 

ةي ميٍ ػػًرًق فى ال محػة الطك حػػة تدلتل  ػػد ) ػٍ حى ػػذىٍتهيـي الأ  ( كهػػي حػػدؿ ميٍ ػػًرًق فى (  محػػة طدلػػت تدلحػدؿ )َّىاىخى
ػػذىٍتهيـي أػػدحتهد ال ػػم ر المض ػػكؿ تػػا َّػػي قكلػػا ) اىػػـ َّد،ػػؿ مضػػردا م ػػرؽ مػػف  ت(ح كهػػذا الحػػدؿ  ػػدءَّىاىخى

أم أخػػذت قػػكـى لػػكط الأػػ حة تدل ػػذاب ح كالم هػػو "(5)أ ػػرؽ أم دخػػؿ َّػػي ال ػػركؽ كزهػػا مض ػػؿ حالرتػػد،يٌ 
أأػتحهد إذا  كؽى ال ػمسح كهػك طحك،هػدح  مػد تلػكؿم ػرقكفح إذا أػددَّكا  يػر  م رق فح  لدؿ أ رقهد َّهحف

قىًت ال مس إذا طح ػت كأ ح إ  أف م هػوأددَّكا الأتع.  لدؿ  ىرى ميٍ ػًرًق فى َّػي م هػو   ػرقت تم هػو كاحػدو
أطػػػدؿ التهػػػدء التر  تػػػي  (ميٍ ػػػًرًق فى . َّتل  ػػػد الض ػػػؿ المد ػػػي )أخػػػذ( تدلحػػػدؿ )(6)"مأػػػددَّ ف لطحػػػكع ال ػػػمس

 لح محة ككى  د  تهد.

                                                             

 .78: ا  ة سورة األنع ـ  (1)
 .372ح ص1: جصفوة التف سير  (2)
ح 3: جإعػػػراب القػػػرآف وبي نػػػوح 418ح ص8: جلسػػػ ف العػػػربح 13ح ص5: جالػػػدر المصػػػوفح 122: صالمفػػػردات هظػػػر:   (3)

 .154ص
 .73-71: ا  ة سورة المجر  (4)
 .263ح ص14: جالجدوؿ  (5)
عرابو  (6)  .184ح ص3: جمع ني القرآف واع
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ددَّْندهُبِْٖٓبـدِٗرِبخُيٌُّسِبخُتإََِّْٖٔبًَهَشَّزْندهُبَٗفًِّْد: ًَٗكمف ذلؾ قكلا ت دلو َّي قأة ى دهد مكىو 
(1) 

ٍتهداي هىً   دال محة الطك حة تدلتل  د  ( م كهة مف: الض ػؿ المد ػي )قػٌرب( كَّد،حػا  ػم ر متأػب )قىر 
مػف ال ػم ر المهأػكب حػدؿ مهأػكتة ( )هىً   دك)الهدء(  م ر متأؿ َّي محؿ هأب مض كؿ تاح كتاح 

كأأػػحيا ح (2)(هدد هػػدا)ح أك حػػدؿ مػػف ال ػػم ر َّػػي الض ػػؿ كهػػي حػػدؿ مؤ ػػدة لم هػػو التلر ػػب  َّػػي )قٌرتهػػدا(
اىػػـ لىػػٍ سى كقكلػػا: )ه ٌ ػػد( قػػدؿ الضػػٌراء: " كهػػك َّ  ػػؿ تم هػػو َّد،ػػؿ أم مهد  ػػد. هىً ٍ ػػكاح ألهػػا ًمػػٍف ه ػػد  ىٍه ػػك

حػ س ًتمأدر كل ها .لػذلؾ  ػدء الض ػؿ (3)"ٍ ػكىل قػد   كهػدف اىػمند كمأػدرناكاله ػٌي كىاله   ح لكلػؾ: مي ػدلس ك ى
 ( َّطدلت ال محة كاٌتى ت تدلتل  د.هىً   د( ملٌ دنا تدلحدؿ )قٌرتهدا)

َّػي آ ػدت مت ػددة مػف : كردت الحدؿ أدحتهد مض ك ن تا م  الض ػؿ الم ػدرع م  الفعؿ المض رع - ب
 آ دت قأص األهت دءح كمف أمثحة ذلؾ:

َُْْوِبُّشْعَِِبخُغََّٔدءَبػٌََُِْْْْبِٓذْسَخسًخبًََّضِدًُْْْب: قكلا ت دلو َّي قأة هكد  ِّبخعْعَـتلِشًُخبسَزٌَُّْْبؼَُّْبظٌُزٌُخببِ ًََّدهٌَْ

ٌَُّْخبُٓفْشِِٓنيَ َُدبظَعٌََ هٌَُّشًببََُِبهٌَُّظٌُِْْبًَ
ـٍ ًمػٍدرىارنا طدلت ال محة الض ح ةح (4) حىػٍ  ي ( تدلتل  ػد؛ ح ػث  ػدء ) يٍرًىًؿ الى مىدءى ،ى

(ح كم ػػيء الحػػدؿ الى ػػمىدءى (ح كأػػدحب الحػػدؿ المض ػػكؿ تػػا ) يٍرًىػػؿً ( ملٌ ػػدنا لحض ػػؿ الم ػػدرع )ًمػػٍدرىارناالحػػدؿ )
 ث ػر الػدر متتدت ػا مػف ا ،حػو كزف )مض ػدؿ( لحمتدلغػة كالت ث ػر  ػػػ)م طدر كملػداـ( أم  رىػؿ ،حػ  ـ مػدرارن 

ال ث ػر . كالمػدرار التكتػة كا ىػتغضدرح ىػتب لحرحمػة كهػزكؿ األمطػدر ،حو أف   ح كهذا َّ ا دل ؿغ ر إ رار
ح أم: الحٌػػػتفح ك ىػػت در ذلػػؾ لحمطػػر اىػػت درة أىػػمدء الت  ػػػر (الػػد ر  كالػػد ر ة)كأأػػحا مػػف ح الػػدركر  ػػدلمغزار

. كمهػػػػا اىػػػػت  ر قػػػػكلهـ لحٌىػػػػكؽ: ًدر ةهح أم: هى كأكأػػػػدَّاح َّل ػػػػؿ: ا دىرُّاح كدىر   . (5)د قىػػػػٍد دىر تٍ  ىاىه هىػػػػ دؽه ضىػػػػدىرُّؾى
 .ر ،حػػو الم هػػوأف المػػراد تدلىػػمدء الىػػحدب أك المطػػر َّػػذ ٌ : أمػػدى  :(6)اأك ػػ( لػػـ  ؤهػػث لثالثػػة ًمػػٍدرىارناك)

 لحمتدلغةح كذلؾ  ىتكم َّ ا المؤهث كالمذ رح مثؿ: َّ كؿح  أتكرح كَّ  ؿح  تغػي. (د ن  ى ضٍ مً )أف  :والث ني
 .،حو طر ؽ الهىب (دؿ ى ضٍ مً )أف الهدء حذَّت مف  :والث لث
:  دء أػدحب الحػدؿ مض ػك ن تػا مػ  َّ ػؿ األمػر َّػي آ ػدت قأػص األهت ػدء تلر تنػد م  فعؿ األمر - ت

مػ  َّر،ػكف كالىػحرة  قأػة ىػ دهد مكىػو  أرت  مرات هذ ر مههد ،حو ىػت ؿ المثػدؿ مػد  حػي:

                                                             

 .52: ا  ة سورة مريـ  (1)
 .120ح ص6: جإعراب القرآف وبي نو  (2)
 .169ح ص2: جمع ني القرآف  (3)
 .52: ا  ة سورة ىود  (4)
 .255ح ص2: جمق ييس اللغةح ك هظر: 310: صالمفردات  (5)
إعػػػراب القػػػرآف . ك هظػػػر: 341ح ص6: جالػػػدر المصػػػوفح 703ح ص2: جالتبيػػػ فح 367ح ص1: جمشػػػ ؿ إعػػػراب القػػػرآف  (6)

 .378ح ص4: جوبي نو
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أرارهـ ،حو اف مدف تدا ت دلوح  ب*هدٌُُخببَِّٗدببِىلبسَزِّندبُٓنْوَِِسٌَُٕببقدؿ ت دلو:كتهد د َّر،كف لحىحرة كا 

كَّندبُٓغِِِْٔنيَخبًَظًٌَََٓدبظَنْوُِْبِٓنَّدببِ َّبؤَْٕبآَٓنَّدبزِأّدضِبسَزِّندبََُّٔدبـدءَظتندبسَزَّندبؤَكتشِؽتبػََِْْندبفَسْشً
(1) 

َّ هد ميٍىًحًم فى ال محة الطك حة  تىكى مهأػكتة مػف مض ػكؿ ( كهػي حػدؿ ميٍىًحًم فى  محة طدلت تدلحدؿ ) ))كى
ح كالم هػػو: أم قػػدؿ الىػػحرة الػذ ف آمهػػكا تػػدا تكَّهػػد مىػػحم ف مهلػػدد ف ألمػػرؾ تكٌَّهػدح ك،المػػة الهأػػب ال ػػدء

ثدتت ف ،حو مد رزقتهد مف افىػالـ غ ػر مضتػكه ف مػف الك، ػد. كد لػة ذ ػرهـ  متت  ف لرىكلؾ مكىو 
كف اا ألهمهػػػػـ حل لتػػػػا التػػػػي  ػػػػدف ،ح هػػػػد الهت ػػػػالحػػػػدؿ تلػػػػكلهـ )مىػػػػحم ف( َّػػػػي د،ػػػػدلهـ  ػػػػدؿ ،حػػػػو" أٌف 

َّ هػد. َّ دء َّ ؿ األمػر ) "(2) كالأد لكف مف ،هد إتراه ـ ( ملٌ ػدنا تدلحػدؿ )مىػحم ف( َّػادل ذلػؾ إلػو تىكى
 لة تهدء ال محة تدلتل  د.إطد

ػػدح قأػػة ىػػ دهد  كىػػؼ  كتحدثػػا تػػه ـ اا ت ػػدلو ،ح ػػا كطحتػػا مػػف اا أف  حىػػف  كمهػػا أ  ن
ُِِّْقدؿ ت دلو: خدتمتاح  ِبكِدِببسَذِّبهَذْبآظَْْعَنِِبَِٖٓبخُتُِٔتيِبًَػََِّْٔعَنِِبِْٖٓبظَإتًَِِّبخُتإَلددِّػِبكدىِشَبخُغَّٔدًخضِبًَخُتإَسْكِبؤَٗتطَبًَ

ُتمِوتنِِبزِدُقَّددُِمِنيَببدخُتأخِشَشِبظٌََكَّنِِبُٓغًُِِْٔذُّٗتْدبًَخ ًَؤَ
َّ ًهي ميٍىػًحمندطدلػت ال محػة األمر ػة تدلحػدؿ َّػي قكلػا )ح (3) (؛ تىػكى

ح ث  دء َّ ؿ األمر )تكٌَّهي( ملٌ دنا تدلحدؿ )مىحمند( كأدحتا ال دء َّي قكلػا )تػكٌَّهي(. كالم هػو: "تػكٌَّهي 
 ضدرقهي حتو أمكتح كألحلهػي تدلأػدلح ف مػف الهت ػ ف مػف آتػدلي كغ ػرهـ َّػاظضر تثػكاتهـ ،حو افىالـ   

 .(4)مهؾ كدر دتهـ ،هدؾ"
خبُّقَذِّهُنِِببِِِّٗبؤَخدفُبؤَْٕبٌَُّزِّزٌُِٕدبكَإَسْعِِتوُبَٓؼِِبسِدْءًًَؤَخِِبىدسًُُٕبىٌَُبؤَكتقَكُبِٓنِِّبُِغدًٗقدؿ ت دلو: 

(5) 
ً ي ًرٍدءناال محة الطك حة ) ( كهػي حػدؿ مهأػكتة مػف مض ػكؿ ًرٍدءنا(  محة طدلػت تدلحػدؿ )َّىاىٍرًىٍحاي مى

 (الد ٍؼءً ػ) ػ هو المض كؿح كزها َّ ؿ ت ىر َّىػ كفمأدر ردأتا تم هو أ،هتاح كهك تم )أرىحا(ح ك)ردءنا( 
ػػػػػٍدَّكء تػػػػػا تم هػػػػػو المى
 َّارىػػػػػحا م ػػػػػي م  هػػػػػد  تػػػػػ ف لهػػػػػـ ،هػػػػػي مػػػػػد أ حمهػػػػػـ تػػػػػا تتك ػػػػػ ع الح ػػػػػو"أم ح (6)

الخطػدب الػد لي  ردءنا( َّادل ذلؾ إلو إطدلة. كتذلؾ  دء َّ ؿ األمر )أرىٍؿ( ملٌ دنا تدلحدؿ )(7)"كالتراه ف
 تدلتل  د. كاتىد،ا الد لي كالتر  تي لتهدء ال محة

                                                             

 .126-125ا  ة  سورة األعراؼ:  (1)
 .57ح ص9: جالتمرير والتنوير  (2)
 .101: ا  ة سورة يوسؼ  (3)
 .68ح ص3: جفتا القدير  (4)
 .34: ا  ة سورة القصص  (5)
 .676ح ص8: جالدر المصوف  (6)
 .398ح ص2: جصفوة التف سير  (7)
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دأى ال يء تدل ػيء:   حػا لػا ًرٍدءنا. كأىٍردأىاي: أى،دهػءنا(دٍ رً  دء َّي لىدف ال رب: ) ـي: أ اللػك كتػراد حا: رى
هيكا.  .(1)كَّالف ًرٍدءه لضالفح أم:  هأرا ك  د ظهرا حت لا ًرٍدءناح كهك ال كفهكأىٍردىٍأتيا تهضىي ًإذا   تى ىدكى

( كالم هكر ،ف أتو   ضػر تدلهلػؿ هلؿ حر تهد إلو الداؿ )ًردناكقرأ هدَّ  كالمده دف تحذؼ الهمزة ك 
 .(2)ك  همز ك  تهك فح كك ها أها أ رل الكأؿ م رل الكقؼ

ـّ ف علوص مب الم ؿ  -3 : كق ت الحدؿ َّي  محة َّ حهػد متهػي لحم هػكؿح َّػي المفعوؿ الذي لـ ُيَس
ـٌ َّد،حػا )هدلػب الضد،ػؿ(ح  ػ آ دت قأص األهت دءح ك،حو ذلؾ   ػكف أػدحتهد المض ػكؿ الػذم لػـ  يىى

 كقد كردت هذا الأكرة َّي آ دت قأص األهت دء حكالي ثالث مرات مههد:
َُْْبَّفْؼَِتنِِبـَسَّدسًكهتكتا كهطلا َّي المهدح قدؿ ت دلو:  قأة ى دهد ، ىو  خبؽَوًِّْدبًَزَشًّخبزٌِخُِذَظِِبًَ

ُِذْضُبًٌَََّّْبؤٌَُٓضُبًٌَََّّْبؤُزْؼَػُبلًَّْد*ب ًَخُغَُُّّبػَََِِّبٌََّّْبًُ
(3) 

( َّ ػػؿ م ػػدرع متهػػي لمػػد لػػـ  ىػػـ أيٍت ىػػثي ) ( م كهػػة مػػف:)أيٍت ىػػثي حى  ػػدال محػػة الطك حػػة قكلػػا ت ػػدلو: 
ح ك)ح  ػػد( حػػدؿ مؤ ػػدة ل دمحهػػد َّد،حػػاح كهدلتػػا  ػػم ر مىػػتتر تلػػد را )أهػػد(   ػػكد ،حػػو ىػػ دهد ، ىػػو 

ـٌ لػػا ال مػػدؿ  مهأػػكتة مػػف هدلػػب الضد،ػػؿ؛ ألف  م هدهػػد مضهػػـك مػػف ،دمحهػػد. أم قػػدؿ ، ىػػو  ،هػػدمد تػػ
ـك ك دتيح ك ـك مػكتيح ك ػـك ت ثػيح مف َّ ؿ رتي ك رماح حأحت لي الىالمة  كمحدمد الخأدؿ هذا 

مػػػف ال ػػػر كال ػػػ طدف كال لكتػػػةح كذلػػػؾ  لت ػػػي ىػػػالمتا مػػػف األهػػػكاؿح كدار الض ػػػدرح كأهػػػا مػػػف أهػػػؿ دار 
( المتهػي أيٍت ىػثي . َّلكلػا )(4)حو أها رىكؿ ااح ك،تد اا حلػدالىالـح َّهذا م  زة ،ظ مةح كترهدف تدهرح ،

 َّطدلت ال محة تدلتل  د.المتهي لحم هكؿ  دء ملٌ دنا تدلحدؿ )ح  د( 
كا  مػدف الىػحرة تػدا ت ػد المتػدرزة الحدىػمة التػي  ػرت  كمهػاح قكلػا ت ػدلو َّػي قأػة مكىػو 

ُتوَِِبخُغَّمَشَشُبعدـِذَِّٖب*بكَإَُتوَبٌُٓعَبػَقدهُبكَةِرخبىَِِبظَِتوَقُبٓدبَّإتكٌٌَُِٕت ههمد َّي م هد ،ظ ـ:  كَإُ
(5) 

رىةي ىػػػدً ًد فى َّىػػػايٍلًليى ال محػػػة الطك حػػػة قكلػػػا ) (  محػػػة َّ ح ػػػة مد ػػػك ة مته ػػػة لحم هػػػكؿ طدلػػػت الى ػػػحى
ح كتهػػدء الض ػػؿ ك،المػػة الهأػػب ال ػػدء (الىػػحرةهدلػػب الضد،ػػؿ )مهأػػكتة مػػف تدلحػػدؿ )ىػػد د ف( كهػػي حػػدؿ 

لحم هكؿ لتىح ط ا هتمدـ ،حو الحدث غ ر المتكق  ممف راهف كأقىـ ،حو الغحتة طم ند َّػي ه ػؿ الت ػر ـ 

                                                             

 .84ح ص1: جح صلس ف العرب  (1)
ح 1: جالنشػػػر فػػػي القػػػراءات العشػػػرح 304ح ص8: جالبمػػػر الممػػػيطح 340: صالمبسػػػوط فػػػي القػػػراءات العشػػػر هظػػػر:   (2)

(ح تحل ػؽ: أحمػد هػػػػ1118ت )ح أتػك الحىػف الهػكرم ،حػي تػف محمػد الأضدقىػي المػدل ي غيث النف  فػي القػراءات السػب ح 414ص
 .454ـح ص2004-هػػػػ1425ح 1محمكد الحض دفح دار ال تب ال حم ةح ت ركتح ط

 .33: ا  ة سورة مريـ  (3)
 .461: صريـ الرممفتيسير ال   (4)
 .46-45: ا  ة سورة الشعراء  (5)
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. كد لة تل  د الحدؿ لحض ؿ المتهػي لحم هػكؿ  ػدؿ ،حػو تم ػف الم  ػزة َّػي (1)مف َّر،كفالمددم كالم هكم 
 هضكس الىحرة كقحكتهـ كخ ك،هـ كا  مدههـ تدلحؽ.

همػػد ،تػػر ،ػػف الخػػركر تدفللػػدءح ألهػػا ذي قػػدؿ الزمخ ػػرم: " ح َّىػػحؾ تػػا طر ػػؽ ءات ػػر مػػ  افللػػدكا 
ػػػ حالم ػػػد حة مػػػد رأكاح لػػػـ  تمػػػدل كا أف رمػػػكا تاهضىػػػهـ إلػػػو  د مػػػ  مرا،ػػػدة الم ػػػد حة أههػػػـ حػػػ ف رأكاكَّ ػػػا أ  ن

ػػ " َّدلت ػػت ا  ت درة تت  ػة زادت حىػػههد الم ػػد حةاىػػح َّههػػد (2)"داألرض ىػد د فح  ػػاههـ أخػػذكا َّطرحػكا طرحن
َّي ا  ة  لـك ،حو ا،تتدر أٌف الخركر  دفللدء؛ ألها  ذ ر مػ  مػد أتػكا تػا مػف ىػحر ،حمػكا أهػا مػف ااح 

مطػػركح فح َّىػػمي طػػرحهـ ىػػ كدنا ،حػػو ىػػت ؿ الم ػػد حة حػػ ف ذ ػػر الطػػرح َّرمػػكا تاهضىػػهـ إلػػو األرض 
 .(3)ضظ غ را كهك الى كد"حت

ًَددزَّزَطْبؼَُٔددٌدُببح قػػدؿ ت ػػدلو: ،هػػدمد  ػػذتكا مػػ  قكمػػا كمػػف أمثحػػة ذلػػؾح قأػػة ىػػ دهد أػػدلع 

ْْبفدُِكٌبؤَ بظَعَّوٌَُٕب*خُتُٔشْعَِنِيَب ْْبؤَخٌُىُ ْْبسَعٌٍُ بؤَِٓنيٌبب*بِرتبهدٍَبَُيُ ِبٌَُُ ِّٗ ًَٓدبؤَعْحٌَُُِْْبػََِْْوِبِْٖٓبؤَـْشٍبب*كَدظَّوٌُخبخَُِّوَبًَؤَىِْؼٌُِٕب*ببِ

ؤَظُعتشًٌََُٕبكِِبٓدبىدىُندبآِٓنِنيَ*ببِْٕبؤَـْشَُِببِ َّبػََِبسَذِّبخُتؼدَُِٔنيَ
(4) 

( م كهػػػة مػػػف: مػػػد هدهيهػػػد آًمًهػػػ فى )أىتيٍترى يػػػكفى ًَّػػػي ال محػػػة الطك حػػػة َّػػػي ا  ػػػة الىػػػدتلة قكلػػػا ت ػػػدلو: 
( َّ ػػػػؿ م ػػػػدرع متهػػػػي لحم هػػػػكؿح كهدلتػػػػا )الهمػػػػزة( لالىػػػػتضهدـ ا ه ػػػػدرم التػػػػكت خي التلر  ػػػػيح ك) تيٍترى يػػػػكفى

(( مت حلػدف تدلض ػؿ )ًَّػي مػدال ػم ر المتأػؿ تػاح ك) ح ك)هػد( حػرؼ تهت ػاح ك)ههػد( اىػـ إ ػدرة إلػػو تيٍترى يػكفى
( آًمًهػ فى م ػدف مت حػؽ تمحػذكؼ أػحة لحمكأػكؿ )مػد(ح ك)الم دف الحد ر اللر ب َّي محؿ هأب ظرؼ 

كذلػؾ  حلػت ض مػد أ محػا قكلػا: َّػي مػد هدههػدحدؿ مت هة ( كهي تيٍترى يكفى حدؿ مف هدلب الضد،ؿ َّي الض ؿ )
ألههد     در إل هػد كهػي ه مػة األمػف التػي هػي مػف  ؛تهت ا ،حو ه مة ،ظ مة    دؿ ،ح هد اىـ اف درة

. كتػػذلؾ  ػػدء الحػػدؿ ملٌ ػػدنا لحض ػػؿ المتهػػي لحم هػػكؿ (5)ط ػػـ الػػه ـ األخػػرل إ  تهػػد تػػذكؽ  أ،ظػػـ الػػه ـ ك 
 ( َّادل ذلؾ إلو إطدلة تهدء ال محة تدلتل  د.أىتيٍترى يكفى )

:  ػدء أػدحب الحػدؿ َّػي آ ػدت قأػص األهت ػدء اىػمند م ػركرنا َّػي ص مب المػ ؿ اسػـ مجػرور -4
 مك   ف هذ رهمد ،حو الهحك التدلي:

كالهلػػدش الػػذم دار تػػ ف ىػػ دهد  كىػػؼ كأخكتػػا مػػ  أتػػ هـ حػػكؿ الىػػرقة  قأػػة ىػػ دهد  كىػػؼ 
خُتؼَِِدُْْبببهَدٍَبزََتبعٌَََُّطْبٌَُُْْبؤَٗتلُغٌُُْْبؤَْٓشًخبكَقَسْشٌبـََِْٔ بػَغََبخَُِّوُبؤَْٕبَّإتظَِْنِِبزِيِْْبـَِْٔؼًدببَِّٗدوُبىُدٌَببالمز،كمةح قدؿ ت ػدلو: 

خُتمٌَِدُْْب
ًم  نػػدي قكلػػا ت ػدلو ػػدءت ال محػة الطك حػػة َّػح (6) ـٍ  ى ( كهػي  محػػة طدلػت تدلحػػدؿ : )أىٍف  ىػػٍاًت ىًهي ًتًهػ

د،ػد اا  ) م  ند(ح كهي حدؿ مؤ دةح كأدحب الحدؿ ال م ر الم ػركر َّػي )تهػـ(ح َّىػ دهد   لػكب 
                                                             

 .155ص اإلعج ز البالغي في القصة القرآنية:  (1)
 .313ح ص3: جال ش ؼ  (2)
ح ،ط ػة هػد ؼ النظرية البالغية عند اإلم ـ الزمخشري فػي ال شػ ؼ عػف مقػ ئؽ التنزيػؿ وعيػوف األق ويػؿ فػي وجػوه التأويػؿ  (3)

 .333ـح ص2014ح 1لحه ر كالتكز  ح ،ٌمدفح األردفح طالغكؿح دار  دَّد ال حم ة 
 .145-141: ا  ة سورة الشعراء  (4)
 .175ح ص19: جالتمرير والتنوير  (5)
 .83: ا  ة سورة يوسؼ  (6)
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ػد َّػي مأػرح كأف  لػر ، هػا  تاف   م   محا تاتهدلاح كهـ  كىؼ كته دم ف كأخكهـ ال ت ر الذم  دف مل من
(ح كهػذا  ػدؿ ،حػو أٌف ىػ دهد   لػكب  ػػدف  ىػٍاًت ىًهي م  نػد. َّػدلت ت ر تدلحػدؿ ) م  نػد( لتل  ػد الض ػػؿ )تػرؤ تهـ 

 متحهضند كمت كقند  هتظر ،كدة أتهدلا إل اح كتذلؾ طدلت ال محة الض ح ة الم در،ة تدلتل  د تدلحدؿ. 
ؿ ت ػػدلو: كت ػػذ ب َّر،ػكف لػػا كاتهػدـ ىػػ دهد مكىػو تدلىػػحرح  لػك  كمهػاح قأػة ىػػ دهد مكىػو 

ُِ  (1)نيَكَََِّٔدبـدءَىُْْبٌُٓعَبزِأّدظِندبزَِّْندضٍبهدٌُُخبٓدبىزخببِ َّبعِمْشٌبُٓلتعَشًٍبًَٓدبعَِٔؼْندبزِيزخبكِِبآزدجِنَدبخُتإًََّ
ـٍ ميكىػػو ًت  دًتهػػد تى  هػػدتو طدلػػت ال محػػة تدلتل  ػػد َّػػي قكلػػا ) ( حػػد ن تى  هػػدتو (ح ح ػػث  ػػدء قكلػػا ) ػػدءىهي

الد لػػة ،حػػو أػػدقا كأهػػا أمػػر خػػدرؽ م  ػػزح  ضػػكا (؛ أم "آ ػػدت كا ػػحدت آ دًتهػػدالم ػػركر )مهأػػكتة مػػف 
،ػػف ملدكمتػػا كم در ػػتاح َّر  ػػكا إلػػو التهػػت كال ػػذبح كهىػػتكا إلػػو الىػػحرح ألههػػـ  ػػركف ال ػػيء ،حػػو 
حدلةح ثػـ  ركهػا ،حػو حدلػة أخػرلح ثػـ   ػكد إلػو الحدلػة األكلػوح َّز،مػكا أهػا ىػحر  ضت حػا مكىػو ك ضتر ػا 

ال ػػذب أههػػـ مػػد هػػا ىػػحر مضتػػرل ك ػػذتهـ َّػػي ذلػػؾح زادكا َّػػي أثػػـ مػػ  د،ػػكاهـ  حو ااح َّحػػ س تم  ػػز،حػػ
ىهدد (2)"هـح أم: َّي زمدف آتدلهـ كأ دمهـلىم كا تهذا َّي آتد كحػدا   الم يء تد  دت إلػو مكىػو. كا 

المد ػي تدلحػدؿ . كد لة تل  ػد الض ػؿ الرىكؿ األأحي الذم تاتي الم  زات ،حو  د ا ألها ؛دكف هدركف
ح ػكا كتهتػػكاح كمػد ك ػػدكا مػد  ػػدَّ كف تػا مػػد  ػدءهـ مػػف ا  ػدت إ  قػػكلهـ هػػذا )تٌ هػدت( ل ػػدؿ ،حػو أههػػـ "

 .(3)"ىحر كتد،ة لـ  ىم كا تمثحهد
 كمػػف أمثحػػة م ػػيء الحػػدؿ م رَّػػة َّػػي آ ػػدت قأػػص األهت ػػدءح قكلػػا ت ػػدلو َّػػي قأػػة هػػكد: المػػ ؿ معرفػػة

بم  قكما:بُِنَؼْسُذَبخَُِّوَبًَلْذَهُبًََٗزَسَبَٓدبًَدَٕبَّؼْسُذُبآزَدئَُٗدبكَإتظِنَدبزَِٔدبظَؼِذَُٗدببِْٕبًُنْطَبَِٖٓبخُقَّددِهِنيَهَدٌُُخبؤَـِحتعَنَدب
(4) 

مؤكلػػةح أم: (  محػػة طدلػت تدلحػػدؿ الم رَّػػة )كٍحػدىاي( كهػػي حػػدؿ )ًلهىٍ تيػػدى الح ػاى كىٍحػػدىاي ال محػة الطك حػػة 
ػػدنا امهضػػردن  إه ػػدر كاىػػتت دد تة مػػف لضػػظ ال اللػػة )اا(ح كم ػػيء الحػػدؿ م رَّػػة َّ ػػا "ح كهػػي حػػدؿ مهأػػك مكح 

. كهػػذا (5)"حػػب لمػػد ألضػػكا ألضػػكا ،ح ػػا أىػػالَّهـلم  لػػا ،ح ػػا الىػػالـ تػػذلؾ كمه ػػؤا اههمػػد هـ َّػػي التلح ػػد كال
 الت ر ؼ تدلحدؿ أطدؿ التهدء التر  تي لح محة الض ح ة َّدٌتى ت الد لة َّي هذا الخطدب اللرآهي.

: هػػػك مأػػػػدر ت ػػػدلو: )كحػػػدا(قكلػػػا "ل  تػػػرم َّػػػي تت دهػػػا تػػػاك الت أخػػػرلح ح ػػػث قػػػدؿ: كذ ػػػر ا
محذكؼ الزكالدح كَّي مك ػ ا ك هػدف: أحػدهمد: هػك مأػدر َّػي مك ػ  الحػدؿ مػف اا؛ أم: له تػد اا 

اح كقػدؿ ت  ػهـ: هػك حػدؿ مػف الضػد،ح ف؛ أم: مكحػد ف لػا. كالثػدهي: أهػا ظػرؼ؛ أم: له تػد ا كمكحػدن مضردن 
لهمػزة كاأللػؼ كهمػد حدلا؛ قدلا  ػكهس؛ كأأػؿ هػذا المأػدر اف حػدد مػف قكلػؾ أكحدتػا َّحػذَّت ااا ،حو 
   .(6)"الزالداف

 

                                                             

 .36: ا  ة سورة القصص  (1)
 .305ح ص8: جالبمر المميط  (2)
 .411ح ص3: جال ش ؼ  (3)
 .70: ا  ة سورة األعراؼ  (4)
 .395ح ص4: جروح المع ني  (5)
 .579ح ص1: جالتبي ف  (6)
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 إطانة بناء اجلمهة بحمييز اننسبةادلبحث انثانث: 
كهػك اىػـ ه ػرةح تم هػو )مػف(ح متػ ف فتهػدـ اىػـ أك إتهػدـ ك لدؿ لا: التت  فح كالتضى رح " التم  ز:

 .(1)هىتة"
 : (2)التم  ز إلو قىم فك هلىـ 

ػدح كالم ػ الت القسـ األوؿ: تمييػز الػذات : هػك الكاقػ  ت ػد الملػدد ر كهػي الممىػكحدت هحػك لػا  ػتر أر ن
 ا كاأل،داد هحك ،هدم ، ركف درهمند. كتمرن هحك لا قض ز ترا كالمكزكهدت هحك لا مهكاف ،ىالن 

ل دمػؿ مػف َّد،ػؿ أك مض ػكؿ هحػك طػدب : هػك المىػكؽ لت ػدف مػد ت حػؽ تػا االقسـ الثػ ني: تمييػز النسػبةو 
ٍرهىد األٍرضى ،ي يكهند( َّى    .ز د هضىد كغرىت األرض   را كمثحا )كى

كالتم  ػػز  ي ىػػدُّ أحػػد المل ػػدات التػػي تل ػػد ال محػػةح كالتم  ػػز المل ػػد هػػك الػػذم  ىػػم ا الهحػػدة تم  ػػز 
 .(3)مدت ا ىـال محةح كأمد تم  ز المضردح َّهك مف متمتهدء الهىتة الذم   مؿ ،حو إطدلة 

ض ػػؿ كالمض ػػكؿ تػػا َّهػػك  ػػاتي َّتم  ػػز الهىػػتة  ضىػػر هىػػتة غدم ػػة تػػ ف الض ػػؿ كالضد،ػػؿح أك تػػ ف ال
فتهػػدـ مػد قتحػػا ك   ػؾ أف افتهػػدـ ،مػـك كالتل  ػػد تخأػ ص لهػػذا ال مػـك كمػػد داـ التضىػ ر  ز ػػؿ  دإ  ػدحن 

 .(4)افتهدـ َّهك تخأ ص  ز ؿ ال مـك
الهىػتة "الػذم   مػؿ َّ ػا الض ػؿ أك مػد   ػتهاح كذلػؾ ألف  ،حػو تم  ػزدراىتي هػذا كىاقتأر َّي 

لحهىتةح الذم   دء لت دف إتهدـ  ت حػؽ تهىػتة الض ػؿ  اف مت حلدت الض ؿ هكمد  دف تم  زن التم  ز الذم  ي ده م
 .(5)إلو المىهد إل اح أك المض كؿ تاح أمد مد ،داا مف تم  ز المضرد َّح س مف مت حلدت الض ح دت"

كمضدك ػػة أخكتػػا أتػػدهـ  قأػػة ىػػ دهد  كىػػؼ  َّػػي آ ػػدت قأػػص األهت ػػدء:كمػػف أمثحػػة ذلػػؾ 
َُّدبًََٔدبؤَِٓنْعٌُُْْبػَََِبؤَخِْوِبِٓدْٖبب قدؿ ت ػدلو:فرىدؿ أخ هـ ته دم ف م هـ َّي المرة اللددمةح  هَدٍَبىََتبآَٓنٌُُْْبػََِْْوِببِ

هَسَُْبكَدَُِّوُبخَْْشٌبلَدكِظًدبًَىٌَُبؤَسْلَُْبخُشَّخلِِٔنيَ
(6) 
)َّدا خ ر حدَّظنػد(ح  محػة طدلػت تتم  ػز الهىػتة )حدَّظنػد( "أم حضػظي  ال محة الطك حة قكلا ت دلو:

تدل ىر أم: حرىػتا كالًحضػظ  لػدؿ تػدرة له لػة الػه ضس التػي تهػد  د ر حضظ ك لدؿ: حًضظت ال يء ًحضظن اا خ

                                                             

 .616ح ص1: جشرح التصريا على التوضيا  (1)
 .287ح ص2: جشرح ابف عقيؿ  (2)
 .63: صبن ء الجملة العربية  (3)
 .199: صاللغة العربية معن ى  ومبن ى ح 167: صبن ء الجملة العربية هظر:   (4)
ح مهػدم المخزكمػيح م تتػة مأػطضو التػدتي الححتػي كأك داح على المنيج العلمػي المػديث في النمو العربي )قواعد وتطبيؽ(  (5)
 .110ـح ص1966ح 1ط
 .64: ا  ة سورة يوسؼ  (6)
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ىػ دفح كتػدرة  ىػت مدؿ تحػؾ اللػٌكةح  ثتت مد  ؤد ل ًإل ا الضهـح كتدرة ل تط ال ػيء َّػي الػه ضسح ك ي ػدٌدا اله  
ـٌ  ىت مؿ َّي  ٌؿ تضلُّد كت هُّد كر،د ة"  .(1)َّ لدؿ: حضظت  ذا حضظندح ث

كقكلػا )حدَّظنػػد( اىػػـ َّد،ػؿح مهأػػكب ،حػػو التم  ػزح كالمهىػػكب لػػا الخ ػر هػػك حضػػظ اا كالحػػدَّظ 
 .(3)كمثؿ هذا   كز إ دَّتاح كق ؿ مهأكب ،حو الحدؿ (2)الذم مف  هة ااح

 أم خ ػػره  ح،حػػو التم  ػػز ( اهتأػػبدَّػػدا خ ػػر حدَّظنػػَّػػي قكلػػا )( د)حدَّظنػػ ذهػػب الر ػػي إلػػو أف  ك 
 .(4)َّهك حدَّظ َّي الك ه ف"ح دحدَّظن  كخ ره  حدَّظو  خ ري " :هحك ح ر ىكاءَّهك كال حمف حدَّظ

( تػدل ر ىػكاء َّض ػا دمرالي: أف م هو )َّدا خ ر حدَّظن كذ ر الد تكر َّد ؿ الىد ( ك )خ ر حدَّظو
د( ك )هػػك هػػك أ ػػـر أتنػػألف الم هػػو مختحػػؼح َّدلهأػػب  حتمػػؿ م ه ػػ فح الحػػدؿ كالتم  ػػز  مػػد تلػػكؿ ) ؛هظػػر

( َّهذا  حتمؿ الحدؿ أم هك أحىف َّي هػذا الحػدؿح ك حتمػؿ التم  ػز. كَّػي ت ػر ض تحضظهػـ دأَّ ؿ  دتتن 
ػػػأم لػػػـ  ىػػػتط  كا حضػػػظ  كىػػػؼ َّح حهػػػـ    ػػػر َّػػػدلم هو أف اا خ حد  ىػػػتط  كف حضػػػظ أخػػػ هـ ا خػػػر أ  ن

ك   تػػاتو هػػذا الم هػػو َّػػي ال ػػر إذ    ػػراد تػػا الملدرهػػة تمػػفح َّ ػػالن ،ػػف أف الهأػػب  ػػدؿ ح مػػه ـ دحدَّظنػػ
( أم دك)هػك خ ػره حدَّظنػ… مػه ـ اا خ ػرن ،حو الضد،ح ة كأها مغد ر لحمض ؿ أم أف الحػدَّظ الػذم    حػا ا

ـ َّح ىػػت الملدرهػػة ت ػػههـ َّحػػدَّظ اا خ ػػره مػػهه..حدَّظػػا خ ػػره مػػه ـ تخػػالؼ ال ػػر َّإهػػا   ػػكف هػػك الحػػدَّظ.
همد الملدرهة ت ههـ كت ف حضظة اا ك   اتي هذا الم هو َّي ال ر  .(5)كت ف ااح كا 

؛ ألهػػا إذا ا،تترهػػد ا  ػػة م هػػولىػػ دؽ  كمهدىػػبأقػػكل  ( تم  ػػزدأف إ،ػػراب )حدَّظنػػ ك ػػرل التدحػػث
اىػػـ  (خ ػػر)ت ػػدهد ،حػػو التم  ػػز كلػػك ا،تترهػػد  أػػضة م ػػتهة تدىػػـ الضد،ػػؿ َّ أػػتع هأػػب ا ىػػـ (خ ػػر)

َّػالف أ ػـر ) : لكلهػد حهػك ك ػا مػف ك ػكا إ،ػراب ا ىػـ ت ػداتض ػ ؿ َّهػك  هأػب مػد ت ػدا ،حػو التم  ػز َّ
ػػد كأ مػػؿ ك هنػػد دًَّظنػػد( اهتأػػب ،حػػو ح (6)إلػػف (هضىن ا ًإلىػػو أهضىػػهـ ألىههػػـ هىػػتك "؛ التم  ػػز أك الت ػػدفك ػػذلؾ )حى

ه ػػػد لػػػا لحػػػدَّظكف َّػػػرد ،حػػػ هـ   لػػػكب ذلػػػؾ َّلػػػدؿ اا تحضػػػظ أخػػػي  يكىيػػػؼ َّلػػػدلكا  د مػػػف و خ ػػػر حضظنػػػدل ػػػكاً 
ح (8)د ،حػػػو التم  ػػػز دكف الحػػػدؿد مهتأػػػتن  لػػػكؿ أتػػػك ،حػػػي الضدرىػػػي: َّ هتغػػػي أف   ػػكف: حدَّظنػػػح (7)"حضظ ػػـ

 .(9)د ،حو الحدؿ ل س ت  د؛ ألف َّ ا تل  د خ ر تهذا الحدؿك رل أتك ح دف أف هأب حدَّظن 
                                                             

هػػػػ(ح تحل ػؽ: األىػتدذ 817ح م ػد الػد ف محمػد تػف   لػكب الض ػركز أتػددم ت )بص ئر ذوي التمييز فػي لطػ ئؼ ال تػ ب العزيػز  (1)
ح 2ح ج1996-1416ح 3األ،حػػػو لح ػػػؤكف افىػػػالم ةح ل هػػػة إح ػػػدء التػػػراث افىػػػالميح اللػػػدهرةح ط محمػػػد ،حػػػي اله ػػػدرح الم حػػػس

 .480ص
 .295ح ص6: جالبمر المميط  (2)
عرابػػو:   (3) ح 2ج التبيػػ ف:ح 485ح ص2: جال شػػ ؼح 421لحهحػػدس: ص   إعػػراب القػػرآف118ح ص3جينظػػر: معػػ ني القػػرآف واع

د: 737ص  .197: صلسب المجة في القراءات اح ك هظر أ  ن
 .109ح ص2جشرح   فية ابف الم جب:   (4)
 .331-330ح ص2: جمع ني النمو  (5)
 .22ح ص13: جالجدوؿ في إعراب القرآف  (6)
 .388ح ص1: جمش ؿ إعراب القرآف  (7)
 .439ػح ص4: جالمجة للقراء السبعة  (8)
 .295ح ص6: جالبمر المميط  (9)
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هدٍَب: كد،دلا ا ت دلو طدلتند الكلد كت درتا ت ح ػو ح د ة ،ف ز ر د كمهاح قكلا ت دلو 

َُْْبؤًَُْٖبزِذُػدجِيَبسَذِّبؽَوًِّْد سَذِّببِِِّٗبًَىََٖبخُتؼَظتُْبِٓنِِّبًَخؽْعَؼَََبخُشَّؤتطُبؽَْْسًدبًَ
(1) 

 ػٍ تندح  لػدؿ:   دء َّي لىدف ال رب: أف ال  ب كالم  ب ت دض ال  رح كرت مد ىٌميى ال   ىري هضىػا
ػػ تنة ػػدب  ىً ػػ ً ػػ تند ك ى ػػٍ تندح كمى ا  ػػة ال ر مػػة تتػػ ف أف هت هػػد ز ر ػػد أراد إظهػػدر  ػػ ضا كقحػػة ح حتػػا . (2) بي  ى

 ىتحب لحمرء أف   م  َّي د،دلػا تػ ف الخ ػكعح كذ ػر ه ػـ اا ح كق ؿ: "أمدـ اا ت دلو تخ كع كت رع
ظ هػػدر ال ػػ ؼ كاللأػػكر ،ػػف ه ػػؿ مطدلتػػاح كتحػػكغ ،ح ػػا  مػػد َّ ػػؿ ز ر ػػد َّهػػك غد ػػة الخ ػػكع كالتػػذلؿ كا 

 .  (3)م رتا"
ػػٍ تند(. ػػٍ تند( مهأػػكتند ح ػػث  ال محػػة الطك حػػة تدلتل  ػػد قكلػػا ت ػػدلو: )كىاٍ ػػتى ىؿى الػػر ٍأسي  ى  ػػدء قكلػػا ) ى

زالػػة افتهػػدـح َّهػػك  ز ػػؿ إتهػػدـ افىػػهدد تػػ ف  ،حػػو التم  ػػز أم أف  ،القتػػا تػػدلمم ز ،القػػة الت ػػدف كالتتػػ ف كا 
(ح كالم هو: "ا ت ؿ الرأس مف ال  بح  لػدؿ لح ػ ب إذا  ثػر ً ػدنا: قػد ا ػت ؿ قكلا ) ( كقكلا )الر ٍأسي اٍ تى ىؿى

. ح ػػػث أىػػػهد ا  ػػػت دؿ إلػػػو م ػػػدف ال ػػػ ر كمهتتػػا كهػػػك الػػػرأسح كأخػػػرج ال ػػػ ب مم ػػػزنا كلػػػـ (4)رأس َّػػالف"
ا تىػػدع كال ػػمكؿ    ػػؼ الػػرأس ا تضػػدء ت حػػـ المخدطػػب أهػػا رأس ز ر ػػد؛ لػػذلؾ  ػػدء قكلػػا ) ػػ تند( للأػػد

د لحملأكدح َّهػك َّػي األأػؿ تم  ػز محػكؿ ،ػف َّد،ػؿ إذ األأػؿ )كا ػت ؿ  ػ ب الػرأس(؛ إ  أف  كا   دحن
ههدؾ َّرقند ت ههمد َّػي الم هػوح َّم هػو قكلػؾ: )ا ػت ؿ  ػ ب الػرأس( أم أٌف ههػدؾ  ػ تند َّػي الػرأس متضرقنػد 

دههد َّػػي ا  ػػة ال ر مػػةح كأمػػد قكلػػا ا ػػت ؿح َّههػػد لػػف ه ػػد الضخدمػػة كالتالغػػة َّػػي التر  ػػب الهأػػي  مػػد ك ػػ
ػػػٍ تند( َّم هػػػدا أف الػػػرأس قػػػد امػػػتألت تدل ػػػ ب ح لػػػذلؾ َّػػػدلت ت ر اللرآهػػػي أقػػػكل (5)ت ػػػدلو: )اٍ ػػػتى ىؿى الػػػر ٍأسي  ى

كأَّأػع؛ ألف َّ ػػا التم  ػػز الػذم  ض ػػد ال ػػمكؿ كا تىػػدع أم أف ا  ػت دؿ قػػد كقػػ  ،حػو الػػرأس ك ػػمؿ  ػػؿ 
كىطاح كمثحا لك ق ػؿ: )ا ػت ؿى التٍ ػتي هػدرنا(ح َّ  ػكف الم هػو: أف   يء كاىتكلو ،ح ا كأخذت َّي طرَّ ا ك 

 .(6)الهدر قد كق ت َّ ا كقكع ال ُّمكًؿح ل ف لك قحهد: )ا ت حًت الهدري َّي الت ت(ح َّال  يض د ذلؾ
ذا  هالحػظ أف  الت ت ػر اللرآهػي اىػت مؿ لضظػة )ا ػت ؿ( دكف غ رهػد مػف  هظرهد كتامحهد هذا ا  ػةكا 

 حمة تكازف لضظة )ا ت ؿ( َّي إتراز  ػؿ هػذا الم ػدهي كاف حػدءات التػي تلػ  َّػي الػهضس ه د  الَّ األلضدظح

                                                             

 .4: ا  ة سورة مريـ  (1)
 ح مددة )  ب(.512ح ص1: جالعربلس ف   (2)
ح ،تد ال ز ز ،تد الم طػي مف بالغة النظـ العربي دراسة تمليلية لمس ئؿ علـ المع ني. ك هظر: 379ح ص3: جفتا القدير  (3)

 .77ح ص1ـح ج1984-هػػػػػ1405ح 2الم طي ،رَّاح ،دلـ ال تبح ت ركتح ط
عرابو  (4)  .319ح ص2: جمع ني القرآف واع
 .317: صمع ني النموح 101: صاإلعج زدَلئؿ  هظر:   (5)
د: 565ح ص7: جالدر المصوفح 4ح ص3: جال ش ؼ هظر:   (6)  .101: صدَلئؿ اإلعج زح كاهظر أ  ن
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مػػف )ال ػػ ب( حػػ ف   حػػؿ الػػرأس ،حػػو  تػػرا كهرمػػاح َّهػػك هػػدر م ػػت حة َّػػي الػػرأسح   ػػد لػػا المػػرء مػػد   ػػد 
 .(1)دتاح إذا ظحت هذا الهدر ،دللة تالحر ؽ الهدر َّي  ىدا مف ألـح كمف َّزع مف المكت كمف أه

َّدلمىػت در ا  ػت دؿح المىػت در مهػا الهػدرح كالمىػت در لػا ال ػ بح كَّي هذا ا  ة َّف ا ىت درة "
. َّحك ق ػؿ: إٌف ا  ػت دؿ (2)كال دم  ت ف المىت در مها كالمىت در لا م دتهة  كء الههدر لت دض ال  ب"

َّػي الػرأسح ك ىػ و َّ ػا َّي أأحا   تر تا ،ف الهدر َّحـ هيًلؿ لح  ب  كذلؾ " ألف ال ػ ب لمػد  ػدف  اخػذ 
 ػػ لند َّ ػػ لند حتػػو  ح حػػا إلػػو غ ػػر لكهػػا األكؿ  ػػدف تمهزلػػة الهػػدر التػػي ت ػػت ؿ َّػػي الخ ػػبح كتىػػرم حتػػو 

 .(3)تح حا إلو غ ر حدلا المتلدمةح َّهذا هك هلؿ ال تدرة ،ف الحل لة َّي الك   لحت دف"
ىػػػهدي الضٍ ػػػؿي َّ ػػػا ًإلػػػو كهػػػرل أٌف الػػػهظـ اللرآهػػػي َّػػػي ا  ػػػة ال ر مػػػة "قػػػد ىػػػحؾ تػػػدل الـ طر ػػػؽ مػػػد  

ػػتىًتًاح َّ يرَّػػ ي تػػا مػػد  يىػػهد ًإل ػػاح ك يػػؤتو تدلػػذم الض ػػؿي لػػا َّػػي الم هػػو مهأػػكتند  ال ػػيًءح كهػػك ًلمػػد هػػك مػػف ىى
تى داح مت هند أف  ذلؾ اًفىهدد كتحؾ الهىتة ًإلو ذلؾ األكؿح ًإه مد  دهد مػف أ ػًؿ هػذا الثػدهيح كلمػد ت هىػا كت هىػا 

ػد(ح ممػد ت ػد الض ػؿ َّ ػا مهلػك ن ،ػف ال ػيء ًإلػو مػد ذلػؾ مفى ا ت أدؿ كالمالتى ةح  لكلهـ: )طدبى ز ػده هضىن
ٍف  دف هػك لحػرأس َّػي الحضػظح  مػد أف   ال يء مف ىتتاح كذلؾ أىه د ه حـ أىف  )ا ت ؿ( لح  ًب َّي الم هوح كا 

ف أىهد إلو مد أىهد إل ا"  .(4))طدب( لحهضس كا 
 تػػ زر الكظػػدلؼ الهحك ػػةخػػالؿ الىػػ دقيح مػػف  التهدىػػبك  تحلػػؽ الػػتالـؤممػػد ىػػتؽ هالحػػظ أهػػا قػػد 

ح كتح مهػد َّػػي مكاقػػ  ال حمػػدتح كأػك ن إلػػو المىػػتكل الػد لي ل  ػػةح َّحػػـ   ػػف كارتتدطهػد ت  ػػهد الػػت ض
ػػد ،حػػو  لحم ػدهي تدأللضػػدظ ت حلنػػد مػػف ح ػػث هػك أػػكت مىػػمكعح كحػػركؼ تتػػكالو َّػي الهطػػؽح تػػؿ ت حلنػػد قدلمن

 .(5)ة تملت و ال لؿكالمالءمة المح كمحىف ا خت در 
 
 
 
 
 

                                                             

ح ،تػد ال ػر ـ الخط ػبح دار الض ػر اإلعج ز في دراس ت الس بقيف دراسة   شفة لخصػ ئص البالغػة العربيػة ومع ييرىػ  هظر:   (1)
 . )تتأرؼ(. 277-276ـح ص1974ح 1ال رتيح ط

هػػػػػػػػػ(ح الم تتػة ال أػػر ةح 745ح  ح ػو تػػف حمػزة ال حػػكم ال مهػي )تالطػراز المتضػػمف ألسػػرار البالغػة وعلػػـو مقػػ ئؽ اإلعجػػ ز  (2)
 .435ح ص3ج: البرى ف في علـو القرآف. ك هظر: 126ح ص1ـح ج2000-هػػػػػ1423ح 1ت ركتح ط

-1402ح 1هػػػػػػ(ح دار ال تػػػب ال حم ػػػةح ت ػػػركتح ط466ح أتػػػك محمػػػد ،تػػػداا تػػػف ىػػػهدف الخضػػػد ي الححتػػػي )تسػػػر الفصػػػ مة  (3)
 .118ـح ص1982

 .101-100: صدَلئؿ اإلعج ز  (4)
تغػػدادح ع ح هػػدل محمػػد أػػدلع الحػػد ثيح م حػػة األدبح المسػػتوي ت الدَلليػػة فػػي نظريػػة الػػنظـ عنػػد عبػػد القػػ ىر الجرجػػ ني  (5)

 .223ـح ص2002(ح 58)
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 إطانة بناء اجلمهة بادلسحثىنادلبحث انرابع: 
ء ال محػػة َّػػي قتػػؿ الحػػد ث ،ػػف ا ىػػتثهدء كت ر ضػػا كدكرا َّػػي إطدلػػة تهػػدتىػػدًدئى ًذم تىػػٍدءو  ػػد ر تهػػد 
تػدب ا ىػتثهدء  ي ػدي مػف األتػكاب الهحك ػة ذات األهم ػة كالخطػكرة َّػي  أف   آ دت قأص األهت ػدءح أٍف هيتػٌ ف

،دد مف ال كاهبح كذلؾ لظهكر ا ختالؼ تػ ف أػكرا كترا  تػا المت ػددةح ممػد  ػؤدم إلػو اخػتالؼ  ت ػر 
تػػ ف م ػػدهي هػػػذا الأػػكر َّػػػي افثتػػدت كالهضػػػي كغ ػػر ذلػػػؾح ممػػد   ػػػؿ "أىػػحكب ا ىػػػتثهدء مػػف األىػػػدل ب 

مػف مأػددر ا خػتالؼ  هحك اللرآهي خدأةح حتو غدا مأػدرناال رتي ،دمة كَّي الالم  الت َّي الهحك 
 .(1)َّي الضهـ كالتاك ؿ"

أك  (إ ٌ ػ)ا مػف مػذ كر أك متػركؾ تػد أك تلػد رن هػك المخػرج تحل لنػ،ٌرؼ اتف مدلؾ ا ىتثهدء تلكلػا: "
ٌ  َّمهض حمد تم هدهد ت رط الضدلدة أػؿ ملػدر الكقػكع ت ػد َّإف  دف ت ض المىتثهو مها حل لػة َّمتأػؿح كا 

. كت ر ػػؼ اتػػف مدلػػؾ لالىػػتثهدء ت ر ػػؼ م تمػػؿ ألهػػا (2)"ل ػػف ،هػػد التأػػر  فح كت ػػد ىػػكل ،هػػد ال ػػكَّ  ف
 ا تمؿ ،حو الت ح ؿ كال مكؿ كالضدلدة.

ك ي ىػػدُّ ا ىػػتثهدء أحػػد المل ػػدات التػػي تل ػػد الض ػػؿ لػػذلؾ " ي ىػػدُّ َّػػي حدلػػة المىػػتثهو المهأػػكب تل  ػػدنا 
ؾ؛ ألف  المىػػػتثهو  م ػػػف أف  لػػػدؿ لػػػا "المض ػػػكؿ ت ػػػرط إخرا ػػػا" ،حػػػو حػػػد ت ت ػػػر تطػػػكؿ تػػػا ال محػػػة  ػػػذل

الر ػػػػي... كأمػػػػػد غ ػػػػػر المهأػػػػػكبح َّإهػػػػا     ػػػػػرب مىػػػػػتثهوح كلػػػػػذلؾ  ػػػػدخؿ تحػػػػػت أهػػػػػكاع أخػػػػػرل مػػػػػف 
 .(3)المل دات"

كتىمو ،القة ا ىتثهدء "،القة افخراج َّػي قر هػة م هك ػة َّدلمىػتثهو  خػرج مػف ،القػة افىػهدد 
ا اللر هػػة الم هك ػة مػػف الىػ دؽ. َّػػإذا قحهػد:  ػػدء اللػـك إ  ز ػػدنا َّإههػد قػػد أىػهدهد الم ػػيء إلػػو حػ ف هضهػػـ هػذ

 .(4)اللـك كأخر هد ز دنا مف هذا افىهدد"
 أهكاع ا ىتثهدء:

 .  )ح ر الطالب إ  خدلدنا( ك مد ذي ر َّ ا المىتثهو مها هحك:: كهاَلستثن ء الت ـ -1
تدـ متأؿ: هك مد  دف المىتثهو َّ ا ت  دن مف المىػتثهو مهػا هحػك: : األوؿكهك ،حو قىم ف: 

)ىػػدَّر الر ػػدؿ إ  ،ح نػػد( َّػػػػ)،حيه( مىػػتثهو متأػػؿ؛ ألهػػا ت ػػض الر ػػدؿح ك حأػػؿ هػػذا الهػػكع َّػػي ال ػػالـ 
ف  ػدف مهض نػد  ػدف  ىكاء  دف ال الـ مثتتند أـ مهض ندح َّإف  دف مثتتند  دف ح ػـ المىػتثهو كا ػب الهأػبح كا 

هػك مػد  ػدف َّ ػا المىػتثهو مهلطػ : ك  :والثػ نيالهأب ،حو ا ىتثهدء كافتتدع ،حػو التدل ػة.  ح ما  كاز
ػػػد مػػػف المىػػػتثهو مهػػػا هحػػػك: )ح ػػػر اللػػػـك إ  حمػػػدرنا( كح ػػػـ ا ىػػػـ الكاقػػػ  ت ػػػد )إ ( ك ػػػكب  لػػػ س ت  ن

                                                             

ح الهػػددم ال طػػالكمح دار محمػػد ،حػػي الحػػدمي لحه ػػر قضػػ ي  اللغػػة فػػي  تػػب التفسػػير دراسػػة فػػي المػػنيج والتأويػػؿ واإلعجػػ ز  (1)
 . )تتأرؼ(.309ـح ص1198ح 1كالتكز  ح أضدقسح تكهسح ط

 .248ح ص2: جىم  اليوام ح ك هظر: 264ح ص2: جشرح التسييؿ  (2)
 .64: صلجملة العربيةبن ء ا  (3)
 .199: صاللغة العربية معن ى  ومبن ى   (4)
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ا د رن  هىػا مغػك رل الد تكر َّد ؿ الىدمرالي أهػا     ػترط َّػي المىػتثهو المهلطػ  أف   ػكف . (1)الهأب
ػ دلمثدؿ الىدتؽح  ل هس المىتثهو مها د مػف المىػتثهو مهػاح تؿ المهلط  مد  دف َّ ا المىػتثهو لػ س ت  ن

ف  : لكلػػؾ رة تػػدل هس أـ تػػدلهكعح دىػػكاء  دهػػت المغػػ ( َّهػػك اىػػتثهدء مهلطػػ  كا  )ح ػػر الطػػالب إ  التػػكابى
 .(2) دف مف  هس كاحد

مهػاح هحػك )مػد ح ػر إ  ز ػده( ك  ػرب مػد ت ػد : هػك مػدلـ  ػذ ر َّ ػا المىػتثهو اَلستثن ء المفرغ -2
 .(3))إ ( حىب مكق ا مف ال محة كهك  ض د التك  د تدللأد تطر لة الهضي كا ىتثهدء

كالػػذم   هػػي الدراىػػة تدلمىػػتثهو هػػك إطدلػػة تهػػدء ال محػػة تدلمىػػتثهو المهأػػكب الػػذم  ل ػػد الض ػػؿ  
 َّي آ دت قأص األهت دءح كهي ،حو الهحك التدلي:

َّػي  كمػف أمثحػة كركدا َّػي آ ػدت قأػص األهت ػدء قكلػا ت ػدلو (:ستثن ء الت ـ المتصػؿ )الموجػباَل -أك ن 
َُّدبخْٓشَؤَظَوُبًَدَٗطْبَِٖٓبخُتـَدزِشَِّٖ: قأة لكط ،ح ا الىالـ م  قكما كَإَٗتفَْْنَدهُبًَؤَىَِْوُببِ

(4) 
ٍ هىػػداي كىأىٍهحىػػاي ًإ   اٍمرى ال محػة الطك حػػة قكلػػا ت ػدلو:  ( كهػػذا اٍمرىأىتىػػاي  محػػة طدلػػت تدلمىػتثهو ) (.أىتىػاي )َّىاىٍه ى

( مىػػتثهو تػػػػػػ)إ ( كا ػػب الهأػػب؛ ألف ال ػػالـ مثتػػت اٍمرىأىتىػػاي اىػػتثهدء تػػدـ متأػػؿح ك)إ ( أداة اىػػتثهدءح ك)
. كالم هو: "أم َّاه  هدا كأهحا مف ال ذاب الػذم حػؿ تلكمػا كأهحػا هػـ المؤمهػكف (5)كالمىتثهو مها مذ كر

"م اح كاىتثهو   .  (6)مف أهحا امرأتا َّحـ تهوي
 دح كمػػف آ ػػدت قأػػص األهت ػػدء التػػي كرد َّ هػػد المىػػتثهو اىػػمن مكأػػك ن  دكقػػد  ػػاتي المىػػتثهو اىػػمن 

لَعَّدَببح كهه ػا ،ػف ا غتمػدـ تهػالؾ قكمػا كأمػرا تأػه  الىػض هة: قكلا ت دلو َّػي قأػة هػكح  مكأك ن 

َُّدبَْٖٓبعَسَنَبػََِْْوِبخُتوٌٍَُْبًََْٖٓبآََٖٓبًََٓدبآََٖٓبَٓؼَدوُبببِرَخبـَدءَبؤَْٓشَُٗدبًَكَدسَبخُعَّنٌُّسُبهُِتنَدبخلْ َُّددببَِٔتبكِْيَدبِْٖٓبًٍَُّبصًَْـَِْْٖبخؼتنَِْْٖبًَؤَىَِْيَببِ بِ

هََِِْ 
(7) 

(ال محة الطك حة  حىٍ ًا اٍللىٍكؿي ػٍف( اىػمن  .)كىأىٍهحىؾى ًإ   مىٍف ىىتىؽى ،ى َّػي محػؿ هأػب  مكأػك ن  د ػدءت )مى
ػػ"َّػػي هػػذا ا  ػػة ال ر مػػة:  ذ ػػر  ػػؿ ك،ػػالمػػف األهػػؿ. َّػػدا مىػػتثهو  د أف  حمػػؿ َّػػي الىػػض هة أهػػا أمػػر هكحن

كلػػـ ح ح كأهػػا هدلػػؾ مػػ  ال ػػدَّر فيىػػتؽ ،ح ػػا مػػف اا اللػػكؿ تاهػػا  ػػل أهحػػا إ  مػػف ىػػتؽ ،ح ػػا اللػػكؿح أم
هػك  مػف أهحػاا اللػكؿ ىػتؽ ،ح ػَّي آ دت أخرل أفى الػذم  ت ف ههد مف ىتؽ ،ح ا اللكؿ مههـح كل ها ت ف 

                                                             

هػػػػ(ح تحل ػؽ: الػد تكر هتهػدف 911ح  ػالؿ الػد ف الىػ كطي )تالمط ل  السعيدة في شػرح الفريػدة فػي النمػو والصػرؼ والخػط  (1)
 .441ح ص1ـح ج1975-هػػػػ1395 دى ف حى فح دار الرىدلة لحطتد،ةح تغدادح 

 .247ح ص2ج :مع ني النمو  (2)
 .248ح ص2: جمع ني النموح ك هظر: 539ح ص1: جشرح التصريا على التوضيا  (3)
 .83: ا  ة سورة األعراؼ  (4)
 .293لحهحدس: ص إعراب القرآف  (5)
 .373ح ص5: جالدر المصوفح ك هظر: 102ح ص5: جالبمر المميط  (6)
 .40: ا  ة سورة ىود  (7)
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ح َّدىتثهو ىتحدها مف أهحا مىف ىػتؽ ،ح ػا اللػكؿ أهػا مػف أهػؿ الهػالؾ(1)"اتها كامرأتا
ح كهػكع ا ىػتثهدء (2)

 .  (3)ههد متأؿ َّي مك بح َّهك كا ب الهأب ،حو الم هكر
: كمػػف أمثحػػة هػػذا الهػػكع مػف ا ىػػتثهدء َّػػي آ ػػدت قأػػص األهت ػػدءح التػػ ـ غيػػر الموجػػب اَلسػػتثن ء -ث نًيػػ 

ه دب  ح و  هد ز ر د قأة ى د هَدٍَبسَذِّبخـْؼََتبُِِبآَّصًبهَدٍَبقدؿ ت ػدلو: ح كد،دلا اا كطحتا الكلد كا 

َُّدبسَْٓضًخبًَخرتًُشْبسَزَّيَبًَؽِريًخبًَعَسِّكْبزِدُتؼَؾِِِّبًَخُتةِ َُّدبظٌََُِِّْبخُنَّدطَبؼََِدؼَصَبؤََّّدٍّببِ زٌَْدسِآَّعُيَبؤَ
(4) 

ٍمزناال محة الطك حة قكلا ت دلو:  ثىةى أى  دـو ًإ   رى ـى اله دسى ثىالى  (.)أى   تي ىح 
 هحتس لىدهؾ ،ف  المهػـ مػف غ ػر آَّػة ك  ىػكءح َّػال تلػدر إ  ،حػو اف ػدرة  أمم هو ا  ة: "

 (5)"  تلدر ،حو ال الـ آ ة ،ظ مة أفكالرمزح كهذا 
ػف  ػرل  كق  خالؼ ،هد الهحدة كالمضىر ف َّي هكع المىتثهو َّي قكلا ت دلو: )إ  رمزنا(ح َّمػههـ مى
أف ا ىتثهدء متأؿ كمػههـ  ػرل أف ا ىػتثهدء مهلطػ  كىػاقـك تتت ػ ف هػذا الخػالؼ كقػكؿ  ػؿ مػههـ ،حػو 

 الهحك ا تي: 
 س مػػف  ػػهس ال ػػالـح إذ الرمػػز: :  ػػرل أف قكلػػا )إ  رمػػزنا( اىػػتثهدء مهلطػػ ؛ ألٌف الرمػػز لػػالفريػػؽ األوؿ

ح كاختػػدرا ال  تػػرم (8)ح كاألخضػػش(7)ال ىػػدليُّ ح كهػػذا مػػد ذهػػب إل ػػا (6)اف ػػدرة ت ػػ فو أك تحد ػػبو أك هحكهمػػد
 .  (9)داف درة ل ىت  المن  ألف   ؛ا(: اىتثهدء مف غ ر ال هس)إ  رمزن َّي التت دف تلكلا: 

ح الرمػػزي كاًف ػػدرةي مػػف  محتهػػد: أهػػا متأػػؿه؛ ألف  ال ػػالـى لغػػةن الثػػ ني فريػػؽوال مػػف ك  ح(10) يطحػػؽي تػػإزاء م ػػدفو
 : أتي تمدـذلؾ قكؿ 

 َ ل ْمتُػػػػػػو بجفػػػػػػػوٍف غيػػػػػػِر ن طقػػة     ف ػػػػ َف ِمْف َرد ِه م  قػػػػػ َؿ م ِجُبػػػػػػػوْ 

                                                             

هػػػػ(ح دار الض ػػر لحطتد،ػػة 1393ح محمػػد األمػػ ف تػػف محمػػد المختػػدر ال ػػهل طي )تالقػػرآف بػػ لقرآفأضػػواء البيػػ ف فػػي إيضػػ ح   (1)
 .183ح ص2ـح ج1995-هػػػ1415كاله ر كالتكز  ح ت ركتح 

 .467ح ص3: جالفريد في إعراب القرآف المجيد ال ت ب  (2)
: الػػدر المصػػوفح 698ح ص2: جالتبيػػ فح 361ح ص1: جمشػػ ؿ إعػػراب القػػرآفح 387: صإعػػراب القػػرآف للنمػػ س هظػر:   (3)
 .324ح ص6ج
 .41: ا  ة سورة آؿ عمراف  (4)
 .112: صتيسير ال ريـ الرممف  (5)
 .165ح ص3: جالدر المصوف  (6)
 .388ح ص1: جفتا القديرح 81ح ص4)تضى ر اللرطتي(: ج الج م  ألم  ـ القرآف هظر:   (7)
هػػػػ(ح تحل ػؽ: الػد تكرة هػدل محمػكد قرا،ػةح 215لم ػركؼ تػدألخضش األكىػط )تح أتك الحىػف ىػ  د تػف مىػ دة امع ني القرآف  (8)

 .217ح ص1ـح ج1990-هػػػػ1411ح 1م تتة الخده يح اللدهرةح ط
 .159ح ص1: جمش ؿ إعراب القرآفح ك هظر: 258ح ص1: جالتبي ف  (9)
 . 165ح ص3: جالدر المصوف  (10)
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الػػػرأس أك  تلكلػػػا: إفى الرمػػػز هػػػك اف ػػػدرة تدل ػػػد أك كهػػػذا اللػػػكؿ اختػػػدرا الزمخ ػػػرم تدا ػػػةح كذلػػػؾ
ػدغ رهمد كأأحا التحر ؾح كلمػد أدل مػؤدل ال ػالـ كَّيًهػ ح ك  ػكز أف   ػكف ـ مهػا مػد  يضهىػـ مهػا ىيػميى  المن

 .(1)اىتثهدءن مهلط ند
ػف هظػر إلػو الم هػو قػدؿ:  :القػوؿ األوؿ كهخحص مف األقكاؿ الىػدتلة إلػو اللػكل ف ا ت ػ ف: إف  مى

 ضس مػػف قػػكؿ أك إ ػدرة أك  تدتػػة َّد ىػتثهدء ،هػػدا متأػػؿ.،مػد َّػػي الػه ك هتػػ إف الرمػز  ػػالـ؛ ألهػا   تػػر 
َّػدلرمز ،هػدا لػ س ت ػالـح كلػذلؾ لػك  حضظ  رل أف ال الـ هػك الأػكتحهظر إلو ال فٍ أف  مى : القوؿ اآلخرك

ػػػد لتطحػػػتح للػػػكؿ الهتػػػي رمػػػز افهىػػػدف َّػػػي الأػػػال َّػػػي الحػػػد ث  ة لػػػـ تتطػػػؿ أػػػالتاح كلػػػك  دهػػػت  المن
اَلَة ََل َيْصُلُا ِفيَي  َشػْيٌء ِمػْف َ ػاَلـِ الن ػ سِ ِإف  َىِذِه "الأح ع:  ل ػف ،حػو اللػكل ف الم هػو كاحػدح ح (2)"الص 

 .(3)م  الهدس كل ف    ر إل هـ إ درةَّهك لف  ىتط   أف  هطؽ تحىدها 
َُْْ م  قكما: ح قكلا ت دلو َّي قأة لكط كمها ْٖبَّقٌُِِخببِ َُبسَزِّيَبَُ يَبكَإَعْشِبزِإَىِِْيَبهدٌُُخبّدبٌُُهُببَِّٗدبسُعُ

ْْبؤَلَذٌببِ َّبخْٓشَؤَظَيَببَِّٗوُبُٓقِْسُيدبٓدبؤَفدزَيُْْببَِّٕبٌَْٓػِذَىُُْ َِبًَ بَِّتعَلِطْبِٓنٌُْ ْ َُْْظَبخُقُّسْكُبزِوَشِّرٍبزِوِيتغٍبَِٖٓبخَُِّْ خُقُّسْكُبؤَ
 محة . (4)

ػػده ًإ   اٍمرىأىتىػػؾى ) ـٍ أىحى (ح كالمىػػتثهو مهػػا مػػف قكلػػا ت ػػػدلو: اٍمرىأىتىػػؾى طدلػػت تدلمىػػتثهو )(  محػػة كى   ىٍحتىًضػػٍت ًمػػٍه ي
(ح كالتلػػد ر: أىػػًر تاهحػػؾ إ  امرأتػػؾ َّػػال تيٍىػػًر تهػػدح كأمػػر تتخح ضهػػد مػػ  قكمهػػد؛ ألههػػد  دهػػت َّىاىٍىػػًر ًتاىٍهًحػػؾى )

لػـ مخحأة للكمهد َّتخترهـ ،ف زك اح َّ حـز ،حو هذا التلد ر أ    ػكف ىىػرىم تهػدح كقػد أي  ػب ،هػا تاهػا 
: َّإف خر ٍت م  ػـ كتىًت ػت ـ غ ػر أف ت ػكف كتهتدا تت تهـ َّدلتضتتح كالم هو  ىٍىر تهدح كل ف لمد ىىرىل هك

 . (5)أهت ىر ت تهد َّدٍهًا أهحؾ ،ف ا لتضدت ك  تهههد هيح َّإههد ىتهحؾ ك أ تهد مد  أ ب قكمهد
: الرَّػ  الوجػو األوؿ: (7)ح كهذا اللراءة تحتمؿ ك هػ ف مػف اف،ػراب(6)كردت قراءة ترَّ  )امرأتيؾ(

: الرَّػػ  ،حػػو ا تتػػداءح تد،تتػػدر أف ا ىػػتثهدء الثػػ نيو تتػػدر أف ا ىػػتثهدء متأػػؿ. الرَّػػ  ،حػػو التدل ػػةح تد،
 مهلط . 

                                                             

 .166ح ص3ج: الدر المصوفح ك هظر: 361ح ص1: جال ش ؼ  (1)
هػػػػػ( تحل ػػؽ: محمػػد َّػػؤاد ،تػػد التػػدقيح دار إح ػػدء 261ح مىػػحـ تػػف الح ػػدج أتػػك الحىػػف الل ػػ رم اله ىػػدتكرم )تصػػميا مسػػلـ  (2)

(ح 537التػػراث ال رتػػيح ت ػػركتح  تػػدب المىػػد د كمكا ػػ  الأػػالةح تػػدب تحػػر ـ ال ػػالـ َّػػي الأػػالة كهىػػف مػػد  ػػدف مػػف إتدحتػػاح رقػػـ)
 .381ح ص1ج
 .248-247لح ث م ف: ص آؿ عمرافتفسير سورة   (3)
 .81: ا  ة سورة ىود  (4)
تفسير السمرقندي المسمى ح 424ح ص15: جج م  البي ف )تفسير الطبري(ح 190: ص المجة في القراءات السب  هظر:   (5)

كآخػركفح  هػػػ(ح تحل ؽ كت ح ؽ: ال  ف ،ددؿ أحمد ،تػد المك ػكد375ح أتك الح ث هأر تف محمد الىمرقهدم )تالمسمى بمر العلـو
 .137ح ص2ـح ج1993-هػػػ1413ح 1دار ال تب ال حم ةح ت ركتح ط

 .325: صإتم ؼ فضالء البشرح 241: صالمبسوطح ك هظر: 190: صالمجة في القراءات السب   (6)
 .366ح ص6: جالدر المصوفح 710ح 2: جالتبي ف هظر:   (7)
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قػراءة الرَّػ  ،حػو التػدؿ مػف قكلػا )أحػد(ح  لكلػؾ: َّهػي أٌمد تك  ا الم هو األكؿ مف قراءة الرَّ : 
مد قدـ أحد إ  أتكؾح كا ىتثهدء ههد متأؿ مف ا لتضدتح كالتلد ر: ك   حتضت مه ـ أحد إ  امرأتػؾ َّإههػد 

أم   تم ػف أحػدنا مػههـ مػف  ىتحتضت كتهحؾح كالههي َّي الحضظ لػػ)أحد( كهػك َّػي الم هػو لىػ دهد لػكط 
 ػؿ لحد تػا:    خػرج َّػالفح َّحضػظ الههػي لضػالف كم هػدا لحمخدطػب؛ أم:   تد،ػا ا لتضدتح  مد  لػكؿ الر 

. أمػد (1) خرجح كالم هو: أهػا ههػدهـ ،ػف ا لتضػدت َّػدمتثحكاح كلػـ تمتثػؿ امرأتػا لحههػي َّدلتضتػت َّهح ػت لػذلؾ
أحػدح ل ػف ل ؿ إف ا ىتثهدء ههد مهلط ح كالتلد ر:    حتضػت مػه ـ َّتك  ا الم هو الثدهي مف قراءة الرَّ : 

امرأتػؾ تحتضػػت َّ أػ تهد مػػد أأػػدتهـح كك ػا الرَّػػ  ،حػػو ا تتػداءح ك)امرأتػػؾ( متتػػدأح كال محػة ت ػػدهد ختػػراح 
ك)إ ( تم هػػو )ل ػػف(ح َّحػػـ  لأػػد ا ىػػتثهدء إخرا هػػد مػػف المػػامكر تدفىػػراء تهػػـح ك  مػػف المهه ػػ ف ،ػػف 

 .(2)َّ أ تهد مد أأدتهـا لتضدتح كل ف اىتؤهؼ افختدر ،ههدح َّدلم هو: ل ف امرأتؾ تحتضت 
( ًإ   اٍمرىأىتىػػػػؾى ف  هػػػػذا ا خػػػػتالؼ أَّػػػػدد َّػػػػي حر ػػػػا اف،ػػػػراب َّػػػػي قكلػػػػا )هخحػػػػص ممػػػػد ىػػػػتؽ إلػػػػو أ

 كخر ػت امرأتػا م هػـَّضػي قػراءة الرَّػ  أهػا خػرج أثػرت َّػي تهػكع الم هػو التضىػ رمح احتمد ت كتاك التح 
 لـ  يخرج امرأتا م  أهحا. ،حو أهاَّدلتضتت َّاأدتتهد الح درةح كَّي الثده ة دؿ ا ىتثهدء 

غدلػب اخػتالؼ الم ػرت ف كالمضىػر ف َّػي ا ىػتثهدء  ػدكر حػكؿ مىػالت ف كممد ىتؽ  تت ف لػي أف  
تحػػثهـ َّػػي ت  ػػ ف كتحد ػػد أر ػػدف ا ىػػتثهدءح خدأػػة إذا  ػػدف ت  ػػ ف : المسػػألة األولػػى أك ق ػػ ت ف همػػد:
المىػػتثهو مهػػا قتػػؿ ا ىػػتثهدء ك  طػػؼ  مػػد  ت ػػدد مػػؿ أ ثػػر مػػف لضػػظح كذلػػؾ أهػػا"  ث ػػرناالمىػػتثهو مهػػا  حت

ح ك،حػػػػو ذلػػػػؾ تتػػػػدأ تػػػػاك الت (3)ت  ػػػػا ،حػػػػو ت ػػػػض َّ ختحػػػػؼ المضىػػػػركف َّػػػػي مػػػػد كقػػػػ  ،هػػػػا ا ىػػػػتثهدء"
كا تهػػددات الهحػػدة كالم ػػرت ف َّػػي هػػذا الت  ػػ ف كتح ػػ ـ الم ػػد  ر الم هك ػػةح كقػػد   ػػرم هػػذا الت  ػػ ف كَّػػؽ 

تػػػاقرب مػػػذ كر قتحػػػاح َّرتطػػػا ل ػػػم ر ال دلػػػدح م  ػػػدر لضظػػػي خػػػدلص  تمثػػػؿ تم دمحػػػة" ا ىػػػتثهدء م دمحػػػة ا
: المسػألة الث نيػة .(4)ال ػدس هحػكم  خػدـ َّػي التػدطف تػاك الن أ ػدكلك  ند مىػد،دن  ت ححكف لذلؾ َّي الظدهر ت

َّي تحد د ال القة ت ف المىتثهو كالمىتثهو مهاح كمدل دخكؿ الثدهي َّي األكؿ قتػؿ أٌف تحثهـ  دف  دكر 
 .(5)داخؿ َّ ا َّ  كف متأالن  أك غ ر داخؿ َّ  كف مهلط ندك مف  هىا ك ا ىتثهدءح كهؿ ه

 
 
 

                                                             

التمريػر ح 366-365ح ص6: جالدر المصوف. ك هظر: 347: صمجة القراءاتح 396: صللنم س إعراب القرآف هظر:   (1)
 .133ح ص12: جوالتنوير

 . 306ح ص6: جروح المع نيح 382ح ص18: جمف تيا الغيب أو التفسير ال بير  (2)
 .312ح مر   ىدتؽح صقض ي  اللغة في  تب التفسير  (3)
 .312: صالمرج  الس بؽ  (4)
هػػػػػػ(ح تحل ػػؽ: محمػػد ،تػػداللددر ،طػػدح دار 684دب الػػد ف أحمػػد تػػف إدر ػػس اللراَّػػي )تح  ػػهاَلسػػتغن ء فػػي اَلسػػتثن ء هظػػر:   (5)

 . 298-295ـح ص1986-هػػػػػػػ1406ح 1ال تب ال حم ةح ت ركتح لتهدفح ط



 

 

 

 الفصل الثابْني 

 إطالة بناء اجلنلة بالتيعاة

 ٔجاء فً أربعت يباحذ:

 .انًبحذ األٔل: إطانت بُاء انجًهت بانُعج 

 .انًبحذ انزاًَ: إطانت بُاء انجًهت بانخٕكٍذ 

  :إطانت بُاء انجًهت بعطف انُسق.انًبحذ انزانذ 

 .انًبحذ انزابع: إطانت بُاء انجًهت بانبذل 
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"هػي ال حمػدت التػي   كالتكاتػ   .(1)"َّػي إ،راتػا الحدأػؿ كالمت ػدد هك الم درؾ لمػد قتحػا: "الت ب 
أهػػػكاع: ح أم أههػػػد تي ػػػرب إ،ػػػراب مػػػد قتحهػػػد كهػػػي خمىػػػة (2) مىػػػهد اف،ػػػراب إ  ،حػػػو ىػػػت ؿ التتػػػ  لغ رهػػػد

 اله تح كالتك  دح ك،طؼ الت دفح ك،طؼ الهىؽح كالتدؿ.
كتل  د التت  ة أهكاعح ت  هد  خص ا ىـ كحدا كهك تت  ة اله تح كت  ػهد ا خػرح كهػك تت  ػة 

ح كت ػػد (3)التك  ػد كتت  ػػة التػػدؿ كتت  ػة ال طػػؼح   تخػػص ا ىػـ كحػػدا تػػؿ ت ػكف َّػػي ا ىػػـ كغ ػر ا ىػػـ
ح كهي مف ال هدأر غ ر افىػهدد ة "التػي  ػتـ تهػد إطدلػة ،هأػر إىػهددم (4)طحؽالتكات  ق دنا مف ق كد الم

أك غ ػػر إىػػهددم َّػػي ال محػػةح تح ػػث   ػػكف التػػدت  مػػ  متتك،ػػا )مر تنػػد( كاحػػدنا  مثػػؿ ،هأػػرنا كاحػػدنا َّػػي 
قر هػة  التت  ػةح ك ػرل الػد تكر تمػدـ حىػدف أف (5)ال محة ىكاء أ دف هذا ال هأر إىهدد د أك غ ػر إىػهدد د"

قر هة م هك ة ،دم ة  هدرج تحتهد أرت  قرالف هي: اله ػت كال طػؼ "كأمد التت  ة َّهي   هك ةح ح ث  لكؿ:م
ثػـ إف  حخرل لضظ ة أ ػهرهد قر هػة المطدتلػةكالتك  د كافتداؿح كهذا اللرالف الم هك ة تت دَّر م هد قرالف أ

 مػد أف ههػدؾ قر هػة أخػرل تك ػد  حات ػة  كالمتتكع هػك ال المػة اف،ر أ هر مد ت كف َّ ا المطدتلة ت ف التدت
د أ  د  دف هك،همدَّ هد  م  ند هي الرتتة؛ إذ رتتة التدت  هي التاخُّر ،ف   .(6)"المتتكع دالمن

كالتكات  مف الل كد التي ت مؿ ،حػو التخأػ ص ك  ػكف "التل  ػد لتمػدـ الضدلػدة لمػد تلػرر أف الح ػـ 
ادت َّدلدتػػػا   َّػػػرؽ تػػػ ف مىػػػهد إل ػػػا أك مىػػػهد أك  حمػػػد زاد ق ػػػدا زاد خأكأػػػ ةح ك حمػػػد زاد خأكأػػػ ة ز 

 . (7)غ رهمدح  مد   َّرؽ ت ف تل  دا تدلتكات  أك غ رهمد"
 
 
 
 

                                                             

هػػػػػ(ح تحل ػؽ: 720ح محمد تف حىف تف ًىتدعح أتك ،تدااح  مس الد فح الم ػركؼ تػدتف الأػدلغ )تاللممة في شرح الملمة  (1)
ح 2ـح ج2004 -هػػ1424ح 1إتراه ـ تف ىدلـ الأد،دمح ،مددة التحث ال حمػي تدل دم ػة افىػالم ةح المد هػة الهتك ػةح الىػ كد ةح ط

 . 681ص
هػػػػػ(ح حللػػا كتكتػػا 761تػػف أحمػدح أتػػك محمػػد  مػدؿ الػػد ف اتػف ه ػػدـ )ت ح ،تػد اا تػػف  كىػؼشػرح قطػػر النػػدى وبػػُؿ الصػػدى  (2)

 .294ـح ص1996-هػ1416ح 4كَّىر غدم ا ك،حؽ ،حو  ركحا كأ،رب  كاهدا: ح. الضدخكرمح دار ال  ؿح ت ركتح ط
 .65: صبن ء الجملة العربية  (3)
مطحػؽ كالمل ػد" ح ػث  لػكؿ: "أمػد افطػالؽ َّػاف  ػذ ر ال ػيء أكرد اتف َّدرس َّي  تدتا )الأدحتي َّي َّلا الحغػة( تدتنػد ت هػكاف "ال  (4)

الصػ مبي فػي فقػو تدىما    لرف تا أضة... كالتل  ػد أف  ػذ ىر ًتلىػًر فو مػف ت ػض مػد ذ رهػداح َّ  ػكف ذلػؾ اللػر ف زالػدنا َّػي الم هػو". 
 .146: صاللغة العربية

 .6ـح ص1991لزهراءح اللدهرةح د.طح ح محمد حمدىة ،تد الحط ؼح م تتة االتواب  في الجملة العربية  (5)
 .204: صاللغة العربية معن ى  ومبن ى   (6)
ح الىػػ د أحمػػد الهد ػػميح  ػػتط كتػػدق ؽ كتكث ػػؽ: د.  كىػػؼ الأػػم حيح الم تتػػة جػػواىر البالغػػة فػػي المعػػ ني والبيػػ ف والبػػدي   (7)

 .142ـح ص1999ال أر ةح أ داح ت ركتح 



97 
 

 ادلبحث األول: إطانة بناء اجلمهة باننعث
د  مىػػكقن ك تػػاك الن أدح لتػػدت  الملأػػكد تد  ػػتلدؽ ك ػػ ن هػػك ا: "ت ر ػػؼ اله ػػت َّػػي اأػػطالح الهحػػدة

المتتػػكع َّػػي  ك كاَّػػؽح ك تك  ػػدأ هػػدـح أك إك تػػرحـح أك ذـح أك مػػدحح ػاك تضأػػ ؿ أك ت مػػ ـح ألتخأػػ صح 
 .(1)"َّراد ك د ا كالتذ  ر كالتاه ثا َّي افمري أالت ر ؼ كالته  رح ك 

 :أنواع النعت
 تى ف أضة مف أضدت متتك،ةح هحك: ) دء خدلده األد ب(.: مد  ي النعت المقيقي -1
كارتتػدطه تػا هحػك: ) ػدء الر ػؿ  تمتتك،ػا: مػد  يتىػ ف أػضة مػف أػضدت مػد لػا ت حػؽ النعت السػببي -2

 .(3)"َرب َن  َأْخِرْجَن  ِمْف َىِذِه اْلَقْرَيِة الظ  ِلـِ َأْىُلَي ح كقكلا ت دلو: "(2)الحىفي خطا(
كاله ت أحد التكات  التػي ت ػغؿ كظ ضػة مػف الكظػدلؼ الهحك ػة؛ َّهػك  ي ىػدُّ أحػد مل ػدات التت  ػة التػي تػؤدم 

 تكى  هد.إلو إطدلة تهدء ال محة ك 
كاأل  دء التي  ه ت تهد هي: ا ىـ الم تؽح كالمأدرح كال دمد الذم   رم م رل الم تؽ َّػي الم هػو 

 .(4)كال محة
 كى تهدكؿ التدحث إطدلة تهدء ال محة تدله ت الم تؽ كغ ر الم تؽ َّي آ دت قأص األهت دء:

 النعت ب لمشتؽ: -أوًَل 
؛ إف  ا  ػػتلدؽ ،المػػة كىػػمة مالزمػػة لحه ػػتح  كهػػي الىػػمة الغدلتػػةح َّػػإذا كقػػ   دمػػدنا   ػػكف متػػاك ن
أػدر لحد لػة ،حػو م هػو مهىػكب مد أخذ مف لضظ المَّدألأؿ َّي اله ت أف   كف م تلندح كالم تؽ هك "

. كقد هص الهحدة ،حو أف  اله ت  ىتحـز أف   كف م ػتلند ح ػث مهػ  ىػ تك ا (5)ح   درب كم ركب"إل ا
ػد مػد  ىػكغ (7)ح ك ػذلؾ المتػٌرد مهػ  اله ػت تدل دمػد(6)تلتحاى تك ا اله ػت أك الكأػؼ تدل دمػد تػؿ كاىػ . أم 

كمػػف المحػػدث ف مػػف  ػػرل أف  اله ػػت   ثػػر َّػػي  هػػك تاك حػػا تكأػػؼ مهدىػػب.َّاله ػػت تدل دمػػد ،هػػد الهحػػدة 
 ػ (8)ا  تلدؽح كأف الكأؼ تدل دمد  دلز

  

                                                             

هػػػػ(ح تحل ؽ: محمد  دمػؿ تر ػدتح دار 671حمد تف ،تدااح اتف مدلؾ الطدلي ال  دهي )تح متسييؿ الفوائد وت ميؿ المق صد  (1)
 .167ـح ص1967-هػػ1387ال تدب ال رتي لحطتد،ة كاله رح اللدهرةح 

 .663ح ص3: جج م  الدروس العربية  (2)
 .75: ا  ة سورة النس ء  (3)
 .117-113ح ص2: جينظر: شرح التصريا على التوضيا  (4)
هػػػ(ح تحل ػؽ: محمػد تدىػؿ 686ح تدر الد ف محمد اتػف افمػدـ  مػدؿ الػد ف تػف مدلػؾ )تشرح ابف الن ظـ على ألفية ابف م لؾ  (5)

 .352ـح ص2000-هػػػػػ1420ح 1، كف الىكدح دار ال تب ال حم ةح ت ركتح ط
 .434ح ص1: جال ت ب  (6)
 .258ح ص3: جالمقتضب  (7)
-105ـح ص1986-هػػػ1406ح 2ح مهػدم المخزكمػيح دار الرالػد ال رتػيح ت ػركتح طوتوجيػوفػي النمػو العربػي نقػد  هظر:   (8)

106. 
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 :النعت ب سـ الف عؿ -1
 قأػة ىػ دهد  كىػؼ َّي آ دت قأص األهت دءح مد  ػدء َّػي  النعت ب سـ الف عؿكمف أمثحة 

َُدبظَْْإَعٌُخبِْٖٓبّدبح قدؿ ت دلو: كالهلدش الذم دار ت ف أخكتا كأت هـ  زَنَِِّبخرتىَسٌُخبكَعَمَغَّغٌُخبِْٖٓبٌُّعُقَبًَؤَخِْوِبًَ

َُّدبخُتوٌَُّْب خُتٌَدكِشًَُٕسًَْقِبخَُِّوِببَِّٗوُبَُدبَّْْإَطُبِْٖٓبسًَْقِبخَُِّوِببِ
(1) 

كفى  ال محة الطك حػة قكلػا ت ػدلو: ػدًَّري ٍكًح الح ػًا ًإ   اٍللىػٍكـي اٍل ى كف ػدء قكلػا ) (.) ى  ىٍ ػاىسي ًمػٍف رى ػدًَّري ( اٍل ى
ح اٍللىٍكـي لحمه كت الم رَّة ) ده تن  ( اىـ َّد،ؿ م مكع  م  مذ ر ىػدلـح َّ حػا ثالثػي م ػرد أػح ع مػف  ىضىػرى

 م تحػ ف تطػكؿ    ت اىػكا مػف الظضػر ت كىػؼؿ لحههػي ،ػف ال ػاس أم: كالغػرض مػف هػذا اله ػت ت ح ػ
َّػإف اا إذا  ػدء تضػر و  رتػة ه ػا لهػد أىػتدتهدح كمػف  ػدف  ػؤمف " حلت ػد التػي  ت ػد م هػد الحلػدء ،ػددةمػدة ا

تاف اا كاى  اللدرة    ح ػؿ مثػؿ ذلػؾ َّحلػا أف  اخػذ َّػي ىػتتا ك  تمػد ،حػو اا َّػي ت ىػ راح كأمػد اللػـك 
. َّػدؿ الهضػي )    ػاس( (2)د"ال دَّركف تػدا َّهػـ  لتأػركف ،حػو األمػكر الغدلتػة َّػي ال ػددة ك ه ػركف غ رهػ

 ،حو هضي ال اس ،ف المىحـ كاقتراها تدللـك ال دَّر ف.
دح مد كرد َّي قأة ى دهد  كىؼ  كد،كتا لد ف اا كهك َّي الى فح قػدؿ ت ػدلو:  كمها أ  ن

دذٌبُٓعَلَشِّهُددٌَٕبخَْْددشٌبؤَِّبخَُِّددوُبخُتٌخلِددذُبخُتوَيَّدددسُّدددبفدددلِسَِِبخُغِّددفِْٖبؤَؤَسْزدد
: طدلػػت ال محػػة تدلتت  ػة َّػػي قكلػػا ت ػػدلوح (3)

قيكفى  قيكفى (؛ ح ث  دء اىـ الضد،ؿ ))أىأىٍرتدبه ميتىضىر  ( تت ػا َّػي ال المػة اف،رات ػة )أىأىٍرتػدبه ( ه تند لحمه كت ميتىضىر 
مز ػد تدلتػدء كالت ػ  ؼ مػف )تىلىػر ؽ(ح كزهػا )ميتىض  ػؿ( ت ػـ المػ ـ  كال هس كال ددح كهػذا الػكزف َّ حػا ثالثػي

أىٍم: هػؿ األرتػدب المتضرقػكف َّػي ك ىر ال  ف الم ددةح كد لة هػذا اله ػت؛ افه ػدر مػ  التلر ػ  كالتػكت ف "
ي أضدتهـ المتهدَّكف َّي ،ددهـ خ ر ل مػد  ػد أػدحتًي الىػ فح أـ الح ػا الم تػكد تحػؽ َّهـ المختحضكف تاك ذ

  ي ىدًهػػدياي ميغىدًلػػبه ك  لتػػاي دغى هٌػػدر الىػػذم    ي لل ػػر ؾح ا  د  ك ًهػػ م    ػػد لػػا ك ذالػػ ضدتاَّػػي ذاتػػا كأػػ دالمتضػػر 
 .(4)"ه مي ىدًهد

لَعَّدَببِرَخبخعْدعَْْإَطَبخُشُّعُدَُبًَظَنُّدٌخبببببكال ترة مف اللأص اللرآهػي:  كقكلا ت دلو َّي قأة  كىؼ 

َُدبُّشَدُّبزَإتعُنَدبػَِٖبخُتوٌَِّْبخُتُٔفْشِِٓنيَبؤََّٗيُْْبهَذْبًُزِزٌُخبـَدءَىُْْ َٗقْشَُٗدبكَنُفَِِّبَْٖٓبَٗؾَدءُبًَ
(5) 

ػًف اٍللىػٍكـً اٍلميٍ ػًرًم فى ال محة الطك حة تدله ت قكلا ت ػدلو  دُّ تىٍاىيػهىد ،ى ( اٍلميٍ ػًرًم فى  ػدء قكلػا ) (.)كى ى  يػرى
(ح كالم ركمػػكف: اىػػـ َّد،ػػؿ م مػػكع  مػػ  مػػذ ر ىػػدلـح َّ حػػا ثالثػػي مز ػػد اٍللىػػٍكـً لحمه ػػكت الم رَّػػة ) ده تنػػ

                                                             

 .87: ا  ة سورة يوسؼ  (1)
 . 46ح ص13: جالتمرير والتنوير  (2)
 .39: ا  ة سورة يوسؼ  (3)
 . 33ح ص3: جفتا القدير  (4)
 .110: ا  ة سورة يوسؼ  (5)
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( كهذا الز ددة كاَّلت د لة اىـ الضد،ؿ التي  دءت ت ت رنا ،ػف المتدلغػة َّػي ،ػدـ إ مػدف  ـى تدلهمزة مف )أىٍ رى
 األقكاـ تدلرىؿ الىدتل ف.

هت ػدءح كمهػاح  دء اله ت م تلند تدلأػضة الم ػتهة َّػي آ ػدت قأػص األ النعت ب لصفة المشبية: -2
َٖبَٓؼَوُبكِِبخُتلُِتيِبًَؤَؿتشَهتنَدبخَُّزَِّٖبًَزَّزٌُخبزِأَّدظِنَدب :َّي قأة ى دهد هكح قكلا ت دلو  كٌََزَّزٌُهُبكَإَٗتفَْْنَدهُبًَخَُّزِّ

بَِّٗيُْْبًَدٌُٗخبهًٌَْٓدبػَِٔنيَ
(1) 

(.ال محػة الطك حػة تدله ػت  ًمػ فى ػد ،ى ػدهيكا قىٍكمن ـٍ  ى ًم فى طدلػػت ال محػة تدلأػضة الم ػتهة )ًإه هيػػ ( ح ػػث )،ى
مػف ( كهذا الأضة الم ػتهة  مػ  )،ػـ(  مػ  ىػالمة تػكاك كهػكف قىٍكمندكق ت ه تدن ه رة لحمض كؿ تا اله رة )

م ػػتؽ مػػف ال مػػوح كأأػػحا َّلػػداف التأػػرح  تضػػتع الضػػدء ك ىػػر ال ػػ فح ؿ(ً ػػَّى )  مػػو تػػدب َّػػرح كزهػػا  ،مػػي
قػػػد غحػػػب َّػػػي ال ػػػالـ تخأػػػ ص ح كالغػػػرض مػػػف اله ػػػت؛ أهػػػا (2)َّ ك طحػػػؽ م ػػػدزنا ،حػػػو َّلػػػداف ال حػػػـ الهػػػد

المكأػػكؼ تػػدلم هو الم ػػدزم تدلأػػضة الم ػػتهة لػػد لتهد ،حػػو ثتػػكت الأػػضةح كتم ههػػد تػػاف ت ػػكف ىػػ  ة 
همد  أدؽ ذلؾ َّي َّلد الرأمح ألف المرء  خحؽ ،ح ا غدلتن  دح تخالؼ َّلد التأرح كلذلؾ قػدؿ ت ػدلو ههػد كا 

أأػػحا ،م ػػ ف ت ػػدء فح األكلػػو م ىػػكرة كالثده ػػة  إ،ػػالؿ تدلحػػذؼ (،مػػ ف)كَّػػي  ح(3)د ىػػمٍ ،مػػ ف كلػػـ  لػػؿ ،ي 
ىػػد هةح حػػذَّت األكلػػو  ىػػتثلدؿ ال ىػػرة ،ح هػػد كتىػػ  ههد كهلػػؿ حر تهػػد إلػػو المػػ ـ قتحهػػدح كتىػػتب التلػػدء 

 .(4)الىد ه ف ت د ذلؾ
دح مد  دء َّي قأة ى دهد  كىؼ  م  إخكتا الػذ ف هضػذكا مػؤامرتهـ كتدل ىػهـ ،حػو  كمف األمثحة أ  ن

عَقدؿ ت دلو:  حأت هـ  ٍَبزََتبعٌَََُّطْبٌَُُْْبؤَٗتلُغٌُُْْبؤَْٓشًخبكَقَسْشٌبـََِْٔ بًَخَُِّوُبخُتُٔغْ َبهَِْٔقِوِبزِذٍَّبًَزِذٍبهَد ؼَدُٕبًَـَدءًُخبػََِ

ػََِدَبَٓددبظَقِدلٌَُٕببب
ًم ػؿه )ح ال محػة الطك حػة تدله ػت قكلػا ت ػدلو: (5) ػٍتره  ى (؛ ح ػث  ػدءت الأػضة الم ػػتهة َّىأى

ًم ػػؿه ) ػػد ) ى ػػٍتره ( ه ػػرة ه تنػػد لحمه ػػكت اله ػػرة أ  ن (؛ كهػػك ،حػػو كزف )َّ  ػػؿ( مػػاخكذة مػػف الض ػػؿ الثالثػػي أى
(ح َّدلمخأكص تدلكأؼ هك )الأتر(.  لكؿ الطدهر تف ،د ػكر: " ميؿى ككأػؼ  م ػؿ  حتمػؿ الالـز ) ى

 :  (6)كمثحا قكؿ ال د،ر ىف دكف ال زعد إذ الأتر  حا حد ضن د  أف   كف كأضن 
ؿُ   تعػػػػز  فػػػػِإف الصبػػَر ب لمػػػػر  أجمػػػػُؿ     وليػػػس علػػػى َرْيػػػػِب الزمػػػػ ِف معػػػػػو 

                                                             

 .64: ا  ة سورة األعراؼ  (1)
 . 444ح ص8: جالجدوؿح 198بح ص 8: جالتمرير والتنوير  (2)
 . 198بح ص 8: جالتمرير والتنوير  (3)
 . 444ح ص8: جالجدوؿ  (4)
 .18: ا  ة سورة يوسؼ  (5)
شػػرح الت ػػت فتػػراه ـ تػػف  ه ػػؼ الهتهػػدهي. كالم هػػو: أم تأػػتر كتحمػػؿ َّػػإف الأػػتر تدلر ػػؿ ال ػػر ـ أ مػػؿ مػػف ال ػػزع.  هظػػر:   (6)

هػػػػ(ح تحل ػؽ: غر ػد ال ػ فح دار ال تػب ال حم ػةح ت ػركتح 421ح ألتي ،حي أحمد تف محمد المرزكقي األأػضهدهي )تالمم سةديواف 
 .188ـح ص2003-هػػ1424ح 1لتهدفح ط
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ػك حتمؿ أف   كف كأػضن   افت ػدف ح كد لػة (1)كقػد َّىػر الأػتر ال م ػؿ تدلػذم    خدلطػا  ػزع دد مخأأن
 هذا المحهة أترنا  م الن خدل ند مف الىخط كالت  ي إلو الخحؽ.الأتر ،حو  ه رة هك له تتد

دح قكلا ت ػدلو َّػي قأػة ىػ دهد  كىػؼ  ًَهددٍَبخُتَِِٔديُببِِّٗدِبؤَسٍببببكتاك حػا رؤ ػد المحػؾ:  كمها أ  ن

بَّإتًُُِيَُّٖبعَسْغٌبػِفدفٌبًَعَسْغَبعُنْسُُضٍبخُنتشٍبًَؤُخَشَبّدزِغدضٍبّدبؤَُّّ يَدبخُتََِٔإُبؤَكتعٌُِِٗبكِِبسُءّْددَُببِْٕبًُنْدعُْْبُِِشُّءّْددببببعَسْغَبزَوَشخضٍبعِٔدٍٕ

ٌعُقُبؤَُّّيَدبخُقِّذِّّنُبؤَكتعِندبكِِبعَسْغِبزَوَشخضٍبعِٔدٍٕبَّإتًُُِيَُّٖبعَسْغٌبػِفدفٌبّ: اللأة هضىهدح كقكلا ت دلوح مف (2)َٕظَؼْسُشًُ

ؤَسْـِغُببََُِبخُنَّدطِبَُؼََِّيُْْبَّؼًٌَََُِْٕٔعَسْغِبعُنْسُُضٍبخُنتشٍبًَؤُخَشَبّدزِغدضٍبَُؼَِِِّب
(3) 

حال محة الطك حة تدله ت تدلأضة الم تهة تدىـ الضد،ػؿ َّػي ا  تػ ف الىػدتلت ف ) ػٍت ه بتىلىػراتو ًىػمدفو ىى
رى  دًتىدتو  حىيٍهتيالتو خيٍ رو ح ً، دؼه   )، ػدؼ(مضردهػد ىػم هاح ك، ىػهد َّػي الم هػو  ح ث )ىػمدف( (.كىأيخى

كمضردهػد  دتىػةح  ( دتىػدت)مضردهػد خ ػراءح ك (خ ػر)ح كمثؿ ذلؾ َّػي الت ػدد  لدتحهػد (4)مضردهد ، ضدء
 ك حهد أضدت م تهة لحد لة ،حو ثتكت الأضة لأدحتهد.

ختػدر ىػ دهد   لػكب  كمهاح قكلا ت دلو َّػي قأػة ىػ دهد  كىػؼ  هددٌُُخبب: تػر ع  كىػؼ كا 

ظَدَُِّوِببَِّٗيَبَُلِِبمَُُِيَبخُتوَذِِّْ
(5) 

ػػػالًلؾى اٍللىػػػًد ـً  الطك حػػػة ال محػػػة ػػػالؿً ( ه تنػػػد لحمه ػػػكت )اٍللىػػػًد ـً  ػػػدءت أػػػ غة )(. )ًإه ػػػؾى لىًضػػػي  ى (ح  ى
ح ،حػػو كزف َّ  ػػؿح كالغػػرض مػػف  (  لػػدـ تػػدب  ػػـر ـى ك)اللػػد ـ( أػػضة م ػػتهة أيًخػػذت مػػف الض ػػؿ الػػالـز )قىػػدي

رطنػد َّػي حػب مػف أهػا مػد زاؿ مض اله ت ا ىته در مف اللـك الحد ر ف م حس   لػكب ،حػو   لػكب 
أرادكا طم ػػا َّػػي للػػدء ح التحػػتس تتطحػػب  ػػيء مػػف غ ػػر طر لػػا،حػػو   كىػػؼ    هىػػدا كأهػػا مػػدزاؿ مىػػتمرنا

اثهتػ ف ك، ػػر ف   هػت مػػدة غ تػة  كىػػؼ ،ػف أت ػػاككأػػضكا ذلػؾ تدللػػد ـ لطػكؿ مدتػػاح ك د   كىػؼ
 .(6)ىهة

ؤَخَشَهتعَيَددبُِعُـتدشِمَبؤَىَِْيَددببببهَددٍَببح قػدؿ ت ػدلو: م  الخ ػر  مد  دء َّي قأة ى دهد مكىوك ذلؾح 

َُوَذْبـِحتطَبؽَْْحًدببِْٓشًخ
(7) 

                                                             

 . 239ح ص12: جالتمرير والتنوير  (1)
 .43: ا  ة سورة يوسؼ  (2)
 .46: ا  ة سورة يوسؼ  (3)
ػ ي ،حػو ًَّ ػدؿو لً ػه هيـ تىهىػٍكاي  ال ى ىؼي ميحر  ةن: ذىهدبي   (4) ٍ ضىدءيح  م : ً، دؼه  دذت ألف  أٍَّ ىؿى كَّىٍ الءى    يٍ مى الًىمىًف كهك أٍ، ىؼي كهي ،ى

 .124ح ص24: جت ج العروسح 835: صالق موس المميطتىهىٍكاي ،حو ًىمدفو ألىه هـ قد  ىٍتهكفى ال يءى ،حو ً د ًا.  هظر: 
 .95: ا  ة سورة يوسؼ   (5)
 . 53ح ص13: جالتمرير والتنويرح 64ح ص3: جفتا القدير هظر:   (6)
 .71: ا  ة سورة ال يؼ  (7)
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ػػٍ لند ًإٍمػػرناال محػة الطك حػػة تدله ػت  ػػدءت َّػػي قكلػا ت ػػدلو:  ( ًإٍمرنا(؛ ح ػث  ػػدء اله ػػت))لىلىػػٍد ً ٍلػتى  ى
،ىظيػـ ك تػر ه تند مهأكتند أَّدد تخأ ص المه كت)  لند(ح أم أت ت   لند مه رنا ،ظ مند مف أمر األمػر إذا 

. كد لػػػة اله ػػػت تلكلػػػا )إٍمػػػرنا( لتا  ػػػد افه ػػػدر الىػػػدتؽ كذلػػػؾ َّػػػي قكلػػػا (1)ك ثػػػر  لػػػكلهـ: اىػػػتضحؿ األمػػػر
ٍقتىهىد رى  (.)أىخى

دبصًََِّْدصًبزِـَْْدشِبَٗلتدظٍبَُوَدذْبببببؤَهَعَِتدطَبَٗلتغًدببقػدؿ ت ػدلو: ،ح ا الىػالـ مػ  الخ ػرح ك ذلؾ مف قأة مكىو 

ً   ػةن طدلت ال محة تدله ػت َّػي قكلػا ت ػدلو: ح (2)خدبٌُٗتشًـِحتطَبؽَْْحً ػد زى ً   ػةن (؛ ح ػث  ػدء قكلػا ))أىقىتىٍحػتى هىٍضىن ( زى
ػد تر لػة لػـ  يػرى مػد  ك ػب قتحهػد ح كالملأػكد تػدلهضس الكلػد (3)ه تند لحمه كت )هضىند( مهأػكب أم: أقتحػت هضىن

ً   ةن الذم قتحا الخ ر. ك) ب قتؿح كزها َّ  ػؿح كَّػد أدغمػت مؤٌهث ز ٌيح أضة م ٌتهة مف ز د  ز ك تد (زى
، ها م   ماح كالالـ َّ ا مهلحتػة ،ػف كاكح أأػحا ز  ػكح ا تم ػت ال ػدء كالػكاك َّػي ال حمػة ك دهػت األكلػو 

 .(4)مههمد ىد هة قحتت الكاك إلو  دء كأدغمت م   دء َّ  ؿح كالمؤٌهث َّ  حة
دح ك  ػٍ لند هيٍ ػرنا(َّػي قكلػا  )هيٍ ػرنا( قكلػام ػيء  هيكههدؾ إطدلة أخرل تدله ت أ  ن    لدن(حلػػػ) ده تنػ ) ى

ـٌ َّىػ كفكهي  ك  ػكز أف   ػكف  ح(5)أضة م ٌتهة مف ه ر  ه ر تدب  ـر أم ،ظـ كا تٌد كزهػا َّ ػؿ ت ػ
كاله ػػػر أتحػػػغ مػػػف افمػػػرح َّػػػي " ح(6)أم أه ػػػر مػػف األمػػػر األكؿ هيٍ ػػػرا دأك م  لنػػػ ذا ه ػػػر دأم:  ػػػ لن ح امأػػدرن 
كاحػػدة.  ف قتػػؿ هضػػسمػػتحػػغ؛ ألف  قتػػؿ أهضػػس تىػػتب الخػػرؽ أ،ظػػـ ً أك تػػدل  س. َّل ػػؿ: اًفٍمػػري أ (ح71ا  ػػة)

ك)الهيٍ ػػػري . (7)"ا ػػػالىػػػض هة َّإهػػػا  م ػػػف تدار  ألف م ػػػا اللتػػػؿ الحػػػتـح تخػػػالؼ خػػػرؽ ؛كق ػػػؿ: تػػػؿ الهٍُّ ػػػر أتحػػػغي 
( لغتػػدف تم هنػػوح  ػػػػ)ال ٍُّغًؿ كال ُّػػغيًؿ( ك)ال يٍهػػًؽ كال يهيػػؽ( كقػػد قيػػرئ تهمػػد. َّامػػد)هيٍ رنا(  تػػدلتخض ؼ: َّهػػي كالهي يػػري

ىمد، ؿ تف هدَّ .   قراءة اتف  ث رح كحمزةح كأتي ،مركح كالً ىدليح كخحؼح كحضص ،ف ،دأـح كا 
 

                                                             

عرابو   (1) أتػك التر ػدت )مػدارؾ التنزيػؿ ومقػ ئؽ التأويػؿ(   تفسير النسػفيح 90: صالمفرداتح 302ح ص3: جمع ني القرآف واع
 كمح را  ػػا كقػػٌدـ لػػا: مح ػػي الػػد ف د ػػب مىػػتكح دار ال حػػـ هػػػػ(ح حللػػا كخػػٌرج أحدد ثػػا:  كىػػؼ تػػد710،تػػداا تػػف أحمػػد الهىػػضي )ت

 . 312ح ص2ج  ـ1998-هػػ1419 ح1ط  الط بح ت ركت
 .74: ا  ة سورة ال يؼ  (2)
عرابو  (3)  . 303ح ص3: جمع ني القرآف واع
 . 232ح ص15: جالجدوؿ في إعراب القرآف ال ريـ  (4)
 .232ح ص15: جالمرج  الس بؽ  (5)
عرابو مع ني هظر:   (6) ح 7: جالدر المصوفح 309ح ص4: جالفريد في إعراب القرآف المجيد ال ت بح 303ح ص3: جالقرآف واع
 . 530ح ص7ج
 . 530ح ص7: جالدر المصوف  (7)
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كأمد )هي يرنا( تدلتثل ؿ: َّلرأهد أتػك   ضػرح كاتػف ،ػدمرح ك  لػكبح كأتػك ت ػر تػف ،دأػـح كهػدَّ  ،ػدا 
 .(2)كهك هأؼ اللرآف"ح ك)هيٍ را(:" رأس ال زء مف أ زاء الثالث ف كهك الخدمس ، رح (1)إىمد، ؿ
 : النعت ب سـ المفعوؿ -3

مػػد  كمهػاح،ػدة مكا ػ ح  َّػػي الدراىػة كرد اله ػت تدىػـ المض ػكؿ َّػي آ ػػدت قأػص األهت ػدء محػؿ
كَََِّٔدبـَدءَبؤَْٓشَُٗدبـَؼَِتنَدبػَدَُِْيَدبعَدكَِِيَدبًَؤَْٓيَشَْٗدبػََِْْيَدبلِفَدسَشًبم  قكماح قدؿ ت دلو:   دء َّي قأة ى دهد لكط 

ِْٖٓبعِفٍَِّْبَٓنْنٌُدٍ
(3) 

. كهػك (4)( كهػك اىػـ مض ػكؿ مػف ه ػد الثالثػيح ،حػو كزف مض ػكؿمىٍه يكدو )طدلت ال محة تدله ت 
: هي ػػد ت  ػػا ،حػػػو ت ػػض َّػػي الىػػػمدء ه ػػدنا م ػػػدنا أمػػػدىم لػػػػ)ى  ؿ( مهأػػػكب كَّ هػػد ك هػػدف:  ه ػػت

 د مىػكمة م حمػة لح ػذاب رىؿ ت  ا َّي أثر ت ض متتدت ن  ه دت ح ف أمطرتح أم: والث ني: لح ذاب.
 .(6)ح كهذا دل ؿ ،حو كأؼ الح درة تدل ثرة(5)ك  حت  دلمطر قطرة ت دة قطرة

َّوتذُُّبهٌََْٓوُبٌََّّْبخُتوِْدَٓصِبكَإًَْسَدَىُُْبخُنَّدسَبًَزِحتظَبخُتٌِسْدُبخُتٌَْٔسًُدُت دلو:  كمهاح قكلا
(7) 

المه ػكت )الػكرد( كالمػكركد اىػـ مض ػكؿ مػف الثالثػي د لحضد،ػؿ ه تنػ (8) دء اىـ المض كؿ )المػكركد(
: الم هػوح ك (9)كرد ،حو كزف مض كؿح كهك المخأكص تدلذـ محذكؼ أم تلس م دف الػكرد المػكركد الهػدر

ألف الػػكرد إهمػػد  ػػكرد لتىػػ  ف ال طػػش كتتر ػػد األ تػػدد كَّػػي  ؛أم تػػلس الػػكرد الػػذم  ردكهػػا الهػػدر: الم هػػوك 
 ػراد إلػػو التلػدـ تدلهػدس إلػو ال ػػذابح كهػي ته م ػة ألف اف ػػراد اىػت درة افح كَّػػي ذلػؾ الهػدر تلطػ  األ تػدد

 .(10)الهدر َّهك  د ذلؾ  كف أل ؿ ا هتضدع تدلىلي كأمد التلدـ تلكما إلو 

                                                             

ح 5: جالمجػة للقػراء السػبعةح 228: صالمجة في القػراءات السػب ح 406ح ص1جإعراب القراءات السب  وعللي :  هظػر:   (1)
 .370: صإتم ؼ فضالء البشرح 309ح ص4: جالفريد ال ت بح 280: صالمبسوطح 159ص
 . 407ح ص1: جإعراب القراءات السب  وعللي   (2)
 .82: ا  ة سورة ىود  (3)
ػػا  ىٍهً ػػدياي تدل ىػػر هىٍ ػػدانح أم ك ػػ  ت  ػػا ،حػػو ت ػػض. كالتىٍه ػػ دي مثحػػاح  ػػد د لحمتدلغػػة َّػػي   (4) ػػدى متد،ى  ػػدء َّػػي الأػػحدح: " هى ى

ػػا َّػػكؽ ت ػػضح كال مػػ  أٍه ػػدده". ك ػػ ا متراأػػضدن. ك  ػػدي: تدلتحر ػػؾ: متػػدع الت ػػت المىٍه ػػكد ت  ي الصػػم ح تػػ ج اللغػػة وصػػم ح الهى ى
 . 544ح ص2: جالعربية

عرابو هظر:   (5) ح 6: جروح المعػ نيح 508ح ص3: جالفريػد ال تػ بح 416ح ص2: جال شػ ؼح 72ح ص3: جمع ني القرآف واع
 . 309ص
 . 370ح ص6: جالدر المصوف  (6)
 .98: ا  ة سورة ىود  (7)
   كز أف   كف )المكركد( المخأكص تدلذـ َّ  كف إ،راتا: ختر لمتتدأ محذكؼ تلد را هك.    (8)
 .205ح ص3: جالممرر الوجيزح 205ح ص6: جالبمر المميطح 382ح ص6: جالدر المصوفح 713ح ص2: جالتبي ف  (9)
 . 156ح ص12: جالتمرير والتنويرح 329ح ص6: جروح المع ني  (10)
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َُدبؤَْٕبسَؤٍَبزُشْىَدَٕبم  امرأة ال ز ز:  كقدؿ ت دلو َّي قأة ى دهد  كىؼ  َُوَذْبىََّٔطْبزِوِبًَىََّْبزِيَدبٌَُْ ًَ

ُِ يَبُِنَقْشِفَبػَنْوُبخُغٌُّءَبًَخُتلَمْؾَدءَببَِّٗوُبِْٖٓبػِسَددَِٗدبخُتُٔختَِقِنيَسَزِّوِبًَزَ
(1) 

( اٍلميٍخحىًأػ فى (؛ ح ث  ػدء اىػـ المض ػكؿ )ًإه اي ًمٍف ً،تىدًدهىد اٍلميٍخحىًأ فى ال محة الطك حة قكلا ت دلو: )
المخحػص  (  مػ اٍلميٍخحىًأػ فكاىـ المض كؿ )(؛ أم أخحأهـ اا كا تدتهـ كاختدرهـح ً،تىدًدهىده تند لحمه كت )

 كهك مف الض ؿ الرتد،ي ،حو كزف )ميٍض ىؿ(.
دح مد  دء َّي قأة ى دهد  كىؼ  كالهلدش الذم دار ت ف أخكتا كأتػ هـ حػكؿ  كمف ذلؾ أ  ن

ًَؤَىَِْنَدبخُنُّشُّبًَـِحتنَدبزِسِنَدػَصٍبُٓضْـَدشٍبكَإًَْفِبَُنَدبكَََِّٔدبدَخٌَُِخبػََِْْوِبهَدٌُُخبَّدؤَُّّيَدبخُتؼَضِّضُبَٓغَّنَدبالىرقة المز،كمةح قدؿ ت دلو: 

خُتٌَََْْبًَظَقَذَّمتبػََِْْنَدببَِّٕبخَُِّوَبَّفْضُِبخُتُٔعَقَدذِّهِنيَب
دةو  ػدء قكلػا)ح (2) ػد،ىةو ( ه تنػد م ػركر لػػحمه كت )ميٍز ى ح ك ي ىػدُّ (ًت ى

دةو اله ت ) مؤٌهث مز يح كهك اىـ مض كؿ مف أز و الرتػد،ٌيح تم هػو مػردكد أك مػدَّكع ل حٌػة الضىػدد ( ميٍز ى
ػػضٍ مي )أك غ ػػراح كزهػػا  ألف م ػػٌرد الض ػػؿ ز ػػد  ز ػػكح َّحٌمػػد تحٌر ػػت أك  ػػدء؛  مهلحتػػة ،ػػف كاكَّ ػػا كاأللػػؼ  (ؿ ى

الزمخ ػػرم: ح كالمػػراد مػػف ذلػػؾ الت ػػد،ة اللح حػػة غ ػػر المرغػػكب َّ هػػدح  لػػكؿ (3)الػػكاك ت ػػد َّػػتع قحتػػت ألضػػد
. كهػػذا َّ ػػا (4)"طردتػػامز ػػدة مدَّك،ػػة  ػػدَّ هد  ػػؿ تػػد ر رغتػػة ،ههػػد كاحتلػػدرا لهػػدح مػػف أز  تػػا إذا دَّ تػػا ك "

تهضػؽ   لػة؛  قح حػة؛ ك لػدؿ: ردد لة ،حو قحة ال يء كامتهدها كحلدرتاح كلتا  د ذلؾ  لكؿ اتػف قت تػة: "أم 
. كتػػػذلؾ طدلػػػت ال محػػػة كتمػػػددت (5)"ال  ػػػدألف الط ػػػدـ    ؤخػػػذ َّ ػػػا إ  ؛ َّػػػي الط ػػػدـح كتهضػػػؽ َّػػػي غ ػػػرا

 تدله ت.
 :النعت بصيغة المب لغة -4

مػد  كمف األمثحة ،حو اله ت تأ غة المتدلغػةحه تت أ غة المتدلغة َّي آ دت قأص األهت دءح  
قػدؿ ت ػدلو:  كمطدلتتا قكما تاف  دخحكا األرض الملدىة كرَّ هـ ذلؾح  دء َّي قأة ى دهد مكىو 

ٌَُِٕبَِّٕبكِْيَدبهًٌَْٓدبـَسَّدسَِّٖبًَبَِّٗدبَُْٖبَٗذْخَُِيَدبلَعََّبَّختشُـٌُخبِٓنْيَدبكَةِْٕبَّختشُـٌُخبِٓنْيَدبكَةَِّٗدبدَخخِهَدٌُُخبَّدٌُٓعََب
(6) 

ت ػدًر فى طدلت ال محة تدله ػت َّػي قكلػا ت ػدلو: ) ػد  ى ت ػدًر فى (؛ ح ػث  ػدء قكلػا )ًإف  ًَّ هىػد قىٍكمن ( ه تنػد  ى
ػدلحمه كت ) كزهػا ٌَّ ػدؿ تضػتع   ػتٌلة مػف )أ تػرت( الرتػد،يأػضة م  مػ   ٌتػدر( مهأػكب تدل ػدءح كهػك قىٍكمن

                                                             

 .24: ا  ة سورة يوسؼ  (1)
 .88: ا  ة سورة يوسؼ  (2)
 . 55ح ص13ج الجدوؿ:   (3)
 .500ح ص2: جال ش ؼ  (4)
هػػػ(ح تحل ػؽ: أحمػد أػلرح دار ال تػب ال حم ػةح 276أتػك محمػد ،تػداا تػف مىػحـ تػف قت تػة الػد هكرم )تتفسير غريب القرآف    (5)

 .222ح ص1978-هػػػ1398ت ركتح 
 .22: ا  ة سورة الم ئدة  (6)
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؛ كد لػة ذلػػؾ كالغػرض مػف متدلغػػة هػذا الأػ غة أف  هػػؤ ء (1)د د ال ػػ ف كهػك مػف أته ػػة المتدلغػةالضػدء كت ػ
قػػدؿ  اللػػـك  ػػدهكا  ػػد دم اللػػكة كال ػػ د،ة َّهػػذا الىػػتب  ػػدف مػػف أىػػتدب المهػػ  لػػدخكلهـ األرض الملدىػػة.

  مػف  أػضة ال تػدد مػف اف تػدر كهػك اللهػر كاف ػراا َّػي ا( َّػي أػضة اا ت ػدلو أكاألزهرٌم:   ػؿ ) ٌتػدرن 
د:  تػدر مػف أ تػرتح كدراؾ  مػف أَّ ػؿ إ  َّػي حػرَّ ف كهمػلـ أىم  َّ د ن ح كهيًلؿى ،ف الضراء أها قدؿ:  تر

 .  (2)مف أدرؾ
َب :كمهاح قكلا ت دلو َّي قأة ى دهد أدلع  َُ ٍَبَّدهٌَِّْبخػْسُذًُخبخَُِّوَبَٓدبٌَُُْْبًَبِ ْْبفَدُِمًدبهَد ؼٌَُٔدَبؤَخَدىُ

ِبؤَ ْْبآَّصًبكَزَسًُىَدبظَإتًَُتبكِ ْْبىَزِهِبَٗدهَصُبخَُِّوِبٌَُُ َُوٍبؿَْْشُهُبهَذْبـَدءَظتٌُْْبزَِّْنَص بِْٖٓبسَزٌُِّ َُدبظََٔغٌُّىَدبزِغٌُءٍبكََْإتخُزًَُْْبػَزَخِْٖٓببِ ذٌبسْكِبخَُِّوِبًَ

ٌُِْْ ؤَ
(3) 

ػػذىابه أىًلػػ ـه )ال محػػة الطك حػػة تدله ػػت قكلػػا ت ػػدلو:  ( أػػ غة متدلغػػة ،حػػو أىًلػػ ـه . ح ػػث  ػػدء قكلػػا )(،ى
ػػذىابه كزف )َّىً ٍ ػػؿ( ه تنػػد لحمه ػػكت ) ؛ ،ى ( مرَّػػكعح كهػػك َّ ػػؿ ثالثػػي م ػػرد أػػح ع )مهمػػكز(  ـز مػػف )أًلػػـ(ى

ػؿ  تهػـ ًإذ ،لركهػد ح "َّدل ػذاب األلػ ـ كد لة المتدلغة َّي ا  ة تدؿ ،حو  ثػرة ال ػذاب كاىػمرار تا هػك مػد حى
 ح كهذا ا ىتمرار َّي ال ذاب    ؿ قكلا )أل ـ( متضلند م  د لة )َّ  ؿ(.(4)"خرةي ا كمد أيً،د  لهـ َّ

ّددبفددلِسَِِبخُغِّددفِْٖبؤَؤَسْزددذٌبُٓعَلَشِّهُدٌَٕبخَْْددشٌبؤَِّبخَُِّدوُبخُتٌخلِددذُبببببب :كقػدؿ ت ػدلو َّػي قأػة ىػ دهد  كىػػؼ 

وَيَّدسُخُت
(5) 

كهػػػك َّ ػػػؿ  (الح ػػػاي ( ه تنػػػد م رَّػػػةن لحمه ػػػكت الم رَّػػػة لضػػػظ ال اللػػػة )اٍللىه ػػػدري  ػػدءت أػػػ غة المتدلغػػػة )
(؛ أم هػؿ األرتػدب ال ػتو المت ػددكف خ ػر أـ اا الكاحػد اللهػػدر  ثالثػي م ػرد أػح ع مت ػدم مػف ) قىهىػرى

ال تػدداتح كالغػرض مػف ذلػؾ المتدلغػة َّػدا أػدحب الذم    يغىدلىب ك    درؾ َّي الرتكت ة ك  غ رهد مف 
ح كأػػ غة )َّى  ػػدؿ( (6)اهلػػددت األ ػػ دء للهػرا كىػػحطدهاح َّمػػد  ػػدء  ػػدف كمػػد لػـ   ػػا لػػـ   ػػف اللهػر هػػك الػػذم

ػكىاٍلتػدب ًَّ مػد  ػت كف لت ث ر الض ؿ؛ لذلؾ  لكؿ اتػف ىػ دا: " دؿ أًلىف  ػيء ،حػو َّ  ػٍه ىة كم دل ػة أىف  دف أى
ً ؿ لىاي اٍلتهدء الد اؿ ،حػو الت ث ػر  ػدلتىز ار كال ىط ػدر ٍلضٍ ؿ كأدحب الأه  لت ث ر اَّ  د ن  ة مداًكـه لأه تا َّ ي

 .(7)"كىغ ر ذىًلؾ ًمم د  ى  يحأو  ىٍثرىة

                                                             

 . 317ح ص6: جالجدوؿ  (1)
 . 42ح ص11: جتيذيب اللغة  (2)
 .73: ا  ة سورة األعراؼ  (3)
 .93ح ص5: جالبمر المميط  (4)
 .39: ا  ة سورة يوسؼ  (5)
 .371: صتيسير ال ريـ الرممفح 471ح ص2: جال ش ؼ هظر:   (6)
هػػػػػ(ح تحل ػػؽ: خح ػػؿ إتػػراه ـ  ضػػدؿح دار إح ػػدء التػػراث 458ح أتػػك الحىػػف ،حػػو تػػف إىػػمد، ؿ تػػف ىػػ دا المرىػػي )تالمخصػػص  (7)

 . 399ح ص4ـح ج1996-هػػ1417ح 1ال رتيح ت ركتح ط
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ُّّيَددبخُقِّدذِّّنُببببكتاك حا رؤ د المحؾح قدؿ ت ػدلو:  مد  دء َّي قأة ى دهد  كىؼ كمهاح  ٌُّعُدقُبؤَ

ٍٕبَّإتًُُِيَُّٖبعَسْغٌبػِفَدفٌبًَعَسْغِبعُنْسَُِدضٍبخُنتشٍبًَؤُخَشَبَّدزِغَدضٍبَُؼَِِِّبؤَسْـِغُببََُِبخُنَّدؤَكتعِنَدبكِِبعَسْغِب طِبَُؼََِّيُْْبَّؼٌََُِْٕٔزَوَشَخضٍبعَِٔد
(1) 

د  ؽي  دء قكلا ) ًَّ  ٍ ؿ(ح كقد كردت هذا الأ غة ،هػد اتػف مهظػكر ( أ غة متدلغة ،حو كزف )الأ 
ـي الت ٍأػػًد ًؽح ك  هػػو: "َّػػي لىػػدها تم ػػف الػػذك   ػػالػػدال ػػد  ؽي ح )د ؽي قكلػػا تدل مػػؿم  يأى ػػد ؽي  :(كالأ  ًَّػػي  حالميأى كى
ػػػاي ًأػػػد  لىةه الت ٍهًز ػػػًؿ: كىأ ػػػٍدؽح مُّ ػػػد  ؽي  لػػػكؿ الزمخ ػػػرم: ")ح (2)"أىٍم ميتىدلىغىػػػةه ًَّػػػي الأ  أ هػػػد التح ػػػغ َّػػػي ( أم الأ 
ه   ؼ أػػدقا َّػػي تاك ػػؿ رؤ ػػدا كرؤ ػػد أػػدحتا ح ػػث  ػػدء أحكالػػا كت ػػر  ا ذاؽ مػػد قػػدؿ لػػا ذلػػؾ أله ػػالأػػدؽح كا 

ػػػد ٍ ؽ( هػػػي متدلغػػػة َّػػػي  ثػػػرة الأػػػدؽح كقػػػد أ  ػػػد ذلػػػؾ اتػػػف قت تػػػة تلكلػػػا:  . إذف(3)"ؿ مػػػد أك   َّأػػػ غة )الأ 
ػػد  ؽي ") ؛ إذا  ثػػر ذلػػؾ مهػػا حال ث ػػري الأػػدؽً  (الأ  ػػ ؽه كً ػػر  به كًىػػ   ره . ك ػػذلؾ الت ت ػػر (4)" مػػد  لػػدؿ: ًَّى 

د  ؽي تلكلا )  .ترا،ة اىتهالؿ تت مف ا ىت طدؼ تدلثهدء لحكأكؿ إلو ال كاب( ت د المهددل َّ ا الأ 
ت دمد رأل مػف  هذا الأضة َّي هذا الملدـ ت ت رنا ،ف رأم الضتو َّي هت هد  كىؼ  كقد  دءت

هػػذا الأػػضة لػػـ حىػػف ىػػ رتا كد،كتػػا إلػػو تػػرؾ ،تػػددة األرتػػدب المتضػػرق ف كالتضػػرغ إلػػو ،تػػددة اا ت ػػدلوح ك 
همػػد هػػذا الأػػضة اتأػػؼ تهػد ىػػ دهد  كىػػؼ  ت ػػد تاك ػػؿ الرؤ ػػدح ك ػػدءت هػػذا  تطحػؽ ،ح ػػا مػػف قتػػؿح كا 

الأػػضة ت ػػد المهػػددل المػػؤخر كلػػك قػػدؿ: )أٌ هػػد الأػػد ؽ  كىػػؼ( ألكحػػو ذلػػؾ تػػاف لضػػظ الأػػد ؽ  ػػدف للتنػػد 
 .(5)مت درَّند لا  هددل تا  مد  هددل ال  ف َّالف

َُّدبهًَِِِْدب : كىؼ كقدؿ ت دلو َّي قأة ى دهد  ِبِْٖٓبزَؼْذِبرَُِيَبعَسْغٌبؽِذَخدٌبَّإتًُِتَٖبَٓدبهَذَّْٓعُْْبَُيَُّٖببِ ؼَُّْبَّإتظِ

َِّٓٔدبظُمْقِنٌَُٕ
ػٍت ه ( ه تنػد لحمه ػكت الم رَّة)ً ػدىاده  دءت أ غة المتدلغػة )  (6) ( ،حػو كزف ًَّ ػدؿح كالغػرض ىى

ىػػت  ىػػه ف م د ػػة  أػػ ب أمرهػػد ،حػػو الهػػدس  مػػف ذلػػؾ كأػػؼ هػػذا الىػػهكات تدل ػػدة كالأػػ كتةح "أم
ىػػهدد األ ػػؿ إلػػو الىػػه ف م ػػدزه ،لحػػيح   ػػا حف مػػد قػػدمتـ لهػػف  مػػف تحػػؾ الحتػػكب المترك ػػة َّػػي ىػػهدتحهدح كا 

 . كهذا اله ت أطدؿ تهدء ال محة ككى ا تدلتت  ة.(7)كالم هو  ا ؿ الهدس َّ هٌف أك  ا ؿ أهحهٌف"
َ ببببببببب ... :كقدؿ ت دلو َّي قأة ى دهد  كىػؼ  ْْد ًَ ُِدَيب ََبَزِؼدرٍيبَر ْْد ًَ َٗدْضَدخُدب ًَ َٗددب َْٗمَلدُظبَؤَخد ًَ ََِنددب ِٔرُيبَؤْى َٗ ًَ

َّغِريٌ
(8) 

                                                             

 .46: ا  ة سورة يوسؼ  (1)
 .193ح ص10ح مددة )أدؽ(: جلس ف العرب  (2)
 .476ح ص2: جل ش ؼا  (3)
 218ح صتفسير غريب القرآف  (4)
 .299ح مر   ىدتؽح صالبي ف في روائ  القرآف  (5)
 .48ا  ة  سورة يوسؼ:  (6)
 . 445ح ص6: جروح المع نيح 287ح ص12: جالتمرير والتنويرح 38ح ص3: جفتا القدير  (7)
 .65: ا  ة سورة يوسؼ  (8)
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 (.ذىًلؾى  ىٍ ؿه  ىًى ره ال محة الطك حة تدله ت )
ٍ ػػػؿه )( ه تنػػػد لحمه ػػػكت  ىًىػػػ ر ػػػدء لضظػػػة )  ( مرَّػػػكعح كتػػػدلرغـ مػػػف إت ػػػدف هػػػذا الحضظػػػة ،حػػػو كزف  ى

ة الأضة الم تهة أك أػ غ المتدلغػةح َّػإف ت ػض المضىػر ف أ ػدكا د لػة )َّ  ؿ( الذم غدلتند مد  ؤدم كظ ض
طػالؽ ال  ػؿ ،ح ػا هذا الحضظػة ،حػو اىػـ المض ػكؿ  مػد  لػكؿ الطػدهر تػف ،د ػكر َّػي تضىػ را إذ  لػكؿ: " كا 

: مػف  ػالـ م مػدىأح ك حتمػؿ م هػو ا  ػة ك هػدف: (1)"مف إطالؽ المأػدر ،حػو المض ػكؿ تلر هػة اف ػدرة
ذلػؾ م  ػؿ قح ػؿ     ض هػدح   هػكف: مػد   ػدؿ لهػـح َّػارادكا أف  ػزدادكا إل ػا مػد  أم أك د ىػ دهد   لػكب 

 ذلػػػؾ ال  ػػػؿ  ػػػيء قح ػػػؿ    تهػػػد إل ػػػا المحػػػؾ ك  مأح أك   ػػػكف ذلػػػؾ إ ػػػدرة إلػػػو   ػػػؿ ت  ػػػرح   ػػػدؿ ألخػػػ هـ
كاف ػػدرة إلػػو الػػكقر  : مػػف  ػػالـ   لػػكب واآلخػػر.    ت دظمػػا مت ىػػر   ػػد لهد َّ ػػاح أك ىػػهؿ ،ح ػػا

 .(2)المك،كد تا ل س إ ح أم: ذلؾ الكقر  يء  ى ر    خدطر تمثحا تدلكلد
دح قأة   ؼ ى دهد إتراه ـ  هَددٌُُخبَُددبظٌَْـَدَتببَِّٗددبببببكتت  را تدلغالـح قدؿ ت دلو:  كمف ذلؾ أ  ن

ُٗسَؾِّشُىَبزِـَُِدٍّبػٍَِِْْ
ًح ـو  دء قكلا )ح (3) ـو أ غة متدلغػة ،حػو كزف )َّ  ػؿ( ه تنػد لحمه ػكت ) (،ى (؛ كالغػرض غيػالى

  تخػؼ َّإهػد  مف ذلؾ المتدلغة َّي أها  ث ر ال حـ ،ظ ـ الذ دء. ح ث قدلت المالل ة لى دهد إتراه ـ 
ح كَّػي قكلػا (4) ث ػر ال حػـ تاهػا ذ ػر   أهثػو؛ ح ث ت ػمهت هػذا الت ػدرة هت رؾ تغالـ كهك إىحدؽ 

ًح ) ـو ،ى دح كأطحػؽ ال     حػـ  ػ لن د ،ح مػد تػدألمكر إهمػد  كلػد طضنػَّدفهىدف    كلد غالمن ( م دز مرىؿ؛ ـو غيالى
 ،ح ا هذ ف الحضظ ف تد،تتدر مد ى  كف.

ح (ألػ ـ): أف أػ غ المتدلغػة َّػي األمثحػة الىػدتلة أيخػذىت مػف الض ػؿ الػالـز مثػؿ نخلص ممػ  سػبؽ
تحمػػؿ د لػػػة أػػ غة المتدلغػػػة تػػدلهظر إلػػػو الم هػػػو ك يحتمػػؿ أف ت ػػػكف دالػػةن ،حػػػو الأػػضة الم ػػػتهة ل ههػػػد 

 مػػػف مأػػػدر َّ ػػػؿ ثالثػػػيكالىػػػ دؽح َّدللد،ػػػدة التػػػي تح ػػػـ ذلػػػؾ تلػػػكؿ: "إف  أػػػ غ المتدلغػػػة   تأػػػدغ إ  
كال ػكاهد  كالمت ػدم غ مف مأدر الض ػؿ الثالثػي الػالـزَّإههد تأد (َّ  دؿ) متأرؼ مت دٍّح مد ،دا أ غة

 .(5)،حو ذلؾ  ث رة مت ددة"
 : لمشتؽب لج مد المؤوؿ بالنعت  -ث نًي 
 كأػؼ تػا المضػػرد كالمثهػو كالم مػكعح كت ػػكز لمػد  لأػد تػػا مػف م هػو الت ػػت اح ك  :النعػت بمثػػؿ -1

ذا أي . المطدتلة َّي التثه ة كال م  لمثهو أك م مكع َّهك تتلد ر المثهػو كالم مػكعح   ت كهك تدتً  درً ٍَّ كا 

                                                             

 . 18ح ص13: جالتمرير والتنوير  (1)
: البمػر الممػػيطح 608ح ص3: جال تػ ب الفريػدح 487-486ح ص2ح ال  ػدؼ: ج422: صللنمػ س إعػراب القػرآف هظػر:   (2)
 . 290ح ص4: جإرش د العقؿ السليـ )تفسير أبي السعود(ح 296ح ص6ج
 .53: ا  ة سورة المجر  (3)
 .404)تضى ر الى دم(: ص تيسير ال ريـ الرممف  (4)
 . 260ح ص3: جالنمو الوافي  (5)
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 األهت ػػػػػػػػدءح مػػػػػػػػد  ػػػػػػػػدء َّػػػػػػػػي. كمػػػػػػػػف أمثحػػػػػػػػة ذلػػػػػػػػؾ َّػػػػػػػػي آ ػػػػػػػػدت قأػػػػػػػػص (1)أم مثحػػػػػػػػ ف كأمثػػػػػػػػدؿ
َُّدبزَؾَشًخبِٓؽتَِنَدبًََٓدبَٗشَخىَبت دلو:  ح ح ث قدؿقأة ى دهد هكح  ٍَبخُتََِٔإُبخَُّزَِّٖبًَلَشًُخبِْٖٓبهٌَِْٓوِبَٓدبَٗشَخىَببِ كَوَد

ُُنَدبزَددَُِبخُشَّؤتُِبًََٓدبَٗشٍَبٌَُُْْبػََِْْنَدبِْٖٓبكَنت َُّدبخَُّزَِّٖبىُْْبؤَسَخرِ ٍَبزََتبَٗظُنٌُُّْْبًَدرِزِنيَخظَّسَؼَيَببِ
(2) 

ح كالغػرض (3)د"مثحهػ ددهن مد هػراؾ إ  إهىػ"أم (ح كهك  دمد مؤكؿ تم تؽ؛ تى ىرنالػػ) ( ه تًمٍثحىهىد)  دء
اد أف    حهػػد َّػػي أحػػد ل  حهػػد الت ػػر ض تػػاههـ أحػػؽ مهػػا تػػدلهتكة كأف اا لػػك أر مػػف اله ػػت تغ ػػر الم ػػتؽ 

 التر  تي تدله ت. كتذلؾ طدلت ال محة كاٌتى  تهدؤهد .(4)َّ هـ
ؤَّْبَّوٌٌَُُُٕبخكتعَشَخهُبهَُتبكَدإتظٌُخبزِؼَؾْدشِبببم  الم ر  فح قدؿ ت دلو:  كمهاح مد كرد َّي قأة ى دهد محمد 

فَددِهِنيَعٌَُسٍبِٓؽتِِوِبُٓلتعَشََّدضٍبًَخدْػٌُخبَِٖٓبخعْعَيَؼْعُْْبِْٖٓبدًُِٕبخَُِّوِببِْٕبًُنْعُْْب
(5) 

(ح( ه تنػػد مػػؤك ن تدلم ػػتؽ لحمه ػػكت الم رَّػػة ًمٍثًحػػاً )  ػػدء قكلػػا رو كد لػػة ذلػػؾ تحػػدم اا لحػػذ ف  )ىيػػكى
رو ًمٍثًحػًا  لكلكف تاف هذا اللرآف ل س مف ،هد اا كأف الرىكؿ اَّترااح َّلدؿ لهـ: "َّاتكا  أهػتـ أ  ػد ًت ىٍ ػًر ىيػكى

َّي ال م  ل هػا أَّػرد تد،تتػدر ممدثحػة  ػؿ  ر(ة )ًمثؿ( لػػ)ىك لك دف الظدهر مطدتَّي التالغة كحىف الهظـ 
. كهػػػذا اله ػػت المػػؤكؿ تدلم ػػتؽ أطػػدؿ تهػػدء ال محػػػة (6)"كاحػػدة مههػػد إذ هػػك الملأػػكد   ممدثحػػة الم مػػكع

 كالخطدت ة. الحغك ةككى  مف د  تهد 
كََِنَإتظَِْنَّدديَبزِغِددمْشٍبِٓؽتِِددوِبقػػدؿ ت ػػدلو:  كاتهدمػػا تدلىػػحرح كمهػاح مػػد كرد َّػػي قأػػة ىػػ دهد مكىػػو 

َُدبؤَٗتطَبٌََٓدًٗدبعًٌٍُ كَدـْؼََتبزَْْنَنَدبًَزَْْنَيَبٌَْٓػِذًخبَُدبُٗختِِلُوُبَٗمُْٖبًَ
(7) 
( ًمٍثًحػػاً (؛ ح ػػث  ػػدء اله ػػت )َّىحىهىٍاًت ىه ػػؾى ًتًىػػٍحرو ًمٍثًحػػاً )ال محػػة الطك حػػة تدله ػػت الم ػػتؽ قكلػػا ت ػػدلو: 

أم َّحهات هؾ تىحر ممف  ػاههـ أف  ػاتكا تدلىػحرح إذ الىػحر (ح كالم هو: "ًىٍحرو كت )مؤك ن تدلم تؽ لحمه 
ىػػهدد َّر،ػػكفك ح (8)"  تػػد لػػا مػػف ىػػدحر ىػػا َّ ػػا د لػػة ت ظػػ ـ هضىػػا مثحػػا إلػػو  ػػم ر هض افت ػػدف تىػػحر ا 

 .(9)ك اها. كهذا الممدثحة التي  يء تهد هي ممدثحة َّي  هس الىحر   َّي قكتا
  

                                                             

 . 404ح ص10: جدراس ت ألسلوب القرآف ال ريـ. ك هظر: 130ح ص6: جالبمر المميط  (1)
 .27: ا  ة سورة ىود  (2)
عرابو  (3)  . 47ح ص3: جمع ني القرآف واع
 . 340ح ص4: جإعراب القرآف وبي نوح 140ح ص6: جالبمر المميطح 388ح ص2: جال ش ؼ  (4)
 .13: ا  ة سورة ىود  (5)
 . 222ح ص6: جروح المع ني  (6)
 .58: ا  ة سورة طو  (7)
 .244ح ص16: جالتمرير والتنوير  (8)
 .244ح ص16: جالمصدر الس بؽ  (9)
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 :  النعت ب سـ اإلش رة -2
قػػد  ىػػتخدـ اىػػـ اف ػػدرة ه تنػػد؛ ألهػػا  ض ػػد م هػػو الم ػػدر إل ػػا مػػف األ ػػ دء الحد ػػرة أك مػػد َّػػي 

لدل المتحلي كل ػف ذلػؾ    ػتـ إ   َّدىـ اف درة ك   َّي الحغة لحد لة ،حو  يء م  ف كمدرؾح ملدمهد
اف ػػدرة هػػي الح ػػكر  تك ػػكد قػػرالف ليغك  ػػة أك ملدم ػػةح تىػػد،د ،حػػو تحد ػػد د لتهػػد كت   ههػػد؛ َّلر هػػة اىػػـ

 .(1)،هد الت حـ
مػػد  ػػدء َّػػي ىػػكرة الهمػػؿ مػػف قأػػة هت هػػد  َّػػي آ ػػدت قأػػص األهت ػػدء كمػػف اله ػػت تدىػػـ اف ػػدرة

م  الهدهد ،هدمد تضلدا َّحـ   داح ثـ  دء َّػاخترا ،ػف ممح ػة تحلػ س التػي ت تػد ال ػمس مػ   ىح مدف 
ُتوِوْبقدؿ ت دلو:  قكمهد. َُْْيِْْبؼَُّْبظٌٍَََّبػَنْيُْْبكَدٗتظُشْبٓدرخبَّشْـِؼٌَُٕخرتىَرْبزٌِِعدزِِبىزخبكَإَ بِ

(2) 
الػػػذم تى ػػػر ؼ  )ً تػػػدًتي(طدلػػػت ال محػػػة تدىػػػـ اف ػػػدرة الم رَّػػػة )هػػػذا(؛ ح ػػػث  ػػػدء ه تنػػػد لحمه ػػػكت 

لحهدهػػػػد  أ ػػػػدر ىػػػػ دهد ىػػػػح مدف  الم ػػػػدر إل ػػػػا(ح ح ػػػػث) ح كهػػػػك ال ػػػػدرم م ػػػػرل الم ػػػػتؽ(3)تدف ػػػػدَّة
إ ػدا تدلرىػدلة  كتخأ أػا  ح(4)ل ها ،ػ  ف ال تػدب الػذم  تتػا لهػـكلغ رهـح ك تدلت   ف؛ ألها   تب لهـ 

دكف ىػػدلر مػػد تحػػت مح ػػا مػػف أمهػػدء ال ػػف األقك ػػدء ،حػػو التأػػرؼ كالت ػػرؼ لمػػد ،ػػد ف َّ ػػا مػػف مخد ػػؿ 
 .(5)ال حـ كالح مة كللال  تلو لا ،ذر أأالن 

 : النعت ب َلسـ الموصوؿ -3
ؿ هػػك مػػد اَّتلػػر الػػو الكأػػ: "اأػػطالح الهحػػك  ف كهػػك َّػػي ث ػػرنا مػػد  ػػاتي اىػػـ المكأػػكؿ ه تنػػدح 

ح كا ىػػـ المكأػػكؿ (6)"اًضػػحى أىك خى  كالػػو ،دلػدو ح  عر  ف أىك كأػػؼ أػػت محػة ختر ػػة أىك ظػػرؼ أىك م ػػركر تػدم  
ػدح َّدلأػحة هػي التػي تز ػؿ إتهدمػا ك  تػد أف   ي د مف األىػمدء المتهمػةح كلػذا َّهػك محتػدج إلػو الأػحة دالمن

لحمخدطػػػػب َّػػػػي ا،تلػػػػدد المػػػػت حـ قتػػػػؿ ذ ػػػػر المكأػػػػكؿ؛ ألف اللأػػػػد مػػػػف الأػػػػحة ت ر ػػػػؼ ت ػػػػكف م حكمػػػػةن 
 .(7)المكأكؿ تمد   حما المخدطب مف حدلة ل أع افختدر ،ها

كمف أمثحة م يء اله ت اىمند مكأك ن َّي آ دت قأص األهت دءح مد  دء َّي قأة ىػ دهد هػكد 
  :م  قكماح قدؿ ت دلوَشًُخبِْٖٓبهٌَِْٓوِببَِّٗدبَُنَشَخىَبكِِبعَلَدىَصٍبًَبَِّٗدبَُنَظُنُّيَبَِٖٓبخُتٌَدرِزِنيَهَدٍَبخُتََِٔإُبخَُّزَِّٖبًَل

(8) 
                                                             

-هػػػػػ1430ح 2هػػػػػ(ح محمػػد أػػػالح أتػػك حم ػػػدةح دار الملػػداد لحطتد،ػػػةح غػػزةح ط626)ت البالغػػة واألسػػػلوبية عنػػػد السػػ   ي  (1)
 .95ـح ص2009

 .28: ا  ة سورة النمؿ  (2)
   كز أف   كف إ،راب )هذا( ،طؼ ت دف ،حو  تدتي أك تد ن مها.  (3)
هػػػػ(ح مؤىىػػة ال ػػ ف محمػػد تػػف أػػدلع ال ث مػػ ف الخ ر ػػةح الىػػ كد ةح 1421ح محمػػد تػػف أػػدلع ال ث مػػ ف )تفسػػير سػػورة النمػػؿ  (4)
 171هػػػػح ص1436ح 1ط
 . 188ح ص10: جروح المع ني  (5)
 .174: صشرح شذور الذىب  (6)
 .307: صالبالغة فنوني  وأفن ني  علـ المع نيح ك هظر: 30: صليب اَلنش ئية في النمو العربياألس   (7)
 .66: ا  ة سورة األعراؼ (8)
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َّي هذا ا  ة  دء ا ىـ المكأكؿ )الذ ف( ه تند لػػ)المأل(ح كالمضتلر ل محػة الأػحة )الػذ ف  ضػركا( 
كأتو ىتحدها كت دلو تكأؼ المأل تدلذ ف  ضػركا كلػـ  التي ت مؿ م هدا؛ أم الذ ف  ضركا مف قـك هكد

ػػٍف آمػػف تػػاح ك  ػػكز أف   ػػكف كأػػضند   ػػاًت تهػػذا الكأػػؼ َّػػي قػػـك هػػكح؛ ألف قػػـك هػػكد  ػػدف َّػػي أ ػػراَّهـ مى
ح َّدل محػػة طدلػػت تػػامر ف: طػػكؿ اله ػػتح كطػػكؿ المر ػػب ا ىػػمي ا ىػػـ (1) ػػدء لحػػذـ لػػـ  يٍلأػػد تػػا الضىػػٍرؽ

 المكأكؿ كأحتا )الذ ف  ضركا(. 
ًَهدٍَبخُتَِِٔيُبخجتعٌُِِٗبزِوِبكَََِّٔدبـدءَهُبخُشَّعٌٍُُبهدٍَبخسْـِدغْببِىلبب :كمها قكلا ت دلو َّي قأة ى دهد  كىػؼ 

سَزِّيَبكَغْحَِتوُبٓدبزدٍُبخُنِّغٌَْشِبخَُُّظِِبهَيَّؼَْٖبؤَّْدذَِّيَُّٖببَِّٕبسَزِّدِبزٌَِْْدذِىَِّٖبػَِِدٌْْبببب
 ىػـ المكأػكؿ ( تد)اله ٍىػكىةً  تتػ ً ح َّلػد هي (2)

)قىط ٍ ػػفى ح كالمضتلػػر ل محػػة الأػػحة (4)الػػذم  ىػػتخدـ ل مػػ  المؤهػػث ،ػػدقالن  ػػدف أك غ ػػر ،دقػػؿ (3))الال ًتػػي(
) ك،ػػدـ اىػػت  دلا َّػػي ال ػػكاب ،حػػو ىػػؤاؿ المحػػؾح  ح كالغػػرض مػػف اله ػػت تػػاهي ىػػ دهد  كىػػؼ أىٍ ػػًد ىهيف 

كىػػ ف َّ ػػا لػػلال  ىػػدحتا ،مػػد رمػػي تػػاتػػراءة  كتػػاهو َّػػي إ دتػػة المحػػؾ كقػػدـ ىػػؤاؿ الهىػػكة ل ظهػػر تثتػػتَّ
ػ كلػلال  لكلػكا مػد خحػد َّػي  حإلػو حػط مهزلتػا لد ػا دمن ح   تىحؽ تا الحدىػدكف إلػو تلتػ ع أمػرا ،هػدا ك   حػكا ىي

ػػؽ   الىػػ ف ىػػػت  ىػػػه ف إ  ألمػػر ،ظػػػ ـ ك ػػػـر  ت ػػػر ححى فى كى ي ىػػذ بى ػػػؼى ًىػػػرُّ  تػػػا أف  يٍىػػػ ى ح َّطدلػػػت (5)اكى يٍ  ى
 كأكؿ كأحتا.مدلتال محة تطكؿ اله ت 

كد،كتػػا الضت ػػ ف إلػػو ااح َّىػػ دهد  كىػػؼ أراد أف  ىػػتثمر هػػذا   مػػد كرد مػػ   كىػػؼ كمهػػاح 
 المكقؼ لد،كتهمد إلو اا كالتكح دح ثـ ت د ذلؾ    ب ،ف الىؤاؿ كت ت ر الرؤ د 

ِبسَزَّوُبخَْٔشخًبقدؿ ت دلو:  ِِبخُغِّفِْٖبؤََّٓدبؤَلَذًُُٔدبكََْغْوِ َُبخُيَّْْشُبِْٖٓبسَؤتعِوِبهُنَِِبّدبفدلِسَ ًَؤََّٓدبخُتأخَشُبكَُْقَِْرُبكَعَإتًُ

خُتددإَْٓشُبخَُّددزُِبكِْددوِبظَغْددعَلتعِْدِٕبببب
( كهػػك اىػػػـ اأٍلىٍمػػري ه تنػػد لحمه ػػكت الم رَّػػة ) (ال ػػًذم ػػدء ا ىػػػـ المكأػػكؿ )ح (6)

  كتـ مد طً قي ذتتمد ك أف الذم ذ را كاق    محدؿ أدقتمد أك   أممكأكؿ  دمد مف الم درؼ الخمىة ؛ 
ح (7)تىػػتضت دف َّ ػػا مػػف أمر مػػد ك ػػاه مد أم مػػد   ػػر إل ػػا مػػف ال دقتػػة كهػػي هػػالؾ أحػػدهمد كه ػػدة ا خػػر

 (.ال ًذم ًَّ ًا تىٍىتىٍضًت دفً ) و تامر ف: طكؿ اله تح كطكؿ المر ب ا ىمي كهك  محة الأحةتٌ َّدلطكؿ ههد تا
  

                                                             

 . 86ح ص5: جالبمر المميطح 300ح ص14: جمف تيا الغيب هظر:   (1)
 .50: ا  ة سورة يوسؼ  (2)
عرابو  كز الاللي قط ف.  هظر:   (3)  . 145ح ص1: جم لؾ إرش د الس لؾ إلى مؿ ألفية ابفح 115ح ص3: جمع ني القرآف واع

 . 145ص
 .145ح ص1ج 1إرش د الس لؾ إلى مؿ ألفية ابف م لؾ: هظر:   (4)
 . 287ح ص6: جالبمر المميطح 116ح ص2: جتفسير النسفيح 477ح ص2: جال ش ؼ هظر:   (5)
 .41: ا  ة سورة يوسؼ  (6)
 . 112ح ص2: جتفسير النسفيح 460ح ص18ح جمف تيا الغيبح 471ح ص2: جال ش ؼ  (7)
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 :النعت ب سـ الذات -1
،حػػو التضىػ ر تم هػو ا ىػـ الم ػػتؽ اىػـ الػذات الػذم لػػا أػكرة كهػك هػكع مػػف  ه تنػد َّلػد  يىػت مؿ

مػػ  الىػػدمرم الػػذم اتخػػذ  قأػػة ىػػ دهد مكىػػو  لػػؾ َّػػي آ ػػدت قأػػص األهت ػدءحذكمػػف  حا ىػـ ال دمػػد
ًَخظَّخَزَبهٌَُّْبٌُٓعََبِْٖٓبزَؼْذِهِبِْٖٓبلُِِِّْيِْْبػِفًِْدبـَغَذًخبَُوُبخٌَُخسٌال  ؿح قدؿ ت دلو: 

(1) 
ػػػدنا(طدلػػػت ال محػػػة تدله ػػػت َّػػػي قكلػػػا ت ػػػدلو:  ىى ػػػدنا()   ػػػكف ح ػػػثي   ػػػكز أفٌ  .)ً،ٍ ػػػالن  ى ىى  ده تنػػػ  ى

ى ػد مهأػكبح كهػك َّػي األأػؿ  ( ك) ىدنا( اىـ ذات  دمد تم هػو اىػـ المض ػكؿ َّهػك تم هػو مي ى لػػػ)، الن
ك ػػك ز ت ػػض ح (2)ح كزهػػا َّ ػػؿ تػػػضتحت فاىػػـ ذات ثػػـ اىيػػت مؿ اىػػت مدؿ الأػػضة تم هػػو م ىػػد أك مت ىػػد

 ختػػر ،ػػف ح َّػػدا ىػػتحدها كت ػػدلو "(3)الهحػػدة كالمضىػػر ف إ،ػػراب ) ىػػدنا( تػػد ن أك ،طػػؼ ت ػػدف مػػف ححػػ هـ
 الؿ مف  ؿ مف تهي إىرال ؿ َّػي ،تػددتهـ ال  ػؿح الػذم اتخػذا لهػـ الىػدمرم مػف ححػي اللػتطح الػذم 

التػي أخػذهد مػف أثػر َّػػرس  ػدهكا اىػت دركا مػههـح َّ ػ ؿ لهػـ مهػا ، ػال ثػـ أللػو َّ ػا اللت ػة مػف التػراب 
 .(4)"ا لا خكارح ك"الخكار" أكت التلردن   ى تر ؿح ،ح ا الىالـح َّأدر ، الن 

 النعت ب لمصدر:  -ث لثً 
  كز أٍف  اتي المأدر ه تند تطكؿ تا ال محة إٌمػد تلأػد المتدلغػة أك ،حػو التاك ػؿ تم هػو ا ىػـ 

 الم تؽ.
م  أخكتػا كتهض ػذهـ مػؤامرتهـ كتدل ىػهـ ،حػو أتػ هـح  كمهاح مد  دء َّي قأة ى دهد  كىؼ 

ؼَدُٕبػََِدَبَٓددبببًَـَدءًُخبػَََِبهَِْٔقِوِبزِذٍَّبًَزِذٍبهَدٍَبزََتبعٌَََُّطْبٌَُُْْبؤَٗتلُغُدٌُْْبؤَْٓدشًخبكَقَدسْشٌبـَِْٔدَ بًَخَُِّدوُبخُتُٔغْدعَببببببقدؿ ت ػدلو: 

ظَقِلٌَُٕ
(5) 

(ح ك) ػذب( ه ػته دىـو ( ه تند م ػركرنا لػػػػ) ىًذبو  دء قكلا )(. ح ث ًتدىـو  ىًذبو )طدلت ال محة َّي قكلا 
 كهحػػكا: هػػك ال ػػذب ت  هػػاح كالػػزكر تذاتػػاتدلمأػػدر متدلغػػةح  اهػػا هضػػس ال ػػذب ك، هػػا  مػػد  لػػدؿ لح ػػذاب: 

ح كمػف المحتمػؿ أف ت ػكف لضظػة ) ػذب( ،حػو ك ػا مػف أك ػا التضىػ ر دالػةن (6)َّهف تا  ػكد كأهػتـ تػا تخػؿ
ح كلتا  ػد (7)دـ م ذكب َّ اح تىم ة لحمض كؿ تدلمأدر  ىٍخحؽ اًاح كأ د الأػدلد،حو اىـ المض كؿح أم ت

                                                             

 .148: ا  ة سورة األعراؼ  (1)
 .79-78ح ص9: جالجدوؿ  (2)
الػػدر ح 131ح ص3: جال تػػ ب الفريػػدح 177ح ص5: جالبمػػر الممػػيطح 595ح ص1: جالتبيػػ فح 160ح ص2: جال شػػ ؼ  (3)

 . 78ح ص9: جالجدوؿح 460ح ص5: جالمصوف
 .475ح ص3: جتفسير ابف  ثير  (4)
 .18: ا  ة سورة يوسؼ  (5)
 . 559ح ص3: جال ت ب الفريدح 451ح ص2: جال ش ؼ هظر:   (6)
عرابػوح ك هظػر: 213ح صتفسير غريب القرآف  (7) الممػرر ح 410: صللنمػ س إعػراب القػرآفح 96ح ص3: جمعػ ني القػرآف واع

 . 559ح ص3: جالفريد ال ت بح 227ح ص3: جالوجيز
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كأػػؼ الػػدـ تدل ػػذب كأػػؼ تدلمأػػدرح كلتا  ػػد د لػػة الحضظػػة ،حػػو اىػػـ المض ػػكؿ  لػػكؿ اتػػف ،د ػػكر: "ك 
إذ هػػػك دـ   المخحػػكؽح أم م ػػذكب  كهػػا دـ  كىػػؼكالمأػػدر ههػػد تم هػػو المض ػػكؿ  ػػدلخحؽ تم هػػو 

 .(1)الدـ المز،ـك د ل ها ل سهك دـ حلن  دمح َّ
ًَؽَدشًَْهُبزِدؽٍََٖٔبزَختدظٍبدَسخىِدَْبَٓؼْدذًُدَشٍببببببمػ  أخكتػاح قػدؿ ت ػدلو: هضىػهد  قأػة ىػ دهد  كىػؼ  كمف

ًًَدٌُٗخبكِْوِبَِٖٓبخُضَّخىِذَِّٖ
(2) 
( مأػػدرنا َّػػدلثمف المه ػػكت ،ػػ ف الػػتخس متدلغػػةح أك تخػػس تم هػػو المتخػػكس تىٍخسو  ػػدء اله ػػت)

ٍحػػػػًؽ ااح أم: تػػػػثمف متخػػػػكسح أم: مهلػػػػكصح أم: ذم تىػػػػم ة لحمض ػػػػكؿ تدلمأػػػػدر   ىٍ ػػػػرًب األم ػػػػرح كخى
د متخػػكس هػػدقص ،ػػف الل دمػػة هلأػػدهن ح ك ؤ ػػد الزمخ ػػرم هػػذا الم هػػو تلكلػػا: " أم تػػد،كا تػػثمف (3)تخػػس
هدقص ال  درح كهي دراهـ قح حة تي دُّ ،دنا ك  تكزف؛ ألههـ  ػدهكا  ى يػدتكف مػد دكف األرت ػ ف  اح أك ز ؼظدهرن 

ح كالت ت ػر تدلض ػؿ ) ػركا( دكف )تػد،كا(  ػكحي تت ػر ـ (4) زهكف األرت  ف كمد َّكقهػد ك ػدف ، ػر ف درهمػدك 
همػد  ػدءت تحضػظ هػك مػف  هتي اا  كىؼ  َّد  ة لـ ت تػر ،ػف ت  ػا تحضػظ الت ػ  الػذم   ػكف لح ت ػدح كا 

 .(5)األ دادح ل  كف َّي الت ت ر تا تخض ضند لكق  ال تدرة َّي الهضس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

 . 238ح ص12: جالتمرير والتنوير  (1)
 .20: ا  ة سورة يوسؼ  (2)
 . 244ح ص12ج التمرير والتنوير:ح 563ح ص3: جال ت ب الفريد هظر:   (3)
 . 101ح ص2: جتفسير النسفيح ك هظر: 453-452ح ص2: جال ش ؼ  (4)
 .299: مر   ىدتؽح صالبي ف في روائ  القرآف  (5)



112 
 

 ادلبحث انثاني: إطانة بناء اجلمهة بانحىكيد
مػػف ىػػمت  ػػالـ ال ػػرب أ    ػػكف ال ػػالـ إ  لضدلػػدة  ر كهػػد المػػت حـح ك هػػدؼ مػػف خاللػػا إلػػو  إف  

غرض  ر داح كم هو  لأداح ح ث إف الغد ة التي  ر دهد المػت حـ هػي إ أػدؿ رىػدلتا إلػو المتحلػي تدقػة 
التك  ػد الػذم   مػؿ ،حػو إزالػة مػد َّػي الػهضس مػف  ػتاو م  هػةو أك كك كح كالذم    هػا ،حػو ذلػؾ أىػحكب 

احتمػػػدؿ لح ػػػؾ كافه ػػػدر "كهػػػك متهػػػيُّ ،حػػػو أف مػػػف أىػػػحكب ال ػػػرب َّػػػي  المهػػػـ أههػػػـ إذا خأػػػكا  ػػػ لند 
ح كلمػػػد  ػػػدف التا  ػػػد مػػػف (1)تدهتمػػػدمهـ قػػػدمكا كَّ ػػػاكا المخدطػػػب تػػػاح ل لػػػ  ذلػػػؾ َّػػػي هضىػػػا مكق ػػػدن ثدتتنػػػد"

رتػػػي َّػػػي َّهػػػـ الم هػػػو كأدالػػػا تهػػػذا الأػػػكرة  ػػػدف اهتمػػػدمهـ ك،هػػػد تهـ تػػػا  ت ػػػرنا األىػػػدل ب التػػػي ت ػػػ ف ال 
حػػؽ تػػا َّػػي هضػػًس الىػػدم ح كمٌ هتىػػا َّػػي قحتػػاح "ك  ؛ َّلػػد قػػررتى المؤ  ػػدىح كمػػد ،ي ػػٍدكىل التا  ػػًد أهػػؾ إذا  ػػٌررتى  ى

دداح َّازلتىا ٍضحةه كذىهدتند ،ٌمد أهت تأى  .(2)"كأمطتى  يٍتهةنح ريت مد خدل تاح أك تكهمتى غى
 :  تعريؼ التو يد

ٌ ػػد لرَّػػ  الحٌػػٍتس ك لضػػظ  تتػػ  اً  حػػد ا اتػػف  هػػي تلكلػػا: " ػػد تؤ ػػد الم ػػدرؼ ٍىػػـ اٍلميؤى ه مى زىالىػػة ا تىػػدع كاً  اً 
 .(3)"دكف اله رات كميٍظهىريهىد كميٍ مىريهىد

ػػد  د كم حكمن ك   ػػؤتو تدلتك  ػػد ح ػػث   حد ػػة إل ػػا كذلػػؾ تػػاف   ػػكف الملأػػكد مػػف ال ػػالـ كا ػػحن
ح لذلؾ َّدلغرض مف التك  ػد (4)دح َّإذا أي  د ال الـ كالحدؿ ه ذا َّإف َّي هذا ز ددة َّي الك كح كالت دفكثدتتن 

زالػػة زالػػة الحػػتس كتم ػػ ف الم هػػو َّػػي هضػػس المخدطػػب كا  الغحػػط َّػػي التاك ػػؿح كههػػػدؾ  اف  ػػدح كالت ػػدفح كا 
: إف  (6)َّد ػؿ الىػدمرالي  لػكؿ الػد تكر .(5)أخرل:  تلك ة المؤ د كتم  ها َّي ذهف الىدم  كقحتا أغراض

دة مت دمحة مهظكر إل ا هظرة  دمحةح كقػد رك، ػت َّػي ذلػؾ  م ػ  مكاطهػا َّهػك إف  التك  د اللرآهي  حا كح
 ؤ ػػد َّػػي مػػكطف مػػد مرا، نػػد مكطهنػػد آخػػر قػػرب أك ت ػػدح َّتػػدرؾ أهػػا أ ػػد َّػػي هػػذا المػػكطف لىػػتب اقت ػػو 

اح كتػرل أهػا ههػد أ ػد تمؤ ػد ف كأ ػد َّػػي التك  ػد كلػـ  ؤ ػد َّػي مػكطف آخػر  تػدك  ػت هند تػا  ه ػداـ مك تػ
 مكطف آخر  تدك  ت هند تا تمك د كاحد لىتب د،د إلو اىت مدؿ  ؿ ت ت ر َّي مكطها المهدىب.

ك  ػد التك  ػػد مػػف الكىػدلؿ التػػي ت مػػؿ ،حػػو إطدلػة تهػػدء ال محػػة تدلتت  ػة "كتت  ػػة التك  ػػد هك،ػػدف: 
تمػػد  ؤ ػد أهػا تل  ػد لحمؤ ػدح أمػد الحضظػي َّ لػػ  تك  ػد لضظػيح كتك  ػد م هػكم. َّػدلم هكم مخػتص تدألىػمدء 

                                                             

 .242: صفي النمو العربي نقد وتوجيو  (1)
 . 221ح ص2: جشرح المفصؿ  (2)
 .84ح صاللم  في العربية  (3)
 .49ـ ص1995ح 1ح محمد حى ف أتك الضيتيكحح م تتة لتهدفح لتهدفح طأسلوب التو يد في القرآف ال ريـ  (4)
 . 131ح ص4: جمع ني النموح 374ح ص2: جشرح   فية ابف الم جبح 223ح ص2: جشرح المفصؿ  (5)
 .125ـح ص2006-هػػػػ1427ح 4أدلع الىدمراليح دار ،مدرح ،ٌمدفح ط ح َّد ؿالتعبير القرآني  (6)
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َّي ا ىـ كالض ؿ كالحرؼ كال محػة كالمر ػب غ ػر ال محػةح كَّػي تلك تػا تإ،ػددة الحضػظ رَّػ  احتمػدؿ الت ػكز 
 .(1)أك تكهـ الت كز تم هو مف الم دهي َّ أ ر تذلؾ تل  دان  ذلؾ"

 :  التو يد أنواع
 م هكم: لضظي هلىـ التك  د إلو قىم ف: 

خكَّنػػػد مػػػف  ح لضأػػػؿ التلر ػػػرإ،ػػػددة الحضػػػظ أك تلك تػػػا تمكاَّلػػػا م هػػػو: "هػػػك التو يػػػد اللفظػػػي -أك ن 
 .(2)"الهى دفح أك ،دـ افأغدءح أك ا ،تهدء

 :تو يد اَلسـ
 ؿ اىـ تر د تك  دا   كز أف ت ػررا تحضظػا كهػذا الخػالؼ َّ ػا ،هػد الهحػك  فح  لػكؿ ال ػ ف خدلػد 

ف  ػػدفاألزهػػرم: "ك  ت ػػرر تحىػػػب أمػػرا أهػػا   أك  ػػم رنا مهضأػػػال مهأػػكتند َّكا ػػع اىػػمند ظػػدهرناالمؤ ػػد  ا 
أ مػػد امػػرأة ه حػػت هضىػػهد تغ ػػر كلػػي َّه دحهػػد تدطػػؿ تدطػػؿ تدطػػؿ" : " قكلػػا حػػكه افرادة مػػف غ ػػر  ػػرطح

ح كمػػػف أغػػػراض التك  ػػػد تػػػدلت رار أف  ػػػدَّ  المػػػت حـ تػػػا  ػػػرر غضحػػػة (3) ػػػرر ا ىػػػـ الظػػػدهر ثػػػالث مػػػرات
ظها تدلمت حـ غحط َّرتمد  غضؿ الىدم  ،ف ىمدع المت حـ؛ لذلؾ  تػد مػف الىدم  أك أف  دَّ  ،ف الىدم  

زالة التكهـ  .(4)دَّ  هذا ال رر كا 
: ت دلو َّػي قأػة ىػ دهد هػكد  ح قكلااء التي  دء َّ هد ا ىـ مؤ  دن كمف آ دت قأص األهت د

ٌََُّٗىَْْيَدضَبىَْْيَدضَبَُِٔدبظٌُػَذًَُٕب*ْْبُٓختشَـٌَُٕؤََّؼِذًُُْْبؤٌََُّْْٗببِرَخبِٓعُّْْبًًَُنْعُْْبظُشَخزًدبًَػِظَدًٓدبؤ
(5) 

 ػػدء قكلػػا )ه هػػدت( تك  ػػدنا  ىػػـ الض ػػؿ المد ػػي )ه هػػدت(ح الػػذم تم هػػو )تى يػػدى(ح كاىػػـ الض ػػؿ 
 ك ػػد مثػػؿ األىػػمدء كاألَّ ػػدؿ كالحػػركؼ كهػػك قىػػـ مػػف أقىػػدـ ال حػػـ  ختحػػؼ ،ػػف ا ىػػـ كالض ػػؿ كالحػػرؼح 

ختػػر مػػف اا  ػػٌؿ ثهػػدؤا ،ػػف قػػكؿ المػػأل مػػف  كالملأػػكد .(6)قىػػـ" الخدلضػػة" ك،ػػد ا الػػد تكر تٌمػػدـ حىػػدف مػػف
ح مػػف أه ػػـ ت ػد مػػكت ـ كمأػػ ر ـ تراتػػد  دأم ت  ػػد مػد تك،ػػدكف أ هػػ: ه هػدت ه هػػدت: ثمػكد أههػػـ قػػدلكا اللػـك

 .(7)مف قتكر ـح  لكلكف: ذلؾ غ ر  دلفك،ظدمد مخر كف أح دءن 
  

                                                             

 . )تتأرؼ(.66: صبن ء الجملة العربية  (1)
 .344ح ص2: جشرح األشمونيح 362: صشرح ابف الن ظـ على ألفية ابف م لؾح 301ح ص3: جشرح التسييؿ هظر:   (2)
 .142ح ص2: جشرح التصريا على التوضيا  (3)
 . 153ح ص4: جمع ني النمو  (4)
 .36: ا  ة سورة المؤمنوف  (5)
 .113: صاللغة العربية معن ى  ومبن ى   (6)
 . 30ح ص19: جج م  البي ف في تأويؿ القرآف  (7)
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 :  تو يد الضمير
ح كهك إمد مىتتر  دلملػدر (1)تاها مد دؿ ،حو مت حـ أك مخدطب أك غدلبؼ الهحدة ال م ر  ي ىرٌ 

(ح  (ح أك تػػدرزُّ كهػك إمػد متأػؿ  تػدء )قمػػتي ك كتنػد َّػي هحػك )أقػكـي( ك)تلػكـي(ح أك  ػػكازنا َّػي هحػك )ز ػدي  لػـك
  ك ؤ ػػد ال ػػم ر لضظ نػػد ت ػػم رح ك  .(2)ك ػػدؼ )أ رمػػؾ( كهػػدء )غالمػػا(ح أك مهضأػػؿ  ػػػػ)أهد كأهػػت كا  ػػدم(

ػػري ح أك متأػػالن أحػػدي مػػف أف   كهػد مهضًأػػحى فح  لكلػػؾ: مػد  ػػرتهي إٌ  هػػك هػك ك الميٍ ػػمىراف خحػ همدح كا خى
ح  لكلؾ: ز ده قدـ هكح كاهطحلتى أهتى  تي تؾ أهتح كتػا هػكح كتهػد هحػفح كرأ تىػي أهػد"ح ح ك ذلؾ "مرر مهضًأالن

 .(3)كرأ تىهد هحف
   :تو يد الضمير المنفصؿ -1

كمػػف أمثحػة هػذا التك  ػػد َّػي آ ػػدت  .(4)تك  ػدنا لضظ نػد تت ػػرارا تغ ػر  ػرط ؤ ػد ال ػم ر المهضأػػؿ  
ح ػػث قػػدؿ كهػػك َّػػي الىػػ ف كد،كتػػا لػػد ف ااح  قأػػص األهت ػػدء مػػد  ػػدء َّػػي قأػػة ىػػ دهد  كىػػؼ 

ََبؤَْٕبَّإتظٌَُِْ: ت دلو َُّدبَٗسَّإتظٌَُُٔدبزِعَإتًِِِّوِبهَسْ ٌّبظُشْصَهَدِٗوِببِ ٍَبَُدبَّإتظٌَُِْٔدبىَؼَد ٌَُُِٔدبَِّٓٔدبػَََِّٔنِِبسَزِِّببِِِّٗبظَشًَتطُبَِِّٓصَبهٌٍَّْبَُدبُّآِْنٌَُٕبهَد َٔدبرَ

زِدَُِّوِبًَىُْْبزِدُتأخِشَشِبىُْْبًَدكِشًَُٕ
(5) 

كفى ال محػػة الطك حػػة قكلػػا ت ػػدلو ) ػػدًَّري ـٍ  ى ـٍ ًتػػدٍ ًخرىًة هيػػ األأػػؿ التر  تػػي ل  ػػة )هػػـ  ػػدَّركف(  (.كىهيػػ
م ػػكف مػػف )متتػػدأ  ختػػر( طػػرأ ،ح ػػا تغ  ػػر أ  كهػػك ز ػػددة  ػػتا ال محػػة الػػذم  ػػدء لحتخأػػ ص كالتل  ػػد 
َّاأػػػتحت ال محػػػة )هػػػـ تػػػد خرة  ػػػدَّركف(ح ثػػػـ طػػػرأ ،ح ػػػا تغ  ػػػر آخػػػر ،مػػػؿ ،حػػػو إطدلػػػة تهػػػدء ال محػػػة 

ػد ،حو أههػـكتكى  هد؛ كذلؾ تت رار ال م ر المهضأؿ تا  دنا  كأف غ ػرهـ  ػدهكا  ػدَّركف تػد خرة  خأكأن
د مؤمه ف تهدح كهـ الذ ف ،حو محة إتراه ـح كلتك  د  ضرهـ تدل زاء تهت هد ،حو مد هـ ،ح ػا مػف الظحػـ قكمن 

 .(6)كال تدلر التي    رت تهد إ  مف هك  دَّر تدار ال زاء
 :  تو يد الضمير المتصؿ -2

المرَّػػػػكع المهضأػػػػؿ مطدتلنػػػػد لػػػػا َّػػػػي الػػػػت حـ تك  ػػػػد ال ػػػػم ر المتأػػػػؿ مطحلنػػػػد تدل ػػػػم ر   ػػػػكز 
قمػػػت أهػػػد كأ رمهػػػي أهػػػدح ) تلػػػكؿ:َّمػػػثالن كالتاه ػػػث  كالخطػػػدبح كالغ تػػػة كافَّػػػرادح كالتثه ػػػة كال مػػػ ح كالتػػػذ  ر

                                                             

 .91: صشرح قطر الندى وبؿُّ الصدىح 168: صشرح شذور الذىب  (1)
 .91: صشرح قطر الندى وبؿُّ الصدى  (2)
 . 223ح ص2جشرح المفصؿ:   (3)
 .381ح ص2: جشرح   فية ابف الم جب  (4)
 .37ا  ة  سورة يوسؼ:  (5)
 . 277ح ص6جالبمر المميط: ح 470ح ص2: جل ش ؼا  (6)
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ح َّػػإذا تػػرز  ػػم ر ت ػػد  ػػم ر هػػك هضىػػا تمدمػػدن  ػػدف (1)...(كمػػررت تػػي أهػػدح كز ػػد قػػدـ هػػك كأ رمتػػا هػػك
مػد  ػدء َّػي آ ػدت قأػص األهت ػدء ،حػو تك  ػد ال ػم ر المتأػؿح مػد كم .(2)التدرز ا خر مكٌ ػدنا لحمتلػدـ
هُِتنَددبَُددبظَخَدقْببَِّٗديَبؤَٗتدطَببببببقدؿ ت ػدلو:  كمتدرزتا م  الىحرة كا  مدههـ تدا.  دء َّي قأة ى دهد مكىو 

خُتإَػََِْ
( َّ محػة )أهػت األ،حػو( م كهػة مػف )متتػدأ  ختػر(؛ َّدلتر  ػب افىػهددم تػـ تا  ػدا تز ػددة )إح (3) ف 

التػي ت مػؿ ،حػػو تا  ػد طرَّػػي افىػهددح َّاأػتحت ال محػػة )إهػؾ األ،حػػو(ح ثػـ حػدث تغ  ػػر تدفطدلػة كهػػك 
( ثػػـ  ػػرل تغ ػػر آخػػر كهػػك م ػػيء  تحػػكؿ ال ػػم ر المهضأػػؿ إلػػو هظ ػػرا المتأػػؿ ل  ػػكز اتأػػدلا تػػػ)إف 

(؛ كَّػػػي ذلػػػؾ تلر ػػػر لغحتػػػة مكىػػػو كقهػػػرا  ال ػػػم ر المهضأػػػؿ) أهػػػت( تك  ػػػدنا لح ػػػم ر المتأػػػؿ اىػػػـ )إف 
ػػد  تد ىػػتلهدؼ كت حمػػة الت ػػد د كتت ر ػػر ال ػػم ر كتػػالـ الت ر ػػؼ كتحضػػظ لضر،ػػكف كقكمػػا ك ػػدء التك  ػػد أ  ن
ح كلػك قػدؿ ت ػدلو )  تخػؼ إه ػؾ األ،حػو(ح أك) َّاهػت األ،حػو( لػـ (4)ال حك كهػك الغحتػة الظػدهرة كتدلتض ػ ؿ

ح كهػػذ ر ههػػد رأم اتػػف ه ػػدـ (5)األ،حػػو(  ػػف لػػا مػػف التلر ػػر كافثتػػدت لهضػػي الخػػكؼ مػػد للكلػػا )إه ػػؾ أٍهػػتى 
 .(6)ت كاز ا،تتدر ال م ر لحتا  د أك لحضأؿ

ٌَُُٗنِِببب :كمها قكلا ت دلو َّي قأة ى دهد هكد  هَدٍَبهَذْبًَهَغَبػٌََُِْْْْبِْٖٓبسَزٌُِّْْبسِـْظٌبًَؿَنَدرٌبؤَظُفَدددِ

َُِّوُبزِيَدبِْٖٓبعُِتيَدٍٕبكَدٗتعَظِشًُخببِِِّٗبَٓؼٌَُْْبَِٖٓبخُتُٔنْعَظِشَِّٖكِِبؤَعَْٔدءٍبعََّْْٔعٌُُٔىَدبؤَٗتعُْْبًَآزَدئًُُْْبَٓدبَٗضٍََّبخ
(7) 

َّدلتر  ػػب افىػػهددم ل  ػػة )ىػػم تمكهد( م ػػكف مػػف )َّ ػػؿ  َّد،ػػؿ  مض ػػكؿ تػػا(ح  ػػرل تحك حهػػد 
تتا  د الضد،ؿ كهك ال ػم ر المتأػؿ )كاك ال مد،ػة( َّ ػيء تدل ػم ر المهضأػؿ الػذم  مدثحػا َّ ػرر)أهتـ( 

التحك ػػػؿ كالتغ  ػػػر أدل إلػػػو إطدلػػة تهػػػدء ال محػػػةح أم ىػػػم تـ تهػػػد م تػػكدات ـ مػػػف  هػػػة أهضىػػػ ـ أهػػػتـ  َّهػػذا
متهـ لػا َّ مػد  ى  ىٍهتغػي َّ ػا اٍلخأػدـ كهػ ره ًإه د كآتدؤ ـ كذلؾ  ؿألضػدظ لػ س تحتهػد مػدلك  ر ػذ كى مها لمخدأى

 .(8)تذلؾ تدطحة ةتددة َّأدرت المهدز،  ىتحٌؽ ال
                                                             

هػػػ(ح تحل ػؽ ك ػػرح: 745ح أتػك حٌ ػدف محمػػد تػف  كىػؼ تػف ح ػػدف أث ػر الػد ف األهدلىػػي )تارتشػ ؼ الضػرب مػػف لسػ ف العػػرب  (1)
-1959ح ص4ـح ج1998-هػػػػ1418ح 1التكابح م تتػة الخػده يح اللػدهرةح طر ػب ،ثمػدف محمػدح مرا  ػة: الػد تكر رم ػػدف ،تػد

1960 . 
هػػػػ(ح دراىػة كتحل ػؽ: الػد تكر حىػف ههػداكمح دار اللحػـح 392ح أتػك الضػتع ،ثمػدف تػف  هػي المكأػحي )تسر صن عة اإلعػراب  (2)

هػػػػ(ح تحل ػػؽ: أحمػػد 761)تح اتػػف ه ػدـ األهأػػدرم الجػػ م  الصػػغير فػػي النمػػوح 469ح ص2ـح ج1993-هػػػػ1413ح 2دم ػؽح ط
 . 188ـح ص1979محمكد الهرم ؿح م تتة الخده يح اللدهرةح 

 .68: ا  ة سورة طو  (3)
 . 356ح ص7: جالبمر المميطح 74ح ص3ج ال ش ؼ:  (4)
هػػػػ(ح تحل ػػؽ: أحمػػد الحػػكَّي 637ح  ػػ دء الػػد ف تػػف األث ػػر هأػػر اا تػػف محمػػد )تالمثػػؿ السػػ ئر فػػي أدب ال  تػػب والشػػ عر  (5)

 .153ح ص2كتدكم طتدهةح دار هه ة مأر لحطتد،ة كاله ر كالتكز  ح َّ دلةح اللدهرةح د.طح د.تح ج
 .550ح ص2: جمغني اللبيب  (6)
 .71: ا  ة سورة األعراؼ  (7)
 . 397ح ص4: جروح المع نيح 249ح ص2: جفتا القديرح ك هظر: 89ح ص5: جالبمر المميط  (8)
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ًَهدددٍَبقػػدؿ ت ػػدلو:  كهأػػحا للكمػػا. كمهػػا مػػد كرد َّػػي ىػػكرة إتػػراه ـ مػػف قأػػة هت هػػد مكىػػو 

ٌُٓعَببِْٕبظٌَتلُشًُخبؤَٗتعُْْبًََْٖٓبكِِبخُتإَسْكِبـَِْٔؼدًبكَةَِّٕبخَُِّوَبَُـَنٌِِّبلَِْٔذٌ
(1) 

ػػػٍف ًَّػػػي اأٍلىٍرضً َّضػػػي  محػػػة ) مى كا أىٍهػػػتيـٍ كى )كاك ال مد،ػػػة( ت ػػػم ر ( أ ػػػد  ال ػػػم ر المتأػػػؿ ًإٍف تىٍ ضيػػػري
ىػػتحدها  لػػـ ت ػػ ركهىد َّىػػًإف  الح ػػاك  دلو أهػػتـ ك م ػػ  الخحػػؽ ػػا تتػػركا ه مضػػٍف ت إ" :أم الرَّػػ  المهضأػػؿ )أهػػتـ(ح
الغػرض مهػػا ت ػدف أهػػا ت ػدلو إهمػػد أمػر تهػػذا ح (2)"ليػاي ًتػػذىًلؾى هىٍلػصه حتػدج إل ػػا ك   حح  لغهػي ،ػف  ػػٍ ر ـ  

ُـّ   لمهدَّ  ،دلدة إلو الم تكدالطد،دت لمهدَّ  ،دلدة إلو ال دتد  ح كَّي خطدتا لهـ تحل ػرُّ ل ػاههـح كت ظػ 
 .(3)ا ت دلو

 :  تو يد الضمير المستتر -3
ح  ػػدء ال ػػم ر (4)مهضأػػؿ كذلػػؾ هحػػك قكلػػؾ: ز ػػد قػػدـ هػػك ؤ ػػد ال ػػم ر المىػػتتر ت ػػم ر آخػػر 

كممػد  ػدء َّػي قأػص األهت ػدء ،حػو ذلػؾ  لح م ر المىتتر )هػك( َّػي الض ؿ)قػدـ(. المهضأؿ)هك( تك  دنا
ًََّدآدَُّبخعٌُْْٖبؤَٗتطَبًَصًَْـُيَبخُتفَنَّدصَبكٌََُِددبِٓدْٖبلَْْدػُبببببدؿ ت دلو: ق كزك تا كخرك همد مف ال هة. قأة آدـ 

َُدبظَوتشَزَدبىَزِهِبخُؾَّفَشَشَبكَعٌٌََُٗدبَِٖٓبخُظَّدُِِٔنيَ ؽِحتعَُٔدبًَ
(5) 
هػػك )اىػػ ف ال هػػة( م كهػػة مػػف) َّ ػػؿ  َّد،ػػؿ مىػػتتر  مض ػػكؿ  َّدلتر  ػػب افىػػهددم ألأػػؿ ا  ػػة

 تا( طرأ ،ح هد تغ  ر كتحك ؿ تدلز ددة طدلت تا ال محة؛ ح ث  دء ال م ر المهضأؿ )أهتـ( تا  دنا
 (6)لضظ ند لح م ر المىتتر َّي الض ؿ )اى ف(؛ ل أػع ،طػؼ الظػدهر ،حػو الم ػمر أك المىػتتر

ألف  ؛ز إ  ت ػػد تا  ػػدا  لكلػػؾ قمػػت أهػػت كز ػػدكال طػػؼ ،حػػو ال ػػم ر المحضػػكظ تػػا     ػػك " (6)المىػػتتر
 ال م ر تمهزلػة حػرؼ مػف الض ػؿح كهػذا ال ػم ر الػذم َّػي اٍىػ يٍف أ ػ ؼ مػف المحضػكظ تػا َّػاحرل أف  

ح ثـ طرأ تغ  ر آخر كهك ز ددة ا ىػـ الم طػكؼ َّاأػتحت ال محػة (7)" أع ال طؼ ،ح ا إ  ت د التا  د
 ال محة )ك د آدـ اى ف أهت كزك ؾ(.

                                                             

 .8: ا  ة سورة إبراىيـ  (1)
 . 115ح ص3: جفتج القدير  (2)
 . 411ح ص6: جالبمر المميطح 67ح ص19: جتفسير الرازي هظر:   (3)
 . 223ح ص2: جشرح المفصؿ  (4)
 .19: ا  ة سورة األعراؼ  (5)
    ػػػكز ،هػػػد التأػػػر  ف ال طػػػؼ ،حػػػو الم ػػػمر دكف تا  ػػػد أك َّأػػػؿ  لػػػـك ملػػػدـ التا  ػػػدح أك َّأػػػؿ تػػػال تػػػ ف حػػػرؼ ال طػػػؼ   (6)

اإلنصػ ؼ فػي كالم طكؼ كمد ىػكل ذلػؾ  ػركرة ك ػدذح كأ ػدز ال كَّ ػكف ال طػؼ ،حػو الم ػمر مػف غ ػر تك  ػد ك  َّأػؿ.  هظػر: 
هػػػػ(ح تحل ػؽ: 577لتر دت ،تػدالرحمف تػف محمػد  مػدؿ الػد ف األهتػدرم )تح أتك امس ئؿ الخالؼ بيف النموييف البصرييف وال وفييف

ح 1: جالبمػػػػػر الممػػػػػيطح 190-185ح ص1( ج23محمػػػػد مح ػػػػػي الػػػػػد ف ،تدالحم ػػػػدح دار الض ػػػػػرح دم ػػػػػؽح د.طح د.تح مىػػػػالة )
 .252ص
 . 382ح ص2: جالممرر الوجيز في تفسير ال ت ب العزيز  (7)
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ال ػم ر المىػتتر مؤ  ػدناح مػد كرد َّػي ىػكرة هػكد مػف  هػدص األهت دء التػي  ػدء َّ كمف آ دت قأ
َُْْيَبٓدبًُنْطَبظَؼَُِْٔيدبؤَٗتطَبًَ بهٌَُْٓيَبِْٖٓبهَسَِْب كال ترة مههدح قدؿ ت دلو: قأة هكح  ظِِتيَبِْٖٓبؤَٗتسدءِبخُتـَْْرِبٌُٗلِْيدببِ

ىزخبكَدفْسِشْببَِّٕبخُتؼدهِسَصَبُِِتُٔعَّوِنيَ
(1) 

الغ ػكب التػي تلػددـ ،هػدهد كلػـ  ختر اا ت دلو هت ا أف  مد حدث لهكح م  قكمػا هػي مػف أختػدر 
َّضػػػي قكلػػػا  ح(2) تػػػؽ ،حمهػػػد إ  ،هػػػد اا ت ػػػدلوح كلػػػـ   ػػػف ،حمهػػػد أك ،حػػػـ أ ػػػتدههد ،هػػػدؾ ك  ،هػػػد قكمػػػؾ

ػػػد الضد،ػػػؿ ال ػػػم ر المىػػػتتر ك كتنػػػد ت ػػػم ر  )مد هػػػت ت حمهػػػد أهػػػت ك  قكمػػػؾ( الرَّػػػ  التػػػدرز المهضأػػػؿ أي  
 )أهت(ح تا  دنا ،حو أف  هذا األختدر مف الغ ب     حمهد أحد إ  اا ت دلو.

قػػدؿ ت ػػدلو:  مػػ  َّر،ػػكف كالىػػحرة كاتهػػدمهـ إ ػػدا تدلىػػحر. كمهػػا مػػد  ػػدء مػػف قأػػة مكىػػو 
َُُٗدبؤَٗتطَبٌََٓدًٗدبعًٌٍُكََِنَإتظَِْنَّيَبزِغِمْشٍبِٓؽتِِوِبكَدـْؼََتبزَْْنَنَدبًَزَْْنَيَبٌَْٓػِذًخبَُدب ختِِلُوُبَٗمُْٖبًَ

(3)  
ح ح ػػث متهػػٌي َّػػي محػػٌؿ رَّػػ  تك  ػػد ل ػػم ر الضد،ػػؿ المىػػتتر مهضأػػالن  ا ػػم رن َّ ػػدء قكلػػا )هحػػف( 

خػالؼ همػد لط ػذاف تمىػدر،تا إلػو ،ػدـ افكتكىػ ط  حمػة الهضػي ت ه  م را ،حػو  ػم ر مكىػو  قد ـ
ف ،دـ إخالَّا    ك ب ،دـ إخالَّا ،ح ا   .(4)الـ كلذلؾ أ د الهضي تت ر ر حرَّاالىٌ كا 

هَددٌُُخبَّدٌُٓعَدَببَِّٓددببببم  َّر،كف كالمأل مف قكماح قدؿ ت ػدلو:  كمهاح مد  دء مف قأة مكىو 

ؤَْٕبظُِتوَِِبًَبَِّٓدبؤَْٕبٌٌََُٕٗبَٗمُْٖبخُتُِٔتوِنيَ
(5)  

حػ هـ أك  تتػدلكا هػـ تػذلؾ َّدلىحرة مف قـك َّر،كف خ  ركا مكىػو تػ ف أف  تتػدئ تإللػدء مػد  يٍحل ػا ،
ف تػػاخركا ح َّضػي قكلػػا ) ه ػكف هحػف المحلػػ ف( أي  ػد ال ػػم ر (6)تادتنػد م ػا كثلػػةن مػف أهضىػػهـ تػاههـ غػدلتكف كا 

ت ػاها كتحل ػػرنا  المىػتتر ك كتنػد ت ػػم ر الرَّػ  المهضأػػؿ )هحػف(ح كالغػػرض مػف التك  ػػد كثػكؽ مكىػػو 
ٍحًلػػ فى   ػػدؼ:) ح كلػػذلؾ  ػػدء َّػػي تضىػػ ر ال(7)لهػػـ ك،ػػدـ المتػػد ة تهػػـ ػػد أىٍف هى يػػكفى هىٍحػػفي اٍلمي م  َّ ػػا مػػد  ػػدؿ (ح كىاً 
لكا قتحا مػف تا  ػد  ػم رهـ المتأػؿ تدلمهضأػؿ كت ر ػؼ الختػرح أك ت ر ػؼ الختػر حٍ ،حو رغتتهـ َّي أف  ي 

قحػػدـ الضأػػؿح كقػػد ىػػك   ل ػػاههـح كقحػػة متػػد ة تهػػـح كثلػػة تمػػد  ػػدف  غ لهػػـ مكىػػو مػػد تراغتػػكا َّ ػػا ازدراءن كا 
   .(8)اتأددا مف التا  د الىمدكمح كأف الم  زة لف  غحتهد ىحر أتدن 

                                                             

 .49: ا  ة سورة ىود  (1)
 . 179ح ص3: جر الوجيزالممر   (2)
 .58ا  ة سورة طو:   (3)
 .528ح ص8ج 8روح المع ني:  (4)
 .115: ا  ة سورة األعراؼ  (5)
 . 264ح ص2: جفتا القدير  (6)
 . 25ح ص5: جروح المع ني  (7)
 . 133ح ص5: جالبمر المميطح 593ح ص1: جتفسير النسفيح ك هظر: 140ح ص2: جل ش ؼا  (8)
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كهػػػذا مدتٌ هػػػا ح حضػػػظ أك تإ،ددتػػػا تمػػػد  كاَّػػػؽ الم هػػػوالتك  ػػػد الحضظػػػي   ػػػكف تت ػػػرار الكأخ ػػػرنا: إف  
ف الم ػػرر َّػػي الهضػػكس ك ػػذلؾ مػػذهب  ػػؿ ت ر ػػر  ػػدء َّػػي اللػػرآف َّمطحػػكب تػػا تم ػػ : "الزمخ ػػرم تلكلػػا

 .(1)"كتلر را
 :  عؿتو يد الف

  كف تت راراح كمف األمثحة التي  ػدء َّ هػد الض ػؿ مؤٌ ػدنا َّػي قأػص األهت ػدءح  لضظ ند تك  د الض ؿ
الرؤ ػدح قػدؿ ت ػدلو:  -،ح همػد الىػالـ–مف رؤ د  كىؼ كت ت ػر أت ػا  مد  دء َّي قأة ى دهد  كىؼ 

ّْعُيُْْبُِِبعدـِذِّؤَزَطِببِِِّٗبسَؤَّْطُبؤَلَذَبػَؾَشَبًًٌََْسًبِرتبهدٍَبٌُّعُقُبُِإَزِْوِبّدب  (2)َٖدبًَخُؾَّْٔظَبًَخُتؤََشَبسَؤَ
ـٍ ًلػي ىػدً ًد ال محة الطك حة تتا  د الض ؿ قكلا ت دلو: ) (.كىال  ٍمسى كىاٍللىمىرى رىأىٍ تيهي   ػكز أف   ػكف  فى

(؛ كذلػػؾ لمػػد طػػدؿ ال ػػالـ كخي ػػي تهدىػػي رىأىٍ ػػتي الم ػػدرع األكؿ )( تك  ػػدنا لحض ػػؿ رىأىٍ ػػتيهيـٍ الض ػػؿ الم ػػدرع )
( َّ ػا د لػة دَّػ  رىأىٍ ػتيهيـٍ ح ك رىأىٍ ػتي ًإه ػي كافت ػدف تهػذا التك  ػد ) .(3)األكؿح أي، د ثده ند تطر ة لا كت د دنا ل هػدا

 .َّي أدؽ  الـ ى دهد  كىؼ  ال  ؾ كالتردد الذم قد   رض ،حو ى دهد   لكب 
ح  ػػيء تهػػد ،حػػو (درأ ػػت أحػػد ، ػػر  ك تنػػ)مؤ ػػدة ل محػػة  (رأ ػػتهـد ػػكر "أف  محػػة )كذ ػػر اتػػف ،

ىػػدم   دح  ػػاف  د ت ده نػػد أك اىػػتلهدَّن ا لضظ نػػا ىػػت مدؿ َّػػي ح د ػػة المرالػػي الححم ػػة أف   ػػدد َّ ػػؿ الرؤ ػػة تا  ػػدن 
 .(4)"ا ،مد رألالرؤ د  ىتز د الرالي أختدرن 

 ػػاًت َّػػػي اللػػرآفح كلػػـ  ػػذ ر أأػػحدب  تػػػب   ػػػرل أف تك  ػػد الض ػػؿ لػػـمػػف كههػػدؾ مػػف التػػدحث ف 
ح كقػػد   ػػؿ اتػػف خدلك ػػا مػػف تا  ػػد الض ػػؿ قكلػػا (5)إ،ػػراب اللػػرآف أف تك  ػػد الض ػػؿ كرد َّ ػػا إ  اتػػف خدلك ػػا

ـْ ُرَوْيػدً "لو: ت د ح أمػد كركدا َّػي ال ػ ر َّ ث ػر (7)ح َّلػدؿ: "أمهحهػـ تا  ػدنا لػألكؿ"(6)"اَفَمي ِؿ اْلَ  ِفِريَف َأْمِيْلُي
 :  (8)ال د،رَّ ث ر مها قكؿ 

                                                             

 . 30ح ص1: جال ش ؼ  (1)
 .4: ا  ة سورة يوسؼ  (2)
هػػػػ(ح 502ح أتػك ز ر ػد  ح ػو تػف ،حػي تػف الحىػ ف الم ػركؼ تدلخط ػب التتر ػزم )تالملخص في إعراب القػرآف ال ػريـ هظػر:   (3)

. 122ح ص9: جالجػ م  ألم ػ ـ القػػرآفح 32ـح ص2004-هػػػػ1425تحل ػؽ: الػد تكر  ح ػو مػرادح دار الحػد ثح اللػدهرةح )د.ط(ح 
 .225ح ص3: جاإلتق ف

 .207ح ص12: جالتمرير والتنوير  (4)
ح أىمدء مكىو الح مكفح رىدلة مد ىػت رح أسلوب التو يد في  تب إعراب القرآف. ك هظر: 31: صأسلوب التو يد في القرآف  (5)

 .31ـح ص2010مد ىت رح  دم ة مؤتةح 
 .17: ا  ة سورة الط رؽ  (6)
هػػػ(ح دار كم تتػة الهػالؿح ت ػركتح 370ح أتػك ،تػداا الحىػ ف تػف أحمػد تػف خدلك ػا )تإعراب ثالثيف سورة مػف القػرآف ال ػريـ  (7)

 .53ـح ص1985
ح توضػيا المق صػد والمسػ لؾ بشػرح ألفيػة ابػف م لػؾح 105ح ص3: جلخص ئصالت ت مف الطك ؿح لـ  يٍ رؼ قدلحا. اهظػر: ا  (8)

ح 1الرحمف ،حػػي ىػػح مدفح دار الض ػػر ال رتػػيح اللػػدهرةح طهػػػػ(ح تحل ػػؽ: ،تػػد749أتػػك محمػػد تػػدر الػػد ف حىػػف تػػف قدىػػـ المػػرادم )ت
 . ال دهد: ح ث أ د الض ؿ أتدؾ تدلض ؿ أتدؾ كأ د الض ؿ احتس تدلض ؿ احتس.979ح ص2ـح ج2008-هػػ1428
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 فَأيػػػػَف إلػػػى َأيػػػػَف الن َجػػػػ ُة بَبْغَلِتػػػي     َأت َؾ  َأت َؾ  الال ِمُقػػػوَف  اْمػِبِس اْمِبػػػسِ 
 :تو يد المرؼ

  كف التك  د َّي الحركؼ  مد   كف َّػي األىػمدء كاألَّ ػدؿح َّػإذا أر ػد تك  ػد الحػرؼ الػذم لػ س 
 إف   ك    ػكز إف   حا قػدلـه ز ػدن  ا إف  ز ػدن  د هحػك إف  د مد  تأؿ تدلمؤ   المؤ ٌ لح كاب   ب أف  ي دد م  الحرؼ 

م ك ػػ) َّإف  دف الحرؼ  كاتد   حا قدلـه ز دن  أقػدـ  :لػدؿ لػؾ ػدز إ،ددتػا كحػدا َّ ي  (ه ػـ كتحػو ك  ػر كأ ػؿ كا 
 .(1)أك     حَّتلكؿ ه ـ ه ـ  ز ده 

ؤََّؼِذًُُْْبؤٌََُّْْٗببِرَخبِٓعُّْْبًًَُنْعُْْبظُشَخزًدبًَػِظَدًٓدبؤٌََُّٗدْْببح قدؿ ت دلو: كمهاح مد  دء َّي قأة ى دهد هكد 

ُٓختشَـٌَُٕ
( التي هي لتك  د افىهددح َّاأؿ ا  ة )أهتـ مخر ػكف( م كهػة ح (2)  دء الختر ههد مؤ  دان تػػ)أف 

 ) م كهة مف )متتػدأ  ختػر( ثػـ  ػرل تغ  ػر كتحك ػؿ ال ػم ر المهضأػؿ إلػو متأػؿ ل أػع اتأػدلا تػػػ)أف 
اتأػؿ َّاأتحت ا  ة )أه ـ مخر كف(ح ثـ طرأ ،ح هد تغ  ر آخر تتك  د هذا الحرؼ )أٌف( َّ يرر مػ  مػد 

 أػػػػػؿ مػػػػد تػػػػ ف األكؿ كالثػػػػدهي تػػػػػدلظرؼذلػػػػؾ لض فى ىيػػػػلحتك  ػػػػدح كحى  ( ػػػػػـأه  )ثهػػػػو تػػػػدألكؿ مػػػػف  ػػػػم رح إذ 
 .(3)ختر ،ف األكؿ كمخر كف:

كذ ر الد تكر َّد ؿ الىػدمرالي أهػا  مػد  ؤ ػد اللػرآف الت ت ػر قػد  خضضػا إذا اقت ػو الملػدـ ذلػؾح 
لحد لػػػة ،حػػػو تخض ػػػؼ التك  ػػػد حىػػػتمد  لت ػػػ ا كذلػػػؾ  ػػػاف  ػػػاتي تػػػػػ)إٍف( المخضضػػػة كهػػػكف التك  ػػػد الخض ضػػػة 

كمػػف األمثحػػة ،حػػو هػػذا الهػػكع مػػف التك  ػػدح مػػد  ػػدء َّػػي قأػػة ىػػ دهد  كىػػؼ  .(4)الىػػ دؽ كملت ػػو الحػػدؿ
  :كت رؼ أخكتا ،ح ا كا،تراَّهـ تدلخطا الذ ف ارت تكا  ػدا ك،ضػكا ،ػههـح قػدؿ ت ػدلوهددٌُُخبظَدَُِّدوِبَُوَدذْبببب

ْٕبًُنَّدبَُخدىِحِنيَآؼَشَىَبخَُِّوُبػََِْْندبًَبِ
(5) 

هدٌُُخبّدبؤَزدَٗدبخعْعَـتلِشْبَُندبرٌُُٗزَندببَِّٗدبًُنَّدبخدىِحِنيَ: اللأة هضىهدكقكلا ت دلو َّي 
(6) 

ٍف  يه ػػػد لىخػػػدًطًل فى ال محػػػة الطك حػػػة تدلتا  ػػػد َّػػػي ا  تػػػ ف الىػػػدتلت ف ) هػػػذا  (.ًإه ػػػد  يه ػػػد خػػػدًطًل فى (ح )كىاً 
كَّػػي ا  ػػة الثده ػػة إلػػو  ال ػػالـ قدلػػا أخػػكة  كىػػؼ كال ػػالـ مك ػػا َّػػي ا  ػػة األكلػػو إلػػو أخػػ هـ  كىػػؼ 

 .أت هـ   لكب 
ٍف  يه ػد لىخػدًطًل فى َّاخكة  كىؼ قدلكا ألخػ هـ ) ( ًإه ػد  يه ػد خػدًطًل فى ( تػػػ)إٍف( المخضضػةح كقػدلكا ألتػ هـ )كىاً 

ف  هتغػػي أف   ػػكف الت ت ػػر تػػدل  سح َّػػإههـ مػػ  مػػف أىػػدؤا إل ػػا تدلم ػػددة. كقػػد  تتػػدذر إلػػو الػػذهف إهػػا  ػػد
                                                             

 . 216-215ح ص3: جشرح ابف عقيؿ  (1)
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( الم ػػددة لحد لػػة ،حػػو ز ػػددة التك  ػػد تخػػالؼ  -أم  كىػػؼ –إىػػدءة متد ػػرة   ػػدف ،حػػ هـ أف  ػػاتكا تػػػػػ)إف 
الت ت ػػر الػػذم  ػػدف مػػ  أتػػ هـ. إ  أف  الطر ػػؽ التػػي اىػػتخدمهد الت ت ػػر اللرآهػػي هػػي األتحػػغ كاألمثػػؿ؛ َّػػإف 

مػد رأكا أتػدهـ كمػد حػؿ تػا مػف  ػراء َّ حػتهـ مػف الػكهف كالحك،ػة كحرقػة الضػؤاد كذهػدب ، ه ػا إخكة  كىؼ ل
مػف الحػػزفح د،ػدهـ ذلػػؾ إلػو تك  ػػد ا ،تػذار كا ،تػػراؼ تدلخط لػةح تخػػالؼ حدلػة أخػػ هـ َّػإف اا أ رمػػا 

ح ت  ػس ت دهـ كتٌكأا م دهػة ،دل ػة كمٌ ػف لػا َّػي األرضح ك ػاف َّ حػتهـ تحػؾ ،ػددت ،ح ػا تػدلخ ر كالرَّ ػة
مد  رت ،حو أت هـح َّههدؾ َّرؽ ت ف الحدلت فح َّ دف ال ػ كر تدلخط لػة مػ  أتػ هـ أ تػر كأ،ظػـ َّلػدلكا مػد 

 .(1)قدلكا
 تو يد شبو الجملة: 

ة مػف ال ػدر  يطحؽ مأطحع  تا ال محة ،حو التر  ب الم كف مف ال ػدر كالم ػركر ) ػتا ال محػ
د ،حو  ػتا ال محػة الظرَّ ػة الم كهػة مػف )الظػرؼ كالم ػدؼ إل ػا(ح كمػف األمثحػة  كالم ركر( ك طحؽ أ  ن

التي  دء َّ هد  ػتا ال محػة مؤ  ػدة تػدلت رار َّػي قأػص األهت ػدء مػد كرد َّػي ىػكرة المدلػدة مػف تػذ  ر اا 
 تدله ـ التي أه مهد ،ح ا كهي تذلؾ ت كف دل الن كتا  دان لا ،حو أدؽ هتكتا لهت ا ، ىو 

ِِٗبًَبِرتبظَختُِنُبَِٖٓبخُيِّنيِبًَيَْْحَصِبخُيَّْْشِبزِةِرتِِٗبكَعَنْلُخُبكِْيَدبكَعٌٌَُُٕبىَْْشًخبزِةِرتِِٗبًَظُسْشِتُبخُتإًَتو: قدؿ ت دل رت َٔوَبًَخُتإَزْشَؿَبزِةِ

ًَبِرتبظُختشِؾُبخُتٌَْٔظََبزِةِرتِِٗ
(2) 

أ ػػراا ،حػػو  د ػػا مػػف  ممػػد  ا ،حػػو ،تػػدا كرىػػكلا ، ىػػو اتػػف مػػر ـت ػػدلو مػػد امػػتف تػػ  ػػذ ر
؛ ح ػػػػث  ػػػػدء  ػػػػتا ال محػػػػة )تػػػػإذهي( م ػػػػررنا تا  ػػػػدنا ،حػػػػو تخأػػػػ ص هػػػػذا الم  ػػػػزات كخػػػػكارؽ ال ػػػػددات

ف دهػتذ ػر الٌه مػة كا م أًلىف  هػذا مك ػ  ؛تً   مؿو ًل بى أىر مىراتو ، أىٍرتى ى  (ًتًإٍذًهي)د هه دءكى الم  زات تداح 
د لال،تهدء تػاف  ذلػؾ  حػا مػف  هػة اا لػ س ل  ىػو ح كهذا الت رار تدلتك  د  تهد َّهدىب اًفىهدب دء أ  ى

 (3)َّ ا َّ ؿه إ  م رد امتثدلا ألمر اا ىتحدها. 
 :التو يد المعنوي -ث نًي 

التػػدت  الراَّػػ  احتمػػدؿ تلػػد ر إ ػػدَّة إلػػو المتتػػكعح أك إرادة الخأػػكص تمػػد ظػػدهرا هػػك ت ر ضػػا: "
 .(4)"ال مـك

 :ف ئدة التو يد المعنوي
أف  الضدلػػدة مػػف التك  ػػد الم هػػكم رَّػػ  التػػكهـ كال ػػؾح أمػػد الػػهضس كال ػػ ف َّ ؤ ػػد  ،حػػو الهحػػدةاتضػػؽ 

)متػػػدع المىػػػدَّر  تلػػػكؿ:  ػػػدء الخح ضػػػة َّ حتمػػػؿ أف ال ػػػدلي ختػػػرا أك ثلحػػػاتهمػػػد لرَّػػػ  الم ػػػدز ،ػػػف الػػػذاتح 

                                                             

 .160-159: صالتعبير القرآني  (1)
 .110: ا  ة سورة الم ئدة  (2)
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ذلػؾ  مػد إذا قحػت )ر ػ ت التهػػت ح كمػف (1)أ ػدت تػدلهضس أك تػدل  ف ارتضػ  ذلػػؾ ا حتمػدؿ ح َّػإذاكح ػما(
َّػػإذا قحػػت )ر ػػ ت التهػػت هضىػػهد ح ر ػػي أتكهػػد أك ك  حهػػد أك هحػػك ذلػػؾتػػدلمهر( َّلػػد  حتمػػؿ أف المػػراد: 

التهػػت هػػي التػػي ر ػػ ت تػػدلمهرح  تػػدلمهر( َّلػػد رَّ ػػت  ػػؿ احتمػػدؿ آخػػر ،ػػدا التهػػتح ك ػػدف الم هػػو أف  
 .(2)تدلح ـ ف المذ كر هك الم هوُّ َّ حمة )هضس( ههد أزالت احتمدؿ إرادة غ ر المذ كر كقررت أ

 إلػو متتػك،هف؛ َّمػف ثػـ  ػدز لرَّ  احتمدؿ تلد ر ت ػض م ػدؼو كأمد األلضدظ األخرل َّ ؤ د تهد "
أك إحػػدل  ح؛ ل ػػكاز أف   ػػكف األأػػؿ:  ػػدء أحػػد الز ػػد ف(المرأتػػدف  حتدهمػػد)ك ( ػػدءهي الز ػػداف  الهمػػد)

المرأت ف   كاحػدة مههمػدح كَّدلدتػا رَّػ  التػكهـ مػف ،ػدـ ح تم هو أراد الز د ف   أحدهمدح كأراد (3)"المرأت ف
إرادة ال ػػػمكؿح كذلػػػؾ هحػػػك: )ح ػػػر الر ػػػدؿ  حهػػػـ(ح َّإهػػػؾ إذا قحػػػت )ح ػػػر الر ػػػدؿ( احتمػػػؿ أف   ػػػكف 
الحد ػػركف أ ثػػرهـ    مػػ  هـح َّػػإذا أردت التهأػػ ص ،حػػو ح ػػكرهـ ،حػػو ك ػػا ال ػػمكؿ احتطػػت لهػػذا 

 .(4)ذ ر ألضدظ ال مكؿح َّتلكؿ)ح ر الر دؿ  حهـ(الم هو تذ ر مد  يز ؿ هذا الظف مف الهضس ت
 :  ألف ظ التو يد المعنوي

تت  ف أف التك  د الم هكم هك ت رار لألكؿ تم هداح كالغرض مها دَّ  ال ػؾ كالتػكهـ ،ػف الىػدم ح 
ٌ ػػد تهىػػد ًتٍىػػ ىةه أمػػد ألضدظػػا َّ حأػػرهد اتػػف  هػػي َّػػي تىػػ  أىػػمدء تلكلػػا: " ًهػػي هىضىػػا ك، هػػا ك  كاألىػػمدء اٍلميؤى

ٍم ىدءي كى ي كى حٌ  ح ك   حهد اتف ،ل ؿ ،حو قىم فح أحدهمد: مػد  رَّػ  (5)"  ك ال ك حتدمى ا كأىٍ مى ي كأ م كف ك ى
 حمػػػد  رَّػػػ  تػػػكهـ ،ػػػدـ إرادة ال ػػػمكؿتػػػكهـ م ػػػدؼ إلػػػو المك ػػػدح كلػػػا لضظػػػدف )الػػػهضس كال ػػػ ف(ح كالثػػػدهي: 

 .(6)( ؿ ك ال ك حتد ك م  )كالمىت مؿ لذلؾ 
 و)جمي (:التو يد بػػ ) ؿ( 

كهمػػد مػػف ألضػػدظ التك  ػػد الم هػػكم التػػي ترَّػػ  التػػكهـ مػػف ،ػػدـ إرادة ال ػػمكؿح َّػػإذا قحػػت: حضظػػتي 
التػكهـ َّإه ػؾ أػح ع التخػدرمح َّػإف  الىػدم  قػد  ضهػـ أف المحضػكظ  ػزء مػف أػح ع التخػدرمح كفزالػة هػذا 

ح   حػا( َّتلػكؿ: حضظػتي أػح عى التخػدرم  ح ػاح ل ىػتلر َّػي َّهػـتتت  ال الـ تحضظ ) الىػدم  ال ػمكؿ كال مػـك
تهـ  ػدء اللػـك ،ػدمٌ  :د إلػو  ػم ر المؤ ػد هحػكم ػدَّن  (،دمػة)اىت مؿ ال رب لحد لة ،حو ال مكؿ   ػؿ ك 

ح كأك ػب الهحػدة إ ػدَّتهمد إلػو اىػـ م ػمر را ػ  إلػو (7)هد مػف الهحػك  ف َّػي ألضػدظ التك  ػدمػف ،ػد   كقؿ  
 .(8)المؤ د
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ح أمد لضظة ) ػؿ( َّلػد (1)تل  ) م  ( تا  دنا َّي اللرآفأمد كركدهمد َّي آ دت قأص األهت دء َّحـ 
َّػػي آ ػػدت قأػػص األهت ػػدءح مىػػتكَّ ة  ػػركط التك  ػػد الم هػػكم مػػف اتأػػدلهد ت ػػم ر   ػػكد ،حػػو  ت ػػدء

 المؤ  دح كتا  دهد لدَّ  تكهـ ،دـ إرادة ال مكؿ.
،حػػو افحدطػػة : أف  ) ػػؿ( لضػػظ داؿ هػػػػ(751)ت رحمػػا اا ال كز ػػة  مػػد  لػػكؿ اتػػف قػػ  ـ كَّدلػػدتهد

تدل يءح كهك اىـ كاحد َّي لضظا  م  َّي م هداح كلك لـ   ف م هدا م هػو ال مػ  لمػد  ػدز أف  ؤ ػد تػا 
ذا  حتلػػػدمت تلت ػػػػي افحدطػػػػة تػػػػدل هس ذاال مػػػ ؛ ألف التك  ػػػػد ت ػػػػرار لحمؤ ػػػد َّػػػػال   ػػػػكف إ  مثحػػػػاح كا   كا 

 .(2)"دا م ركَّن ك م هكدن د  دف أد  دل ن فحدطة تدلمؤ د خدأة  هىن ا ا اقت تتاخرت ك دهت تك  دن 
كممد  دء َّي اللرآف مف آ دت قأص األهت دء ،حو التك  د تػػ) ؿ( قكلا ت ػدلو َّػي قأػة ىػ دهد 

َُوَذْبؤَسَّْندهُبآّدظِندبًَُِّيدبكٌََزَّذَبًَؤَزَم  َّر،كف كاتهدـ مكىو تدلىحر:  مكىو  ًَ
و ) حهد( م دَّة إلَّػ ح (3)

التػي رآهػد   )ا  دت( أطدلػت تهػدء ال محػة تم  لهػد تك  ػدنا م هك نػد لػػ و ال م ر الذم   كد ،حو المؤ  دإل
همػػػد الم هػػػو أف اا ت ػػػدلو أراا آ ػػػدت مػػػد ت مػػػد لهػػػد َّا ػػػدؼ ا  ػػػدت إلػػػو  ػػػم ر  أهػػػا رأل  ػػػؿ آ ػػػة اح كا 

 .(4)ال ظمة ت ر ضد لهد
ّْعُوُبًََٗلَختدطُببكَدةِرَخبعَدٌَّببكاألمر تى كد المالل ة قػدؿ ت ػدلو:  كمهاح مد  دء َّي قأة خحؽ آدـ 

كَغَدفَذَبخُتََِٔدجٌَِدصُبًُُِّيُدْْبؤَـَْٔؼُدٌَٕببببب*كِْوِبِْٖٓبسًُلِدِبكَوَؼُدٌخبَُدوُبعَددـِذَِّٖببببب
ـٍ طدلػت ال محػة )ح (5) ًل ىػةي  يحُّهيػ دى اٍلمىالى َّىىىػ ى

الدالة ،حو افحدطةح ثـ أيٌ ػد تمؤ ػد آخػر كهػك )أ م ػكف( الدالػة ،حػو  ( حهـ)تدلتك  د الم هكم  (أىٍ مى يكفى 
 كلـ  تخحؼ أحد ،ف الى كد. َّي كقت كاحد ا  تمدعح كهذا  دؿ ،حو أٌههـ  م  هـ ى دكا

ػػدح  َُوَددذْبـدددءَبآٍَبكالحػػد ث ،ػف آؿ َّر،ػػكف:  قكلػػا ت ػدلو َّػػي قأػػة ىػ دهد مكىػػو كمهػا أ  ن ًَ

زِأّدظِندبًُِِّيدبكَإَخَزتٗدىُْْبؤَخْزَبػَضِّضٍبُٓوتعَذِسٍبًَزَّزٌُخ*كِشْػٌََْٕبخُنُّزُسُ
(6) 

ػػػػذ تيكا ًت  دًتهػػػػد  يح هػػػػدطدلػػػػت ال محػػػػة َّػػػػي قكلػػػػا ت ػػػػدلو:  (  ػػػػدءت تك  ػػػػدنا م هك نػػػػد  يح هػػػػدَّحضظػػػػة ) (.) ى
ح كهػذا َّ ػػا (7)"،حػػو  م ػ  مػف ذ ػر مػف األمػـ المػذ كرةلػػػػ)آ دتهد(ح َّدتأػؿ تهػد  ػم ر الهػدء الػذم "  ػكد 

 .(8)كأههـ لـ  ؤمهكا ت يء مههدإ درة إلو  ثرة ا  دت 
                                                             

 .11ح ص11: جدراس ت ألسلوب القرآف ال ريـ  (1)
هػػػػػ(ح تحل ػؽ كت ح ػؽ: ىػ د ،مػراف ك،ػدمر 751ح محمػد تػف أتػي ت ػر تػف أ ػكب  ػمس الػد ف اتػف قػ ـ ال كز ػة )تبدائ  الفوائػد  (2)

 .214-213ح ص1ـح ج2006-هػػػ1427أالحح دار الحد ثح اللدهرةح د.طح 
 .56 : ا  ةسورة طو  (3)
 . 48ح ص4: جالممرر الوجيز  (4)
 .31-30: ا  ة سورة المجر  (5)
 .42: ا  ة سورة القمر  (6)
 . 220ح ص5: جالممرر الوجيز  (7)
 . 208ح ص27: جالتمرير والتنوير  (8)
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 )أجم   جمع ء  أجمعوف  ُجم (  األلف ظ الملمقة ب ؿ
لتلك ػػة قأػػد هػػذا األلضػػدظ ت ػػكف تم هػػو ) ػػؿ( َّػػي إَّددتهػػد دَّػػ  تػػكهـ ،ػػدـ ال ػػمكؿح ك ػػؤتو تهػػد 

 ػدءت  :هحػك (ح حهػد)ت ػد ( م دءػػػ)كت ح دء الر ػب  حػا أ مػ  :هحك (ح حا)ت د  (أ م ػػ)ال مكؿ َّ ؤتو ت
 (ح حهػػف)ت ػػد ( مى  ي ػػػػ) ػػدء الر ػػدؿ  حهػػـ أ م ػػكف كت :هحػػك حت ػػد  حهػػـ (أ م  فػػػػ)اللت حػػة  حهػػد  م ػػدء كت

ح َّدألأؿ َّي اىت مدلهد  مد  يٍضهـ مف  الـ اتف ،ل ػؿ أههػد تػاتي َّػي (1) دءت الههدات  حهف  م  :هحك
 ى دؽ تلك ة التا  د تػػػ) ؿ(.

ذلػؾ ح كمػف َّي قأص األهت دء مف هذا األلضدظ َّدقتأر ،حو )أ م كف كأ م ػ ف( كأمد مد  دء
ُتوٌُهُبػََِبًَـْوِبؤَزِدِبَّدإتضِبزَقِدريخًبًَؤتظُدٌِِٗبزِدإَىٌُِِْْْبببببب :َّي قأة ى دهد  كىؼ  قكلا ت دلو خرتىَسٌُخبزِؤَِْقِِبىزخبكَإَ

ؤَـَْٔؼِدنيَب
؛ ألهػػا َّػػي مك ػ   تك  ػدنا م هك نػد ()أ م ػ ف ػدء قكلػا ح (2)  ػر ألهح ػـ ك    ػكز أف   ػكف حػد ن

ػٍف  ػػمحا لضػػظ األهػػؿ مػػف الهىػدء كالػػذ رارٌمح ق ػػؿ:  ػػدهكا هحػػك ىػػت  فح (3)م رَّػة تػػدت  لمػػد قتحػػا ح أم" م ػػ  مى
. كهػػذا التك  ػػد مػػف  ػػاها أف  ط ػػؿ ال محػػة ك كىػػ هد ممػػد   ػػضي ،حػػو الػػهص (4)كق ػػؿ: ثالثػػة كتىػػ  ف"

  ة.اللرآهي إ حدءات كد  ت خطدت ة كاى
ختػدرهـ  كممد  دء تدلتك  د تػػػ)أ م  ف( َّػي قأػص األهت ػدء قأػة  ػ كؼ ىػ دهد إتػراه ـ  كا 

َُّدبآٍَبٌُُهٍببَِّٗدبَُُٔنَفٌُّىُْْبؤَـَْٔؼِنيَ: تإهالؾ قـك لكط مف ال دَّر فح قدؿ ت دلو بِ
(5) 

ا ىػتثهدءح لم هػو  دء )أ م  ف( تك  دنا م هك ند ل م ر الغدلب َّي )مه كهـ(؛ كَّي ذلؾ تا  ػدنا 
ٍؿ إل هـ تدل ذا  .(6)اًفرىدؿ إل هـ تدل ذاب بح كه دتهـ مترتتة ،حو ،دـإذ الم هو: إ  آؿى لكط لـ  يٍرىى

َُددإُهَيِّؼََّٖبمػػ  الىػػحرة كتهد ػػد َّر،ػػكف لحىػػحرة:  ك ػػذلؾح قكلػػا ت ػػدلو َّػػي قأػػة ىػػ دهد مكىػػو 

َُإُفَِِّسَنٌَُّْْبؤَـَْٔؼِنيَؤَّْذٌَُِّْْبًَؤَسْـٌَُُِْْبِْٖٓبخَِِدفٍبؼَُّْب
(7) 

ل ػػم ر  دلمػػد أير ػػد دَّػػ  تػػكهـ ،ػػدـ إرادة ال ػػمكؿ كال مػػـك  ػػيء تػػدلحضظ )أ م ػػ ف( تك  ػػدنا م هكن نػػ
د ل ػػـ   أتػػرؾ مػػه ـ  المخدطػب المتأػػؿ المهأػػكب تت ػػا َّػي الهأػػب ك،المػػة الهأػػب ال ػدءح أم تض ػػ حن

                                                             

 . 209ح ص3: جشرح ابف عقيؿ  (1)
 .93: ا  ة سورة يوسؼ  (2)
.  هظر:   (3)  . 632ح ص3: جالفريد ال ت بح 556ح ص6: جالدر المصوف ك ز الىم ف الححتي أف ت كف)أ م  ف( حد ن
 . 63ح ص3: جفتا القدير  (4)
 .59: ا  ة سورة المجر  (5)
 .487ح ص6: جالبمر المميطح 169ح ص7: جالدر المصوف  (6)
 .124: ا  ة سورة األعراؼ  (7)



124 
 

. كالتا  ػػد (1)كهػػك ال ػد ،حػػو خ ػػتة أك غ رهػػد حبكالتأػح ب مػػاخكذ مػػف الأػػأحػدنا أل  ح ػػـ ه ػػد ن لغ ػػر ـ 
 تحضظ )أ م  ف( أحد أهكاع التكات  التي تط ؿ ال محة كتمددهد.

أمد األلضدظ التي تتت  ألضدظ التك  د األأح ة لتلكم م هدهد مثؿ )أ ت  كأتأ  كأتتػ ( َّحػـ  ػرد َّػي 
ػ قػؿ   ح ك ػذلؾ لضظػة )،دٌمػة( َّحػـ  ؤٌ ػد تهػدح إذ(2)اللرآف ال ر ـ ذٍ ػره لهػد هد مػف الهحػك  ف َّػي ألضػدظ ،ػد   فٍ مى

 .(3)التك  د
أف  هػػػػذا التك  ػػػػد مػػػػف األىػػػػتدب ا: الحضظػػػػي كالم هػػػػكمح تتػػػػ  ف لحتك  ػػػػد تهك، ػػػػكت ػػػػد هػػػػذا ال ػػػػرض 

التي تط ؿ تا ال محة؛ َّهػك  ػدل  َّػي لغػة ال ػرب  ػ رنا  ػدف أـ هثػرناح كَّػي اللػرآف ال ػر ـ كالىػهة كالكىدلؿ 
الم تمد األىدىي َّي أداء م هو التك  دح َّ دف الغرض مف التك  د الحضظػي تلر ػر الهتك ة الأح حة كهك 

زالة ال ؾ ،ف ذات المتتكع أك ،ػف  ال الـ َّي هضس الىدم ح أمد الم هكم َّ دف الغرض مها رَّ  التكهـ كا 
 إَّددة الت م ـ كال مكؿ.

 
  

                                                             

 . 28ح ص5: جروح المع ني. ك هظر: 23ح ص8: جنظـ الدرر  (1)
 .270ـح ص1986ح 1ح ،تد الرحمف المطردمح الدار ال مده ر ة لحه رح طراتحسح ل ت دح طأس ليب التو يد في القرآف ال ريـ  (2)
 .208ح ص3: جشرح ابف عقيؿ  (3)
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 ادلبحث انثانث: إطانة بناء اجلمهة بــعطف اننسق
تػػدت  ملأػػكد تدلهىػػتة مػػ  متتك،ػػاح  تكىػػط ت هػػا كتػػ ف متتك،ػػا أحػػد  دة:،هػػد الهحػػ ،طػػؼ الهىػػؽ

 .(1)الحركؼ ال  رة
 ك ػمهد  مػؿ طدلػة تهػدء ال محػة مػف خػالؿ ،طػؼك ي ىدُّ ال طؼ مف الكىػدلؿ التػي ت مػؿ ،حػو إ

همػد تت ػدكز  إلو ت  هد الت ضح كظدهرة ال طػؼ مػف الظػكاهر التػي   تلػؼ ،هػد ته ػة ال محػة َّحىػب كا 
ذلػػػؾ إلػػػو الػػػهص  حػػػاح َّهػػػي تت ػػػدكز المضػػػردات كالترا  ػػػب إلػػػو الػػػرتط تػػػ ف ال مػػػؿح تػػػؿ إلػػػو الػػػرتط تػػػ ف 

حتهػػة الم مك،ػػة مػػف ال مػػؿ كالم مك،ػػة التػػي تهدىػػتهدح َّػػدل طؼ"   ػػ ؿ لتهػػة مػػف لتهػػدت الػػهصح كهػػذا ال
تتراتط أك ن َّ مد ت ههد تادكات الرتط التر  ت ػة  ػدلكاك كغ رهػد مػف حػركؼ ال طػؼح ثػـ تتػراتط مػف ت ػد مػ  

ـ    كف التمدىؾ ت ف أ زاء الهص  حا"  .(2)غ رهد مف مضردات كترا  ب ك مؿ الهص؛ كمف ث
ح  لػـك كتاتي أهم ػة ال طػؼ مػف أف  الػهص ،تػدرة ،ػف م مك،ػة مػف المضػردات كال حمػدت كال مػؿ

ال طؼ تدلرتط ت ف هذا المضردات كال مػؿ الم كهػة لحػهصح ح ػث  ػؤدم ال طػؼ كظ ضػة الػرتط تػ ف التػدت  
كمتتك،ػػػاح كذلػػػؾ مػػػف تػػػراتط ال هدأػػػر غ ػػػر افىػػػهدد ة َّػػػي ال محػػػة "كهػػػي غدلتنػػػد مػػػد تػػػدكر َّػػػي َّحػػػؾ أحػػػد 

اء ال محػػة األخػػرل ،هأػرم افىػػهددح ك تػػد لػذلؾ أف تتػػراتط مػػ  مػد تػػدكر َّػػي َّح ػاح كت ػػكف ،القتهػػد تػا ز 
ح كالتل  ػد (3)مف خالؿ ،القدتهد الهحك ػة تمػد تػرتتط تػاح إذ إف  ال هأػر غ ػر افىػهددم ق ػد لمػد  ػرتتط تػا"

تضأػ ؿ المىػػهد إل ػػا تدختأػدر هحػػك:  ػدء ىػػ د كىػػ  دهح "ت طػؼ الهىػػؽ لػا أغػػراض تالغ ػػة  ث ػرة مههػػدح 
تدختأػدر هحػك:  ػدء هأػره َّمهأػكره أك ثػـ تد ن أف تلكؿ  دء ى ده ك دء ى  دهح ك ذلؾ تضأػ ؿ المىػهد 

مهأػػػكرح أك  ػػػدء األم ػػػر حتػػػو ال هػػػد؛ ألف هػػػذا الحػػػركؼ م ػػػتر ة َّػػػي تضأػػػ ؿ المىػػػهدح َّػػػدألكؿ  ض ػػػد 
مػػف األقػػكل  دذاهتنػػالترت ػب مػػ  الت ل ػػب كالثػػدهي  ض ػػد الترت ػػب مػػ  التراخػػيح كالثدلػػث ترت ػػب أ ػػزاء مػػد قتحػػا 

ػػػد رد (4)"مػػػدت الهػػػدس حتٌػػػو األهت ػػػدء :هحػػػك حسإلػػػو األ ػػػ ؼح أك تػػػدل   ح كمػػػف األغػػػراض التالغ ػػػة أ  ن
الىػدم  إلػو الأػكاب مػ  ا ختأػدرح هحػك:  ػدء محمػػده   ىػ  دهح كأػرؼ الح ػـ  خػرح هحػك: مػد  ػػدء 

المد ري تؿ الك  ؿ
(5). 

كقد أ در الهحدة إلو كظ ضة ال طؼ الد ل ة كدكرا َّي تمدىؾ المضردات كال مػؿ كتراتطهػدح كمػف 
اىػـ ،حػو  حػـ أف ال طػؼ ،حػو ثالثػة أ ػرب: ،طػؼكا،: "ابػف يعػيشتمدىػؾ الػهص كتراتطػاح  لػكؿ ثػـ 
ك )ىػػـ إذا ا ػػتر د َّػػي الحػػدؿح  لكلػػؾ:ا ؛ ألف ح لػػـ  أػػع(مػػدت ز ػػده كال ػػمسي )كلػػك ق ػػؿ: (حقػػدـ ز ػػده ك،مػػره

                                                             

 . 224ح ص3: جعقيؿشرح ابف ح 313: صشرح قطر الندىح 351ح ص2: ج: شرح   فية ابف الم جب هظر  (1)
هكدح َّ ؿ  كىؼ  كىؼ ز دح م حة  ح ة ا دابح  دم ة ، ف  مسح الم حػد  العطؼ ووظ ئفو التر يبية والدَللية في سورة  (2)
 .1ـح  زء )ب(ح ص2015 كه كح  -(ح إتر ؿ43)
 .135: صبن ء الجملة العربية  (3)
 .147-146صجواىر البالغة:   (4)
 .147: صالمرج  الس بؽ  (5)
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 ح(قػػدـ ز ػػده كق ػػد)َّػػي الزمػػدفح  لكلػػؾ:  المػػكت     ػػكف مػػف ال ػػمسح ك،طػػؼي َّ ػػؿ ،حػػو َّ ػػؿ إذا ا ػػتر د
 : :  ح خػػتالؼ الزمػػدهىٍ ف ؛ح لػػـ   ػػز(ك ل ػػد)كلػػك قيٍحػػتى خػػرج )ح ك(قػػدـ ز ػػده )ك،طػػؼي  محػػة ،حػػو  محػػةح هحػػكي

ك ذاهػػبه )ح ك(ز ػػده مهطحػػؽه )ح ك(ت ػػره  كالمػػراد مػػف ،طػػؼ ال محػػة ،حػػو ال محػػة رتػػطي إحػػدل ال محتىػػٍ ف (ح ،مػػره
  ظٌف المخدطػب أف المػراد ال محػة الثده ػةح كأف ًذٍ ػرى األكلػو تحأكؿ م مكههمدح للال تدأليخرلح كاف ذافي 

ك) دلغحطح  مد تلكؿ َّػي تػدؿ الغحػط:  ح َّ ػاٌههـ أرادكا إزالػةى هػذا (مػررت تر ػؿ ثػكب)ح ك( ػدءهي ز ػده ،مػره
ح  ضهػـ مػف (1)"التكٌهـ ترتط إحدل ال محت ف تدأليخرل تحرؼ ال طؼح ل أ ر افختدر ،ههمػد إختػدرنا كاحػدنا

تػػػف   ػػػ ش ا ػػػتراطا لتحلػػػؽ ،مح ػػػة ال طػػػؼ ك ػػػكد  هػػػة  دم ػػػة كح ػػػـ م ػػػترؾ تػػػ ف الم طػػػكؼ  ػػػالـ ا
كالم طكؼ إل اح كأف   كف ت ف هذا ا  تراؾ تهدىب ت ههمدح كقد ا،تمد الهحدة ،حػو َّ ػرة التهدىػب الػذم 

َّحػػػ س ال طػػػؼ م ػػػرد  مػػػ  تػػػدلكاك تػػػ ف المت ػػػدطض ف َّػػػي تضىػػػ ر َّ ػػػرة ال طػػػؼ " لػػػـك ،حػػػو الم هػػػو تػػػ ف 
هك تدألىدس أمر م هػكم  لػـك ،حػو " مػ   )مضردت ف أك  محت ف( إهمد هك هت  ة ،ف أمر آخر،هأر ف 
 .  (2)""ا ىتكاء"دكف أف  تحغ در ة ذلؾ  الم تم "

كىػػ تـ دراىػػة ،طػػؼ الهىػػؽ َّػػي آ ػػدت قأػػص األهت ػػدء محػػؿ الدراىػػةح كذلػػؾ كَّػػؽ تلىػػ ـ الهحػػدة 
 ال طؼ إلو قىم ف:

ح أم ا  ػتراؾ   ػكف والمعطػوؼ عليػو فػي اللفػظ والمعنػىشراؾ المعطػوؼ األوؿ: م  يقتضي إ
ح َّإههػد هالحػػظ أف   ح ثػػـ ،حػيهح حتٌػو ،حػػيه ح َّ حػيت َّػي ك ػكا اف،ػػراب كالح ػـ. َّػإذا قحػػت:  ػدء محمػػد ك،حػيت

 ،ح ند  درؾ محمدنا َّي الح ـح كهك الم يءح كَّي اف،راب كهك الرَّ . كهك هك،دف:
ـ (ح  ًقػػ  بػػال شػػرط:فػػي اللفػظ والمعنػػى مطلشػػراؾ مػ  يقتضػػي اإل -1 كحركَّػاح )الػػكاك(ح ك)الضػدء(ح ك)ثيػػ

ك)حتػػو(. كىػػ درس التدحػػث  ػػؿ حػػرؼ ،حػػو حػػدا كذلػػؾ كَّػػؽ كركدا َّػػي آ ػػدت قأػػص األهت ػػدء 
 محؿ الدراىة.

 الواو -أ 
ب حػركؼ ال طػؼح ل ثػرة م دلهػد أـ تػدالكاك هي أأؿ حركؼ ال طػؼ ل ثػرة اىػت مد هدح كهػي 

إ ػراؾ الثػدهو َّ مػد  مهػكر الهحػدة أف الػكاك تػدؿ ،حػو "ح كذهػب (3)كهي م ر ة َّي اف،ػراب كالح ػـح َّ ا
 الػػكاك: "(5)ح كهػػك مػػد ،تػػر ،هػػا اتػػف ه ػػدـ تلكلػػا(4)دخػػؿ َّ ػػا األكؿ كلػػ س َّ هػػد دل ػػؿ ،حػػو أ همػػد  ػػدف أك ن 

حػػا َّمثػػدؿ لػػذلؾ  أػػضهد ي أػػدلحة تك تػػؿ هػػ حكى ى م  ػػة حد كى ى ،ى ىػػالميطحػػؽ اٍل مػػ  أىه هىػػد  ى تىٍلتىً ػػي ترت تنػػ
                                                             

 . 6-5ح ص5: جشرح المفصؿ  (1)
ح 1ح محمػد ال ػدكشح المؤىىػة ال رت ػةح تػكهسح طأصوؿ تمليؿ الخط ب في النظريػة النمويػة العربيػة تأسػيس "نمػو الػنص"  (2)

 . 484ح ص1ـح ج2001
 ف قتػػدكة هػػػػ(ح تحل ػػؽ: الػػد تكر َّخػػر الػػد749أتػػك محمػػد تػػدر الػػد ف تػػف قدىػػـ المػػرادم )الجنػػى الػػداني فػػي مػػروؼ المعػػ ني    (3)

 .158ص ح1992-هػػػػ1413ح 1كزم حاح دار ال تب ال حم ةح ت ركتح ط
 .148ح ص1: جالمقتضب  (4)
 .452-451: صشرح شذور الذىب  (5)
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دلهىد ًَّي ملىدـ الت ٍرًت ب قىٍكلا تى ىدلىواىٍ  ْسَم ؽ َوَيْعُقوب واألسب ط:" ًتٍ مى ْسَم ِعيؿ َواِع  ح(1)"وأومين  ِإَلى ِإْبَراِىيـ َواِع
ح كمثػدؿ اىػت مدلهد َّػي المأػدحتة (2)"َوِعيَسى َوَأيػوبح قكلا ت دلو: "  بتر كمثدؿ اىت مدلهد َّي ، س الت

كقػػد كردت الػػكاك ،دطضػةح ت طػػؼ مضػػرد ،حػػو مضػػرد َّػػي  .(3)"و ِفػػي اْلفلػػؾفأنجينػػ ه َومػػف َمَعػػقكلػا ت ػػدلو: "
تحأػ ؿ م ػدر ة الثػدهي لػألكؿ َّػي اف،ػراب تأكرة  ت رةح كَّدلدة ال طؼ تدلمضرد "آ دت قأص األهت دء 

 .(4)"ل  حـ أها مثؿ األكؿ َّي َّد،ح تا أك مض كل تا ل تأؿ ال الـ ت  ا تت ض أك ح ـ خدص دكف غ را
مػد  ػدء َّػي قأػة  ي آ ػدت قأػص األهت ػدء محػؿ الدراىػة:َّػ المفرد ب لمفرد ي عطفكمف أمثحػة  

هَددٌُُخبآَٓنَّددببب: مكىو ،ح ا الىالـ م  َّر،كف كالىحرة كا  مدف الىحرة ترب ال ػدلم فح كذلػؾ َّػي قكلػا ت ػدلو

سَذِّبٌُٓعََبًَىَدسًَُٕب*بزِشَذِّبخُتؼَدَُِٔنيَ
)مكىو( ،طػؼ مضػرد ،حػو مضػرد كهػك  دء )هدركف( م طكَّند ،حو ح (5)

م ػػركر تدلضتحػػة؛ ألهػػا ممهػػكع مػػف الأػػرؼ لح حم ػػة كال  مػػةح كد لػػة ال طػػؼ تػػدلكاك تت ػػع مػػف خػػالؿ 
همػػد أتػدلكا لػػلال  تػػكهـ أههػـ أرادكا َّر،ػػكفالتػدؿ )رٌب( الػػذم أتػػدؿ ممػد قتحػػاح  كلػػـ  لتأػركا ،حػػو مكىػػو  حكا 

؛ لػػذا ،طػػػؼ َّػػي أػػغرا ف رٌتػػو مكىػػو ،ح ػػػا الىػػالـألهػػا  ػػد ؛إذ رتمػػد  تلػػو لحتػػكهـ رالحػػػة ،ح ػػا الىػػالـ
 .(6)هدركف لدَّ  التكهـ

دح مد  دء َّي قأة ى دهد مكىو ،ح ػا الىػالـ مػ  الخ ػرح قػدؿ ت ػدلو:  كَإَسَدَْٗددببكمف ذلؾ أ  ن

َُئَُدبسَزُّئَُدبخَْْشًخبِٓنْوُبصًََدشًبًَؤَهتشَذَبسُلًْٔد ؤَْٕبُّسْذِ
(7) 

مهػػػ  مػػػف أقػػػرب( م طػػػكؼ ،حو)خ ػػػرنا( مهأػػػكبح )كأقػػػرب( (: الػػػكاك حػػػرؼ ،طػػػؼح ك)كىأىٍقػػػرىبى )
م طكَّنػػػد ،حػػػو )خ ػػػر( التػػػي أأػػػحهد )أخ ػػػر( حػػػذَّت الهمػػػزة  ؿح  ػػػدءألٌهػػػا أػػػضة ،حػػػو كزف أَّ ػػػ؛ التهػػػك ف

د خ ػػرنا مػػف ذلػػؾ ال ػػدَّر كأقػػرب رحمػػة ،ح همػػد كتػػرنا  لحتخض ػػؼح أم َّاردهػػد تلتحػػا أف  رزقهمػػد اا كلػػدنا أػػدلحن
 .(8)تهمد

كَدُتعَوَيَدوُبآٍُبكِشْػَدٌَْٕبببكقكلا ت ػدلو َّػي قأػة مكىػو ،ح ػا الىػالـ ،هػدمد أللػي َّػي الػ ـ ت ػد ك دتػا: 

ٌٌََُُِْٕبَُيُْْبػَذًًُّخبًَلَضًَٗدببَِّٕبكِشْػٌََْٕبًَىَدَٓدَٕبًَـُنٌُدَىَُٔدبًَدٌُٗخبخَدىِحِنيَ
(9) 

                                                             

 163: آ ةسورة النس ء  (1)
 163: آ ةسورة النس ء  (2)
 119: آ ةسورة الشعراء  (3)
 .102ح ص4: جالبرى ف في علـو القرآف  (4)
 .122-121: ا  ة سورة األعراؼ  (5)
 . 27ح ص5: جروح المع ني  (6)
 .81: ا  ة سورة ال يؼ  (7)
 .184ح ص2جصفوة التف سير:   (8)
 .8: ا  ة سورة القصص  (9)
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م طكَّنػػد ،حػػو ا خػػر ت ػػ ؿ هالحػػظ َّػػي هػػذا ا  ػػة أف  قكلػػا )َّر،ػػكف( ك)هدمػػدف(  ػػدء أحػػدهمد 
ال محػة؛ كالغػرض  و إطدلػةتضأ حيح ثـ ،طؼ ،ح همد قكلا ) هكدهمد( ،حو  هة اف مدؿح كهذا أدل إلػ

ػدًطًل فى )مف ال طؼ الت ح ؿ؛ ح ث  دءت  محة  ػدهيكا خى ػد  ى هيكدىهيمى ( َّػي مك ػ  ال حػة ًإف  ًٍَّر،ىٍكفى كىهىدمىدفى كى ي
ػديك ا كى ل محة ) ـٍ ،ى هنػدًل ى يكفى لىهي زى كا أم قػدر اا ه ػدة مكىػو ل  ػكف لهػـ ،ػدن " أك لال،تػراض تلأػد التك  ػد (حى
تهػػػػي إىػػػػرال ؿ ك،حػػػػو ،تػػػػددة  د لهػػػػـ ،حػػػػو ظحمهػػػػـدح ألههػػػػـ  ػػػػدهكا م ػػػػرم ف َّ  ػػػػؿ اا ذلػػػػؾ ،لدتنػػػػكحزهنػػػػ

ػػػد )كحزهنػػػد( ،حػػػو )،ػػػدكنا( ل ؤ ػػػد ،حػػػو مػػػد تضػػػرزا هػػػذا ال ػػػداكة مػػػف الهػػػـ  .(1)"األأػػػهدـ ك،طػػػؼ تػػػدلكاك أ  ن
 كالحزف كأ كتة الح دة.

مػد كرد َّػي قأػة مكىػو ،ح ػا الىػالـ ،هػد  َّي آ ػدت قأػص األهت ػدء: عطؼ شبو الجمؿكمف 
ِبًَ  لكؿ ت دلو:إللدلا َّي ال ـح  ٍٖبُِ َٕبهُشَّضُبػَْْ َُذخًبًَىُْْب بًَهدَُطِبخْٓشَؤَضُبكِشْػٌَْ ْٕبَّنْلَؼَندبؤًَْبَٗعَّخِزَهُبًَ َُيَب بظَوتعٌُُِهُبػَغَبؤَ

َّؾْؼُشًَُٕ
(2) 

لىػػؾى ال محػة الطك حػػة تػدل طؼ قكلػػا  ح ػػث  ػيء تػػدلكاك ال دطضػة التػػي تػدؿ ،حػػو ا  ػػتراؾ  (.)ًلػي كى
الضرحػػة  لت ػػكف أداة رتػػط ككأػػؿ تػػ ف امػػرأة َّر،ػػكف كزك هػػدح َّدقت ػػو ذلػػؾ الت ػػر ؾ ا  تمػػدع َّػػي هػػذا

كالىػػ ددة. لػػذلؾ هالحػػظ أف  الىػػ دؽ اللرآهػػي ههػػد   ػػؿ الػػكاك ال دطضػػة ت مػػ  تػػ ف المت ػػدطض ف ،ػػف طر ػػؽ 
الترت ب كذلؾ َّي قكلا )لي كلػؾ( أم لزك ػة َّر،ػكف أك ن ثػـ لضر،ػكف؛ كذلػؾ ألف  اا ت ػدلو   حهػد حدم ػة 

 مىػػرة كَّرحػػة زك هػد هػػذا الغػػالـكرا، ػة لمكىػػو ،ح ػػا الىػػالـ كهػػك أػتي. كالم هػػو: قدلػػت امػػرأة َّر،ػػكف ل
دف اا ت ػدلو أللػو ،ح ػا المحتػةح َّ ػ كتلٌر تا ، كههدح كتضرح تا هضكىهدح َّػال تلتحػكاح ألف  ل حهد هىٌر تا  حلهد

 .الىالـك  الأالة  حتا  ؿ مف  دهدا ،ح ا
 الف ء  -ب 

،حػػػو تحتػػػؿ الضػػػدء المرتتػػػة الثده ػػػة مػػػف حػػػركؼ ال طػػػؼ ت ػػػد الػػػكاك؛ ألههػػػد تػػػرد  ث ػػػرناح َّهػػػي تػػػدؿ 
الترت ب ىكاء  دف الترت ب م هك ند أـ لضظ ند ذ ر ندح كتدؿ ،حو الت ل بح كالت ل ب مد   كف َّ ػا الم طػكؼ 

رأ ػت  :هحػك قكلػؾ حاألمر ت ههمد قر ب كأف   حت د األكؿ يالثده تك ب أف  ح َّدلضدء (3)،ل ب الم طكؼ ،ح ا
رؤ ػة ز ػد دكف مهحػةح كدخػكؿ المد هػة  ح َّرؤ ػة ،مػرك تم ػت ت ػد(4)كدخحت م ة َّدلمد هةح اا َّ مرن رأ ت ز دن 

َّلد  ػدءت  دف ت د دخكؿ م ة دكف مهحة. كقد كردت الضدء ،دطضة ت طؼ األىمدء كاألَّ دؿ َّي اللرآفح 
هػك ك  ،طضهػد لالىػـ المضػرد  ػدء َّػي هػكع م ػ ف لػـ تت ػدكزا َّػي اللػرآفك ،دطضة لحمضرد كلح محة َّي اللػرآفح 

ي آ ػدت قأػص األهت ػدء َّػي آ ػدت  ث ػرةح مههػد مػد  ػدء ،دطضػة َّػ (الضدء)كقد  دءت  .(5)،طؼ الأضدت
                                                             

 . 76ح ص20: جالتمرير والتنوير  (1)
 .9: ا  ة سورة القصص  (2)
 .13ح ص5: جشرح المفصؿ  (3)
 . 55ح ص2: جالنمواألصوؿ في ح 148ح ص1: جلمقتضب هظر: ا  (4)
 . 222ح ص2: جدراس ت ألسلوب القرآف  (5)
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َُوَذْبؤَسْعَِتندبٌُٗلدًببِىلبهٌَِْٓوِبكََِسِػَبكِْيِْْبؤَُتقَبعَدنَصٍببِ َّبخَْٔغِدنيَببب: قدؿ ت دلو: اَّي قأة هكح ،ح ا الىالـ م  قكم ًَ

ػدٓدًبكَإَخَزَىُُْبخُيٌُّكدُٕبًَىُْْبظدٌَُُِٕٔ
(1) 

،ح ػا هذا تىح ة مف اا ت ػدلو ل تػدا كرىػكلا محمػد أػحكات اا كىػالما ،ح ػاح  ختػرا ،ػف هػكح 
مػ  مػد  ػدف  حلػو مػف  أها م ث َّي قكمػا هػذا المػدة  ػد،كهـ إلػو اا لػ ال كههػدراح كىػراح ك هػدراح الىالـ

،حػو الت ل ػب  أذل ال ضدر مف قكما. ح ث  دءت الضدء َّي قكلا )َّحتث( ،دطضة ،حػو قكلػا )أرىػحهد( دالػة
كهك مدة د،كتا قكماح ك ذلؾ الضدء َّي قكلػا )َّاخػذهـ( تض ػد الت ل ػبح ،طضػت الض ػؿ ،حػو قكلػا )أرىػحهد( 

 .(2)كهك مدة إقدمتا َّي قكما؛ ألف  الحتث مت لب تدلضدء الداؿ ،حو الت ل ب
دح مد  دء َّي قأة ى دهد مكىو ،ح ا الىػالـ:  كَسَقُشَضْبزِوِبػَْٖبـُنُرٍبًَهدَُطْبُِإُخْعِوِبهُقِّْوِبكمها أ  ن

ًَىُْْب بَّؾْؼُشًَُٕ
(3) 

ٍت( دءت الضدء َّي قكلا  ،دطضة دالة ،حو التر ث كالتمهؿ الزمهي م  الت ل ػبح َّػدلخكؼ  )َّىتىأيرى
ال ػػد د الػػذم حأػػؿ ألـ مكىػػو ،حػػو طضحهػػد   حهػػد تىػػتخدـ  ػػؿ الطػػرؽ فخضدلػػاح ك ػػدء الضػػرج مػػف اا 

أثرا تامرا مف أماح حتػو تأػرت تػاح كالػدل ؿ ،حػو ذلػؾ حػرؼ ال طػؼ ت دلو ،ف طر ؽ أختا التي تتت  
الضػػدء الػػداؿ ،حػػو الت ل ػػبح كىػػر،ة تهض ػػذ األمػػرح َّدلضػػدء ههػػد أك تػػت أف  الثػػدهي ت ػػد األكؿ كأٌف التلأػػػي 

 حَّلأػػػي األثػػػر ،ػػػف أخ ػػػؾاذهتػػػي كالتأػػػر ت ههمػػػد قػػػرب َّػػػي الزمػػػدفح كالم هػػػو: قدلػػػت أـ مكىػػػو ألختػػػا 
اتأػػرتا ،حػػو ك ػػاح َّى  َّػػذهتت تلأػػا حأك   ػػ ركا تملأػػكدؾ حكاتحثػػي ،هػػا مػػف غ ػػر أف  حػػس تػػؾ أحػػد

 .(4)ة   قأد لهد َّ ا اههد مدر 
ـ   -ج   ُث

ح َّهػػي كأٌمػػد ثيػػـٌ ح قػػدؿ اتػػف   ػػ ش: "حػػرؼ ،طػػؼ  ض ػػد الت ػػر ؾ َّػػي الح ػػـ كالترت ػػب مػػ  التراخػػي
راخ نػػد ،ػػف األكؿح َّحػػذلؾ   تلػػ  مكاقػػ ى الضػػدء َّػػي  دلضػػدء َّػػي أف الثػػدهي ت ػػد األٌكؿح إ   أههػػد تض ػػد مهحػػان كتى 

ح  مػػد تلػػكؿ: "َّاهػػد أ ػػ ريؾ"؛ ألف ال ػػزاء    ىتراخػػو ،ػػف "إٍف تيٍ ًطًهػػي ثػػـ أهػػد أ ػػ ريؾ"ؿ: ال ػػكابح َّػػال تلػػك 
. ك لأػد تػػدلتراخي أٌف ههػػدؾ (5)" ػكـى ال م ػػةح ثػـ ،مػػرنا ت ػد  ػػهرو  ا ػرط. َّ حػػو هػذا تلػػكؿ: " ػرتتي ز ػػدن ال

َّتػػػرة مػػػف الػػػزمف طك حػػػة ت ػػػكف تػػػ ف كقػػػكع الم هػػػو ،حػػػو الم طػػػكؼ ،ح ػػػا ككقك،ػػػا ،حػػػو الم طػػػكؼح كقػػػد 
امتدزت )ثـ( ،ف غ رهد مف حركؼ ال طؼ تدلترت ب كالمهحػة كد لتهػد ،حػو التراخػيح "ل ػف  هػذا التراخػي 

                                                             

 .14: ا  ة سورة العن بوت  (1)
 .346ح ص8: جالبمر المميط  (2)
 .11: ا  ة سورة القصص  (3)
ح مأػطضو حم ػدةح ال ػر ة ال دلم ػة لكه مػدفح أسػ ليب العطػؼ فػي القػرآف ال ػريـح ك هظػر: 578: صتيسير ال ػريـ الػرممف  (4)

 .127ـح ص1999ح 1اللدهرةح ط
 .14ح ص5: جشرح المفصؿ  (5)
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 هنػػدح كَّػػي ،لػػؿ المخدطػػب كحٌىػػا ح هنػػد  خ ػػ   ،تتػػدرات هضىػػ ة ك،لح ػػةح كتلػػد رات َّػػي تأػػكر المػػت حـ ح
 .(1)آخرح كألحكاؿ كدكاع تلت  هد ملدمدت ال الـ كى دقدتا ح هند ثدلثند"

ـٌ( حػػرؼ ،طػػؼ  ض ػػد الترت ػػب مػػ  التراخػػي َّػػي آ ػػدت قأػػص األهت ػػدء محػػؿ  كمػف أمثحػػة كركد )ثػػ
َّي قكلػا ت ػدلو: الدراىةح مد  دء َّي قأة ى دهد مكىو ،ح ا الىالـ م  َّر،كف كالمأل مف قكماح كذلؾ 

َصُبخُتُٔلتغِذَِّٖؼَُّْبزَؼَؽتنَدبِْٖٓبزَؼْذِىِْْبٌُٓعََبزِأَّدظِنَدببََُِبكِشْػٌََْٕبًَََِٓحِوِبكَظٌََُِٔخبزِيَدبكَدٗتظُشْبًَْْقَبًَدَٕبػَدهِس
(2) 

َّي هذا الى دؽ اللرآهي  ت ف اا ت دلو تػدر ف رىػكؿ مػف رىػحا كهػك مكىػو ،ح ػا الىػالـ ت ػد أف 
 ػػر أختػػدر الرىػػؿ الىػػدتلة التػػي أهح هػػد اا ل ضػػرهـ ك،هػػددهـح كهػػذا الضتػػرة التػػي تي ػػث َّ هػػد مكىػػو تػػٌ ف كذ

ـٌ(   دءت ت د َّترة زمه ػة طك حػة مػف الرىػؿ الىػدتل فح كهػذا ات ػع مػف خػالؿ اىػتخداـ حػرؼ ال طػؼ )ثػ
 .الذم دٌؿ ،حو الت د كالتراخي الزمهي ت ف األمـ الىدتلة كلحظة إرىدؿ مكىو ،ح ا الىالـ

تػزمف طك ػؿح  األهت ػدء الػذ ف ىػتلكات ػث ت ػد  ،ح ػا الىػالـ ألف مكىو ؛،حو المهحة ـ  كقد دلت ثي 
َّدلمهحػة تد،تتػدر م مػكع األمػـ المح ػي ،ههػد قتػؿح َّػإف مههػد مػد ت هػا كتػ ف مكىػو قػركف مثػؿ قػـك هػكحح 

،طػؼ ال محػة  متضدكتة الملدارح م  مد  لت ػ ا ـ  كمثؿ ،دد كثمكدح كقـك لكطح َّدلمهحة التي دلت ،ح هد ثي 
ي حرؼ )ثػػـ( ههػػد مىػػت مؿ َّػػدلَّػػح ك مػػالـز لهػػد إذا ،طضػػت تهػػد ال مػػؿتحػػرؼ ثػػـ مػػف التراخػػي الرتتػػي كهػػ
 .(3)م ه ي المهحة الحل لي كالم دزم

غػراؽ َّر،ػكف ك هػػكداح قػدؿ ت ػػدلو:  كمهػا مػد  ػػدء َّػي قأػػة ىػ دهد مكىػو ،ح ػػا الىػالـ كقكمػػا كا 
ؼَُّْبؤَؿتشَهتنَدبخُتأخَشَِّٖب*ٌُٓعَبًََْٖٓبَٓؼَوُبؤَـَْٔؼِنيَبًَؤَٗتفَْْندب

(4) 
ـٌ( لحد لػػة ،حػػو التراخػػي الرتتػػي تػػ ف مكىػػو ،ح ػػا الىػػالـ كمػػف م ػػاح كتػػ ف َّر،ػػكف  ال طػػؼ تػػػػ)ث
كقكماح ك ذلؾ لحد لػة ،حػو التمهػؿ حتػو  ػدخؿ آخػر  هػكد َّر،ػكف َّػي التحػر حتػو    ه ػك مػههـ أحػد. 

ػػػد كذلػػػؾ تتتد،ػػػد الملػػػدـ تػػػ ف الضػػػر ل ف ت ػػػد الم دهػػػة   كالت ت ػػػر تلكلػػػا )ا  خػػػر ف( َّ ػػػا د لػػػة التمهػػػؿ أ  ن
 .(5)( مف  دة التلدرب الم دهي ت ههـاءل ال م دفرى تى الم دفح لمد هٌص ،ح ا قكلا ت دلو )َّحٌمد 

بِ َّبػَفُدٌصخًبكِدِبببب*كَنَفَّْْندهُبًَؤَىَِْدوُبؤَـَْٔؼِدنيَبببكقكلا ت دلو َّي قأة ى دهد لكط ،ح ا الىالـ م  قكما: 

ؼَُّْبدََّٓشَْٗددبخُتدأخَشَِّٖببب*خُتـدزِشَِّٖب
ـ ( دا ن ،حػو التراخػي الرتتػي تػ ف ىػ دهد لػكط ،ح ػا ح (6)  ػدء حػرؼ ال طػؼ )ثيػ

                                                             

-هػػػػ1414ح 1محمػػد األمػػ ف الخ ػػرمح م تتػػة كهتػػةح اللػػدهرةح ط مػػف أسػػرار مػػروؼ العطػػؼ فػػي الػػذ ر الم ػػيـ "الفػػ ء  ثػػـ"   (1)
 .159ـح ص1993

 .103: ا  ة سورة األعراؼ  (2)
 . )تتأرؼ(.34ح ص9: جالتمرير والتنوير  (3)
 .66: ا  ة عراءسورة الش  (4)
 .181: صاإلعج ز البالغي في القصة القرآنية  (5)
 .172-170: ا  ة سورة الشعراء  (6)
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الىػػالـ كأهحػػا مػػف المػػؤمه فح كتػػ ف اللػػـك ال ػػدَّر ف كمػػد لحلهػػـ مػػف ال ػػذاب األلػػ ـ ال ػػد د الػػذم أكحػػو تػػا 
ل ظمػػة َّػػي قكلػػا )دٌمرهػػد( الػػداؿ ،حػػو ،ظمػػة الػػدمدر ك ػػدتا. كالت ت ػػر إىػػهدد َّ ػػؿ التػػدم ر إلػػو  ػػم ر ا

تلكلا )ا خر ف(  كحي تدلتمهؿ كالت د َّي الزمف كهذا َّ ػا م هػو التحل ػر لهػـ كافت ػددح كالتػاخر ،ػف  ػؿ 
 .(1)ك ا حتو اىتحلكا تا تحؾ الأضة

 متى -د 
)حتٌػو( لػـ تػرد ،دطضػة َّػي ذ ر الد تكر محمد ،  مة َّي  تدتػا )دراىػدت ألىػحكب اللػرآف( أٌف 

. كال طػػؼ تهػػد قح ػػؿح كال كَّ ػػكف  مه ػػكف ال طػػؼ تهػػد ،حػػو افطػػالؽح تػػؿ  ه ركهػػا التتػػةح (2)اللػػرآف ال ػػر ـ
 .(3)ك حمحكف قكؿ  دء اللـك حٌتو أتكؾح ،حو أٌف )حٌتو( اتتدال ة كأٌف مد ت دهد ،حو إ مدر ،دمؿ

ك  ػمؿ حػرَّ فح كهمػد )أـ(ح ك)أك(ح ك  : شػراؾ فػي اللفػظ والمعنػى بصػورة مقيػدةم  يقتضي اإل -2
  كهػػدف ،دطضػػدف إ  إذا اتأػػؿ مػػد ت ػػدهمد تمػػد قتحهمػػدح أٌمػػد إذا  دهػػت )أـ( تم هػػو )تػػؿ( َّ  ػػكف 

 ا  تراؾ َّ هد ت ف المت دطض ف َّي الحضظ َّلط دكف الم هو.
 :أـ - أ

ال دطضػػػة مػػػف حػػػركؼ ال طػػػؼ الم ػػػر  ة تػػػ ف الم طػػػكؼ كالم طػػػكؼ ،ح ػػػا َّػػػي الح ػػػـ  (أـ) دُّ  ىػػػتي 
 الم هوح كهي ،حو قىم ف:ك اف،راتي 

: تكأػػؼ )أـ( المتأػػحة ت كههػػد أداة مىػػتكقة ت ػػالـ م ػػتمؿ ،حػػو إحػػدل همػػزت ف: أـ المتصػػلة
 فح األكؿ:  كهػا همزة ا ىتضهدـ كهمػزة التىػك ةح كهػي التػي ت مػ  مػد ت ػدهد تمػد قتحهػد َّػي  ػ ل ف أىدىػ 

متأالن تا غ ر مىتغف ،هاح ألههد كاق ة ت ف   ل ف أك أ ػ دء    يٍ تضػو تاحػدهمدح كالثػدهي: م ػدر تا لػا 
َّي الح ـ اف،راتيح ل كف )أـ( مف أدكات ال طؼ. كقد تٌ ف اتػف اللػ ـ ىػتب   ػؿ )أـ( المتأػحة م ددلػة 

هلهمزة ا ىتضهدـ دكف تدقي أدكات ا ىتضهدـح َّلدؿ: "  ؛مػد   حكهػد م ددلػة لحهمػزة دكف هػؿ كمتػو ك  ػؼكا 
ُـّ  كالىػؤاؿ تغ رهػػد  حكالىػؤاؿ تهػد اىػتضهدـ تىػػ ط مطحػؽ غ ػر مل ػد تكقػت ك  حػدؿ حالتػدب ألف الهمػزة هػي أ

م ػ (متوػ)د تكقػت  ػإم   ؛اىتضهدـ مر ب مل د م ػ (حأ فػ)د تم ػدف  ػكا  م ػ ح  ػؼ :د تحػدؿ هحػككا   :د تهىػتة هحػككا 
ػ .كأـ ،مػره  ك  مػف ز ػده  حكأـ ،مػره  ك  أ ف ز ػده  حك  ؼ ز د أـ ،مره  :  لدؿكلهذا   حهؿ ز د ،هدؾ د كأ  ن
 .(4)ا" أطحتدف  ث رن  (أـ)َّألف الهمزة ك

                                                             

 .322: صاإلعج ز البالغيح 84ح ص14: جنظـ الدرر هظر:   (1)
 .132ح ص2: جدراس ت ألسلوب القرآف  (2)
هػػػػ(ح أػػححا ك،حٌػػؽ ،ح ػػا: أحمػػد ،ػػزك ،هد ػػةح 828)تح محمػػد تػػف أتػػي ت ػػر الػػدمدم هي شػػرح الػػدم ميني علػػى مغنػػي اللبيػػب  (3)

 .473ح ص1ـح ج2007-هػػػ1428ح 1مؤىىة التدر ف ال رتيح ت ركتح ط
 .205ح ص1: جبدائ  الفوائد  (4)
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كقد كردت )أـ( متأحة ت طػؼ مضػرد ،حػو مضػرد َّػي آ ػدت قأػص األهت ػدء محػؿ الدراىػةح مههػد 
ّدبفدلِسَِِبخُغِّفِْٖبؤَؤَسْزددذٌبُٓعَلَشِّهُدٌَٕبببىالـ كهك الى فح  لكؿ ت ػدلو: المد  دء َّي قأة ى دهد  كىؼ ،ح ا 

خَْْشٌبؤَِّبخَُِّوُبخُتٌخلِذُبخُتوَيَّدسُ
(1) 

 ػػػدءت )أـ( ههػػػد متأػػػحة ،دطضػػػة تض ػػػد الت  ػػػ فح َّحضػػػظ ال اللػػػة )اا( كقػػػ  م طكَّنػػػد ،حػػػو قكلػػػا 
ر خ ػػر أـ لهػػة كأرتػػدب مت ػػددة   تهضػػ  ك  ت ػػ ػػد أػػدحتٌي َّػػي الىػػ ف أ،تػػددة آ)أأرتػػدب(ح كالم هػػو: أم 

 ،تددة اا المتضرد تدل ظة كالكحداه ة.  
كقد  دءت )أـ( متأحة ت طؼ  محة ،حو  محة َّػي آ ػدت قأػص األهت ػدءح كمػف األمثحػة ،حػو 

هدددٍَبعَددنَنْظُشُبؤَفَددذَهتطَبؤَّْبًُنْددطَبِٓددَٖبببذلػػؾح قكلػػا ت ػػدلو َّػػي قأػػة ىػػ دهد ىػػح مدف ،ح ػػا الىػػالـ مػػ  الهدهػػد: 

خُتٌدرِزِنيَ
(2) 

( ،حػو ) يٍهػتى ًمػفى اٍل ػدًذًت فى كق ت )أـ( َّي ا  ػة متأػحة م ددلػة لهمػزة ا ىػتضهدـح ،طضػت  محػة 
(؛ ح ث ىتلت أـ ال دطضة تهمزة ا ىتضهدـ التي لحتأكر؛ ألٌف الهدهػد أختػر ىػح مدف ،ح ػا  دىٍقتى قكلا )أىأى

ديكفى ًلح  ػػػٍمًس ًمػػػٍف ديكًف الالىػػػالـ تختػػػر المح ػػػة كقكمهػػػد تػػػاههـ ) ( َّغدظػػػا ح هلػػػذ مػػػد ىػػػم ح كطحػػػب ح ػػػاً  ىٍىػػػ ي
ح َّ مد إلو ا ىتضهدـ فزالػة مػد َّػي ذههػا مػف  ػؾح (3)ا هتهدء إلو مد أختراح لتحأ ؿ ،حـ مد غدب ،ها

كال ػػدكؿ الم ػػددؿ ت ػػد حػػرؼ ال طػػؼ )أـ( إلػػو الػػهظـ ال ح ػػؿ دكف أف  لػػدؿ: أـ  ػػذتت أك أـ  هػػت  دذتنػػدح 
َّ ػػػؿ ال ػػػكف َّدلدتػػػا الرىػػػكخ َّػػػي  هىػػػتتا إلػػػو ال ػػػذب؛ ألف   ألف  إقحػػػدـ الض ػػػؿ ) هػػػت( ت ػػػد )أـ( أدخػػػؿ َّػػػي

 ض ػػد اهخراطػػا َّػػي ىػػحؾ ال ػػدذت فح الػػذ ف أػػدر ال ػػذب ىػػمة كم ػػزة َّؼح أٌمػػد قكلػػا )مػػف ال ػػدذت ف( الكأػػ
 .(4)  رَّكف تهد

: غدلتند مد تل  ت ف  محت ف مىتلحت ف َّي م هدهمدح ل ؿ مههمد م هو خػدص  خػدلؼ أـ المنقطعة
كقؼ أداء أحػدهمد كتمدمػا ،حػو ا خػر؛ َّحػ س تػ ف الم ه ػ ف مػد    ػؿ أحػدهمد  ػزءنا ك   تم هو ا خرح 

. كتػدؿ ،حػو اف ػراب (5)ح كهذا هك الىتب َّي تىم ة الهحك  ف لهد تاـ المهلط ة أك المهضأحةمف الثدهي
 َّت كف تم هو )تؿ( كهذا مد ،ح ا ،دمة الهحدة كالمضىر ف. 

م هػػػػو )تػػػػؿ( كتدلتػػػػدلي ا  ػػػػتراؾ تػػػػ ف الم طػػػػكؼ كقػػػػد كردت )أـ( َّػػػػي آ ػػػػدت قأػػػػص األهت ػػػػدء ت
مػػد  ػػدء َّػػي قأػػة ىػػ دهد كالم طػػكؼ ،ح ػػا  ػػدف َّػػي الحضػػظ َّلػػط دكف الم هػػوح كمػػف األمثحػػة ،حػػو ذلػػؾح 

                                                             

 .39: ا  ة سورة يوسؼ  (1)
 .27: ا  ة سورة النمؿ  (2)
 .189ح ص13: جالج م  ألم  ـ القرآف  (3)
 .231: صاإلعج ز البالغيح ك هظر: 363ح ص3: جال ش ؼ  (4)
 .597ح ص3: جالنمو الوافيح 171ح ص2: جشرح التصريا  (5)
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َٖببببببببىح مدف ،ح ا الىالـ م  الهدهدح كذلؾ َّي قكلا ت ػدلو:  ِٓد َٕب ّْبًدد ُتُيْذُىدَذبَؤ َِب بَؤَسٍبخ ُِد ٍَبٓددب ْْدَشبَكودد ًََظَلوََّذبخُيَّ

خُتـدجِسِنيَ
(1) 

 دءت )أـ( ههد مهلط ة تم هو )تؿ( تض د اف رابح أم تؿ هػك غدلػبح كد لػة افطدلػة تػػحرؼ 
ال طؼ )تؿ( التا  د كالتحل ؽ أٌف الهدهد هػك غدلػبح َّ  ػكف الم هػو: أم لػـ أرل الهدهػد هدههػد  تػؿ هػك 

  .  (2)غدلب
 أو  - ب

هػػذا  لػػكؿ اتػػف  هػػي: "مػػف ذلػػؾ )أك( ح كلاأل ػػ دءاألأػػؿ َّػػي )أك( أف ت ػػكف فحػػدل ال ػػ ل ف أك 
ف  ػدف  حَّهي ،هدهد ،حو ذلػؾ حتأرَّت ؼك   حأ ف  دهت حإهمد أأؿ ك  هد أف ت كف ألحد ال  ل ف كا 

. (3)"هلحهػد ،ػف أأػؿ تدتهػد حتػو د،ػدا إلػو أف حح ا هذا مف حدلهد َّػي ت ػض األحػكاؿت  هـ قد خضي ،
كالتخ  ر   هػي أٌف المخدطػب  محػؾ حر ػة اخت ػدر أحػد َّتل  ت د طحب لضظند أك تلد رناح كتاتي )أك( لحتخ  ر 

المت دطض ف َّلط ملتأرنا ،ح ا دكف ال م  ت ههمدح لك كد ىتب  مه  ال مػ  ىػكاء أ ػدف الىػتب ،رَّ نػد أك 
 .  (4) ر، ند

ح مػػد  ػػدء َّػػي قأػػة ىػػ دهد التخييػػركمػػف أمثحػػة م ػػيء )أك( َّػػي آ ػػدت قأػػص األهت ػػدء تم هػػو 
بِرتبهَدٍَبٌُٓعََبُِلَعَدهُبَُددبؤَزْدشَقُبلَعَّدَبؤَزُِْدؾَبَٓفَْٔدغَببببببقكلا ت ػدلو: خ رح كذلؾ َّي مكىو ،ح ا الىالـ كتحثا ،ف ال

خُتسَمْشَِّْٖبؤًَْبؤَْٓنَِِبلُوُسًد
(5) 

 كَّػػؽ ك ػػا مػػف أك ػػا اف،ػػراب كالتضىػػ ر َّ ػػدءت )أك( َّػػي ا  ػػة)أك( تػػػ طدلػػت ال محػػة تػػدل طؼ
 ح)أتحػػػػغ(،حػػػو الض ػػػؿ الم ػػػدرع  ت طػػػؼ الض ػػػؿ الم ػػػدرع )أم ػػػي( ح(6) ،دطضػػػة لحتخ  ػػػر ألحػػػد ال ػػػ ل ف

كاا –ح كاللػػػكؿ تػػػدلتخ  ر ههػػػد اكدهػػػرن  دأك أىػػػ ر زمدهنػػػ أتحػػػغ م مػػػ  التحػػػر ف و  أزاؿ أىػػػ ر حتػػػكالم هػػػو: 
هك ك ا قكم؛ ألف  مكىو ،ح ا الىالـ  دف هما كتض  را أف   د ال خص الذم  تحػث ،هػا كهػك  -أ،حـ

ٌمػػد الىػػ ر حلتنػػد إف لػػـ   ػػدا حتػػو  تحػػغ الخ ػػر؛ لػػذلؾ قػػدـ  تتخ  ػػر هضىػػا إٌمػػد أف  تحػػغ م مػػ  التحػػر فح كا 
مػف الم هػو   ػكف لحتخ  ػر َّدلطحػب مضهػـك تلػد رناتدلطحػب لت تتغدا كهك إ  ػدداح كأٌمػد ىػتؽ )أك(ملأكدا كم

 .َّ اها  طحب مف هضىا كَّتدا أٍف  ض ؿ ذلؾ

                                                             

 .20: ا  ة سورة النمؿ  (1)
 .223ح ص8: جالبمر المميط  (2)
 .457ح ص2: جالخص ئص  (3)
 .604ح ص3: جالنمو الوافي  (4)
 .60: ا  ة سورة ال يؼ  (5)
إ  أف أم ػػو زمدهنػػد ( َّت ػػكف هدأػػتة لحض ػػؿ الم ػػدرع ت ػػدهدح َّ  ػػكف التلػػد ر: ههػػدؾ مػػف الهحػػدة مػػف   ػػؿ )أك( تم هػػو )إ  أف  (6)

 .854ح ص2: جالتبي ف.  هظر: أت لف م ا َّكات م م  التحر ف
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بِرتبحهػدر َّػي  دهػب الطػكرح قػدؿ ت ػدلو: كمهاح مد  دء َّػي قأػة مكىػو ،ح ػا الىػالـ كرؤ تػا ل 

 (1)ٍؤًَْبؤَـِذُبػَََِبخُنَّدسِبىُذًَُؼَِِِّبآظٌُِْْْبِٓنْيدبزِوَسَظٍببخخٌُْٓؽٌُخببِِِّٗبآَٗغْطُبٗدسًبكَودٍَبُِإَىِِْوِبخسَؤٍبٗدسً
َّي هذا ا  ة  ت ف اا لحظة الت ك ؽ التػي أرادهػد لهت ػا مكىػو ،ح ػا الىػالـح كهػذا األمػر   حػا 
 ل  ت ف أمر فح كاللر هة التي تك ػع ذلػؾ َّ ػؿ األمػر )ام ثػكا(ح الػذم ،لتػا الرؤ ػة الكا ػحة الت هػة التػي 

هحاح كات ػع ذلػؾ   غمكض َّ هد ك   تهةح كهي رؤ ة الهدر التي مف خاللهد ى تحدد مأ را كمأ ر أ
تػػ)أك( الدالػة ،حػو التخ  ػرح  الم درع )أ ػد( ،حػو الم ػدرع )آتػ  ـ(  طؼإطدلة تهدء ال محة تمف خالؿ 
د أك أللو كالم هو:  ؛ لػذلؾ  ػدءت ا الى ر َّ مد أى ر َّ ا َّ هد هي إلو الىػت ؿد تدلطر ؽ قدأدن ،درَّن  خأن

مػد أف  ز ػد َّ  ػد أػدحب إت دها تلتس أمػر محلػؽح َّهػك إمػد أف  اخػأك لحتخ  ر؛ ألف   ذ اللػتس   غ ػرح كا 
ٍف  ػػدف التضىػػ ر ،حػػو أهػػا مػػف  .(2)ا الطر ػػؽ مثحػػا َّ أػػحتاالهػػدر قدأػػدن  المم ػػف أٍف   مػػ  تػػ ف األمػػر ف كا 

،حػػو هػػذا  م نػػد َّػػػ)أك( فمػػف  دلػػا ،حػػو الطر ػػؽ َّ حػػكز األمػػرا ي مػػف الهػػدر تلػػتس ك  ػػد ،هػػدهدم نػػد َّ ػػات
 ،دطضة فَّددة افتدحة.

ح كد لتهػػد ،حػو ال ػػؾ أحػػد أتػػرز م ده هػد؛ تػػؿ ق ػػؿ إٌف ال ػػؾ م هدهػػد الشػػؾكقػد تػػرد )أك( تم هػػو 
الحل ليح ك  تل  إ  َّي ى دؽ الختر. كالمت حـ َّي حػدؿ ال ػؾ     ػرؼ المت ػ فح تػؿ   ػكف متػرددنا َّ مػد 

آف تضىػػر تاحػػد أختػػر تػػاح كهػػذا األمػػر    أػػع هىػػتتا إلػػو  ػػالـ اا ت ػػدلو؛ لػػذلؾ د لػػة ال ػػؾ َّػػي اللػػر 
: ت ػػ  ؾ الىػػدم  تػػامر قأػػدا والثػػ ني: ال ػػؾ المهىػػكب إلػػو مػػت حـ ،حػػو ىػػت ؿ الح د ػػة. األوؿم ه ػػ ف: 

 .(3)المت حـ م  ،حما تا ،حو ك ا الت   ف
كمػف د لػػة )أك( ،حػو الت ػػ  ؾ َّػي آ ػػدت قأػص األهت ػػدءح قكلػا ت ػػدلو َّػي قأػػة ىػ دهد مكىػػو 

َبٌُٓعََبخُتإَـَََبًَعَدسَبزِإَىِِْوِبآَٗظَبِْٖٓبـَدِٗرِبخُيٌُّسِبَٗدسًخبهَدٍَبُِإَىِِْوِبخٌُْٓؽٌُخبكَََِّٔدب،ح ا الىالـ ك،كدتا إلو مأر:  هَنَ

بِِِّٗبآَٗغْطُبَٗدسًخبَُؼَِِِّبآظٌُِْْْبِٓنْيَدبزِخَسَشٍبؤًَْبـَزتًَشٍبَِٖٓبخُنَّدسِبَُؼٌََُِّْْبظَقْيٌََُِٕ
(4) 

ػٍذكىةو ال محة الطك حة ت طؼ الهىؽ تػ)أك( قكلا ت دلو  تىػرو أىٍك  ى ـٍ ًمٍههىػد ًتخى (. ح ػث   ػكز )لى ىح ي آًت  ي
َّىػػػ دهد مكىػػػو ،ح ػػػا  حأف ت ػػػكف حػػػرؼ ،طػػػؼ  ض ػػػد الت ػػػ  ؾ َّػػػي م ػػػدؿ الختػػػر كالح د ػػػة َّػػػي )أك( ههػػػد
 .-كاا أ،حـ–مد   دا ههدؾح ك  ؾ تمد   كد ختر أك  ذكة  الىالـ     حـ

                                                             

 .10: ا  ة سورة طو  (1)
 .195ح ص16: جالتمرير والتنوير  (2)
مضهػػـك  ػػدمؿ مػػ  تحد ػػد د لػػة األدكاتح محمػػد حىػػف ال ػػر ؼح مؤىىػػة الرىػػدلةح  معجػػـ مػػروؼ المعػػ ني فػػي القػػرآف ال ػػريـ  (3)

 .433ح ص1ـح ج1996-هػػػ1417ح 1ت ركتح ط
 .29: ا  ة سورة القصص  (4)
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كقػد  ػدءت تم هػو )الػكاك( َّػي آ ػدت قأػص األهت ػدءح كَّػؽ ك ػا  )الػواو( كقد تػرد )أك( تم هػو 
هددٌُُخبّددبببمػف أك ػا اف،ػراب كالتضىػ رح كمػف أمثحػة ذلػؾح قكلػا ت ػدلو َّػي قأػة ىػ دهد هػكد ،ح ػا الىػالـ: 

َٗلتؼَََبكِِبؤٌَْٓخُِندبٓدبَٗؾاُخببَِّٗيَبَُإَٗتطَبخُتمَُِِْْبخُشَّؽِْذُؽُؼَْْرُبؤَفَُظُيَبظَإتُٓشُىَبؤَْٕبَٗعتشُىَبٓدبَّؼْسُذُبآزدئُٗدبؤًَْبؤَْٕب
(1) 

(طدلت ال محة ت طؼ المأدر المؤكؿ  أف (ح ك  ػكز )أىٍف هىتٍػريؾى ،حو المأػدر المػؤكؿ  )أىٍف هىٍض ىؿى
تػػامرؾ أف  اتؾأأػػحك ت ػػكف )أك( ههػػد تم هػػو )الػػكاك( ،حػػو ا،تتػػدر أٌف ههػػدؾ تلػػد رنا َّػػي ال ػػالـح كالم هػػو: 

ح ك   أع ،طؼ )أف هض ؿ( ،حػو مض ػكؿ هترؾ أف هض ؿ َّي أمكالهد مد ه دءهترؾ مد   تد آتدؤهدح أك أف 
ح كهػذا خػالؼ المػراد؛ ض ػؿ َّػي أمكالهػدتتػامرؾ أف ألٌف الم هو  تغ رح َّ  كف التلد ر: أأػالتؾ  ؛)تامرؾ(

ر ت ض الهحدة تلػد ر آخػرح كهػك   ػؿ . كقدٌ (2)ألٌف ى دهد    ب ههدهـ أف  ض حكا َّي أمكالهـ مد   دءكف
 كتههػػدؾأأػحكاتؾ تػػامرؾ أف هتػػرؾ مػد   تػػد آتدؤهػػدح األمػر  ػػدلههي َّت ػػكف الأػالة آمػػرة كهده ػػةح كالتلػػد ر: 

ح ك،حو هذا التلد ر   كف قكلا )أف هض ؿ( م طكَّند ،حو مد المكأػكلة َّػي (3)أف هض ؿ َّي أمكالهد مد ه دء
 قكلا )مد   تد(.

ا،تتػػدر )أك( تم هػػو الػػكاكح كهػػذا مػػد ر حػػا  مػػ  مػػف المضىػػر فح ل كهػػا هخحػػص ممػػد ىػػتؽ إلػػو 
متهدىػػب مػػ  التلػػػد ر ف الىػػدتل ف التػػي قػػػدركهمدح كأف د لػػة الػػػكاك متهدىػػب مػػ  ىػػػ دؽ ا  ػػة؛ ألف ىػػػ دهد 
   ب أمر قكما تدألمر ف م ند تترؾ ،تددة غ ر اا كترؾ مد  ض حكها تامكالهـ تم ػ لتهـح كهػذاف األمػراف 

 .(4)ؿ الحزاـ   التخ  ر،حو ىت 
ح كهػي حدلػػة   ك ػػكد ح كذلػؾ ت ػػد  ػالـ م مػػؿ َّتػاتي لتضأػػ ؿ هػذا اف مػػدؿللتفصػػيؿكتػرد )أك( 

لحتضأػ ؿ َّػػي آ ػػدت قأػص األهت ػػدءح مػػد  أمثحػػة م  لهػػد. كمػف (5)َّ هػد ل ػػؾو ك  إتهػدـو ك  تخ  ػػرو ك  إتدحػػةو 
ًَّددبهَدٌِّْب بَّفْدشَِٓنٌَُّْْبؽِدودهِِبؤَْٕبببببت ػدلو:  دء َّي قأة ى دهد    ب ،ح ا الىالـ م  قكماح كذلؾ َّي قكلا 

ُّقِْسٌَُْْبِٓؽتَُبٓدبؤَفدذَبهٌََّْبٌُٗقٍبؤًَْبهٌََّْبىٌُدٍبؤًَْبهٌََّْبفدُِكٍبًَٓدبهٌَُّْبٌُُهٍبِٓنٌُْْْبزِسَؼِْذٍ
(6) 

حمحػػه ـ ت  ( لحتضأػػ ؿح كالم هػػو: قىػػٍكـى هيػػكحو أىٍك قىػػٍكـى هيػػكدو أىٍك قىػػٍكـى أػػدًلعو  ػػدءت )أك( َّػػي  محػػة )
،داكتي كتغ يح كَّراؽ الد ف الذم أهد ،ح اح ،حو افأرار ،حو مػد أهػتـ ،ح ػا مػف ال ضػر تػداح ك،تػددة 

                                                             

 .87: ا  ة سورة ىود  (1)
 .546ح ص10: جاللب ب في علـو ال ت بح 373ح ص6: جالدر المصوفح 452ح ص15: جج م  البي ف هظر:   (2)
 .387ح ص18)تضى ر الرازم(: ج مف تيا الغيبح 452ح ص15: جج م  البي ف  (3)
ح محمػػد األمػػ ف الهػػررم ال حػػكمح إ ػػراؼ كمرا  ػػا: د. هد ػػـ محمػػد تفسػػير مػػدائؽ الػػروح والريمػػ ف فػػي روابػػي علػػـو القػػرآف  (4)

 .206ح ص13ـح ج2001-هػػ1412ح 1مهدمح دار طكؽ اله دةح ت ركتح ط
ػ جي  ((5 هػػػػ(ح قػػٌدـ لػا كك ػػ  669أتػػك الحىػف ،حػػي تػف مػؤمف تػػف محمػد الم ػػركؼ تػدتف ،يأػضكر اف ػػت حي )ت حشػرح جمػػؿ الّزج 

ح 1ـح ج1998-هػػػػػػػ1419ح 1هكام ػػػا كَّهدرىػػػا: َّػػػكاز ال ػػػٌ درح إ ػػػراؼ: الػػػد تكر إم ػػػؿ   لػػػكبح دار ال تػػػب ال حم ػػػةح ت ػػػركتح ط
 . 189ص
 .89: ا  ة سورة ىود  (6)
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َّ أ ت ـ مثؿ مػد أأػدب قػـك هػكح مػف الغػرؽح أك قػـك هػكد  األكثدفح كتخس الهدس َّي الم  دؿ كالم زافح
 .(1)مف ال ذابح أك قـك أدلع مف الر ضة

 شراؾ المعطوؼ والمعطوؼ عليو في اللفظ دوف المعنىم  يقتضي إ -ث نًي 
كهػػػذا ا  ػػػتراؾ   ػػػكف َّػػػي ال المػػػة اف،رات ػػػة َّلػػػط دكف الم هػػػوح كحركَّػػػا هػػػي )تػػػؿ(ح ك)ل ػػػف(ح 

 ك) (ح كى تـ التطرؽ إلو هذا الحركؼ حىب م  لهد ،دطضة َّي آ دت قأص األهت دء.
  بؿ - أ

)تػػؿ(   ػػد حرَّنػػد لح طػػؼ   طػػؼ تػػا مضػػردنا كمر تنػػدح كأ ػػدكا أههػػد قػػد  ذ ػػر الهحػػدة كالتالغ ػػكف أف  
ت ػػكف هىػػلند  لػػ  ت ػػد اف  ػػدب كالهضػػي كتػػاتي اتتدال ػػة َّتلػػ  ت ػػدهد  محػػة اىػػم ة أك َّ ح ػػة َّ  ػػكف م هدهػػد 
اف ػراب. كقػػد ،حػؿ الهحػػدة كالمضىػركف م ػػيء )تػؿ( ،دطضػػة َّػي اللػػرآف تاحػد م ه ػػ ف: األكؿ: اف ػػراب 

لػػدؿ مػػف غػػرض  خػػر مػػ  تلػػدء مػػد قتػػؿ )تػػؿ( ،حػػو حدلػػا مػػف غ ػػر إتطػػدؿ. ت  ػػدم أم ا ها هتلػػدلي التك 
كالثدهي: اف راب افتطدلي الذم  ض ػد هضػي ح ػـ ىػدتؽ ،ح هػد أكردا اللػرآف ال ػر ـح ح د ػة لح ػـ أك ختػر 
همػػد ،حػػو  ثتػػدت هػػذا الح ػػـ لمػػد ت ػػد )تػػؿ(ح َّ  ػػكف اف ػػراب لػػ س ،حػػو الحضػػظ الملػػكؿح كا   ػػدء فتطدلػػاح كا 

 .(2)الح ـ الذم ت مها خترهـ
مد  دء َّي ى دؽ قأػة ىػ دهد لػكط ،ح ػا الىػالـ مػ   كمف أمثحة ذلؾ َّي آ دت قأص األهت دءح

بٌَُِّْْٗبَُعَإتظٌَُٕبخُشِّـَدٍَبؽَيٌَْشًبِْٖٓبدًُِٕبخُنِّغَدءِبزََتبؤَٗتعُْْبهٌٌَّْبُٓغْشِكٌَُٕقكماح كذلؾ َّي قكلا ت دلو: 
(3) 

ػٍؿ أىٍهػتيـٍ قىػٍكـه ميٍىػًرَّيكفى كذلػؾ تػدلحرؼ )تػؿ( َّػي  محػة )طدلت ال محة ت طؼ الهىػؽ  ( كهػك حػرؼ تى
 ض ػد ا  ػػراب ا هتلػدليح َّىػػ دهد لػػكط ،ح ػا الىػػالـ اهتلػػؿ َّػي مخدطتػػة قكمػا مػػف التك  ػػد َّػي قكلػػا )إٌه ػػـ 
لتػػاتكف الر ػػدؿ( إلػػو اف ػػراب ا هتلػػدلي تػػػ)تؿ(ح لالهتلػػدؿ مػػف غػػرض ا ه ػػدر إلػػو غػػرض الػػذـ كالت ػػه   

 حارت ػػدب اللتػػدلع كتػػد،كا إلػػو اتتػػدع ال ػػهكات،ػػف حل لػػة حػػدلهـ "التػػي تك ػػب  ختػػدر متهـ اللػػذرة كافت ػػر 
كهك أههـ قػـك ،ػددتهـ افىػراؼ كت ػدكز الحػدكد َّػي  ػؿ  ػيءح َّمػف ثػـ أىػرَّكا َّػي تػدب ق ػدء ال ػهكةح 

 .(4)"حتو ت دكزكا الم تدد إلو غ ر الم تدد
ػػ مػػد  ػػدءكمػػف أمثحػػة ال طػػؼ تػػدلحرؼ )تػػؿ(ح   د َّػػي حػػد ث ىػػ دهد لػػكط مػػ  قكمػػا كذلػػؾ َّػػي أ  ن

َٕبَِٖٓبخُتؼدَُِٔنيَبت دلو:  ح ث قدؿح اللأة هضىهد َٕبخُزًُّتشخ ٌٌّْبب*ؤَظَإتظٌُ َٕبٓدبخََِنَبٌَُُْْبسَزٌُُّْْبِْٖٓبؤَصتًخـٌُِْْبزََتبؤَٗتعُْْبهَ ًَظَزَسًُ

ػددًَُٕ
(5) 

                                                             

 .455ح ص15: جج م  البي ف في تأويؿ القرآف  (1)
 .497ح ص2: جمعجـ مروؼ المع ني في القرآف ال ريـ  (2)
 .81: ا  ة سورة األعراؼ  (3)
 .125ح ص2: جال ش ؼ  (4)
 .166: ا  ة سورة الشعراء  (5)
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هلمػة اا تهػـح َّػي َّ حهػـ الضدح ػة ت ػدلو ،ػف ،تػدا لػكط ،ح ػا الىػالـح أهػا أهػذر قكمػا اا ختر  
. َّدل محػة كر دكف افهػدثح كذلػؾ َّدح ػة ،ظ مػةالتي لـ  ىتلهـ إل هد أحد مف تهػي آدـح كهػي إت ػدف الػذ 

(الطك حة ت طؼ الهىؽ قكلا ت دلو  ػٍؿ أىٍهػتيـٍ قىػٍكـه ،ػدديكفى ح ػث طدلػت ال محػة تحػرؼ ال طػؼ )تػؿ( كهػك  )تى
ملػػدـ المك،ظػة كا ىػػتد ؿ إلػػو د  ػػراب ا هتلػدلي  ػػدف مػف لط ػراب ا هتلػػدلي مػف  ػػيء إلػو  ػػيءح َّ

ألخػذ تاأػرح ألف  ػرؼ الرىػدلة  لت ػي اف،ػالف تتغ  ػر المه ػر كا ؛تغح ظد لطه ػدر ت ػد ل هػا ؛ملدـ الذـ
تػدلح ف َّػإف لػـ  هضػ   ئكأهػا  تتػد حاىتطدع تحىدها غح ظ افه در    هزؿ مها إلو ل هػا مراتب اف،الف َّإف

. كتت ع  ذلؾ د لة ال طؼ تتؿ مف خالؿ ا هتلدؿ مػف ال محػة الض ح ػة الدالػة مد هك أ د اهتلؿ مها إلو
(،حو المكاظتػة ،حػو قتػ ع الض ػؿ إلػو ا  تضػدء تلكلػا  ػٍؿ أىٍهػتيـٍ قىػٍكـه ،ػدديكفى تهت ػا ،حػو أف  ال ػدكاف ىػ  ة  )تى

 .(1)َّ هـ حتو أدر مف أىدى دتهـ كملكمدتهـ
كَََِّٔدبـدءَبعَُِْْٔدَٕبهددٍَبؤَظُِٔدذًَُِّٖٗبزِٔددٍٍببببم  تحل س:  ،ح ا الىالـ ىح مدفكقكلا ت دلو َّي قأة ى دهد 

َّّعٌُِْْبظَلتشَلٌَُٕ كَٔدبآظدَِِٗبخَُِّوُبخَْْشٌبَِّٓٔدبآظدًُْْبزََتبؤَٗتعُْْبزِيَذِ
(2) 

 ختػػػر اا ت ػػػدلو ،حػػػو لىػػػدف هت ػػػا ىػػػح مدف ،ح ػػػا الىػػػالـح َّت ػػػد أف  ػػػدء رىػػػكؿ تحلػػػ س تدلهد ػػػة 
 مػػػةح قػػػدؿ ىػػػ دهد ىػػػح مدف مخدطتنػػػد لحرىػػػكؿ كالمرىػػػؿ تغح تنػػػد لححد ػػػر ،حػػػو الغدلػػػبح قػػػدؿ )أتمػػػدكهف ال ظ

تمػػدؿ( هػػذا اىػػتضهدـ غر ػػا ا ه ػػدر كهػػذا َّ ػػا اىػػتهزاء كاحتلػػدر لحمػػدؿ ملدتػػؿ مػػد أرادا مػػههـ مػػف إىػػالـ 
لػدؿ مػف إه ػدرا اهتكا  مدفح ثـ اهتلؿ إلو اىتخداـ حرؼ ال طؼ )تؿ( الذم  ض د اف ػراب ا هتلػدليح كهػك 

ر د،ػػػا إلػػ هـ ،حػػ هـ إمػػدادا تمػػػدؿ كتػػكت خهـ تضػػػرحهـ تهػػد تهـ َّػػػرح تطػػر كاَّتخػػػدرح  إلػػو رد ذلػػػؾ المػػدؿ كا 
. َّ  ػػكف الم هػػو: َّحمػػد (3)كد لػػة اف ػػراب ههػػد لحتهت ػػا ،حػػو إف امػػدادا ،ح ػػا الىػػالـ تدلمػػدؿ مه ػػر كقتػػ ع
أتأػده كههي تدلمػدؿ كالهػدا د  دءت رىؿ المح ة تحل سح تدلهد ة ال ظ مة قدؿ ى دهد ىح مدف مه ػرنا ،حػ هـ 

مػف ز هػػة  حَّمػد أ،طػدهي اا مػف الهتػػكة كالمحػؾ كالكاىػ  خ ػر ممػػد أ،طػد ـ ! ـ ،حػو  ضػر ـ كمح  ػػـ ألتػر 
  مف ىمتي تػؿ مػف حػدل ـ ك ػ م ـ أف تضرحػكا تمػد ح َّهذا ل س مف حدلي ك َّال حد ة لي تهد ت ـ حالح دة

   .(4) يهدل إل  ـ مف متدع الده د الزالؿ
َّػػػدل طؼ تػػػدلحرؼ )تػػػؿ( َّػػػي ا  تػػػ ف الىػػػدتلت ف كقػػػ  تػػػ ف ال مػػػؿ كذلػػػؾ كَّػػػؽ ك ػػػا مػػػف أك ػػػا 

 .(5)اف،راب كالتضى ر؛ ألف  ال طؼ ت ف ال مؿ  دلز ،هد ت ض الهحدة
هػد ثالثػة  ػركط: األكؿ: أف   ػكف الم طػكؼ تهػد مضػردناح : ا ػترط الهحػدة لح طػؼ تل ْف المخففة - ب

كالثػػدهي: أ  تلتػػرف تػػدلكاكح ألف الػػكاك ،دطضػػةح ك    تمػػ  ،دطضػػدفح كالثدلػػث: أف تىػػتؽ تههػػي أك 
                                                             

 .180-179ح ص19: جالتمرير والتنوير  (1)
 .36: ا  ة سورة النمؿ  (2)
 .285ح ص6)تضى ر أتي الى كد(: ج إرش د العقؿ السليـ  (3)
 .375ح ص2: جصفوة التف سير  (4)
 .  236: صفي مروؼ المع ني الجنى الداني  (5)
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همػػػد  ػػػدءت تم ػػػدف أخػػػرلح  هضػػػي. كتهػػػذا ال ػػػركط لػػػـ تػػػرد )ل ػػػٍف( ،دطضػػػة َّػػػي اللػػػرآف ال ػػػر ـح كا 
.(1) د ىتدراؾح كا تتداءح كالتك  د

 ػػدء ز ػػد   ح هحػػك: أف  تلػػدمهد إثتػػدت: أحػػدهد: (2)ثالثػػة ت ػػكف ) ( ،دطضػػة ت ػػركط: لع طفػػةَل ا - ت
أف  :كالثدلػػػػػػثؼ. أ  تلتػػػػػػرف ت ػػػػػػدط :الثػػػػػػدهي. اا   ،مػػػػػػرن ا ػػػػػػرب ز ػػػػػػدن ح هحػػػػػػك: أك أمػػػػػػر ح،مػػػػػرك
تخػالؼ  حألها  أدؽ ،حو ز د اىـ الر ؿ (؛ دءهي ر ؿ   ز د)َّال   كز  حمت دطضدهد(3) ت دهد

كتد،تتػػػدر هػػػذا ال ػػػركط َّػػػإٌف ) ( لػػػـ تلػػػ  ،دطضػػػة َّػػػي اللػػػرآف  ( َّ ػػػدلز.امػػػرأة ػػػدءهي ر ػػػؿ   )
َّػػػي أداء كظ ضػػػة  األقػػػكلال ػػػر ـح تػػػؿ غدلتنػػػد مػػػد ت ػػػكف ملترهػػػة تػػػكاك ال طػػػؼ الػػػذم  ىػػػتلهدح كهػػػك 

.(4)ال طؼح  مد أٌف ذلؾ مخدلؼ ألحد  ركط ال طؼ الىدتلة كهك ،دـ اقتراههد ت دطؼ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


  

                                                             

 .922ح ص2جمعجـ مروؼ المع ني في القرآف ال ريـ: ح ك هظر: 590: صالجنى الداني في مروؼ المع ني  (1)
 .266ح ص1: جمغني اللبيب هظر:   (2)
 أم أف  خدلؼ مت دطضدهد أحدهمد ا خر.  (3)
 .887ح ص2: جمعجـ مروؼ المع ني في القرآني  (4)
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 إطانة بناء اجلمهة بانبدلادلبحث انرابع: 
ثػػـ  تػػدؿ م ػػدف ذلػػؾ ا ىػػـ  ا ىػػـ يهػػذا تػػدبه مػػف الض ػػؿ  ىػت مىؿي َّػػ: "تلكلػػا التػػدؿ ىػػ تك ا ،ػر ؼ

ًمؿى َّ  .(1)"األٌكؿ كذلؾ قكلؾ: رأ تي قكمىؾ أ ثرىهـ ياىـه آخر َّ ىٍ مىؿي َّ ا  مد ،ى
ػػد  ػػدف َّ ػػا ز ػػددة َّػػي (2)"ةطىػػهيػػكى الت ػػدًت  الملأػػكد تػػدلح ـ تػػال كاً كحػػد ا اتػػف ه ػػدـ تلكلػػا: " ح كلم 

ػػد  مػػف المل ػػدات الهػػي ت مػػؿ ،حػػو إطدلػػة تهػػدء ال محػػة تدلتت  ػػة كذلػػؾ؛ ألف  التلر ػػر كاف  ػػدح كالت ر ػػر ،ي
زالػة التػكهـ كَّػرارنا مػف الحػتس كطحتنػد لط  ػدز ك ػذلؾ  ح    خحػك ،ػف ت ػدف كا   ػدحالتدؿ قػد  ػذ ر لحت ػدف كا 

ف لـ   ف الملأكد مها تدلذات  .(3)ؿ َّي التدؿ"ال دم كا 
 التدؿ ،حو أرت ة أقىدـ هي:  :أقس ـ البدؿ

 بدؿ  ؿ مف  ؿ )البدؿ المط بؽ(: -أوًَل 
ح كىم دا اتف مدلؾ تػدؿ مكاَّػؽ مػف مكاَّػؽ أك (4)هذا الهكع مف التدؿ أطحؽ ،ح ا ى تك ا )هك هك(

 تا تػػػ)تدؿ ال ػ ف مػف تىػم -رحمػا اا-كاىتحىف اتف اللػ ـ  (5)التدؿ المطدتؽ؛ لكقك،ا َّي اىـ اا ت دلو
ح لهػذا ذهػب أحػد التػدحث ف (6)ال  ف أك المكاَّؽ مف المكاَّؽ(؛ ألف هذا التدؿ   رم َّ مد    لتؿ التت  ض

التدحث ف إلو أف  تىم ة هذا الهكع مف التدؿ تػػ) تدؿ  ؿ مف  ؿ( تحتػدج إلػو إ،ػددة هظػرح إذ إههػد دخحػت 
هي األكلو مػ  اف ػدرة إلػو أهػا  يىػم و تػدؿ  ػؿ َّي أمر ،لدلدمح كرأل أف  تىم تا تدلمكاَّؽ أك المطدتؽ 

 ح كهك األكلو َّ مد هحىب كاا ت دلو أ،حـ.(7)مف  ؿ
 :  تعريفو عند النم ة

ػرىاطى الٍ )هحػك:  (8)"م هػدا ؽي ٍتػهك تدؿ ال ي ممػد هػك طً " ح ًأػرىاطى ال ػًذ فى اٍهػًدهىد الأ  ـى هػذا ح ك (9)(ميٍىػتىًل 
كَّػي التثه ػة  هحػك: مػررت تاخ ػؾ ز ػد كتاختػؾ ههػدح كافَّػراد َّي التذ  ر كالتاه ث المتدؿ مها التدؿ  كاَّؽ

 إف  ػػػدف المتػػػدؿ مهػػػا لضػػػظ هحػػػك: ،رَّػػػت اته ػػػؾ المحمػػػد فح كَّػػػي ال مػػػ : ،رَّػػػت أأػػػحدتؾ الز ػػػد فح إ 

                                                             

 . 150ػح ص1: جال ت ب  (1)
 .445: صشرح شذور الذىب  (2)
 .183ح ص3جم شية الصب ف: ح 258ح ص2: جشرح المفصؿ هظر:   (3)
 . 151ح ص1: جال ت ب  (4)
 . 184ح ص3: جم شية الصب فح ك هظر: 3ح ص3: جاألشمونيشرح ح 333ح ص3: جينظر: شرح التسييؿ   (5)
 . 968ح ص4ج بدائ  الفوائد:  (6)
ح  ػد ر  ػه در تػد كمح رىػدلة د تػكرااح  ح ػة ا دابح  دم ػة تغػدادح إ ػراؼ: الػد تكر َّد ػؿ التقييد ب لتواب  في القرآف ال ريـ  (7)

 .102ـح ص1996-هػػ1417الىدمراليح 
 .401ح ص3: جأوضا المس لؾ  (8)
 . ك ا ا ىت هدد: كقكع )أراط( الثده ة تدؿ  ؿ مف  ؿ مف )أراط( األكلو.7-6: ا  ة سورة الف تمة  (9)
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 دى ًأػػأك قي  ح(1)"وأْعَن َبػػ ً  ؽَ ائِ دَ َمػػ*ِلْلُمتقػػيف مفػػ زا ِإف  قكلػػا ت ػػدلو: " َّإهػػا قػػد  تػػدؿ مهػػا ال مػػ  هحػك؛ المأػدر
 ال د،ر: طدتؽ َّي التثه ة كال م  هحك قكؿالتضأ ؿ َّال  

 (2)َو نػػػػت  ػػػذي رجَلْيػػػػِف رجػػػؿ َصِميَمػػػػة     َوُأْخػػػػَرى رمػػػى ِفيػػػَي  الز َمػػػ ف َفَشل ػػػػػِت 
ح كذلؾ تاف   ػكف لح ػخص اىػمدفح أك أىػمدءهح ك مف تدؿ ال ؿ مف ال ؿ"  كالغرض  ػتًهر الت دفي

ر فح َّإذا ذ ر أحدى ا ىمىٍ فح خػدؼ  ح كتت  هد ،هد آخى ـي م ػتًهرنا    أفتت  هد ،هد قكـو   ػكف ذلػؾ ا ىػ
. ،هد المخدطبح ك ذ ر ذلؾ ا ىـى ا خرى ،حو ىت ًؿ تػدًؿ أحػدهمد مػف ا خػر لحت ػدفح كا   زالػًة ذلػؾ التػكهُّـً

ح كقػد رؼ ،تػد ااح ك    حػـ أٌهػا ز ػد  ػ المخدطػبح َّلػد   ػكز أف   ػكف (مػررت ت تػد اا ز ػدو )َّإذا قحت: 
ح ك    حـ أهٌ   .(3)"المخدطب لم رَّة دا ،تد ااح َّتاتي تد ىمىٍ ف  م    كز أف   كف ،درَّند تز دو

همػػد  كالحغػػة ال رت ػػة ،هػػدمد تػػاتي تػػػػ)التدؿ المطػػدتؽ(   تػػاتي تػػا تػػدكف َّدلػػدة أك ت ػػ ؿ ، ػػكالي كا 
دح َّهػي ت ػتا "تح ا إلو إه دء ،القة  افتداؿ تطر لة التدؿ المطدتؽ؛  ػي تز ػد المتػدؿ مهػا ت دهنػد كتك ػ حن

َّي هذا ،القة اله ت تمه كتاح إ  أف  التػدؿ    ػؼ المتػدؿ مهػا تت ػدف حل لتػاح كاله ػت    ػؼ المه ػكت 
 ح كه ػػد َّػػػي هػػذا الهػػكع مػػػف التػػدؿ التىػػػدكم ت هػػا كتػػ ف المتػػػدؿ مهػػا َّػػػي الم هػػو مػػػ (4)"تت ػػدف م هػػو َّ ػػػا

اخػػتالؼ َّػػي الحضػػظ َّػػي األغحػػب األ،ػػـح كقػػد   ػػكف ههػػدؾ اتضػػدؽ َّػػي الحضػػظ ت ػػرط أف   ػػكف التػػدؿ مت هنػػد 
د لحمتدؿ مها.  كمك حن

كمف كركد هذا الهكع مف التػدؿ َّػي آ ػدت قأػص األهت ػدء مػد كرد َّػي ىػكرة األ،ػراؼ مػف قأػة 
هَددٌُُخبآَٓنَّددبزِدشَذِّبخُتؼَددَُِٔنيَببببب قػدؿ ت ػدلو: م  َّر،كف كالىحرة كا  مدف الىحرة تػرب ال ػدلم ف. ى دهد مكىو 

سَذِّبٌُٓعََبًَىَدسًَُٕ
كفى )ح طدلػت ال محػة تدلتػدؿ المطػدتؽح َّ  ػكز َّػي (5)  تػد ن أف   ػرب ( رىب  ميكىىػو كىهىػدري

للال  تكهـ أههـ أرادكا َّر،كف كلػـ  لتأػركا (ح كالغرض التالغي كالد لي لحتدؿ ههد؛ رىب  اٍل ىدلىًم فى )  طدتؽ
ػػد لػػلال  تػػكهـك  ،حػػو مكىػػو  ح ك ػػذلؾ لػػلال المتدلغػػة َّػػي كأػػؼ َّر،ػػكف تاهػػا رب  م ػػ  ال ػػدلم ف أ  ن

إذ رتمػػد  تلػو لحتػػكهـ رالحػة ألهػػا  ػدف رٌتػػو  تػكهـ متػكهـ مػػف قػـك َّر،ػػكف الملػر ف تإله تػػا أف  الىػ كد لػاح 
ألها أدخؿ َّي دَّ  التػكهـ أك أل ػؿ الضدأػحة أك  ؛محؿ آخر َّي أغراح كلذا قدـ هدركف َّي مكىو 

                                                             

 .32-31: ا  ة سورة النبأ  (1)
ـح 1971-هػػػػ1391ح  م ػػا ك ػػرحا: إحىػػدف ،تػػدسح دار الثلدَّػػةح ت ػػركتح البيػػت مػػف الطويػػؿ لػػػ)  ثيػػر عػػزة( فػػي ديوانػػو  (2)

ح  ال ػػدهد: إتػػداؿ المضػػرد مػػف المثهػػو ألف هػػذا المضػػرد كهػػك )ر ػػؿ أػػح حة( قػػد ،طػػؼ ،ح ػػا )ر ػػؿ( الثده ػػة َّك ػػب أف  ػػؤتو 99ص
ح 1964ح ص4: جارتشػ ؼ الضػػرب مػف لسػ ف العػػربح 267ح ص2: جشػرح المفصػؿتدىػم فح كهػذا هػك م هػو التضأػ ؿ.  هظػػر: 

 . 7ح ص3: جشرح األشموني
 . 258ح ص2جشرح المفصؿ:   (3)
 .187ـح ص1997ح 1ح م تتة لتهدف هد ركفح ت ركتح طنظ ـ اَلرتب ط والربط في تر يب الجملة العربية  مصطفى مميدة  (4)
 .122: ا  ة سورة األعراؼ  (5)
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كمرا،ػػدة الضكاأػػؿ ت ػػدد ت ػػكف مطػػردة َّػػي ح (1)د مهػػاح كقػػدـ مكىػػو ههػػد ل ػػرَّا أك لحضدأػػحةألهػػا أ تػػر ىػػهن 
  ىػ مد ح كت  ف َّي ت ر ػؼ التػدؿ طر ػؽ ت ر ػؼ اف ػدَّة؛ ألههػد مػف أخأػر الطػرؽ كأك ػحهد " اللرآف

 .(2)"د ،حو الذات ال ح ة،حمن  داىمن  إذا لـ   كهكا   رَّكف
 مػ  قكمػا(. كممد كرد مف هذا الهكع مف التدؿ َّي آ دت قأص األهت دء )قأة ىػ دهد هػكد 

َُّدبىٌَُبآخِز بزِنَدفَِْعِيَدببَِّٕبسَزِِّبػَََِبفِشَخبِقدؿ ت دلو:  وٍِْْهٍبُٓغْعَِِّٗبظًٌَََِّتطُبػَََِبخَُِّوِبسَزِِّبًَسَزٌُِّْْبَٓدبِْٖٓبدَخزَّصٍببِ
(3) 

( ال محة الطك حة تدلتدؿ ـٍ ت  يػ رى ت ي كى حىو الح ًا رى ت ػي ػدءت  حمػة ) .)ًإه ي تىكى  ٍحتي ،ى مػف  مطػدتؽ( تػدؿ رى
لضػػظ ال اللػػة )اا( م ػػركر ك،المػػة  ػػرا ال ىػػرة الملػػدرة ،حػػو آخػػراح كالغػػرض الػػد لي مػػف التػػدؿ الت ػػدف 

تدا ىتحدها ك مدؿ ،هد تا تا ك،أمتا لػاح كقػد قػرر  ة هكد د لة ،حو مز د ثلكاف  دح؛ ألف َّ ا 
د كَّ اح تإظهدر التك ؿ ،حو مف  ضدا  رهـ ذلؾ ف  أ  ن ت ح ؿ لهضي  ػرهـ تطر ػؽ ترهػدهي   هػي أه ػـ كا 

لػػـ تتلػػكا َّػػي اللػػكس مهز،ػػد كتػػذلتـ َّػػي م ػػددتي م هػػكد ـ   تلػػدركف ،حػػو  ػػيء ممػػد تر ػػدكف تػػي َّػػإهي 
تػػا كهػػك مػػدل ي كمػػدل  ـ    أػػدر ،ػػه ـ  ػػيء ك   أػػ تهي أمػػر إ  متك ػػؿ ،حػػو اا ت ػػدلو كاثػػؽ ت الء

 .(4)تإرادتا
خُتسَددذَبًَهَدذَّضْببب ًَخعْدعَسَوَدبقػدؿ ت ػدلو:  مػ  امػرأة ال ز ػز. كمها مد  دء مف قأة ىػ دهد  كىػؼ 

ُتلََْدبعَِّْذَىَدبَُذٍَبخُتسَدذِبهَدَُطْبَٓدبـَضَخءُبَْٖٓبؤَسَخدَبزِ ٌُِْْهَِْٔقَوُبِْٖٓبدُزُشٍبًَؤَ َُّدبؤَْٕبُّغْفََٖبؤًَْبػَزَخذٌبؤَ إَىِِْيَبعٌُءًخببِ
(5) 

ح كَّػي ا  ػة إ دتػة (6) دء المأدر المؤكؿ )أف  ى ف( تد ن مطدتلنػد أك  ػؿ مػف  ػؿ مػف ) ػزاء(
قكلهػػد تػػذ ر ح ح ػػث لػػـ تأػػرح َّػػي (7)لىػػؤاؿ امػػرأة ال ز ػػز أم مػػد  ػػزاء مػػف أراد تاهحػػؾ الىػػكء إ  الىػػ ف

هػػػا أراد تهػػػد ح كأف  ألههػػػد ا ىػػػكءن   كىػػؼح كا   ف أك ٍىػػػا َّحلػػػا أف  ي  ػػػؿ مػػػف أراد تاهحػػػؾ ىػػػكءن  قأػػػدت ال مػػػـك
كلمػد ،ر ػتا لحىػ ف كال ػذاب كك ػب ،ح ػا الػدَّ   غ َّ مد قأدتا مف تخك ؼ  كىػؼألف ذلؾ أتح ؛  ذب

ح كافت ػػػدف تدلتػػدؿ ههػػػد َّ ػػا د لػػػة ،حػػو "ً،ظىػػػـ مكقػػ  الىػػػ ف مػػف ذكم األقػػػذار ح ػػث قرهتػػػا (8)،ػػف هضىػػا
 ح كتذلؾ طدلت ال محة تهذا الهكع مف التدؿ.(9)ألل ـ"تدل ذاب ا

                                                             

ح 3: جإعػػراب القػػرآف وبي نػػوح 53ح ص9: جالتنػػويرالتمريػػر و ح 27ح ص5: جروح المعػػ نيح 265ح ص2: جفػػتا القػػدير  (1)
 . 426ص
 . 53ح ص9: جالتمرير والتنوير  (2)
 .56: ا  ة سورة ىود  (3)
 . 281ح ص6: جروح المع ني  (4)
 .25: ا  ة سورة يوسؼ  (5)
 . 408ح ص12: جالجدوؿح 570ح ص3: جال ت ب الفريد  (6)
 .409صح 6: جروح المع نيح 23ح ص3: جفتا القدير  (7)
 . 260ح ص6: جالبمر المميطح 105ح ص2: جتفسير النسفيح 459ح ص2: جل ش ؼا  (8)
 . 260ح ص6: جالبمر المميط  (9)
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مػػػ  قكمػػػا؛ إذ  لػػػكؿ ت ػػػدلو:  كمهػػػا مػػػد رد َّػػػي ىػػػكرة األ،ػػػراؼ مػػػف قأػػػة هتػػػي اا مكىػػػو 
ًَهَيَّؼْنَدىُُْبخؼتنَعَِْبػَؾْشَشَبؤَعْسَدىًدبؤًَُٓٔد

اٍثهىتىػٍي )مػف قكلػا  كهػك تػدؿ مطػدتؽ)أىػتدطند( طدلت ال محة تدلتدؿ ح (1)
ػح (3)ح   تم  ز؛ ألها  م ح كمم ػز مػد ،ػدا ال  ػرة مضػرد ه ػرة(2)(أىٍىتىدطند،ىٍ رىةى  د َّدلىػتط مػذ ر كهػك كأ  ن

د ،حػػو أف هػػذا ال حػػة لػػك اهضػػردت لمه ػػت إذ الىػػتط تم هػػو األمػػةح قػػدؿ الطتػػرم: كقػػدؿ كهػػك قػػد ،ػػد مؤهثنػػ
 .(4)ه ثت ض ال كَّ  ف لمد  دف الىتط تم هو األمة غحب التا

ؿ م  ز ت  هـ مف ت ض حتو أدركا أىػتدطدنح  ػؿ ىػتط م ػركؼ ،حػو كالم هو: أف  اا ،زك 
ـُ اْثَنْي َعَشَر َنِقيبً َوَبَعْثن  اهضراداح ل ؿ ىتط هل بح  مد َّي قكلا ت دلو: "  (5)" ِمْنُي

َّي ىكرة األ،ػراؼ مػف قأػة هتػي  م يء التدؿ المطدتؽ َّي آ دت قأص األهت دء مد  دءكمف 
 م  قكما كهـ مف قت حة )ثمكد( الذ ف خدلضكا أمرا ك ضركا تا.  اا أدلع 

َٕبؤََّٕبفَدُِقدؿ ت دلو:  ْْبؤَظَؼٌَُِْٔ َٖبِٓنْيُ ْٖبآَٓ َٖبخعْعُنتؼِلٌُخبَُِٔ َٖبخعْعٌَتسَشًُخبِْٖٓبهٌَِْٓوِبَُِِّزِّ ٍَبخُتََِٔإُبخَُّزِّ مًدبُٓشْعََ بِْٖٓبسَزِّوِبهَد

ُٓآِْنٌَُٕبهَدٌُُخببَِّٗدبزَِٔدبؤُسْعََِبزِوِ
ٍف آمىفى ) كق  قكلاح (6) ( ًلمى ـٍ ( تإ،ددة ال دمؿ كهك اٍىتيٍ ً ضيكاالذ ف )تد ن مف  ًمٍههي

ح ح ك  ػكف المىت ػ ضكف  حهػـ المػؤمه ف َّلػط(قكمػا) ،حػو( مػههـ) إف ،دد ال ػم ر َّػي مطدتؽكهك تدؿ 
مػػػد تػػػدؿ  ك  ػػػكف المىت ػػػػ ضكف مػػػههـ المػػػػؤمف  ت ػػػػض مػػػف  ػػػٌؿ إف ،ػػػػدد ال ػػػم ر ،حػػػػو المىت ػػػ ض فكا 

ظهػػػدرا كالتهأػػػ ص ،ح ػػػاح َّلػػػد (7)كال ػػػدَّر ح كد لػػػة هػػػذا افتػػػداؿ التأػػػر ع تإ مػػػدف أكللػػػؾ المىت ػػػ ض ف كا 
رحكف ترىػػف اف مػػدف َّػػي قحػػكتهـ كتغحغػػؿ تػػداخحهـح إلػػو حػػد   حهػػـ  كا هػػكف تػػا الطغػػدة كالمت تػػر ف ك أػػ

 .  (8)تذلؾ لحمأل الذ ف اىت تركا
م  إخكتا تإللدلػا َّػي أ،مػدؽ ال ػب  ىكرة  كىؼ مف قأة ى دهد  كىؼ كمها مد كرد َّي  

 ثـ م يء قدَّحة ت در َّاخذكا كتد،كا َّي مأر.
  

                                                             

 .160: ا  ة سورة األعراؼ  (1)
عرابػو  (2) : التبيػ فح 303ح ص1: جمشػ ؿ إعػراب القػرآفح 305: صإعػراب القػرآف للنمػ سح 383ح ص2: جمعػ ني القػرآف واع
 . 146ح ص3: جلفريدا ال ت بح 599ح ص1ج
 تم  ز )اثهتي ، ر( محذكؼ لضهـ الم هو تلد را: اثهتي ، رة َّرقة.  (3)
 . 484ح ص5ج الدر المصوف:ح 465ح ص2: جالممرر الوجيز في تفسير ال ت ب العزيز  (4)
 . 291ح ص2: جفتا القديرح  هظر: 12: ا  ة سورة الم ئدة  (5)
 .75: ا  ة سورة األعراؼ  (6)
 . 391ح ص3: جإعراب القرآف وبي نوح 365ح ص5: جالدر المصوفح 123ح ص2: جل ش ؼا  (7)
 . 123ح ص2: جال ش ؼ  (8)
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ًَؽَشًَْهُبزِؽٍََٖٔبزَختظٍبدَسخىَِْبَٓؼْذًُدَشٍبًًَدٌُٗخبكِْوِبَِٖٓبخُضَّخىِدذَِّٖبقدؿ ت دلو: 
تػد ن  (2)كقػ  قكلػا )دراهػـ(ح (1)

هػػػدقص ،ػػػف الل مػػػة  قح ػػػؿفو ثىمى ًتػػػتػػػد،كا  ألهػػػا ممهػػػكع مػػػف الأػػػرؼح أممػػػف )ثمػػػف( كهػػػك م ػػػركر تدلضتحػػػة 
  ػػدكف مػػد دكف األرت ػػ ف ك زهػػكف  ألههػػـ  ػػدهكا ؛ك  تػػكزف اقح حػػة ت ػػد ،ػػدن تػػدراهـ أك ز ػػؼ  اد ظػػدهرن هلأػػدهن 

ػػد أتػػدؿ مهػػا (3)األرت ػػ ف كمػػد َّكقهػػد ك ػػدف ، ػػر ف درهمػػد ح كد لػػة ذلػػؾ؛ أف  الػػتخس لمػػد  ػػدف قحػػ الن هدقأن
لحم هو كتىض هند لرأ هـ كت   تند مف حدلهـ" "تا  دنا

(4). 
 :  بدؿ البعض مف ال ؿ -ث نًي 

 .(5)أطحؽ ى تك ا ،حو هذا المأطحع ) يء مها( كلـ  ىت مؿ مأطحع )تدؿ ت ض مف  ؿ(
هك تدؿ ال زء مف  حاح قح ال  دف ذلؾ ال زء" تدلهىػتة إلػو التػدقي مػف المتػدؿ مهػاح "أك ت ر ضا: "
أ ثػػر" مهػػا " ػػػ: أ حػػت الرغ ػػؼ ثحثػػا"ح َّدلثحػػث أقػػؿ مػػف التػػدقيح كهػػك الثحثػػدفح "أك هأػػضا"ح مىػػدك ند" لػػا "أك 

تػدؿ ت ػػض  ح كالضدلػدة مػػف(6)"َّدلهأػؼ مىػدك لحهأػػؼ الثػدهيح "أك ثحث ػا"ح َّدلثحثػػدف أ ثػر مػف الثحػػث التػدقي
أراد أف  تػػػ ف  أم: ك ػػػدءهي قكمػػػؾ ت  ػػػهـ حا رأىػػػا ػػػرتت ز ػػػدن  :هحػػػك قكلػػػؾ حلحتت ػػػ ف   ػػػكف أهػػػا ال ػػػيء

أف   ػكف ح كال ػدتط َّ ػا (7)كأف   حمؾ أف ت ض اللـك  ػدء    حهػـ حالمك   الذم كق  ال رب تا مها
كأف  أػػع ) ىػكاء  ػدف هػػذا ال ػزء قحػ الن أك مىػدك ند أك أ ثػر(ح  د مػػف المتػدؿ مهػاا حل ل نػالتػدؿ  ػزءن   ػكف 

ًدع الىدرؽ أهضػاح ك   أػع قطػ  ح َّ أع قكله(8)ا ىتغهدء ،ها تدلمتدؿ مهاح ك   ضىد الم هو تحذَّا د:  ي
رادة هػػذا الم هػػوألهػػا    لػػدؿ: قي قطػػ  الىػػدرؽ أهضػػا؛  َّػػال تػػد َّػػي ح طػػ  الىػػدرؽ. ،حػػو م هػػو قطػػ  أهضػػاح كا 

م ػف ا هتػداء إل ػا ممػد أل دؿلػك حػذؼ التػح كذلؾ   هي أها التدؿ ال زلي مف د لة مد قتحا د لة إ مدل ة
 ػر أف  ال ػالـ  تلػو َّ ػا  ػيء مػف افتهػدـ ك،ػدـ الك ػكح مػف ح غ(9)قتحا مف غ ر أف  ختؿ ال الـ تحذَّػا

 ح ث تحد د د لة ذلؾ الحضظ ال حي أك اف مدلي.
                                                             

 .20: ا  ة سورة يوسؼ  (1)
ذ ر الحغك كف أف لضظة )دراهـ( أأحهد لضظة َّدرى ة م رتة كأف  الدٍرهىـ كالد رًهـ )ت ىر الهدء( لغة أخرل كههػدؾ لغػة أخػرل هػي   (2)

 هي ًدٍرهدـ كقد كردت َّي قكؿ ال د،ر:
 َلو أّف ِعْنِدي م َئتي ِدرى ـِ      لج َز ِفي آف ِقي  َخيَت مي

َي ِريؼِ َتنْ كال م  دراه ـ ك دءت َّي قكؿ الضرزدؽ:   ِفي َيَداَى  الَمَصى ِفي ُ ؿ  َى ِجَرٍة ... َنْفَي الد راىيـ َتْنق ُد الص 
ػػػدىٍرهىـ )تضػػػتع الهػػػدء( أم:  ث ػػػر الػػػدراهـ. ك  َّ ػػػؿ لػػػا.  هظػػػر:  ح 5: جالصػػػم حك لػػػدؿ َّػػػي التأػػػغ ر )در همػػػدت كدر هػػػـ(ح كر ػػػؿ مي

 . 150-149ح ص32ج :ت ج العروسح 199ح ص12: جلس ف العربح 298ح ص3: جالمخصصح 1918ص
 . 101ح ص2: جتفسير النسفي  (3)
 . 47ح ص10: جنظـ الدرر في تن سب اآلي ت والسور  (4)
 . 154-151ح ص1: جل ت ب هظر: ا  (5)
 .  192ح ص2: جشرح التصريا على التوضيا  (6)
 .165ح ص1جالمقتضب:   (7)
 .402ح ص3: جأوضا المس لؾ  (8)
 . 667ح ص3: جالنمو الوافي  (9)
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َُّددببقػدؿ ت ػدلو:  كهأػرة اا لػا إف خذلػا الهػدس كلػـ  هأػركا. اا محمد هتي  َّي قأة اكمه بِ

ؼَدَِِٗبخؼتنَِْْٖببِرتبىَُٔدبكِِبخُتـَدسِببِرتبَّوٌٍُُبُِقَدلِسِوِبَُدبظَمْضَْٕببَِّٕبخَُِّوَبَٓؼَنَدبكَإَٗتضٍََبخَُِّوُببظَنْقُشًُهُبكَوَذْبَٗقَشَهُبخَُِّوُببِرتبؤَخْشَـَوُبخَُّزَِّٖبًَلَشًُخ

ْْبظَشًَْىَدبًَـَؼَََبًََِِٔصَبخَُّزَِّٖبًَلَشًُخبخُغُّلتََِبًًَََِِٔصُبخَُِّوِب ِتَْدبًَخَُِّوُبػَضِّضٌبلٌٌَِْْىَِِبخُتؼُعٌَِْنَعَوُبػََِْْوِبًَؤََّّذَهُبزِفُنٌُدٍبَُ
ال محة ح (1)

ػد ًَّػي اٍلغىػدرً )الطك حة قكلا ت دلو:  كا ثىػدًهيى اٍثهىػٍ ًف ًإٍذ هيمى اي ال ًذ فى  ىضىػري ...ػػ كقػ  قكلػا )إذ همدح ػث  (.ًإٍذ أىٍخرى ى
ا تح ػث أم َّ ضػرض زمػف إخرا ػا ممتػدن ؛ (3)ح كال دمؿ َّ هػد )َّلػد هأػرا((2))إذ أخر ا( إذ  لكؿ( تدل ف مف

؛ كد لػة (4)تح ث  أدؽ ،حو زمف اىػتلرارهمد َّػي الغػدر كزمػف اللػكؿ المػذ كر َّهػك تػدؿ ت ػض مػف  ػؿ
 .(5) ر المده  مف التدل ةتا زمدف متى  َّال  تكهـ التغدالتدؿ ههد الت دف كز ددة الك كح؛ ألف المراد 

خَُّزُِبؤََٓدذًَُّْْبزِٔددببببًَخظَّوٌُخقدؿ ت دلو:  م  قكما. كمها مد كرد َّي ىكرة ال  راء مف قأة هكد 

بزِإَٗتؼدٍّبًَزَنِنيَ*بظَؼٌََُِْٕٔ ؤََٓذًَُّْْ
كقكع  محة )أمد ـ( الثده ة تدؿ ت ض مف  ػؿ مػف )أمػد ـ( األكلػو؛ ألههػد ح (6)

ح (7)  ػػمؿ األه ػػدـ كغ رهػػد (مػػد ت حمػػكف)ألف ؛ ت حل هػػدح َّت ػػكف داخحػػة َّػػي األكلػػوتد،تتػػدر مأخػػص مههػػد 
الثده ػػػة أكَّػػػو مػػػف األكلػػػو تتاد ػػػة الم هػػػو أف ت ػػػكف ال محػػػة   ػػػرطال محػػػة تدل محػػػة تكهػػػذا  ي ػػػدُّ مػػػف إتػػػداؿ 

 ذ ػػػػر ت ػػػػض ال هدأػػػػر مضأػػػػحة ألهٌم تهػػػػد ،هػػػػدح كالضدلػػػػدة مػػػػف التػػػػدؿ كالغػػػػرض الػػػػد لي مهػػػػا (8)المػػػػراد
تهت هػػػد إلػػػو ه ػػػـ اا ،حػػػو ،تػػػددا كهػػػي أكَّػػػو ممػػػد قتحهػػػد ح ك ػػػذلؾ المخػػػدطت فح ت ػػػد ذ رهػػػد ت ػػػ ؿ م مػػػؿ

                                                             

 .40: ا  ة سورة التوبة  (1)
ح 3: جالفريػػد ال تػػ بح 644ح ص2: جالتبيػػ ف ػك ز الهحػػدة كالمضىػػركف أف   ػػكف قكلػػا )إذ همػػد( ظرَّنػػد لػػػػ)ثدهي اثهػػ ف(  هظػر:    (2)

 . 288ح ص5: جروح المع نيح 52ح ص6: جالدر المصوفح 267ص
هىػ  أف   ػػكفى ال دمػػؿي َّػي التػػدًؿ هػك ال دمػػؿ َّػػي المتػدؿ مهػػا قىػد رى ،ػػدمالن آخػػرح أم: هأػرا إذ همػػد َّػػي قػ ؿ أبػػو البقػػ ء  (3) ػػٍف مى :" كمى

 . 52ح ص6: جالدر المصوفح 267ح ص3: جال ت ب الفريدح كاهظر: 644ح ص2: جالتبي فالغدر. 
 . 102ح ص4: جإعراب القرآف وبي نو  (4)
 . 202ح ص10: جالتمرير والتنويرح 288ح ص5: جروح المع ني  (5)
 .133-132: ا  ة سورة الشعراء  (6)
شرح التصريا على ح 539ح ص8: جالدر المصوفح 476ح ص2: جمغني اللبيبح 408ح ص3: ج: أوضا المس لؾ هظػر  (7)

 . 108ح ص7: جإعراب القرآف وبي نوح 108ح ص10: جروح المع نيح 201ح ص2: جعلى التوضيا
: شرح األشمونيح 1049ح ص2: جتوضيا المق صد والمس لؾ بشرح ألفية ابف م لؾح 476ح ص2: جيبمغني اللب هظػر:   (8)

 . 183ح ص3: جىم  اليوام ح 12ح ص3: جاألشموني
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ح كقػد ت ػكف (1)المراد م  التضأ ؿ مف غ ر إحدلة ،حو ،حـ المخػدطت ف ل هػددهـ كاىػت تدرهـ ولد لتهد ،ح
 .(2) محة )أمد ـ( الثده ة لالىتلهدؼ أك مضىرة لح محة األكلو   محؿ لهد مف اف،راب

قػػػدؿ  كالػػػه ـ التػػػي امػػػتف  اا تهػػػد ،ح ػػػا. كمهػػا َّػػػي قأػػػة ىػػػ دهد ىػػػح مدف تػػػف داكد ،ح همػػػد الىػػالـ
بزَنَّدءٍبًَؿَدٌَّخؿٍبًَت ػدلو:  خُؾََّْدىِنيَبًََُّ

(ح (3)  ح(5)تػدؿ ت ػض مػف  ػؿ مػف قكلػا )ال ػ دط ف( (4) ػدء قكلػا ) ػؿ 
 ػػؿ ته ػػدء مػػههـح كغػػك اص مػػههـ أم: مػػف ال ػػ دط ف  تهػػكف لػػا مػػد   ػػدء مػػف المتػػدهيح ك غكأػػكف َّػػي  أىٍم:

التهت ػا ،حػو ا هتضػدع مػههـ أم مػف ح كالغػرض الػد لي مػف افتػداؿ هػك (6)التحر َّ ىتخر كف لا الدر مها
 ال  طدف لذلؾ أتدؿ مههـ.

 : بدؿ اَلشتم ؿ -ث لثً 
ػد كمثٌػؿ لػا تلكلػا ت ػدلو: " همد أكردا ،ر ن َيْسػَأُلوَنَؾ َعػِف لـ  ٌ رؼ ى تك ا هذا الهكع مف التدؿح كا 

 .(7)"الش ْيِر اْلَمَراـِ ِقَت ٍؿ ِفيوِ 
  مػدؿتػدؿ  ػيء مػف  ػيء   ػتمؿ ،دمحػا ،حػو م هػدا تطر ػؽ اف : "َّهك أم د ت ر ضا ،هد الهحدة 
همػد هػك  ػيء ا ػتمؿ  ح (8)(أ، تهي ز د ،حما أك حىهاهحك: ) َّدلثدهي تدؿ األكؿ كل س إ دا ك  ت  ا كا 

ا ػتمؿ ،ح ػاح كم هػو ا  ػػتمدؿ أف  ت ػمف األكؿ الثػدهي ك  ػػكف الثػدهي قػدلـه تػا َّػػ يضهـ مػف َّحػكل ال ػػالـ 
ـى أف  الم ً ػػب لػػ س ز ػػدنا مػػف  هػػاح كذلػػؾ هحػػكأف  المػػراد غ ػػري المتػػدؿ م قكلػػؾ: ) أ، تهػػي ز ػػده ،حمػػا(ح َّيًهػػ

همػػد ذلػػؾ م هػػو َّ ػػاح ك،تػػرة ا  ػػتمدؿ أف تأػػتع ال تػػدرة تحضظػػا ،ػػف ذلػػؾ ال ػػيءح  ح ػػث هػػك لحػػـ كدـ كا 
ػػػًحبى ز ػػػده(ح كأهػػػت تر ػػػد ثكتػػػاح كأ، تهػػػي ز ػػػد كأهػػػت تر ػػػد ،حمػػػا كأدتػػػا كهحكهمػػػد مػػػف  َّ  ػػػكز أف تلػػػكؿ )ىي

                                                             

ح محمػػد ،تػػد الػػرحمف تػػف ،مػػر  ػػالؿ الػػد ف اللزك هػػي ال ػػدَّ ي الم ػػركؼ تخط ػػب دم ػػؽ اإليضػػ ح فػػي علػػـو البالغػػة هظػػر:   (1)
ح 108ح ص10: جروح المعػػػػ نيح 112ح ص3ح ج3هػػػػػػػ(ح تحل ػػػػؽ: محمػػػػد ،تػػػػدالمه ـ خضػػػػد يح دار ال  ػػػػؿح ت ػػػػركتح ط739)ت

ح دار ال تػػػب ال حم ػػػةح "ح أحمػػػد مأػػػطضو المراغػػػيعلػػػـو البالغػػػة" البيػػػ ف والمعػػػ ني والبػػػدي ح 170ح ص19: جالتمريػػػر والتنػػػوير
 .168ـح ص1993-هػػػ1414ح 3ت ركتح ط

ح 5: جالفريػد ال تػ بح 539ح ص8: جالػدر المصػوفح 112ح ص3: جاإليض ح في علـو البالغػةح 999ح ص2: جالتبي ف  (2)
 .108ح ص7جإعراب القرآف وبي نو: ح 64ص
 .37: ا  ة سورة ص  (3)
" ولػو جػ ءتيـ  ػؿ آيػةكهك اىت مدؿ كارد َّي اللرآف كال الـ الضأ عح قدؿ ت ػدلو: " لضظة ) ؿ( ههد مىت محة َّي م هو ال ث رح  (4)

بيػ  ُ ػؿُّ َذي ػ ٍؿ وَخْنَسػ َء َترَعػوي    إلػى  ػؿ [ح كقػدؿ الهدتغػة :)69" ]الهحػؿ: ثـ  لي مف  ػؿ الثمػرات[ كقدؿ ت دلو:" 97" ] كهس: آية
 . 265ح ص23: جالتمرير والتنويرظر: أم: تهد كحش  ث ر َّي رمدؿ  ث رة.  هَرّج ِؼ مف الرمِؿ ف رِد( 

ح 23: جالتمريػػػػر والتنػػػػويرح 158ح ص9: جالبمػػػػر الممػػػػيطح 506ح ص4: جالممػػػػرر الػػػػوجيزح 96ح ص4: جال شػػػػ ؼ  (5)
 . 265ص
 . 265ح ص23: جالتمرير والتنويرح 498ح ص4: جفتا القدير  (6)
 . 151ح ص1: جل ت ب.  هظر: ا217: ا  ة سورة البقرة  (7)
 . 4ح ص3: جاألشمونيشرح   (8)
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ح َّػػػدلمراد مػػػف تػػػدؿ ا  ػػػتمدؿ المتػػػدؿ مهػػػا تالزمػػػة مػػػف لكازمػػػا قػػػد ا ػػػتمؿ ،ح هػػػد ،حػػػو ىػػػت ؿ (1)الم ػػػدهي
اف مػػدؿ مػػ  لػػػكاـز أخػػرلح َّ ػػاتي تػػػدؿ ا  ػػتمدؿ ل ػػز ع هػػػذا الحػػكاـز الم ػػتمحة ك ثتػػػت ،حػػو كاحػػدة مههػػػد 

ػ همػد هػك ملأػكد تالزمتػا تضأ الن كت دهندح كهػذا     هػي تػاف المتػدؿ مهػا غ ػر ملأػكد تمدمن تػدؿ كهك)دح كا 
ا  ػتمدؿ(   ت ح تػا ك   زل تػاح كمػف ههػد  دهػت هىػتة المتػػدؿ مهػا إلػو الض ػؿ هىػتة م محػةح كح همػد  ػػرد 

؛ ألف تػدؿ ا  ػتمدؿ هػك مً  التدؿ  يٍضهـ ت حؽ الهىتة ٍف   حػؽ تػا الض ػؿ مػف ك هػة هظػر د ل ػة   ٌمػتضأػ الن
 .(2)هظر ة

ُْبخَُِّوُببِلْذٍَبخُيَّدجِلَعَِْْٖبؤََّٗيَدبٌَُُْْبًَظٌََدًَُّٕبقدؿ ت دلو:  آ دت قأص األهت دء مد  حي: كمها َّي ًَبِرتبَّؼِذًُُ

كِشَِّٖؤََّٕبؿَْْشَبرَخضِبخُؾًٌََّْصِبظٌٌَُُٕبٌَُُْْبًَُّشِّذُبخَُِّوُبؤَْٕبُّمِنَّبخُتمَنَّبزٌََِِِٔدظِوِبًََّوتيَغَبدَخزِشَبخُتٌَد
(3) 

قكلا )أههد ل ـ( تد ن مف )إحدل الطدلضت ف( كهك تدؿ ا  تمدؿح كَّي ال الـ حػذؼ م ػدؼ   دء
ذ   ػد ـ اا محػؾ إحػدل الطػدلضت ف ح كم هػو ذلػؾ أههػد مىػخرة ل ػـح كأه ػـ تغحتكههػدح كتغهمػكف (4)تلد را: كا 

ح ػػكف ألهضىػػهـ مػػه ـ مههػػدح كتأػػه كف تهػػد مػػد  ػػلتـ مػػف قتػػؿو كأىػػرو كغه مػػةوح    يًط ليػػكف ل ػػـ دَّ نػػدح ك   م
 رنا ك  هض ند
مف)إحدل( "ل  كف الك،د تهد م ررنا؛ كد لة افتداؿ (5)

(6). 
كمػػف م ػػػيء تػػدؿ ا  ػػػتمدؿ َّػػػي قأػػص األهت ػػػدء مػػػد كرد َّػػي ىػػػكرة  ػػػكهس مػػف قأػػػة هتػػػي اا 

َّّدص بببببكا  مدف طدلضة مف تهي إىػرال ؿ تد،كتػاح قػدؿ ت ػدلو:   مكىو  ِٓدْٖبهٌَِْٓدوِبػَِدَببببكَٔددبآَٓدَٖبٌُُِٔعدَببِ َّبرُسِّ

خٌَْفٍبِْٖٓبكِشْػٌََْٕبًََُٓجِيِْْبؤَْٕبَّلتعِنَيُْْبًَبَِّٕبكِشْػٌََْٕبَُؼدٍٍبكِِبخُتإَسْكِبًَبَِّٗوُبََُِٖٔبخُتُٔغْشِكِنيَ
(7) 

 كالتلػػد ر:ح (8)تػػدؿ ا ػػتمدؿ (َّر،ػػكف)المأػػدر المػػؤٌكؿ )أف  ضتػػههـ( َّػػي محػػٌؿ  ػػٌر تػػدؿ مػػف  ػػدء  
ح أم ،حػو تخػكؼ كحػذر مػف َّر،ػكف كمػألا (9)(أ، تهػي ز ػد ،ٍحميػا)خكؼو مف َّر،كف ًٍَّتهىًتا  لكلؾ: ،حو 

                                                             

 . 260ح ص2: جشرح المفصؿح 413ح ص1: جاللب ب في علؿ البن ء واإلعراب هظر:   (1)
ح ى ركاف ،تد الزهرة ال هدتيح رىدلة د تكرااح  ح ة ا دابح اإلجم ؿ والتفصيؿ في التعبير القرآني" دراسة في الدَللة القرآنية"  (2)

 .229-228صـح 2006-هػػ1427ا دابح  دم ة ال كَّةح ال راؽح 
 .7: ا  ة سورة األنف ؿ  (3)
ح 5: جالػػػدر المصػػػػوفح 188ح ص3: جال تػػػ ب الفريػػػدح 617ح ص2: جالتبيػػػ فح 311ح ص1: جمشػػػ ؿ إعػػػراب القػػػرآف  (4)

 .   565ص
 . 328ح ص2: جفتا القدير  (5)
 . 224ح ص8: جنظـ الدرر -(6)
 .38: ا  ة سورة يونس - (7)
أ دز الهحدة كالمضىركف أف   كف قكلا )أف  ضتههـ( َّي مك   هأب ،حو المض ػكؿ تػا تدلمأػدر )خػكؼ(؛ ألهػا مأػدر مه ػر   (8)

 ال تػ بح 684ح ص2: جالتبيػ فح 376: صإعراب القرآف للنم سمه ر  ثر إ،مدلا كالتلد ر: أم ،حو خكؼ َّتهة َّر،كف. اهظر: 
 159ح ص.6: جروح المع نيح 95ح ص6: جالمميطالبمر ح 257ح ص6: جالدر المصوفح 417ح ص3: جالفريد

 . 257ح ص6: جالدر المصوفح 684ح ص2: جالتبي ف  (9)
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ػد (1)أف  تتح هـ ك  ػذتهـ  ػدف إه ػدر المػأل إهمػد هػك تىػتب َّر،ػكف أف ؛ كالغػرض الػد لي مػف التػدؿ أهػا "لم 
 .(2)" ىحتهـ رلدىتهـح اهحأر الخكؼ َّ ا َّا در إلو ذلؾ تكحدة ال م ر

ّْنَددبببب: قػدؿ ت ػدلوقأة مكىو ،ح ا الىالـ مػ  الخ ػر.  َّيمد  دء  دكمثحا أ  ن  هَددٍَبؤَسَؤَّْدطَببِرتبؤًََ

َُّدبخُؾَّْْيَدُٕبؤَْٕبؤَرتًُشَهُبًَخظَّخَزَبعَسَِِْوُبكِِبخ ُتسَمْشِبػَفَسًدبََُِبخُقَّختشَشِبكَةِِِّٗبَٗغِْطُبخُتمٌُضَبًََٓدبؤَٗتغَدِْٗوُببِ
(3) 

ػػدًه اي ًإ   ال  ػػٍ طىدفي أىٍف أىٍذ يػػرىاي(ال محػػة الطك حػػة قكلػػا  ػػد أىٍهىى مى أف كقػػ  المأػػدر المػػؤكؿ ) .ت ػػدلو: )كى
أهىده ا(   تمدؿ الذ ر ،حو الهدء َّػي الم هػوح أم: الهدء َّي )أذ را( َّي محؿ هأب تدؿ ا تمدؿ مف 

لحتػدر ب  د  ػدفلم ػدؿ "ح ك دء التكى  الد لي لحتدؿ ههد َّي أٌف ملػدـ الحػ(4)دهي ذ را إ  ال  طدف""كمد أهى
ف  ػدف  ػركر دنح ذ ػر هىػ دهاح ثػـ  لحتدر ب َّي ،ظ ـ تأرؼ اا ت دلو َّي اللحكب تإثتدت ال حػـ كهض ػا كا 

 .(5)"أتدؿ مف  م را
كأكرد اتف ه دـ هذا ا  ة   دهد َّي حد ثا ،ف تلى ـ التػدؿ ،حػو حىػب افظهػدر كاف ػمدرح 

تداؿ الظ دهح ث  لكؿ: " ة تىػ ٍ  مػف  ػم ر غى ف  ػدف تػد ن إكذلػؾ أىف الظ ػدهر  حر مف الم مر َّ ا تضأػ ؿكا 
 ح  مد َّي ا  ة ال ر مةح كمها قكؿ ال د،ر: (6)طحلندم دز 

 (7)َذِرينػػى إف  َأْمػػػػػَرِؾ َلػػػػػػْف ُيط َعػػػػػ      ومػػػػ  َألَفْيِتِنػػػػػى مِلمػػػػى ُمض َعػػػػػ 
دح مد كرد َّػي ىػكرة اللأػص مػف قأػة ه ك،كدتػا إلػو مأػر  تػي اا مكىػو كمف ذلؾ أ  ن

ِٖبكِِبخُتسُوتؼَصِبخُتُٔسدسًََصِبَِٖٓبخُؾَّفَشَشِبؤَْٕبّدبٌُٓعَببِِِّٗبؤَقدؿ ت دلو: كهتكتا. ح ث  َُبِْٖٓبؽدىِثِبخُتٌخدِبخُتإََّْٔ َٗدبكَََِّٔدبؤَظدىدبٌُٗدِ

خَُِّددوُبسَذُّبخُتؼدددَُِٔنيَ
رىةً َّلػد كقػػ  قكلػػا ت ػدلو )ح (8)  (ًمػٍف  ػػدًطً  اٍلػػكادً )تػد ن مػػف قكلػا تتػػدرؾ كت ػػدلو  (ًمػػفى ال  ػػ ى

 ،حػو ال ػ رة إذ َّإف ال دط   ػدف م ػتمالن "ألف التدؿ ،حو ت رار ال دمؿ كهك تدؿ ا تمدؿ ؛ كأ، د ال در
                                                             

: أأؿ الضتف إدخدؿ الذهب كالض ة الهدر لتظهر  كدتا مف رداءتا كاىػت مؿ َّػي إدخػدؿ افهىػدف الهػدر ألصفي نيا ق ؿ الراغب  (1)
ـْ َعَلى الن  ِر ُيْفَتُنوَف" الهدر  مد َّي قكلا ت دلو: " [ح ك ىمو مد  حأؿ مها ال ػذاب َّتهػة ك ىػت مؿ َّػي ا ختتػدر 13]الذار دت: َيْوـَ ُى

 .623صالمفردات: كتم هو التالء كال دة كهك المراد ههد َّي ا  ة.  هظر: 
 . 176ح ص9: جنظـ الدرر  (2)
 .63: ا  ة سورة ال يؼ  (3)
عر  هظػػر  (4) : التبيػػ فح 733ح ص2: جال شػػ ؼح 445ح ص1: جمشػػ ؿ إعػػراب القػػرآفح 300ح ص3: جابػػو: معػػ ني القػػرآف واع
 . 300ح ص8: جروح المع نيح 353ح ص3: جفتا القديرح 303ح ص4: جالفريد ال ت بح 854ح ص2ج
 . 98ح ص12: جنظـ الدرر  (5)
 .448: صشرح شذور الذىب  (6)
: "ألض تهي ححمي" ح ػث أتػدؿ ا ىػـ الظػدهر كهػك الش ىد فيوالت ت مف الكاَّرح قدلحا: هك ،دم تف ز د ال تددم  د،ر  دهحيح   (7)

اللبػ ب فػي علػؿ كهك "ححمي" تدؿ ا تمدؿ مف  م ر الحد ر كهك  ػدء المػت حـ َّػي "ألض تهػي" التػي كق ػت مض ػك ن أك ن أللضػو.  هظػر: 
ح 2: جتوضيا المق صد والمس لؾ بشػرح ألفيػة ابػف م لػؾح 261-260ح ص2: جالمفصؿ شرحح 412ح ص1: جالبن ء واإلعراب

 .1045ص
 .30: ا  ة سورة القصص  (8)
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ألف تػا هػكع خضػدء تتطحػ  الػهضس لم رَّتػا  إ  دح كت ح ة لحمتػدؿ مهػا؛ح كَّي هذا التدؿ (1)"دتتة َّ ا دهت ه
كالكأػػكؿ إل ػػا كال ػػيء إذا  ػػدف خض نػػد ،حػػو الػػهضس ثػػـ  ػػدء الت ػػدف كالك ػػكح   ػػكف لػػا تػػاث ر حىػػف ،حػػو 

ل ا تتطح .  الهضس؛ ألها  دءهد كهي ،ها تتحث كا 
 :(2)البدؿ المب يف -رابًع 

لػػػو تػػػدؿ غحػػػط كهىػػػ دف إكهػػػك هػػػكع   ػػػكف َّ ػػػا التػػػدؿ غ ػػػر المتػػػدؿ مهػػػاح ك هلىػػػـ التػػػدؿ المتػػػد ف 
؛ ألف م ػػدم ههد   ت ػػكز ك  تهتغػػي ،حػػو (4)كهػػذا األقىػػدـ الثالثػػة لػػـ تػػرد َّػػي اللػػرآف ال ػػر ـح (3)كا  ػراب

 اا ت دلو.
 
 
 

 
  

                                                             

 . 282ح ص10: جروح المع نيح 196ح ص4: جفتا القديرح 301ح ص8: جالبمر المميطح 408ح ص3: جل ش ؼا  (1)
 ك ىمو تػػ)تدؿ المغد رة(.  (2)
هػػػػ(ح تحل ػػؽ 688ح اتػػف أتػػي الرت ػػ  ،ت ػػد اا تػػف أحمػػد تػػف ،ت ػػد اا اللر ػػي األ ػػت حي )ت جيالبسػػيط فػػي شػػرح جمػػؿ الزجػػ  (3)

ح ك هظػػر: 393-392ح ص1ـح ج1986-هػػػػ1407ح 1كدراىػة: الػػد تكر ، ػػدد تػػف ، ػػد الثت تػػيح دار الغػػرب افىػػالميح ت ػػركتح ط
 . 187ح ص3: جم شية الصب ف

هػػػػ(ح 577ح ،تػػد الػػرحمف تػػف محمػد أتػػك التر ػػدت  مػػدؿ الػػد ف األهتػػدرم )تالعربيػػةأسػػرار ح ك هظػػر: 297ح ص4: جالمقتضػػب  (4)
ح 2: جشػػرح المفصػػؿح 299ـح ص1957-هػػػػ1377تحل ػػؽ: محمػػد ته ػػت الت طػػدرح مطتك،ػػدت الم مػػ  ال حمػػي ال رتػػيح دم ػػؽح 

 .262ص
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ظػػدهرة إطدلػػػة تهػػدء ال محػػة تدلت ػػػددح ح ػػث تي ىػػػدُّ ظػػدهرة ت ػػػدد ىػػ تهدكؿ التدحػػث َّػػػي هػػذا الضأػػػؿ 
مأػػػهضدتهـ ك تػػػتهـح ك ػػػدف تهػػػدكلهـ الكظ ضػػػة الهحك ػػػة مػػػف الظػػػكاهر الحغك ػػػة التػػػي أ ػػػدر إل هػػػد الهحػػػدة َّػػػي 

لظػدهرة الت ػػدد ت ػػ ؿ متهػدثر كمتضػػرؽ َّػػي األتػػكاب الهحك ػة كلػػـ تػػدرس دراىػػة  ػدمحة ل ػػي تت ػػع أت ددهػػد 
التر  ت ة كالد ل ة. كهذا األمر    ؼ ،ف اختالؼ الهحػك  ف حػكؿ ظػدهرة الت ػدد تػ ف مػف  لػكؿ تػدل كاز 

لمهػ  مته نػد ،حػو أىػدس هظر ػة ال دمػؿ الػذم     ػكز َّػي كت ف مف  مه ح َّدلذ ف مه كا الت دد  ػدء هػذا ا
رأ هـ أف  لـك تا ثر مف ،مؿح أٌمد الذ ف أ دزكا الت دد َّا دكا ذلؾ مف خالؿ ذ ر ت ض األمثحة اللرآه ػة 

 كال كاهد ال  ر ة الدالة ،حو ذلؾ.
دؿ كالمض ػكؿ كمف الكظدلؼ الهحك ة التي  ل  لهد الت دد َّي التر  ب الحغكم )الختػر كاله ػت كالحػ

تػػا كالتم  ػػز كالتك  ػػد كالتػػدؿ(ح غ ػػر أف  ا هتمػػدـ كالم دل ػػة الهحك ػػة  دهػػت مهأػػتة ،حػػو )الختػػر كاله ػػت 
كالحدؿ كالمض كؿ تا(ح َّدلختر  ت دد "ىكاء  دف َّي  محػة اىػم ة غ ػر مهىػكخة أـ َّػي  محػة دخػؿ ،ح هػد 

التدحػث َّ مػد ت ػد  راء الهحػدة حػكؿ ت ػدد  ح َّلد أ دز الهحدة ت دد الختر لحمتتػدأح كىػ ذ ر(1)أحد الهكاىف"
الختػػرح َّػػدلختر المت ػػدد " لأػػدكف تػػا ك ػػكد أ ثػػر مػػف لضػػظ أك تر  ػػب إىػػهددم  أػػحع لطختػػدر تػػا ،ػػف 

 ؛ َّحذلؾ تطكؿ ال محة تهذا الت دد.(2)المتتدأ"
ك ػػذلؾ تطػػكؿ ال محػػة تت ػػدد اله ػػت َّهػػك مػػف الكظػػدلؼ الهحك ػػة التػػي تطػػكؿ تػػا ال محػػة مثحػػا َّػػي 

تر كالحدؿ كالمض كؿ تاح ك ذلؾ تطكؿ ال محة تت دد الحدؿح "كل تا الحدؿ تدله ت  ػدز أف  ت ػدد ذلؾ الخ
د  ت دد؛ ألها  ت دل إلو أ ثر مػف مض ػكؿ كهػذا الت ػدم إلػو مض ػكل ف (3)لمضردح كغ را" ح كالمض كؿ تا أ  ن

 أك ثالثة  ؤدم إلو إطدلة تهدء ال محة.
لت ػػدد َّػػي  ػػؿ مػػف الكظػػدلؼ الهحك ػػة التػػي ىػػتؽ ذ رهػػد كىػػ تهدكؿ التدحػػث إطدلػػة تهػػدء ال محػػة تد

)الختػر كاله ػت كالحػدؿ كالمض ػكؿ تػا( كىػ طتؽ هػذا الكظػدلؼ ،حػو آ ػدت قأػص األهت ػدء محػؿ الدراىػة 
 تحح الن كتطت لند هحك ند كد ل ند.

 
 
 
 
 
 

                                                             

 .68: صبن ء الجملة العربية  (1)
ح مؤىىػػة المختػػالجملػػة اَلسػػمية  (2) ـح 2007-هػػػػػ1428ح 1در لحه ػػر كالتكز ػػ ح مأػػر ال د ػػدةح اللػػدهرةح طح ،حػػي أتػػك الم ػػدـر

 .65ص
 .335ح ص2: جأوضا المس لؾ  (3)
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 ادلبحث األول: جعدد اخلرب
ال محػػة تدلت ػػددح َّ مهػػكر الهحػػدة الختػػر مػػف الكظػػدلؼ الهحك ػػة التػػي ت مػػؿ ،حػػو إطدلػػة تهػػدء  دُّ  ىػػ ي 

َّ حو الرغـ مف ك كد ت ػرار َّػي أقػكاؿ الهحػدة حػكؿ هػذا الظػدهرةح إ  ،حو  كاز ت دد الختر لمتتدأ كاحد 
 أف  ت ض هذا ا راء تحمؿ أمثحة  د دة لظدهرة الت دد.

هػػػذا ،تػػػد اا ذهػػػب ىػػػ تك ا إلػػػو  ػػػكاز ت ػػػدد الختػػػرح كاىػػػتدؿ ،حػػػو ذلػػػؾ تلكلػػػا: "كذلػػػؾ قكلػػػؾ: 
كز،ػػـ الخح ػػؿ رحمػػا اا أف رَّ ػػا ح أتػػك الخطػػدب ،مػػف  كثػػؽ تػػا مػػف ال ػػربمهطحػػؽهح حػػدثهد تػػذلؾ  ػػكهس ك 

أهؾ ح ف قحت: هذا ،تػد اا أ ػمرت هػذا أك هػكح  اهػؾ قحػت هػذا مهطحػؽ أك  فوجوٌ    كف ،حو ك ه ف:
تر ػػد أف ح   (هػػذا ححػػكه حػػدمضه ): أف ت  حهمػػد  م  ػػد ختػػرا لهػػذاح  لكلػػؾ: والوجػػو اآلخػػرهػػك مهطحػػؽ. 
 .(1)"كةح كل هؾ تز،ـ أها  م  الط م فتهلض الحال

َّدلك ػا الثػػدهي الػػذم أكرد ىػػ تك ا ل محػػة )هػػذا ،تػػداا مهطحػػؽ(   ػػ ر إلػػو أه ػػا    ػػز ت ػػدد الختػػر 
ح كههػػدؾ ال د ػػد  لمتتػػدأ كاحػػدح أم أف  قكلػػا )هػػذا( متتػػدأ أكؿح ك)،تػػداا( ختػػر أكؿح ك)مهطحػػؽه( ختػػر ثػػدفو

رهػػد ىػػ تك ا َّػػي  تدتػػا أ ػػدز مػػف خاللهػػد ت ػػدد الختػػر لمتتػػدأ كاحػػدح ح ػػث هػػكع تػػ ف مػػف األمثحػػة التػػي ذ 
األمثحة تدرة مف اللرآف ال ر ـ كمف ال  ر كتدرة أخرل مػف ال تػدرات المتداكلػة  لكلػا )ححػك حػدمض( كهػذا 

   هي أف  ظدهرة الت دد مك كدة َّي ا ىت مدؿ ال رتي مف التدا ة.
د أتك ،حي الضدرىي إ لو  كاز ت دد الخترح كمثحا تحم ذا اتػف  هػي أ ػدز ت ػدد الختػر كذهب أ  ن

ػد َّػي ذلػؾ تػؿ   ػد مػف األمػكر (2)حتو  أػؿ إلػو ، ػرة أ ػ دؼ إلػو أ ػ دؼ  ث ػرة ح َّهػك    ػرل حر ن
ال ػػدلزة لغك نػػػدح "مػػػد داـ المػػػت حـ كالمخدطػػػب  ىػػػتك،تدف أف  المتتػػدأ كاحػػػد كالختػػػر مت ػػػددح ىػػػكاء قح ػػػٍت هػػػذا 

ألف ال محػػة التػي تحتػػكم ،حػو متتػػدأ كاحػد كأختػػدر ،ػدة مػػف ال مػؿ التػػي تت ػرر  ث ػػران األختػدر أـ  ثػرت؛ 
  ػ ش َّػػي  ح كتػت هـ اتػػف(3)َّػي الهأػكص المختحضػػةح كهػي  مػػؿ أػح حة  ػػ الن كم ػمكهندح لغػةن كم هنػػو"

 كف لا أكأػدؼه   كز أف   كف لحمتتدأ الكاحًد ختراف كأ ثري مف ذلؾ؛  مد قد  ؛ ح ث قدؿ: " كاز الت دد
ٍحكه حدًمضه )مت ٌددةهح َّتلكؿ:  ف (زت هػذا ميػ)ف الطٍ مىٍ فح  اٌهػؾ قحػت: تر د أٌها قد  م  ت  (هذا حي ح َّػدلختري كا 

ػػٍ فح كهػػك ألف المػػراد أهػػا  ػػدم ؛ح َّهػػك غ ػػري مت ػػٌدد مػػف  هػػة الم هػػو ػػدف مت ػػٌددنا مػػف  هػػة الحضػػظ   لحط مى
َّتك  ا اتف    ش لحتر  ب )قدلـ قد،د( تم هػو ح (4)،حو م هىو: را  و  (هذا قدلـ قد،ده )كتلكؿ:  ختره كاحدهح

(  ؿُّ ذلػؾ   ػكف تحىػب  -حز ف -) قحؽ )را  ( قد     كف مطردناح َّلد  حمؿ م دهي أخرل مثؿ مغمـك
 الى دؽ الذم  رد َّ ا التر  ب.

                                                             

 . 38ح ص2: جال ت ب  (1)
 . 307ح ص2: جالممتسب  (2)
 ةمهد ،تدالرحمف الىت  يح رىدلة مد ىت رح  دم النعت(   -الم ؿ -ظ ىرة تعد الوظيفة النموية في التر يب اللغوي )الخبر  (3)

 .14ـح ص2008-هػػػ1429ى كدح الى كد ةح  المحؾ
 . 249ح ص1: جشرح المفصؿ  (4)
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ػػد ،ػػف ال ػػم ر ال دلػػد ،حػػو المتتػػدأ َّػػي حدلػػة ت ػػدد الختػػر؛ َّلػػدؿ: " أهػػؾ إذا  كا،حػػـٍ كتحػػدث أ  ن
 دح كالمػػػراد ال دليػػػأ فمػػػف م مػػػكع ال ػػػز  دف ال دلػػػدي ،حػػػو المختىػػػر ،هػػػا را  نػػػح  ػػػداف َّأػػػد،دن أختػػػرتى تختػػػرى ٍ 

ف؛ َّاٌمد  ٌؿ كاحد مههمد ،حػو ا هضػرادح َّض ػا الخترح كذلؾ إٌهمد   كد مف م مكع ا ىم  المىتًلؿُّ تا  م  
مههمػػد  ػػم ر  ػؿح َّ  ػػكد مػف  ػػؿ كاحػد إلػو م هػػو الض دإل ػا   محدلػػة مػف ح ػػث  ػدف را  نػػ   ػػكد  ػم ر

ال ػػػم ر مػػػف الختػػػر  دك كالظػػػرؼ إلػػػو المظػػػركؼ؛ َّاٌمػػػد ،ػػػ ،ػػػكد ال ػػػم ر مػػػف الأػػػضة إلػػػو المكأػػػكؼح
ح َّػدتف   ػ ش (1)"دف الختػراف ً ػد ٍ ف أـ لػـ   كهػد  دأح َّإٌهمد   كف مف الم مكع ىكاءالمىتلؿ  تا إلو المتت

 ػرل أف   ػؿ ختػر مػػف األختػدر المت ػددة  ك ػػد تػا  ػم ر خػػدصح ل ػف ال ػم ر الػػذم   ػكد ،حػو المتتػػدأ 
  كف َّي ال حمة التي تحؿ محؿ الختر ف؛ َّمثالن  محػة )هػذا ححػك حػدمض( َّػي  ػؿ ختػر  ػم ر َّػدلختر 

 ر تلػد را )هػك(ح أم ػد األكؿ )ححك(   تمؿ ،حو  م ر تلد را )هك(ح كالختر الثدهي مثحا  حتكم ،حو  ػم
هػػك ال ػػم ر المىػػتتر َّػػي ال حمػػة المت ػػمهة الم ه ػػ ف: أم: مػػرُّ هػػك. كهػػذا َّال ػػم ر ال دلػػد ،حػػو المتتػػدأ 

األمر مف تدب ت دد افحدلة إلو محدؿ إل ا كاحد؛ كلذلؾ  لكؿ محمػد خطػدتي: "إف  ت دمػؿ المضىػر ف مػ  
ػد ت ػدد المحػدؿ إل ػاح تػؿ  ه ػد اهتمدمػدن تاحدد ػة افحدلػة أ  ػدنح ك مثػدؿ ،حػو إحدلة ال مدلر    ح ـ دكمن

ـْ ذلػؾ قكلػا ت ػػدلو: " ـ  َأْقػػَرْرُت ـْ ثُػػ ـْ ِمػْف ِدَيػػ ِرُ  ـْ َوََل ُتْخِرُجػػوَف َأْنُفَسػػُ  ـْ ََل َتْسػػِفُ وَف ِدَمػ َءُ  ْذ َأَخػْذَن  ِميثَػػ َقُ  َواِع
ـْ َتْشػػَيُدوفَ  )أهػػتـ ت ػػهدكف( را  ػػدف لمػػد ر ػػ  لػػا "ال ػػم راف َّػػي )أقػػررتـ( ك لػػكؿ اتػػف ،د ػػكر:   (2)"َوَأْنػػُت

 .  (3) م ر )م ثدق ـ( كمد ت داح لت كف ال مدلر ،حو ىهف كاحد َّي الهظـ"
 قد  ت دد الختر مف غ ر ت دد المختر ،ها َّ  كف اثه ف َّأد،دناح كذلؾ الت دد   كف تامر ف:

: ت ػػدد َّػػي الحضػػظ كالم هػػوح كهػػذا الت ػػدد   ػػكز َّ ػػا ال طػػؼح هحػػك: )ز ػػد ،ػػدلـ ك،دقػػؿ(ح أمػػدىم 
مػد : ت دد َّي الحضظ َّلطح هحك: )هذا ححػك حػدمض(ح َّإههخرواآلكتغ ر ال طؼح هحك: )ز د ،دلـ ،دقؿ(ح 

. كقػػد اختحػػؼ الهحػػدة َّػػي مىػػالة ال طػػؼح َّلػػد ذهػػب اتػػف مدلػػؾ إلػػو (4)"َّػػي الحل لػػة ختػػر كاحػػدح أم: "مػػزت 
ػػد ثدلثنػػد كهػػك ت ػػدد الختػػر لت ػػدد المتتػػدأ   ػػكاز ال طػػؼ َّػػي الهػػكع األكؿح كمه ػػا َّػػي الثػػدهيح كأ ػػدؼ هك،ن

ػػدح تهػػك ز ػػد َّل ػػا كهحػػكم ك دتػػبحل لػػة َّػػال  ىػػت مؿ تػػدكف ،طػػؼح هحػػك: ) (ح أك لت ػػدد المختػػر ،هػػا ح من
 :(5) لكؿ ال د،ر

شػػػفػػػ ٌؽ وَتْأِمْيػػػؿواْلَمػػػػػْرُء َسػػػػػػ ٍع ِلػػَأْمػػػػٍر َلػػػْيَس ُيْدِر ُ   (6)ػػػو     َواْلَعْيػػػػُش ُشػػػاٌّ واع

                                                             

 . 250ح ص1: جالمصدر نفسو  (1)
 .84ا  ة  سورة البقرة:  (2)
 .175ـح ص1991ح 1محمد خطدتيح المر ز الثلدَّي ال رتيح ت ركتح ط لس ني ت النص " مدخؿ إلى انسج ـ الخط ب"   (3)
هػػػ(ح دراىػة كتحل ػؽ: الػد تكر أىػدمة طػا 898ح هكر الػد ف ،تػد الػرحمف ال ػدمي )تشرح   فية ابف الم جبالفوائد الضي ئية   (4)

 .289-288ح ص1ـح ج2003-هػػ1423ح 1الرَّد،يح دار ا َّدؽ ال رت ةح اللدهرةح ط
 .717ح ص2: جالشعر والشعراءالت ت مف التى طح كقدلحا ،تدة تف الطت ب كهك  ز د تف ،مرك تف ك،حة.  هظر:   (5)
 .327-326ح ص1: جشرح التسييؿ  (6)
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(ح َّ هػدا أف  قػكؿ اللدلػؿ: )هػذا هذا ححك حدمض) :هحك َّي حالضدرىي كقد أ دز ال طؼ أتك ،حي
ح كهػػذا ممتهػػ  ،هػػد اتػػف مدلػػؾ (  ػػدلزه ححػػكه كحػػدمضه
ح ك ػػرل الر ػػي أف  األختػػدر غ ػػر المت ػػددة ل ىػػت (1)

ح َّهػك (2)هحػك: )ز ػد  ػدل  هػدل (؛ ألههمػد تم هػو كاحػدح كالثػدهي َّػي الحل لػة تا  ػد لػألكؿمف تدب الت دد؛ 
 *ُذو اْلَعػػْرِش اْلَمِجيػػُد  *ُىػَو اْلَغُفػػوُر اْلػػَوُدوُد و  ػرل أف  األختػػدر إف لػـ ت ػػف مت ػددةح هحػػك قكلػا ت ػػدلو: "

أم أههػػد  (4)دف م ػػتلندح ك  إ ػ دؿ َّ ػػاأح إف  ػَّضػػي  ػؿ كاحػػد  ػم ر  ر ػػ  إلػو المتتػػد  (3)"َفع ػ ٌؿ ِلَمػػ  ُيِريػػدُ 
 مف تدب الت دد.
اختحػؼ الهحك ػكف َّػي  ػكاز ت ػدد ختػر المتتػدأ َّي  ػرحا ،حػو األلض ػة: " اللكؿاتف ،ل ؿ  ك ي مؿ

إلػو  ػكاز ذلػؾ ىػكاء  -مػههـ المأػهؼ- َّذهب قـك(؛ ز د قدلـ  دحؾ) :الكاحد تغ ر حرؼ ،طؼ هحك
َّػي م هػو ختػر كاحػد  أـ لػـ   كهػد حأم مػزت  (؛ححػك حػدمض هػذا) : دف الختراف َّي م هو ختر كاحد هحك

حػد َّػإف لػـ كذهب ت  هـ إلو أها    ت دد الختر إ  إذا  دف الختراف َّػي م هػو ختػر كاح  دلمثدؿ األكؿ
قػػدر لػػا متتػػدأ آخػػر  لكلػػا  َّػػإف  ػػدء مػػف لىػػدف ال ػػرب  ػػيء تغ ػػر ،طػػؼح   كهػػد  ػػذلؾ ت ػػ ف ال طػػؼ

 :5كقكؿ ال د،ر "حُدوُد ُذو اْلَعْرِش اْلَمِجيدُ َوُىَو اْلَغُفوُر اْلوَ " ت دلو: 
 يَمػػػػػػْف َيػػػػػُؾ ذا بػػػػػَػت  فيػػػػػػػذا َبت ػػػي       ُمَقػػػػػػػػػي ُظ ُمَصػػػػػػػػػػػػػي ٌؼ ُمَشػػػػػػػػػػػػت  

ح  اف   كف الختراف مػثال مضػرد ف حكز،ـ ت  هـ أها    ت دد الختر إ  إذا  دف مف  هس كاحد
كا خػر  محػة  َّامػد إذا  ػدف أحػدهمد مضػردان  (حز ػد قػدـ  ػحؾ) :أك  محتػ ف هحػك (ز د قدلـ  دحؾ) :هحك

ك لػػ  َّػػي  ػػالـ الم ػػر  ف لحلػػرآف  حه ػػذا ز،ػػـ هػػذا اللدلػػؿ (ز ػػد قػػدلـ  ػػحؾ) :َّػػال تلػػكؿ حَّػػال   ػػكز ذلػػؾ
ا ختػرن  (تىػ و) ػكزكا  ػكف ح (6)"َفػإَذا ِىػَي مي ػٌة َتْسػَعى": كمها قكلػا ت ػدلو حال ر ـ كغ را ت ك ز ذلؾ  ث راى 

 .(7)"د ك   ت  ف ذلؾ ل كاز  كها حد ن ثده ن 
ح كهػػػذا كا أف   ػػػكف لحمتتػػػدأ ختػػػراف َّأػػػد،دنامػػػف األقػػػكاؿ الىػػػدتلة  تتػػػ  ف أف  أغحػػػب الهحػػػدة أ ػػػدز 

ُذو اْلَعػػْرِش  *َوُىػػَو اْلَغُفػػوُر اْلػػَوُدوُد األختػدر تختحػؼ َّػػي الحضػظ كالم هػػوح كمثحػكا ،حػػو ذلػؾ تلكلػػا ت ػدلو: "
ح كأ ػدزكا أف   ػكف لحمتتػدأ ختػراف مختحضػدف َّػي الحضػظ كمتحػداف َّػي الم هػوح (8)"َفع  ٌؿ ِلَمػ  ُيِريػدُ  *اْلَمِجيُد 

 كمثحكا ،حو ذلؾ قكلهـ: )هذا ححك حدمض(.
                                                             

 .327ح ص1: جالمصدر الس بؽ  (1)
 .235ح ص1: جشرح   فية ابف الم جب  (2)
 .16-14: ا  ة سورة البروج  (3)
 .235ح ص1: جشرح   فية ابف الم جب  (4)
ػػػػػػػػػػػػػػت يَّهػػػػػػػػػذا تىت ػػػػػيح الر ػز لرؤتػػة تػػف ال  ػػدج. ال ػػدهد َّ ػػا: "   5 ح مي ى ػػػػػػػػػػػػػػػ  ؼه "؛ ح ػػث كردت أختػػدر مت ػػددة لختػػر كاحػػد ميلىػػػػػػػػػػ  ظيح ميأى

 .259ح ص1: جشرح ابف عقيؿتدكف ،دطؼ.  هظر: 
 .20: ا  ة سورة طو  (6)
 .260-257ح ص1: جشرح ابف عقيؿ هظر:   (7)
 .16-14: ا  ة سورة البروج  (8)
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 كرد الختر مت ددنا َّي آ دت قأص األهت دء محؿ الدراىة َّي األهمدط التدل ة: 
 كهذا الهمط  دء ،حو أكرت ف َّي آ دت قأص األهت دء. :الخبر المتعدد المفرد: النمط األوؿ -أوًَل 
:  ػدءت هػػذا الأػػكرة َّػػي آ ػػدت قأػص األهت ػػدء ت ثػػرة مػػد تػػ ف اف مفػػردافالصػػورة األولػػى: خبػػر  - أ

كدَّػػػدع  قأػػػة ىػػػ دهد مكىػػػو  كأختػػػدر هكاىػػػف تهىػػػف ال محػػػة ا ىػػػم ةح كمههػػػد:أختػػػدر لمتتػػػدأ 
َّٕبخَُِّوَب بَّيْذُِبَْٖٓبىٌَُبُٓغْشِفٌبًَزَّخذٌبِح قدؿ ت دلو: مؤمف آؿ َّر،كف ،ها

(1) 
 داف طدلػػػػت تهمػػػػد ال محػػػػة؛ األكؿ )مىػػػػرؼ(ح كالثػػػػدهي ػػػػدء لحمتتػػػػدأ )هػػػػك( ختػػػػراف مضػػػػرداف مت ػػػػد
كأف  مػػف اأػػطضدا اا لحهتػػكة    م ػػف أف  لػػ  مهػػا  ) ػػذاب(؛ كَّػػي ذلػػؾ إ ػػدرة إلػػو ،حػػك  ػػاف مكىػػو 

إىػػراؼ ك   ػػذبح كَّ ػػا ت ػػر ض تضر،ػػكفح إذ هػػك غد ػػة افىػػراؼ ،حػػو هضىػػا تلتػػؿ أتهػػدء المػػؤمه فح كَّػػي 
 .(2)غد ة ال ذبح إذ اد ،و افله ة كالرتكت ةح زمف هذا  اها    هد ا اا

دح مد  دء َّي قأة ى دهد  كىؼ  كَََِّٔددبًَََِّٔدوُبهددٍَببببَّػي رلدىػة الح ػـح قػدؿ ت ػدلو:  كمها أ  ن

بَُدذَّْندبٌَِٓدنيٌبؤَِٓدنيٌبببب بَِّٗيَبخُتَْدٌَّْ
ً ػ فه أىًمػ فه َّ محػة )ح (3) (  محػة اىػم ة مهىػكخة طدلػت تػدلختر؛ ًإه ػؾى اٍل ىػٍكـى لىػدىٍ هد مى

( مت ددنا لختر ف م ً ػ فه ضػرد ف؛ األكؿ قكلػا )ح ث  دء ختر )إف  ( ح ػث  ػدء ،حػو كزف الأػضة الم ػتهة مى
( كالمراد تا ههد الم دهة الرَّ  ة كالمرتتػة ال ظ مػةح كالثػدهي قكلػا ) ( ،حػو كزف أىًمػ فه مف الض ؿ الالـز )مى يفى

 ؛ كهػذا  ػدؿ ،حػو أف   كىػؼ مكثكؽ تا َّي حضظا مؤتمف ،حو  ؿ   يءح أمَّ  ؿ تم هو )مض كؿ( 
رأ ػػا رآا أهػػال لثلتػػا كتلر تػػا حػػؾ  ػػالـ ح ػػ ـ أد ػػب َّحمػػد رأل حىػػف مهطلػػا كتالغػػة قكلػػا كأأػػدلة  حػػـ الم"

 .(4)"مها
د َّي قأة ى دهد  كىؼ  ًَٓدبؤُزَشِّتُبَٗلتغِدِببم  زك ة ال ز زح قدؿ ت دلو:  ك ذلؾ مد كرد أ  ن

بَُإََّٓدسَشٌبزِدُغٌُّءِببِ َّبٓدبسَلَِْبسَزِِّببَِّٕب سَزِِّبؿَلٌُسٌبسَلِدٌْْببَِّٕبخُنَّلتظَ
ت ػي َّدل محػة ا ىػم ة المهىػكخة الطك حػة )ح (5) ًإف  رى

ضيػػكره رىًحػػ ـه  ( َّ هػػد ختػػراف مضػػرداف؛ األكؿ قكلػػا )غى ضيػػكره (  ػػدء لححػػرؼ الهدىػػف )إف  (ح رىًحػػ ـه ( كالثػػدهي قكلػػا )غى
ضة الم ػػتهةح َّدل محػػة طدلػػت تدلت ػػدد تهػػذ ف الختػػر ف المضػػرد فح كهمػػد مػػف الأػػضدت الم ػػٌمهة  ػػمف الأػػ

كالمالحػػظ ،حػػو هػػذ ف الأػػضت ف أهػػا قػػد ـ أػػضة )الغضػػكر( ،حػػو أػػضة )الػػرح ـ( كهػػذا التلػػد ـ  ػػدء مهدىػػتند 
كادخدلػػػا الىػػػ ف  لىػػػ دؽ ا  ػػػة مػػػف التدا ػػػةح َّػػػدمرأة ال ز ػػػز ارت تػػػت ذهػػػكب  ث ػػػرة  مراكدتهػػػد ل كىػػػؼ 

                                                             

 .28: ا  ة سورة غ فر  (1)
 . 253ح ص9: جالبمر المميط  (2)
 .54: ا  ة سورة يوسؼ  (3)
 . 7ح ص13: جالتمرير والتنوير  (4)
 .53: ا  ة سورة يوسؼ  (5)
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ذهكبح َّمغضرة الذهكب ت ػكف أك ن ثػـ كخ دهتهد لزك هد كغ ر ذلؾ مف الذهكبح َّ دء تلد ـ المغضرة مهدىتدن لح
 .(1)تح هد الرحمة ،حو مرت ب الذهب

كذهدتػػا إلػػو أرض مػػد ف كزكا ػػا مػػف اتهػػة الر ػػؿ  كمهػػاح مػػد  ػػدء َّػػي قأػػة ىػػ دهد مكىػػو 
 (2)نيُهدَُطْببِلْذخىُٔدبّدبؤَزَطِبخعْعَإتـِشْهُببَِّٕبخَْْشَبَِٖٓبخعْعَإتـَشْضَبخُتوٌَُُِّبخُتإَِٓالأدلعح ح ث قدؿ ت دلو: 

) (؛ اأٍلىًمػػ في (ح كالختػػر الثػػدهي )اٍللىػػًكمُّ الختػػر األكؿ ) حح ػػث  ػػدء الختػػراف المضػػرداف مهىػػكخ ف تػػػػ)إف 
هػػػذا الت ػػػدد ،مػػػؿ ،حػػػو إطدلػػػة ال محػػػة؛ كهػػػذا  ػػػدؿ ،حػػػو أف  األمدهػػػة كاللػػػكة التػػػي  تأػػػؼ تهمػػػد أمػػػراف ك 

ألهػػا إذا ا تم ػػت هدتػػدف الخأػػحتدف ال ضد ػػة كاألمدهػػة َّػػي اللػػدلـ تػػامرؾ َّلػػد  ؛ ػػالـ  ػػدم متحللػػدفح كذلػػؾ 
َّػػػرغ تدلػػػؾ كتػػػـ مػػػرادؾ كقػػػد اىػػػتغهت تهػػػذا ال ػػػالـ ال ػػػدرم م ػػػرل المثػػػؿ ،ػػػف أف تلػػػكؿ اىػػػتا را للكتػػػا 

 .(3)كأمدهتا
كمػػف أمثحػػة ذلػػؾ َّػػي آ ػػدت قأػػص  )أ ثػػر مػػف اثهػػ ف(حأخبػػ ر مفػػردة متعػػددة : الصػػورة الث نيػػة - ب

بَِّٕب: ،ح همػد الىػالـكتت  را تإىحدؽ ك  لػكب  لا ت دلو َّي قأة ى دهد إتراه ـ األهت دءح قك 

ُٓنِْددرٌببِزْددشخىَِْْبَُمَِِددٌْْبؤًََّخهٌ
طدلػػت ال محػػة تدألختػػدر المت ػػددة )ححػػ ـح أك ااح مه ػػب( ثالثػػة أختػػدر ح (4)

( كاحػػد؛ أم إف  إتػػراه ـ ذك خحػػؽ حىػػف كىػػ ة أػػدر غ ػػر ، ػػكؿ ،حػػو  ا هتلػػدـ مػػف  ىػػـ )إف 
أم: كمه ػب  مت رع إلو اا َّػي  م ػ  األكقػدتح المىيء إل اح أك اا  ث ر التاكا مف الذهكب َّهك

دع إلو اا تم رَّتا كمحتتاح كافقتدؿ ،ح اح كاف،راض ،مػف ىػكااح َّحػذلؾ  ػدف   ػددؿ ،مػف  ر  
رقػػة اللحػػب كالرأَّػػة  هػػذا الأػػضدت دالػػة ،حػػو،حػػو أف  " كت ػػدد األختػػدر  ػػدؿ؛ (5)حػػتـ  اا تهال هػػـ

كالرحمػػةح َّتػػ ف أف ذلػػؾ ممػػد حمحػػا ،حػػو الم ددلػػة َّػػ هـ ر ػػدء أف  رَّػػ  ،ػػههـ ال ػػذابح ك مهحػػكا 
 .(6)"ل حهـ  حدثكف التكتة كافهدتة  مد حمحا ،حو ا ىتغضدر ألت ا

ك ػػدء هػػذا الػػهمط َّػػي آ ػػدت قأػػص األهت ػػدء ،حػػو  :الػػنمط الثػػ ني: نمػػط الخبػػر المتعػػدد الجملػػة -ث نًيػػ 
 أكرة كاحدة كهي:

                                                             

أف  )غضػكر( ك)رحػ ـ( مػػف الأػضدت الم ػتهة   المتدلغػةح َّلػد  حػػظ  ػدتطدن كهػك ،ػدـ ت حلهػػد  الػد تور أممػد مختػػ ر عمػر،ػذى   (1)
تم مكلهدح إذ  لكؿ: " أٌمد الكأؼ " غضكر" َّ حػو الػرغـ مػف ا ػتلدقا مػف َّ ػؿ مت ػٌد؛ َّػإف  حػذؼ مت حلػا َّػي ا ىػتخداـ اللرآهػي   حػا 

. ح أحمػد مختػدر والدَللػة أسم ء اهلل المسػنى دراسػة فػي البنيػة هظػر:  أدخؿ َّي تدب الأضة الم تهة التي تدؿ ،حو الثتكت كالحزـك
 .152ـح ص1996-هػػػ1417ح 1،مرح ،دلـ ال تبح اللدهرةح ط

 .26: ا  ة سورة القصص  (2)
 . 638ح ص2: جتفسير النسفيح 403ح ص3: جال ش ؼ  (3)
 .75: ا  ة سورة ىود  (4)
 .359: صال ريـ الرممفتيسير ح 301ح ص6: جروح المع ني هظر:   (5)
 . 412ح ص2: جال ش ؼ  (6)
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ح كمػف أمثحػة ذلػؾ َّػي آ ػدت قأػص الصورة: خبر أوؿ جملػة اسػمية وخبػر ثػ ٍف جملػة اسػمية
كت حػ ـ رتػا إ ػدا كتدا ػة الػكحي إل ػا تػدلكادم الملػدسح  لػكؿ  األهت دءح مد كرد َّػي قأػة ىػ دهد مكىػو 

ُببببببببَِّٗنِِبؤََٗدبخَُِّوُب ت دلو:  ًتِش ُِدِز ِْبخُقَّدَُشب ًََؤِهد ِِٗب َٗددبَكدْػُسدْذ َُّددبَؤ بِبُدَوبِب
(ح لػا ح (1) َّػدلحرؼ الهدىػف َّػي هػذا ا  ػة )إف 

م كهة مف ال م ر المهضأؿ )أهد( كهػك متتػدأح كلضػظ ال اللػة )اا( كهػك  )أىهىد الح اي(ختراف مت ددافح َّلكلا 
(   ًإلػاى ًإ   أىهىػدخترح كال محة ا ىػم ة )أهػد اا( َّػي محػؿ رَّػ  ختػر أكؿ لححػرؼ الهدىػف )إه هػي(ح ك محػة )

لػػدَّ  كالغػػرض مػػف الت ػػدد تدل محػػة ا ىػػم ة التك  ػػد؛ "(  )إه هػػي َّػػي محػػؿ رَّػػ  ختػػر ثػػدفو لححػػرؼ الهدىػػف
ح ك ػػػذلؾ تكىػػػط (2)"ألف غراتػػػة الختػػر ت ػػػرض الىػػػدم  لح ػػػؾ َّ ػػػا ؛ال ػػؾ ،ػػػف مكىػػػو هػػػزؿ مهزلػػػة ال ػػػدؾ

ألف  ؛إذ   ملت ػػو لػػا ههػػػدال ػػم ر )أهػػد( َّػػي قكلػػػا )إه هػػي أهػػد اا( لز ػػػددة تلك ػػة الختػػر كلػػ س لحلأػػػر "
 .(3)"ؽالملأكد افختدر تاف المت حـ هك المىمو ااح َّدلحمؿ حمؿ مكاطدة   حمؿ ا تلد

ك ػػدء َّػي آ ػػدت قأػػص األهت ػدء ،حػػو أػػكرة  :الػػنمط الث لػػث: نمػػط الخبػػر المتعػػدد شػػبو الجملػػة -ث لثًػػ 
 كاحدة كهي:

ح كمػف أمثحػة هػذا الأػكرة َّػي آ ػدت قأػص األهت ػدءح الصورة: خبر ظرؼ وخبر جػ ر ومجػرور
هَددٍَبػِِتُٔيَددبببم  َّر،كف كالحػكار الػذم دار ت ههمػد حػكؿ الرتكت ػة:  قكلا ت دلو َّي قأة ى دهد مكىو 

َُدبَّنْغََ ػِنْذَبسَزِِّبكِِبًِعَدذٍبَُدبَّنَُِّبسَزِِّبًَ
ت ي ًَّي طدلت ال محة تدلت دد َّي قكلا ت دلو: ح (4) )قىدؿى ً،ٍحميهىد ً،ٍهدى رى

الختػر ،ػدف مػد تػ ف الظػرؼ كال ػدر كالم ػركر؛ ( َّي هذا ا  ة لا ختراف متهك ً،ٍحميهىدَّدلمتتدأ ) (.ًَّي ً تىدبو 
ت ي) األكؿ ؛ أم قدؿ مكىػو ،حػـ أحكالهػد كأ،مدلهػد ،هػد رتػي مىػطر (5)(ًَّي ً تىدبو )(ح كالختر الثدهي ً،ٍهدى رى

َّي الحكح المحضكظح كالغػرض مػف ذلػؾ التك  ػد تػاف أىػرارهد م حكمػة لػا    ػزكؿ  ػيء مههػدح ك تا ػد هػذا 
ت  تلكلا )  .(6) يء مههدح ك   هىو مد ،حما مههد،ف    ؿُّ ( أم   ي كى   ىٍهىو ى  ىً ؿُّ رى
)مػػد تػػ ف المضػػرد كال محػػة ك ػػتا ال محػػة(ح ك ػػدء ت ػػدد  الػػنمط الرابػػ : نمػػط الخبػػر المتعػػدد المتنػػوع -رابًعػػ 

 الختر َّي آ دت قأص األهت دء ،حو هذا الهمط َّي الأكر التدل ة:
 ح كمف أمثحة ذلؾ َّي آ دت قأص األهت دء.فعليةخبر مفرد وخبر جملة : الصورة األولى - أ

                                                             

 .14ا  ة  سورة طو:  (1)
 . 200ح ص16: جالتمرير والتنوير  (2)
 . 200ح ص16: جالمصدر الس بؽ  (3)
 .52: ا  ة سورة طو  (4)
 .49-48ح ص8: جالدر المصوفح ك هظر: 892ح ص2: حالتبي فذ ر ال  ترم أك ا أخرل لحختر.  هظر:   (5)
 .475: صتيسير ال ريـ الرممفح 342ح ص7: جالبمر المميط هظر:   (6)
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كَنَددَظتددوُبكد،دلػػا اا تػػاف  رزقػػا الكلػػد الأػػدلعح كذلػػؾ َّػػي قكلػػا ت ػػدلو:  قأػػة ىػػ دهد ز ر ػػد 

ِبكِِبخُتِٔمْشَخذِبؤََّٕبخَُِّوَبُّسَؾِّشُىَبزَِْمََْْبُٓقَذِّهًدبزٌََِِِٔصٍبَِٖٓبخَُِّوِ ٌْبُّقَِِّ ًَعَِّْذًخبًَلَقٌُسًخبًََٗسًِّْدبَِٖٓبخُقَّدُِمِنيَبخُتََِٔدجٌَِصُبًَىٌَُبهَدجِ
(1) 

ح يَّ محة )  ػدء لهػذا المتتػدأ ختػراف ك  ( م كهة مف: المتتدأ ال م ر المهضأؿ )هك(؛كىهيكى قىدًلـه  يأى
( كهػػػك ختػػػره مضػػػردهح كالختػػػر الثػػػدهي قكلػػػا قىػػػدًلـه متهك،ػػػدف طدلػػػت تهمػػػد ال محػػػة تدلت ػػػدد؛ الختػػػر األكؿ قكلػػػا )

ػػح  ) ؛ "أم ي يأى د خدطتتػػا المالل ػػة  ػػضدهن ( كهػػك ختػػر  محػػة َّ ح ػػة ح  اهػػا ق ػػؿ: كهػػك قػػدلـ مأػػح ند أك مأػػؿ 
أف  اا  حد أىم تاح كهك قدلـ  أحي َّي محراب ،تددتػاح كمحػؿ خحكتػاح كم حػس مهد دتػاح كأػالتاخطدتن 
َّػي قػدلـ  ح كقػد ت ػكف  محػة ) أػحي( حػد ن مػف ال ػم ر(2)"تكلد  ك د لؾ مف أحتؾ اىػما  ح ػو  ت رؾ

ح ك  كز أف   كف َّي مك   رَّ  أضة لػػ)قدلـ(  .(3)َّ  كف حد ن مف حدؿو
ًَٓددببككح ا إل ا تاختدر األمـ الىدتلة كتذ  را تإه دما ،ح ا:  قدؿ ت دلو مخدطتند هت ا محمد ك 

دبكِِبؤَىَِْبَٓذََّْٖبظَعتٌُِخبػََِْْيِْْبآّدظِندبًٌَُِنَّدبًُنَّدبُٓشْعِِِنيًَُنْطَبؼدًًِّ
مد  يٍهتى ثدًك ن )َّضي قكلا ت دلو ح (4) ٍد ىفى  دكى ًَّي أىٍهًؿ مى

ـٍ آ دًتهد حىٍ ًه  دء لحض ؿ الهدقص ) هت( ختراف؛ األكؿ مضػرد كهػك قكلػا )ثدك نػد(ح كالثػدهي  محػة َّ ح ػة  (تىٍتحيكا ،ى
ح هذا الت دد الذم كق  َّي األختدر أدل إلو إطدلة تهدء ال محة؛ كالغػرض الػد لي هػك (5)(تىٍتحيكاكهك قكلا )

ة تدلى ػمدع مم ػف  ػدهدا هضيه  حتمدؿ  كف م رَّتهك  ػد هد،ح ا الأ الة كالى الـ لحلأ  ح أم كمػد  هػت مل من
ػ : ا  ػػدت  لأػدك  د مػػههـحَّػي أهػؿ مػػد ف كهػـ  ػ  ب كالمؤمهػػكف تػا تتحػػكا ،حػ هـ آ دتهػد تلرؤهػػد ،حػ هـ ت حمن

 .(6)أرىحهدؾ كأخترهدؾ تهد ك،حمهد هد كل هدح التي َّ هد قأة    ب كقكما
كَةِرخبىَِِببكَإَُتودىدكاهلالب ،أدا إلو ح ةح قدؿ ت دلو:  كمها مد كرد َّي قأة ىتدهد مكىو 

لََّْص بظَغْؼَ
ختػراف مت ػدداف طدلت ال محة َّي ا  ة الىدتلة تدلختر المت دد؛ ح ث  دء لحمتتػدأ )هػي( ح (7)

مت ػػػػدداف متهك،ػػػػدفح الختػػػػر األكؿ المضػػػػرد كهػػػػك قكلػػػػا )ح ػػػػةه(ح كالختػػػػر الثػػػػدهي  محػػػػة َّ ح ػػػػة كهػػػػك قكلػػػػا 
َّحمػد رآهػد تتتحػ   ػؿ  ػيء  ؛ تتحػ  الأػخر كال ػ ر دد ق ػؿ اهلحتػت ث تدهنػتم ي ىػر  ن ؛ أم إههد "(8))تى و(

                                                             

 .39: ا  ة سورة آؿ عمراف  (1)
 .37ح ص2: جتفسير ابف  ثير  (2)
: ال تػػ ب الفريػػدح 257ح ص1: جالتبيػػ ف ح158ح ص1: جمشػػ ؿ إعػػراب القػػرآفح 126: صللنمػػ س إعػػراب القػػرآف هظػػر:   (3)
 . 151ح ص3: جالدر المصوفح 46ح ص2ج
 .45: ا  ة سورة القصص  (4)
الػػدر ح 1022ح ص2: جالتبيػػ ف  ػػكز أف   ػػكف قكلػػا )تتحػػكا( َّػػي محػػؿ هأػػب حػػدؿ مػػف ال ػػم ر َّػػي قكلػػا )ثدك نػػد(.  هظػػر:   (5)

 . 338ح ص7: جإعراب القرآف وبي نوح 681ح ص8: جالمصوف
 . 16ح ص7: جتفسير أبي السعودح 309ح ص8: جالبمر المميطح 417ح ص3: جال ش ؼ هظر:   (6)
 .20ا  ة  سورة طو:  (7)
ح 888ح ص2: جالتبيػ ف  كز أف   كف قكلا )تى و( أضةن لػػ)ح ة(ح كاختدر ال  ترم الهأب ،حػو الحػدؿ كهػك ت  ػد.  هظػر:   (8)

 .412ح ص4: جال ت ب الفريدح 26ح ص8: جالدر المصوفح 888ص
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همد كأؼ تدلح ػة ههػد كتدلث تػدف كهػك ال ظػ ـ مػف الح ػدت كتدل ػدف كهػك ا ألف  ؛لػدق ؽ َّػي غ رهػدخدؼ كا 
ك ػدز أف تهلحػب ح ػة أػضراء دق لػة ثػـ  تزا ػد  حالح ة اىـ  هس  ل  ،حو الذ ر كاألهثو كالأغ ر كال ت ر

ألههػػد  دهػػت َّػػي ،ظػػـ الث تػػدف  َّار ػػد تدل ػػدف أكؿ حدلهػػد كتدلث تػػدف م لهػػد أك د رمهػػد حتػػو تأػػ ر ث تدهنػػ
 .(1)"كىر،ة ال دف

ح كمػػف أمثحػػة هػػذا الأػػكرة َّػػي آ ػػدت قأػػص جملػػةالصػػورة الث نيػػة: خبػػر مفػػرد وخبػػر شػػبو   - ب
ٍَبىُْْح كذلؾ َّي قكلا ت دلو: األهت دءح قأة ى دهد مكىو  َبؤَؼَشُِبهد َُْْيَبسَذِّببؤًُ ءِبػَِ ًَػَفِِتطُببِ

ُِعَشْمَ
حػو أىثىػًرمَّضي قكلا )ح (2) ـٍ أيك ًء ،ى ػد تػ ف الختػر المضػرد هيػ (  ػدء ختػر المتتػدأ مت ػددنا متهك،ن

ال محػة؛ الختػر األكؿ المضػرد قكلػا )أيك ء(ح كالختػر الثػدهي  ػدء  ػتا  محػة كهػك قكلػا كالختر  تا 
حػػو أىثىػػًرم)  ػػدف ىػػدتلند قكمػػا إلػػو مهد ػػدة رتػػا ت ػػيء  مكىػػو  ،حػػو أف   ؛ كهػػذا َّ ػػا د لػػة(3)(،ى

  ى ر كهـ خحضا  اتكف ت دا. كت دد األختدر  ط ؿ ال محة ك مددهد.
ح كمف كركدا َّي آ دت قأص األهت دءح مد  دء َّي خبر شبو جملة وخبر جملة فعلية - ت

كذهدتهمػػػد إلػػػو َّر،ػػػكف كتك  هػػػدت اا لهمػػػدح كذلػػػؾ َّػػػي قكلػػػا  ،ح همػػػد الىػػػالـقأػػػة مكىػػػو كهػػػدركف 
ٍببببت دلو:  هدٍَب بظَخدكددببَِّٗنِدِبَٓؼٌَُٔددبؤَعْدَٔغُبًَؤَس

(  ػدء لححػرؼ الهدىػف ًإه ًهػي مى ى يمػد أىٍىػمى ي َّضػي قكلػا )ح (4)
( ختراف  (ح كالختػر الثػدهي  محػة َّ ح ػة مى ى يمػدمتهك،دف؛ الختر األكؿ  تا  محة ظرَّ ػة كهػك قكلػا ))إف 
ت ح ػػؿ لمك ػػب الههػي كمز ػػد تىػػح ة ؛ ح ػث طدلػػت ال محػػة تهػذا الت ػػددح كهػػذا َّ ػا (5)(أىٍىػػمى ي كهػك قكلػػا )

خػػػكؼ أم أهتمػػػد تحضظػػػي كر،ػػػد تي أىػػػم  أقكال مػػػد كأرل  م ػػػ  أحكال مػػػد َّػػػال تخدَّػػػد مهػػػا َّػػػزاؿ ال لهمػػػد
 .(6)،ههمد كاطماهت قحكتهمد تك،د رتهمد

  

                                                             

 . 361ح ص2: جتفسير النسفي  (1)
 .84: ا  ة سورة طو  (2)
عرابػوز الهحدة أف   كف  تا ال حمػة )،حػو أثػرم( ختػرنا ثده نػد لحمتتػدأ )هػـ(.  هظػر: أ د  (3) ح الػدر 371ح ص3: جمعػ ني القػرآف واع

 . 88ح ص8المأكف: ج
 .46: ا  ة سورة طو  (4)
: الجػدوؿح 421ح ص4: جال تػ ب الفريػدأ ػدز الهحػدة كالم رتػكف أف   ػكف قكلػا )أىػم ( حػدؿ مػف المهػكم َّػي الختػر.  هظػر:   (5)
 . 197ح ص6: جإعراب القرآف وبي نوح 373ح ص16ج
 .474: صتيسير ال ريـ الرممفح 18ح ص6: جتفسير أبي السعود هظر:   (6)
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 ادلبحث انثاني: جعدد احلال
  ػػكز أف   ػػكف لالىػػـ الكاحػػد حػػد ف َّأػػد،دافح َّتطػػكؿ تػػذلؾ ال محػػةح َّلػػد أ ػػدز الهحػػدة ت ػػدد 

تلػ  َّ هػد األمػكري كذلػؾ  أله هػد أىحػكاؿه  ؛مد  ىهتأػب مػف األىػمدًء كالأػضدتالحدؿح  لكؿ ى تك ا: "هذا تدب 
ف  ػلتى   حتىػا ح هنػد مىػتلتىالن  قػد م ػوح دَّػًإٍف  ػلت   حتىػا ح هنػ (حدا أىٍط ىػبي مهػا ريطىتنػهذا تيىرن )قكلؾ:   حكا 

ه مػػد قػػدؿ الهػػدسي هػػذا مهأػػكبه ،حػػو إ ػػمدًر إذىا  ػػدفى َّ  ذ  ػػدف َّ مػػد م ػػوكا  ألف هػػذا لٌمػػد ؛ مػػد  يىػػتلتؿح كا 
للحػػت: هػػذا الت ٍمػػرى  در  ػػدفكلػػك  ػػدف ،حػػو إ ػػم حتأػػب ،حػػو إذا  ػػدفه ػػدف ذا م هػػدا أى ػػتا ،هػػدهـ أف  

؛ ألٌف  ػػدفى قػػد  ىهأػػب الم رَّػػةى  مػػد  ىهأػػب اله ػػرةىح  حَّحػػ س هػػك ،حػػو  ػػدفى كل ه ػػا حػػدؿ أط ػػبي مهػػا التيٍىػػرى
 كتر ػؿ خ ػر مػد   ػكف خ ػر مهػؾ خ ػرح : مررت تر ؿ أختث مد   ػكف أختػث مهػؾ أختػث مػد ت ػكفكمها

ؿ ،حػو مثػؿ مػد حمحػت ،ح ػا َّهذا  حُّػا محمػك أختث مهؾ أختث مد ت كف.  مد   كف ثتح كهك أخمد ت كف
 .(1)"مد قتحا

َّدألمثحػػػة التػػػػي أكردهػػػػد ىػػػ تك ا هػػػػي أمثحػػػػة ل ػػػػكاز ت ػػػدد الحػػػػدؿح َّا ػػػػدز ت ػػػدد الحػػػػدؿ َّػػػػي تػػػػدب 
م الم هػػػػو أك مختحضػػػػ فح دى ًحػػػػت  َّػػػػي حػػػػدل ف  ىػػػػم ف مي  التض ػػػػ ؿ؛ َّاَّ ػػػػؿ التض ػػػػ ؿ )أط ػػػػب( " ػػػػدف ،ػػػػدمالن 

 .(2)"لد ـ حدؿ الضد ؿؿ ،حو ا خر؛ َّإها   ب ت   ضى كأحدهمد مي 
ا ا مهحػدرن ا مأػ دن كمػف  ػالـ ال ػرب رأ ػت ز ػدن أم د المتٌرد َّلد أ ػدز ت ػدد الحػدؿ كقػدؿ تػاح  لػكؿ: "

 .(3)"اا كا خر مهحدرن د كأحد مد مأ دن د كا خر مد  ن د إذا  دف أحد مد را تن د مد  ن ا را تن كرأ ت ز دن 
الحػػػدؿ مختحػػػؼ   كاحػػػدح َّاحػػػدهمد را ػػػب هالحػػػظ َّػػػي األمثحػػػة التػػػي أكردهػػػد المتػػػرد أف  أػػػدحب 

ح كاألكؿ مأػػ د كالثػػدهي مهحػػدرح َّأػػدحب الحػػدؿ  ػػدء  ػػم رنا ك ػػدء اىػػمند ظػػدهرناح كتػػذلؾ  كاألخػػر مػػدشو
 َّإف  المترد    ز ت دد الحدؿ لت دد أأحدتهد.

د اتػف  هػي كذلػؾ مػف خػالؿ إ ػرادا للػراءة الحىػف كال ز ػدم كالثلضػي كأتػي ح ػكة  كقدؿ تدلت دد أ  ن
ح َّػدتف  هػي (5)ح  لكؿ اتف  هػي: "هػذا مهأػكبه ،حػو الحػدؿ"(4)"َخ ِفَضٌة َراِفَعةٌ هأب َّي قكلا ت دلو: "تدل

 هػػي  ػػرل تاهػػا مػػف المم ػػف أف  ػػاتي المػػت حـ تػػا ثر مػػف حػػدؿ لأػػدحب حػػدؿ كاحػػد   مت ػػددح كأ ػػدز أف 
حػو الضهػـ  أؿ ،دد األحػكاؿ إلػو ، ػر كأ ػ دؼ ال  ػر  ػذلؾح كهػذا الت ػدد را ػ  إلػو ملػدرة المػت حـ ،

 كا ىت  دب تمتطحتدت الى دؽ. 
أغحب الهحدة ذهتكا إلو مد ذهب إل ا اتف  هي هك ت دد الحدؿ لأدحب حدؿ كاحػد ىػكاء أ دهػت 
األحكاؿ مت ددة أـ غ ر مت ػددةح  لػكؿ الر ػي: "ك ػٌكز ال مهػكرح كهػك الحػؽح أف   ػيء ل ػيء كاحػد 

                                                             

 . 401-400ح ص1: جال ت ب  (1)
 .331ح ص2: جأوضا المس لؾ  (2)
 . 169ح ص4: جالمقتضب  (3)
 .3: ا  ة سورة الواقعة  (4)
 . 307ح ص2: جالممتسب  (5)
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ػد( أك غ ػر مت ػػددةح  لكلػا ت ػػدلو: أحػكاؿ متخدلضػةح مت ػػددة  دهػتح هحػك: )ا ػػتر ت الرمػدف ححػػ كنا حدم ن
ح  مػد ت  لػدف َّػي ختػر المتتػدأ. كمهػ  ت  ػهـ ذلػؾ َّػي الحػدؿح مت ػددة (1)"ا  َمْدُمورً مً ُءو اْخُرْج ِمْني  َمذْ "

 دهتح أك  ؛ ق دىند ،حو الزمػدف كالم ػدفح َّ  ػؿ هحػك: )مػدحكرنا( حػد ن مػف  ػم ر )مػذءكمند(ح كاىػته ر 
ض ػػػؿ َّػػػي زمػػػده ف أك م ػػػده ف ألف كقػػػكع ال ؛كذلػػػؾ حَّمه هػػػد مطحلنػػػد. ك  ك ػػػا لحل ػػػدسمثحػػػا َّػػػي المت ػػػددة 

تحػػوح لػػك ،طضػػت أحػػدهمد ،حػػو  (. ػػرتت ال ػػـك أمػػس)ح ك( حىػػت خحضػػؾ أمدمػػؾ)محػػدؿح هحػػك:  مختحضػػ ف
ح ك ػػػذا   ػػػكز إف لػػػـ  تتػػػد ف ( حىػػػت خحضػػػؾ كأمدمػػػؾ)لد لتػػػا ،حػػػو ت ػػػرار الض ػػػؿح هحػػػك: ؛  ػػػدز ا خػػػرح

د الحػدث ح كأمػد تل تػ( حىػت خحضػؾ أمػس كقػت الظهػرح كأمدمػؾح كىػط الػدار)دفح هحك: الم دهدف أك الزمده
(ح أك تمت دد ف َّي مححػ ف غ ػر ممتػز  فح  مػد ا  َمْدُمورً مً ءو َمذتل د ف مختحض فح  مد َّي قكلا ت دلو: )

ػػا ػػتر تا ححػػكن )ح أك ممتػػز  فح  مػػد َّػػي: (ا ػػتر تا أتػػ ض أىػػكد)َّػػي:  أٌمػػد اتػػف ح (2)"َّػػال تػػاس تػػا (دا حدم ن
قد تلدـ اف،الـ تاف أدحب الحدؿ كالحدؿ  ت هدف تدلمتتػدأ كالختػرح َّحػذلؾ مدلؾ َّلدؿ َّي  رح ال دَّ ة: "

 .خترا دا كت ددلاح  مد  دف المتتدأ كاحدن اح ك ت دد حال تا   كز أف   كف أدحب الحدؿ كاحدن 
 (.ف ٍ ا ذا مى  دء ز د غددرن )َّدألكؿ هحك: ح ظ كالم هوح كَّي الحضظ دكف الم هوكقد   كف الت دد َّي الحض
 .(دا حدم ن ا تر ت الرمدف ححكن )كالثدهي هحك: 

 فػػ ألوؿ :خػتالؼح كتد تمػػدع َّػػي ،ػػدـ ا خػتالؼكقػد تت ػػدد الحػػدؿ لت ػدد أػػدحتهد تتضػػرؽ َّػػي ا 
 ك لكؿ ،هترة:  (.ه ك ف ا،دمرن  زار ،مركه )هحك:  والث ني .(اا مهحدرن ا مأ دن لل ت ز دن )هحك: 

 (3)َمتَػػػػى مػػػ  َتْلَقِنػػػي َفْرَدْيف َتْرُجػػػػْؼ     َرَواِنػػػػُؼ إْلَيَتْيػػػػػَؾ َوُتْسَتَطػػػػػػ َرا
كهػذا مػػد ذهػػب إل ػػا أتػػك ،تػػد اا الىػػح حيح تلكلػا: "  ػػكز اتحػػدد ،دمػػؿ الحػػدؿ مػػ  ت ػػددهد كاتحػػدد 

) ػػدء ز ػػده ك،مػػركه مىػػر، ف(ح كقكلػػا أػػدحتهدح هحػػك: ) ػػدء ز ػػده را تػػدن مىػػر،ند(. )كت ػػددا ت مػػ (ح هحػػك: 
ـُ الش ْمَس َواْلَقَمرَ ت دلو: " َر َلُ   .(4)"َداِئَبْيفِ  َوَسخ 

 ك)تضر ؽ( هحك: )لل تي ز دنا مأ دنا مهحدرنا(ح كقكؿ ال د،ر: 
 (5)َىػػػػػػػَواى َعِيػػػػْدُت ُسَعػػػػ َد َذاَت ىػػػػػوًى ُمَعن ػػػػػى    فػػػػػػِزْدُت وعػػػػػ د ُسْلػػػػوانػػػػً  

                                                             

 .18: ا  ة سورة األعراؼ  (1)
 .53ح ص2: جشرح   فية ابف الم جب  (2)
هػػػػ(ح تحل ػؽ: ،تػد المػه ـ أحمػد هر ػدمح  دم ػة أـ 602ح محمػد تػف ،تػد اا  مػدؿ الػد ف اتػف مدلػؾ )تشرح ال  فية الشػ فية  (3)

ح ػػػدء التػػػراث افىػػػالميح  ح ػػػة ال ػػػر  ة كالدراىػػػدت افىػػػالم ةح ح 2ح )د.ت(ح ج1م ػػػة الم رمػػػةح ط اللػػػرلح مر ػػػز التحػػػث ال حمػػػي كا 
 .755-754ص
 .33: ا  ة سورة إبراىيـ  (4)
هػػذا الت ػػت مػػف الػػكاَّر كلػػـ  هىػػب للدلػػؿ. َّػػػ)ذات هػػكل(: حػػدؿ مػػف "ىػػ دد"ح ك"م هػػو": حػػدؿ مػػف )التػػدء( َّػػي )،هػػدت(ح كقر هػػة   (5)

َّأػرت إلػو ازد ػدد المحتػةح كأمػد هػي َّػدد هكاهػد التذ  ر كالتاه ث أر دت إلو ذلؾح كالم هو: إهي  هت أهد كىػ دد متحػدت فح َّامػد أهػد 
 .602ح ص1: جشرح التصرياح 624ح ص2ج مغني اللبيب:ح 338ح ص2: جأوضا المس لؾىحكاهد.  هظر: 
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ت ػكف لغ ػر األقػرًب إ  لمػده (ح َّػإذا قحػت )لل ػػت ز ػدنا مأػ دنا مهحػدرنا( َّاهػت المهحػدر كز ػػد )ك  
 :  (1)المأ دح َّإف مه  مده ه ،ددت لغ ر األقرب  لكؿ امرئ الل س

ػػػػؿِ خرجػػػػػػػت بيػػػػػ  أمشػػػي تجػػرُّ وَراَءَن    علػػى َأَثَرْيَنػػػػ  َذْيػػػػَؿ ِمػػػرْ   ِط ُمػػػػَرم 
ِإن ػػ  َىػػَدْين ُه ؿ أخػػرلح  لكلػػا ت ػػدلو: "(ح تػػؿ الكا ػػب ح هلػػذ إرداَّهػػد تحػػدَّرادهػػد ت ػػد إٌمػػد ممهػػكع)كا  

م   َ ُفورً الس ِبيَؿ   .(2)"اِإم   ش ِ رًا َواِع
 :  (3)ح  لكؿ ال د،ر()كت د   هددرنا

 (4)ول ػػػػف بػػػأنػػػػػػػواِع الخدائػػػػِ  والَمْ ػػػرِ   قيػػػػرُت الِعػػػػَدا َل ُمْسَتِعيًنػػػػػ  ِبُعْصبػػٍة  
  ػػكفت كالػػذم ىػػ تهدكلا التدحػػث هػػك الت ػػدد لأػػدحب حػػدؿ كاحػػدح أك أل ثػػر مػػف كاحػػد ت ػػرط أف

 ة ك  مثهدة.األلضدظ كل س م مك، ةمت دد الحدؿ
 كقد  دء ت دد الحدؿ َّي آ دت قأص األهت دء محؿ الدراىة ،حو الهحك التدلي:

   .ح ك دء ،حو أكرة كاحدةالنمط األوؿ: الم ؿ المتعدد المفرد -أوًَل 
: كردت هذا الأكرة َّي آ دت قأص األهت دء حكالي أرتػ  مػرات مههػد: ف مفردافالصورة: م َل 
ََُّٔددبسَـَدغَبببً قػدؿ ت ػدلو:  كغ تا كت ه ضا ألخ ا هدركف تىتب اتخدذ ال  ؿ إلهند قأة ى دهد مكىو 

َببِىلبهٌَِْٓوِب َبخُتإَُتٌخقَبًَؤَخَزَبزِشَؤتٌُٓع ُتوَ ْْبًَؤَ ْْبؤَْٓشَبسَزٌُِّ ُبؤَػَفِِتعُ ِبِْٖٓبزَؼْذِ ٍَبزِحتغَٔدبخََِلتعٌُُِٔٗ َٕبؤَعِلدًبهد َُْْوِبهدٍَبؿَنتسد طِبؤَخِْوِبَّفُشُّهُببِ

خءَبًَ بظَفْؼَِتنِِبَٓغَبخُتوٌَِّْبخُظَّدُِِٔنيَخزَْٖبؤَُّّببَِّٕبخُتوٌََّْبخعْعَنتؼَلٌُِِٗبًًَددًُخبَّوتعٌَُُِٗنِِبكَُبظُؾِْٔطْبزَِِبخُتإَػْذ
(5) 

ػ ى ميكىػك ) َّي قكلا دءت ال محة الطك حة  ؛ ح ػث ت ػدد الحػدؿ (دو ًإلػو قىٍكًمػًا غىٍ ػتدفى أىًىػضن لىم د رى ى
كهػػك أػػضة م ػػتهة مػػف َّ ػػؿ غ ػػب ( ( مػػف الضد،ػػؿ )مكىػػوغىٍ ػػتدفى المضػػرد َّ هػػدح َّدلحػػدؿ األكؿ: قكلػػا )

( مػف دأىًىػضن ) كالحػدؿ الثده ػة: قكلػا  (َّ ػالف)كامتهػ  مػف التهػك ف؛ ألهػا أػضة ،حػو كزف  غ ب تدب َّػرحح 
د كهك  الضد،ؿ هضىا ت مػف الل مػة أضة م تهة مػف َّ ػؿ أىػؼ  اىػؼ تػدب َّػرح ،حػو كزف )َّىً ػؿ(؛ ك  أ  ن

 ػة َّػي إتراز أػكرة ال ػر كأػكرة ال ػمدتة كالت ح ػؿ لهمػد متت مف خالؿالتالغة َّي ا  ة الىدتلة الد ل ة ك 
د َّػػػػ)غ تدف( َّ هػد متدلغػة َّػي غ تدف أىضن  لترقي؛ َّضي تدا ة ا  ة ه د مكىو ذلؾ أىحكب التدرج كا
ي ذلػػؾ د( أتحػػغ مػػف )آىػػؼ( ،حػػو كزف )َّد،ػػؿ(؛ ألههػػد تػػدؿ ،حػػو ثتػػكت الأػػضة كَّػػالغ ػػبح كقكلػػا )أىػػضن 

                                                             

ح امػرؤ اللػ س تػف ح ػر تػف الحػدرث ال هػدمح ا،تهػو تػا: ،تػد الػرحمف المأػطدكمح دار الم رَّػةح ت ػركتح ديواف امرئ القػيس  (1)
 .38ص ـح2004-هػػػػ1425ح 2ط
 .3: ا  ة سورة اإلنس ف  (2)
ح 3: جارتشػػػ ؼ الضػػػربح 299: صالجنػػػى الػػػدانيالت ػػػت مػػػف الطك ػػػؿح كلػػػـ   ػػػرؼ قدلحػػػا. كق ػػػؿ لز ػػػدد تػػػف  ىػػػدر.  هظػػػر:   (3)

 .317ح ص2: جىم  اليوام ح 1598ص
كتحل ػؽ: الػد تكر ال ػر ؼ ،تػداا هػػػػ(ح دراىػة 770ح أتك،تداا محمد تف ، ىو الىػح حي )تشف ء العليؿ في إيض ح التسييؿ  (4)

 .536-535ح ص2ـح ج1986-هػػ1406ح 1الحى هي التر دتيح الم تتة الض أح ةح م ة الم رمةح ط
 .150: ا  ة سورة األعراؼ  (5)
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كذلػػػؾ  قحػػػ الن ىػػػؼ ك رتلػػػي إلػػػو مرححػػػة أ،حػػػو  تػػػدرج هػػػذا الغ ػػػب كاأل متدلغػػػة َّػػػي الحػػػزف كالغ ػػػبح ثػػػـ
حىٍضتيميػكًهي ًمػٍف تىٍ ػًدمتدىتخداـ أىحكب الػذـ ) إذ المضػركض مػف الخحػؼ أف  حػدَّظ ،حػو ،هػد مػف  (ًتٍلىىػمد خى

ت  يػـٍ ) اىتخحضاح ثـ  رتلي األمر ت د ذلؾ إلو التكت ف ،ف طر ؽ ا ىػتضهدـ افه ػدرم ً ٍحػتيـٍ أىٍمػرى رى ك تحػغ ( أى،ى
مػف الغ ػب الهضىػي كاألىػؼ اللحتػي كمػف الػذـ كالتػكت ف   والتدرج ذركتا كالترقي قمتا ك تحػكؿ مكىػ

 .(1)أخدا مف رأىا غ ر آتا تتكىُّالتااللكلي إلو الض ؿ الحر ي ال ه ؼ َّ رمي األلكاح ك  ر 
ًَخمتددُْْٔبَّددذَىَببِىلبب :الحػػد ث ،ػػف م  ػػزة ال ػػد الت  ػػدء لىػػ دهد مكىػػو َّػػي  كمهػػا قكلػػا ت ػػدلو

ؿَْْشِبعٌُءٍبآَّصًبؤُخْشٍـَندلِيَبظَختشُؾْبزَْْندءَبِْٖٓب
( حػدؿ أكلػو تىٍ  ػدءى )ال محة طدلت تدلحدؿ المضرد المت ددح َّػ  (2)

ح أم أدخػػؿ  ػػدؾ َّػػي (3))آ ػػةن( حػػدؿ ثده ػػة مػػف ال ػػم ر هضىػػار المىػػتتر َّػػي الض ػػؿ )تخػػرج(ح كمػػف ال ػػم 
  تؾ ك ـ ،ح ؾ ، دؾ الذم هك  هػدح افهىػدف تخػرج ه ػرة م ػ لة   ػكء ال ػمس كاللمػر مػف غ ػر 

ٍ ػًر ىيػكءو قكلػػا )ك  .(4)، ػب ك  تػرصح آ ػػة أخػرلح أم م  ػزة ثده ػػة غ ػر ال أػد ( َّ ػػا تىٍخػريٍج تىٍ  ػدءى ًمػػٍف غى
هػػذا الت ػػدض  ػػدف مػػف تػػرص أك تهػػدؽ أك مػػرض؛ ألكهػػـ أف  (ءدت  ػػ)َّحػػك اقتأػػر ،حػػو قكلػػا احتػػراسه 

 .(5)مرض أك غ رات م الن لت دف أف  هذا الت دض لـ   ف مف  (مف غ ر ىكاء)كلذلؾ احترس تلكلا 
وَدذْببُقكلػا ت ػدلو:  كتأد ؽ رؤ تا ،دـ الضتعح كذلؾ َّي كمها مد  دء َّي قأة ى دهد محمد 

َّببِْٕبؽَدءَبخَُِّوُبآِٓنِنيَبُٓمَِِّوِنيَب ظَخَدكٌَُٕبكَؼََِِْبَٓدبَُْْبسُءًُعٌَُْْبًَُٓوَقِّشَِّٖبَُدبفَذَمَبخَُِّوُبسَعٌَُُوُبخُشُّئَّْدبزِدُتمَنِّبَُعَذْخَُُِّٖبخُتَٔغْفِذَبخُتمَشَخ

ََبِْٖٓبدًُِٕبرَُِيَبكَعتمًدبهَشِّسًد ظَؼٌَُِْٔخبكَفَؼَ
ـى ًإٍف  ىدءى الح اي آًمًه فى ) الطك حة تدلت دد دل محةَّ  (6) رىا حيف  اٍلمىٍىً دى اٍلحى لىتىٍدخي

ح ًلػػ فى   محػػة ا ػػتمحت ،حػػو حػػدل ف مضػػرد ف مت ػػدد ف لأػػدحب كاحػػد كهػػك ال ػػم ر َّػػي الض ػػؿ  (آًمًهػػ فى ميحى
(: األكؿ قكلػا ) (ح كالثػدهي قكلػا )محح لػ ف(؛ كالغػرض الػد لي لت ػدد الحػدؿ هػك ت ػدد أحػػكاؿ آًمًهػ فى )لتػدخحف 

دة ،هػد هػذا اىـ الذات أك الم هو؛ "ألف  الذات ،هدمد تض ؿ َّ ػالن م  هنػد َّإههػد قػد ت ػكف ،حػو أحػكاؿ مت ػد

                                                             

ح 1رةح ط مػػدؿ ،تػػد ال ز ػػز إتػػراه ـح الػػدار الثلدَّ ػػة لحه ػػرح اللػػده بالغػػة الفرائػػد الفػػذة فػػي القػػرآف ال ػػريـ" المضػػ رع نموذًجػػ "   (1)
 .23ـح ص2010-هػػ1431

 .22: ا  ة سورة طو  (2)
َتْخػُرج أخرل أك ىهؤت هؾ آ ىةن أيٍخػرىلح ألهػا لمػد قػدؿ: ) -( مهأكتةن ،حو م هو آت هدؾ آ ة آَيًة ُأْخَرى ك ز الز دج أف   كف قكلا ) (3)

(  ػدف َّػي ذلػؾ دىل ػؿ أه ػا   طػو آ ػةن أخػرلح َّحػـ  حػتو إلػو ذ ػر آتى هىػدؾى ألف َّػي ال ػالـ دلػ الن ،ح ػاح ك  ػكز آ ػة أخػرل تػدلرَّ  َبْيَض ءَ 
عرابو،حو إ مدر هذا آ ة أٍخرىل.  هظر:   .355ح ص3: جمع ني القرآف واع

 . 213ح ص2: جصفوة التف سيرح 472: صتيسير ال ريـ الرممف هظر:   (4)
هك أف  ػؤتو َّػي  ػالـ  ػكهـ خػالؼ الملأػكد تمػد  دَّ ػاح كهػك  ػرتدف:  ػرب  تكىػط ال ػالـ... ك ػرب  لػ  َّػي  اس:اَلمتر   (5)

 . 209-208ح ص3: جاإليض ح في علـو البالغةآخر ال الـ.  هظر: 
 .28: ا  ة سورة الفتا  (6)
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الض ػؿح َّدلػػدخكؿ ههػػد  تػزامف م ػػاح أك  أػػدحتا حػػدؿ ال ػ كر تػػدألمف )حػػدؿ هضىػي( كحػػدؿ التحح ػػؽ )حػػدؿ 
 .(1)مددم( أك )حدؿ ه لة("

 ح ك دء ،حو أكرت ف كهمد:النمط الث ني: الم ؿ المتعدد الجملة -ث نًي 
َّػػػي آ ػػػدت كردت هػػذا الأػػػكرة  :الصػػػورة األولػػػى: مػػػ ؿ جملػػػة فعليػػػة ومػػػ ؿ جملػػػة اسػػػمية -أ

ُتدنِبػَقددىَبببتػدلكادم الملػدسح كذلػؾ َّػي قكلػا ت ػدلو:  قأص األهت دء مرة كاحدة َّي قأة مكىػو  ًَؤَ

َُْْبُّؼَوِّرْ كَََِّٔدبسَآىدبظَيْعَضُّبًَإََّٗيدبـَدٌّٕبًَََُّبُٓذْزِشخًبًَ
ػدفت ) ا دء الحػدؿ َّػي قكلػح (2) مت ػددنا  (َّىحىم ػد رىآهػد تىٍهتىػزُّ  ىاىه هػد  ى

د ت ف ال محة الض ح ة كا ىم ة؛ ح ث  دء لأػدحب الحػدؿ )مض ػكؿ رآهػد( حػد ف متهك،ػدفح الحػدؿ  كمتهك،ن
( كهػك  محػة اىػم ة؛ أم َّحٌمػد رأتىٍهتىػزٌ األكؿ قكلا )  هػد( كهػك  محػة َّ ح ػةح كالحػدؿ الثػدهي قكلػا ) اههػد  ػدفت

ػػػدفُّ حر ػػػةن خض ضػػٍةح ك دهػػػت َّػػػي أػػػكرة و كلٌػػػ حلث تىػػػدًفح كهػػك ال ظػػػ ـ مػػػف الح ػػػدتا تتحػػرؾ  مػػػد  تحػػػرؾ ال ى
 .لمد دهدا مف الخكؼ كالضزع كلـ  حتضت كلـ  ر  ذ،رنا األدتدر 

كردت هػذا الأػكرة َّػي آ ػدت قأػص  :الصورة الث نية: م ؿ شبو جملة وم ؿ جملة فعليػة-ب
ًًََددزُِيَب: ،هػػد محػػؾ مأػػر األهت ػػدء حػػكالي ثػػالث مػػرات مههػػدح قكلػػا ت ػػدلو َّػػي قأػػة ىػػ دهد  كىػػؼ 

مْغِنِنيٌَََّٓنَّدبٌُُِْعُقَبكِِبخُتإَسْكِبَّعَسٌََّؤُبِٓنْيدبلَْْػُبَّؾدءُبُٗقِْرُبزِشَلَْٔعِندبَْٖٓبَٗؾدءُبًَ بُٗنِْغُبؤَـْشَبخُتُٔ
(3) 

( م ػتمالن ،حػو حػدل ف متهػك، ف كى ىػذًلؾى مى  ه ػد ًل يكىيػؼى ًَّػي اأٍلىٍرًض  ىتىتىػك أي َّضي هذا ا  ة  دء قكلا )
ح الحػدؿ األكؿ  ػتا  محػة كهػك (ًل يكىيػؼى )،مال ،حو إطدلة تهدء ال محة تدلت ددح أدحتهد كاحد كهػك قكلػا 

كه ػػػذا م هػػد ل كىػػػؼ َّػػػي أرض ؛ أم ( ىتىتىػػػك أي )(ح كالحػػدؿ الثػػػدهي  محػػػة َّ ح ػػة كهػػػك قكلػػا ًَّػػػي اأٍلىٍرضً قكلػػا )
 ح ػث د مهػز ن أم  تخػذ مههػ ءد تتكأ مههد ح ػث   ػ ححتس كال  ؽال ز كالىحطدف ت د المأرح ك  حهد لا 

 .(4) ر د  مد ة ح  دء ك تأرؼ َّي المم
ٍَبّدبؤَزَطِبىزخبظَإتًَُِّبسُءّْدَُبِْٖٓبح كذلؾ َّي قكلا ت دلو: كمها مد كرد َّي قأة ى دهد  كىؼ  ًَهد

َُبهَذْبـَؼََِيدبسَزِِّبلَوًّدبًَهَذْبؤَلْغََٖبزِِببِرتب ؤَخْشَـَنِِبَِٖٓبخُغِّفِْٖبًَـدءَبزٌُِْْبَِٖٓبخُتسَذًِْبِْٖٓبزَؼْذِبؤَْٕبَٗضَؽَبخُؾَّْْيدُٕبزَْْنِِبًَزََْْٖبهَسْ

بِخٌَْظِِببَِّٕبسَزِِّبَُيِْقٌبُِٔدبَّؾدءُببَِّٗوُبىٌَُبخُتؼَُِِْْبخُتمٌَُِْْ
ت ػي حى قكلا )ح (5)  (ل ػدهذا تىٍاًك ؿي ريٍء دمى ًمٍف قىٍتؿي قىػٍد  ى ىحىهػد رى

ػػد تػػ ف  ػػتا ال محػػة كال محػػة الض ح ػػةح الحػػدؿ  طدلػػت تهػػد ال محػػة تدلت ػػدد؛ ح ػػث  ػػدء الحػػدؿ مت ػػددنا كمتهك،ن
ل ػػد(ح كالحػػدؿ الثػػدهي: كهػػك  محػػة َّ ح ػػة قكلػػا )ًمػػٍف قىٍتػػؿي األكؿ: كهػػك  ػػتا  محػػة قكلػػا ) ت ػػي حى (؛ قىػػٍد  ى ىحىهػػد رى

                                                             

 .111  ىدتؽح صح مر النعت( -الم ؿ -ظ ىرة تعدد الوظيفة النموية في التر يب اللغوي )الخبر  (1)
 .10: ا  ة سورة النمؿ  (2)
 .56: ا  ة سورة يوسؼ  (3)
 .52ح ص2: جصفوة التف سير  (4)
 .100: ا  ة سورة يوسؼ  (5)
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ي الأػػغر كهػػي )أهػػي رأ ػػت أحػػد ، ػػر  ك تنػػد كالم هػػو أم هػػذا تضىػػ ر الرؤ ػػد التػػي رأ تهػػد َّػػي مهػػدمي َّػػ
ح َّػإف   كال مس كاللمر رأ تهـ لػي ىػد د ف( قػد   حهػد رتػي أػدقند كحلنػد ح ػث كق ػت  مػد رأ تهػد َّػي الهػـك

 رؤ د األهت دء حؽه.
 ك دءت ،حو أكرة كاحدة كهي:  :النمط الث لث: الم ؿ المتعدد المتنوع بيف المفرد والجملة -ث لثً  

ح كردت هػػذا الأػكرة َّػػي آ ػػدت قأػص األهت ػػدء مػػرت ف مفػػرد ومػػ ؿ جملػػة فعليػػةالصػورة: مػػ ؿ 
ُِغُددَِْْٔدَٕبخُددشِّّكَبػدفِددلَصًب قػػدؿ ت ػػدلو: ح-،ح همػػد الىػالـ –قأػة ىػػ دهد دكاد كىػػح مدف  ،حػو الهحػػك التػػدلي: ًَ

ظَفْدشُِبزِدإَْٓشِهِببِىلبخُتدإَسْكِبخَُّعِدِبزدسًَتنددبكِْيددبببببب
ػحىٍ مدفى َّلكلػا )ح (1) ًلىي (  محػة ت ػدد َّ هػد الػر  عى ،دًأػضىةن تىٍ ػًرم ًتػاىٍمًراً كى

ػد الحػدؿ الثػدهي َّ ػدء  الحدؿ متهك،ند مد ت ف مضرد ك محة؛ ح ث  دء الحدؿ األكؿ مضردنا كهك )،دأضةن(ح أم 
(؛ أم كىػػخرهد لىػػح مدف الػػر ع ،دأػػضة كىػػر  ة َّػػي مركرهػػد تىػػ ر تىٍ ػػًرم ًتػػاىٍمًراً  محػػة َّ ح ػػة كهػػك قكلػػا )

را  .دتا إلو أرض ال دـ المتدر ة ت ثرة األ  در كاألههدر كالثمدرح ك دهت مى ها كملر مح اتم  لا كا 
كخكَّا تىتب قتحا المأرم خطا كخرك ا مػف مأػر:  كقكلا ت دلو َّي قأة ى دهد مكىو 

كَخَددشَؾَبِٓنْيَدددبخَدجِلًدددبَّعَشَهَّددرُبهَدددٍَبسَذِّبَٗفِّنِددِبِٓددَٖبخُتوَددٌِّْبخُظَّدددُِِٔنيَببب
حػػدل ف متهػػك، ف لأػػدحت ف ت محػػة الح طدلػػت (2)

متهػػك، ف: الحػػدؿ األكؿ قكلػػا )خدلضنػػد( كأػػدحتا ال ػػم ر المىػػتتر مػػف الض ػػؿ )خػػرج(ح كالحػػدؿ الثػػدهي قكلػػا 
ق بي ) د ،حػو هضىػا  ترقػب ك هتظػر َّخػرج مػف مأػر خدلضنػ"أم ( كأدحتا ال ػم ر المىػتتر َّػي )خدلضنػد(  ىتىرى

 .(3)" ىتحدها تدلد،دء ل حما تاها   مح ا ىكااالطحب أف  در ا َّ اخذاح ثـ الت ا إلو اا 
 

  

                                                             

 .81: ا  ة سورة األنبي ء  (1)
 .21: ا  ة سورة القصص  (2)
 . 395ح ص2: جصفوة التف سير  (3)
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 ادلبحث انثانث: جعدد اننعث
كاحػدح اله ػكت لمه ػكت   يٌ دُّ اله ت مف ال هدأر التي ت مؿ ،حو إطدلػة تهػدء ال محػةح َّلػد تت ػدد

د أددقندح كلغ ر كاحدح كهك  رتدف:   هحك: اىت رت ر الن ذ  ند مخحأن
 ح هحك: زارهػي أػد لدف مخحأػدف.مف غ ر تضر ؽ دأف   كف المه كت مثهو أك م مك،ن  أحدهمد:

مػػد دح كتضر لػا إمػد ل ػػكف التثه ػة كال مػ     تات ػػدف َّ ػاح َّ لػـك ال طػػؼ مكالثػدهي: أف   ػكف مضرقنػػ لدمهمػدح كا 
ػػد مػػف غ ػر تضر ػػؽ كاتحػػد م هػو اله ػػت كلض ػػدف المه ػػك  َّػإف لت ػدد ،دمػػؿ المه ػػكت  ظػػات مثهػو أك م مك،ن

ف ح (1)(دءهي ر ػػالف َّد ػػالفح كر ػػدؿ َّ ػػالء ػػ)هحػػك: دلتثه ػػة كال مػػ  ،ػػف تضر لػػا تػػدل طؼ اىػػتغهي ت كا 
ح أك (المهطحػػؽ)ك (الػػذاهب)ح أك لضظػػا دكف م هػػدا  ػػػ: (ال ػػر ـ)ك (ال دقػػؿ)اختحػػؼ م هػػو اله ػػت كلضظػػا  ػػػ:

ألرضح أم ح مػف ال ػرب تدل أػد كهحكهػدح كال ػدرب مػف ال ػربح َّػي ا(ال درب)م هدا دكف لضظا  ػ:
ح َّدله ت مف الكظػدلؼ الهحك ػة "التػي تلتػؿ الت ػدد مثحػا َّػي (2) ؽ َّ همد تدل طؼ"ك ب التضر "دح الى ر َّ ه

د أح دهند"  .(3)ذلؾ الختر كالحدؿح ك،ف طر ؽ هذا الكظدلؼ الهحك ة تطكؿ ال محة طك ن ،ظ من
الهحك ػػة كهػػك كىػػ تك ا ذ ػػر ت ػػدد اله ػػت كأطحػػؽ ،ح ػػا مأػػطحع لػػـ   ػػف م ركَّنػػد َّػػي المأػػهضدت 

)إطدلػػة اله ػػت(ح َّدلػػذم ه ػػدا َّػػي المؤلضػػدت الهحك ػػة هػػك مأػػطحع )الت ػػرار( أك ) ثػػرة اله ػػكت( أك )ت ػػدد 
 .(4)"ح َّاىٍ ًرا ،حو أٌكلا(حـو مى  ر ـو  مررت تر ؿ ،دقؿو )ًَّإٍف أىطحت اله ت َّلحت: اله كت(؛  لكؿ ى تك ا: "

كاحػػػد كهػػػي: )،دقػػػؿ ك ػػػر ـ كمىػػػحـ(ح َّدلمثػػػدؿ الػػػذم أكردا ىػػػ تك ا  ػػػدء تثالثػػػة ه ػػػكت لمه ػػػكت 
ػػٍف   ػػدد اله ػػت أف   ر ػػا م ػػرل أكلػػا؛ َّدلمثػػدؿ الػػذم  كمه كتهػػد )ر ػػؿ(. لػػذلؾ هالحػػظ أف  ىػػ تك ا  حػػـز مى
 ػدء تػا تت ػت َّ ػا اله ػكت الثالثػة مه كتهػد َّػي اف،ػراب كهػي ال ػرح كَّػي التػذ  ر َّ ػدءت  حهػد مػػذ رح 

 كَّي افَّراد كَّي الته  ر كال دد.
كقػػد   ػػيء اله ػػتي لم ػػر د  ػػ ش األغػػراض التػػي مػػف أ حهػػد  ت ػػدد اله ػػت؛ إذ  لػػكؿ: "كتػػ  ف اتػػف  

ٍدحح    راد تا إزالة ا تراؾح ك  تخأ ص ه رةح تػؿ لم ػرد الثهػدء كالمػدحح أك  ػدهمد مػف ذال ـ  ثهدء كالمى
ح كت ر ػػًؼ المخدطػػب مػػف أمػػًر المكأػػكؼ مػػد  ػػده هي ز  ػػدء)لػػـ   ػػف   رَّيػػاح كذلػػؾ هحػػك قكلػػؾ:  أك تحل ػػرو

ـي الضد ػػؿي  كمػػف ح ،ح ػػا تمػػد َّ ػػا مػػف الًخأػػدؿ الحم ػػدةح تر ػػد تػػذلؾ تىٍهًك ػػاى المكأػػكؼ كالثهػػدءى (ال دقػػؿي ال ػػر 
ػٌي ال ػدلـ اللػددر)حك: ىتحدهاح ه مذلؾ أضدتي التدر    تر ػد تػذلؾ َّىٍأػحىا مػف  ػر ًؾ ااح ت ػدلو ،ػف  (الحى

ه مد المرادي الثهدء ،ح ا تمد َّ ا ىتحدها ،حو  ه َّ ػاح لم رَّػة ذلػؾ كالهػٍدًب  ًة افختدر ،ف هضىا تمػدذلؾح كا 
لػػا    أٌهػؾ أردت أف تضًأػػحا مػػف  ػػر ؾ ذممتىػػا تػػذلؾح (رأ ػػتي ز ػدنا ال دهػػؿى الخت ػػثى )كتلػػكؿ َّػػي الػػذـٌ:  إل ػا

                                                             

 . 199ح ص2: جشرح التصريا على التوضيا  (1)
 199ح ص2: جالمصدر الس بؽ  (2)
 .54: صالتواب  في الجملة العربية  (3)
 . 422ح ص1: جال ت ب  (4)
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ح (ري أٍمػػػًس الػػػداتً )ت ػػػيء الأػػػضة لحتا  ػػػدح هحػػػك قػػػكلهـ: تهػػػذا األكأػػػدؼح كقػػػد  ًأػػػضدن لػػػ س متٌ  حَّػػػي اىػػػما
 .(1)ااترن     كف إٌ  د (أمس)ك

َّدتف    ش كٌ ع األغراض المت ددة التي  لأدهد المت حـ ح ف  ىػتخدمهد َّػي  المػا كحد ثػاح 
َّلد   كف اله ت لحمدح أك الذـ أك غ رهمد مف األغراضح كمٌثؿ لػذلؾ ته ػت مت ػدد لمه ػكت كاحػدح لػذلؾ 

التػي  ؤد هػد مػف خػالؿ   كف اتف    ش "قد أ در إ درة د ل ة مهمػة إلػو أػحة اله ػت تدلكظ ضػة الد ل ػة 
 .(2)مت حـ مد"

ذا ت ػددت اله ػكتأٌمد اتف ه دـ َّلد أٌهؼ الت دد تحىػب المه ػكتح  لػكؿ:  َّػإف اتحػد م هػو  ؛كا 
ف  (ر ػػػدؿ َّ ػػػالء)ك ( ػػػدءهي ر ػػػالف َّد ػػػالف)لتثه ػػػةح كال مػػػ  ،ػػػف تضر لػػػا؛ هحػػػك: اىػػػتيغهي تد اله ػػػت كا 

 :(3)كح  لكؿ ال د،راختحؼ؛ ك ب التضر ؽ َّ هد تدل طؼ تدلكا
 َوَبػػػػػػػػػػ ؿٍ  َبَ ْيػػػػػػػػُت َوَمػػػػػػػ  ُبَ ػػػػػػػ  َرُجػػػػػػػٍؿ مػػَػػػِزيف     َعَلػػػػػػػى َرْبَعػػػػػػػْيػػػػِف َمْسػػػػػػػػُلوٍب 

 (.مررت تر دؿ  د،رح ك دتبح كَّل ا لكلؾ: )ك 
ذا ت ػػددت اله ػػك  ح دتتػػدع مطحلنػػ دمػػؿ ك،محػػا؛  ػػدز افكاتحػػد لضػػظ اله ػػت؛ َّػػإف اتحػػد م هػػو ال تكا 

 اا كأتأػػرت خدلػػدن رأ ػػت ز ػػدن )ح ك(ال ػػدقالف هػػذا ز ػػد كذاؾ ،مػػرك)ح ك(كأتػػو ،مػػرك الظر ضػػدف  ػػدء ز ػػده ) ػػػ
ف اختحضػد . متتػدأ ف مٍ رى تىػت  هـ  كاز افتتػدع ت ػكف المتتػك، ف َّػد،حي َّ حػ فح أك خى  ح كخص  (ال د،ر ف كا 

كم ػػو   ػػدء ز ػػد)اختحػػؼ الم هػػو َّلػػط؛  ػػػ ؛ أك(فا الضد ػػح ٍ  ػػدء ز ػػد كرأ ػػت ،مػػرن )َّػػي الم هػػو كال مػػؿ؛  ػػػ
ـي ػػ:)ح أك ال مؿ َّلط  ػ(،مرك ال دتتدفً   .(4)ك ب اللط (ح ال د،راف ا،مرن  كمك  ه  ز دو  هذا مؤل

د إذا  دف اله ت مت ددنا كأدحتا كاحدح  لكؿ: " ذا ت ػررت اله ػكت لكاحػد؛ َّػإف ت ػ ف مىػمدا أمى كا 
 :مف )ال دمؿ(  لكؿ ًخٍرًهؽ  ح كذلؾتى تٍ رط تلد ـ المي تدكههد؛  دز إتتد،هدح كقط هدح كال م  ت ههمد ت 

ـُ      ُـّ  َل َيْبَعػػػػػػَدْف قػػػػػومي الػػػػذيف ُىػػػػػػػػ  الُعػػػػػَداِة وآفػػػػػُة الُجػػػػْزرِ َسػػػػػػػ
 َمَع قػػػػػػػػػػػػػػػَِد اأَلُزرِ والط ي بػػػػػػػوف  الن ػػػػػػػػػػػػ زلوف ب ػػػػػػػػػػؿ  ُمْعتػػػػػػػَػِرٍؾ     

ح (هػػـ) ح أك ،حػو اللطػ  تإ ػمدر(قكميػػػػػ)،حػو افتتػدع لػ (الط تػ ف)ك (الهػػدزل ف)  ػكز َّ ػا رَّػ  ك 
ح كرَّػ  األكؿ كهأػب الثػػدهي ،حػو مػد ذ رهػدح ك، ىػا ،حػو اللطػػ  (أذ ػر)أك  (أمػدح)كهأػتهمد تإ ػمدر 

 .َّ همد

                                                             

 . 234-233ح ص2: جشرح المفصؿ  (1)
 .125صالم ؿ(:  –الصفة  -ظ ىرة تعدد الوظيفة النموية في التر يب اللغوي )الخبر  (2)
هػػػ(ح تحل ػؽ: أحمػد 368ح أتػك ىػ  د الحىػف تػف ،تػداا الىػ راَّي )تشػرح  تػ ب سػيبويوالت ت مف الكاَّر  تف مٌ ػددة.  هظػر:   (3)

ح 2: جشػػرح شػػواىد المغنػػي. ك هظػػر: 322ح ص2ـح ج2008-هػػػػػػ1429مهػدلي ك،حػػي الىػػ د ،حػػيح دار ال تػػب ال حم ػػةح ت ػػركتح 
 . 774ص
 .314ح ص3: جأوضا المس لؾ  (4)
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ف لػػـ  ي  زلػػػة ال ػػيء الكاحػػد؛ كذلػػػؾح حهػػػدح لتهز حهػػد مهػػا مهؼ إ  تم مك،هػػػد؛ ك ػػب إتتد،هػػد  رى ٍ ػػكا 
ح إذا  ػػدف هػػذا المكأػػكؼ   ػػدر ا َّػػي اىػػما ثالثػػة: أحػػدهـ (ال دتػػًب  الضل ػػاً  التػػد رً  مػػررت تز ػػدو ) لكلػػؾ: 

ف ت ػػ ف تت  ػػهد؛  ػػدز َّ . تػػد ر  دتػػبح كا خػػر تػػد ر َّل ػػاح كا خػػر َّل ػػا  دتػػب مػػد ،ػػدا ذلػػؾ الػػت ض كا 
 .(1)األك ا الثالثة

اتػػػف ه ػػػدـ   ػػػكف َّػػػي حدلػػػة المه ػػػكت الم رَّػػػةح ثػػػـ ،ػػػرض لحت ػػػدد َّػػػي حػػػدؿ  ػػػكف َّدلػػػذم ذ ػػػرا 
ف  ػػدف المه ػػكت ه ػػرة ت ػػ ف َّػػي األكؿ مػػف ه كتػػا افتتػػدع؛ ك ػػدز َّػػي التػػدقي المه ػػكت ه ػػرة؛ َّ لػػكؿ: " كا 

  لكلا:  اللط 
 (2)ِليوَيػػػْأِوي إلى ِنْسػػػَوٍة ُعط ػػػػػٍؿ     وُشػػػْعثً  َمراِضيَ  ِمثػػػْػَؿ الس ػػػع 

،حػػػو افتتػػػدع ك كتػػػد؛ ألهػػػا أػػػضة  (،طػػػؿ حمػػػة ) ػػػر ح د(ٍ ثن ػػػػػػ ي  ؿو ػػػػػػػػكىةو ،يط  ػػػػػػًهىٍ كطف ال ػػػدهد: )مػػػ
ح كهػػذا  ػػدؿ ،حػػو أف  ه ػػكت (3)دا كمهأػػكتن ؛ ألهػػا ركم م ػػركرن ( ػػ ثد)كاللطػػ  َّػػي  لحه ػػرة؛ ك ػػكاز افتتػػدع

 اله رة   ب َّي أكلهد افتتدعح ك  كز َّ مد ،داا افتتدع كاللط .
كالذم  ض د الدراىة ممد تلدـ ت دد اله ت لمه كت كاحد َّي حدؿ تضر ؽ هذا اله كت تغ ػر التثه ػة 

 .أك ال م  أك ال طؼ
 كقد كرد اله ت المت دد َّي آ دت قأص األهت دء محؿ الدراىة ،حو األهمدط التدلي:

 :النمط األوؿ: النعت المتعدد المفرد: وج ء على صورة وامدة -أوًَل 

ألهت ػدء ت ثػرةح مهػا مػد كرد مػف قأػة : كرد هذا الهمط َّي آ دت قأص ا ف مفردافنعتالصورة: 
هَدٌُُخبخدْعُبَُنَدبسَزَّيَبُّسَِّْْٖبَُنَدبَٓدبىَِِبهَدٍَببَِّٗدوُبب م  تهي إىرال ؿ كذتحهـ التلرةح كذلؾ َّي قكلا ت ػدلو: مكىو 

َُدبزٌِتشٌبػٌََخٌٕب بَُدبكَدسِكٌبًَ زََْْٖبرَُِيَبكَدكتؼٌَُِخبَٓدبظُآَْشًََُّٕوٌٍُُببَِّٗيَدبزَوَشَشٌ
ته تػ ف مضػرد ف: اله ػت  َّ حمة )تلرة( ه تتح (4)

(؛(ح كاله ت الثدهي َّىدًرضه األكؿ ) ح ث  دء اله ت الثدهي لتحد د المه كت كتك ػ حاح َّ ػدف ذلػؾ  )،ىكىافه
ىػػػهة ك  أػػػغ رة لػػػـ مػػف تػػػدب ت ػػػدد اله ػػػت الػػػذم  ط ػػػؿ ال محػػػة؛ كالم هػػو: أم أف  هػػػذا التلػػػرة    ت ػػػرة م

همػد هػي كىػط تػ ف ال ت ػرة كالأػغ رة ح كالغػرض الػد لي مػف ت ػدد اله ػت هػك التضأػ ؿ (5) حلحهد الضحػؿ كا 

                                                             

 .316-314ح ص3: جالمصدر الس بؽ هظر:   (1)
ح ترت ػب كت ح ػؽ: محمػد محمػكد ال ػهل طيح الػدار اللكم ػة لحطتد،ػة كاله ػرح ديػواف اليػذلييفتف أتي ،دلد الهػذلي.  الت ت ألم ة  (2)

 .40ح ص5: جخزانة األدبح 289ح ص2: جشرح  ت ب سيبويو. ك هظر: 184ح ص2ـح ج1965-هػػػػػػ1385اللدهرةح 
 .318ح ص3: جأوضا المس لؾ  (3)
 .68: ا  ة سورة البقرة  (4)
)الضػػدرض( المىػػهة كم هدهػػد َّػػي الحغػػة )الكاىػػ (ح كىػػم ت تػػػػ)الضدرض(؛ ألههػػد َّر ػػت ىػػههد: أم قط تهػػد كتحغػػت آخرهػػدح كق ػػؿ   (5)

الضػػدرض: التػػي قػػد كلػػدت تطكهػػدن  ث ػػرة َّ تىػػ   كَّهػػد. )الت ػػر( هػػي الأػػغ رة التػػي لػػـ تحمػػؿح كتطحػػؽ أ  ػػدن ،حػػو األكؿ مػػف األك د. 
  رح كهي التي كلدت تطهدن أك تطه ف.)ال كاف( المتكىطة ت ف الضدرض كالت
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ت ػػد اف مػػدؿ؛ َّهػػذا التضأػػ ؿ المػػذ كر َّػػي ا  ػػة   ػػؿ قػػـك مكىػػو  تحثػػكف ،ػػف التلػػرة التػػي تتمتػػ  تهػػذا 
 الأضدت المذ كرة.

 .(1)لمتتدأ محذكؼ ا( خترن ،ىكىافه (ح ك)دًرضه َّى أ دز ت ض الهحدة كالم رت ف أف   كف قكلا )
) ( ك ػػب ت رارهػػد. كالتدحػث  م ػػؿ إلػػو إ،راتهمػػد ه ػػكت مت ػػددة؛ ألف اله ػػكت إذا  دهػػت مهض ػػة تػػػػ

ػ) ( ك ػػب ت رارهػػد هحػػك قػػكؿ زه ػػر تػػف أتػػي كهػػذا مػػد أ ػػدا أتػػك ح ػػدف تلكلػػا: "كالأػػضة إذا  دهػػت مهض ػػة تػػػ
 :  ىحمو

 ب لمْشَرفيػػػػػػِة والقن      وفتيػػػػػ ِف ِصػػػػػػْدٍؽ ََل ِضعػػػػػ ؼ َوََل ُعػػػػػْزؿُ َيُمشُّػػػػػونيػػػػػػػ  
لكأػػػؼ الم مػػػؿح َّلػػػدر متتػػػدأن َّػػػإف  ػػػدءت غ ػػػر م ػػػررة َّتدتهػػػد ال ػػػ رح كمػػػف   ػػػؿ ذلػػػؾ مػػػف ا

 .(2)ح أم   هي َّدرضه ك  ت ره َّلد أت د؛ ألف األأؿ الكأؼ تدلمضرد كاألأؿ ،دـ الحذؼ"محذكَّند
ّدددبفدددلِسَِِببكهػػك َّػػي الىػػ ف كد،كتػػا لححػػؽ:  قكلػػا ت ػػدلو ،حػػو لىػػدف ىػػ دهد  كىػػؼ  كمهػػا

خُغِّفِْٖبؤَؤَسْزدذٌبُٓعَلَشِّهٌَُٕبخَْْشٌبؤَِّبخَُِّوُبخُتٌخلِذُبخُتوَيَّدسُ
(3) 
 اله ػػت َّػػي ال محػػة الطك حػػةت ػػدد (  الح ػػاي اٍلكاًحػػدي اٍللىه ػػدري أىـً : )ال محػػة الطك حػػة تدلت ػػدد قكلػػا ت ػػدلو

(ح كاله ػت الثػدهي اٍلكاًحػدي الىدتلة لمه كت كاحد هك لضظ ال اللة )اا(؛ ح ث هيً ت ته ت ف مضػرد ف: األكؿ )
(ح دء مت مهند م هو أ غة المتدلغة  كم يء الختر الثدهي مت ددنا ،حو كزف )ٌَّ ػدؿ(؛ َّ ػا د لػة  )اٍللىه دري

ألرتػػدب المتضرقػػكف َّػػي ذكاتهػػـ المختحضػػكف َّػػي ،حػػو قػػكة الم هػػو المرتتطػػة تم ػػدهي اللػػكة كالغحتػػة؛ أم "هػػؿ ا
أػػػضدتهـ المتهػػػدَّكف َّػػػي ،ػػػددهـ خ ػػػره ل مػػػد  ػػػد أػػػدحتي الىػػػ فح أـ اا الم تػػػكد تحػػػؽو المتضػػػرد َّػػػي ذاتػػػا 

 . (4)كأضدتا الذم    د لا ك  ًهد  ك   ر ؾح اللهدر الذم    غدلتا مغدلب ك    دهدا م دهد"
د ح َّي قأة  كىؼ ت دلو كقكلا ُّّ: أ  ن كَخُزتبؤَلَذَٗدبٌَٓدَٗوُببَِّٗدببخدبًَسِريًدبؽَْْخًيَدبخُتؼَضِّضُببَِّٕبَُوُبؤَزًهدٌُُخبّدبؤَ

َٗددشخىَبِٓددَٖبخُتُٔمْغِددنِنيَ
ػػٍ خن ف  لىػػاي أىتنػػإً َّضػػي قكلػػا )  (5) ًت ػػرن د  ى : ((  ػػدء اله ػػت مت ػػددنا لمه ػػكت كاحػػد كهػػك )أتنػػداد  ى

د(ح كاله ػػػت الثػػػدهي   (؛ كهػػػذا الت ػػػدد الػػػذم أطػػػدؿ ال محػػػة  ػػػدؿ ،حػػػو ا ىػػػترحدـ) ت ػػػرنااله ػػػت األكؿ ) ػػػ خن
د  ت ػرنا    ىػتط   ًَّرىاقػا ك   كا ىت طدؼ؛ أم "إف  لته دم ف هذا أتند متأػضند تهػذا الأػضةح كهػك  كهػا  ػ خن

                                                             

عرابػػػػو  (1) ح 1: جالجػػػػدوؿح 74ح ص1: جالتبيػػػػ فح 98ح ص1: جمشػػػػ ؿ إعػػػػراب القػػػػرآفح 150ح ص1: جمعػػػػ ني القػػػػرآف واع
 . 156ص
 . 406ح ص1ج البمر المميط:  (2)
 .39: ا  ة سورة يوسؼ  (3)
 . 33ح ص3: جفتا القدير  (4)
 .78: ا  ة سورة يوسؼ  (5)



169 
 

 أتر ،ها ك   لدر ،حو الكأكؿ إل اح َّخذ أحدهد م دها  تلو لد ؾح َّإف  لا مهزلة َّػي قحػب أت ػا ل ىػت 
ل هد خدأة"لكا  .(1)حد مهدح إهد هراؾ مف المحىه ف إلو الهدس  دَّةح كا 

دح  كَدًٌََضَهُبب: ت ػدلو  لػكؿ؛ كقتحػا الر ػؿ المأػرم تدلخطػا مد  دء َّي قأة مكىػو كمها أ  ن

ٌُٓعَبكَوَنَبػََِْْوِبهدٍَبىزخبِْٖٓبػَََِٔبخُؾَّْْيدِٕببَِّٗوُبػَذًٌُّبُٓنٌَِّبُٓسِنيٌ
(2) 

ًتػػ فه طدلػػت ال محػػة تدلت ػػدد َّػػي قكلػػا ت ػػدلو:  ػػديكت ميً ػػؿت مي الكاحػػد  ح ػػث  ػػدء لحمه ػػكت (.)ًإه ػػاي ،ى
(؛ كد لػػة ذلػػؾ الت ح ػػؿ "ل ػػكف  ػػدة  ( ه تػػدف مضػػرداف: اله ػػت األكؿ )م ػػؿت(ح كاله ػػت الثػػدهي)،ػػدكه  )متػػ في

غ تا مف ،مؿ ال ػ طدف إذ لػك  الخػدطر ال ػ طدهي  قتأػر ،حػو ز ػر اللتطػي أك  ضػا ،ػف الػذم مػف 
تض حػػػا   ػػػ  تاح َّحٌمػػػد  ػػػدف ال ػػػ طدف ،ػػػدكان لطهىػػػدف ك دهػػػت لػػػا مىػػػدلؾ إلػػػو الهضػػػكس اىػػػتدؿ مكىػػػو 

كلك هػػد ل ػػدف ،محػػا  در ػػدن ،حػػو األحػػكاؿ  المػػؤدم إلػػو قتػػؿ هضػػس أهػػا َّ ػػؿه هد ػػ  ،ػػف كىكىػػة ال ػػ طدف
 .(3)الماذكهة"

 : كرد َّي آ دت قأص األهت دء ،حو أكر مههد:النمط الث ني: النعت المتعدد الجملة -ث نًي 
ح ح ػث كرد هػذا الهػكع َّػي الصورة األولى: النعت األوؿ جملة فعلية والنعت الث ني جملة فعليػة - أ

كهػك َّػي الىػ فح  مػد كرد َّػي قأػة ىػ دهد  كىػؼ  أص األهت دء  ث رنا كمف أمثحتػا:آ دت ق
ٌَُُِٔدبَِّٓٔدبػَقدؿ ت دلو:  ََبؤَْٕبَّإتظٌََُِْٔدبرَ َُّدبَٗسَّإتظٌَُُٔدبزِعَإتًِِِّوِبهَسْ ٌّبظُشْصَهَدِٗوِببِ ٍَبَُدبَّإتظٌَُِْٔدبىَؼَد ِبسَزِِّببِِِّٗبظَشًَتطُبَِِّٓصَبهَد ََِّٔنِ

َٕبزِدَُِّوِب ٍّبَُدبُّآِْنٌُ ًَىُْْبزِدُتأخِشَشِبىُْْبًَدكِشًَُٕهٌَْ
قىدؿى  ى  ث  دء اله ت مت ددنا  محة َّ ح ة َّي قكلا )حح (4)

ـى  ػػد ًتتىٍاًك ًحػػًا قىٍتػػؿى أىٍف  ىػػٍاًت ى ي قىدًهػػًا ًإ   هىت ٍاتي يمى ػػد طى ىػػدـه تيٍرزى (ح طى ىػػدـه (ح كالمه ػػكت الضد،ػػؿ المػػؤخر ) ىٍاًت  يمى
قىدًهػػاً األكؿ  محػػة )هيً ػػت ته تػػ ف  محػػة َّ ح ػػة: اله ػػت  كَّػػؽ ك ػػا مػػف أك ػػا  (ح كاله ػػت الثػػدهيتيٍرزى

 كت دد اله كت أطدؿ تهدء ال محة. ح(5)د(هىت ٍاتي يم محة ) اف،راب
كالهلػػػدش الػػػذم دار ت هػػػا كتػػػ ف قكمػػػا ت ػػػد  ك ػػػذلؾح قكلػػػا ت ػػػدلو َّػػػي قأػػػة ىػػػ دهد إتػػػراه ـ 

ُّودٍُبَُوُببِزْشخىُِْْهدٌُُخبعَِٔؼْندبكَعًَبَّزتًُشُىُْْبتحط ما لألأهدـ: 
َّدل محة الطك حة التي ت دد َّ هد اله ت قكلا ح (6)

ـي ) ـٍ  يلػػػدؿي لىػػػاي ًإٍتػػػراًه  ػػػًمٍ هد َّىتنػػػو  ىػػػٍذ يريهي (ح هيً ػػػت ح ػػػث ت ػػػدد اله ػػػت  محػػػة َّ ح(؛ قػػػدليكا ىى  ػػػة لحمه ػػػكت )َّتػػػون
ـٍ تدل ىٍ ػػػبح كقػػػدلكا :  (ح أم يلػػػدؿي (ح كاله ػػػت الثػػػدهي  محػػػة ) ىػػػٍذ يريهيـٍ : األكؿ  محػػػة )ت محتػػػ ف َّ ح تػػػ ف  ىػػػٍذ يريهي

،حو أف المهتأػت ف ح كهذا َّ ا د لة إ دهد تمهزلا مد   لؿ ألههـ   حكهد َّي ،تددًتهـ (؛ ىٍذ رهـ)لألأهدـ 
                                                             

 . )تتأرؼ(.54ح ص3: جالقديرفتا   (1)
 .15: ا  ة سورة القصص  (2)
 .90ح ص20: جالتمرير والتنوير  (3)
 .37: ا  ة سورة يوسؼ  (4)
   كز أف   كف  محة )هتات مد( َّي محؿ هأب حدؿ.  (5)
 .60: ا  ة سورة األنبي ء  (6)
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همػػد  لحتحػث َّػػي الل ػ ة لػػـ   كهػػكا   رَّػكف إتػػراه ـح أك أف ال ػهداء أرادكا تحل ػػرا تاهػػا م هػكؿ     ػػرؼ كا 
 .(1)هك مف الهدس الم ركَّ فـح أم ل س  د،و أك  ىمو إتراه 

د هَدٍَبهَذْبًَهَغَبػٌََُِْْْْب :َّي آ دت قأص األهت دءح قكلا ت دلو َّي قأة هكد  كمف أمثحتا أ  ن

ٌَُُٗنِِبكِِبؤَعَْٔدءٍبعََّْْٔعٌُُٔىَدبؤَٗتعُْْبًَآزَدئًُُْْبَٓدبَٗضٍََّبخَُِّوُبزِيَ ْْبسِـْظٌبًَؿَنَرٌبؤَظُفَددِ يَدٍٕبكَدٗتعَظِشًُخببِِِّٗبَٓؼٌَُْْبَِٖٓبدبِْٖٓبعُِتِْٖٓبسَزٌُِّ

خُتُٔنْعَظِشَِّٖ
ػد هىػز ؿى الح ػاي  دءت ال محة الطك حة َّي قكلا )ح (2) ـٍ مى دًدليكهىًهي ًَّي أىٍىمىدءو ىىم ٍ تيميكهىد أىٍهتيـٍ كىآتىػدؤي ي أىتي ى

ػػٍحطىدفو  ػػم ٍ تيميكهىدقكلػػا )(؛ ح ػػث  ػػدء اله ػػت مت ػػددنا تدل محػػة الض ح ػػة؛ اله ػػت األكؿ ًتهىػػد ًمػػٍف ىي (ح كاله ػػت ىى
د هىز ؿى الح اي الثدهي قكلا ) (؛ كت دد اله كت َّ ػا د لػة ،حػو الك، ػد كالتهد ػد أم أتخدأػمكهي َّػي أأػهدـ   مى

ت ر ك  تهض  مد أهزؿ اا ت تددتهد مػف ح ػة أك ترهػدف َّػدهتظركا هػزكؿ ال ػذاب َّػإهي مػف المهتظػر ف لمػد 
ػػد ،حػػ و افه ػػدر مهػػا "لمخدأػػمتهـ لػػا َّ مػػد    هتغػػي َّ ػػا الخأػػدـ كهػػك ذ ػػر  حػػؿ ت ػػـح كَّ ػػا د لػػة أ  ن

 .(3)ألضدظ ل س تحتهد مدلكؿه  ىتحؽ ال تددة َّأدرت المهدز،ة تدطحة تذلؾ"
كمػف أمثحػة هػذا الأػكرة   الصورة الث نية: النعت األوؿ شبو جملػة والنعػت الثػ ني جملػة فعليػة - ب

هَددٍَبَّددهٌَِّْببب:  مػ  قكمػاح قػدؿ ت ػدلو َّي آ دت قأص األهت دءح مد  دء َّي قأة ى دهد هكح 

ِبسَعٌٍُ بِْٖٓبسَذِّبخُتؼَدَُٔنِيَ ٌَُِنِّ ْْبسِعَدَُدضِبسَزِِّبًَؤَٗتقَكُبٌَُُْْبًَؤَػَُِْْبَِٖٓبخَُِّوِبَٓدبَُدبظَؼٌََُِْٕٔب*َُْْظَبزِِبمََِدَُص بًَ ؤُزَِِّـٌُُ
(4) 

لىً ه ي رىىيكؿه ًمٍف رىب  اٍل ىدلىًم فى ت دد اله ت َّي ال محة الطك حة ) ت ي *كى ًت رى ـٍ ًرىىد ى (ح مػد تػ ف أيتىح غي ي
ًمػػٍف ( ته تػػ ف متهػػك، فح اله ػػت األكؿ: قكلػػا )رىىيػػكؿه ه ػػكت ) ػػتا ال محػػة كال محػػة الض ح ػػةح ح ػػث هيً ػػت الم

ـٍ )( كهػػك  ػػدر كم ػػركر مت حػػؽ تمحػػذكؼ أػػضةح كاله ػػت الثػػدهي كهػػك ال محػػة الض ح ػػة رىب  اٍل ىػػدلىًم فى  أيتىح غي يػػ
ت ػػي ًت رى ػػد ى َّػػددة الت ػػددح (5)(ًرىى . كتػػذلؾ طدلػػت ال محػػة كاتىػػ ت تت ػػدد اله ػػكت. كهػػذا الت ػػدد َّ ػػا د لػػة كا 

ح (6)"غ ػػر تػػدرؾ التتح ػػغ مػػف أ ػػؿ ت ػػذ تهـ تا  ىػػد لهػػـ مػػف متدت تػػا إ ػػدهـكالملأػػكد مػػف هػػذا الت ػػدد أهػػا "
كف تد،تتػػدر  ػػ( الكاق ػػة ه تنػػدح  م ػػف ال ػػدكؿ َّ هػػد ،ػػف  ػػم ر الغ تػػة إلػػو الػػت حـ أيتىح غي يػػـٍ كال محػػة الض ح ػػة )

 .(7)المكأكؼ خترا ،ف  م ر المت حـ

                                                             

عرابو هظر:   (1)  . 99ح ص17: جالتمرير والتنويرح 396ح ص3: جمع ني القرآف واع
 .71: ا  ة سورة األعراؼ  (2)
 . 89ح ص5: جالبمر المميط  (3)
 .62-61: ا  ة سورة األعراؼ  (4)
ـْ ِرَس ََلِت َرب ي  كز أف ت كف  محة )  (5)  ( مىتاهضة مت هة لحدؿ الرىكؿ.ُأَبل ُغُ 
 .193بح ص 8: جالتمرير والتنوير  (6)
 .193بح ص 8: جالمصدر الس بؽ  (7)
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خبِْٖٓبكٌََـَذخبػَسْذً قدؿ ت ػدلو:ح ،ح همد الىالـح مد كرد َّي قأة ى دهد مكىو م  الخ ر ك ذلؾ

ٍتػدنا ًمػٍف ً،تدًدهػد آتىٍ هػداي ال محػة الطك حػة َّضػي   (1)دػِسددِٗدبآظَْْندهُبسَلَْٔصًبِْٖٓبػِنْذِٗدبًَػََِّْٔندهُبِْٖٓبَُذَُّٗدبػِِتًٔ ػدا ،ى  ( )َّىكى ى
ػد تػ ف  ػتا  محػة ك محػة َّ ح ػةح َّػدلمه كت ) ٍتػدنا دء اله ػت مت ػددنا متهك،ن ( ه ػت ته تػ ف: اله ػت األكؿ: ،ى

(ح كاله ػت الثػدهي  محػة َّ ح ػة كهػك قكلػا )آتٍ هػدا(؛ أم ك ػدا ههػدؾ ،تػدنا ًمػٍف ً،تدًدهػد تا  محة كهػك قكلػا )
د   هت نػػػد ،حػػػو الأػػػح عح أ،طػػػدا اا كهػػػك الخ ػػػر  رحمػػػة  -ىػػػتحدها كت ػػػدلو – ك ػػػدف ،تػػػدنا أػػػدلحن

ح كد لػة الته  ػر َّػي قكلػا )،تػدنا( لحتضخػ ـ كاف ػدَّة َّػي قكلػا )مػف (2)خدأةح تهد زاد ،حما كحىػف ،محػا
 لدهد( لحت ر ؼ.

كتػػذ  ر مكىػػو قكمػػا تض ػػؿ اا ،حػػ هـ كه مػػا  كمهػاح قكلػػا ت ػػدلو َّػػي الحػػد ث ،ػػف مكىػػو 
َِٖٓبخَُّزَِّٖبَّخدكٌَُٕبؤَٗتؼََْبخَُِّوُبػََِْْئَِدهدٍَبسَـُُِٕب: كمطدلتتهـ تدخكؿ األرض الملدىة

(3) 
ػػح ػػث  ػػدء اله ػػت مت ػػددن  ال محػػة  مػػد تػػ ف  ػػتا ال محػػة كال محػػة الض ح ػػةح كتدلتػػدلي طدلػػت دا متهك،ن

( كهػك ه ػت  ػتا ًمػفى ال ػًذ فى ( هيً ت ته تػ ف متهػك، ف: اله ػت األكؿ: قكلػا )رى يالفً تهذا الت دد؛ َّدلمه كت )
ـى الح ػػاي ةح كاله ػػت الثػػدهي قكلػا  محػ ػػد ه حػػكا ( كهػك ه ػػت  محػػة َّ ح ػة؛ )أىٍه ىػػ كم هػػو ا  ػػة "أفى تهػي إىػػرال ؿ لمى

حر ػػهـ ر ػػالف ا ،ح همػػد ه مػػة ،ظ مػػةح كهمػػد ممػػف   كمتدت ػػة رىػػكؿ اا مكىػػو ،ػػف طد،ػػة اا
 .(4)" خدؼ أمر اا ك خ و ،لدتا

ـى كأ دز ال  ترم أف   كف قكلا ) حؿ هأػب حػدؿ كقػد ملػدرة أم )قػد أه ػـ اا ،ح همػد( ( َّي مأىٍه ى
ػػالفً كأػػدحب الحػػدؿ ) ؛ (5)( أك ال ػػم ر َّػػي الػػذ فرى ي ح أٌمػػد اتػػف ه ػػدـ َّلػػد اىػػتت د أف ت ػػكف ال محػػة حػػد ن

. (6)"ك    ػ ؼ َّػي الأػهد،ة لكأػضهد تػدلظرؼ حك   ؼ مف ح ث الم هػو أف ت ػكف حػد ن ح ث قدؿ: "
  لت ػي أف قػػكلهـ هػد حػػد ن حى  ٍ  ى  َّػػإف  ال ػػ ؼ مػف ح ػػث الم هػو " ك ػا -رحمػػا اا–كلػـ  ػذ ر اتػػف ه ػدـ 

مػػؿ مػػ  أف كالحدأػػؿ أف الحدل ػػة تلت ػػي تل  ػػد ال د حـ    تل ػػد تػػذلؾَّػػي كقػػت إه دمػػا َّلػػطح مػػ  أف قػػكله
 .(7)الم هو ل س ،حو التل  د

لػػو ا ىػػػت مدؿ الحغػػػكم الب مػػثك ة أٌف ت ػػػكف  محػػػ -كاا أ،حػػـ- ػػػرل أف  األقػػػرب إلػػو الأػػػكاب كا 
ـى الح ػػاي ) هػػذا اف،ػػراب هػػك أكؿ مػػد  تتػػددر إلػػو الػػذهف ك هدىػػب  ألف  (؛ رى يالفً ( َّػػي محػػؿ رَّػػ  أػػضة لػػػػ)أىٍه ىػػ

 إلو تلد ر أك تاك ؿ. الم هو ك   حتدج 
                                                             

 .65: ا  ة سورة ال يؼ  (1)
 .451: صتيسير ال ريـ الرممف  (2)
 .23: ا  ة سورة الم ئدة  (3)
 . 76ح ص3: جتفسير ابف  ثير  (4)
 . 431ح ص1: جالتبي ف  (5)
 .480ح ص2: جمغني اللبيب  (6)
 . 445ح ص2جإعراب القرآف وبي نو:   (7)
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 )مد ت ف مضرد ك محة(ح كهك ،حو الأكر التدل ة: النعت المتعدد م  بيف المتنوعالنمط الث لث:  -ث لثً 
: كمف أمثحة م  لا َّي آ دت قأص األهت ػدءح مػد مفرد ونعت جملة فعليةالصورة األولى: نعت  - أ

هدٍَبخُتََِٔدإُبِٓدْٖبهَدٌِّْببببم  َّر،كف كالمأل مف قكماح كذلؾ َّي قكلا ت ػدلو:   دء َّي قأة مكىو 

ُّشِّذُبؤَْٕبُّختشِـٌَُْْبِْٖٓبؤَسْمٌُِْْبكَٔدرخبظَإتُٓشًَُٕ*كِشْػٌََْٕببَِّٕبىزخبَُغدلِشٌبػٌَِِْْب
(1) 

(طدلػػت ال محػػة ا ىػػػم ة تدلت ػػدد َّػػػي قكلػػا ت ػػدلو:   ـٍ ًحػػػ ـه * يًر ػػدي أىٍف  يٍخػػػًر ى ي  .)ًإف  هػػػذا لىىػػدًحره ،ى
ًحػ ـه ( ته ت ف متهك، ف: اله ت األكؿ ه ت مضػرد )لىىدًحره ح ث هيً ت المه كت ختر إف  ) (ح كاله ػت الثػدهي ،ى

تاهػػا متػػدلغ  ث ػػر ال حػػـ تدلىػػحر كَّػػي خد،ػػا  ـ مكىػػو كد لػػة ذلػػؾ اتهػػدمه (؛ يًر ػػدي ه ػػت  محػػة َّ ح ػػة )
 كَّهكها.

ؼَُّْبَّإتظِِبِْٖٓبزَؼْذِبرُِديَبب: قدؿ ت ػدلوكتاك حا رؤ د المحؾح  كمهاح مد  دء َّي قأة ى دهد  كىؼ 

بَُيَُّٖببِ َّبهَِِدًُْبَِّٓٔددبظُمْقِدنٌَُٕببب بَّإتًُِتَٖبٓدبهَذَّْٓعُْْ عَسْغٌبؽِذخدٌ
ػتٍ طدلػت ال محػة َّػي قكلػا   (2) ح ػث  (؛ ه ً ػداده  ىػٍا يٍحفى )ىى

ه ت  محػة َّ ح ػة (ح كاله ت الثدهي ً داده حض ف: اله ت األكؿ ه ت مضرد )ختهيً ت المه كت )ىىٍت ه( ته ت ف م
كهػػك قكلػػا ) ػػا يٍحف(ح كافت ػػدف تهػػذا الت ت ػػر اللرآهػػي المضخػػـ ل ػػدؿ ،حػػو أف  هػػذا الىػػه ف ال ػػداد هػػي ىػػه ف 

 أ تة ،حو الهدس.
ػػٍت ه كَّػي قكلػػا ) ح ػػث  ػػتا  الأػػ تة؛ ( اىػػت درة كالمػػراد تدلىػت  ال ػػداد أم الىػػهكف الم دتػةً ػداده ىى

ىػهدد األ ػؿ إلػو الىػه ف  الىهكف الم دتة تدفهىدف الذم  حتهـ  ؿ  يء ،حػو ىػت ؿ ا ىػت درة الم ه ػةح كا 
ح أم: مد اٌدخرتـ أل حهف"" ا ؿ الهدس َّ هٌف أك  ا ؿ أهحهٌف مد قدمتَّ ا م دز؛ أم   .(3)ـ لهف 

ح  ػدءت هػذا الأػكرة َّػي آ ػدت مت ػددة مػف آ ػدت لصورة الث نية: نعت مفرد ونعت شبو جملػةا - ب
مػ  الىػدمرم  قأػة ىػ دهد مكىػو  قأص األهت دءح هذ ر ت ض األمثحة ،حو ىت ؿ المثػدؿ:

َُيٌُُدْْببكَإَخْشَؾَبَُيُْْبػِفًِْدبـَغَذًخبَُوُبخٌَُخسٌبكَوَدٌُُخبكأهد،ة الىدمرم لح  ؿح كذلؾ َّي قكلا ت دلو:  ىَزَخببِ

َُددوُبٌُٓعَددَبكَنَغِددَِبب ًَبِ
ػػدنا لىػػاي طدلػػت ال محػػة تدلت ػػدد َّػػي قكلػػا ت ػػدلو:    (4) ىى ـٍ ً،ٍ ػػالن  ى )َّىػػاىٍخرىجى لىهيػػ

( لػا ً،ٍ ػالن (؛ ح ث  دء اله ت مت ددنا ت ف مضرد ك تا  محة َّي ا  ػة الىػدتلةح َّػدلمه كت )خيكىاره 
ػػدنا( ػػكىاره الثػػدهي كهػػك ) ح كاله ػػت(5)ه تػػدف: اله ػػت األكؿ كهػػك ) ىن م أػػدغ لهػػـ الىػػدمرم (؛ ألىػػاي خي

                                                             

 .110-109: ا  ة سورة األعراؼ  (1)
 .48ا  ة  :سورة يوسؼ  (2)
 . 39ح ص3: جفتا القدير  (3)
 .88: ا  ة سورة طو  (4)
(.  هظػػػر: ا  (5) ح 1: جالتبيػػػ فح 160ح ص2: جل شػػػ ؼ ػػػٌكز ت ػػػض الهحػػػدة كالم ػػػرت ف أف   ػػػكف قكلػػػا ) ىػػػدنا( تػػػد ن مػػػف )، ػػػالن

 .235ح ص6: جإعراب القرآف وبي نوح 131ح ص3: جال ت ب الفريدح 195ص
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كهػك  لػا خػكار كهػك أػكت التلػر     لػؿ ك   م ػز تػال ركح مف تحؾ الححي المذاتة ، ػال  ىػدان 
 .(1)أكته غح ظه 

ِٖبَّعَِِْْْٖٔبكِِب: ،ح همد الىالـكمها قكلا ت دلو َّي قأة مكىو م  الخ ر  ًَؤََّٓدبخُتفِذخسُبكٌَدَٕبُِـَُُْْٓ

َٔذِّنَددصِخُت
ػػٍ ًف(مه كتػػة ته تػػ ف متهػػك، ف: اله ػػت األكؿ  َّػػي ا  ػػة الىػػدتلة  ػػدءت  حمػػة )غالمػػ ف(ح (2)  ) ىًت مى

ًد هىػػًة( كهػػك مضػػردح كاله ػػت الثػػدهي  أف  ال ػػدار  أختػػر مكىػػو  كهػػك  ػػتا  محػػةح َّدلخ ػػر )ًَّػػي اٍلمى
الػػذم ته تػػا مػػف دكف أ ػػر كالػػذم أك ػػؾ ،حػػو الىػػػلكط قػػد ختػػ  تحتػػا  هػػز مػػف ذهػػب كَّ ػػة لغالمػػػ ف 

ػػػ ت مػػػ فح  ػػػمد أتدهمػػػدح دً حدلهمػػػد تلت ػػػي الرأَّػػػة تهمػػػد كرحمتهمػػػدح ل كههمػػػد أػػػغ ر ف ،ي د كحضظهمػػػد اا أ  ن
 . كتذلؾ طدلت ال محة تدلت دد تدله ت.(3)تأالح كالدهمد

ػد مػد أكردا ح اا ت ػدلو َّػي ح د ػػة قأػة "ًتٍحًلػ س" كد،كتهػد لػدخكؿ أػرح ىػػح مدف  كمهػا أ  ن
ََبَُيَدبخدْخُِِِبخُقَّشْقَبكَََِّٔدبسَؤَظتوُبلَغِسَعتوُبُُفَّصًبًًََؾَلَطْبػَْٖبعدهَْْيدبهدٍَببَِّٗوُبفَشْقٌبَُٓٔشَّدٌبَِّٓلدؿ ت دلو:  ْٖبهٌَخسِّشَبهدَُطْبسَذِّبهِْ

ِبظََِْٔطُبَٗلتغِِبًَؤَ عَِْْٔطُبَٓغَبعَُِْْٔدَٕبَُِِّوِبسَذِّبخُتؼدَُِٔنيَبِِّٗ
ٍرحه ميمىر ده : طدلت ال محة َّي قكلا ت دلو  (4)  )قدؿى ًإه اي أى

( ته تػػػ ف متهػػػك، ف ،مػػػال ،حػػو إطدلػػػة هي  (.ًمػػٍف قىػػػكاًر رى  تهػػػدء ال محػػػةح اله ػػػت األكؿ: ً ػػػت المه ػػػكت )أػػرحه
ده ) ػػر  ( كهػػك ه ػػت  ػػتا  محػػة؛ كالم هػػو: أهػػا ق ػػؿ لهػػد قىػػكاًر رى ًمػػٍف )كهػػك ه ػػت مضػػردح كاله ػػت الثػػدهي: ( ميمى

 -أم مػػػدء غمػػػرنا  ث ػػػرنا -ادخحػػػي اللأػػػر ال ظػػػ ـ الضخػػػـح َّحٌمػػػد رأت ذلػػػؾ الأػػػرح ال ػػػدمف ظهتػػػا ل ػػػة مػػػدء
إهػػا قأػػر ممحػػس مػػف الز ػػدج الأػػدَّيح كتا  ػػد  ك  ػػضت ،ػػف ىػػدق هد لتخػػكض َّ ػػاح َّلػػدؿ ىػػح مدف 

( كاىم تهد لرَّ  تكهمهد أه هد ىتخكض َّػي ل ػة مػف مػدءح كالتأػر ع تلكلػا )أػرحه( مػد  لػكم ال محة تػ)إف 
ذلؾ الم هو لمد َّ ا مف م هو التلر ر مد  لـك ملدـ  م ر الضأؿح إذ  دف تدفم دف ا  تضدء تلكلػا: أهػا 

. كلٌمد   ؼ لهد ،ف ىر المضد اة ال ظ مة التي أتهرتهد ر  ت إلػو اا تدلتػة م ترَّػة (5)ممرده مف قكار ر
ػػحىٍ مدفى ًلح ػػًا رىب  اٍل ػػدلىًم فى حهػػة إىػػالمهد )م ترَّػػة تظحمهػػد م  ػػ ى ىي ( قدلىػػٍت رىب  ًإه ػػي ظىحىٍمػػتي هىٍضًىػػي كىأىٍىػػحىٍمتي مى

ىالمهدح ت د أف  دهت  دَّرةن مػف قػـك  ػدَّر ف  ( كاىم ة ال محة فثتدت أدؽ إ مدههد كا  كأ دت قكلهد تػػػ)إف 
 ػػدح َّ ػػدء ال ػػالـ مطدتلنػػد لملت ػػو الحػػدؿح  ىػػ دكف لح ػػمسح كمثػػؿ هػػذا التحػػكؿ الضدأػػؿ  حتػػدج إلػػو تا 

                                                             

: أم لهػػد )ال  ػؿ( كلػد التلػػرة ل  (1) حىًتهػد التػػي ت ػدـ مهػا إذا أػػدر ثػكران. كال  ػكؿ مثحػػاح كال مػ  )، د  ػؿ(ح كتلػػرة ميٍ ً ػؿه تأػك ر ،ى ى
.  هطر:   .131ح ص3: جالفريد ال ت بح 594: صالمفردات، ؿه

 .82: ا  ة سورة ال يؼ  (2)
 . 184ح ص2: جصفوة التف سيرح 452: صتيسير ال ريـ الرممف  (3)
 .44ا  ة : سورة النمؿ  (4)
" تضىػ ر تػدترم لحلػرآف ال ػر ـ تحىػب ترت ػب الهػزكؿ..."ح ،تػد الػرحمف حىػف حتٌه ػة الم ػداهيح دار مع رج التف ُّر ودق ئؽ التدبُّر  (5)

 . 216ح ص9ـح م حد2002-هػػػ1423ح 1اللحـح دم ؽح ط
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. َّ ػالن ،ػػف تحىػػ ف ال ػػالـ تدلم دهىػة تػػ ف )أىػػحمت( ك)ىػح مدف( كهػػك مػػد  ىػػمو (1)كمػد  ىػػتد، ا الملػػدـ
 .(2)تػػ)ال هدس المغد ر(

كمػػف أمثحػػة هػػذا الأػػكرة َّػػي آ ػػدت قأػػص : الصػػورة الث لثػػة: نعػػت شػػبو جملػػة ونعػػت مفػػرد  - ت
غػراؽ َّر،ػكف ك هػكدا َّػي التحػر:  هد مكىو َّي قأة ى د األهت دءح قكلا ت دلو م  َّر،كف كا 

َُُْْوَذْبؤًَْلَْْندببِىلبٌُٓعَبؤَْٕبؤَعْشِبزِؼِسددُِبكَدمتشِذْبَُي  بظَخدفُبدَسًَدًبًَ بظَختؾَبددبكِِبخُتسَمْشِبَّسَغًىَشِّوًبًَ
(3) 

ػػدح ـٍ طىًر لنػػ َّىدٍ ػػًربٍ تػػ ف  ػػتا ال محػػة كالمضػػرد َّػػي قكلػػا )  ػػث  ػػدء اله ػػت مت ػػددنا متهك،ن د ًَّػػي لىهيػػ
(ح كاله ػت الثػدهي ًَّػي اٍلتىٍحػرً َّدلمه كت )طر لند( لا ه تدف: األكؿ كهك ه ت  تا  محة قكلػا ) ؛(داٍلتىٍحًر  ىتىىن 

ًأػػؼ تػػا الضد،ػػؿ لحمتدلغػػة كذلػػؾ "أف  اا  ػػد َّهػػك مأػػدر كي ػػد(؛ أم ا  ػػؿ لهػػـ طر لنػػد  دتىن مضػػرد قكلػػا ) تىن
. كتهذا الت دد الػذم أحدثػا اله ػت طدلػت (4)  ف َّ هد مدءه ك  ط ف"ت دلو أ تس لهـ تحؾ الطر ؽ حتو لـ 

د د  ت ا  ة التالغ ة كال مدل ة.  ال محة كاتى  تهدؤهد التر  تي كات ى ت أ  ن
 

  

                                                             

 . 216ح ص9ح مر   ىدتؽح جمع رج التف ُّر ودق ئؽ التدبُّر  (1)
".  هظر:   (2) د كَّ الن ح أتك المظضر مؤ د الدكلة م د الد ف أىدمة تػف مهلػد ال هػدهي البدي  في نقد الشعر"هك أف ت كف ال حمتدف اىمن

هػػػ(ح تحل ؽ: أحمد أحمػد تػدكم كحدمػد ،تػد الم  ػدح مرا  ػة: األىػتدذ إتػراه ـ مأػطضوح ال مهكر ػة ال رت ػة 584ال حتي ال  زرم )ت
معجػػػـ المصػػػطلم ت ح 12َّػػػة كافر ػػػدد اللػػػكميح افقحػػػ ـ ال هػػػكتيح افدارة ال دمػػػة لحثلدَّػػػةح )د.ط(ح )د.ت(ح صالمتحػػػدةح كزارة الثلد
 . 100ح ص2ـح ج2006-هػػػ1427ح 1ح أحمد مطحكبح الدار ال رت ة لحمكىك،دتح لتهدفح طالبالغية وتطورى 

 .77: ا  ة سورة طو  (3)
 . 446ح ص3: جفتا القدير  (4)
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 ادلبحث انرابع: انحعدد بادلفعىل به
الحغػة ال رت ػة  المض كؿ تا مف الكظدلؼ الهحك ة التي تت دد؛ َّتطكؿ تذلؾ ال محػة كالض ػؿ َّػي دُّ  ى  ي 

د أك مت د ند أك    كأؼ تػالـز كمت ػد مثػؿ: األَّ ػدؿ الهدقأػة كمػد ،مػؿ ،محهػدح  إمد أف   كف َّ الن  زمن
تػا مػف غ ػر كاىػطة حػرؼ ال ػرح كأطحػؽ ،ح هػد اتػف   دل هي األَّ دؿ التي تاخذ مض ػك ن كاألَّ دؿ التي تت

حػػة لح ػػٌرح مػػف قتػػؿ أف األَّ ػػدؿ التػػي قتحهػػد َّحٌمػػد  دهػػت هػػذا الحػػركؼ ،دم: "  ػػ ش األَّ ػػدؿ اللك ػػة إذ  لػػكؿ
َّ دلهد إلو األىمدء التي ت دهد  مد  يٍضً ػي غ ريهػد مػف األَّ ػدؿ اللك ػة الكاأػحة  ح  يضت ،ف كيأكلهد كا 

ح َّ يٍضً ػػي الض ػػؿي ت ػػد الضد،ػػؿ ( ػػرتتي ،مػػرنا)إلػػو المض ػػكل ف تػػال كاىػػطًة حػػرؼ اف ػػدَّةح أ  تػػراؾ تلػػكؿ: 
كمػف األَّ ػػدؿ أَّ ػػدؿ  ػػ يضت ،ػػف  حالض ػػؿ قػٌكةن أَّ ػػٍت إلػػو متد ػػرة ا ىػػـ َّػػي ألف  ؛ َّ هأػػب إلػو المض ػػكؿ

: إلػػو أ ػ دءى تىػػت  ف تهػد ،حػػو تهدك  ز الضد،ػػؿ إلػو المض ػػكؿح َّدحتد ػتت ػدك  لػا كالكأػػكؿ إل ػاح كذلػػؾ هحػػكي
ح لػػـ (ذهتػػت محٌمػػدنا)أك  (حمػػررت   ضػػرنا)ح أك (، تػػت ز ػػدنا): لػػك قحػػت (حذهتػػت)ح ك(مػػررت)ح ك(، تػػتي )

َّحمد  ػ ضت هػذا ح ال يٍرؼ كا ىت مدؿ ،ف إَّ دلهد إلو هذا األىمدء َّي دؿل  ؼ هذا األَّ   ز ذلؾ 
، تػتي )َّلػدلكا:  حمكأػحة لهػد إل هػدَّ ي حػت  دت تحػركؼ اف ػدَّةحًَّػاألَّ دؿ ،ف الكأكؿ إلػو األىػمدء ري 

أحػداث  طحتػا َّ ك ػد  ح كت دد المض كؿ تػا مػرتتط تم هػو الحػدث الػذم(1)("هظرتي إلو ،مرك)ح ك(مف ز د
 كهي األَّ دؿ التي تت دل إلو مض كل فح كههدؾ أحداث تطحب ثالثة مضد، ؿ. تطحب مض ك ن تا كاحدنا

مثػؿ )أ حىػت ال ػ ؼ(ح حكؿ الض ؿ مػف الحػزـك إلػو الت ػدم "كالتحكؿ َّي أ غ ت ض األَّ دؿ  
ػػدَّلػػد تحػػكؿ الض ض ػػػكل فح ح كالمت ػػػدم لمض ػػكؿ كاحػػػد  تحػػكؿ إلػػػو مت ػػد لم ػػػؿ إلػػو مت ػػػد ت ػػد أف  ػػػدف  زمن

كالمت دم لمض كل ف  تحكؿ إلو مت د  لثالثة مضد، ؿح كالت دد َّػي المض ػكؿ تػا  تهػدهو ،هػد هػذا الحػدح َّػال 
 .(2)احدة َّ هد أ ثر مف ثالثة مضد، ؿ"تك د  محة ك 

كالت د ػػة التػػي ى درىػػهد التدحػػث هػػي الت د ػػة المتد ػػرة دكف كاىػػطة مػػف حػػركؼ ال ػػر كىػػ طتؽ 
. ذلؾ ،حو آ دت قأص األهت دء  كأضند كتحح الن

 :أصليم  المبتدأ والخبر األفع ؿ التي تتعدى لمفعوليف -أوًَل 
 : ك لأد تهد األَّ دؿ التي تض د ال ل ف أك الر حدف كتت دل لمض كل ف:أفع ؿ القلوب -1

 مػ  الىػدمرم : كمف أمثحة ذلؾ َّي آ دت قأص األهت دءح قأة ىػ دهد مكىػو أفع ؿ اليقيف - أ
ََُّٔدبعُوِوَبكِِبؤَّْذِّيِْْبًَسَؤًَْخبؤََّٗيُْْبهَذْبمٌَُِّخبهدٌُُخبَُحِْٖبَُْْبَّشْلَْٔندبسَزُّندبقدؿ ت ػدلو: كاتخدذ الىدمرم ال  ؿح  ًَ

بَُندبَُنٌٌَََُّٖٗبَِٖٓبخُتخدعِشَِّٖ ًََّـتلِشْ
ػحُّكا(َّػي قكلػا  )رىأىٍكا(ح ػث  ػدء الض ػؿ ح  (3) ـٍ قىػٍد  ى رىأىٍكا أىه هيػ تأػ غة  )كى

المد ي مت د ند إلو مض كل فح كالمأدر المؤكؿ )أههـ قػد  ػحكا( مػف إف  مػ  اىػمهد كخترهػد ىػد 
                                                             

 . 456-455ح ص4: جشرح المفصؿ  (1)
 .68: صبن ء الجملة العربية  (2)
 .149ا  ة  سورة األعراؼ:  (3)
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أم تتٌ هػكا تح ػث ت لهػػكا تػذلؾ حتػو  ػاههـ رأىٍكا تػػا، ههـ (. كد لػة هػػذا الم هػو ")رىأىٍكامىػد مض ػكلي 
ا كاف ػ در تغد ػة ة إلػو ت دهػر،ا ،ههػد لحمىػدمػ   كهػا متػاخرن  كتلد ـ ذ ر هدمهـ ،حو هػذا الرؤ ػة

 .  (1)"ىر،تا  اها ىدتؽ ،حو الرؤ ة
َُّدبػَََِبخَُِّوِبًََٓدبؤََٗددبزِيَددسِدِببب: َّي قأة هػكح  كمههد قكلا ت دلو ٌُُُْْبػََِْْوِبَٓدًُدببِْٕبؤَـْشَُِببِ ًََّدهٌَِّْبَُدبؤَعْإَ

ٌَُِنِِّبؤَسَخًُْْب ْْبًَ ٌبسَزِّيِ ْْبَُِٓدهُ َٖبآَٓنٌُخببَِّٗيُ هًٌَْٓدبظَفْيٌََُِٕخَُّزِّ
د )ال محة الطك حة تدلت دد قكلا ت دلو: ح (2) ـٍ قىٍكمن لىً ه ي أىرىا ي كى

ح ػػػث  ػػػدءت )رأل( ال حم ػػػة هدأػػػتة لمض ػػػكل ف أكلهمػػػد ال ػػػم ر المتأػػػؿ )ال ػػػدؼ(ح كالثػػػدهي  (.تىٍ هىحيػػػكفى 
 الػ س لػا "قكمػا ك ػرد ،حػو  ػتهدتهـ تاهػ )قكمند(ح ك محة )ت هحكف( أضةح ح ػث  خدطػب ىػ دهد هػكح 

َّهك  ث تهػي تمػد هػك خ ػر  تي ظههتـ أف ال رؼ تهد ًإٍف أى رم ًإ   ،حو الح امطمع َّي  يء مف أمكال ـ ال
ـٍ مالقػػكا ر ا كأتلػػو كمػػد أهػػد تطػػدرد ـٍ أم إههػػـ أهػػؿ الزلضػػو ،هػػدا ت ػػدلو كهػػـ حمػػدلـ أتػػراج لػػذ ف آمهػػكا ًإه هيػػ ت ًهػػ

 .(3)"تىضهكف ،ح هـ كتؤذكههـ د ت هحكفكمن ل ه ي أىرا ـ قالمح كت كتزاة م درج ال تركت ك 
َُددَبب: -،ح همػػد الىػػالـ–ك ػػذلؾح قكلػػا ت ػػدلو َّػػي قأػػة مكىػػو مػػ  الخ ػػر  ّْنَدددببِ هَدددٍَبؤَسَؤَّْددطَببِرتبؤًََ

َُّدبخُؾَّْْيَدُٕبؤَْٕبؤَرتًُشَهُبًَخظَّخَزَبعَسَِِْوُبكِِب خُتسَمْشِبػَفَسًدخُقَّختشَشِبكَةِِِّٗبَٗغِْطُبخُتمٌُضَبًََٓدبؤَٗتغَدِْٗوُببِ
(4) 

ٍ هىػػػدال محػػػة الطك حػػػة تدلت ػػػدد ) ( مت ػػػد ند إلػػػو مض ػػػكل فح كهػػػك رأل ػػػدء الض ػػػؿ ) (.قىػػػدؿى أىرىأىٍ ػػػتى ًإٍذ أىكى
م ػػكف مػػف: )الهمػػزة( حػػرؼ اىػػتضهدـ لحت  ػػب أك لحتلر ػػر كالتهت ػػاح ك)رأ ػػت( تم هػػو أٍخًتٍرهػػي َّ ػػؿ مػػدضو 

دء(  ػم ر متأػؿ َّػي محػؿ رَّػ  َّد،ػؿح كمض ػك  متهي ،حو الىػ كف  تأػدلا ت ػم ر المخدطػبح ك)التػ
( محذكَّدف اختأدرنا كهذا أىػحكب م هػكد َّػي ال ػالـ المتػداكؿ   رأ ت أمرهد مد ،دقتتا. كالتلد ر: أ(5))رأ تي

ـٌ تا خى  حت ف الهدس الرؤ ة ههد مىػت درة لحم رَّػة التدمػة ح ك أرأ ت مد هدتهي حبطٍ  لكؿ أحدهـ لأدحتا إذا أل
كأقػػ ـ  حالم ػػتا هػػد أ ر ػػت َّػػي َّ ػػؿ كقػػد حػػذؼأله   (؛اىػػت درة تأػػر ح ة تت  ػػةَّ هػػد )ك  حكالم ػػدهدة ال دمحػػة
 .(6)لحت  ب (أرأ ت)كا ىتضهدـ َّي  حالم تا تا ملدما

( َّلد  دء َّي آ دت قأص األهت دء هدأتند لمض كل ف َّي ال د د مػف ا  ػدتح كلػـ علـأمد الض ؿ )
ىددة مىد المض كل ف َّي م ظـ ا  ػدت كمػف أمثحػة ذلػؾ  أرح تدلمض كل فح كقد  دءت أف  م  مدخك تهد 

 َّي آ دت قأص األهت دء.

                                                             

 .273ح ص3ج إرش د العقؿ السليـ )تفسير أبي السعود(:  (1)
 .29: ا  ة سورة ىود  (2)
 .274ح ص6: جروح المع ني  (3)
 .63: ا  ة سورة ال يؼ  (4)
 .629ح ص5: جالقرآف وبي نوإعراب ح 522ح ص7: جالدر المصوف هظر:   (5)
 .630-629ح ص5: جإعراب القرآف وبي نو  (6)
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َٖبخعْعٌَتسَشًُخبِْٖٓبهٌَِْٓوِبَُِِّزَِّٖبخعْعُنتؼِلٌُخبَُِْٖٔببم  قكماح قدؿ ت دلو: قأة ى دهد أدلع  ٍَبخُتََِٔإُبخَُّزِّ هَد

وِبهَدٌُُخببَِّٗدبزَِٔدبؤُسْعََِبزِوِبُٓآِْنٌَُٕآََٖٓبِٓنْيُْْبؤَظَؼٌََُِْٕٔبؤََّٕبفَدُِمًدبُٓشْعََ بِْٖٓبسَزِّ
(1) 
ت ػاً )ح ث طدلت ال محة تدلت دد تدلمض كؿ تا َّي قكلا ت ػدلو:  ػؿه ًمػٍف رى د ميٍرىى ػدًلحن (ح أىتىٍ حىميػكفى أىف  أى

ػؿه ًمػٍف  د ميٍرىى ٌتػًا( مػف َّدلض ؿ )ت حـ(  ت دل لمض كل ف أأحهمد متتدأ كختػرح كالمأػدر المػؤكؿ )أف  أػدلحن رى
أف  كمػػد تالهػػد ىػػد  مىػػد مض ػػكلي )ت حػػـ(؛ ح ػػث اقترهػػت همػػزة ا ىػػتضهدـ تدلض ػػؿ المت ػػدم لد لػػة الت ػػ  ؾ 

مد هظه ـ آمهتـ تأدلع ،ح ا الىالـ ،ف ،حـ تأدقاح كل ه ـ اتت تمكا ،ف ،مو ك ػالؿ ": كافه در أم
 ىتهزاء.ح كد لة قكلهـ هذا قدلكا ،حو ىت ؿ الىخر ة كا (2)"غ ر مكقه ف

ًََّقْنَغُبخُتلُِتيَبًًََُِّٔدبَٓدشَّبػََِْْدوِبََِٓدإ بِٓدْٖبهٌَِْٓدوِببببببكمههد مد كرد مف قأة هكح م  قكما؛ ح ث قدؿ ت دلو: 

َٕب ٍَببِْٕبظَغْخَشًُخبِٓنَّدبكَةَِّٗدبَٗغْخَشُبِٓنٌُْْْبًَٔدبظَغْخَشًُ َٕبَْٖٓبَّإتظِْوِبػَزخذٌبُّختضِّوِبًََّمَُِّبػََِْْوِبػَزخذٌبب*عَخِشًُخبِٓنْوُبهد كَغٌَْفَبظَؼٌَُِْٔ

ُٓوٌِْْ
ػذابه )ت ػدلو:  ك حة تدلت دد تدلمض كؿ تػا َّػي قكلػا دءت ال محة الط  (3) ػٍف  ىٍاًت ػًا ،ى َّىىىػٍكؼى تىٍ حىميػكفى مى
 .( يٍخًز اً 

ػػػكفى   ػػػكف قكلػػػا )  ػػػكز أف  مض ػػػك ن كاحػػػدنا كهػػػك ا ىػػػـ المكأػػػكؿ ( تم هػػػو ال رَّػػػدف َّتهأػػػب تىٍ حىمي
ػػٍف(ح ك  ػػكز أف ت ػػكف ) ػػكفى )مى ػػٍف( كالثػػدهي محػػذكؼح تىٍ حىمي ( تم هػػو ال لػػ ف َّتت ػػدل إلػػو مض ػػكل ف األكؿ )مى

ػػٍف( اىػػتضهدم ة َّػػي محػػؿ رَّػػ  متتػػدأح ك محػػة ) ( الختػػرح كال محػػة َّػػي محػػؿ  ىٍاًت ػػاً كق ػػؿ   ػػكز أف ت ػػكف )مى
ح كالغػرض مػػف ذلػؾ التهد ػػد كالك، ػد أم ىػػكؼ (4)م حلػػة ،ػف ال مػػؿ( التىٍ حىميػكفى هأػب ىػػد مىػد مض ػػكلي )

 ت حمكف كت رَّكف ،دقتة الت ذ ب كا ىتهزاء كمد ى حؿ ت ـ مف ،ذاب  ذل ـ ك ه ه ـ كهك ،ذاب الغرؽ.
مهلػكؿ مػػف ك ػد ال ػيء كلل ػا كأأػػحا َّػي األمػكر الحىػػ ةح هػػك تم هػو )،حػـ( ( َّوجػدأمػد الض ػؿ )

ت ػة َّ هػدمد تلػكؿ: )ك ػدت الظحػـ كخػ ـ ال دقتػة(  ػدف م هػدا أهػؾ ك ػدت هػذا ثـ هلؿ م هدا إلو األمػكر اللح
األمػػر كأأػػتتا  مػػد تأػػدب األمػػكر المحىكىػػة لػػ س َّػػي ذلػػؾ  ػػؾح َّهلػػؿ مػػف هػػذا الم هػػو المػػددم إلػػو 

 .(5)دح  دف األمر ال لحي تمهزلتاا  ل هن األمر الم هكمح كلمد  دف ك داف ال يء كلل ا أمرن 
هَددٍَببك ػد( هدأػتند لمض ػكل ف َّػي آ ػدت قأػص األهت ػدءح قكلػا ت ػدلو: كمف أمثحة م ػيء الض ػؿ )

َُدبؤَػْقِِبَُيَبؤَْٓشًخ عَعَفِذُِِٗببِْٕبؽَدءَبخَُِّوُبفَدزِشًخبًَ
(6) 

                                                             

 .75: ا  ة سورة األعراؼ  (1)
 . 223بح ص-8: جالتمرير والتنوير  (2)
 .39-38: ا  ة سورة ىود  (3)
: وبي نوإعراب القرآف ح 151ح ص6: جالبمر المميطح 322ح ص6: جالدر المصوفح 373ح ص1: جمش ؿ إعراب القرآف  (4)

 .352ح ص4: جوبي نو
 .12ح ص2: جمع ني النمو  (5)
 .69: ا  ة سورة ال يؼ  (6)
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ػدًترناح ث طدلت ال محة تدلت دد َّي قكلا ) ػدءى الح ػاي أى لض ػؿ )ك ػد(  ػدء مت ػد ند (ح َّدىىتىً ديًهي ًإٍف  ى
(ح تىً ػديًهيال محةح َّػ) دء المػت حـ( مض ػكؿ تػا أكؿح ك)أػدترنا( مض ػكؿ تػا ثػدفو لحض ػؿ )تطكؿ تهمد  لمض كل ف

 .ا ك  أ،أي أمرؾ إف  دء ااقدؿ مكىو ىتراهي أدترن كالم هو: أم 
ػػدًترناكال محػػة الض ح ػػة التػػي طدلػػت تدلت ػػدد ) ػػدءى الح ػػاي أى ػػتىً ديًهي ًإٍف  ى ( َّ هػػد د لػػة اللػػكل كالتالغػػة ىى

حػو حأػكؿ أػتر ظػدهر ألهػا  ػدؿ ،ي أتحغ َّي ثتكت الأػتر كتم هػا مػف هحػك: ىاأػتر؛ كالضأدحة َّه
كظدهر أف مت حؽ الأتر ههد هك الأتر ،حو مػد مػف  ػاها أف  ث ػر ال ػزع أك ال ػ ر  حلرَّ لا كمتتك،ا
المتدت ػػػػػةح كمػػػػػف م ػػػػػدهدة مػػػػػد    تحمحػػػػا إدرا ػػػػػاح كمػػػػػف ترقػػػػػب ت ػػػػػدف األىػػػػػتدب كال حػػػػػؿ  مػػػػف ت ػػػػػب َّػػػػػي

 .(1)كالملدأد
هَدٍَبَّدؤَزَطِبخكتؼََتبَٓددبظُدآَْشُبببكأمر اا لا تاف  ذتع اتهاح قدؿ ت ػدلو:  قأة هت هد إتراه ـ  َّي كمها

عَعَفِذُِِٗببِْٕبؽَدءَبخَُِّوُبَِٖٓبخُقَّدزِشَِّٖ
دًتًر فى َّ محة )  (2)  محة طك حة ت دد َّ هػد  (ىىتىً ديًهي ًإٍف  ىدءى الح اي ًمفى الأ 

( كقكلػا تىً ػديًهي ػد( ت ػدل لمض ػكل ف أأػحهمد متتػدأ كختػرح كهمػد )ال ػدء( َّػي قكلػا )المض كؿ تا؛ َّدلض ؿ )ت
دًتًر فى ) أهػا أتػدا أختػر  ( مت حػؽ تػدلمض كؿ الثػدهي أم أػدترنا مػف الأػدتر ف. َّىػ دهد إىػمد، ؿ ًمفى الأ 

إ  ت حػػـ اا  مػػكطف هضىػػا تدلأػػتر مت حلنػػد تػػاح كقػػرف هػػذا الت حػػؽ تم ػػ لة اا ت ػػدلو؛ ألٌهػػا    حػػدث أمػػرنا
ألف كم ػػ لتا. كال محػػة الض ح ػػة التػػي طدلػػت تدلت ػػدد هػػي ال ػػكاب لض ػػؿ األمػػر الىػػدتؽ َّػػي ا  ػػة )اَّ ػػؿ(؛ "

ال مؿ التػي قتحهػد تمه ػد لح ػكاب  مػد ،حمػت َّإهػا ت ػد أف حثػا ،حػو َّ ػؿ مػد أمػر تػا ك،ػدا تد متثػدؿ لػا 
ا الثػػدهي  ػػتا  محػػة تحضػػظ الأػػتر دكف . كم ػػيء المض ػػكؿ تػػ(3)اكتاهػػا     ػػزع ك   هحػػ  تػػؿ   ػػكف أػػدترن 

ا  ض ػػد أهػػا ىػػ  دا َّػػي أله ػػ (؛أدترػػػ)ت ي اتأػدَّا تدلأػػتر مػػد لػػ س َّػػي الكأػػؼالمتدلغػػة َّػػغ ػرا َّ ػػا مػػف "
 .(4)"الذ ف ا تهركا تدلأتر ك،رَّكا تا ،داد

َّلد  دء َّي آ دت قأص األهت دء كاختحػؼ َّػي ،محػا أ هأػب مض ػكل ف أـ     الفعؿ )ألفى(أمد 
تالؼ هدتو ،ف اختالؼ آراء الهحدة َّي ذلؾح ح ث أثتتهػد اتػف مدلػؾ كال كَّ ػكف ك،ػدكهد تم هػو كهذا ا خ

)ك ػػػد( أم أههػػػد تهأػػػب مض ػػػكل فح كأه رهػػػد التأػػػر كف كاتػػػف ،أػػػضكر كا،تتػػػركا المهأػػػكب الثػػػدهي حػػػد ن 
 .(5)كل س مض ك ن ثده ند

                                                             

 .373-372ح ص15: جالتمرير والتنوير  (1)
 .102: ا  ة سورة الص ف ت  (2)
 .152ح ص23: جالتمرير والتنوير  (3)
 .152ح ص23: جالمصدر الس بؽ  (4)
 . 541-540ح ص1: جىم  اليوام   (5)
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كامػػرأة  -الىػػالـ،ح ػا  -كمػف أمثحػػة كركدا َّػي آ ػػدت قأػص األهت ػػدء مػػد  ػدء َّػػي قأػة  كىػػؼ 
ُتلَْدبعَِّْذَىدبَُذٍَبخُتسدذِبهدَُطْبٓدبـَضخ ال ز زح  لكؿ ت دلو: ءُبَْٖٓبؤَسخدَبزِإَىِِْيَبًَخعْعَسَوَدبخُتسدذَبًَهَذَّضْبهَِْٔقَوُبِْٖٓبدُزُشٍبًَؤَ

ٌُِْْبخعٌُءً بِ َّبؤَْٕبُّغْفََٖبؤًَْبػَزخذٌبؤَ
(1) 

ػػ  دىهد لىػػدىل  ػدءت  محػػة ) ( كَّد،حػػا أىٍلضى ػػد(  محػػة طك حػػة تدلت ػػدد م كهػػة مػػف: الض ػػؿ )اٍلتػػدًب كىأىٍلضى ػػد ىى
ػػػ  دىهدال ػػم ر المتأػػػؿ تػػػاح ك) ( مض ػػػكؿ تػػػا أكؿ لحض ػػػؿ )ألض ػػػد( كهػػػك م ػػػدؼح ك)الهػػػدء( م ػػػدؼ إل ػػػاح ىى

ا لػػدل ظػػرؼ متهػػٌي ،حػػو الىػػ كف َّػػي محػػٌؿ هأػػب مت حٌػػؽ تمحػػذكؼ مض ػػكؿ تػػا ثػػدف أم مك ػػكدن ك)لىػػدىل( 
أػػددَّد ىػػ دهد لػػدل التػػدب َّحأػػرهد َّػػي ذلػػؾ الكقػػت   ػػده  أم:ل ػػا. كالم هػػو: ح ك)التػػدب( م ػػدؼ إالتػػدب
ػد َّىد ػ  دىهىد  ػاىتٍ لىم  ك ػداف  ػيء ،حػػو حدلػة خدأػة مػف غ ػػر ىػ ي لك داهػاح َّػػدأل ثر أف . ك)افلضػػدء( "(2)ىى

 .(3)"  كف مضد لدح أك حدأال ،ف  هؿ تاكؿ حأكؿ
 أفع ؿ الرجم ف - ب

) كهي تيىت مؿ ،حػو ثالثػة أ ػرب:  ػربه ،حػو تدتهػدح  (ظههت) لكؿ اتف    ش: " :الفعؿ )ظف 
ٍ ٍف ،حػو ا خػرح كذلػؾ هػك الظػفح كهػيح إذا  دهػت  ػذلؾح تػدخؿ  كهك تإزاء تر ع أحد الدل حى ف المت در ى

ـح َّ ػذهب كقػد  لػكل الػرا ع َّػي هظػر المػت ح ح،حػو مػد تلػدـ حةأ كالخترح كم هدهد مت حؽ تدل م،حو المتتد
ػػػد(،حمػػػت)م ػػػرل تهػػػد مػػػذهبى ال لػػػ فح َّت ػػػرم  َوَرَأى " مػػػف ذلػػػؾ قكلػػػا ت ػػػدلو: ح َّتلت ػػػي مض ػػػكل ف أ  ن

ـْ ُمَواِقُعوَىػ  كقػد ... ذلػؾ الحػ ف لػ س حػ ف  ػؾ ألف   ؛هدههػد  لػ ف ح َّػدلظف(4)"اْلُمْجِرُموَف الن ػ َر َفَظنُّػوا َأن ُيػ
 مَّػي م هىػو اتهميتػاح أ (ظههػتي ز ػدنا: ) لكل ال ؾ تدلهظر إلو المر كحح َّتأػ ر َّػي م هػو الػكهـح َّتلػكؿ

( لال،تلػػػدد (5)"أتخذتػػا م دهنػػد لػػكىٍهميح َّهػػي لػػذلؾ ت تضػػي تمض ػػكؿ كاحػػد ح كذ ػػر الزر  ػػي أف  أأػػؿ )ظػػف 
 إذا  ػػدف الظػػفك  حالظػػف َّ ػػا طػػرؼ مػػف ال لػػ ف لػػك ا  ػػدف  هػػالن  ألف  الػػرا ع كقػػد تىػػت مؿ تم هػػو ال لػػ ف؛ 

 .(6)ا تدل لدب ،ح ا َّهك ال ؾمتك،دن د كح ث ك د مذمكمن  حد ،ح ا َّهك ال ل فا مثدتن محمكدن 
كمػػف أمثحػػة م ػػيء أَّ ػػدؿ الر حػػدف هدأػػتة لمض ػػكل ف أأػػحهمد المتتػػدأ كالختػػر َّػػي آ ػػدت قأػػص 

م  َّر،كف كا  دت الم  زات التػي ت ػث تهػدح قػدؿ ت ػدلو:   األهت دءح مد  دء َّي قأة ى دهد مكىو
ًخًَبِِِّٗبَُإَظُنُّيَبّدبكِشْػٌَُْٕبَٓؽتسٌُس(7) دء الض ؿ )ظف( تم هو الر حدفح كهك مػف أَّ ػدؿ اللحػكب التػي تهأػب ح 

                                                             

 .25ا  ة : سورة يوسؼ  (1)
عرابو  (2)  . 260ح ص6: جالبمر المميطح ك هظر: 102ح ص3: جمع ني القرآف واع
 .256ح ص12: جالتمرير والتنوير  (3)
 .53: ا  ة سورة ال يؼ  (4)
 . 323ح ص4: جشرح المفصؿ  (5)
 . 156ح ص4: جالبرى ف في علـو القرآف  (6)
 .102: ا  ة سورة اإلسراء  (7)
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ٍثتيػػكرنا(ح كالمض ػػكؿ الثػػدهي قكلػػا )أظيهُّػػؾى مض ػػكل فح المض ػػكؿ األكؿ ال ػػم ر المتأػػؿ )ال ػػدؼ( َّػػي قكلػػا  (ح )مى
.(1)("ثيًترى الر ؿ َّهك مثتكر إذىا هىحىؾى ) لدؿ:  حدألظهؾ ميٍهحى ن أم: "

( َّػػي آ  ػػدت قأػػص األهت ػػدء تم هػػو ال لػػ فح مػػد كرد َّػػي ىػػكرة ص كمػػف مكا ػػ  م ػػيء )ظػػف 
ًَظََّٖبدخًُدُبؤََّٗٔدبكَعَنَّدهُبكَدعْعَـتلَشَبسَزَّوُبًَخَشَّبسخًِؼدًبًَؤَٗدذَح قدؿ ت دلو:  كقأة داكد

(2) 
دي أىه مػػد َّىتىه ػػداي ال محػػة الطك حػػة تدلت ػػدد ) ظىػػف  داكي ( تم هػػو ال لػػ ف  (.كى هدأػػتند ح ػػث  ػػدء الض ػػؿ )ظػػف 
مىػػد مض ػػكلي )ظػػٌف(ح لػػذا  لػػكؿ أتػػك  كؿ مػػف إهمػػد ال دَّػػة كالم ضكَّػػة ىػػددنالمض ػػكل فح ك ػػدء المأػػدر المػػؤ 

ح ػػدف: "لٌمػػد  ػػدف الظػػفت الغدلػػب  لػػدرب ال حػػـح اىػػتي  ر لػػاح كم هػػدا: ك،حػػـ داكد كأ لػػف أهػػد اتتح هػػدا تمحد مػػة 
 .  (3)الخأم ف"

(  ىػػػت مؿ تػػػدرة لحر حػػػدفح كتػػػدرة  أخػػػرل  ىػػػت مؿ لحد لػػػة ،حػػػو ال لػػػ ف. ك ػػػػرل إذف الض ػػػؿ )ظػػػف 
( ،حو م هدهد مد أم ف أكلوح كمد ذ ر مػف م ػدهي ال لػ ف  م ػف  الد تكر َّد ؿ الىدمرالي أف  إتلدء )ظف 

 حا َّػي  ػالـ ال ػرب إهمػد حل لتػا تكقػؼ تػ ف م تلػػد فأتػػدن  كالظػفُّ . ك لػكؿ اتػف ،ط ػة َّػي تضىػ را: "(4)تاك حػا
ك  لا ال لػ ف التػدـح كل ػف  حا ال رب ،حو ال حـ الذم ل س ،حو الحكاس غحب أحدهمد ،حو ا خرح كتكق 

تم هو: أ لفح كلىهد ه د َّي  الـ ال ػرب ،حػو ال حػـ الػذم لػ س ،حػو  هذا ك لكلكف ظف    خحط الهدس َّي
ح لػذلؾ  تتػ ف أف  اتػف ،ط ػة  ه ػر ا،تتػدر (5)("رأل ز د  ػذا ك ػذا َّظهػا)ا  ت مف أف  لدؿ: الحكاس  دهدن 

ؾ ت ػد ت ههػد كتػ ف ال لػ ف در ػةح ه ػ( تم هو ال ل ف َّ  لب ،حو ا  ػة الىػدتلة )كظػف  داكد( تلكلػا: "َّإ)ظف  
اكد تهػػذا ك  اىػػتلدـ ذلػػؾح كلػػك أختػػر  تر ػػؿ د (ظػػف  )لهػػدر قػػد دخحكهػػد كتد ػػركاح لػػـ  لػػؿ كلػػك َّر ػػهد أهػػؿ ا

لػـ  خػرج ك ح َّإهمػد ت تػر ال ػرب تهػد ،ػف ال حػـ الػذم  لػدرب ال لػ ف كلػ س تػاح (ظف  ػػػ)الضتهة لـ   تر ،ههػد ت
 .(6)"ت د إلو افحىدس

 ممد ىتؽ  تت ف أف  الظف  ختحؼ ،ف ال حـ. 
 :أفع ؿ التمويؿ أو التصيير -2

   .(7) ؿ كا هتلدؿ مف حدلة إلو أخرللد لتهد ،حو التحك كىم ت تذلؾ 
مت ػد ند لمض ػكل ف َّػي آ ػدت قأػص  تم هػو التحك ػؿ كالتأػ  ر كرد الض ػؿ )  ػؿ( الفعؿ )جعؿ(:

قأػة ىػ دهد  هذ ر مههد ،حو ىػت ؿ المثػدؿ مػد  حػي:ح األهت دء قأصآ دت  األهت دء َّي  كاهد ،د دة مف

                                                             

عرابومع ني القرآف   (1)  . 263ح ص3: جواع
 .24: ا  ة سورة ص  (2)
 . 150ح ص9: جالبمر المميط  (3)
 .22ح ص2: جمع ني النمو  (4)
 . 501ح ص4: جالممرر الوجيز  (5)
 . 501ح ص4: جالمصدر الس بؽ  (6)
 . 291ح ص1: جدليؿ الس لؾ إلى ألفية ابف م لؾ. ك هظر: 366ح ص1: جشرح التصريا على التوضيا  (7)
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عِفٍَِّْبَٓنْنٌُدٍكَََِّٔدبـدءَبؤَْٓشُٗدبـَؼَِتندبػدَُِْيدبعدكَِِيدبًَؤَْٓيَشْٗدبػََِْْيدبلِفدسَشًبِْٖٓبم  قكماح قدؿ ت دلو:  لكط 
ح (1)

( تم هػػو )أػػ  ر(؛ َّت ػػدل إلػػو  ى ىٍحهػػد ،دًل ىهػػد ىػػدًَّحىهد ػػدء الض ػػؿ )  ػػؿ( َّػػي ال محػػة الطك حػػة َّػػي قكلػػا )
 كحكلهػد كقػت ال ػذاب قحتهػد تهػـ اللػرل َّ  حهػد(ح أم "َّحٌمػد  ػدء ىػدًَّحىهد(ح كالثػدهي )،دًل ىهػدمض ػكل ف: األكؿ )

. كهػذا الت ػدد ح كهذا َّ ا د لة (2)"ال دلي ىدَّالن  ،حو افهدهة مف خالؿ ا قتأدر ،حو ذ ر ال دلي ىػدَّالن
 أطدؿ التهدء التر  تي لح محة ككى ا.

دح قكلا ت دلو َّي قأة ى دهد مكىو  كََِنَإتظَِْنَّديَببم  َّر،كف كاتهدما تدلىحر:  كمف ذلؾ أ  ن

 (3)ٍدبعًٌُُٗختِِلُوُبَٗمُْٖبًَ بؤَٗتطَبٌَٓدًٗخب بزِغِمْشٍبِٓؽتِِوِبكَدـْؼََتبزَْْنَندبًَزَْْنَيَبٌَْٓػِذً
ػػطدلػػت ال محػػة تدلت ػػدد َّػػي قكلػػا ت ػػدلو: ) ٍكً،ػػدن َّىدٍ  ى تىٍ هىػػؾى مى (؛ ح ػػث  ػػدء الض ػػؿ )  ػػؿ( اٍؿ تىٍ هىهػػد كى

ٍكً،ػػػدن تم هػػػو التأػػػ  ر مت ػػػد ند لمض ػػػكل ف: األكؿ: ) (ح تىٍ هىهػػػد(ح كالمض ػػػكؿ الثػػػدهي:  ػػػتا ال محػػػة الظرَّ ػػػة )امى
ٍكً،ػػدن ت ػػدد المض ػػكؿ تػػا ت مػػف َّػػي أف المض ػػكؿ الثػػدهي )كد لػػة  (  حتمػػؿ ثػػالث أػػ غ أك ثػػالث د  ت امى

: أف   كف مأدرنا م م ند تم هػو الك،ػد ك لػدر م ػدؼ محػذكؼ أم م ػدف ك،ػدح أولي  ليغك ة َّي آف م ند:
ٍحًؼ ك،دًمػػػػاألف  المكا،ػػػػدىة (؛ هىٍحػػػػفي كى  أىٍهػػػػتى   هيٍخًحضيػػػػاي ك ؤ ػػػػد هػػػػذا الد لػػػػة قكلػػػػا ت ػػػػدلو: ) ػػػػؼي تػػػػدلخي  .تيٍكأى

ـٍ  ىٍكـي الز  هىةً  قدؿى ت دلو: ) قكلا: أف   كف قكلا )مك،دنا( اىـ زمدفح ك ؤ دا والث ني ٍكً،دي ي كالم هػو ،ػٌ ف  (حمى
: أف   ػكف المك،ػد اىػـ م ػدفح أم: والث لػث (.مك،د ـ  ػـك الز هػة)كقت ا تمدع كلذلؾ أ دتهـ تلكلا: لهد 

ػػدهنػػم تػػٌ ف كحػػٌدد   تمد،هػػد   .(4)(لد ىيػػكن مى دهنػػح ك ر حػػا قكلػػا ت ػػدلو: )د ه رَّػػا هحػػف كأهػػت َّتات ػػاد م حكمن
هػػد َّ هظػػر َّػػي أك  حمػػد  ػػر ع  ػػال مههػػد كقػػد  حتمػػؿ المك ػػ  أ ثػػر مػػف ك ػػا ك ك ػػد لػػكؿ اتػػف ه ػػدـ: "ك 

ٍكً،ػدن َّىدٍ  ى ) : لكلا ت دلو تىٍ هىػؾى مى هىٍحػفي كى  ٍخًحضيػاي   هي )ك  ػهد لػا ح َّػإف المك،ػد محتمػؿ لحمأػدر (؛اٍؿ تىٍ هىهػد كى
ـٍ  ىٍكـي الز  هىةً  قدؿى )كلحزمدف ك  هد لا (؛ أىٍهتى  ٍكً،دي ي ت ػدد هػذا إذف  .(5)("لد ىيػكن مى دهنػا )كلحم دف ك  هد لػ (حمى

هذا الأ غ َّي  حمة كاحدة  دؿ ،حو اف، دز اللرآهيح ك ذلؾ هذا الت دد ،مػؿ ،حػو اتىػدع الد لػة َّػي 
الخطػػدب اللرآهػػي ل  ػػة؛ ح ػػث إهػػا أتػػو ت حمػػة كاحػػدة تحمػػؿ ثػػالث أػػ غ محتمحػػة كالم هػػو  حتمػػؿ هػػذا 

 .  -كاا أ،حـ–الأ غ الثالث 
خَُيُْْبَُؼََِّيُدْْببخببِ َّبًَسِريًكَفَؼََِيُْْبـُزخرً ت ػدلو: قدؿح قكمام   كمف أمثحة ذلؾ: قأة ى دهد إتراه ـ 

َُْْددوِبَّشْـِؼُددٌَٕ بِ
ػػذاذن ح ال محػػة (6) ـٍ  ي (؛ ح ػػث  ػػدء الض ؿ)  ػػؿ( تأػػ غة الض ػػؿ المد ػػي َّػػي االطك حػػة )َّى ى ىحىهيػػ

                                                             

 .82: ا  ة سورة ىود  (1)
 . 25ح ص2: جصفوة التف سير  (2)
 .58: ا  ة سورة طو  (3)
 .208ح ص6: جإعراب القرآف وبي نوح 54ح ص8: جالدر المصوفح 893ح ص2: جالتبي ف هظر:   (4)
 .660ح ص2: جمغني اللبيب  (5)
 .58: ا  ة سورة األنبي ء  (6)
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ػػذاذن قكلػػا ) ـٍ  ي التػػي تت ػػدل إلػػو مض ػػكل فح التػػي ت مػػؿ ،حػػو إطدلػػة ال محػػةح  التأػػ  ر( مػػف أَّ ػػدؿ اَّى ى ىحىهيػػ
ػذاذن المض كؿ األكؿ ال م ر )الهدء( َّي الض ؿ )  ػؿ( كالثػدهي ) د مه ػمة م ىػرة قط نػح أم "أػ رهـ (1)(ا ي

 .(2)"مف ال ذ كهك اللط  مضتتةح
خعْعُنتؼِلٌُخبكِِبخُتإَسْكِبًََٗفْؼََِيُْْبًَُٗشِّذُبؤَْٕبََُّٖٗٔبػَََِبخَُّزَِّٖب قدؿ ت دلو:  حكمهاح قأة ى دهد مكىو 

ؤَجَِّٔددصًبًََٗفْؼََِيُددُْبخُتددٌخسِؼِنيَبب
ػػةن ال محػػة الطك حػػة تدلت ػػدد تػػدلمض كؿ تػػا )ح (3) ـٍ أىًلم  هىٍ  ىحىهيػػ طدلػػت ال محػػة تدلض ػػؿ (ح كى

 ل إلػػو مض ػػكل فح األكؿ(؛ ح ػػث  ػػدء َّػػي ا  ػػة تم هػػو هأػػ رهـ؛ ح ػػث ت ػػدهىٍ  ىحىهيػػـٍ )  ػػؿ( َّػػي قكلػػا )
كالثدهي )ألمة(ح كمثحا الض ؿ )ه  حهـ( الثػدهي  ػدء مت ػد ند لمض ػكل ف تم هػو هأػ رهـح أم )ال م ر هـ(ح 

ٍ ػػر ألمػػة ه  حهػػـ كهأػػ رهـ ػػد َّػػ هـح كه  حهػػـ الػػكارث ف لميحػػؾ  ًَّػػي اٍلخى كدي،ػػدة إل ػػاح كك ة ،حػػو الهػػدس كمحك ن
 ي مىد ها.َّر،كفح كمىد ف اللتطح كأمال هـح َّ  كف محؾ َّر،كف َّ هـ ك ى هكف َّ

ك ػػدء الض ػػؿ )  ػػؿ( َّػػي آ ػػدت قأػػص األهت ػػدء مت ػػد ند لمض ػػكل ف تم هػػو "الح ػػـ تدل ػػيء ،حػػو 
ر ػػػد،ا  ح مثػػػؿ قكلػػػا ت ػػػدلو َّػػػي قأػػػة مكىػػػو (4)ال ػػػيء َّػػػي الحػػػؽ" للدلػػػا َّػػػي الػػػ ـ ت ػػػد ك دتػػػا كا  كا 

َبؤَْٕبؤَسْمِؼِْوِبكَةِرخبكالتت  ر تهتكتا كرىدلتا:  ُتوِْوِبكِِبخُتَِّْْبًَ بظَخدكِِبًَ بظَمْضَِِٗببَِّٗدبًَؤًَْلَْْندببِىلبؤُِّّبٌُٓع خِلتطِبػََِْْوِبكَإَ

َُْْيِبًَـدػٌُِِهُبَِٖٓبخُتُٔشْعَِِنيَ سَخدًُّهُببِ
طدلت ال محة تدلت دد تدلمض كؿ تا مف خالؿ الض ػؿ المد ػي )  ػؿ(؛ ح (5)

ػػًح ح ػػث  ػػدء الض ػػؿ )  ػػؿ( َّػػي قكلػػا ت ػػدلو ) (كى ػػدً،حيكاي ًمػػفى اٍلميٍرىى مت ػػد ند لمض ػػكل ف األكؿ )الهػػدء( َّػػي  فى
ػًح فى كقكلػا )(ح  ػدً،حيكاي قكلا ) ح كالم هػو: (6)( ػدً،حيكا( َّػي ملػدـ المض ػكؿ تػا الثػدهي  ىػـ الضد،ػؿ )ًمػفى اٍلميٍرىى
ح كد لػػة ذلػػؾ لال،تهػػدء تدلت ػػدرة؛ لػػذلؾ تػػدأ الت ت ػػر تدل محػػة ا ىػػم ة (7)الػػذ ف هػػـ خالأػػة المخحػػكق فأم 

؛ ألف ال محة ا ىم ة تل د الثتكت كا ىتمرار ة.)إه د رادكا( ك   لـ  لؿ ىهردا كه  حا رىك ن
(ح رد  ) الفعػؿ :كمف أَّ دؿ التأ  ر التػي  ػدءت َّػي آ ػدت قأػص األهت ػدء مت د ػة إلػو مض ػكل ف

ر د،ػا إلػو أمػا ت ػد إللػدءا َّػي الػ ـ:  كمف أمثحة ذلؾ قكلا ت دلو َّي قأػة ىػ دهد مكىػو  كَشَدَدَْٗددهُببكا 

ٌََُِّٖبؤًَتؽَشَىُْْبَُدبَّؼَِْ ُِعَؼََِْْبؤََّٕبًَػْذَبخَُِّوِبلَنٌّبًَ َُدبظَمْضََٕبًَ ٌَُٕٔبََُِبؤُِّٓوِبًَِْبظَوَشَّبػَْْنُيَدبًَ
(8) 

                                                             

ذ( تتثح ػث ال ػ ـ: مػد ت ىػر مػف ال ػيء كتلطػ ح كَّ حػا  ػٌذ   ػٌذ مػف تػدب هأػر.  هظػر:  دء َّي تػدج ال ػركس أف  لضظػة )ال ػذا  (1)
 . 382ح ص9: جت ج العروس

 . 438ح ص12: جنظـ الدرر  (2)
 .5: ا  ة سورة القصص  (3)
 . 133ح ص4: جالبرى ف في علـو القرآف  (4)
 .7: ا  ة سورة القصص  (5)
 .362ح ص8ته ت ،تد الكاحد أدلعح دار الض ر لحه ر كالتكز  ح ،مدفح األردفح جح اإلعراب المفصؿ ل ت ب اهلل المرتؿ  (6)
 . 245ح ص14: جنظـ الدرر  (7)
 .13: ا  ة سورة القصص  (8)
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ػػػػاً ال محػػػػة الطك حػػػػة تدلت ػػػػدد قكلػػػػا ت ػػػػدلو: ) ٍدهىػػػػداي ًإلىػػػػو أيم  دى تم هػػػػو أػػػػ رهداح كحكلهػػػػدا إل هػػػػػدح  (َّىرى
 ك)ال م ر الهدء( مض كؿ تا أكؿح )إلو أما( المض كؿ الثدهي.

كمػػف ح تم هػو طػرح َّ ػٌمف م هػو أػ ر( تػػرؾالض ػؿ )كمػف األَّ ػدؿ التػي تػاتي تم هػو التأػ  ر 
 ت ػدلو قكلػاح أمثحة م يء الض ػؿ )تػرؾ( َّػي آ ػدت قأػص األهت ػدء تم هػو التأػ  ر مت ػد ند إلػو مض ػكل ف

َُوَذْبظَشًَتندىدبآَّصًبكَيََتبِْٖٓبُٓذ :ًَِّقأة قـك هكح  َّي طدلت ال محة تدلت دد مف خالؿ الض ػؿ )تػرؾ( ح (1)شًَ
ٍ هدهػػد آ ىػػةن َّػػي  (؛ ح ػػث  ػػدء الض ػػؿ )تػػرؾ( تم هػػو )أػػ  ر( هدأػػتند مض ػػكل ف: األكؿ )ال ػػم ر المتأػػؿ )تىرى

آ ػة   تتػػر تهػػد كأهػػا ت ػػدلو أتلػػو خ ػػتهد حتػػو رآا تدلض ػؿ(ح ال دلػػد ،حػػو ىػػض هة هػػكح أك لحض حػػةح أم   حهػػدا 
؛ َّ ػدف ذلػؾ مػف تػدب الت ػدد الػذم   مػؿ ،حػو إطدلػة كتكىػ   (3)(آ ىػةن ح كالثػدهي )(2)ت ض أكالؿ هذا األمة

 تهدء ال محة.
 أم أ رتهد. (4)(  اتي تم هو أ  ر ك  ؿ تلكؿ: )اتخذت دارؾ ى هدن لي(اتخذالض ؿ)

مػ  قكمػا؛  كرد َّػي ىػكرة هػكد مػف قأػة ىػ دهد  ػ  ب  ح مدكمها َّي آ دت قأص األهت دء
بُٓمِْو هدٍَبّدبهٌَِّْبؤَسَىْيِِبؤَػَضُّبػٌََُِْْْْبَِٖٓبخَُِّوِبًَخظَّخَزتظٌُُٔهُبًَسخءًَُْْبظِيْشًِّّدببَِّٕبسَزِِّبزِٔدبظَؼٌََُِْٕٔت دلو:  لكؿ 

(5) 
ػػٍذتيميكاي ال محػػة الطك حػػة تدلت ػػدد قكلػػا ت ػػدلو: ) ـٍ ًظٍهًر  ػػدكىات خى راءى يػػ  ػػدء الض ػػؿ )اتخػػذ( َّػػي (ح ح ػػث كى

ػػٍذتيميكاي قكلػػا ) ( تم هػػو )أػػٌ ر(  هأػػب مض ػػكل ف أأػػحهمد متتػػدأ كختػػرح كهػػذا الض ػػؿ  ػػدء ،حػػو أػػ غة كىات خى
  حػػتـ اا خحػػؼ  ح "أم(6)(ًظٍهًر  ػػدالمد ػػي: مض كلػػا األكؿ )ال ػػم ر المتأػػؿ تدلض ػػؿ(ح كمض كلػػا الثػػدهي )

. كهػػذا َّ ػػا أىػػحكب ت ػػدهي (7)"ك  ت ظمكهػػا  دل ػػيء المهتػػكذ كراء الظهػػر     تػػا تػػاظهػػكر ـ   تط  كهػػا 
ألف ال ػػيء المك ػػكع تػػدلكراء  هىػػو للحػػة م ػػدهدتاح َّهػػك   ػػتا  ؛الهىػػ دفح أك ا ىػػت درة كهػػك " هد ػػة ،ػػف

 .(8)"ال يء الم  كؿ خحؼ الظهر َّي ذلؾ
د َّلػػػطح َّ  ػػكف إ،ػػػراب )ظهر نػػػد( ك  ػػكز أف   ػػػكف الض ػػؿ )اتخػػػذ( َّػػي ا  ػػػة مت ػػد ند لمض ػػػكؿ كاحػػ

.  حد ن

                                                             

 .15: ا  ة سورة القمر  (1)
 1. 40ح ص10ج البمر المميط:ح 435ح ص4: جال ش ؼ هظر:   (2)
   كز أف ت رب )آ ة( حد ن ،حو ا،تتدر أف  الض ؿ )تر هد( تم هو )أتل هد(.   (3)
 . 274ح ص1ج النمو الوسيط:  (4)
 .92: ا  ة سورة ىود  (5)
 . 712ح ص2: جالتبي ف  (6)
 . 26ح ص2: جصفوة التف سير  (7)
 .151ح ص12: جالتمرير والتنوير  (8)
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ػػدح مػػد  ػدء َّػػي قأػػة ىػ دهد  كىػػؼ  ،هػد محػػؾ مأػػرح كذلػؾ َّػػي قكلػػا  كمػف أمثحػػة ذلػؾ أ  ن
ًََُهدٍَبخَُّزُِبخؽْعَشخهُبِْٖٓبِٓقْشَب ْٓشَؤَظِوِبؤًَتشِِِٓبَٓؽتٌخهُبػَغَبؤَْٕبَّت دلو:   (1)خذًنْلَؼَندبؤًَْبَٗعَّخِزَهُبًَ

لىػػدناأك ) ػػدء الض ػػؿ )هتخػػذ( َّػػي ال محػػة الطك حػػة    نػػد لحم حػػـك تأػػ غة الم ػػدرع هدأػػتند( متههىت ًخػػذىاي كى
لىػػدنامض ػػكل ف متد ػػرةن: المض ػػكؿ األكؿ )ال ػػم ر المتأػػؿ تػػا(ح كالمض ػػكؿ الثػػدهي ) (ح أم ،ىػػو أف   ض هػػد كى

ذا الت ػدد الػذم َّ حػا المض ػكؿ تػا ت ض المهمدت ممد هحتػدج إلػو مثحػا َّ ػا أك هتخػذا كهتتهػدا كلػدنا لهػد. كهػ
 أدل إلو إطدلة تهدء ال محة.

ح كذلػػؾ َّػػي قكلػػا ت ػػدلو: -،ح همػػد الىػػالـ–كمهػػاح مػػد كرد َّػػي قأػػة ىػػ دهد مكىػػو مػػ  الخ ػػر 
بزَْْنِئَِدبَٗغَِْدبلٌُظَئَُدبكَدظَّخَزَبعَدسَِِْوُبكِدِبخُتسَمْدشِبعَدشَزًدبببب كَََِّٔدبزََِـَدبَٓفَْٔغَ

ػذى )طدلػت ال محػة َّػي قكلػا ت ػدلو: ح (2) َّىدت خى
تند  متتػدأ كالختػرح المض ػكؿ األكؿتدلت ػدد؛ َّدلض ػؿ )ات خػذى(  ت ػدل لمض ػكل ف أأػحهمد ال (ىىًت حىاي ًَّي اٍلتىٍحًر ىىػرى

ػػًت حىاي ) تند) ؿ الثػػدهي( كهػػك ه ػػرة م ػػدؼ إلػػو م رَّػػةح كالمض ػػك ىى ػػرى أف  ك ػػٌكز ت ػػض الهحػػدةح (3)( كهػػك ه ػػرةىى
تند)  ػػكف قكلػػا  ػػرى هىىػػ ىد حكتهمػػد َّ  ػػؿ : "َّ  ػػكف الم هػػو؛ ،ح ػػا )َّدتخػػذى ىػػًت حىا َّػػي التحػػر(  ػػدؿ مأػػدرنا( ىى

ػػرتدن طر لىػػا َّػػي التحػػر ثػػـ تػػ ف   ػػؼ ذلػػؾح َّ الحػػكت ػػكتي ىى ػػرىبى الحي ،ػػراب قكلػػا   (4)" اهػػا قػػدؿ: ىى تند)كا  ػػرى ( ىى
أه هػػد هدلػػب ،ػػف المأػػدر أك  مض ػػك ن ثده نػػد أقػػكل؛ ألف  الض ػػؿ )ات خػػذ(  ت ػػدل إلػػو مض ػػكل فح ،حػػو ا،تتػػدر

ح كَّػي ال ػالـ تلػد ـ كتػاخ ر؛ ح ػث قػد ـ (5)المض كؿ المطحؽ ك،حو ذلػؾ   ػكف م هػو ىػرتند: مػذهتند كمىػح ند
اتخػػػػدذ الحػػػػكت ىػػػػت حا َّػػػػي التحػػػػر قتػػػػؿ  ألف  ال ػػػػدر كالم ركر)َّػػػػي التحػػػػر( ،حػػػػو المض ػػػػكؿ تػػػػا الثػػػػدهي؛ 

 .(7)"الحكت خذ مكىو ىت ؿى ات  ح َّ  كف الم هو " (6)الهى دف
ًَخظَّخَزَبعَسَِِْوُبكِِبخُتسَمْشِبػَفَسًد: ،ح همد الىالـَّي قأة مكىو م  الخ ر  قكلا ت دلوكمثحا 

(8) 
َّػي هػػذا ا  ػػة طدلػػت ال محػػة تدلت ػػدد؛ ح ػػث  ػػدء الض ػػؿ )ات خػػذ( مت ػػد ند لمض ػػكل ف أأػػحهمد متتػػدأ 

،حػو الضػػتع كَّد،حػا  ػػم ر مىػػتتر كختػر؛ َّدلتر  ػػب الهحػكم ل  ػػة م ػػكف مػف: )ات خػػذ( َّ ػؿ مػػدضو متهػػي 
(  ػدر كم ػركر مت حػؽ تمحػذكؼ ًَّػي اٍلتىٍحػرً ( مض كؿ تػا أكؿح ك)ىىًت حىاي تلد را )هك(   كد ،حو الحكتح ك)

تنػػدحػػدؿح ك) ػػذى(ح كهػػذا الك ػػا ،ى ى ( مهأػػكب ،حػػو أحػػد ثالثػػة أك ػػا: األكؿ: أهػػا مض ػػكؿ تػػا ثػػدفو لحض ػػؿ )ات خى

                                                             

 .21: ا  ة سورة يوسؼ  (1)
 .61: ا  ة ال يؼسورة   (2)
كتندح هحك: مػٌر مػٌرا ق ؿ الراغب األصفي ني  (3) تيد كىيري ح  لدؿ: ىىرىبى ىىرى ًدري (: اٍلمى ىدفي اٍلميٍهحى (: الٌذهدب َّي حدكرح ك)الى رىبي : )الى رىبي

 مٌرا كمركراح كاٍهىىرىبى اٍهًىرىاتدن  ذلؾ.
عرابو:  (4)  .299ح ص3ج مع ني القرآف واع
 .269: صغريب القرآف تفسير  (5)
 .628ح ص5: جإعراب القرآف وبي نو  (6)
 .154ح ص2: جمع ني القرآف للفراء  (7)
 .63: ا  ة سورة ال يؼ  (8)
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ت خػذ الحػػكت ىػت حا َّػػي التحػر ىػت الن ، تنػػد أك كات خػذ ىػػت حا كتلػد را: كا    حػا مػف  ػػالـ َّتػو مكىػػو 
ح الثػػػدهي: ه ػػت لمأػػػدر محػػػذكؼح أم: اتخػػدذنا ، تنػػػدح كهػػذا مػػػف  ػػالـ َّتػػػو مكىػػػو (1) ض ػػؿ  ػػػ لند ، تنػػد

ػد ا لمػد قػػدؿ ه ػ ا حركتلػؼ ،حػو التحػ  مػف قػكؿ مكىػو   حتػا فٍ "كذلػؾ إً  حح الثدلػث: أه ػا مأػدر(2)أ  ن
ح كالتدحػػث  ػػرل أف  الك ػػا األكؿ مػػف (3)"دأ، ػػب ، تنػػ :وىػػت حا َّػػي التحػػر قػػدؿ مكىػػخػػذ ات  ك  :وَّتػػو مكىػػ

هك األقكل كاألك ا كالمهدىػب لىػ دؽ الػهص؛ ألف  هػذا ا  ػة   تت ػمف  الثدهياف،راب كهك المض كؿ تا 
كالضتو؛ ك ذلؾ إ،راتػا مض ػكؿ ثػدفو   مػؿ م هػو ال محػةح كهػذا مػد ذهػب إل ػا  هذا الحكار ت ف مكىو 

 .(4)كر  حا  ث ر مف الهحدة كالمضىر ف؛ ح ث إه هـ  ذ ركف هأتا ،حو المض كل ة أك ن 
 كقد  اتي الض ؿ المت دم متأرَّند َّ ػاتي ،حػو أػ غة األمػرح كمػف أمثحػة ذلػؾ قأػة مكىػو 

ِْٖٓبؤَىِِِْبخًَخـْؼََتبُِِبًَصِّشًكد،كتا اا تاف    ؿ أخدا كز رنا م ا لحذهدب إلو َّر،كفح قدؿ ت دلو: 
(5) 

 ػػػدء الض ػػػؿ )ا  ػػػؿ( ،حػػػو أػػػ غة األمػػػر مت ػػػد ند لمض ػػػكل فح ح ػػػث تلػػػدـ المض ػػػكؿ الثػػػدهي ال ػػػدر 
ا   دكههي َّي تحٌمؿ أ،تدء مػد  يٌحضتيػا مكازرن  كالم ركر)لي( ،حو المض كؿ األكؿ كهك )كز رنا(ح أم ا  ؿ لي

ر)ـي ترأ ػػا ،حػػو أهػػا مػػف الػػذم هػػك الًثلىػػؿي أك مح ػػان أ،تأػػ (الػػًكٍزر)،حػو أف ا ػػتلدقىا مػػف  زى كهػػك المح ػػا  (الػػكى
. كهػػذا الت ػػدد الػػذم أحدثػػا َّ ػػؿ األمػػر )ا  ػػؿ( أطػػدؿ تهػػدء (6)مػػف األٍزر تم هػػو اللػػكة (أىز ػػر)كق ػػؿ أأػػحا 

 ال محة ككٌى  الخطدب الد لي ل  ة.

ح كل ػػف قػػدـ (اح كهػػدركفكز ػػرن )أههمػػد : أمػػدى  كأ ػػدز ال يٍ تىػػرم َّػػي مض ػػكلي )ا  ػػؿ( ثالثػػة أك ػػا:
: أف والثػػ ني ح مػػف كز ػػرح كأف   ػػكف حػػد ن (ا  ؿػػػػ)ت( لػػي) ػػكز أف  ت حػػؽ َّ حػػو هػػذا   حالمض ػػكؿ الثػػدهي

 ح ػػػذلؾ ي(أخػػػك) تػػػدؿح أك ،طػػػؼ ت ػػػدف (هػػػدركف)ك الثػػػدهي ( المض ػػػكؿلػػػي)ح كأك ن  مض ػػػك ن  (اكز ػػػرن )  ػػػكف 
 .(7)تت  ف (لي)ك (مف أهحي): أف   كف المض كؿ الثدهي والث لث

 :مفعوليف ليس أصليم  مبتدأ وخبر أفع ؿ تنصب -ث نًي 
  ثر م يء األَّ دؿ التي تهأب مض كل ف ل س أأحهمد متتدأ كختر َّي التر  ػب الحغػكمح ح ػث 

 إف  الهحدة لـ  حأركا ،ددهد  اَّ دؿ اللحكبح كهذا مد كي د َّي آ دت قأص األهت دء.

                                                             

 .303ح ص4: جال ت ب الفريدح 445ح ص1: جمش ؿ إعراب القرآف هظر:   (1)
 .303ح ص4: جل ت ب الفريدا  (2)
 .445ح ص1: جمش ؿ إعراب القرآف  (3)
عرابػػومعػػ ني  هظػػر:   (4) ح 445ح ص1: جمشػػ ؿ إعػػراب القػػرآفح 503: صإعػػراب القػػرآف للنمػػ سح 300ح ص3: جالقػػرآف واع

 .523ح ص7: جالدر المصوفح 885ح ص2: جالتبي فح 733ح ص2: جال ش ؼ
 .29: ا  ة سورة طو  (5)
 . 13ح ص6: جإرش د العقؿ السليـ  (6)
 . 890ح ص2: جالتبي ف  (7)
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َّػإف  حا إلػو مض ػكل فحػالػذم  ت ػداا َّ  هذا تػدب الضد،ػؿكذ ر ى تك ا هذا األَّ دؿ تحت ،هكاف: "
ف  لت ت ٌدل إلو الثدهي  مد ت دل إلو األكؿ ح،حو المض كؿ األكؿ  لت اقتأرت  .(1)"كا 

 :  ومف األفع ؿ التي تتعدى إلى مفعوليف ليس أصليم  مبتدأ وخبر
الض ؿ )أ،طو( َّي أأحا مت د  إلو كاحدح ثػـ دخحػت ،ح ػا الهمػزة َّ دتػا إلػو آخػرح َّهػك  :أعطى

)  طك( َّهلكؿ: )،طكت ز دنا( إذا أ در لحتهػدكؿح ثػـ أدخحػت الهمػزة َّ دتػا إلػو مض ػكؿ مهلكؿ مف )،طد( 
د(ح َّػػػ)ز د( م طو كهك آخذ لحدرهـ  .(2)آخرح َّهلكؿ: )أ،ط ت ز دنا درهمن

كمف أمثحة م يء الض ؿ )أ،طو( مت د ند لمض كل ف لػ س أأػحهمد متتػدأ كختػر َّػي آ ػدت قأػص 
كالحػػكار الػػذم دار ت هػػا كتػػ ف َّر،ػػكف حػػكؿ الرتكت ػػةح كذلػػؾ َّػػي قكلػػا  األهت ػػدءح قأػػة ىػػ دهد مكىػػو 

هدٍَبسَزُّنَدبخَُّزُِبؤَػْيَبًََُّبؽَِْءٍبخَِتوَوُبؼَُّْبىَذٍ ت ػدلو:
أىٍ،طػو  يػؿ   ىػٍيءو  ػدء الض ػؿ )أ،طػو( َّػي قكلػا )ح (3)

ٍحلىػػاي  ػػٍيءو ( مت ػػد ند لمض ػػكل ف لػػ س أأػػحهمد متتػػدأ كختػػر: األكؿ )خى ٍحلىػػاي لثػػدهي )(ح كا يػػؿ   ى ( َّ ػػدف ذلػػؾ مػػف خى
تػدب الت ػددح كالم هػو أ،طػو  ػؿ مػد خحػؽ خحلتػا كأػكرتا ،حػو مػد  هدىػتا مػف افتلػدف كخحػؽ  ػؿ  ػػيء 

َّلػػػدرا تلػػػد رنا
ٍحلىػػػاي ح كق ػػػؿ المض ػػػكؿ األكؿ )(4) ػػػٍيءو (ح كالمض ػػػكؿ الثػػػدهي )خى (؛ َّلػػػدـ الثػػػدهي ،حػػػو األكؿح  يػػػؿ   ى

. لذلؾ؛ َّام  دف مكق   ػؿ مػف المض ػكؿ (5)"إل ا ك ىٍرتضلكف تا أ،طو خح لتا  ؿ   يءو  حتد كفكالم هو "
المض ػػػػكؿ األكؿ كالثػػػػدهي؛ َّدلتر  ػػػػب الهحػػػػكم لح محػػػػة أػػػػدلع لحم ه ػػػػ فح كد لػػػػة الم ػػػػيء كافت ػػػػدف تض ػػػػؿ 

 .(6)"دلحتهت ا ،حو أف الخحؽ كالت ك ف ه مةح َّهك اىتد ؿ ،حو الرتكت ة كتذ  ر تدله مة م ن اف،طدء "
كممػد كرد َّػي مػف األَّ ػدؿ التػي تت ػدل إلػو مض ػكل ف لػ س أأػحهمد متتػدأ كختػرح ( آتػى)الفعؿ ك

هَدددٍَبهَددذْبؤًُظِْددطَبعُدداَُْيَبببكد،كتػػا رتػػا:  آ ػػدت قأػػص األهت ػػدءح قكلػػا ت ػػدلو َّػػي ىػػ دؽ قأػػة مكىػػو 

َب َّدٌُٓعَدد
(قػػػد ) ػػػدء الض ػػػؿ )أيكت ػػت( َّػػػي  محػػة ح (7)  هأػػب مض ػػػكل ف لػػ س أأػػػحهمد متتػػػدأ  أيكًت ػػتى ىيػػػٍؤلىؾى

ـٌ َّد،حػػا: مض كلػػا األكؿ أأػػتع هدلتنػػد َّػػد،الن كهػػك )ال ػػم ر المتأػػؿ ك  ختػػرح كهػػذا الض ػػؿ متهػػي لمػػد لػػـ  ىػػ

                                                             

 . 37ح ص1: جال ت ب  (1)
ح أتػػػك اللدىػػػـ ،تػػػد الػػػرحمف  ػػػف أحمػػػد الىػػػه حي نتػػػ ئج الف ػػػر فػػػي النمػػػوح 360ح ص2: جظػػػر: شػػػرح المقدمػػػة الممسػػػبةين  (2)

ح 1هػػػػػ(ح حللػػا ك،حٌػػؽ ،ح ػػا: ال ػػ ف ،ػػددؿ أحمػػد ،تػػد المك ػػكد كال ػػ ف ،حػػي محمػػد ،ػػكضح دار ال تػػب ال حم ػػةح ت ػػركتح ط581)ت
 .254ـح ص1992-هػػػ1412

 .50: ا  ة سورة طو  (3)
 . 340-339ح ص7: جالبمر المميطح 47ح ص8: جالدر المصوف هظر:   (4)
 .47ح ص8: جالدر المصوف  (5)
 .232ح ص16: جالتمرير والتنوير  (6)
 .36: ا  ة سورة طو  (7)
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الت ػػدد  . كهػػذا(1)"كآتػػدا ال ػػيء أىم أ،طػػدا ًإ  ػػدا اًفٍ،طػػدء(ح كافت ػػدء تم هػػو "ىيػػٍؤلىؾى َّ ػػا(ح كمض كلػػا الثػػدهي )
 الذم أحدثا الض ؿ أطدؿ ال محة.

دح مد كرد َّي قأة ى دهد  كىؼ  ََُّٔددبزََِدؾَبببكا  تدؤا الهتػكةح كذلػؾ َّػي قكلػا ت ػدلو:  كمها أ  ن ًَ

ؤَؽُذَّهُبآظَْْنَدهُبلٌُتًٔدبًَػِِتًٔدبًًََزَُِيَبَٗفْضُِبخُتُٔمْغِنِنيَ
(2) 

ػػد( ػػدء الض ػػؿ )آت هػػدا( َّػػي قكلػػا  ػػد كىً،ٍحمن ٍ من مض ػػكل ف ح َّهأػػب (3)تم هػػو أَّ ػػدؿ اف،طػػدء )آتىٍ هىػػداي حي
ػدل س أأحهمد متتدأ كختػر: األكؿ )ال ػم ر المتأػؿ َّ ػا(ح كالثػدهي ) ٍ من ح (؛ َّ ػدف ذلػؾ مػف تػدب الت ػددحي

 .أ،ط هدا الضهـ كال حـ كالتضلا َّي الد ف م  الهتكةكالم هو أم: 
هلص ال يء ،حػو ىػت ؿ  (  هأب مض كل ف ل س أأحهمد متتدأ كخترح ك)التخس(:بخس) الفعؿ

 .(4): ال يء الطض ؼ الهدقص(كالتىدًخسي  كالتىٍخسي ) حالظحـ
كمػف م ػػيء الض ػػؿ )تخػػس( َّػػي آ ػػدت قأػػص األهت ػدء مت ػػد ند لمض ػػكل فح قكلػػا ت ػػدلو َّػػي قأػػة 

ََبًَخُتِْٔضخَٕبًَ بظَسْخَغٌُخبخُنَّدطَبؤَؽْْدءَى :ُْْى دهد    ب  كَإًَْكٌُخبخُتٌَْْ
هٌَِّْبؤًَْكٌُخبخُتٌِٔتْدٍَببّدًَكقكلا ت دلو: ح (5)

َٖببببببببًَ ُٓلتِغدِذّ ُتدَإْسِكب ٌْخبِكدِبخ ًَ بَظْؼَؽد ْْب ًَ بَظْسَخُغدٌخبخُنَّددَطبَؤْؽدْدَءُى ُتِوْغدِوب َٕبِزد ِْٔضخ ُت خ
دل محػة الطك حػة تدلت ػدد قكلػا ح َّ(6)

ىيكا اله دسى أىٍ  دءىهيـٍ ت دلو: ) ىيػكا( ػدء الض ػؿ (ح ح ػث كى  تىٍتخى َّػي  ػال ا  تػ ف مت ػد ند لمض ػكل ف لػ س  )تىٍتخى
مػف حلػكًقهـ أم  د  تيهلأػكا  ػ لن ( أم: "أىٍ ػ دءىهيـٍ (ح كالثػدهي )اله ػدسى أأحهمد متتدأ كختػر: المض ػكؿ األكؿ )

 .(7)"حؽى  دف كهذا ت م ـه ت د تخأ ًص ت ًض المكاد  تدلذ ر لغد ة أههمد  هـ َّ ا
ح َّدلض ػػؿ )تخػػس( "ت ػػدل إلػػو (8)"إذا ظحمتػػا كهلأػػتا ك لػػدؿ. تخىػػتا حلػػاح تدلىػػ ف:قػػدؿ المتػػرد: "

ال خص لت مها م هو الض ؿ ) ظحـ(ح ك تمثؿ هذا الظحـ تهلص أ ػ دلهـح ك م ػف اللػكؿ إف  م هػو الض ػؿ 
 .(9)هك )ىحب(ح أم   تىحتكا مف الهدس أ  دءهـح ثـ حذؼ حرؼ ال ر"

                                                             

 .17ح ص14ح مددة )أتو(: جلس ف العرب  (1)
 .22: ا  ة سورة يوسؼ  (2)
 حمدء: أف افت دف أقكل مف اف،طدء َّي إثتدت مض كلػا؛ ألف اف،طػدء لػا مطػدكع ذ ر الزر  ي َّي  تدتا )الترهدف( هلالن ،ف ال  (3)

همد  لدؿ: )آتدهي َّاخذت(ح كالض ؿ الػذم لػا مطػدكع أ ػ ؼ  مطدكع  لدؿ: )أ،طدهي َّ ىطىكت(ح ك   لدؿ َّي افت دف: )أتدهي َّات ت(ح كا 
ح 4: جالبرىػػ ف فػػي علػػـو القػػرآفكع لهػػد.  هظػػر: َّػػي إثتػػدت مض كلػػا مػػف الػػذم   مطػػدكع لػػا؛ كالضد،ػػؿ مىػػتلؿ تدألَّ ػػدؿ التػػي   مطػػد

 .85ص
 .110: صالمفردات  (4)
 .85: ا  ة سورة األعراؼ  (5)
 .85ا  ة  سورة ىود:  (6)
 . 262ح ص6: جإرش د العقؿ السليـ (7)
 . 276ح ص1: جال  مؿ في اللغة واألدب  (8)
 .481ـح ص1986-هػػ1406ح 1أتك أكس إتراه ـ ال مىدفح  دم ة ال ك تح ط الفعؿ في القرآف تعديتو ولزومو   (9)
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اىػتد،دء )الىػؤاؿ(: كمتتػدأ. ( مػف األَّ ػدؿ التػي تت ػدل إلػو مض ػكل ف لػ س أأػحهمد سػأؿ) الفعؿ
كالىػػؤاؿ لحم رَّػة   ػػكف تػػدرة أك مػػد  ػػؤٌدم إلػو المػػدؿح  م رَّػةح أك مػػد  ػػؤٌدم إلػو الم رَّػػةح كاىػػتد،دء مػدؿح

َذا اْلَمػػْوُؤَدُة ُسػػِئَلتْ لالىػت الـ كتػػدرة لحتت  ػػتح  لكلػػا ت ػػدلو: "  ر ػػؼ ت ػػٌدل إلػػو كالىػػؤاؿ إذا  ػػدف لحتح (1)"َواِع
ذا  ػػػدف (ح ىػػػالتا ،ػػػف  ػػػذاح كت ػػػذا)ح ك(ىػػػالتا  ػػػذا) كتػػػدرة تدل ػػػدٌرح تلػػػكؿ: المض ػػػكؿ الثػػػدهي تػػػدرة تهضىػػػاح كا 

 .(2)أك تمف الٌىؤاؿ  ىتد،دء مدؿ َّإها  ت ٌدل تهضىا
كمف أمثحة م ػيء الض ػؿ )ىػاؿ( مت ػد ند لمض ػكل ف َّػي آ ػدت قأػص األهت ػدءح مػد كرد مػف قأػة 

هَددٍَببقػدؿ ت ػدلو:  حف ىػ دهد هػكح كاهتهدء الطكَّدف كه ػدة الىػض هة كهػالؾ اتػ م  قكما ىد هد هكح 

َُّدبظَـتلِشْبُِِبًَظَشْلَْٔنِِبؤًَُْٖبَِٖٓبخُتخَدعِ شَِّٖسَذِّببِِِّٗبؤَػٌُرُبزِيَبؤَْٕبؤَعْإََُيَبَٓدبَُْْظَبُِِبزِوِبػِِتٌْبًَبِ
(3) 

ػػد لىػػٍ سى ًلػػي ًتػػاً طدلػػت ال محػػة تدلت ػػدد مػػف خػػالؿ الض ػػؿ )ىػػاؿ( َّػػي قكلػػا ت ػػدلو: ) ـه(ح  أىٍىػػاىلىؾى مى ٍحػػ ،ى
َّدلض ػػؿ )ىػػاؿ( ت ػػدل إلػػو المض ػػكؿ األكؿ )ال ػػم ر المتأػػؿ َّ ػػا(؛ ألهػػا  ت ػػدل تهضىػػا إلػػو األ ػػخدصح 
كل ها ت دل إلو المض كؿ الثدهي اىـ المكأكؿ )مد(؛ ألها مػف ح ػث الم هػو  ػدؿ ،حػو الطحػبح كالطحػب 

طحػػػػب( مػػػػ   ت ػػػػدل إلػػػػو األ ػػػػ دء تهضىػػػػا َّاأػػػػتع الض ػػػػؿ ذا ىػػػػحكؾ مػػػػزدكج )ىػػػػؤاؿ( مػػػػ  األ ػػػػخدص ك)
 .(4)األ  دء

 س أأػحهمد متتػدأ كختػرح  لكلػا قأص األهت دء مت د ند لمض كل ف لػ( َّي آ دت جـر) الفعؿ دء ك 
َّبىٌُدٍبؤًَْب: م  قكما َّي قأة    ب  ت دلو َّبٌُٗقٍبؤًَْبهٌَْ ْْبِٓؽتَُبَٓدبؤَفَدذَبهٌَْ ِبؤَْٕبُّقِْسٌَُ ْْبؽِوَدهِ ِّبَُدبَّفْشَِٓنٌَُّ ًََّدهٌَْ

دُِكٍبًََٓدددبهَددٌُّْبُُددٌهٍبِٓددنٌُْْْبزِسَؼِْددذٍبهَددٌَّْبفَدد
( هدأػػتند لمض ػػكل ف لػػ س أأػػحهمد متتػػدأ كختػػر: ح (5)  ػػدء الض ػػؿ ) ػػـر

ـٍ المض ػكؿ األكؿ )ال ػم ر المتأػػؿ َّ ػا(ح كالثػػدهي المأػدر المػؤكؿ  ؛ َّ ػدف ذلػػؾ مػف تػػدب (6)()أىٍف  يًأػػ تى ي
ـٍ ،ػػػػداكتي ـ إ  ػػػػدمى أٍف  يأػػػػ تى ـ ،ػػػػذابي   افطدلػػػة تدلت ػػػػدد َّػػػػي اىػػػػت مد ت الحغػػػػةح كالم هػػػو "أم   تٍ ًىػػػػتىه  ي

 .(8()7)"ال د حة

                                                             

 .8: ا  ة سورة الت وير  (1)
 .437: صالمفردات  (2)
 .47: ا  ة سورة ىود  (3)
 .482: صالفعؿ في القرآف تعديتو ولزومو  (4)
 .89: ا  ة سورة ىود  (5)
 . 712ح ص2: جالتبي ف  (6)
عرابو  (7)  .74ح ص3: جمع ني القرآف واع
لػو مض ػكل ف تلػكؿ:  ػـر ذهتنػد ك ىػتاح ك رمتػا ذهتنػد ك ىػتتا الزمخشريقدؿ   (8) ( مثػؿ  ىػب َّػي ت د ػا إلػو مض ػكؿ كاحػدح كا  : ) ـر

ح 2: جال شػػ ؼإ ػػداح ك لػػدؿ: )أ رمتػػا ذهتنػػد( ،حػػو هلػػؿ المت ػػدم إلػػو مض ػػكؿ تػػدلهمزة إلػػو مض ػػكل فح  لػػكلهـ )أ ىػػتتهـ ذهتنػػد(.  هظػػر: 
 . 421ص
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: (الى ػػٍكـي )ك مػػف األَّ ػػدؿ التػػي تت ػػدل إلػػو مض ػػكل ف َّػػي آ ػػدت قأػػص األهت ػػدءح (.َسػػ ـ) الفعػػؿ
حىػػػو اٍلتىٍ ػػػ ً  ػػػٍح ىًة ،ى ػػػٍرضي الى  ح كىػػػدما األمػػػر ىػػػكمند: أم  حضػػػا إ ػػػداح كقػػػدؿ الز ػػػدج: أك ا إ ػػػداح كأ ثػػػر مػػػد ،ى

 .(1)ىت مؿ َّي ال ذاب كال ر  كالظحـ ي 
كمػػف أمثحػػة م ػػيء الض ػػؿ )ىػػدـ( َّػػي آ ػػدت قأػػص األهت ػػدء مت ػػد ند إلػػو مض ػػكل ف لػػ س أأػػحهمد 

َّغُدٌٌٌَُُْْٓٗبعُدٌءَبخُتؼَدزخذِبًَُّدزَزِّمٌَُٕببببب: كهأػدلحا للكمػا متتدأ كخترح قكلا ت دلو َّي قأػة ىػ دهد مكىػو 

ـٍ ىيكءى اٍل ىػذاًب ال محة الطك حة تدلت دد قكلا ت دلو: ح (2)ْْؤَزْندءًَُْْبًََّغْعَمٌَُْْٕبِٗغدءًَُ الض ػؿ  ت ػدل (.) ىىيكميكهى ي
  حضػػػكه ـ ك كلػػػكه ـ ،حػػػو (ح أم: ىيػػػكءى )ىػػػدـ( إلػػػو مض ػػػكل ف األكؿ: )ال ػػػدؼ المتأػػػحة تدلض ػػػؿ(ح كالثػػػدهي )

الىػػيء أك اىػػتت ددهـ كالمػػرادي تػػا  ػػهس ال ػػذاب ك ػػذ لكه ـ أىػػكأ أهػػكاع ال ػػذاب " ىػػت ؿ ا ىػػتهدهة كاللهػػر
 .(3)"كاىت مدليهـ َّي األ،مدؿ ال دقة كا ىتهدهةي تهـ كغ ري ذلؾ

ـى تػػػدألىمرقػػػدؿ اتػػػف مهظػػػكر: " (: فػػػى)الفعػػػؿ  : اٍىػػػتىٍ ضىٍ تا أىٍمػػػرن  ح ىضىػػػو  ىٍ ًضػػػي ً ضد ػػػةن ًإذا قىػػػد ا كى يلىػػػدؿي
َّػي ىػكرة الح ػر كَّ ػحا ،حػو هت ػا محمػد  كمف أمثحتا َّي آ دت قأص األهت دء قكلا ت ػدلو .(4)"َّ ىضدًه ا
 :َبَِّٗدبًَلَْْنَدىَبخُتُٔغْعَيْضِجِني

طدلػت ال محػة َّػي ا  ػة الىػدتلة مػف خػالؿ الض ػؿ ) ضػو( الػذم ت ػدل إلػو ح (5)
مض ػػكل ف لػػ س أأػػحهمد متتػػدأ كختػػرح المض ػػكؿ األكؿ )ال ػػم ر المتأػػؿ تدلض ػػؿ(ح كالمض ػػكؿ الثػػدهي قكلػػا 

: إهػد  ض هػدؾ المىػتهزل ف  ػد محمػدح الػذ ف  ىػتهزلكف تػؾ   لػكؿ لهت ػا محمػدَّػدا ت ػدلو  (.)اٍلميٍىتىٍهًزًل فى 
هدأػػتؾ كآذاؾ  مػػد ك ىػػخركف مهػػؾح َّدأػػدع تػػامر ااح ك  تخػػؼ  ػػ لد ىػػكل ااح َّػػإف اا  دَّ ػػؾ مػػف 

إ مػػػدء إلػػػو أهػػػا  ضػػػدا  . ك ػػػدء الت ت ػػػر ،ػػػف الم ػػػر  ف تكأػػػضهـ تدلمىػػػتهزل ف َّ ػػػا "(6) ضػػػدؾ المىػػػتهزل ف
اىػػػػتهزاءهـ كهػػػػك أقػػػػؿ أهػػػػكاع األذلح َّ ضد تػػػػا مػػػػد هػػػػك أ ػػػػد مػػػػف ا ىػػػػتهزاء مػػػػف األذل مضهػػػػـك تطر ػػػػؽ 

ح كالت ر ػػؼ تػػػػ)أؿ( َّػػي )المىػػتهزل ف( لح ػػهس َّهػػي تض ػػد الت مػػ ـح أم أٌف اا ت ػػدلو  ضػػو هت ػػا (7)"األحػػرل
  ؿ مىتهزئ. محمد 

غا: )(أْبَلغ) الفعؿ دح أك د  ػدف أك زمدهنػم دهنػ  هتهدء إلو أقأػو الملأػد كالمهتهػوح: ا(لتيحيكغ كالتىالى
ف لـ  هتا إل اأمرن   .(8)"ا مف األمكر الملٌدرةح كرتمد   ٌتر تا ،ف الم درَّة ،ح ا كا 

                                                             

 .311-310ح ص12: ج ف العربلس  (1)
 .6: ا  ة سورة إبراىيـ  (2)
 .34ح ص5: جإرش د العقؿ السليـ  (3)
 . 225ح ص15: جلس ف العرب  (4)
 .95: ا  ة سورة المجر  (5)
 .153ح ص17(: جتفسير الطبري) ج م  البي ف  (6)
 .89ح ص14: جالتمرير والتنوير  (7)
 .144: صالمفردات  (8)
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م  قكما كمحدكرتا المػأل مػههـح  كمف أمثحتا َّي آ دت قأص األهت دءح قأة ى دهد    ب 
َبػَنْيُْْبقدؿ ت دلو:  ٍَبَّدهٌَِّْبَُوَذْبؤَزَِْـتعٌُُْْبسِعَدَُدضِبسَزِِّبًََٗقَمْطُبٌَُُْْبكٌََْْقَبآعََبػَََِبهٌٍَّْبًَدكِشَِّٖكَعٌَََُّ ًَهَد

كقكلا   (1)

ْْب :ت دلو َّي قأة هكد ْْبًََّغْعَختِِقُبسَزِِّبهٌَْٓدًبؿَْْشًَُ ٌَُُْْ ْْبٓدبؤُسْعِِتطُبزِوِببِ ْٕبظٌٌَََُّْخبكَوَذْبؤَزَِْـتعٌُُ ًَ بظَنُشًَُّٗوُبؽَْْحدًببَِّٕبكَةِ

سَزِّددِبػَِددَبًُددَِّبؽَددِْءٍبلَلِددْظ ب
ل إلػػو دٌ (؛ ح ػػث ت ػػ)أىٍتحىٍغػػتي يـٍ طدلػػت ال محػػة َّػػي ا  تػػ ف الىػػدتلت ف تدلض ػػؿ   (2)

ًت مض ػػكل ف: المض ػػكؿ األكؿ: )ال ػػم ر المتأػػؿ تػػا(ح كالمض ػػكؿ الثػػدهي  ػػد ى . ح كا ىػػـ المكأػػكؿ مػػد()ًرىى
  .تا الض ؿ )أتحغ( َّي ا  ت ف أطدؿ التهدء التر  تي لح محة كمٌددا تدلت ددهذا الت دد الذم قدـ 

ػةن  دتىًتٍ ػتي اللػكـى تىتى نػ) قدؿ ال كهرم:: (أْتَب ) الفعؿ كا تػؾ  ت تػدلضتعح إذا م ػ (كتىتد،ى ػرُّ خحضهػـح أك مى
 .(3)ك ذلؾ اتت تهـح كهك اَّت حت حَّم  تى م هـ

مػػػ    لػػػا َّػػػي آ ػػػدت قأػػص األهت ػػػدء مت ػػػد ند لمض ػػػكل فح مػػد كرد َّػػػي قأػػػة مكىػػػو كمػػف م 
غراؽ َّر،كف ك هكدا َّي التحرح  لكؿ ت دلو: كَإَظتسَؼَيُْْبكِشْػٌَُْٕبزِفُنٌُدِهِبكَـَؾَِْيُْْبَِٖٓبخُتَِّْْبٓدبؿَؾَِْيُْْ َّر،كف كا 

(4) 
ـٍ ًٍَّر،ى ال محة الطك حة تدلت دد قكلا ت دلو:  هيػكًدًا()َّىاىٍتتى ىهي )أتتػ ( َّػي  الض ػؿ  ػكف   ػكز أف  .ٍكفي ًت ي

هيػكًداً ( مت د ند لمض كل فح المض كؿ األكؿ: )ال م ر المتأؿ تا(ح كالمض ػكؿ الثػدهي: )أىٍتتى ىهيـٍ قكلا ) ( ،حػو  ي
. كق ػؿ إف  المض ػكؿ الثػدهي لحض ػؿ )أتتػ ( محػذكؼح (5)ا،تتدر التدء زالدة كالتلد ر: "َّػاتت هـ َّر،ػكف  هػكدا"

 .(6)كالتلد ر: َّاتت هـ َّر،كف ،لدتا
 لػػا َّػػي كمػػف أمثحػػة م  .(7) كهػػك أىف تٍحًمػػؿ اًفهىػػدف ،حػػو مػػد   ط لػػا :ًفٍرهػػدؽً ا: الفعػػؿ )أرىػػؽ(

َّػػي قأػػة مكىػػو مػػ   لمض ػػكل ف لػػ س أأػػحهمد متتػػدأ كختػػرح قكلػػا ت ػػدلو آ ػػدت قأػػص األهت ػػدء مت ػػد ند
َّي هضس  كقكلا ت دلو  (8)خَٗغِْطُبًَ بظُشْىِوتنِِبِْٖٓبؤَْٓشُِبػُغْشًهدٍَب بظُاخخِزتِِٗبزِٔدب: -،ح همد الىالـ–الح ر 

ًَؤََّٓدبخُتـَُِدُّبكٌََدَٕبؤَزٌََخهُبُٓآِْنَِْْٖبكَخَؾِْنَدبؤَْٕبُّشْىِوَئَُدبىُـتَْدًٗدبًًَُلتشًخ :،ح همد الىالـقأة مكىو م  الخ ر 
(9) 

                                                             

 .93: ا  ة األعراؼسورة   (1)
 .57ا  ة  سورة ىود:  (2)
 . 1190-1189ح ص3: جالصم ح  (3)
 .78: ا  ة سورة طو  (4)
 .84ح ص8: جالدر المصوف  (5)
 .84ح ص8: جالمصدر الس بؽ  (6)
 . 381ح ص25: جت ج العروس  (7)
 .73: ا  ة سورة ال يؼ  (8)
 .80: ا  ة سورة ال يؼ  (9)
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األكؿ ا  تػػػ ف الىػػػدتلت ف تدلض ػػػؿ )أرهػػػؽ(ح ح ػػػث ت ػػػٌدل لمض ػػػكل ف: طدلػػػت ال محػػػة تدلت ػػػدد َّػػػي 
 .(1)(طيٍغ ىدهندح )،يٍىرنا)ال م ر المتأؿ تا(ح كالثدهي 

م ػد ،ػف غٍضحػةح (اله ٍىػ ىدفي ) :الفعؿ )أْنسى( : تىػٍرؾي افهىػدًف  ػتط مػد اىػتيكًدعىح إم ػد ل ػ ؼ قحتػاح كا 
ًذؼى ،ف اللحًب  م د ،ف قٍأد حتو  ىٍهحى )أهىو(  ت دل إلو مض ػكل ف لػ س أأػحهمد متتػدأ  ح كالض ؿ(2)اذ ر  كا 

ح مػػد كرد َّػػي قأػػة كمػػف أمثحػػة ذلػػؾ َّػػي آ ػػدت قأػػص األهت ػػدء لػػدخكؿ همػػزة الت د ػػة ،ح ػػاحمتتػػدأ كختػػر 
َُّدددبخُؾَّددْْيَدُٕبؤَْٕبؤَرتًُددشَهُبكذلػؾ َّػػي قكلػا ت ػػدلو:  ،ح همػد الىػػالـمكىػو مػ  الخ ػػر  ًََٓدددبؤَٗتغَددِْٗوُببِ

طدلػػت  ح(3)
ػػدًه اي ال محػػة تدلت ػػدد تػػدلمض كؿ تػػا َّػػي قكلػػا ت ػػدلو:  (؛ ح ػػث  ػػدء الض ػػؿ )أهىػػو( مت ػػد ند لمض ػػػكل ف: )أىٍهىى

َّدلػػذ ر ههػػد  حأهىػػدهي أف أذ ػػرا لػػؾ إ  ال ػػ طدف مػػد"كالم هػػو: األكؿ )ال ػػدء(ح كالثػػدهي )ال ػػم ر الهػػدء(ح 
 التر  تي كتمدد. هدالت دد كاٌتى  تهدؤ  . كتذلؾ طدلت ال محة تهذا(4)"ذ ر الحىدف

( :الفعؿ )أْنَ ا( ك ٍ تي (هى ىٍحتي ك لدؿ: )تم هو تزٌكجح : )هى ىعى ٍ ػًرم ح: تىزى كىأىٍه ىٍحػتي غى
،يػٌدم الض ػؿ ح (5)

 ذلػؾ َّػي قأػة مكىػو كرد الض ؿ )أٍه ىع( مرة كاحدة َّي آ دت قأػص األهت ػدءح ك . كقد الض ؿ تدلهمزة
هددٍَببِِّٗدِبؤُسِّدذُبؤَْٕبؤُٗتٌِمَديَببِلْدذٍَبخزْنَعَدَِّبببببببكذهدتا إلو أرض مد ف كزكا ا تدتهػة الر ػؿ الأػدلعح قػدؿ ت ػدلو: 

ىدددظَِْْٖبػَِدددَبؤَْٕبظَدددإتـُشَِِٗبؼَٔدددَِِٗبلِفَدددؿٍبب
(ح (6) ػػؾى هدأػػػتند لمض ػػكل ف: المض ػػػكؿ األكؿ:  ح ػػث  ػػػدء الض ػػؿ )أيٍهً حى
أف  (. أم طحػب أػدحب مػد ف مػف مكىػو ًإٍحػدىلض ػكؿ الثػدهي: ))ال م ر المتأؿ تا ال دؼ(ح كالم

 . كهذا الت دد الذم أحدثا الض ؿ )أه ع( أطدؿ تهدء ال محة.(7)ك زك ا إحدل اتهت ا هدت ف ر،و ،ها 
ح ػػـ( لحت ث ػػر تػػؿ لحت  د ػػة؛ ألف  الفعػػؿ )عل ػػـ( ػػد َّىػػتى ىح ـح كلػػ س الت ػػد د َّػػي )،ى : ،ح ٍمتيػػا ال ػػيء ت ح من

)،ح ـ( قتؿ الت   ؼ  دف مت د ند لمض كؿ تا كاحدح َّ يد م تدلت ػد د إلػو اثهػ فح ك    ػكز أف   ػكف الض ؿ 
ًحـ المت د ػة إلػو اثهػ ف؛ أله ػا تدلت ػ  ؼ  أػ ر مت ػد ند ،حػو ثالثػة مضد، ػؿ  ت ػدل إلػو . ك (8))،ح ـ( مف ،ى

األهت دءح مد كرد َّػي قأػة  مض كل ف تدلت   ؼح كمف أمثحة م  لا مت د ند إلو مض كل ف َّي آ دت قأص

                                                             

عرابػػػوك ػػػٌكز ت ػػػض الهحػػػدة أف   ػػػكف )طغ دهنػػػد( مأػػػدر َّػػػي مك ػػػ  الحػػػدؿح أك مض ػػػكؿ لػػػا.  هظػػػر:   (1) ح 3: جمعػػػ ني القػػػرآف واع
 . 240ح ص16: جالجدوؿح 316ح ص4: جال ت ب الفريدح 305ص
 .803: صالمفردات  (2)
 .63: ا  ة سورة ال يؼ  (3)
 .367ح ص15: جالتمرير والتنوير  (4)
 .475ح ص5: جاللغةمعجـ مق ييس   (5)
 .27: ا  ة سورة القصص  (6)
 .229ح ص6: جتفسير ابف  ثير  (7)
هػػػػػػ(ح تحل ػػػؽ:  كىػػػؼ ال ػػػ ف محمػػػدح الم تتػػػة 666ح أتػػػك ،تػػػداا ز ػػػف الػػػد ف محمػػػد تػػػف أتػػي ت ػػػر الػػػرازم )تمختػػػ ر الصػػػم ح  (8)

ح 12ح مػػػددة )،حػػػـ(: جلسػػػ ف العػػػرب: ح ك هظػػػر217ـح ص1999-هػػػػػػػػػ1420ح 5ال أػػػر ةح الػػػدار الهمكذ  ػػػةح ت ػػػركتح أػػػ داح ط
 .417ص
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كٌََـَذَخبػَسْذًخبِْٖٓبػِسَددَِٗدبآظَْْنَدهُبسَلَْٔصًبِْٖٓبػِنْذَِٗدبًَػََِّْٔنَدهُبِْٖٓبح قدؿ ت دلو: ،ح همد الىالـى دهد مكىو م  الخ ر 

َُذَُّٗدبػِِتًٔد
ح ٍمهىداي دلض ؿ )طك حة تال محة ح (1) أأحهمد متتدأ كختر؛ س لمض كل ف ل  (  دء مت د ند تدلت   ؼ،ى

ح ٍمهىداي كهك م كف مف: ) ح ك)هػد( الضػد،ح ف  ػم ر َّػي محػؿ رَّػ  َّد،ػؿح َّ ؿ مدضو متهػي ،حػو الىػ كف( ،ى
ح ٍمهىػػداي ك)الهػػدء(  ػػم ر َّػػي محػػؿ هأػػب مض ػػكؿ تػػا أكؿ لحض ػػؿ ) (  ػػدر كم ػػركر مت حػػؽ ًمػػٍف لىػػديه د(ح ك)،ى

ح ٍمهىداي تدلض ؿ ) ح ٍمهىػداي )ػػػ( مض كؿ تػا ثػدفو لً،ٍحمندح ك)(2)(،ى لػك  ػدف مأػدرناح أم مض ػكؿ مطحػؽ؛ أله ػا "كلػ س  (،ى
 .(3)(ض  ؿالت  )تدلت د د كق دس مأدرا  (ؿَّ   )َّ حا ،حو  ألف   ؛دد ل دف ت ح من  مطحلن مض ك ن 

دح قكلا هَدٍَبَُدوُبٌُٓعَدَبىَدَتبببب: -،حهمد الىالـ–َّي هضس قأة مكىو م  الخ ر  ت دلو كمها أ  ن

ؤَْٕبظُؼََِِِّٖٔبَِّٓٔدبػُِِّْٔطَبسُؽْذًخؤَظَّسِؼُيَبػَََِب
لمض كل ف لػ س أأػحهمد متتػدأ كختػرح  ( مت ددناتي ىح مىفً  دء الض ؿ )ح (4)

طدلتػػاتهػػدء الال كهػػذا الت ػػدد أدل إلػػو تكىػػ   ػػفً ؛ َّدلض ػػؿ )تر  تػػي لح محػػة كا  ( َّ ػػؿ م ػػدرع مهأػػكب تي ىح مى
ك)الهػػكف( لحكقد ػةح ك)ال ػػدء( المحذكَّػة لحتخض ػػؼ  تػػػ)أف( المأػدر ةح كالضد،ػػؿ  ػم ر مىػػتتر تلػد را )أهػت(ح

ػػػػفً َّػػػػي محػػػػؿ هأػػػػب مض ػػػػكؿ تػػػػا أكؿ لحض ػػػػؿ ) ػػػػفً )(ح ك)ًمٌمػػػػد(  ػػػػدء كم ػػػػركر مت حػػػػؽ تدلض ػػػػؿ تي ىح مى  (حتي ىح مى
ح ٍمػػتى و) ٍ ػػػدنا)( َّ ػػؿ مػػػدضو متهػػي لحم هػػكؿ ك)التػػػدء(  ػػم ر متأػػؿ َّػػػي محػػؿ رَّػػ  هدلػػػب َّد،ػػؿح ك،ي  (ري

ػػفً )مض ػػكؿ تػػا ثػػدف مهأػػكب ،دمحػػا الض ػػؿ  ح ٍمػػتى )الػػرا ع ،هػػد اله ٍحػػك  فح   لحض ػػؿ  كهػػك اللػػكؿ(  تي ىح مى (؛ ،ي
ح ٍمػػػػتى )ألف مض ػػػػكؿ      ػػػػكز أف   ػػػػكف مض ػػػػكؿ لػػػػد أم ،ح متػػػػاح كقػػػػدؿ ال يٍ تػػػػرم: "محػػػػذكؼ كهػػػػك ال د (،ي

ح ٍمػػػتى ) الم هػػػو ،حػػػو ذلػػػؾ  ألف  ؛ كلػػػ س تحػػػدؿ مػػػف ال دلػػػد المحػػػذكؼ؛ ا   ،دلػػػد إذف ،حػػػو الػػػذمأله ػػػ (؛،ي
ٍز أف  ت ػد ل ل ػم ر المكأػكؿ؛  حا إذا ت د ل لمض كؿ ثدف غ ر  م ر المكأكؿ  هي أه  ح (5)"د ت  لـ  ى ي

 .(6)،حو المكأكؿ ثالثةح كل ف   تيد  مف ،دلد  ت د ل إلو المكأكؿ؛ للال

ًَبِرتبػََِّْٔعُيَبخُتٌِعَدذَبًَخُتمٌِتَٔصَب:  َّي الحد ث ،ف م  زات ى دهد ، ىو قكلا ت دلوكمف ذلؾح 

ًَخُعٌَّْسَخشَبًَخُتةِٗتفََِْ
كا  مػدف الىػحرة تػداح  ك ذلؾ مد  ػدء ،حػو لىػدف َّر،ػكف َّػي قأػتا مػ  مكىػو ح (7)

ُْبخُغِّمْشَ كذلؾ َّي قكلا ت دلو: ُبػٌَََُِّٔ ُْبخَُّزِ ْْببَِّٗوُبٌََُسِريًُُ َٕبٌَُُ ْٕبآرَ ْْبَُوُبهَسََْبؤَ هَدٍَبآَٓنْعُ
دح قأة داكد ح (8) كمها أ  ن

                                                             

 .65: ا  ة سورة ال يؼ  (1)
ػػد(؛ أله ػػا  ػػدف أػػضة ل حمػػد كتلػػدـ ،ح ػػا.  هظػػر:   (2) ح 5: جإعػػراب القػػرآف وبي نػػو  ػػكز اف   ػػكف مت حػػؽ تمحػػذكؼ حػػدؿ مػػف )،حمن

   631ص
 .631ح ص5: جإعراب القرآف وبي نوح 855ح ص2: جالتبي ف هظر:   (3)
 .66: ا  ة ال يؼسورة   (4)
 .855ح ص2ف: جالتبي   (5)
 .526-525ح ص7: جالدر المصوف  (6)
 .110: ا  ة سورة الم ئدة  (7)
 .71: ا  ة سورة طو  (8)
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ْْبكَيََتبؤَٗتعُْْبؽَدًِشًَُٕ :ت دلو ح  لكؿ،ح همد الىالـداكد كىح مدف  ْْبِْٖٓبزَإتعٌُِ ْْبُِعُمْقِنٌَُ ًَػََِّْٔنَدهُبفَنْؼَصَبَُسٌُطٍبٌَُُ
(1) 

 دء الض ؿ )،ٌحـ( َّي ا  دت اللرآه ة الىدتلة مت ػد ند لمض ػكل فح كهػذا الت ػدد مػف  ػاها أف  حػدث 
 ؿ هذا افطدلة تتى  د  ت الهص اللرآهي.إطدلة َّي تهدء ال محة ك كى هدح كمف خال

 :األفع ؿ التي تنصب ثالثة مف عيؿ -ث لثً 
الػذم  ت ػداا َّ حػا إلػو ثالثػة ذ ر ى تك ا هذا األَّ دؿ َّي  تدتا تحت ،هكاف: "هػذا تػدب الضد،ػؿ 

 .(2)" ك    كز أف تلىتأر ،حو مض كؿ مههـ كاحدو دكف الثالثة مض كل فى 
،حػػػـ( كهمػػػد  هأػػػتدف مض ػػػكل ف أأػػػحهمد متتػػػدأ كختػػػرح ثػػػـ دخحػػػت ك)كهػػػذا األَّ ػػػدؿ هػػػي: )رأل( 

ح ك ػػذلؾ مػػد  ػػمف م هػػو أرل (3)،ح همػػد همػػزة الت د ػػةح قأػػدرا: )أ،حػػـ( ك)أرل(ح َّهأػػتد ثالثػػة مض ػػك ت
 .(4)حد ث( -هت ا -أهتا -خت ر -كأ،حـح كهي: )أختر

مد  دء َّػي ىػكرة ذلؾ ك  حأَّ دؿ تهأب ثالثة مضد، ؿ َّي آ دت قأص األهت دء كقح الن مد  دءت
األهضػػػدؿ مػػػف الحػػػد ث ،ػػػف غػػػزكة تػػػدر كت ث ػػػر المػػػؤمه ف َّػػػي تػػػدر َّػػػي أ،ػػػ ف الم ػػػر  فح ك ػػػذلؾ تلح ػػػؿ 

َُعَندصَػْعُْْبكِِبالم ر  ف َّي أ، ف المؤمه ف. قدؿ ت ػدلو:  ٌَُْبؤَسخًَيُْْبًَؽِريخًبَُلَؾِِتعُْْبًَ بِرتبُّشٌَِّيُُْبخَُِّوُبكِِبَٓندِٓيَبهًَُِِْبًَ

شِبًٌََُِّٖبخَُِّوَبعَََِّْببَِّٗوُبػٌَِِْْبزِزخضِبخُقُّذًُسِخُتإَْٓ
ح ح ث  دء الض ػؿ ) ػرم( تأػ غة الم ػدرع َّػي قكلػا ) ػر  هـ (5)

اا َّي مهدمؾ قح الن( هدأتند ثالثة مضد، ؿ: األكؿ )ال م ر المتأؿ ال دؼ(ح كالثػدهي )ال ػم ر المتأػؿ 
(ح كمثحا َّي قك   لا )أرا هـ  ث رنا(."هـ"(ح كالمض كؿ الثدلث )قح الن
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َّػا  ي ىدُّ الت دقب مف الكظدلؼ الهحك ة التي ت مؿ ،حو إطدلػة تهػدء ال محػةح  كالملأػكد تدلت دقػب  مػد ،ر 
تلكلا: "إحالؿ ال محة أك  ػتا ال محػة محػؿ المضػردح كأػالح تهد َّػي ت ػض  ،تد الحط ؼ الد تكر محمد حمدىة

 كهػػذا الت دقػػب  ػػؤدم إلػػو إطدلػػة تهػػدء ال محػػة كتكىػػ  هد ح(1) لػػـك تػػا كت دقتػػا ح ػػث  لػػ  "ـ تمػػد المكاقػػ  أف تلػػك 
 ح كى لـك التدحث تدراىة إطدلة ال محة تم دقتة ال محة المضرد.كت ل د تهدلهد الحغكم

ذهػػب الهحػػدة إلػػو أف  األأػػؿ َّػػي ال مػػؿ أ  تحػػؿ محػػؿ المضػػردح كلهػػذا الىػػتب ،ح ػػؿ اتػػف ه ػػدـ تلد مػػا 
)أم ال مػؿ التػي   محػؿ لهػد  كتػدأهد تهػدي   محؿ لهد مف اف،راب ،حو ، ىهد َّي مغه ػاح  لػكؿ: "ال مؿ الت

"ؿمى كذلؾ هك األأؿ َّي ال ي  حألههد لـ تحؿ محؿ المضرد مف اف،راب(؛
(2). 

هد  لػػكؿ الػػد تكر َّخػػر الػػد ف قتػػدكة: األأػػؿ َّػػي اف،ػػراب أف   ػػكف لحمضػػردح كأف  ال محػػة إذا  ػػدز تلػػد ر 
ح َّدل مػػؿ التػػي (3)ح ألههػػد ححػػت مححػػاح كقدمػػت ملدمػػا كاىػػتيخدمت َّػػي مك ػػ ا أ،ط ػػت إ،راتػػا تلػػد رنا تػػدلمضردح

تحؿ محؿ المضرد هي التػي تاخػذ إ،راتػا تلػد ران؛ أله هػد كق ػت َّػي مك ػ اح كقدمػت ملدمػا...ح كلهػذا  دهػت تحػؾ 
غ ػػر قدلمػػة تػػذاتهد أك ح َّهػػي (4)ال محػػة َّػػي محػػؿ إ،راتػػيح  لت ػػي مػػد ظهػػر ،حػػو المضػػرد الػػذم قدمػػت ملدمػػا 

همد هي مرتتطة تغ رهد م محة لاح ك ىم هد اتف ه دـ تدل محة الأغرل كذلؾ ،هد حد ثػا ،ػف ال محػة  ترأىهدح كا 
ز ػػد أتػػكا )ك (حز ػػد قػػدـ أتػػكا) :هحػػك حا ىػػم ة التػػي خترهػػد  محػػة: ال تػػرل هػػيال تػػرل كالأػػغرل؛ ح ػػث  لػػكؿ: "

ح َّمػف خػالؿ ت ر ػؼ اتػف ه ػدـ (5)" دل محة المختر تهد َّي المثػدل ف حالمته ة ،حو المتتدأ :كالأغرل هي(ح قدلـ
ه ػػدـ لح محػػة الأػػغرل هػػرل أف  ال محػػة الأػػغرل ،هػػدا ،حػػو أػػكرت ف: األكلػػو  محػػة َّ ح ػػة كهػػي  محػػة )قػػدـ 
أتكا(ح كالثده ة  محة اىم ة كهػي  محػة )أتػكا قػدلـ(ح كهػذا ال محػة الأػغرل هػي الكحػدة األىدىػ ة لح ػالـ أك"هػي 

 .(6)ال محة الهكك ة أم المؤلضة مف ،هأر هد األىدى  فح كذات َّ رة إىهدد ة كاحدة"،تدرة ،ف 
"قد أتػدح الهظػدـ د كتؤدم إلو إطدلة تهدء ال محة ككالذم   هي الدراىة ال محة الم رتة التي ت دقب المضر 

مػػد تدل محػػةح ك ػػؤدم  ػػغؿ هػػذا ال كظ ضػػة الهحك ػػة أك الحغػكم ل ػػدد مػػف الكظػػدلؼ الهحك ػػة أف تي ػػغؿ إمػػد تػدلمضرد كا 
تحػػؾ تدل محػػة إلػػو طػػكؿ ال محػػة األىػػدسح كهػػي ال محػػة ال تػػرل أك المر تػػة التػػي ت ػػكف ال محػػة الم دقتػػة لحمضػػرد 
،هأران َّ هد؛ كذلؾ ألف  هذا ال محػة قػد تىػتط ؿ هػي األخػرل تدلكىػدلؿ الحغك ػة المتدحػة؛ َّ ػؤدم ذلػؾ إلػو ت لػد 

 .(7)التهدء"
-المض ػػػكؿ تػػػاك -محػػػة المضػػػرد َّػػػي الكظػػػدلؼ الهحك ػػػة التدل ػػػة )الختػػػركىػػػ لـك التدحػػػث تدراىػػػة ت دقػػػب ال 

 ؿ كظ ضة ،حو حدا ت  ؿ مضأؿح كى طتؽ ذلؾ ،حو آ دت قأص األهت ػدء محػؿ  كاله ت( كى تهدكؿ-كالحدؿ
 الدراىة.

  
                                                             

 .70: صبن ء الجملة العربية  (1)
 .427ح ص2: جمغني اللبيب  (2)
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 .34: صالمرج  نفسو  (4)
 .424ح ص2: جمغني اللبيب  (5)
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 .70ص: بن ء الجملة العربية  (7)
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 ادلبحث األول: إطانة اخلرب بانحعاقب
المتتػدأ ح تهمد تتـ الضدلدةح كقد أ در ى تك ا إلو ذلػؾ تلكلػا:" تتالؼ ال محة ا ىم ة مف ر ه ف أىدى  ف

َّدلمتتػدأ األكؿ  ح    ػكف إ  تمتهػو ،ح ػا د تتػداءَّ ح،ح ػا رَّػ ه  يكالمتتدأ كالمته حل يتهو ،ح ا  الـه  م ؿ اىـ اتتيد
 .(1)"مد ت دا ،ح ا َّهك مىهىد كمىهىد إل ا يكالمته

 أالمتتػد ختػرح  لػكؿ أتػك ،حػي الضدرىػي: "(2)ضػرد كختػر  محػةك اتي ختر المتتدأ ،حو هك، ف همد: ختر م
ػػػ حك محػػػةه  مضػػػرده  :  ػػػكف ،حػػػو  ػػػرت ف ـه  :مدهي ف: أحػػػدي  ٍ تى رٍ َّػػػدلمضرد ،حػػػو  ى . أ   ػػػم ر َّ ػػػا  ر ػػػ  إلػػػو المتتػػػد اىػػػ

،راتا إذا  دف مضردن أد إلو المتتدا را  ن احتمؿ  م رن  مد :كا خر ،تػد )ك (ؾى ميػالى غي  ت ػره )رَّ . َّػدألكؿ  لكلهػد:  ا. كا 
 (،تػػد اا ذاهػػبه )كذلػػؾ هحػػك:  أحمػػد  ػػدف َّ ػػا  ػػم ر  ر ػػ  إلػػو المتتػػد :. كالثػػدهيك(رو ٍمػػ،ى  ُـّ أي  ههػػده )ك (اا أخػػكؾ

 ( ػػػػدربو )َّضػػػػي هػػػذا األىػػػػمدء ال در ػػػة ،حػػػػو الض ػػػؿ هحػػػػك:  (ححىػػػػهةه  ههػػػده )ك (ك  ػػػػر ـه ،مػػػره )ك ( ػػػػدربه  ت ػػػره )ك
ح َّػدلمضرد  ػػاتي (3)"ال ػم ر مرتضػ  تاهػا َّد،ػؿ كذلػؾ أحلم ػتهة تهػد  ػم ر   ػكد إلػو المتتػدكالأػضدت ا (ذاهػبو )ك

أم    حتمؿ  م رنا   ػكد إلػو المتتػدأح ك ػاتي م ػتلند أم َّ ػا  ػم ر   ػكد إلػو المتتػدأح مرَّػكع ،حػو أه ػا   دمدنا
 محػة التػي ت ػكف ختػر المتتػدأ الَّد،ؿ لحم تؽ ح َّدألكؿ هحك: )،تداا أخكؾ( كالثدهي هحك: )،مرك  ر ـ(. كأٌمػد "

أف ت ػػػكف مر تػػػة مػػػف اتتػػػداء  :الثػػػ نيو ح أف ت ػػػكف  محػػػة مر تػػػة مػػػف َّ ػػػؿ كَّد،ػػػؿ :األوؿ أرت ػػػة أ ػػػرب: َّ حػػو
ف ا،حػـ أف ال محػة ت ػك ك لػكؿ اتػف   ػ ش: " .(4)"دأف ت كف ظرَّن  :والراب ح ك زاء دأف ت كف  رطن  :الث لثكح كختر
ك مثػؿ  .(5)"،ػف المضػرد كاق ػةن مكق ىػا هػد إذا كق ػت ختػرنا؛  دهػت هدلتػةح إ   أهٌ ف خترنا لحمتتػدأ  مػد   ػكف المضػردت ك 

اتف    ش ل ؿ هكع مف ال مؿ: الض ح ة كا ىم ةح ك  ترط ك ػكد راتػط َّػي  محػة الختػر  رتطهػد تدلمتتػدأح  لػكؿ: 
ـى ك)مرتضػػ ه تد تتػداءح  (ز ػده )ح َّػػ(ز ػده قػدـ أتػكا)ثػدؿي ال محػة الض حٌ ػة: َّم"   رتضػػ   َّػي مك ػ  ختػراح كَّ ػا  ػم ره  (قىػد

ح كلػك ى هػذا (ز ػده ) م ري   كد إلو المتتدأ الذم هك كهذا ال (حز ده قدـ أتكا)َّي قكلا:  (األًب ) درتضدع  حتاٌها َّد،ؿه 
ح لـ  أع أف ت كف هذا ال محةي خترنا ،ف هذا المتتدأ؛ كذلػؾ ألٌف ال محػة  ػؿُّ  ػالـ مىػتلٌؿ قػدلـ تهضىػاح  ال م ري

ال محػةي مػف تىمػدـً المتتػدأح كق ػت ال محػةي  ختػرنا كتأػ ري  ذ ر  رًتطهد تدلمتتػدأ حتٌػو تأػ ر َّإذا لـ   ف َّي ال محة
ك محة الختر إمػد أف ت ػكف هضػس المتتػدأ َّػي الم هػو َّػال تحتػدج إلػو  .(6)"أٍ هىًتٌ ةن مف المتتدأح ك  ت كف خترنا ،ها

َفػِإَذا ِىػَي "قكلػا ت ػدلو:   م ر  افح كهحك (هك)إذا قيد ر ح (7)"ُىَو الل ُو َأَمد قؿراتطح كمثدؿ ذلؾ: قكلا ت دلو: "
                                                             

 .126ح ص2: جال ت ب  (1)
اىتخداـ مأطحع )الختر التر  ب افىهددم( تد ن مف مأطحع )الختر ال محػة(؛ َّ لػكؿ: "  -رحما اا– يٍؤًثر الد تكر ،حي أتك الم دـر   (2)

مػػد  ىػػتحزما ذلػػؾ مػػف اىػػتلالؿ كقػد آثرهػػد ال ػػدكؿ مػػف لضػػظ ال محػة لمػػد أخػػذهد تػػا مػػف  ػػركرة تػكاَّر ،هأػػرم )افىػػهددح كالضدلػػدة التدٌمػػة َّ هػد(ح ت
ػػحهد أف هأػػطحع ،ح هػػد تدلتر  ػػب افىػػهدد م" . الم هػػوح كتمػػد أٌهػػا    تحلػػؽ َّػػي التر  ػػب الكاقػػ  ختػػران إ  افىػػهدد َّلػػط  دكف تمػػدـ الضدلػػدةح َّ  

 .45-44: صالجملة اَلسمية
 .37: صاإليض ح العضدي  (3)
 .43صاإليض ح العضدي:   (4)
 .229ح ص1: جشرح المفصؿ  (5)
 .230-229ح ص1: جالمصدر نفسو  (6)
 .1: ا  ة سورة اإلخالص  (7)



197 
 

ح َّ  ػػكف (2)المػراد تػػدلهطؽ المهطػكؽ تػا ألف   (؛هطلػػي اا حىػتي: )كمهػاح (1)"َ َفػرُوا ِىػَي َش ِخَصػػٌة َأْبَصػ ُر ال ػػِذيفَ 
إ،راتهد  دلتدلي: َّػػ)هطلي( متتدأ أكؿ مرَّكع ك،المة رَّ ا ال مة الملدرة   تغدؿ المحػؿ تحر ػة ال ػدء المهدىػتة 

ح ك)حىػػػتي( ختػػر المتتػػػدأ كهػػك م ػػدؼ ك)ال ػػػدء ( َّػػي محػػػؿ  ػػر م ػػػدؼ إل ػػا ك لضػػػظ ال اللػػة )اا( متتػػػدأ ثػػدفو
ف لػـ ت ػػف  محػػة الختػػر  الثػدهيح كال محػػة ا ىػػم ة مػف المتتػػدأ الثػػدهي كختػرا َّػػي محػػؿ رَّػ  ختػػر المتتػػدأ األكؿ. كا 

اىػػـ تم هػػداح  تم هػػو المتتػػدأح َّ حػػو ذلػػؾ   ػػب أف تحتػػكم ،حػػو راتػػط  رتطهػػد تدلمتتػػدأح كذلػػؾ تػػاف ت ػػتمؿ ،حػػو
 كهذا الركاتط هي: 

ال ػػم ر المػػذ كر هحػػك: )ز ػػد قػػدلـ أتػػكا(ح أك ال ػػم ر الملػػدر هحػػك: )الىػػمف مهػػكاف تػػدرهـ(ح أم مهػػاح  -1
 ح أم: ك،دا(3)"اْلُمْسَنى َوُ ؿٌّ َوَعَد الل وُ كقراءة اتف ،دمر: "

 لًحتىدس. دد   تدت ن متتدأ ثده ن  (ذلؾ)ح إذا قدر (4)"َوِلَب ُس الت ْقَوى َذِلَؾ َخْيراف درة إل ا هحك: "  -2

 (5)"اْلُمْصِلِميف َوال ِذيَف ُيَمس ُ وَف ِب ْلِ َت ِب َوَأَق ُموا الص الَة ِإن   َل ُنِضيُ  َأْجرَ إ،ددة المتتدأ تم هدا هحك: " -3

   (6)"َم  اْلَم ق ةُ * اْلَم ق ةُ أف ت مؿ  محة الختر اىمدن تحضظ المتتدأ كم هداح هحك: "  -4

 :  (7)ح كمههد قكؿ ال د،ر(ز د ه ـ الر ؿ)ح هحك: المتتدأ ،حو اىـ أ،ـ مفأف ت مؿ  محة الختر أك  -5

ػػػػ  الصبػػػػُر عنيػػػ  فػػػال َصْبػػػرا ـ  جمػػػػدر     سبيػػػٌؿ فأم   أَل ليػػػػَت ِشْعػػػػػري ىؿ إلػػػػى ُأ
ػػ)الكاقػػ  ت ػػد  (الأػػتر)لػػػ اختػػرن  (  أػػترا)م ػػيء ال ػػدهد َّ ػػا:  ؛ ألف اله ػػرة (دأم  ح كالػػراتط ت ههمػػد ال مػػـك

ح َّتلكلا: الكاق ة ت  (8)الكاق  متتدأ (الأتر)الأتر تمختحؼ أهكا،اح كمها هضي  (  أترا) د الهضيح تض د ال مـك
تػدأح كأ   ػركط مػف أهمهػد: أف ت ػكف م ػتمحة ،حػو راتػط  رتطهػد تدلمت ك  ترط َّي ال محة الكاق ة خترنا

 .(9)ح كتؿح كحتو( تدف مدع َّي  ؿ ذلؾ  ت كف مأد رة تاحد الحركؼ )ل فكأت كف ال محة هدال ةح 
: أٌهػػا  أػػع َّػي التر  ػػب الكاقػػ  ختػػرنا أف   ػكف أىػػحكتند ختر نػػد هحػػك: (10)ك ػرل الػػد تكر ،حػػي أتػك الم ػػدـر

إه ػدل ند طحت نػد أمػرناح إف  أتػدا قػددـ(ح  مػد  أػع أىػحكتند )ز د قدـ أتكا( ك)ز د أتكا قددـ( ك)ز د مد أتكا قددـ( ك)ز ػد 
ح هحػػك: )ز ػػد   تههػػا(ح أك ر ػػػدءح هحػػك: )ز ػػده ل تػػا   ػػيء(ح أك غ رهػػد مػػف أهػػػكاع هحػػك: )ز ػػد أ رمػػا(ح أك هه نػػد

                                                             

 .97: ا  ة سورة األنبي ء  (1)
 .197ح ص1: جأوضا المس لؾ  (2)
 .10: ا  ة سورة المديد  (3)
 .26: ا  ة سورة األعراؼ  (4)
 .170: ا  ة سورة األعراؼ  (5)
 .2-1ا  ة  سورة الم قة:  (6)
 الت ت مف الطك ؿح كهك لحرمدح تف أترد الم ركؼ تدتف م ددة.  (7)
 .200ح ص1: جأوضا المس لؾ  (8)
 .368ح ص1ج ىم  اليوام :ح 203ح ص1جشرح ابف عقيؿ:  هظر:   (9)
 .45: صالجملة اَلسمية  (10)



198 
 

الطحػبح أك  ػرطدنح هحػك: )ز ػده إف  لػـ أقػـ م ػا( ك)ز ػده أ هػـ   ػرب ا ػرتا(ح أك قىػمدن ،حػو غ ػر الػرا ع ،هػد 
ف  الل َو َلَمَ  اْلُمْمِسِنيفَ َوال ِذيَف جَ الهحدةح هحك قكلا ت دلو: " ـْ ُسُبَلَن  َواِع  .(1)" َىُدوا ِفيَن  َلَنْيِدَين ُي

كال محة الم كهة مف المتتدأ كالختر ىػكاء أ دهػت  محػة اىػم ة أـ َّ ح ػةح ت مػؿ ،حػو إطدلػة تهػدء ال محػة 
 .(2)تطر ؽ الختر ال محة الذم ،دقب المضردح ك يطحؽ ،حو هذا ال محًة ال محةي المر تة

دىػ  فػي آيػ ت وذلػؾ مسػب ورو وسيدرس الب مث في ىذا المبمث الجملة التي تعقب الخبر المفػرد  
 :قصص األنبي ء ممؿ الدراسة على الصور اآلتية

 للمبتدأ  وىي على الش ليف الت لييف: الجملة التي وقعت خبًرا الصورة األولى: -أوًَل 
 جملة اسمية في آيػ ت قصػص األنبيػ ء مػ  بػيف الش ؿ األوؿ: الخبر جملة اسمية: ورد خبر المبتدأ -1

 :  خبر غير منسوخ وخبر منسوخ  ثيًرا

:  ػدء الختػر  محػة اىػم ة غ ػر مهىػكخة َّػي آ ػدت قأػص األهت ػدء  ث ػرانح كمػف اسمية غيػر منسػوخة - أ
 أمثحة ذلؾ: 

 كاهت ػػدر الختػػر تػػ ف هىػػكة المد هػة كمػػؤامرة امػػرأة ال ز ػػز ،حػػو هتػػي اا  كىػػؼ قأػة ىػػ دهد  كىػػؼ 

 :قدؿ ت ػدلو َُُحِْٖبَُْْبَّلتؼََتبٓدبآُٓشُه َُوَذْبسخًَدْظُوُبػَْٖبَٗلتغِوِبكَدعْعَؼْقََْبًَ ٌٌََُُْٗدًبِٓدَٖببهدَُطْبكَزٌَُُِّٖبخَُّزُِبُُْٔعُنَّنِِبكِْوِبًَ بَُُْغْفَنََّٖبًَ

خُقَّدؿِشَِّٖ
(3) 

الضػػدء: َّػػدء الضأػػ حة أك  (َّىػػذًل يف  لكلػػا )طدلػػت ال محػػة تدلت دقػػب؛ َّ (.َّىػػذًل يف  ال ػػًذمال محػػة الطك حػػة قكلػػا )
ػػ(4)الزالػػدة أك كاق ػػة َّػػي  ػػكاب ال ػػرط  ( اىػػـ إ ػػدرة َّػػي محػػؿ رَّػػ  متتػػدأ كهػػك م رَّػػة داؿ ،حػػو ت ػػد ح ك)ذل ي ف 

ح (5)الم دهة كالمهزلةح ك )الذم( اىـ مكأكؿ متهي َّي محؿ رَّػ  ختػر لمتتػدأ محػذكؼ تلػد را )هػك( كهػك م رَّػة
؛ كد لػة (ف   رَّػة )هػك الػذم( َّػي محػؿ رَّػ  ختػر المتتػدأ )ذل يػالمتتػدأ المحػذكؼ كالختػر المكال محة ا ىم ة مف 

؛ ح ػث إههػد لػـ تلػؿ َّهػذاح كهػك حد ػر؛ ألف  الم ػدر إل ػا هػك م يء الختػر  محػة اىػم ة للأػد ت ظ مػا تدلت ػد
هزلتػػا َّػػي الحىػػف د لمرَّ نػػ" كاف ػػدرة تمػػد   ػػدر تػػا إلػػو الت  ػػد مػػ  قػػرب الم ػػدر إل ػػا كح ػػكرا ق ػػؿ  ىػػ دهد
 َّدلهىكة لـ  رها مف قتؿ. ( لتم  ز  كىؼ ف  ؛ ك ذلؾ افت دف تدف درة )ذل ي (6)"ا ل ذر ا َّتتدف تاكتمه دن 

                                                             

 .69: ا  ة سورة العن بوت  (1)
 .53ـح ص2006ح 1الكَّدء لده د الطتد،ة كاله رح افى هدر ةح مأرح طح محمكد هححةح دار صور تأليؼ ال الـ عند ابف ىش ـ  (2)
 .32ا  ة  سورة يوسؼ:  (3)
 .482ح ص4: جإعراب القرآف وبي نوح 420ح ص12جالجدوؿ  هظر:   (4)
د ر: إف  يٍهػتيف    كز إ،راب ا ىـ مكأكؿ َّي محؿ رَّ  ختر المتتدأح كال محة ا ىم ة َّي محؿ  ـز  محة  كاب ال رط الملدرح كالتلػ  (5)

ح 1ح د. ،تػداا ،تػدال ح ؿ المهد،مػةح م تتػة آَّػدؽح غػزةح طالتسييؿ في إعراب ُمْم ـ التنزيؿ يٍهتيف  قد ليٍمتيه ي َّذًل يٌف الذم ليمتيه هي َّ ا.  هظػر: 
 .36ح ص5ـح مو2019

 .115ص للمراغي:: علـو البالغة "البي ف  المع ني  البدي " ح ك هظر20ح ص2جاإليض ح في علـو البالغة:   (6)
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،الف إ  قأة مكىو كمهاح  هَدذْبببدًََٓدْٖبَّإتظِدوِبُٓآِْنًدبببمدههـ تػدا ت ػدلوح قػدؿ ت ػدلو: كمتدرزتا لحىحرة كا 

ػَََِٔبخُقَّدُِمدضِبكَإًُُحِيَبَُيُُْبخُذَّسَـدضُبخُتؼَُِ
(1) 

ـي الد رى دتي َّ محة ) (  محة اىم ة طدلت تدلت دقػب كهػي م كهػة مػف: )أكللػؾ( اىػـ إ ػدرة متهػي َّىايكلًلؾى لىهي
ر َّػي محػػؿ رَّػ  متتػػدأ كهػك م رَّػػةح ك )لهػػـ(  ػدر كم ػػركر َّػي محػػؿ رَّػػ  ختػر ملػػدـح ك)الػدر دت( متتػػدأ مػػؤخ

الت دقػب تدل محػة ا ىػم ة  ؿ رَّػ  ختػر )أكللػؾ(؛ كد لػةكهك م رَّةح ك محة )لهـ الدر دت(  محة اىم ة َّػي محػ
 .(2)"لحتهت ا ،حو أههـ أحر دء تمد  ذ ر ت د اىـ اف درة مف أ ؿ مد ىتؽ اىـ اف درة" المىتكقة تدىـ اف درة

ِب : ك ذلؾ قكلا ت دلو َّي قأة ى دهد هكد َُّدبىٌَُبآخِز بزِنَدفَِْعِيَدببِِّٗ ْْبَٓدبِْٖٓبدَخزَّصٍببِ ِبًَسَزٌُِّ َبخَُِّوِبسَزِّ تطُبػََِ ظًٌَََِّ

بَِّٕبسَزِِّبػَََِبفِشَخهٍبُٓغْعَوٍِْْ
د ًمٍف دىات ةو ًإ   هيكى آًخذه ًتهىدًأ ىًتهىدَّ محة )ح (3) (  محة اىم ة طك حػة م كهػة مػف: )مػد( مى

( متتػػػدأ مرَّػػػكع تدل ػػػمة الملػػػدرة   ػػػتغدؿ المحػػػؿ تحر ػػػة حػػػرؼ ال ػػػر دىات ػػػةو ك) هدَّ ػػػةح ك)مػػػف( حػػػرؼ  ػػػر زالػػػدح
ح كىدغ ا تتداء تدله رة لىتلهد تدلهضيح ك)إ ( أداة حأرح ك)هك(  م ر مهضأؿ َّػي محػؿ رَّػ  متتػدأح (4)الزالد

متتػػدأح ك)آخػػذ( ختػػر المتتػػدأ )هػػك( مرَّػػكعح ك)تهدأػػ تهد(  ػػدر ك ػػركر مت حػػؽ تدلض ػػؿ )آخػػذ( ك)هػػد(  ػػم ر َّػػي 
 دقتػت ال محػة ا ىػم ة َّي محؿ رَّ  ختر المتتػدأ )داتػة(؛ َّ (هيكى آًخذه )محؿ  ر م دؼ إل اح كال محة ا ىم ة 

الختػػر المضػػرد؛ كم ػػيء ال محػػة ا ىػػم ة َّػػي محػػؿ رَّػػ  ختػػر َّ ػػا د لػػة ،حػػو الثتػػكت كالمالزمػػة؛ أم إهػػي ل ػػات 
تػدب ،حػو ك ػا األرض إلو اا كَّك ت أمرم إل ا ت دلو مدل ي كمدل  ـ ت  ؿ  ـز كمىتمرح كمد مػف هىػمة 

لحمحؾ كاللهرح كال محة ت ح ؿ للكة تك حا ،حػو اا ك،ػدـ  إ  هي َّي قت تا كتحت قهراح كاألخذ تدلهدأ ة تمث ؿ
 .(5)متد تا تدلخحؽ

:  دء ختر المتتدأ  محة اىم ة مهىكخة َّي آ دت قأص األهت دءح كمها: مد  دء َّػي اسمية منسوخة - ب
َُْْبَّـتنٌَْخببخَُّزَِّٖبًَزَّزٌُخبؽُؼَْْسًدبًَإَْٕدؿ ت دلو: م  قكما كحكارا م  المأل مف قكماح ق قأة ى دهد    ب 

كِْيَدبخَُّزَِّٖبًَزَّزٌُخبؽُؼَْْسًدبًَدٌُٗخبىُُْبخُتخَدعِشَِّٖ
(6) 

دًىػػًر فى  ػػدء قكلػػا ) ـي اٍلخى ػػدهيكا هيػػ ػػذ تيكا  يػػ ىٍ تند  ى (  محػػة اىػػم ة خترهػػد حمحػػة اىػػم ة مهىػػكخة تدلض ػػؿ ال ػػًذ فى  ى
متتػدأح ك) ػذتكا( َّ ػؿ مػدضو متهػي ،حػو الهدىف ) دف(ح تت كف مف: )الذ ف( اىػـ مكأػكؿ متهػي َّػي محػؿ رَّػ  

مض ػكؿ تػا  ( يػ ىٍ تندال ـح ك)الػكاك(  ػم ر متأػؿ َّػي محػر رَّػ  َّد،ػؿ   ػكد ،حػو قػـك  ػ  ب الػذ ف  ػذتكاح ك)
مهأػػكبح ق  ػػد الض ػػؿ ) ػػذتكا( َّػػادل إلػػو إطدلػػة تهػػدء ال محػػة تدلتل  ػػدح ك) ػػدهكا( َّ ػػؿ مػػدضو هدىػػف هػػدقص متهػػي 

 ض ػد اللأػر كهػك قأػر إ ػدَّيح أم دكف الػذ ف ح ك)هػـ(  ػم ر َّأػؿ ،حو ال ـ كاىما ال م ر المتأؿ تا
                                                             

 .75: ا  ة سورة طو  (1)
 .269ح ص16: جالتمرير والتنوير  (2)
 .56: ا  ة سورة ىود  (3)
(4)  .  ك  كز أف هلكؿ َّي إ،راب )داتة( متتدأ م ركر لضظد مرَّكع محالن
 .18ح ص2: جصفوة التف سير  (5)
 .92: ا  ة سورة األعراؼ  (6)
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د لحم تتػػر ف تهػػـ د إه ػـ إذا لخدىػػركف تكق ضنػدح كذلػؾ فظهػػدر ىػضا قػػكؿ المػأل لح دمػػة لػػلف اتت ػتـ  ػػ  تن اتت ػكا  ػػ  تن 
ض ػؿ ح ك)الخدىػر ف( ختػر ال(1)،حو تهدَّت أقكالهـ كىضدهة رأ هـح كتحػذ را ألمثػدلهـ مػف الكقػكع َّػي ذلػؾ ال ػالؿ

الهدىػػف ) ػػدف( مهأػػكبح كال محػػة ا ىػػم ة المهىػػكخة مػػف الض ػػؿ الهدىػػف كم مكل ػػا َّػػي محػػؿ رَّػػ  ختػػر المتتػػدأ 
ال محػة ا ىػم ةح كههػدؾ لػة ،حػو م هػو الثتػكت الػذم تض ػدا )الذ ف(؛ كافت دف تدلختر  محػة اىػم ة مهىػكخة لحد 

كا  لػػدظ الىػدم  فح كهػػـ م ػر ك ال ػػربح ل تلػػكا  لحت د ػدد لػة أخػػرل كهػي ت ػػرار َّػي المتتػػدأ كالختػر كهػػذا الت ػػرار 
متدلغػة ح ك ذلؾ هػذا الت ر ػر َّػي المتتػدأ كالختػر َّ ػا (2)،دقتة أمثدلهـ َّي ال رؾ كالت ذ ب ،حو طر لة الت ر ض

َّػػي الػػرٌد ،حػػو أ ػػ د،هـ كتىػػض ا آرالهػػـح كاف ػػذاف تػػاف مػػد ذ ػػر َّػػي ح ػػز الأػػحة هػػك الػػذم اىػػتك ب ال لػػكتت فح 
ػػكأىػػهد الػػو المكأػػكؿ  د لغ ػػر الىػػدم  فح َّػػإف خىػػراف م ذت ػػا  ػػدؿ ،حػػو ىػػ ددة مأػػدقاح ك حزمػػا ت ظػػ ـ ت ظ من

 .(3)   ب ،ح ا الىالـ الذم هك غ ر المت حـ كالمخدطب َّي هذا الملدـ
:  ػدء الختػػر َّػي آ ػػدت قأػص األهت ػػدء محػؿ الدراىػػة  محػة َّ ح ػػة الشػ ؿ الثػػ ني: الخبػػر جملػػة فعليػػة -2

َّ حهػػػد مػػػدضو أك م ػػػدرع َّػػػي آ ػػػدت مت ػػػددةح كىػػػ كرد التدحػػػث أمثحػػػة ،حػػػو  ػػػؿ مػػػف الض حػػػ ف المد ػػػي 
 كالم درع: 

: كمف أمثحة م يء الختر  محة َّ ح ة َّ حهد مدضو َّػي آ ػدت قأػص األهت ػدء جملة فعلية فعلي  م ضٍ  - أ
 مد  حي:

ًَبِرتبهَدددٍَبخَُِّددوُبقػػدؿ ت ػدلو: كتترلتػػا كأمػا مػف تال ػػا الهأػدرل لهمػدح  ىػ دهد ، ىػو  مػد كرد َّػي قأػػة

َُيَِْْٖبِْٖٓبدًُِٕبخَُِّوِبهَدٍَبعُسْمَدَٗيَبَٓد ِبًَؤَُِِّٓببِ َْبؤَؤَٗتطَبهُِتطَبُِِنَّدطِبخظَّخِزًُِٗ َّ َٖبَٓشْ َبخزْ بِْٕبًُنْطُببٌٌَُُّٕبُِِبؤَْٕبؤَهٌٍَُبَٓدبَُْْظَبُِِبزِمَنٍّبَّدػِْغَ

َُدبؤَػَُِْْبَٓدبكِِبَٗلتغِيَببَِّٗيَبؤَٗتطَبػََِّدُّبخُتـٌُُْذِ هُِتعُوُبكَوَذْبػَِِْٔعَوُبظَؼَُِْْبَٓدبكِِبَٗلتغِِبًَ
(4) 

( كهػي م كهػة مػف المتتػدأ  ػم ر المخدطػب أىأىٍهػتى قيٍحػتى ًلحه ػدسً َّدل محة ا ىػم ة الطك حػة تدلت دقػب هػي )
ح كقػػد اقتػػرف تػػا همػػزة ا ىػػتضهدـح كلػػـ   ػػف المػػراد تد ىػػتضهدـ إه ػػدر   ػػكد ،حػػو ىػػ دهد ، ىػػو  م)أهػػت( الػػذ

كأٌمػػا إلهػػدفح كال محػػة الض ح ػػة المد ػػك ة  -،ح ػػا الىػػالـ –هضػػس اللػػكؿح إهمػػد تػػكت ف لمػػف قػػدؿ تػػاف  ىػػ دهد ، ىػػو 
( َّ ؿ مدض كَّد،حا ال م ر المتأؿ تاح كال محة الض  ح ة كمد ت حػؽ تهػد َّػي محػؿ رَّػ  الم كهة مف الض ؿ )قيٍحتى

ختر المتتدأ )أهت(؛ كم يء الختر  محة َّ ح ة دؿ  ،ح ػا الػراتط؛ أله ػا    حىػف الىػ كت قتػؿ الم ػيء تدل محػة 
الض ح ػػة )الختػػر(ح كهػػك ال ػػم ر المتأػػؿ َّػػي قكلػػا )قحػػت لحهػػدس(؛ لػػذلؾ أَّػػدد الختػػر الد لػػة ،حػػو حػػدكث اللػػكؿ 

 كاهتهدلا.

                                                             

 .14ح ص9: جالتمرير والتنوير  (1)
 .14ح ص9ج المصدر نفسو:  (2)
 .410ح ص3: جإعراب القرآف وبي نو  (3)
 .116ا  ة  سورة الم ئدة:  (4)
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بدِتنَدبخىْسِيٌُخبِٓنْيدبـَِْٔؼًهُكزك ا َّي ال هة كمكقؼ ال  طدف مههمد:  ة آدـ كمهاح قكلا ت دلو َّي قأ

كََْٖٔبظَسِغَبىُذخَُبكَُبخٌَْفٌبػََِْْيِْْبًَ بىُْْبَّمْضٌََُٕٗبٍدبَّإتظَِْنٌَُّْْبِٓنِِّبىُذًكَةَِّٓ
(1) 

لزاما تدلهدا ة الرتده ة:  كقكلا ت دلو َّي قأة آدـ  خرا ا مههد كا  هَدٍَبخىْسِيَدبِٓنْيَدبـَِْٔؼًددببَّي ال هة كا 

َُدبَّؾْوََ زَؼْنٌُُْْبُِسَؼْلٍبػَذًٌُّبكَةَِّٓدبَّإتظَِْنٌَُّْْبِٓنِِّبىُذًٍبكََِٖٔبخظَّسَغَبىُذَخَُبكََِدبَّنَُِّبًَ
ب(2)

ػٍف تىًتػ ى هيػدامى كق ت ال محة الطك حة تدلت دقب َّي ا  ت ف الىدتلت ف َّػي قكلػا ت ػدلو:  ( كقكلػا ت ػدلو: )َّىمى
ًف ات تى ى هيدىامى ) ػٍف( َّىمى اىػـ  ػرط  ػدـز متهػٌي َّػي (ح َّدل محة األكلو م كهة مف: )الضدء( راتطة ل كاب ال رطح ك)مى

( مض ػكؿ تػا مهأػكب ك،المػة هيدامى مىتتر تلد را )هك(ح ك) ح ك)تىًت ى( َّ ؿ مدضو كَّد،حا  م رمحٌؿ رَّ  متتدأ
هأػػػتا الضتحػػػة الملػػػٌدرة ،حػػػو األلػػػؼح ك)ال ػػػدء( م ػػػدؼ إل ػػػا؛ لػػػذلؾ  ػػػدء المض ػػػكؿ تػػػا ملٌ ػػػدنا ل هػػػة كقػػػكع الض ػػػؿ 

( َّػي محػؿ رَّػ  ختػر المتتػدأ )تىًت ى هيػدامى المد ي )تت ( كتذلؾ طدلت ال محة تدلتل  دح كال محة الض ح ة المد ك ة 
ػػ ػػٍف(  محتػػي ال ػػرط كال ػػكاب م نػػد)مى ٍف(. ك  ػػكز أف   ػػكف ختػػر )مى

ػػٍف( َّػػي خترهػػد (3) ح قػػدؿ الىػػم ف الححتػػي: ")مى
 األأع أها َّ ؿ ال رطح تدل ؿ أها  ىحـز ،كد  م ر مف َّ ػؿ ال ػرط ،حػو اىػـ ال ػرطح ك   حػـزخالؼه م هكر 

ـٍ أيٍ ًرـٍ ز دن )ذلؾ َّي ال كاًبح تلكؿ:  ٍف  ىلي ا لحػًزـى كلك  ػدف ختػرن  (مىفٍ ) م ر   كد ،حو  (از دن   ـرأي )ح َّح س َّي (امى
 : ح كلػػػك قحػػتى ـٍ ز ػػدان أي )َّ ػػا  ػػم ره ػػػٍف  ىليػػ ػػفٍ )كأهػػت ت  ػػػد الهػػدء ،حػػػو  (ٍ ًرٍمػػػامى ػػػٍز  (مى لخحػػك  َّ ػػػؿ ال ػػرط مػػػف لػػـ  ى ي

ػٍف ) ء أف  ػاتكا َّ ػا ت دلػدو ،حػو اىػـ ال ػػرطح َّػال   ػكز ،هػدهـ ـ هػػؤ كق ػؿ: الختػري ال ػكابح ك حػز  حال ػم ر ـٍ مى  ىليػػ
 .(4)"ا  دلزح هذا مد أكردا أتك التلدءكل ه (اأيٍ ًرـٍ ز دن 

ػٍف( ات تى ى هيدىامى ك ذلؾ َّي ا  ة الثده ة كق ت ال محة الض ح ة المد ك ة: ) ( َّي محؿ رَّ  ختر المتتػدأ )مى
 ممد أدل إلو تكى   التهدء التر  تي لح محة تدلت دقب.

 ف أطدلتػد تهػػدء ال محػة تدلت دقػب  ت ػع مػػف خػالؿ التضر ػؽ تػػ ف كالم هػو الػد لي ل  تػ ف الىػػدتل ت ف الحتػ
ػٌر تػاح َّم ػو م ػاكتىتىد،ػة: م دتت ػا تتى نػ(ح قػدؿ الض ػركز آتػددم: "ات تى ى ح ك تىًت ى الض ح ف المد   ف ) ٍحضػا أىك مى  ح ػو خى
ػػف تىًتػػ): -ك،حػػو ذلػػؾ قكلػػا ت ػػدلو  ح ىػػـح كتػػدرة تد رتىػػدـح كا لتمػػدركالتتػػ  تػػدرة   ػػكف تدل ػػٍكؼه َّىمى  ى هيػػدىامى َّىػػالى خى

حىٍ ًهـٍ   .(6) (5)(،ى
الض ؿ )تىًت ى( َّي ىكرة التلرة  دء تدلتخض ؼح كَّػي ىػكرة طػا  ػدء الض ػؿ )ات تىػ ى( تدلت ػد دح َّػدلتخض ؼ َّػي 

 ىكرة التلرة لا ،دة مهدىتدت: 

                                                             

 .38: ا  ة سورة البقرة  (1)
 .123: ا  ة سورة طو  (2)
 .88ح ص1ج إعراب القرآف وبي نو:ح 109ح ص1: جالجدوؿح 55ح ص1: جالتبي ف  (3)
 .302ح ص1: جالدر المصوف  (4)
 .38: ا  ة البقرةسورة   (5)
 .293ح ص2: جبص ئر ذوي التمييز في لط ئؼ ال ت ب العزيز  (6)



212 
 

َّهدىػب ذلػؾ م ػيء الض ػؿ مخضضنػد لػ س  ؛ إف  الض ؿ )تىًت ى( َّي ىكرة التلػرة كقػ  َّػي ىػ دؽ ت ػر ـ آدـ -1
 َّ ا م لة ت ح ؼ مرا،دة لملدـ الت ر ـ.

 ػدء مػ  إىػهدد َّ(ح أٌمػد الض ػؿ )ات تىػ ى( الم ػدد قيٍحهىػدكرد الض ؿ )تىًت ى( المخضػؼ مػ  إىػهدد اللػكؿ ا ت ػدلو: ) -2
مكقػػػؼ   حػػػـك أٌف اا ت ػػػدلو ،ٌتػػػر ،ػػػف هضىػػػا ت ػػػم ر المػػػت حـ َّػػػيماللػػػكؿ إلػػػو الغدلػػػب )قػػػدؿ(ح كمػػػف ال

 .(1)التحطؼ كالت ر ـ
الض ػػؿ المخضػػؼ كاقػػ  َّػػي ىػػ دؽ م ػػرد األمػػر تدل تػػددة تت ػػدف اله مػػةح كالملأػػكد مػػد  أػػدؽ ،ح ػػا أدهػػو  -3

 اتتدع كأقحاح كلذلؾ كق   كاتا هضي الخكؼح كهك أقؿ مف ال كاب َّي ىكرة طا.
رآف كَّىػػطدطا الض ػػؿ المخضػػؼ )الأػػ غة( أأػػؿ لحم ػػددةح كمػػف الم حػػـك أٌف ىػػكرة التلػػرة هػػي أأػػؿ اللػػ -4

 .(2)كىهدماح َّدألأؿ تدألأؿ أكلوح كالضرع تدلضرع أكلو
مخدلضػػة الض ػػؿ     حػػـز مهػػا(  ى ًتػػتى )التػػي  ػػدء ،حػػو كزههػػد  (ؿى ً ػػَّى )  حتمػػؿ كاا أ،حػػـ أفقػػدؿ اتػػف  مد،ػػة:  -5

يء قأػة آدـ ههػد لض حػاح َّ ػ كت ػدفح الض ػؿ   ػ ر تت د ػد ( ى تىػاتٌ )التي  دء ،حػو كزههػد:  (اَّت ؿ)كح قتحا
ٍف تػػػػػػ) ـٍ هىً ػػدٍ (ح كَّػػي ىػػكرة طػػا  ػػدء ت ػػد قكلػػا: تىًتػػ ى هيػػدىامى مى لىػػ ػػد )كى ت ػػاي َّىغىػػكىل (حلىػػاي ،ىٍزمن ـي رى ػػو آدى  (3)()كى،ىأى

. كممد  ؤ د ذلؾ أف كزف الض ؿ )اتٌت (  دؿ ،حػو المتدلغػة (4)ح أم:  دد قأد ا تتدع( ى تى تٌ ا فٍ مى )َّهدىب 
 .(5)المتدلغة َّي م هو الض ؿ

د مههدأٌمد الض ؿ )اتٌت (   :(6)الم دد َّحا ،دة د  ت أ  ن
ػػديكت الض ػػؿ الم ػػػدد َّػػي طػػػا ىػػتلا متد ػػػرة قكلػػا ت ػػػدلو: ) -1 ـٍ ًلػػػتىٍ ضو ،ى ػػ ي (ح كالملػػػدـ ملػػدـ تحػػػذ ر مػػػف تىٍ  ي

(ح كهػك أهىػب لحت ػد د َّىػالى  ىً ػؿُّ كى ى  ىٍ ػلىوالهى دفح َّ دد الض ؿ حثند ،حػو اله ػدط كال ػدح ككقػ  قكلػا: )
هيكفى التلرة: ) مف قكلا ت دلو َّي ىكرة ـٍ  ىٍحزى ـٍ كى  هي حىٍ ًه ٍكؼه ،ى  (.َّىال خى

 ت د د ا تتدع لىتؽ التأر ع تم أ ة آدـ. -2
ًلذو  ىت ًت يكفى الد اً،يى  ى ً،كىجى لىاي ىتلا ا تتدع م ددنا َّي هضس الىكرة َّي قكلا ت دلو: ) -3  (7)( ىٍكمى
م ػدرع َّػي آ ػدت قأػص األهت ػدء تهىػتة : كردت ال محة الض ح ة التي َّ حهػد جملة فعلية فعلي  مض رع - ب

هَذْبًَدَٕبٌَُُْْبآَّص بكِِبكِحَعَدِْْٖبخُتعَوَعَددببب: قدؿ ت دلوح َّي غزكة تدر قأة الهتي محمد   ت رةح كمف أمثحة ذلؾ:

                                                             

 .293ح مر   ىدتؽح صالتعبير القرآني  (1)
-هػػػػػػ1430ح 1ح أتك ههد ،تػد الغهػي أحمػد الٌهضٌػدضح دار ال ضػدهيح اللػدهرةح طاإلعج ز اللغوي في القرآف ال ريـ بيف التأصيؿ والتمثيؿ  (2)

 .290صح 1ـح ج2009
 .121: ا  ة سورة طو  (3)
مد،ة ت ) شؼ المع ني في المتش بو مف المث ني  (4) هػػػػػ(ح تحل ؽ كت ح ؽ: الد تكر ،تػد ال ػكاد خحػؼح دار الكَّػدء 733ح تدر الد ف تف  ى

 .93ـح ص1990-هػػػػػػ1410ح 1الكَّدء لحطتد،ة كاله ر كالتكز  ح المهأكرةح ط
 .34ـح ص1999-هػػػػػ1420ح 1تتة الم درؼح الر دضح طح ،تدا الرا حيح م التطبيؽ الصرفي  (5)
 .291ح ص1مر   ىدتؽح ج اإلعج ز اللغوي في القرآف ال ريـ   (6)
 .108: ا  ة سورة طو  (7)
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ُِِببببببببببكِحَص بظُوَدظَُِبكِِبعَسَِِْبخَُِّوِبًَؤُخْشٍَبًَددكِشَشٌبَّدشًََْٗيُْْبِٓؽتَِدْْيِْْبسَؤتَُبخُتؼَدِْْٖبًَخَُِّدوُببببب ُِدُإً َُِؼْسدَشًشب ُِدَيب َّٕبِكدِبَر ََّؾددُءبِب ْٖب َٓد ِّّدُذبِزَنْقدِشِهب َا ُّ

خُتإَزْقَدسِ
(1) 

ػػدءي َّدل محػة ا ىػػم ة الطك حػػة تدلت دقػػب َّػػي ا  ػػة ال ر مػػة هػػي ) ػػٍف  ى ى (ح م كهػػة مػػف: كىالح ػػاي  يؤى  ػػدي ًتهىٍأػػًرًا مى
َّ ػػػؿ م ػػدرع كَّد،حػػػا  ػػػم ر مىػػػتتر تلػػػد را  ( يؤى  ػػػدي كال محػػػة الض ح ػػة الم كهػػػة مػػػف: ) اا(حالمتتػػدأ لضػػػظ ال اللػػػة )

ػٍف(م ػدؼ إل ػاح ك  ك)الهدء(ح ( يؤى  دي تػػ)(  در كم ركر مت حؽ ًتهىٍأًراً )هك(ح ) اىػـ مكأػكؿ َّػي محػؿ هأػب  )مى
كال محة الض ح ة كمد تى ىح ؽ تهد َّي محؿ رَّ  ختر المتتدأ لحضػظ ال اللػة )اا(ح كقػد  (ح يؤى  دي مض كؿ تا مل  دان لحض ؿ )

ت ػمف هػػذ الختػػر  ػػم رنا ملػدرنا ،دلػػدنا إلػػو المتتػػدأح ك،حػو إثػػر ذلػػؾ تحلػػؽ  ػرط ا تتػػداء الك ػػكتي لحمتتػػدأ ،حػػو 
 الختر.

 ػػم ر   ػػكد إلػػو المتتػػدأح كال حػػة َّػػي تلػػد ـ المتتػػدأ ،حػػو الختػػر َّػػي هػػذا الحدلػػة أف  الختػػر  تأػػؿ تػػا 
كالمتتدأ ملدـ رتتةح َّي ح ف أف  الختر متاخر رتتة؛ ألف  ال م ر     كز أف   كد إلػو متػاخر لضظػدن كرتتػةح أك 

ح كالد لػة التالغ ػة َّػي ا  ػة تتمثػؿ َّػي م ػيء الختػر  محػة (2)رتتة َّحىبح لذا  دف كا تند أف   ػكد إلػو المتتػدأ
دؿ كا ىتلتدؿح أم أف  اا ت دلو    زاؿ مؤ ػدان لحضلػة المؤمهػة كلػك  دهػت قح حػة كهػذا َّ ح ة َّ حهد م درع  ض د الح

 التا  د ،حو ىت ؿ الدكاـ كا ىتمرار ةح كالذم دٌلهد ،حو ذلؾ الض ؿ الم درع.
دح مد  دء َّي قأة ى دهد ز ر د  كمها هددٍَبسَذِّبؤََّٗدَبببكد،دلا اا تاف  رزقا الكلػدح قػدؿ ت ػدلو:  أ  ن

ٌٌُُٕبُِِبؿٌُُّبًَهَذْبزََِـَنَِِبخُتٌِسَشُبًَخْٓشَؤَظِِبػدهِشٌبهدٍَبًَزُِيَبخَُِّوُبَّلتؼََُبٓدبَّؾدءَُّ
(3) 

 )اا(( م كهػة مػف: لضػظ ال اللػة الح اي  ىٍض ىػؿي مػد  ى ػدءي َّدل محة التي طدلت تدلت دقب هي ال محة ا ىم ة )
اىػـ  ك)مػد( ح(الح ػاي )( َّ ؿ م ػدرع مرَّػكع كَّد،حػا  ػم ر مىػتتر تلػد را )هػك(   ػكد ،حػو المتتػدأ  ىٍض ىؿي )متتدأح ك 

مكأكؿ َّػي محػؿ هأػب مض ػكؿ تػاح كال محػة الض ح ػة كمػد ت حػؽ تهػد َّػي محػؿ رَّػ  ختػر المتتػدأ؛ َّدل محػة  ػدء 
 -،زك ػؿ –رار ة "َّػدا  ػدؿ ،حػو ا ىػتم رع  ض د الحدؿ مػ  ا ىػتلتدؿح كهػذاالختر َّ هد  محة َّ ح ة َّ حهد م د

مثػؿى ذلػؾ الض ػؿ ال   ػًب كالأػهً  التػد ً  الػذم هػك خحػؽي الكلػد مػف  ض ؿ مد   دء مف األَّد، ؿ الخدرقة لح ػددات 
 .(4)"  فو َّدفو ك، كزو ،دقر

مػػػ  قكمػػػا كالهلػػػدش الحػػػدد الػػػذم دار ت ههمػػػد ت ػػػد ت ىػػػ ر  كقػػػدؿ ت ػػػدلو َّػػػي قأػػػة ىػػػ دهد إتػػػراه ـ 
ػَِِْٔطَبٓدبىاُ ءِبَّنْيِوٌُٕبٌُِٗغٌُخبػََِبسُئُعِيِْْبَُوَذْؼَُّْب األأهدـ:

(5) 
( ءهػػؤي  محػػة طدلػػت تدلت دقػػب َّهػػي م كهػػة مػػف: )مػػد( الهدَّ ػػةح ك)( مػػد هػػؤي ًء  ىٍهًطليػػكفى ال محػػة ا ىػػم ة )

 ؽ اىػػـ إ ػػدرة َّػػي محػػؿ رَّػػ  متتػػدأ ؛ ح ػػث  ي ػػدر تػػا إلػػو ال مػػ  المػػذ ر كالمؤهػػث مػػف ال ػػدقح ف كغ ػػرهـح أم ًىػػ
                                                             

 .13: ا  ة سورة آؿ عمرآف  (1)
 .203ح ص1: جشرح ابف عقيؿ  (2)
 .40: ا  ة سورة آؿ عمرآف  (3)
 .33ح ص2: جإرش د العقؿ السليـ )تفسير أبي السعود(ح 137ح ص3: جالبمر المميط هظر:   (4)
 .65: ا  ة سورة األنبي ء  (5)
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ح ك) هطلػػكف( َّ ػػؿ م ػػدرع كَّد،حػػا ال ػػػم ر (1)كك ػػ  لم ػػدهد محىػػكسح كاف ػػدرة َّ ػػا إلػػو الحد ػػػر اللر ػػب
المتأؿ تا كاك ال مد،ة   كد ،حو المتتػدأ )هػؤ ء(ح كال محػة الض ح ػة َّػي محػؿ رَّػ  ختػر المتتػدأح َّدل محػة  ػدء 

أػػهدـ   تهطػػؽ ت حػػـ أف هػػؤ ء األ أهػػت: أمالختػػر َّ هػػد  محػػة َّ ح ػػة َّ حهػػد م ػػدرعح كهػػذا  ػػدؿ ،حػػو ا ىػػتمرار 
ػػػد لكهـ إف  ػػػدهكا  هطلػػػكف إ  التهأػػػؿ مػػػف  ر متػػػؾاَّمػػػد أردت تلكلػػػؾ َّىػػػ تلػػػكم ا تأػػػدؼ تده ػػػداـ ح كتض ػػػد أ  ن

 .(2)األلىف ذلؾ تىتب اه داـ آلتا كهيالهطؽح ك 
ي ) هطلػكف( َّػة ،مؿ ل س َّ  كف )هؤ ء( اىمهد ك  كز أف ت كف )مد( َّي ا  ة الىدتلة ح دز ة ،دمح

 .(3)محؿ هأب خترهد
 الصور الث نية: الجملة التي وقعت خبرًا لمرؼ ن سخ  وىي على ش ليف:  -ث نًي 
 محػة اىػم ة لحػرؼ هدىػف َّػي آ ػدت قأػػص  : كق ػت ال محػة ختػرناالشػ ؿ األوؿ: الخبػر جملػة اسػمية -1

 األهت دء محؿ الدراىة مد ت ف اىم ة غ ر مهىكخة كاىم ة مهىكخة تهىتة  ت رة.
: كردت ال محة غ ر مهىكخة خترنا لحرؼ هدىف َّي آ دت قأػص األهت ػدء ت ثػرةح منسوخة اسمية غير - أ

ختدر   لكب  كمف أمثحة ذلؾ: مد  دء َّي قأة ى دهد  كىؼ  كا،تػراؼ أتهدلػا  تر ع  كىػؼ كا 
ـَلٌُسُبخُشَّلُِْْهدٍَبعٌَْفَبؤَعْعَـتلِشُبٌَُُْْبسَزِِّببَِّٗوُبىٌَُبخُت تذهتهـ كطحتهـ المغضرة مف أت هـح قدؿ ت دلو:

(4) 
ـي  محػػة )  محػػة اىػػم ة خترهػػد  محػػة اىػػم ة غ ػػر مهىػػكخة م كهػػة مػػف: الحػػرؼ  (ًإه ػػاي هيػػكى اٍلغىضيػػكري الػػر ًح 

( كاىػػمهد ال ػػم ر المتأػػؿ تػػاح ك )هػػك(  ػػم ر مهضأػػؿ َّػػي محػػؿ رَّػػ  متتػػدأ ك)الغضػػكر( ختػػر  (5)الهدىػػف )إف 
المتتدأ ك)الرح ـ( ختػر ثػدفو لحمتتػدأ )هػك(ح كال محػة ا ىػم ة غتػر المهىػكخة )هػك الغضػكر الػرح ـ( َّػي محػؿ رَّػ  
(؛ َّ دقتت ال محة ا ىم ة الختر المضرد؛ كد لة ذلؾ أف  أخػكة  كىػؼ تػكددكا إلػو أتػ هـ  ختر الحرؼ الهدىف )إف 

ألٌف طحب المغضػرة   ػكف تػ ف ال تػد كرتػاح  ؛ـح كمىدمحتهـ ،حو  ؿ  مد ارت تكا َّي حؽ  كىؼ لحأضع ،هه
ؿ َّػي ك،ػدهـ طحب أتهدلػا المتمثػ كل س ت ف ال تد كال تدح كههدؾ د لة أخرل تت حو َّي تحت ة ى دهد   لكب 

الػرح ـ(  َّػي مك ػ  الت ح ػؿ  ح لػذلؾ  ػدءت ال محػة ا ىػم ة )إٌهػا هػك الغضػكر(6)تطحب المغضرة مف اا ،ز  ك ؿ
َّددة الحأر كالك،د تدلرحمة ت د المغضرة.  ل محة )أىتغضر ل ـ رتي( كَّي ذلؾ متدلغة كا 

ػػدح مػد  ػدء َّػػي قأػة ىػ دهد لػػكط  َّٗددوُبُٓقِدْسُيَدبَٓدددبؤَفَدددزَيُْْببَِّٕبببِ مػ  قكمػاح قػػدؿ ت ػدلو: كمػف ذلػؾ أ  ن

َُْْظَبخُقُّسْكُب زِوَشِّرٌٍَْٓػِذَىُُْبخُقُّسْكُبؤَ
(7) 

                                                             

 .250ح ص1: جشرح التسييؿ  (1)
 .104ح ص17: جالتمرير والتنوير  (2)
 .335ح ص6: جإعراب القرآف وبي نوح 48ح ص17: جالجدوؿح 179ح ص8: جالدر المصوف هظر:   (3)
 .98: ا  ة سورة يوسؼ  (4)
(5)  )  .يجوز أف ي وف )ىو( ضمير فصؿ؛ في وف )الغفور  والرميـ( خبراف للمرؼ الن سخ )إف 
ح تف م ىػ ة رَّ لػةح رىػدلة مد ىػت رح  دم ػة مهتػكرم قىػهط هةح  ح ػة ا دابح األبنية الصرفية ودَلَلتي  في سورة يوسؼ عليو السالـ  (6)
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 .81 : ا  ةسورة ىود  (7)
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ػػدتىهيـٍ َّدل محػػة ا ىػػم ة المهىػػكخة ) ػػد أىأى  ػػدء الختػػر َّ هػػد  محػػة اىػػم ة غ ػػر مهىػػكخةح  (ًإه ػػاي ميًأػػ تيهىد مى
( كاىمهد ال م ر المتأػؿ تهػدح ك) ح ك)الهػدء(  ػم ر متأػؿ َّػي محػؿ (1)ختػر ملػدـ (ميًأػ تيهىدكالهدىف هك )إف 

دبى متتدأ مؤخرح ك)  ر م دؼ إل اح ك)مد( اىـ مكأكؿ متهي َّي محؿ رَّ  ح ك)هػـ(  ػم ر  (أىأى َّ ؿ مدضو
مض ػػػكؿ تػػػا ق  ػػػد الض ػػػؿ )أأػػػدب(ح كالضد،ػػػؿ  ػػػم ر مىػػػتتر تلػػػد را )هػػػك( كهػػػك ال دلػػػدح كال محػػػة ا ىػػػم ة غ ػػػر 
(؛ أم إه ػا  أػ ب  المهىكخة الم كهة مػف الختػر الملػدـ كالمتتػدأ المػؤخر َّػي محػؿ رَّػ  ختػر الخػرؼ الهدىػف )إف 

أأدب قكمؾ كهذا َّ ا تا  د ،حو هزكؿ ال ذاب كأف  زك تا مف  مف الػذ ف ىػ هزؿ تهػـ امرأتؾ مف ال ذاب مد 
 ال ذابح كهذا َّ ا د لة ،حو تضخ ـ  اف مد أأدتهـ كحؿ  تهـ مف ال ذاب.

زَدئَُٗدبؤًَْبؤَْٕبهَدٌُُخبَّدؽُؼَْْرُبؤَفََِدظُيَبظَإتُٓشُىَبؤَْٕبَٗعتشُىَبَٓدبَّؼْسُذُبآم  قكما:  كمهاح قكلا ت دلو َّي قأة    ب 

َٗلتؼَََبكِِبؤٌََْٓخُِنَدبَٓدبَٗؾَدءُببَِّٗيَبَُإَٗتطَبخُتمَُِِْْبخُشَّؽِْذُ
(2) 

ً ػ دي ح ث  دءت  محة ) ـي الر  ًحػ  ىٍهػتى اٍلحى (ح كقػد ت كهػت  (ًإه ؾى ألى  محػة اىػم ة مهىػكخة تحػرؼ التك  ػد )إف 
( كاىػػما ال ػم ر المتأػػؿ تػاح ك)الػػ الـ( المزححلػةح ك)أهػػت(  ػم ر مهضأػػؿ َّػي محػػؿ مػف: الحػػرؼ الهدىػف )إف 

رَّػػ  متتػػدأح ك)الححػػ ـ( ختػػر أكؿح ك)الر ػػ د( ختػػر ثػػدف كهػػذا مػػف إطدلػػة تهػػدء ال محػػة تدلت ػػددح كال محػػة ا ىػػم ة 
(؛ َّطدلػػت تػػػذلؾ ال محػػػة  غ ػػر المهىػػػكخة الم كهػػػة مػػف المتتػػػدأ كالختػػػر َّػػي محػػػؿ رَّػػػ  ختػػر الحػػػرؼ الهدىػػػف )إف 

( ك ـ التك  ػػػد المزححلػػػةح  تدلت دقػػػب؛ كال محػػػة ا ػػػتمحت ،حػػػو أ ثػػػر مػػػف مؤ ػػػد؛ ح ػػػث أ ػػػدت تحػػػرؼ التك  ػػػد )إف 
كتأػػ غة اللأػػر َّػػي  محػػة )ألهػػت الححػػ ـ الر ػػ د(؛ كالغػػرض مػػف هػػذا المؤ ػػدات ز ػػددة َّػػي الػػته ـ كالىػػػخر ة 

قىػدليكا  ًإه هيػـٍ ككأضا ت د هػذ ف الكأػض فح أك  ر ػدكف إه ػؾ ألهػت الححػ ـ الر ػ د َّػي هضىػؾ كَّػي ا،تلػددؾح كق ػؿ: 
ـٍ  حىو طىًر لىًة اً ٍىًتٍهزىاًء تىٍؿ هيكى ً،ٍهدىهي  .(3) ىذىًلؾى ذىًلؾى  ى ،ى

 لححرؼ الهدىف  كع ال محة ا ىم ة المهىكخة خترنا: كمف أمثحة كقاسمية منسوخة - ب
ٌُّعُقُبؤَػْشِكْبػَْٖبىزخبًَخعْعَـتلِشُِبُِزَٗتسِيِببَِّٗيِبًُنْطِبَِٖٓبخُتخدىِحِنيَ: قدؿ ت دلو

(4) 
(  محػة اىػم ة طك حػة مهىػكخة  ػدء الختػر َّ هػد  محػة اىػم ة مهىػكخة ًإه ًؾ  يٍهػًت ًمػفى اٍلخػدًطًل فى َّ محة )

( الػػذم  ض ػػد  تدلض ػػؿ الهدىػػف ) ػػدف كم مكلهػػد(ح كهػػذا ال محػػة الطك حػػة تدلت دقػػب م كهػػة مػػف: الحػػرؼ الهدىػػف )إف 
هدىفح ك)التدء(  ػم ر متحػرؾ َّػي محػؿ رَّػ  التك  دح كاىما ال م ر المتأؿ تاح ك) دف( َّ ؿ مدض هدقص 

اىـ  دفح كال در الم ركر )مف الخدطل ف( َّي محؿ هأب ختر  دفح كال محة ا ىم ة المهىكخة الم كهػة مػف 
(؛ ح ػػث إف  ال ز ػػز أمػػر هتػػي اا  كىػػؼ تػػاف   ) ػػدف كم مكل هػػد( َّػػي محػػؿ رَّػػ  ختػػر الحػػرؼ الهدىػػف )إف 

لحىػػتر ،حػػو أهحػػاح كأمػػر زك تػػا تد ىػػتغضدر   تػػا كأ   ػػذ را ألحػػد طحتنػػدكتػػ ف زك  تػػرؾ ال ػػالـ َّ مػػد  ػػرل ت هػػا 
اللػػـك المت مػػد ف لحػػذهبح كَّػػي هػػذا إ ػػدرة إلػػو أف ال ز ػػز  ػػدف قح ػػؿ الغ ػػرة ح ػػث لػػـ كالتكتػػة؛ َّزك تػػا  دهػػت مػػف 

                                                             

 .يجوز أف ي وف قولو )مصيبي ( مبتدأ  و)الذيف( اسـ موصوؿ خبر  (1)
 .87: ا  ة سورة ىود  (2)
 .589-588ح ص2: جفتا القدير هظر:   (3)
 .29: ا  ة سورة يوسؼ  (4)
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ح أك أهػا قدؿ اتف  ث ر:  دف زك هػد لػ ف ال ر  ػة ىػهالن ح  هتلـ ممف أرادت خ دهتاح كتده س َّرا ا تدفثـ كالض كر
ح كال محة ا ىم ة )إهػؾ  هػت مػف الخػدطل ف(  محػة ت ح ح ػة لمػد قتحهػد مػف ،ذرهد ألههد رأت مد   أتر لهد ،ها

ًمػػفى األمػػر تد ىػػتغضدر كلػػـ  لػػؿ )مػػف الخدطلػػدت( تغح تػػدن لحمػػذ ر ،حػػو المؤهػػث  مػػد َّػػي قكلػػا ت ػػدلو: " كى دهىػػٍت 
"  .(1)اٍللدًهًت فى

ػػدح مػػد  ػػدء َّػػي غػػراؽ َّر،ػػكف ك هػػكدا َّػػي  قأػػة ىػػ دهد مكىػػو  كمػػف أمثحػػة ذلػػؾ أ  ن مػػ  َّر،ػػكف كا 
َُّدبخَُّزُِبآَٓنَطْبزِوِبزَنٌُببِعْشَخجََِْبًَؤََٗدبَِٖٓبخُتُٔغِِِْٔنيَالتحر كه دة تهي إىرال ؿح قدؿ ت دلو:  َُوَببِ هَدٍَبآَٓنْطُبؤََّٗوُبَُدببِ

(2) 
اىم ة طك حػة مهىػكخة  ػدء الختػر َّ هػد  محػة اىػم ة مهىػكخة (  محة أىه اي  ى ًإلىاى ًإ   ال ًذم آمىهىتٍ )َّ محة 

( ت ػػترؾ مػػف  تػػػػػ)  الهدَّ ػػة لح ػػهس(ح كهػػذا ال محػػة المهىػػكخة الطك حػػة تدلت دقػػب م كهػػة مػػف: الحػػرؼ الهدىػػف )أف 
( َّي ال مؿ كالم هوح َّض هد م هو حل لػتي كأ  ػٍدتي   ح كاىػما  ػم ر ال ػاف المتأػؿ تػاح ك) ( هدَّ ػة لح ػهس(3))إف 

ح ك)إلػا( اىػـ   متهػي (4)حرؼ هضي هدىف تدؿ ،حو هضي الختر ،ف ال هس الكاق  ت دهد ،حو ىت ؿ ا ىتغراؽ 
،حػػػو الضػػػتع َّػػػي محػػػؿ هأػػػبح كختػػػر)  الهدَّ ػػػة لح ػػػهس( محػػػذكؼ تلػػػد را )  إلػػػا حػػػؽ إ  هػػػك( كلػػػ س تلػػػد را 

)  الهدَّ ػة لح ػهس كم مكل هػد( َّػي  ح ك)إ ( حرؼ اىتثهدء؛ كال محة ا ىم ة المهىكخة الم كهة مػف(5)تػػ)مك كد(
(؛ كم هو ا  ة: قدؿ َّر،كف ،هدمد أحدط تا الغرؽ كأ لف تدلهالؾ قدؿ أقررت كأػدقت تاهػا  محؿ رَّ  ختر )أف 
  إلػػا إ  اا رب ال ػػدلم فح الػػذم آمهػػت تػػا تهػػك إىػػرال ؿح كَّػػي ذلػػؾ تا  ػػد لػػد،كل اف مػػدف أم كأهػػد ممػػف أىػػحـ 

 .(6)هضىا ا
د م كا،تػراؼ أخكتػا تدلػذهب الػذم ارت تػكا كمطػدلتتـ أتػ هـ  د  دء َّي قأػة ىػ دهد  كىػؼ كمها أ  ن

 (7)بهدٌُُخبّدبؤَزدَٗدبخعْعَـتلِشْبَُندبرٌُُٗزَندببَِّٗدبًُنَّدبخدىِحِنيَ: قدؿ ت دلوأف  ىتغضر لهـح 
( حػػرؼ هدىػػف  ض ػػد التك  ػػدح كاىػػما ًإه ػػد  يه ػػد خػػدًطًل فى ح ػػث  ػػدءت ال محػػة ا ىػػم ة ) ( م كهػػة مػػف: )إف 

ك)هػػد(  ػػم ر  َّهػػك َّ ػػؿ خػػدؿو مػػف م هػػو الحػػدثح -هدىػػف –ال ػػم ر المتأػػؿ تػػاح ) يه ػػد( َّ ػػؿ مػػدض هػػدقص 

                                                             

 .44ح ص2: جصفوة التف سيرح 23ح ص3: جفتا القدير هظر:   (1)
 .90ا  ة  سورة يونس:  (2)
 .39ح ص1ج: مغني اللبيب  (3)
 أم  رادي تهد هض ياي ،ف  م   أَّراد ال هس هٌأدن؛   ،حو ىت ؿ ا حتمدؿح كهضيي الختًر ،ف ال هس  ىىتحزـي هض ىاي ،ف  م   اَّرادًاح  (4)

: جػ م  الػدروس العربيػةظػر: كتيىٌمو ) ( هذًا تػػػ) ( التٌتًرلىػًة أ  ػدن؛ ألههػد تيض ػدي تترلػةى المػت ٌحـ لح ػهس كتهز هىػاي إ ػداي ،ػف ا تأػدؼ تػدلختر.  ه
 .329ح ص2ج
(؛ كهػػذا التلػػد ر خطػػا؛ ألهػػا موجػػودأك تػػػػ)فػػي الوجػػود( ( تػػػػحضظ )َل إلػػو إَل اهلل يلىػػد ر الهحػػدة كالم رتػػكف ختػػر   الهدَّ ػػة لح ػػهس َّػػي قكلػػا )  (5)

ذِلػَؾ ِبػَأف  الل ػَو ُىػَو ل ههد تدطحةح  مد قدؿ ت دلو: "  ختؿ تا الم هو اختال ن  ت ران مف ك ه ف: الك ا األكؿ: أف  ههدؾ آلهة مك كدة ىكل اا؛ 
[ح كالك ػػا 213" ]ال ػػ راء:  َفػػال تَػػْدُع َمػػَ  الل ػػِو ِإليػػً  آَخػػرَ [ح ك مػػد قػػدؿ ت ػػدلو: " 62" ]الحػػو: اْلَمػػؽُّ َوَأف  مػػ  َيػػْدُعوَف ِمػػْف ُدوِنػػِو ُىػػَو اْلب ِطػػُؿ 

اا هػػي ااح ك   خضػػو َّىػػدد هػػذا؛ ك،ح ػػا َّ ت ػػ ف أف   ػػكف التلػػد ر: )  إلػػا حػػؽ(.  هظػػر: الثػػدهي: أه ػػا  لت ػػي أف ا لهػػة الم تػػكدة مػػف دكف 
 .207-206ح ص2ج  1423ح 1محمد تف أدلع ال ث م فح دار اتف ال كزمح الر دضح ط  -سورة البقرة-تفسير القرآف ال ريـ 

 .556-555ح ص1: جصفوة التف سير  (6)
 .97: ا  ة سورة يوسؼ  (7)
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متأػػػؿ َّػػػي محػػػؿ رَّػػػ  اىػػػـ  ػػػدفح ك)خػػػدطل ف( ختػػػر الض ػػػؿ الهػػػدقص مهأػػػكب ك،المػػػة هأػػػتا ال ػػػدءح كال محػػػة 
(؛ كهذا ال دهد ،حو م يء ختػر الحػرؼ الهدىػف هد( َّ ا ىم ة الم كهة مف ) دف كم مكل ي محؿ رَّ  ختر )إف 

أههػـ  ػدهكا مخطلػ ف َّ مػد  : ا،تػراؼ أخػكة  كىػؼ م هػوال محة اىم ة التي أطدلػت تهػدء ال محػة تدلت دقػب؛ ك 
همػد ك،ػدهـ ارت تكا َّي حؽ  كىؼ؛ َّد،ترَّكا تذهتهـ كطحتكا التكتة  َّىالكا أتدهـ أف  طحب لهـ المغضرة مػف اا. كا 

لحد لػػة ،حػػو أهػػا  ػػالـز ا ىػػتغضدر لهػػـ َّػػي أزمهػػة  (؛ىػػكؼ أىػػتغضر ل ػػـ رتػػي)تد ىػػتغضدر َّػػي المىػػتلتؿ إذ قػػدؿ: 
ك  حـ مها أهػا اىػتغضر لهػـ َّػي الحػدؿ تد لػة الضحػكل كل هػا أراد أف  هػتههـ إلػو ،ظػـ الػذهب ك،ظمػة  حالمىتلتؿ

 .(1)ت دلو كأها ى  رر ا ىتغضدر لهـ َّي أزمهة مىتلتحةاا 
: كرد الختػػر  محػػة َّ ح ػػة لحػػرؼ هدىػػف َّػػي آ ػػدت قأػػص األهت ػػدء الشػػ ؿ الثػػ ني: الخبػػر جملػػة فعليػػة -2

ح كَّ ح ة َّ حهد م درعح كىهكرد ت ض األمثحة ،حو ذلؾ.  تأكرة  ت رة مد ت ف َّ ح ة َّ حهد مدضو
ْْبػََِْْوِبٓدًُبًَّدبهٌَِّْدؿ ت دلو: م  قكماح ق قأة ى دهد هكح مد دء َّي  َبخَُِّوِبًَٓدببد بؤَعْحٌَُُِ َُببِ َّبػََِ بِْٕبؤَـشِ

ظَفْيٌََُِٕبديِْْبًٌَُِنِِّبؤَسخًُْْبهًٌَْٓؤََٗدبزِيدسِدِبخَُّزَِّٖبآَٓنٌُخببَِّٗيُْْبُُٓهٌُخبسَزِّ
(2) 

لً ه ػي أىرا يػـٍ َّدل محة ا ىم ة المهىػكخة ) ػ كى ( حػرؼ هدىػف م ػتا تدلض ػؿ ل ػف  ( م كهػة مػف: )تىٍ هىحيػكفى  دقىٍكمن
( َّ ػػؿ م ػػدرع مرَّػػكع ك،المػػة رَّ ػػا ال ػػمة الملػػدرة ،حػػو )أرلكالهػػكف لحكقد ػػة كاىػػمهد ال ػػم ر المتأػػؿ تػػاح ك

م ر متأػؿ َّػي محػؿ هأػب مض ػكؿ )ال دؼ(  ح كاأللؼ لحت ذر كالضد،ؿ  م ر مىتتر َّ ا ك كتدن تلد را )أهد(
ػػد)قتػػاح ك ح كال محػػة الض ح ػػة َّػػي محػػؿ رَّػػ  ختػػر ) (كمن (؛مض ػػكؿ تػػا ثػػدفو ح ػػث ،دقتػػت ال محػػة الختػػر المضػػردح  ل ػػف 

أم كل ػه ـ قػػـك ت هحػكف قػدرهـ َّتطحتػكف طػػردهـح ك ػدء َّ حهػد م ػدرع )أرا ػـ(؛ د لػػة ،حػو الت ػدد كا ىػتمرار "
ـٍ قىٍكمػػػدن د ت محػػػة )ح ك ػػػذلؾ َّ ػػػا د لػػػة ،حػػػو التا  ػػػد؛ كهػػػذا التا  ػػػد ازدا(3)"كتظهػػػكف أه ػػػـ خ ػػػر مػػػههـ لً ه ػػػي أىرا يػػػ كى

 (إههػـ مالقػكا رتهػـ)كمكقػ  ا ىػتدراؾ هػك أف م ػمكف ال محػة  ػد م ػمكف التػي قتحهػد كهػي  محػة (ح تىٍ هىحيكفى 
 .(4) ح رة لهـ كأف   تت ة َّي طردهـأم   ر ب َّي ذلؾ كل ه ـ ت هحكف َّتحىتكههـ  

ػػد اكمهػػ ،ػػالف  قكلػػا ت ػػدلو َّػػي قأػػة هتػػي اا مكىػػو  أ  ن كمتدرزتػػا لحىػػحرة كاىتىػػالمهـ لححػػؽ كا 
َُْْوِبِْٖٓبعِمْشِىِْْبؤََّٗيدبظَغْؼَإ مدههـ تدا ت دلو:  ُتوٌُخبكَةِرخبلِسدُُيُْْبًَػِقُِّْيُْْبُّخَََُّْببِ هدٍَبزََتبؤَ

(5) 
( حػػ )أىه هػػد تىٍىػػ و(ح ػػث  ػػدءت ال محػػة ا ىػػم ة الطك حػػة  (ح كهػػي م كهػػة مػػف: )إف  رؼ مهىػػكخة تػػػػ)إف 

هدىف كهدأب  ض د التك  د كاىما ال م ر المتأؿ تػاح ك )تىػ و( َّ ػؿ م ػدرع كَّد،حػا  ػم ر مىػتتر تلػد را 
)هػي(   ػكد ،حػو الح ػةح كال محػة الض ح ػة الم ػدر،ة الم كهػة مػف الض ػؿ الم ػدرع كمػد ت حٌػؽ تهػد َّػي محػؿ رَّػػ  

(؛ َّضي  َّػإذا تحػؾ الحتػدؿ كال أػي التػي أللكهػد ال ػالـ حػذؼ دؿ ،ح ػا الم هػو أم َّػاللكا ختر الحرؼ الهدىف )إف 
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أههػػػد ح ػػػدت تتحػػػرؾ كتىػػػ و ،حػػػو تطكههػػػدح كالت ت ػػػر  ػػػكحي  -مػػػف ،ظمػػػة الىػػػحر  - تخ حهػػػد مكىػػػو كهظههػػػد 
 .(1)ت ظمة الىحر حتو إف مكىو َّزع مههد كا طرب

َُدٌْ بسَىْيُديَبَُشَـَْٔنددىَبًَٓددبؤَٗتدطَبػََِْْنددببببببببدمَدؼِْلًبَُنَشخىَبكِْنددببَِّٓٔدبظَوٌٍُُبًَبَِّٗدببخّدبؽُؼَْْرُبٓدبَٗلتوَوُبًَؽِريًهدٌُُخبقدؿ ت ػدلو:  ًَ

زِؼَضِّضٍ
(2) 

ػً  ضدن َّي هذا ا  ػة ال ر مػة  ػدءت  محػة ) ه ػد لىهىػراؾى ًَّ هػد  ى ( كهػي م كهػة مػف: كىاً  ( اىػم ة مهىػكخة تػػػ)إف 
( حػػرؼ هدىػػف كهدأػػب  ض ػػد التك  ػػدح كاىػػما ال ػػم ر المتأػػؿ تػػاح ك)لهػػراؾ( الػػالـ الم زححلػػة تض ػػد التك  ػػدح )إف 

ك)هراؾ( َّ ؿ م ػدرع مرَّػكعح كَّد،حػا  ػم ر مىػتتر تلػد را )هحػف( ك)ال ػدؼ(  ػم ر متأػؿ َّػي محػؿ هأػب 
مض كؿ تاح ك)َّ هد(  ػدر كم ػركر مت حػؽ تػػػ)هراؾ(ح ك) ػ  ضند( حػدؿ مهأػكب تدلضتحػة مػف ال ػم ر َّػي )هػراؾ( 

 ػػػ  ضند( مض ػػػك ن تػػػا ثده نػػػد إذا  ػػػدف الض ػػػؿ)رأل( إذا  ػػػدف الض ػػػؿ )رأل(  ض ػػػد الرؤ ػػػة التأػػػر ةح ك  ػػػكز أف   ػػػكف )
ح (3) ػ  ضند -ال ػر ر –تم هو ال حـ كالظفح ك  كف إطدلة مف تدب الت ددح كتهك حم ر  ىمكف الم ضكؼ ال ػ ف 

ػػً  ضن )كال محػػة الض ح ػػة  ( كهػػذا طػػكؿ الت دقػػب؛ ح ػػث  ػػدء ختػػر الحػػرؼ  (دلىهىػػراؾى ًَّ هػػد  ى َّػػي محػػؿ رَّػػ  ختػػر )إف 
الهدىػػف )إٌف(  محػػة َّ ح ػػة َّ حهػػد م ػػدرعح أم   قػػكة لػػؾ تلػػدر تهػػد ،حػػو أف تمهػػ  هضىػػؾ مٌهػػدح كتػػتم ف تهػػد مػػف 

إذا رامػكا أذاا كذلػؾ مخدلضتهد كق ؿ: المراد أه ا    ؼ َّي تدهػا؛ كهػذا  ػدؿ ،حػو اتهدمػا تدل ػ ؼ ،ػف المداَّ ػة 
 .(4)ممد  رل ألها ترل د لحا كىمدتا

ػػػدكم لػػػو تكح ػػػد اا ت ػػػدلو:  قكلػػػا ت ػػػدلو َّػػػي قأػػػة ىػػػ دهد  كىػػػؼ  هػػػا أ  ن كد،كتػػػا إلػػػو الحػػػؽ كا 
َْبًَبِعْمَدمَبًََّؼْوٌُذَبَٓدبًَدَٕبَُنَدبؤَْٕبُٗؾْشِىَبزِدَُِّوِبِْٖٓبؽَِْءٍبرَُِيَب ِببِزْشَخىِْ ٌََُِّٖبؤًَتؽَشَبِْٖٓبكَنتَِبخًَُخظَّسَؼْطُبَِِّٓصَبآزَدجِ َِّوِبػََِْْنَدبًَػَََِبخُنَّدطِبًَ

خُنَّدطِبَُدبَّؾٌُْشًَُٕ
(5) 
كفى َّ محة ) لىً ف  أىٍ ثىرى اله دًس  ى  ىٍ  يري (  محة اىم ة طك حػة مهىػكخة  ػدء الختػر َّ هػد  محػة َّ ح ػة غ ػر كى

( ك)أ ثػر( اىػـ ل ػػف  مهأػكبح ك )الهػػدس(  مهىػكخةح كهػذا ال محػػة الطك حػة م كهػة مػػف:  حػرؼ ا ىػتدراؾ )ل ػػف 
م ػػدؼ إل ػػا م ػػركر تدل ىػػرةح ك) ( حػػرؼ هضػػي   محػػؿ لػػا مػػف اف،ػػرابح ك)  ػػ ركف( َّ ػػؿ م ػػدرع مرَّػػكع 

( ؛ ح ػػث طدلػػت كَّد،حػػا متأػػؿ تػػا )ك  اك ال مد،ػػة(ح كال محػػة الض ح ػػة كمػػد ت حػػؽ تهػػد َّػػي محػػؿ رَّػػ  ختػػر )ل ػػف 
(  محػة َّ ح ػة َّ حهػد م ػدرع؛ لتػدؿ  ال محة تدلت دقب؛ َّ دءت ال محة ا ىم ة المهىكخة تحػرؼ ا ىػتدراؾ )ل ػف 

 لػة أخػرل؛ لحتأػر ع ،حو أف  هؤ ء      ركف َّ ؿ اا َّ  ر كف تا غ راح ك ػذلؾ افت ػدف تد ىػتدراؾ َّ ػا د
ألف إرىدؿ الهداة ه مة  هتغػي أف  هظػر الهػدس َّ هػد  ؛ي إ را هـ حدؿ مف   ضر ه مة ااالمخدطت ف َّتاف  حدؿ 

                                                             

 .219ح ص2: جصفوة التف سير  (1)
 .91: ا  ة سورة ىود  (2)
 .232ح ص5: جالمرتؿاإلعراب المفصؿ ل ت ب اهلل ح 419ح ص4: جإعراب القرآف وبي نو  (3)
 .148ح ص12: جالتمرير والتنويرح 590ح ص2: جفتا القدير هظر:   (4)
 .38ا  ة  سورة يوسؼ:  (5)
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هلػدذ لهػـ مػف ا هحطػدط َّػي الػده د كال ػذاب َّػي ا خػرةح كألف اف،ػراض ،ػف  َّ  حمكا أف مد  د،كههـ إل ا خ ػر كا 
 .(1)لؿ كالهظردؽ الرىؿ  ضر ته مة ال الهظر َّي أدلة أ

هددٍَببِِّٗدِبََُْمْضُُٗنِدِبؤَْٕببببم  أخكتا كتهض ذهـ المؤامرة ،حػو أتػ هـ:  كقكلا ت دلو َّي قأة ى دهد  كىؼ 

ظَزتىَسٌُخبزِوِبًَؤَخدفُبؤَْٕبَّإتًَُِوُبخُزِّجترُبًَؤَٗتعُْْبػَنْوُبؿدكٌَُِِٕ
(2) 

  مػػد ىػػالكا مػػف إرىػػدؿ  كىػػؼأهػػا قػػدؿ لته ػػا َّػػي  ػػكاب     لػػكب ا ،ػػف هت ػػا لػػكؿ ت ػػدلو مختػػرن 
أم:   ػػؽ ،حػػي مضدرقتػػا مػػدة ذهػػدت ـ تػػا إلػػو أف  (إهػػي ل حزههػػي أف تػػذهتكا تػػا) م هػػـ إلػػو الر،ػػي َّػػي الأػػحراء

كالخحػػؽح   ر ػػ ح كذلػػؾ لضػػرط محتتػػا لػػاح لمػػد  تكىػػـ َّ ػػا مػػف الخ ػػر ال ظػػ ـح ك ػػمدلؿ الهتػػكة كال مػػدؿ َّػػي الخحػػؽ
( ح َّدل محػػػة ا ىػػػم (3)أػػػحكات اا كىػػػالما ،ح ػػػا ( م كهػػػة مػػػف: الحػػػرؼ الهدىػػػف )إف  ة المهىػػػكخة المؤ ػػػدة تػػػػػ)إف 

هيًهػػػي)كاىػػػما ال ػػػم ر المتأػػػؿ تػػػاح ك  الػػػالـ  ـ ا تتػػػداء كهػػػي لحتا  ػػػد كلتخأػػػ ص الم ػػػدرع تدلحػػػدؿح  (لى ىٍحزي
ح ) حػػزف( َّ ػػؿ م ػػدرع مرَّػػكعح (4)كدخكلهػػد ،حػػو الض ػػؿ الم ػػدرع أحػػد مػػد ذ ػػرا ىػػ تك ا مػػف ىػػتتي الم ػػدر،ة

حكقد ػػةح ك)ال ػػدء(  ػػم ر َّػػي محػػؿ هأػػب مض ػػكؿ تػػا ق  ػػد الض ػػؿ ) حػػزف( كهػػذا طػػكؿ تل  ػػدح كال محػػة ك)الهػػكف( ل
( كهػػذا طػػكؿ الت دقػػب؛ كم ػػيء ال محػػة التػػي كق ػػت ختػػران  الض ح ػػة الم ػػدر،ة ) حزههػػي( َّػػي محػػؿ رَّػػ  ختػػر )إف 

،هػػا  ة  كىػػؼ َّػػي حدلػػة حػػزف مىػػتمرة لغ تػػ -،ح ػػا الىػػالـ–َّ حهػػد م ػػدرع د لػػة ،حػػو أف  ىػػ دهد   لػػكب 
 كخكَّا ،ح ا.

،ح همػػد –كمػػف إطدلػػة الختػػر ال محػػة تدلت دقػػب مػػد  ػػدء َّػػي ىػػكرة ال هػػؼ كقأػػة مكىػػو مػػ  الخ ػػر 
هَدٍَببَِّٗيَبَُْٖبظَغْعَيِْغَبَٓؼَِِبفَسْشًخح قدؿ ت دلو: -الىالـ

َُْْبؤَهَُتببَِّٗيَبَُْٖبظَغْعَيِْغَبَٓؼَِِبفَدسْشًخببكقكلا ت ػدلو:ح (5) هَدٍَبؤَ
ح (6)

َُْْبؤَهَُتبَُيَببَِّٗيَبَُْٖبظَغْعَيِْغَبَٓؼَِِبفَسْشًخكقكلا:  هَدٍَبؤَ
(7) 

ػػػٍترنا ًإه ػػػؾى لىػػػٍف تىٍىػػػتىًط  ى ح ػػػث  ػػػدءت ال محػػػة ا ىػػػم ة الطك حػػػة َّػػػي ا  ػػػدت الثالثػػػة الىػػػدتلة ) ً ػػػيى أى ( مى
( حرؼ  ( كهي م كهة مف: )إف  تهػدح ك)لػف( حػرؼ هضػي هدىف م تا تدلض ؿ كاىمهد  م ر متأؿ مهىكخة تػػ)إف 

ح ك)تىػػتط  ( َّ ػػؿ م ػػدرع مهأػػكب تػػػػ)لف(ح كالضد،ػػؿ  ػػم ر مىػػتتر تلػػد را )أهػػت(   ػػكد (8)كهأػػب كاىػػتلتدؿ
ح ك)م ػي( ظػرؼ م ػدف مهأػكب مت حػؽ تحػدؿ مػف الضد،ػؿ أم  كهػؾ م ػي أك مد ػ دن ،حو هتي اا مكىػو 

(؛ لحض ػؿ )تىػػتط  (ح كال محػة الض  ػيح ك)أػتران( مض ػكؿ تػػا  ػدء مل ػدنام  ح ػة الم ػدر،ة َّػػي محػؿ رَّػ  ختػػر )إف 
                                                             

 .274-273ح ص12: جالتمرير والتنوير  (1)
 .13: ا  ة سورة يوسؼ  (2)
 .373ح ص4: جتفسير ابف  ثير  (3)
 .15ح ص1جال ت ب:   (4)
 .67: ا  ة سورة ال يؼ  (5)
 .72: ا  ة سورة ال يؼ  (6)
 .75: ا  ة سورة ال يؼ  (7)
ح 1: جمغنػػي اللبيػػب( تدلم ػػدرعح َّتهأػػتا دالمػػدن كتهضػػي م ػػمكها ت ػػد إثتػػدت كت ػػ ف كقك،ػػا َّػػي زمػػف المىػػتلتؿ. اهظػػر: لػػفتخػػتص )  (8)

 .287: صالمعجـ الوافيح 314ص
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أه ػػا لػػف  أػػتر ،حػػو األَّ ػػدؿ التػػي  ح ػػث  ؤ ػػد لمكىػػو  ( ىػػ دؽ ال ػػالـ  ػػدف لحخ ػػر 67َّضػػي ا  ػػة )
كف ك  ػػؼ ىػ لـك تهػػدح  ح (1) ا،حػػو مػػد  ركهػػا مه ػػرن  أػػتر ،حػػو مػد ظػػدًهريا مه ػػرح كاألهت ػػدء كالأػػدلحكف    ىأػًتري

ػػد َّػػي ا  ػػة )  مػػد َّػػي ا  ػػة  -،ح همػػد الىػػالـ–ح ػػرط الػػذم ا ػػترطا الخ ػػر ،حػػو مكىػػو ( َّض ػػا تك  ػػد ل72أم 
(67.) 

ػػػد ا  ػػػة ) ػػػد ت ػػػرار ل  ػػػة )75كأمى (ح ك ػػػدءت لحتػػػذ  ر تدل ػػػرط األكؿح كَّػػػي ذلػػػؾ تك  ػػػد 72( َّهػػػي أ  ن
ـٍ أىقيػٍؿ )ا قػدؿ َّ هػد كهػذا تخػالؼ قأػة الىػض هة َّإه ػ حَّي قأة قتؿ الغالـلح م ر )لؾ(ح ك)إه ؾ( كهذا  ًإه ػؾى لىػٍف أىلىػ

ٍتران  ـٍ أىقيػٍؿ ًإه ػؾى )د ال ػم ر َّػي الثده ػة دكف األكلػو ا أ  ػكالضػرؽ تػ ف الأػكرت ف أه ػ (تىٍىتىًط  ى مىً يى أى كقػدؿ َّػي  (حأىلىػ
ـٍ أىقيػػٍؿ لىػػؾى ًإه ػػؾى )الثده ػػة  ه   (حأىلىػػ  حمػػد  ػػيء تػػذلؾ لحز ػػددة َّػػي م دَّحػػة ال تػػدب ،حػػو رَّػػض الكأػػ ة مػػرة ت ػػد مػػرةكا 

ألػ س أهػؾ  حة ثده ػةثػـ أتػو ذلػؾ مػر  ح اتيػضٍ ه  ا ك،ى تيػمٍ حي كهذا  مد لك أتو افهىدف مد هه تػا ،هػا َّى  حلأتركالكىـ ت دـ ا
ـٍ أىقيػٍؿ ًإه ػؾى ): ا ق ػؿ َّػي المالمػة أك ن تز د َّي لكما كت ه ضا  ك ذلؾ َّ ؿ هدههد َّإه   ـٍ أىقيػٍؿ لىػؾى ) :ثػـ ق ػؿ ثده ػدن  (أىلىػ أىلىػ

 .(2)(ًإه ؾى 
 :  وج ءت على ش ؿ وامدلفعؿ ن سخ جملة التي وقعت خبًراالصورة الث لثة: ال -ث لثً 

كرد ختر الض ؿ الهدىف  محة َّ ح ة َّي آ ػدت قأػص األهت ػدء تهىػتة  ت ػرة الخبر جملة فعلية: الش ؿ: 
ة مد ت ف  محة َّ ح ة َّ حهد مدضو ك محة َّ ح ة َّ حهد م درعح كهك الغدلب َّي آ دت قأص األهت دءح كمف أمثحػ

هدٍَبرُِيَبٓدبًُنَّددبَٗسْدؾِبكَدسْظَدذَّخبػَِدَبآؼدسِىِٔددبببببب: قدؿ ت دلو ،ح همد الىالـح–مد كرد َّي قأة مكىو م  الخ ر  ذلؾ:

 (3)دهَقَقً
( َّ ؿ مػدضو هػدقص هدىػف متهػي ،حػو الىػ كف  يه د) محة اىم ة مهىكخةح م كهة مف  ( يه د هىٍتغً َّ محة )

ح كاىػػػما ال ػػػم ر (4)زمػػػدف ك ػػػكد الختػػػرح َّد ػػػتر د َّػػػي دخكلهمػػػد ،حػػػو المتتػػػدأ كالختػػػرح كت حًُّلهمػػػد تػػػدلختر  ض ػػػد
َّ ػؿ م ػدرع مرَّػػكع ك،المػة رَّػػ  ال ػمة الملػدرة ،حػػو ال ػدء المحذكَّػة مػػف الرىػـ تخض ضنػػد؛  (هىٍتػػغً )المتأػؿ تػاح ك

ح كالضد،ػػؿ  ػػم ر مىػػتتر (6)هىٍتًغ ػػا(ح كالمض ػػكؿ تػػا محػػذكؼ  ػػم ر متأػػؿ تلػػد را ) (5)ألههػػد مػػف  ػػدءات الزكالػػد
...( َّػػي محػػؿ هىٍتػػغً كغالمػػاح كال محػػة الض ح ػػة الم ػػدر،ة ) ك كتنػػد تلػػد را )هحػػف(   ػػكد ،حػػو هتػػي اا مكىػػو 

لضتػػدا ذلػػؾ الػػذم ذ ػػرت مػػف َّلػػد الحػػكت َّػػي ذلػػؾ  هأػػب ختػػر  ػػدف كهػػذا طػػكؿ الت دقػػبح أم "قػػدؿ مكىػػو 
 .(7)ؿ الذم هر دا هك ههدلؾ"المك   هك الذم  ه د هطحيتيايح َّإف  الر 

                                                             

عرابو  (1)  301ح ص3: جمع ني القرآف واع
 14ح ص6: جإعراب القرآف وبي نوح 236ح ص5: جتفسير أبي السعود هظر:   (2)
 .64: ا  ة سورة ال يؼ  (3)
 335ح ص4: جشرح المفصؿ  (4)
 .630ح ص5: جإعراب القرآف وبي نوح 221ح ص15: جلجدوؿا  (5)
 .203ح ص7: جالبمر المميط  (6)
 .353ح ص3: جفتا القدير  (7)
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َّػػي ا  ػػة الىػػدتلة تػػدكف  ػػدءح أٌمػػد َّػػي ىػػكرة  كىػػؼ َّحػػـ تحػػذؼ ال ػػدء َّػػي  الض ػػؿ )هتػػغ( م ػػيء نالمػػظ
ح كالىػتب َّػي ذلػؾ أف  الحػدث مختحػؼ َّػي (1)"ق ُلوا ي  َأب ن  م  َنْبِغي ىػِذِه ِبضػ َعتُن  ُرد ْت ِإَلْينػ َّي قكلا " )هتغي(

ه مػػد  ا  تػػ فح كأف  الىػػ دؽ  ك ػػع ذلػػؾ؛ َّهىػػ دف الحػػكت لػػ س هػػك ممػػد  تغ ػػا مكىػػو  ،حػػو ك ػػا الحل لػػةح كا 
ح كأٌمد َّػي ىػكرة  كىػؼح َّدلط ػدـ هػك مػد  أف  ت حـ مها كهك الخ ر  تغي ال خص الذم  ر د مكىو 

فح َّحٌمػد  ػدف مػد َّػي ال هػؼ لػ س هػك مػد  تغػكف حػذؼ مػف الحػدث  تغكف كهك ىتب رححتهـح َّضػرؽ تػ ف التغ تػ 
همػػد هػك ،المػة ،حػػو المك ػ  الػذم   ػػدكف َّ ػا تغ ػػتهـح  إ ػدرة إلػو ،ػػدـ إرادة هػذا الحػدث ،حػػو ك ػا التمػدـح كا 

 .(2)كلـ  حذؼ مهاح َّهدىب  ؿُّ ملدما كاا أ،حـ ر الض ؿ  دمالن كلٌمد  دف مد َّي  كىؼ هك تغ تهـ ذ 
َٖبببببببببببكمهاح قكلا ت دلو ،حػو لىػدف أخػكة  كىػؼ:  ِٓد َٕب ٌُدٌ ًْبَظ َٕبَلَشمدًدبَؤ ٌُدٌ ٌُُّعدَقبَلعَّدَبَظ ًُُشب َِّدِوبَظلتَعدُاخبَظدزت ٌُُخبَظدُ هدد

خُتيدٌُِِنيَ
(3) 

هدىػف مرَّػكع َّ ػؿ م ػدرع ( تىٍضتىػؤيا( اىػم ة مهىػكخة م كهػة مػف: )تىٍضتىؤيا تىٍذ يري  يكىيؼى )ح ث  دءت  محة 
 (تىػػٍذ يري ح ك)تلػػد را )أهػػت(   ػػكد ،حػػو هتػػي اا  كىػػؼ  دح كاىػػمهد  ػػم ر مىػػتتر ك كتنػػك،المػػة رَّ ػػا ال ػػمة

تلػػد را )أهػػت(ح ك ) كىػػؼ( مض ػػكؿ تػػا مهأػػكب تدلضتحػػةح  مرَّػػكع كالضد،ػػؿ  ػػم ر مىػػتتر ك كتنػػد َّ ػػؿ م ػػدرع
تػػذ ر  كىػػؼ كتتض ػػ  ،ح ػػا؛  أم   تضتػػا ك  تػػزاؿ؛ تىٍضتىػػؤيا ( َّػػي محػػؿ هأػػب ختػػرتىػػٍذ يري  يكىيػػؼى كال محػػة الض ح ػػة )

 :  (4)ال د،ر َّحذؼ حرؼ الهضي  مد َّي قكلا
 ػػيَفُقْلػػػػُت َيِميػػػػَف الل ِو َأْبػػػػَرُح َق ِعػػػػًدا    َولػػػَػْو َقَطُعػػػػػوا َرْأِسػػػي َلَدْيػػػػِؾ َوَأْوَص ِلػػػ

ـى إذا لػـ   ػػف م ػا كد لػة الحػذؼ؛  ،المػةي افثتػػدت   ػكف ،حػو الهضػػي ل ػػدـ ا لتتػدس تدفثتػدت َّػػإف اللىػ
 .(5)التتةى 

هدٍَبزََتبكَؼََِوُبًَسِريُىُْْبىدزخبكَغْدحٌَُِىُْْببب: ت د تحط ما األأػهدـ ،حو لىدف هت ا إتراه ـ  ت دلو كمهاح قكلا

بِْٕبًدٌُٗخبَّنْيِوٌَُٕ
(6) 
(  محػة اىػم ة مهىػكخة طدلػت تدلت دقػبح تت ػكف مػف: ) ػدهكا( َّ ػؿ مػدضو هػدقص  دهيكا  ىٍهًطليكفى ) َّ محة

َّي محؿ  ـز َّ ػؿ ال ػرطح ك)الػكاك(  ػم ر متأػؿ َّػي محػؿ رَّػ  اىػـ  ػدف ،دلػد ،حػو األأػهدـح ك) هطلػكف( 
َّ ػػؿ م ػػدرع مرَّػػكع تثتػػكت الهػػكف ألهػػا مػػف األَّ ػػدؿ الخمىػػة كَّد،حػػا متأػػؿ تػػا كهػػك )كاك ال مد،ػػة(ح ك ػػكاب 

ؼ دؿ  ،ح ا مد قتحا أم َّدىالكهـح كال محػة الض ح ػة الم كهػة مػف الض ػؿ الم ػدرع كالضد،ػؿ َّػي محػؿ ال رط محذك 
 لػكؿ للكمػا: اىػالكهـ إف  ػدهكا ممػف  يٍمً هيػا الهطػؽ ك لػدر ،حػو ال ػالـ  هأب ختػر ) ػدف(؛ َّىػ دهد إتػراه ـ 

                                                             

 .65: ا  ة سورة يوسؼ  (1)
 .21: صالقرآني بالغة ال لمة في التعبير  (2)
 .85: ا  ة سورة يوسؼ  (3)
 .137: صالبيت مف الطويؿ َلمرئ القيس  ينظر: ديواف امرئ القيس  (4)
 .302ح ص4ج تفسير أبي السعود:ح 498ح ص2: جال ش ؼ هظر:   (5)
 .63: ا  ة سورة األنبي ء  (6)
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ػػػٍف    ػػػت حـ ك    حػػػـ لػػػ س  أف  تػػػ ف لهػػػـ أف   ك ضهػػػـ مػػػد  لػػػدؿ لػػػا َّ   ػػػب ،هػػػا تمػػػد  طدتلػػػاح أراد إتػػػراه ـ  مى
 -،ح ػا الىػػالـ–ح كد لػة ذلػػؾ أف  هت هػد إتػػراه ـ (1)تمىػتحؽ لح تػددةح ك   أػػع َّػي ال لػػؿ أف  طحػؽ ،ح ػػا أه ػا إلػػاه 

  ته ـ ك ىخر مههـ.
أخػػرج ال ػػالـ مخػػرج  ؛ ح ػػث إف  ىػػ دهد إتػػراه ـ (2)ك ػػذلؾ خػػرج ال ػػالـ إلػػو أىػػحكب كَّػػف الت ػػر ض

 كق هـ َّي ا ،تراؼ تاف ال مددات التي ،تدكهد ل ىػت ت لهػة  ههػـ إذا قػدلكا    هطلػكف قػدؿ لهـ تمد الت ر ض 
لهـ: َّ  ؼ ت تدكف مف    ز ،ػف الهطػؽ ك لأػر ،ػف أف   حػـ تمػد  لػ  ،هػدا َّػي الم ػدف الػذم هػك َّ ػاح َّهػذا 

كأدَّػػػ  ال ػػػالـ مػػػف َّػػػرض التدطػػػؿ مػػػ  الخأػػػـ حتػػػو تحزمػػػا الح ػػػة ك  تػػػرؼ تػػػدلحؽ َّػػػإف ذلػػػؾ أقطػػػ  ل ػػػتهتا 
 .(3)لم دترتا

هدددٍَبخزْدَٖبؤَُّّببَِّٕبخُتوَدٌَّْبخعْعَنتددؼَلٌُِِٗببب... : -،ح همػد الىػالـ–كقػدؿ ت ػدلو َّػي قأػة مكىػو مػػ  أخ ػا هػدركف 

ًًَددًُخبَّوتعٌَُُِٗنِِبكَُبظُؾِْٔطْبزَِِبخُتإَػْذخءَبًَ بظَفْؼَِتنِِبَٓغَبخُتوٌَِّْبخُظَّدُِِٔنيَ
(4) 

(  محػػة اىػػم ة مهىػػكخة تػػػػ) دد( كهػػي م كهػػة كى ػػدديكا  ىٍلتيحيػػكهىًهي ػػدءت  محػػة ) َّػػي ا  ػػة ال ر مػػة الىػػدتلة
مػػف: )الػػكاك( حػػرؼ ،طػػؼح ك) ػػدد( َّ ػػؿ مػػدضو هػػدقص هدىػػف كاىػػما ال ػػم ر المتأػػؿ تػػاح ك) لتحػػكف( َّ ػػؿ 
 م ػدرع مرَّػكع ك،المػة الرَّػ  ثتػكت الهػكفح ك )الػكاك( َّد،ػؿح ك)الهػكف( الثده ػة لحكقد ػةح ك)ال ػدء(  ػم ر متأػػؿ
َّػي محػػؿ هأػػب مض ػكؿ تػػا ق  ػػد الض ػػؿ ) لتحػكف( َّطدلػػت ال محػػة تدلتل  ػػدح كال محػة الض ح ػػة الم ػػدر،ة ) لتحػػكههي( 

كهػك  –َّي محؿ هأب ختر ) ػدد(ح كهػذا الض ػؿ  ػدؿ ،حػو قػرب حأػكؿ ال ػيء؛ أم قػدؿ هػدركف  ػد اتػف أمػي 
هأػدرم كقػدرتكا قتحػي حػ ف هه ػتهـ ،ػف إف  اللـك اىتذلكهي كقهركهي كلـ  تدلكا تي للحة أ -هداء اىت طدؼ كترَّؽ

  ػمتكف تػي أل حػا َّػإههـ     حمػكف ىػر َّي مه هـ؛ َّال تض ؿ مػد  د تذلؾ كى ي َّي  ضهـ كلـ آؿ  هدناذلؾ َّاه
؛ كهػذا  ػدؿُّ ،حػو أه ػا ،در ػهـ م در ػة  ػد دة ثػـ (5)ر ال دك تمد  أ ب المرء مف م ركاَّ حؾح كال مدتة ىرك 

 ىح ـ خ  ة اللتؿ.
ػدح قكلػا ت ػدلو َّػي قأػة مكىػو مػ  الخ ػر  ًَبِرتبهَددٍَبب: -،ح همػد الىػالـ–كمف األمثحة ،حػو ذلػؾ أ  ن

ٌُٓعََبُِلَعَدهُبَُدبؤَزْشَقُبلَعََّبؤَزُِْؾَبَٓفَْٔغَبخُتسَمْشَِّْٖبؤًَْبؤَْٓنَِِبلُوُسًد
(6) 

 

                                                             

 .336ح ص6: جإعراب القرآف وبي نوح 489ح ص3: جفتا القدير  (1)
ػد؛ ألف  الم هػو تد،تتػدرا  ضهػـ مػف ،ػرض الحضػظ أم مػف  دهتػا فف التعريض  (2) : هك الد لة ،حو الم هو مف طر ػؽ المضهػـك كىػمي ت ر  ن

 .311ح ص2: جالبرى ف في علـو القرآفك ىمو التحك ع؛ ألف  المت حـ  حكح مها لحىدم  مد  ر دا. 
 .489ح ص3: جفتا القدير  (3)
 .150 : ا  ةسورة األعراؼ  (4)
 .65ح ص5: جروح المع ني  (5)
 .60ا  ة  سورة ال يؼ:  (6)
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ػػ ى ) َّدل محػػة ا ىػػػم ة الطك حػػػة ت ػػػو أىٍتحيػػػغى مىٍ مى ٍ فً  ى أىٍتػػػرىحي حى ( طدلػػػت تدلت دقػػػب؛ كقػػػد اختحػػػؼ الهحػػػدة اٍلتىٍحػػػرى
) همد: هػي الهدقأػةح كَّػي اىػمهد كخترهػد أحػدي َّػي قكلػا )  أتػرح(:  لػكؿ ال  تػرم " (1)كالمضىركف َّي الض ؿ )تىًرحى

ح كحػػذؼ الختػػر َّػػي هػػذا التػػدب هػػص  ت ػػض  أم   أتػػرح أًىػػلحد لػػة ،ح ػػا؛  أحػػدهمد: خترهػػد محػػذكؼ :هػػدف ٍ كى  ري
 :(2)أها     كز كلك تدل ؿ؛ إ  َّي  ركرة  لكؿ ال د،ر الهحك  ف ،حو

 َلَيفػػػػي عليػػػَؾ لِلْيَفػػػػٍة ِمػػػػْف خ ئػػػػػٍؼ     َيْبغػػػػي جػػػواَرؾ ميػػػػَف ؿ ُمِجْيػػػػػػرُ 
 أم: ح ف ل س َّي الده د مي  ر

ػػ (حتػػو أتحػػغ)كالثػػدهي: الختػػر  ػػ ثػػـ حػػذؼ ا ىػػـح ك  ػػؿ ؛رم ٍ كالتلػػد ر:   أتػػرح ىى  د ػػم ر المػػت حـ ،ك ن
 ؛أم   أَّػػدرؽ الىػ ر حتػػو أتحػػغ : خػػر: هػي التدمػػة كالمض ػػكؿ محػذكؼكالك ػا اح مهػاح َّاىػػهد الض ػؿ إلػػو المػػت حـ

أههػد هدقأػة تم هػو )   -كاا أ،حػـ –ح كَّي هظر التدحث أف  الأػح ع (3)أم   أَّدرقا : لكلؾ:   أترح الم دف
 ػد ف  دألف الحػدؿ كال ػالـ م نػ ؛كقػد حػذؼ الختػرأزاؿ(ح كهذا مد ذهب إل ا الزمخ رم كقدؿ تػا؛ ح ػث  لػكؿ: " 

ػػ حأمػػد الحػػدؿ َّألههػػد  دهػػت حػػدؿ ىػػضر ح،ح ػػا غد ػػة م ػػركتة  (حتػػو أتحػػغ م مػػ  التحػػر ف)د ال ػػالـ َّػػألف قكلػػا كأم 
 .(4)("  أترح أى ر حتو أتحغ م م  التحر ف)د أف   كف الم هو: تىتد،و مد هي غد ة لاح َّال ت

كتمػػدلؤ َّر،ػػكف كماللػػا  كمػػف ختػػر الض ػػؿ الهدىػػف مػػد كرد َّػػي ىػػكرة األ،ػػراؼ كقأػػة ىػػ دهد مكىػػو 
 للكما كحكارا م هـ. -،ح ا الىالـ -قكماح كهأ حة ى دهد مكىو -،ح ا الىالـ–كطغ دها ،حو مكىو 
ٍَبػَغَبسَزٌُُّْْبؤَْٕبُّيِِْيَبػَذًًَُُّْْبًََّغْعَختِِلٌَُهدٌُُخبقدؿ ت دلو:  ْٖبزَؼْذِبٓدبـِحتعَندبهد َِبؤَْٕبظَإتظَِْندبًَِٓ ْْبكِِبخُتإَسْكِبؤًُرِّندبِْٖٓبهَسْ

كََْنْظُشَبًَْْقَبظَؼٌََُِْٕٔ
(5) 

ػديك  ي ) َّدل محة ا ىم ة المهىكخة الطك حة تدلت دقػب ـٍ أىٍف  يٍهًحػؾى ،ى تُّ يػ م كهػة مػف: )،ىػو( َّ ػؿ ( ـٍ ،ىىػو رى
ح األمػر المحتػكبمدضو هدقص  دمد مف أَّ دؿ الر ػدء متهػي ،حػو َّػتع ملػدرح كم هدهػد تر ػي كقػكع الختػر َّػي 

( اىػػـ ،ىػػو مرَّػػكع تدل ػػمة كهػػك م ػػدؼ ك)ال ػػدؼ(  ػػم ر َّػػي تُّ يػػـٍ رى ح ك)(6)كاف ػػضدؽ مػػف كقك،ػػا َّػػي الم ػػركا
ك) هحػػؾ( َّ ػػؿ م ػػدرع مهأػػكب تػػاف كَّد،حػػا  ػػم ر ك)أٍف( حػػرؼ مأػػدرم كهأػػبح محػػؿ  ػػر م ػػدؼ إل ػػاح 
ـٍ )مىتتر تلد را )هك(ح ك ديك  ي ( مض كؿ تا مهأكب ك،المة هأتا الضتحةح ك)ال دؼ(  م ر متأب َّػي محػؿ ،ى

                                                             

َّ ؿ مدضو متهي ،حو الضتع مف أخكات  دف الهدقأػةح تض ػد ا ىػتمرار كاتأػدؼ ا ىػـ تم ػمكف الختػرح كهػي هدقأػة التأػرؼ ك ػاتي   (1)
ح هحك: لف أترحى م دهي.  هظر: مههد المد ي كالم درع َّلطح كاىـ الضد،ؿ هددرانح كتاتي )أترح( تدمة تم هو: أدىعي أك  المعجـ الوافي فػي أتريؾي

 .112-111: صأدوات النمو العربي
ػد فح الكأػدَّ ف لحخمػر.  هظػر:   (2) أوضػا الت ت مف ال دمؿح ل تداا تف أ كب التم مي أحد   راء الدكلة ال تدى ةح ك دف أحد ال  راء الم ي

 .192ح ص11: جخزانة األدبح 271ح ص1: جشرح األشمونيح 287ح ص1: جالمس لؾ
ح 7: جالػػػػدر المصػػػػوفح 300-299ح ص4: جال تػػػػ ب الفريػػػػدح 298ح ص3: جمعػػػػ ني القػػػػرآفح كاهظػػػػر: 854ح ص2: جالتبيػػػػ ف  (3)

 .517ص
 .731ح ص2: جال ش ؼ  (4)
 .129: ا  ة سورة األعراؼ  (5)
 200: صالمعجـ الوافي في أدوات النمو العربي  (6)
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 ٌر م دؼ إل اح كهذا المض كؿ ق  د الض ؿ) هحػؾ( َّطدلػت ال محػة تدلتل  ػد تػدلمض كؿ تػاح كال محػة الض ح ػة الم كهػة 
)أف  هحػػؾ( َّػػي محػػؿ هأػػب ختػػر ،ىػػوح كالتلػػد ر: ،ىػػو أمػػر رت ػػـ هػػالؾح ك  ػػكز أف  مػػف المأػػدر المػػؤكؿ

ػػػد أم ،ىػػػو رت ػػػـ    ػػػكف التلػػػد ر مػػػؤك ن تتاك ػػػؿ المأػػػدر الم ػػػتؽ َّ  ػػػكف تػػػاك الن لتاك ػػػؿ أم: ،ىػػػو رت ػػػـ هال ن
ػػد رت ػػـ أف  هحػػؾ َّر،ػػكف كقكمػػا ك   ح ػػـ تخحضػػكههـ َّػػي أر ػػهـ ت ػػد هال هػػـ  ل ػػؿ   ح أم قػػدؿ مكىػػو (1)هدل ن

ك هظػر   ػػؼ ت محػكف ت ػػد اىػػتخالَّ ـ مػف افأػػالح كافَّىػػددح كالغػرض تحر  ػػهـ ،حػػو طد،ػة ااح كقػػد حلػػؽ 
ح كافت ػدف تض ػؿ الر ػدء دكف ال ػـز َّ ػا هػكع (2)إىػرال ؿ أرض مأػر ياا ر دء مكىػو َّػاغرؽ َّر،ػكف كمحػؾ تهػ

قأػػدء لالت ػػدؿ ،حػػو أ،مػػدلهـ ل ػػمػػف األدب مػػ  اا ت ػػدلوح  اا ت ػػدلو  دالت ػػرض إلػػو ر ػػزدادكا مػػف التلػػكل ك كا 
 .كهأرا

 :اقتراف الخبر الجملة ب لف ء
  ثػر َّػي األىػػحكب ال رتػي اقتػػراف ختػر المتتػدأ تػػػػ)الضدء(ح كالضػدء حػػرؼ  ػاتي لػرتط أ ػػزاء ال محػة كتا  ػػد 

 مد ت حػـح َّ ػاف دخػكؿ الضػدء ،حػو الختػر إهمػد  د، ك ن  "المتتدأ كالختر مرتتطدف ارتتدطند،القة ت  هد تت ض ك
 .(3)  كف لتلك ة هذا ا رتتدط"

 
ػػد( التػػي هػػي حػػرؼ تىػػ ط َّ ػػا (4)كأ ػػدز الهحػػدة اقتػػراف ختػػر المتتػػدأ تدلضػػدء ك كتنػػد ح كذلػػؾ ،هػػد دخػػكؿ )أم 

 حؿ  ػرطا قػدلـ ملػدـ أداة ال ػرط كَّ ػألهػ(؛ مهمد   ػف مػف  ػيءػػػ)ت (أمػد) لػدركف  الهحدة  مهكرم هو ال رطح ك 
 .(5)كلذلؾ   دب تدلضدء

ػػد( كلػػـ  لتػػرف  كاتهػػد تدلضػػدء؛ َّهػػذا   ػػكف ،هػػد الهحػػدة مػػف تػػدب ال ػػركرة ال ػػ ر ةح  لػػكؿ  ذا كردت )أم  كا 
 :  (6)ال د،ر

ػػػػػ  الِقتَػػػػػػ ُؿ َل ِقتَػػػػػػػػػػ َؿ َلػػػػػػػػػديُ ـُ   ا في ِعَراِض المػػػػػواِ ِب ول ف  َسْيػػػػػػرً      فأم 
 ،حػو إثػر ذلػؾ تاتي )أم د( َّي اللرآف ال ػر ـ غ ػر ملترهػة تدلضػدء أم محذكَّػة؛ َّػإف  الهحػدة كالم ػرت فكقد 

ـْ : " لػػدركف لهػػدح  لكلػػا ت ػػدلو ـْ َأَ َفػػْرُت ػػ  ال ػػِذيَف اْسػػَود ْت ُوُجػػوُىُي ت ػػد ألأػػؿ َّ لػػدؿ لهػػـ أ ضػػرتـ ح كالتلػػد ر: ا(7)"َفَأم 
 .(8)إ مده ـ
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للرآه ة التي  دء َّ هد الختر ملترهند تدلضدء َّػي آ ػدت قأػص األهت ػدء كى  رض التدحث ت ض ال كاهد ا
 محؿ الدراىة.

كهػػك َّػػي الىػػ ف كتاك حػػا رؤ ػػد أػػدحت ا َّػػي  كمػػف األمثحػػة ،حػػو مػػد كرد َّػػي قأػػة ىػػ دهد  كىػػؼ 
ِٖبؤََّٓدبؤَلَذًُُٔدبكََْغْوِِبسَزَّوُبخَْٔشًالى فح قدؿ ت دلو:  ِِبخُغِّفْ خُتأخَشُبكَُْقَِْرُبكَعَإتًَُُبخُيَّْْشُبِْٖٓبسَؤتعِوِبهُنَِِبخُتإَْٓشُبخبًَؤََّٓدبّدبفدلِسَ

خَُّزُِبكِْوِبظَغْعَلتعِْدِٕ
(1) 

ػػ ػػدء  محػػة ) ػػد أىحى ٍمػػرن أىم  ت ػػاي خى طك حػػة تدلت دقػػب تت دقػػب ال محػػة الض ح ػػة الم ػػدر،ة الختػػر  (ادي يمد َّى ىٍىػػًلي رى
ػػد( حػػرؼ  ػػرط كتضأػػ ؿ  ػػكتك  ػػدح ك)المضػػردح َّهػػي م كهػػة مػػف )أم  ػػد( دي يمدأىحى ( متتػػدأ؛ ألف  ا ىػػـ الكاقػػ  ت ػػد )أم 

ػػد َّمتتػػدأ ح كهػػك م ػػٌرؼ تإ ػػدَّة ال ػػم رح كال محػػة الض ح ػػة الم ػػدر،ة (2)المضتكحػػة الم ػػددة المػػ ـح إف  ػػدف مرَّك،ن
 الم كهة مف: )َّ ىلي( الضدء راتطة كاق ة َّي  كاب )أٌمد(ح ك) ىلي( َّ ؿ م ػدرع كَّد،حػا  ػم ر مىػتتر تلػد را

ت ػػاي )هػػك( ك ) ؛ كهمػػد قٌ ػػدا الض ػػؿ ) ىػػلي( تدلت ػػددح كال محػػة  (رى مض ػػكؿ تػػا أكؿ مهأػػكب ك)خمػػران( مض ػػكؿ تػػا ثػػدفو
ه مػد دخحػت الضػدء َّػي ختػر المتتػدأ  الض ح ة الملترهػة تدلضػدء كمػد ت حػؽ تهػد َّػي محػؿ رَّػ  ختػر المتتػدأ )أحػد مد(؛ كا 

ؿ اٍلميٍتتىدىأ ل ىكههى ًَّي )أم د( مف م هو ال  ٍرط َّى ىدفى مك  هىد لمد  كهػد اٍلمي ػدزل ل محػة اد ت كف ًَّػي أك  تهىػد ل ػه هـ أخر 
تىػػر ػػد ًَّػػي تىٍلػػ ؛ًإلىػػو اٍلخى ؛ كالم هػػو: (3)أ  ػػدل كض مػػف َّ ػػؿ ال  ػػٍرطًد ر حػػرؼ ال  ػػٍرط كى  حيػػكا اٍلمتتػػدًلػػلىال  تًحػػي اٍلضىػػدء مى

ف الىػػ ف ك  ػػكد إلػػو مػػد  ػػدف ،ح ػػا مػػف ا َّ خػػرج مػػد الػػذم رأل أهػػا   أػػر خمػػرن م  ػػد أػػدحتي َّػػي الىػػ ف أٌمػػ"أ
د ا خػػر الػػذم رأل ،حػػو رأىػػا ختػػز َّ لتػػؿ ك  حػػؽ ،حػػو خ ػػتة َّتا ػػؿ الط ػػر مػػف لحػػـ ىػػلي ىػػ دا الخمػػرح كأٌمػػ

 .(4)"رأىا
ؤَّٓدبخُغَّلِْنَصُبكٌَدَٗطْبَُِٔغدًنِيَبَّؼٌََُِْٕٔبكِِب: -،ح همد الىالـ–ك ذلؾ قكلا ت دلو َّي قأة مكىو م  الخ ر 

 (5)دإَسَدْضُبؤَْٕبؤَػِْسَيدبًًَدَٕبًَسخءَىُْْبَِِٓيٌبَّإتخُزُبًََُّبعَلِْنَصٍبؿَقْسًخُتسَمْشِبكَ
(  ػدء الختػر َّ هػد  محػة اىػم ة مهىػكخة ملترهػة تػػػ)الضدء( أم د الى ًض هىةي َّى دهىٍت ًلمىىدً  فى ) َّدل محة ا ىم ة

كتك  ػدح ك)الىػػض هة( متتػدأح ك)الضػدء( راتطػػة ك كتػدن لك ػكد )أم ػد(ح كهػػي م كهػة مػف: )أم ػد(: حػػرؼ  ػرط كتضأػ ؿ 
ل ػػكاب ال ػػرط كاق ػػة َّػػي ختػػر المتتػػدأح ك) دهػػت( َّ ػػؿ مػػدضو هػػدقص هدىػػف كاىػػما  ػػم ر مىػػتتر تلػػد را )هػػك( 
  ػػكد ،حػػو الىػػض هة ك)التػػدء( تػػدء التاه ػػث الىػػد هة حػػرؼ   محػػؿ لػػا مػػف اف،ػػرابح ك)لمىػػد  ف(  ػػدر كم ػػركر 

لضتحػػة ألهػػا ممهػػكع مػػف الأػػرؼح كال محػػة ا ىػػم ة الملترهػػة تدلضدء)َّ دهػػت مت حػػؽ تختػػر ) دهػػت( ك،المػػة ال ػػر ا
ػػد( كالضػػدء تلكلػػػا (6)لمىػػد  ف( َّػػي محػػؿ رَّػػ  ختػػر المتتػػػدأ )الىػػض هة( ح كهػػذا طػػكؿ الت دقػػب؛ كقػػػد َّيًأػػؿ تػػ ف )أم 

                                                             

 .41ا  ة : سورة يوسؼ  (1)
 .242ح ص4: جالبرى ف في علـو القرآف  (2)
 .147ح ص1: جاللب ب في علؿ البن ء واإلعراب  (3)
 .47ح ص2: جصفوة التف سير  (4)
 .79: ا  ة سورة ال يؼ  (5)
 .الخبرأصؿ التعبير: )ميم  ي ف مف شيء ف لسفينة   نت.. فلّم  مّلت )أّم ( ممّؿ الشرط وفعلو انتقلت الف ء إلى   (6)
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ػػ) ضأػػؿ تػػ ف )الىػػض هة(ح قػػدؿ اتػػف ه ػػدـ: ك  كم ػػيء ح (1)تكاحػػد مػػف أمػػكر ىػػتة أحػػدهد المتتػػدأ (الضػػدء)كتػػ ف  (دأم 
ال محػػة ا ىػػم ة مىػػتكقة تػػػػ)أٌمد( كخترهػػد  محػػة اىػػم ة ملترهػػة تدلضػػدء لغػػرض الت ػػدف كالتضأػػ ؿ لألحػػداث ال   تػػة 

 دهػػػت لمىػػػد  ف  ػػػ ضدء    كلػػػـ  طػػػؽ لهػػػد أػػػترنا؛ َّدلىػػػض هة التػػػي خرقهػػػد الخ ػػػر  التػػي رآهػػػد مكىػػػو 
ًٍَّ  مىٍف ظحمهـ   محكف َّي التحر تلأػد الت ىػبح َّػاردت أف أ  حهػد م  تػة لػلال  غتأػتهد المحػؾ   لدركف ،حو دى

 .(2)الظدلـ
ًَؤََّٓددببا ت ػدلو: كقكلػح (3)خُّشْىِوَئُددبىُـتْدٗددًبًًَُلتدشًبببًَؤََّٓدبخُتـُُُّبكٌَدَٕبؤَزٌَخهُبُٓآِْنَِْْٖبكَخَؾِدْندبؤَْٕببكمها قكلا ت دلو: 

خُتفِذخسُبكٌَدَٕبُِـَُُِْْٖٓبَّعَِِْْْٖٔبكِِبخُتَٔذِّنَصِ
(4) 

ػدح َّد  ػة األكلػو  َّضي ا  ت ف الىدتلت ف  دء الختر  محػة اىػم ة مهىػكخة ملترهػة تدلضػدء ك كتنػد لك ػكد أم 
قكلػا )أتػكاا(ح كهػذا طػكؿ  دءت  محة )َّ دف أتكاا مؤمه ف( َّي محؿ رَّ  ختر المتتدأح كال دلد هك ال م ر َّػي 

ػػػد لغػػػرض الت ػػػدف  الت دقػػػب؛ كم ػػػيء ال محػػػة ا ىػػػم ة مىػػػتكقة تػػػػػ)أٌمد( كخترهػػػد  محػػػة اىػػػم ة ملترهػػػة تدلضػػػدء أ  ن
 كتحح ؿ ا  ة الثده ة  دألكلو. كالتضأ ؿ؛ َّدلغالـ الذم قتحا الخ ر  دف  دَّرنا َّد رنا ك دف أتكاا مؤمه ف.

  

                                                             

 .59ح ص1: جمغني اللبيب  (1)
 .184ح ص2: جصفوة التف سير  (2)
 .80: ا  ة سورة ال يؼ  (3)
 .82: ا  ة سورة ال يؼ  (4)
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 انحعاقبادلبحث انثاني: إطانة ادلفعىل به ب
الهحك ة التي ت دقب َّ هد ال محة المضرد المض كؿ تاح َّدل محة التػي تحػدث إطدلػة تدلت دقػب  مف الكظدلؼ

تػػدلمض كؿ تػػا هػػي التػػي  لػػ  مض كلهػػد مكقػػ  ال محػػةح كال محػػة الكاق ػػة مض ػػك ن تػػا هػػي "المح  ػػة تػػدللكؿح أك تمػػد 
ب تض ػػؿ قحتػػي أك مػػد  لػػـك ملدمػػاح أك تض ػػؿ مػػف  رادَّػػاح كلػػـ تلتػػرف تحػػرؼ تضىػػ رح أك الكاق ػػة َّػػي مكقػػ  المهأػػك 

 .(1)أَّ دؿ التحك ؿ أك مد  لـك ملدماح أك تض ؿ  دء َّي قىـ اىت طدَّي  ت مف اللأر"
 كقد حدد الهحدة المكا   التي  ل  َّ هد المض كؿ تا  محة كهي ،حو التدلي:

َقػ َؿ ِإن ػػي  لكلػػا ت ػدلو: " ال محػة المح  ػة تػدللكؿ: كهػي ال محػػة الكاق ػة ت ػد َّ ػؿ اللػػكؿ كمػد ا ػتؽ مهػاح -1
ٍتػػدي الح ػػاً ح َّ محػػة ملػػكؿ اللػػكؿ ا ىػم ة المهىػػكخة )(2)"َعْبػػُد الل ػػِو آتَػػ ِنَي اْلِ تَػػ َب َوَجَعَلِنػػي َنِبياػػ  َّػػي  (ًإه ػػي ،ى

إذ هػي دالػة ،حػو  (ق د اللرَّأػدءمحؿ هأب مض كؿ تاح ك  كز أف ت كف مض ك ن مطحليد هك، ندح هحك: )
 .(3)هكع خدص مف اللكؿ

ـُ َبِنيػِو َوَيْعُقػػوُب َيػػ َبِني  ِإف  الل ػػَو ال محػة المح  ػة المرادَّػػة لحلػكؿ: هحػػك قكلػا ت ػػدلو: " -2 ػى ِبَيػػ  ِإْبػػَراِىي َوَوص 
ـْ ُمْسِلُموفَ  ـُ الد يَف َفاَل َتُموُتف  ِإَل  َوَأْنُت ح َّدلض ؿ )كٌأو(  دء مرادَّند لحلكؿ؛ َّ دءت  محػة (4)"اْصَطَفى َلُ 

 ( َّي محؿ هأب مض كؿ تا.دتىًهي   ى )الهداء 
ال محة الكاق ة َّي مكق  المهأكب تض ؿ قحتي أك مد  لـك ملدماح  ػاف   ػكف مت ػد ند لمض ػكل ف أك ثالثػة  -3

 أك ىددنا مىد المض كل ف.
ال محة الكاق ة مض ك ن َّي تدب الت ح ؽح كالذم    ؿ الض ػؿ م حلنػد مػد لػا أػدر ال ػالـ أحػد أمػكر ، ػرة  -4

 .(5)ذ رهد الهحدة
ال محػػة الكاق ػػة مض ػػك ن ثده نػػد مهأػػكتند تض ػػؿ مػػف أَّ ػػدؿ التحك ػػؿح أك مػػد  لػػـك ملدمػػاح هحػػك قكلػػا ت ػػدلو:  -5

ػػػكجي ًَّػػػي تىٍ ػػػضو " ًلػػػذو  ىمي ـٍ  ىٍكمى ػػػهي ٍ هػػػد تىٍ  ى تىرى . َّدلض ػػػؿ )تػػػرؾ(   ػػػد مػػػف أَّ ػػػدؿ التحك ػػػؿ؛ ح ػػػث ت ػػػدل (6)"كى
هيـٍ لمض كل ف: األكؿ )  (. ىميكجي (ح كالثدهي ال محة الض ح ة )تىٍ  ى

(ح  لػػكلهـ: ) -6 ػػػٍدتي هػػػك  ػػالـ محمػػػكؿ ،حػػػو ك ( ه ػػػدتيؾ ااي إٌ  َّ حػػتى ال محػػة الكاق ػػػة مض ػػك ن مػػػف تػػدب )هى ى
 .(7)(مد أىاليؾ إٌ  َّىٍ حىؾ)أم: (ح مد أىٍه يدي إٌ  َّىٍ حىؾ)الم هوح  اٌها قدؿ: 

حىػب كركدهػد َّػي  كى لـك التدحث تدراىػة ال محػة الكاق ػة مض ػك ن تػا حىػب الحػد ت ا هضػة الػذ ر
 آ دت قأص األهت دء محؿ الدراىة.

                                                             

 .165: صإعراب الجمؿ وأشب ه الجمؿ  (1)
 .30: ا  ة سورة مريـ  (2)
 .460ح ص2: جمغني اللبيب  (3)
 .132: ا  ة سورة البقرة  (4)
 .380-377: صشذور الذىبشرح  هظر:   (5)
 .99: ا  ة سورة ال يؼ  (6)
 .81ح ص2: جشرح المفصؿ  (7)
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 ػدء محػؿ الدراىػة : كق  المض كؿ تػا  محػة مح  ػة تػدللكؿ َّػي آ ػدت قأػص األهتالجملة المم ية ب لقوؿ -أوًَل 
تهىتة  ت رة  دناح ل ػؿ  هػذا ال محػة ت ػ ؿ ظػدهرة أىػحكت ة َّػي آ ػدت قأػص األهت ػدءح كأ ػ دؿ ال محػة المح  ػة 

 تدللكؿ َّي آ دت قأص األهت دء ،حو الهحك التدلي: 
: كرد َّ ػػؿ اللػػكؿ مػػدضو َّػػي آ ػػدت قأػػص األهت ػػدء  ث ػػريا ك محػػة ملػػكؿ اللػػكؿ ،حػػو فعػػؿ القػػوؿ مػػ ضٍ  -1

  ة: الأكر التدل
تا  محػة مح  ػة تػدللكؿ المد ػي َّػي آ ػدت  : كردت ال محة ا ىم ة مض ك ن غير منسوخة جملة اسمية - أ

مػػ  أخكتػػا كاتضػػدقهـ  قأػػص األهت ػػدءح كمههػػد قكلػػا ت ػػدلو َّػػي قأػػة ىػػ دهد  كىػػؼ   ث ػػرة مػػف آ ػػدت
َٗمُْٖبػُقْسَص ببَِّٕبؤَزدٗدبَُلِِبمٍٍَُبُٓسِنيٍبِرتبهدٌُُخبٌَُُْعُقُبًَؤَخٌُهُبؤَلَرُّببِىلبؤَزِْندبِٓنَّدبًَ ،حو إللدلا تدلتلر:

(1) 
ػػبُّ ًإلػػو أىًت هػػد)َّ محػػة  ػػكاي أىحى ح ك)كاك( ال مد،ػػة  ػػم ر قػػدليكا لى يكىيػػؼي كىأىخي ( م كهػػة مػػف: )قػػدؿ( َّ ػػؿ مػػدضو

ح ك)الػػالـ(  ـ ا تتػػداءح ك) كىػػؼ( متتػػدأ مرَّػػكع كلػػـ متأػؿ َّػػي محػػؿ رَّػػ  َّد،ػػؿ ،دلػػد ،حػػو أخػكة  كىػػؼ 
ف  لح حم ة كال  مةح )كأخػكا( الػكاك ،دطضػةح ك)أخػكا( م طػكؼ ،حػو  كىػؼ مرَّػكع ك،المػة رَّ ػا الػكاك؛ ألهػا  هك 

( ختػػر المتتػػدأ مرَّػػكعح ك)إلػػو أت هػػد(  ػػدر  مػػف األىػػمدء الىػػتةح ك)الهػػدء( َّػػي محػػؿ  ػػر م ػػدؼ إل ػػاح ك)أحػػبُّ
(ح كال محػػة ا ىػػم ة ) ػػكاي كم ػػركر مت حػػؽ تختػػر المتتػػدأ )أحػػبُّ ػػبُّ لى يكىيػػؼي كىأىخي َّػػي محػػؿ هأػػب ملػػكؿ اللػػكؿ ( أىحى

 دقب؛ كم يء ال محة ا ىػم ة تهػذا اللػكؿ المح ػي ،ػههـ َّ ػا د لػة ،حػو أه ػا قػكؿ تػ مر كتحػدكر كهذا طكؿ الت
تك  ػد  ـز ح كاَّتتدح الملكؿ تػػ) ـ ا تتداء( المض دة لحتك  د تلأد تحل ػؽ الختػرح كالمػراد: "مف أخكة  كىؼ 

كأخػدا أحػب إلػو أتػ هـ مػف تل ػتهـ كل ػههـ لػـ   كهػكا ىػكاء     ػؾ َّػي أف  كىػؼ الختر إذ لـ   ػف َّػ هـ مػف
َّػي الحىػد لهمػد كالغ ػػرة مػف تض ػ ؿ أتػػ هـ إ دهمػد ،حػو تل ػتهـح َّػػاراد ت  ػهـ إقهػدع ت ػػض تػذلؾ ل تمػدلؤكا ،حػػو 

 (2)"كأخ ا  ال  د ل كىؼ
هَدَُطْبَٓدبـَضَخءُبَْٖٓبؤَسَخدَبزِإَىِِْيَبكامرأة ال ز زح قدؿ ت دلو:  كمف ذلؾح مد  دء َّي قأة ى دهد  كىؼ 

ٌُِْْ َُّدبؤَْٕبُّغْفََٖبؤًَْبػَزَخذٌبؤَ عٌُءًخببِ
(3) 

ػػٍف أىرىادى َّ محػػة ) ػػزىاءي مى ػػد  ى (  محػػة َّ ح ػػة مد ػػػك ة م كهػػة مػػف: )قػػدؿ( ق ػػؿ مػػدضو ك)التػػدء( تػػػدء قىدلىػػٍت مى
ال ز ػزح ك)مػد( اىػـ اىػتضهدـ متهػي أ ػرب  التاه ث الىد هةح كالضد،ؿ  م ر مىتتر تلد را )هي(   كد ،حو امرأة

ح كت ػػض (4)م هػػو الهضػػي َّػػي محػػؿ رَّػػ  متتػػدأح ك) ػػزاء( ختػػر المتتػػدأح كالتلػػد ر: "أم  ػػيء  ػػزاؤا إ  الىػػ ف"
الهحػػدة كالمضىػػر ف كالم ػػرت ف أ ػػدز أف ت ػػكف )مػػد( هدَّ ػػةح ك) ػػزاء( متتػػدأح كالمأػػدر المػػؤكؿ )أف  ىػػ ف( ختػػرح 

                                                             

 .8: ا  ة سورة يوسؼ  (1)
 .220ح ص12: جالتمرير والتنوير  (2)
 .25: ا  ة سورة يوسؼ  (3)
 .260ح ص6: جالبمر المميطح 459ح ص2ج ال ش ؼ:  (4)
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ػػٍف( اىػػـ مكأػػكؿ َّػػي محػػؿ  ػػر م ػػدؼ إل ػػاح (1)لىػػ ف أك ال ػػذاب األلػػ ـكالتلػػد ر: أم لػػ س  ػػزاؤا إ  ا ح ك)مى
ك)أراد( َّ ػؿ كَّد،حػا  ػم ر تلػد را )هػك(ح كال محػػة ا ىػم ة )مػد  ػزاء( َّػي محػػؿ هأػب مض ػكؿ تػا لض ػؿ اللػػكؿ 
المد ي )قدلت(؛ كتذلؾ طدلت ال محة تدلت دقب؛ ح ث إههػد أ دتػت ،ػف اىػتضهدمهد تلكلهػد )إ  أف  ىػ ف(؛ أم 

 ػؿ  مد  زاؤا إ  الىػ ف أك أم  ػيء  ػزاؤا إ  الىػ فح كالػدل ؿ ،طػؼ )ال ػذاب( ،ح ػاح َّلأػدت ال مػـك كأف  َّ
َّػي التخك ػػؼح ،حػو أف  قكلهػد هػذا  ػدر م ػػرل ذلػؾ أتحػغ  ألف   ؛َّحلػا أف  ىػػ ف أك   ػذب امػف أراد تاهحػؾ ىػكءن 

د أك أقؿ ،حو ىػت ؿ التخض ػؼ؛ إذ إف   الحػتس الػدالـ     تػر ،هػا تهػذا ال تػدرةح الت ر ضح َّدلمراد أف  ى ف  كمن
دهػت األمػر  كظػدهر َّح حهػد تلحتهػد  دهػت تر ػد إقدامػا ،حػو دَّ هػد كمه هػد تؿ  لػدؿ: أف    ػؿ مػف المىػ كه فح 

. (2)ح تػدل ؿ ذ رهػد الىػ ف قتػؿ ال ػذابح "ألف  المحػب     ػتهي إ ػالـ المحتػكب"تكهـ أها قأدهي تمد    هتغػي
تترلػة ىػدحتهد ،هػد زك هػػد مػف الر تػة كالغ ػػب  :كهمػػد حتح حػػة  م ػت َّ هػد غر ػ هد ػدءت  لػكؿ الزمخ ػرم: "

 .(3)"دد َّي أف  ؤات هد خ ضة مههد كمف م رهدح ك رهد لمد أ ىت مف مؤاتدتا طك،ن ،حو  كىؼح كتخك ضا طم ن 
ذىابه أىًل ـه لذلؾ  دءت  محة ) فى أىٍك ،ى ػفٍ دـ )( " م دد ن مكاز ند لخطػدب ا ىػتضهًإ   أىٍف  يٍى ى ػزىاءي مى ػد  ى أىرىادى  مى

( مغحلػػة الخطػػدب ت ػػد أف أ ػػرتت ال محػػة ا ىػػتضهدم ة تػػدألمر الىػػ دقي الػػذم  ػػدء تػػد الن أىػػحكت دن م ػػت دن ًتاىٍهًحػػؾى 
تد لػػة التك  ػػد المىػػتكحو مػػف ال محػػة الطحت ػػة ا ىػػتضهدم ة؛  ػػي   ػػكف كقػػكع الىػػ ف ك،ذاتػػا أػػكرة آ ػػدا لػػاح 

ػػد لػػا ،ػػف ،ػػدـ مكاق تهػػد"   حػػت ح ك ػػذلؾ األىػػحكب َّ ػػا ت ػػض إ حػػدءات كد  ت التره ػػب لػػا؛ ألههػػد "(4)كراد،ن
 كلـ تأػرح تد ىػـ تػؿ أتػت تحضػظ ،ػدـ تهػك الن ح د ،هاد مضركغن ا محللن أمرن  أدكر افرادة المذ كرة ،ف  كىؼ 

ت هػػكاف د مػػف  ػػدفح كذ ػػرت هضىػػهد ذلػػؾ قػدهكف مطػػرد َّػػي حػػؽ  ػػؿ أحػػد  دلهنػ  ػػاف   حلألمػر كمتدلغػػة َّػػي التخك ػػؼ
غراء لا ،حو تحل ؽ مد  تكخدا تح ـ الغ ب كالحم ةأهح ة ال ز ز إ،ظدمن   .(5)"د لحخطب كا 

هَددٍَبؤَسَخؿِدرٌبببكمهدق ػتا مػ  أت ػا حػكؿ ،تػددة األأػهدـ:  كمههد قكلا ت ػدلو َّػي قأػة ىػ دهد إتػراه ـ 

خىْفُشِِْٗبًَِِّْٓدؤَٗتطَبػَْٖبآُِيَعِِبَّدبِزْشَخىُِْْبَُحِْٖبَُْْبظَنْعَوِبَُإَسْـَُٔنَّيَبًَ
(6) 

ػٍف آًلهىًتػيَّ محة ) (  محػة اىػم ة اىػتضهدم ة م كهػة مػف: )الهمػزة( حػرؼ اىػتضهدـ أه ػدرمح أىرىاًغػبه أىٍهػتى ،ى
( متتػدأ مرَّػكع تدل ػمة كالػذم  ػك ز ا تتػداء تػدله رة؛ ألههػد مىػتكقة تدىػتضهدـح ك)أهػت(  ػم ر مهضأػؿ  ك)راغبه

                                                             

عرابو  (1) ح 570ح ص3: جال تػ ب الفريػدح 459ح ص2: جال شػ ؼح 414: صللنم س إعراب القرآفح 201ح ص3: جمع ني القرآف واع
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ػفٍ ػػػ)راغب( ىد  مىد الخترح ك)متهي ،حو الضتع َّي محؿ رَّ  َّد،ؿ لػ (  ػدر ك ػركر مت حػؽ تػػػ)راغب(ح آًلهىًتػي ،ى
كال محػػة ا ىػػم ة )أراغػػب أهػػت(  محػػة ملػػكؿ اللػػكؿ َّػػي محػػؿ هأػػب مض ػػكؿ تػػا لحض ػػؿ المد ػػي )قػػدؿ(ح أطػػدؿ 

ح (1)أأػهدمهـلت ػدَّي إتػراه ـ ،ػف ،تػددة  ا ىػتضهدـ لطه ػدر إه ػدران ال ػالـ تدلت دقػب؛ كد لػة ال محػة ا ىػم ة ههػد 
 .(2)"أىم رض أهت ،ف ذلؾ كمهأرؼ ًإلو غ راأم: "كىالت ٍ ً  ًبح ك ذلؾ  دؿُّ ا ىتضهدـ ،حو التلر   كالتكت ف 

ك)أهػت(  دملػدمن ا كههدؾ ك اي آخر أ دزا الزمخ رم كت ػض الم ػرت ف كهػك أف   ػكف قكلػا )راغػب( ختػرن  
األكؿ هػك األقػكل؛ كذلػؾ أف  األأػؿ َّػي المتتػدأ أف ح كالتدحػث  ػرل أف  اف،ػراب (3) م ر مهضأؿ متتػدأ مػؤخر

لػػ س َّ ػػا الضأػػؿي تػػ ف ال دمػػًؿ كم مكًلػػا تمػػد  تلػػدـ ،حػػو ختػػرا َّػػال   ػػكف ههػػد تلػػد ـ ك  تػػاخ رح ك ػػذلؾ    حػػـز 
ػٍف آًلهىًتػي)م مك ن لح دمؿ؛ كذلػؾ ألف   َّلػد َّيًأػؿ تمػد هػك  ػدل زء  َّػد،الن  (أهػت)ح َّػإذا  ي ػؿ (راًغبه ػػػػػػ)مت حػؽه ت (،ى
 .(4)(راغبه ػػػ) لا َّإها أ هتي إذ ل س م مك ن ا خترن مف ال دمؿح تخالؼ   ح

دح مد كرد َّي ىكرة طا مف مهد دة اا لمكىو  هدٍَبىِدَِبػَقددَُبؤَظًٌَََّداُخبػََِْْيددببببب: قدؿ ت ػدلو كمها أ  ن

َُِِبكِْيدبَٓأسِذُبؤُخْشٍ ًَؤَىُؼُّبزِيدبػََِبؿَنَِِٔبًَ
(5) 

م كهػػة مػػف: )قػػدؿ( َّ ػػؿ مػػدضو كَّد،حػػا  ػػم ر مىػػتتر تلػػد را ( قػػدؿى ًهػػيى ،ىأػػدمى )  محػػة تح ػػث  ػػدء
ك)هػي(  ػم ر مهضأػؿ َّػي رَّػ  متتػدأح ك)،أػدم( ختػر المتتػدأ مرَّػكع  ح  كد ،حو هتي اا مكىو  )هك(

لػػػكؿ ك،المػػة رَّ ػػػا ال ػػػمة الملػػدرة ،حػػػو األلػػػؼ لحت ػػػذرح كال محػػة ا ىػػػم ة )هػػػي ،أػػػدم( َّػػي محػػػؿ هأػػػب م
كمػد هي ،أدم أ،تمد ،ح هد حدؿ الم يح َّ هدمد خدطب اا ت دلو مكىو تلكلا ) اللكؿ؛ أم قدؿ مكىو 

)،أػػدم( ل ه ػػا ذ ػػر المىػػهد إل ػػا كهػػك  (  ػػدف   ضػػي َّػػي ال ػػكاب أف  لػػكؿ مكىػػو مكىػػو تحػػؾ ت م هػػؾ  ػػد
  ػػػدفح "َّ(6)-ىػػػتحدها كت ػػػدلو –ال ػػم ر َّػػػي قكلػػػا )هػػي ،أػػػدم( حتنػػػد َّػػػي إطدلػػة ال ػػػالـ َّهػػػك   حػػػـ رب ال ػػزة 

األىػحكب أىػحكب  ػالـ مػػف  ت  ػب مػف ا حت ػػدج إلػو افختػدرح  مػػد  لػكؿ ىػدلؿ لمػػد رأل ر ػال   رَّػا كآخػػر   
  رَّػػا: مػػف هػػذا م ػػؾ  َّ لػػكؿ: َّػػالفح َّػػإذا لل همػػد مػػرة أخػػرل كىػػالا: مػػف هػػذا م ػػؾ  أ دتػػا: هػػك َّػػالفح كلػػذلؾ 

تهػد أف   ػكف هػك قأػد الىػدلؿ َّلػدؿ: أتك ػؤا ،ح هػد كأهػش  ،لب مكىو  كاتا تت ػدف الغػرض مػف اتخدذهػد ل حػا
ح (7)"ىدلؿ حتػو إذا اىػتزادا ت دهػد زاداَّضأؿ ثـ أ مؿ ل هظر ملدار اقتهدع ال ح،حو غهمي كلي َّ هد م رب أخرل

 .(1)ح كهذا الضف  يىم و ،هد التالغ  ف تػػػ)َّف التحض ؼ((7)"زادا

                                                             

 .118ح ص16: جالتمرير والتنوير  (1)
 .397ح ص3: جفتا القدير  (2)
 .309ح ص16: جالجدوؿح 20صح 3: جال ش ؼ هظر:   (3)
 .606ح ص7ج الدر المصوف:  (4)
 .18: ا  ة سورة طو  (5)
ح 1ح محمػػد ،تػػد المطحػػبح م تتػػة لتهػػدف هد ػػركفح ت ػػركتح ال ػػر ة المأػػر ة ال دلم ػػة لحه ػػرح لكه مػػدفح مأػػرح طالبالغػػة واألسػػلوبية  (6)

الأػ  دمح قػد ـ لػا: الػد تكر ،تػد اللػددر حىػ فح م تتػة ا دابح  ،تػد المت ػدؿالبالغػة الع ليػة "علػـ المعػ ني"  ح ك هظػر: 327ـح ص1994
 .62ـح ص1991-هػػػػ1411ح 2مأرح ط

 .206ح ص16: جالتمرير والتنوير  (7)
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ؤَؤَٗتدطَبببهَددٌُُخب ىػ را األأػهدـ؛  لػكؿ ت ػدلو: كهلد ا الحدد م  قكمػا ت ػد ت كمهاح قأة ى دهد إتراه ـ 

كَؼَِتطَبىَزَخبزِأُِيَعِنَدبَّدبِزْشَخىُِْْ
ب(2)

م كهة مف: )الهمزة( لالىػتضهدـح ك)أهػت(  ػم ر مهضأػؿ َّػي محػٌؿ ( )أىأىٍهتى َّى ىٍحتى هىذىاَّدل محة ا ىم ة 
إ ػػدرة متهػي ،حػو الىػػ كف َّػي محػػٌؿ ( َّ ػؿ مػدضو كَّد،حػػا  ػم ر متأػؿ تػػاح ك)هػذا( اىػـ )َّى ىٍحػػتى رَّػ  متتػدأح ك

( َّاطػػدؿ ال محػػة تدلتل  ػػدح َّى ىٍحػػتى هأػػب مض ػػكؿ تػػاح ح ػػث  ػػدء المض ػػكؿ تػػا الػػذم كقػػ  اىػػـ إ ػػدرة ملٌ ػػدنا لحض ػػؿ )
 ر تدلت دقػبح كىػ اتي الحػد ث  حلنػد( َّي محٌؿ رَّ  ختر المتتدأ كهذا َّ ا إطدلػة الختػ)َّى ىٍحتى هىذىاكال محة الض ح ة 

لت دقػب ت ػ ؿ مىػتلؿح كال محػة ا ىػم ة غ ػر المهىػكخة الم كهػة مػف المتتػدأ كالختػر ) محػة ،ػف إطدلػة الختػر تد
الض ح ػػػة( َّػػػي محػػػؿ هأػػػب ملػػػكؿ اللػػػكؿ لحض ػػػؿ المد ػػػي )قػػػدلكا(؛ كتػػػذلؾ اٌتىػػػ  التر  ػػػب الهحػػػكم لح محػػػة كطػػػدؿ 

 تدلت دقب؛ كد لة ال محة ا ىم ة المىتكقة تهمزة ا ىتضهدـ تحتمؿ م ه  ف: 
 ػدزمكف ،حػو م رَّػة مػف قػدـ تهػذا الض ػؿح َّهػـ كٌ هػكا الىػؤاؿ  : التلر ر؛ َّلػـك ىػ دهد إتػراه ـ األوؿ

كالهمزة  مد قدؿ ال المػة التضتػدزاهي لحتلر ػر ح  لكؿ األلكىي: "،حو ىت ؿ التلر ر كافثتدتبإلو ى دهد إتراه ـ 
 .(3)"تؿ ،حو افقرار تاها مهاح  دف،حو افقرار تاف  ىر األأهدـ قد  تدلضد،ؿ إذ ل س مراد ال ضرة حمحا 

: أف   ػػكف م هػػو ا ىػػتضهدـ الحل لػػي تحػػثهـ َّػػي م رَّػػة الضد،ػػؿح كهػػـ   هحػػكف الضد،ػػؿح الثػػ نيكالم هػػو 
  ػػكز أف   ػػكف ا ىػػتضهدـ ،حػػو أأػػحا إذ لػػ س َّػػي الىػػ دؽ مػػد  ػػدؿ ،حػػو أههػػـ  ػػدهكا  لػػكؿ الخط ػػب اللزك هػػي: 

 .(4) ىتضهدـ مته  حمحا ،حو حل لة ار األأهدـ حتو هك الذم  ىٌ   ،دلم ف تاها
أىأىٍهػػتى َّى ىٍحػػتى كقػػد تهػػدكؿ اتػػف ه ػػدـ هػػذا المىػػالة ك مػػ  تػػ ف اللػػكل ف الىػػدتل فح تلكلػػا: "كقكلػػا ت ػػدلو: 

 حتػاف   كهػكا قػد ،حمػكا حكفرادة التلر ػر حمحتمؿ فرادة ا ىتضهدـ الحل لػي تػاف   كهػكا لػـ   حمػكا أهػا الضد،ػؿبهىذىا
كألهػا ،ح ػا الأػالة كالىػالـ قػد أ ػدتهـ  حالهمػزة لػـ تػدخؿ ،ح ػا ألف   ؛ا تػاد ،ػف الض ػؿ ك  تلر ػرن دمن ك    كف اىػتضه
 ."(5)تىٍؿ َّى ىحىاي  ىًت ريهيـٍ : تدلضد،ؿ تلكلا

 إذف َّد  ة ال ر مة دٌلت ،حو م ه ي ا ىتضهدـ الحل لي كالتلر رم تحرؼ كاحدح هك همزة ا ىتضهدـ.
: كردت ال محػة ا ىػػم ة المهىػػكخة المح  ػة تػػدللكؿ المد ػػي َّػي آ ػػدت مت ػػددة جملػػة اسػػمية منسػػوخة - ب

قػػدؿ كت ػػٌرؼ أخكتػػا ،ح ػػاح  مػػف آ ػػدت قأػػص األهت ػػدءح كمههػػد: مػػد  ػػدء َّػػي قأػػة ىػػ دهد  كىػػؼ 

                                                                                                                                                                                                    

كهك َّػف طر ػؼ مػف َّهػكف التالغػةح كحػدىا: " كهػك أف  لأػد المػت حـ الت ت ػر ،ػف م هػو خطػر لػا أك ىػلؿ ،هػاح َّ حػؼ م ػا م هػو آخػر   (1)
 .343ص  مأدر ىدتؽتمرير التمبير  و الذم ىلؿ ،ها ".  هظر:  الـز  حمة الم ه

 .62: ا  ة سورة األنبي ء  (2)
 .62ح ص9: جروح المع ني  (3)
 .62ح ص9جروح المع ني: ح ك هظر: 71ح ص3: جاإليض ح في غلـو البالغة  (4)
 .12ح ص1: جمغني اللبيب  (5)
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َْٖٓبَّعَّنِبًََّقْسِشْبكَةَِّٕبخَُِّوَب بُّنِْغُبؤَـْدشَببهدٌُُخبؤَبَِّٗيَبَُإَٗتطَبٌُّعُقُبهدٍَبؤََٗدبٌُّعُقُبًَىزخبؤَخِِبهَذْبََّٖٓبخَُِّوُبػََِْْندببَِّٗوُبت دلو: 

خُتُٔمْغِنِنيَ
(1) 

ىٍهػػتى  يكىيػػؼي ال محػػة الطك حػػة قكلػػا ت ػػدلو ) كهػػي م كهػػة مػػف: )قػػدلكا( َّ ػػؿ مػػدضو كَّد،حػػا  (حقػػدليكا أىًإه ػػؾى ألى
( حػػرؼ تك  ػػد م ػػتا تدلض ػػؿ كاىػػمهد لالىػػتضهدـ التلر ػػرٌم أك ا ىػػتختدرمٌ  ػػم ر متأػػؿ تػػاح ك)الهمػػزة(  ح ك)إف 

ال م ر المتأؿ تاح ك)الػالـ( لالتتػداءح ك)أهػت(  ػم ر مهضأػؿ َّػي محػؿ رَّػ  متتػدأح ك) كىػؼ( ختػر مرَّػكع 
ىٍهػتى  يكىيػػؼي ا ىػػم ة )ميًهػ ى مػػف التهػك ف لح حم ػػة كال  مػػةح كال محػة  (ح  (ألى َّػػي محػؿ رَّػػ  ختػر الحػػرؼ الهدىػػف )إف 

ىٍهػػتى  يكىيػػؼي )ىػػكخة الم كهػػة مػػف الحػػرؼ الهدىػػف كاىػػما كختػػرا كال محػػة ا ىػػم ة المه َّػػي محػػؿ هأػػب  (أىًإه ػػؾى ألى
كهذا افطدلة التي أحدثتهد ال محػة ا ىػم ة كىػٌ ت تهػدء ال محػة كأمػٌدتهد مض كؿ تا لض ؿ اللكؿ المد ي )قدلكا(؛ 

مالمحػا ثػـ مػف تضهػـ قػكؿ مػف أههػـ اىت ػ ركا مػف  المػا ثػـ تدلت دقب؛ كال محة ا ىم ة المهىكخة تػدؿ ،حػو " 
 إذ قػد ات ػع لهػـ الم هػو الت ر  ػي مػف  المػا َّ رَّػكا أهػا  ػت حـ مر ػدان ( أ،حـ مف اا مػد   ت حمػكف) أت هـ لهـ

؛ كد لػػػة إدخػػػدؿ "(2) ة تحللهػػـ أهػػػا  كىػػؼ( ك ـ ا تتػػداء ك ػػػم ر الضأػػؿ ل ػػػد)إف  ػكتا  ػػػد ال محػػة تػػػػح هضىػػا
 لت ػػػي التحلػػػؽ المهػػػدَّي ؛ َّدلتا  ػػػد ألههػػػـ تطحتػػػكا تا  ػػػدا ل حمهػػػـ تػػػامؤ ػػػدة؛ ا ىػػػتضهدـ التلر ػػػرم ،حػػػو ال محػػػة ال

 .(3)اا دتهـ ،مد اىتضهمكا ،هَّ (أهد  كىؼ)ك دؿ ،حو أحة ا ىتضهدـ أها قدؿ ح لالىتضهدـ الحل لي
،حػػو ال محػػة مػػف  (حػػٍرؼى ا ىػػتضهدـ)ف  الم هػػو َّػػي إدخدًلػػؾى : "إ- مػػد  لػػكؿ ال ر ػػدهي –ك محػػة األمػػر 

:  هك أهؾ تطحبال الـح  د اهد ،حو إثتدًت أك هىٍضي. ًَّإذا قحػتى ح (مهطحػؽه  أز ػده )أف  ىًلضىؾى َّي م هو تحؾ ال محة كمىؤى
ح هك ميهطًحؽه )َّاهتى تطحب أٍف  لكؿى لؾ:  ـٍ :  (حهى  ذا  دف ذلؾ  ذلؾح  ػدف ميحػد ن (ح  ح مد هك ميٍهطىًحؽ)أك  لكؿى  كا 

ػػٍت مههػػد اىػػتختدرن ا ىػػتضهدـ  ا دخحتهػػد همػػزةأف ت ػػكف ال محػػة إذ ا ،ػػًف الم هػػو ،حػػو ك ػػاح   ت ػػكف هػػي إذا هيًز،ى
 .(4)تا ،حو ذلؾ الك اح َّد،رَّا االهمزة إختدرن 

َّبَّـتلِشُبخَُِّوُبٌَُُْْبا هضة الذ ر:  ك ذلؾح قكلا ت دلو مف هضس قأة ى دهد  كىؼ  ُْبخُتٌَْْ ٍَبَُدبظَؽتشِّرَبػٌََُِْْ هَد

ؤَسْلَُْبخُشَّخلِِٔنيًََىٌَُب
(5) 

ـي اٍل ىػػٍكـى ح ػػث  ػػدء  محػػة ) حىػػٍ  ي م كهػػة مػػف: )قػػدؿ( َّ ػػؿ مػػدضو كَّد،حػػا  ػػم ر مىػػتتر  (قىػػدؿى  ى تىٍثًر ػػبى ،ى
اىػـ   الهدَّ ػة لح ػهس متهػي  (6)ح ك) ( هدَّ ػة لح ػهسح ك)تثر ػب(-،ح ػا الىػالـ -تلد را )هك(   كد ،حو  كىػؼ

دىػػي لض ػػؿ )ثػػر ب( الرتػػد،ي ،حػػو كزف )تض  ػػؿ(ح ك)،حػػ  ـ(  ػػدر ،حػػو الضػػتع َّػػي محػػؿ هأػػب كهػػك مأػػدر ق 
                                                             

 .90ا  ة  سورة يوسؼ:  (1)
 .49-48ح ص13ج :التمرير والتنوير  (2)
 (.بتصرؼ. )49ح ص13: جالتمرير والتنويرح 46ح ص7ج روح المع ني:ح 504ح ص18: جتفسير الرازي هظر:   (3)
 .141: صدَلئؿ اإلعج ز  (4)
 .92: ا  ة سورة يوسؼ  (5)
ح : " )الث ػػدءي كىالػر اءي كىاٍلتىػدءي(  حمتػػدف متتد هتػد األأػػؿح   َّػركع لهمػدح َّدلتثر ػػب الحػكـي كاألخػػذي ،حػو الػذهًب؛ َّهػػذا أأػؿي كاحػػده قػ ؿ ابػػف فػ رس  (6)

(.  ك م  اللحة )أثرب(ح ك)األثدرب(  م  ال م .  كبه ًق ؽهح كال م  )ثيري ( كهك  حـه قد غ  و ال ىًرشى كاألم دء رى مقػ ييس معجـ كا خر )الث ٍربي
 .375ح ص1جاللغة: 
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( ظػرؼ زمػدف مهأػكب مت حػؽ تد ىػتلرار المك ػكد  كم ركر مت حؽ تمحذكؼ ختر ) ( الهدَّ ة لح ػهسح ك)ال ػـك
حىػٍ  ي ح كال محػة ا ىػم ة المهىػكخة الطك حػة تدلت دقػب )(1)َّي الختر أم   تثر ب مىػتلر ،حػ  ـ ال ػـك ـي  ى تىٍثًر ػبى ،ى

  ،تػب ،حػ  ـ ال ػـك ك  تػكت ف ك  تلر ػ  ،حػ  ـح  ( َّي محؿ هأب ملكؿ اللكؿ؛ أم قػدؿ لهػـ  كىػؼ اٍل ىٍكـى 
ه مػد زاد تػػػػ)،ح  ـ( لحتا  ػد  ك دف مف المم ف أف   تضي تلكلػا )  تثر ػب( َّ  تمػؿ الم هػو مثػؿ قكلػؾ ) تػاس(ح كا 

 .(2)مثؿ ز ددة )لؾ( ت د )ىل د كر، د(
كَََِّٔدددبسَؤٍَبت ػػدلو:  كذلػػؾ َّػػي قكلػػاكال ػػداؿ الػػذم دار ت هػػا كتػػ ف أت ػػاح  د إتػػراه ـ كمهػػاح قأػػة ىػػ ده

خُؾَّْٔظَبزدصِؿَصًبهدٍَبىزخبسَزِِّبىزخبؤًَتسَشُبكَََِّٔدبؤَكََِطْبهدٍَبّدبهٌَِّْببِِِّٗبزَشُِءٌبَِّٓٔدبظُؾْشًٌَُِٕ
ًَبِرتبهَدٍَببِزْشَخىُِْْبُِإَزِْوِبت دلو:  كقكلابح(3)

ًَهٌَِْٓوِببَِّٗنِِبزَشَخءٌبَِّٓٔدبظَؼْسُذًَُٕ
ب(4)

 محػػة اىػػم ة مهىػػكخة طدلػػت تدلت دقػػب َّػػي  (ًإه ًهػػي تىػػرىاءه )ك (5)(ًإه ػػي تىػػًرمءه )َّدل محػػة الطك حػػة َّػػي ا  تػػ ف 
محػػؿ هأػػب مض ػػكؿ تػػا لض ػػؿ اللػػكؿ المد ػػي )قػػدؿ(؛ كتت ػػع د لػػة ال محػػة ا ىػػم ة المهىػػكخة تدلت دقػػب َّػػي 
ا  تػػ ف مػػف خػػالؿ م رَّػػة كت ػػدف هػػكع  ػػٌؿ مػػف ختػػر الحػػرؼ الهدىػػفح َّلكلػػا )تػػرمء( أػػضة م ػػتهةح ك)تػػراء( َّػػي 

ػالدؿ ال كهرم: "األأؿ هي مأدرح ثـ اىت محت أضة م تهةح ق ػ كأهد تىراءه مهاح كخى  ؛ءه مهػاح    يثىه ػو ك   ي مى
ح (6)"مهػاح كخحػيت مهػاح ثه  ػتح ك م ػتح كأه ثٍػت قحػت: أهػد تػرئه  دح َّػإذاألها مأدر َّػي األأػؿح مثػؿ ىػًم  ىػمد،ن 

َّ هػػد ملػػدـ ك مػػد هػػك م حػػـك أٌف الكأػػؼ تدلمأػػدر   ػػكف أتحػػغ مػػف غ ػػراح َّد  ػػة َّػػي ىػػكرة األه ػػدـ  ػػدف الملػػدـ 
التحث كالمهدظرة َّهك ملدـ    حتدج إلو مز د تا  د كلذلؾ ،ٌتر الخطػدب اللرآهػي ت حمػة )تػرمء(ح أٌمػد َّػي ا  ػة 
،الف التراءة مف ال رؾ كأهحا؛ لذلؾ ،ٌتر ت حمػة )تػراء( التػي  الكاردة َّي ىكرة الزخرؼ َّ دف الملدـ ملدـ تالغ كا 

و التراءة مف ال رؾ كأهحا. كممد  ؤ ػد ذلػؾ أٌف قكلػا ت ػدلو َّػي هي َّي األأؿ مأدرح هذا َّ ا مز د تا  د ،ح
( تز ػددة هػكف الكقد ػةح ًإه ًهػي تىػرىاءه )(  دء تدكف هكف الكقد ةح كأمد َّي الزخرؼ َّ دء قكلا ت دلو ًإه ي تىًرمءه األه دـ )

تدلمأػػدر الػػداؿ  َّ هػػدمد ،تػػر تدلأػػضة الم ػػتهة لػػـ  ػػات تهػػكف الكقد ػػة َّػػي الحػػرؼ الهدىػػفح ك،هػػدمد  ػػدف الت ت ػػر
 .  (7)،حو مز د التك  د  دء تهكف التك  د

                                                             

( ختػر ) ( الهدَّ ػػة لح ػػهس.   (1) (ح كقكلػا )ال ػػـك   ػكز أف   ػػكف قكلػا )،حػػ  ـ(  ػدر كم ػػركر مت حػؽ تد ىػػتلرار المك ػكد َّػػي الظػرؼ )ال ػػـك
 .48ح ص5: جإعراب القرآف وبي نوح 554ح ص6: جالدر المصوفح 745ح ص2: جالتبي ف هظر: 

 .50ح ص13: جالتمرير والتنوير  (2)
 .78: ا  ة سورة األنع ـ  (3)
 .26: ا  ة سورة الزخرؼ  (4)
   كز أف ت كف ال محة ا ىم ة المهىكخة )ًإه ي تىًرمءه(  محة   محؿ لهد  كاب الهداء.  (5)
 .32ح ص1: جلس ف العربح ك هظر: 36ح ص1: جالصم ح  (6)
ح أػالح إعج ز القرآف البي ني ودَلئػؿ مصػدره الربػ نيح 415ح ص17: جنظـ الدرر. ك هظر: 38ح مر   ىدتؽح صالتعبير القرآني  (7)

 .294-291ـح ص2000-هػػػػػػ1421ح 1أالح ،تد الضتدح الخدلدمح دار ،مدر لحه ر كالتكز  ح ،ٌمدفح ط
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ػػػد تىٍ تيػػػديكفى قػػدؿ األلكىػػػي: ") ح كهػػػك مأػػػدر ،حػػػو َّ ػػػدؿ  كأػػػؼ تػػػا المضػػػرد َّػػػي الزخػػرؼ (ًإه ًهػػػي تىػػػراءه ًمم 
ف َّ ػػػا ح ػػػث ف مىػػػتت دكف ذلػػػؾ  ػػػد ك  هػػػدء ت ػػػاههدح أك ألف قػػػكمهـ الم ػػػر كغ ػػػراح كتا  ػػػد ال محػػػة لمز ػػػد ا ،ت

 .(1)"،حو  يء حىتكف أهضىهـ 
: كردت هػذا الأػكرة َّػي آ ػدت مت ػددة مػف آ ػدت قأػص األهت ػدء مههػد: قكلػا جملة فعلية فعلي  مػ ضٍ  - ت

هُِتَٖبلَدػَبَُِِّوِبَٓدبػَِِْٔنَدبػََِْْوِبِْٖٓبعٌُء :ٍت دلو َّي قأة ى دهد  كىؼ 
(2) 

حىٍ ػػًا ًمػػٍف ىيػػكءو ح ػػث  ػػدءت ال محػػة الض ح ػػة المد ػػك ة ) ًحٍمهىػػد ،ى ػػد ،ى  محػػة طك حػػة تدلت دقػػب َّػػي محػػؿ ( مى
(ح كهػػي م كهػػة مػػف: )مػػد( حػػرؼ هضػػيح ك)،حمهػػد( َّ ػػؿ مػػدضو ك)هػػد(  هأػػب ملػػكؿ اللػػكؿ لحض ػػؿ المد ػػي )قيٍحػػفى
 م ر متأؿ َّي محؿ رَّ  َّد،ؿح ك)،ح ا(  در كم ركر مت حؽ تدلض ؿ َّي )،حمهػد(ح ك)مػف( حػرؼ  ػر زالػد 

الضتحة الملدرة مه  مف ظهكرهد ا ػتغدؿ المحػؿ  متهي ،حو الى كفح ك)ىكء( مض كؿ تا مهأكب ك،المة هأتا
تحر ة حرؼ ال ر الزالدح كهذا أطدؿ ال محة تدلتل  د؛ كافت دف تدل محة الض ح ة المد ك ة َّي محػؿ هأػب ملػكؿ 

ألف  ؛كهػي  دم ػة لهضػي مػراكدتهف إ ػدا كمراكدتػا إ ػدهف   حهة ف مػدؿ الهضػي الػذم َّػي حػدش امت اللكؿ؛ لت كف "
 ؛ذلؾ  هد ة ،ف هضي د،ػكتهف إ ػدا إلػو الىػكء كهضػي د،كتػا إ ػدهف إل ػا كهضي ،حمهف  ءح الحدلت ف مف أحكاؿ الىك 

ح ثـ إههف لـ  زدف َّي ال هددة ،حو مد  ت حػؽ تىػؤاؿ المحػؾ َّحػـ  ت ر ػف د ،هدهف  ذلؾ لك كق  ل دف م حكمن  ألف  
دح َّدقتأػرف ،حػو ا َّدىت أػـح خ ػ ة مههػدح أك مػكدة لهػ،ػف هضىػ فقرار امرأة ال ز ز َّي م حىػهف تاههػد راكدتػا

 .(3)" كاب مد ىلحف ،ها
ؤََٗدبسخًَدْظُوُبػَْٖبَٗلتغِوِبًَبَِّٗوُبََُِٖٔببهَدَُطِبخْٓشَؤَضُبخُتؼَضِّضِبخُتإَٔبلَقْمَـَبخُتمَنُّبكمها قكلا ت دلو َّي هضس ا  ة الىػدتلة:

خُقَّددِهِنيَ
(4) 

ػؽُّ  قىدلىػًت  دءت ال محػة الض ح ػة ) ٍأػحىصى اٍلحى (  محػة َّ ح ػة مد ػك ةح م كهػة مػف: اٍمػرىأىتي اٍل ىًز ػًز اٍ فى حى
)قػػػدؿ( َّ ػػػؿ مػػػدضو ك)التػػػدء( تػػػدء التاه ػػػث الىػػػد هةح ك)امػػػرأة( َّد،ػػػؿح ك)ال ز ػػػز( م ػػػدؼ إل ػػػاح ك)ا ف( ظػػػرؼ 

َّػي محػؿ لحزمدف الحد ر  ل  َّي  الـ المت حـ الضدأؿ ت ف مد م و كتػ ف مػد هػك آت كهػك متهػي ،حػو الضػتع 
َّ ؿ مدضو متهي ،حو الضتعح ك)الحػؽ( َّد،ػؿ ،يػر ؼ تػػػ)أؿ( الت ر ػؼ ت ظ مػدن لىػ دهد  (6)ح ك)حأحص((5)هأب

ح ػػػػػث ظهػػػػر كاه  ػػػػؼ الحػػػػؽ كظهػػػػػرت تراءتػػػػاح كال محػػػػة الض ح ػػػػة المد ػػػػػك ة  -،ح ػػػػا الىػػػػالـ-لىػػػػ دهد  كىػػػػؼ
ب؛ كد لػػة )حأػػحص الحػػؽ( َّػػي محػػؿ هأػػب ملػػكؿ اللػػكؿ لحض ػػؿ )قدلػػت( كتػػذلؾ طدلػػت تهػػدء ال محػػة تدلت دقػػ

                                                             

 .264ح ص14: جروح المع ني  (1)
 .51: ا  ة سورة يوسؼ  (2)
 .291-290ح ص12: جالتمرير والتنوير  (3)
 .51ا  ة : سورة يوسؼ  (4)
 .218ح ص2: جشرح التسييؿ  (5)
ػؽي(ح  ق ؿ ابف ف رس:  (6) ٍأػحىصى اٍلحى )الحدء كالأدد َّي الم د،ؼ أأكؿ ثالثة(؛ ح ث ذ ر مههد ك كح ال يء كتم ُّهاح كمههػد قكلػا )حى

ػػدءي: أم م ػػؤكمةه  : أم اهلطػػ  ت ػػض  ػػ راح كامػرأةه حأ  ػػصُّ ػؽي(ح أم: ك ػػعح كذلػػؾ تده  ػػدؼ مػػد  غمػػراح كق ػؿ: ر ػػؿه أحى معجػػـ مقػػ ييس . اٍلحى
 .237: صالمفردات في غريب القرآفح ك هظر: 12ح ص2: جاللغة
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الت ت ػػر تدل محػػػة الض ح ػػة المد ػػػك ة لتلر ػػػب زمػػف الحػػػدؿ مػػف الم ػػػيح ك ػػػذلؾ تلػػد ـ اىػػػـ الزمػػدف ،حػػػو ال محػػػة 
مػػد قتػػؿ ذلػػؾ الزمػػدف  ػػدف زمػػف  ا ف   قتحػػا لحد لػػة ،حػػو أف  الض ح ػػة المد ػػك ة لحد لػػة ،حػػو ا ختأػػدص؛ أم "

إذ  ػػدف المحػػؾ    ػػدرم أم الػػكقت ف كقػػت تػػدلمراكدةح َّدللأػػر قأػػر ت  ػػ ف   تدطػػؿ كهػػك زمػػف تهمػػة  كىػػؼ
. ك ػذلؾ (1)"أـ هػك كقػت رمػي امػرأة ال ز ػز إ ػدا تػدلمراكدة  الأدؽ أهك كقػت ا،تػراؼ الهىػكة تهزاهػة  كىػؼ

تلد ـ الظرؼ ،حو الض ػؿ كالضد،ػؿ قػد  ػدؿ ك   ػس ،ػف أػضة مػف أػضدت المػت حـ كطتد،ػا كأخالقػا "َّضػي تلػد ـ 
 ز ز ت د أف حدكلت المراكغةح دل ؿ ،حو طت  ة امرأة ال ز ػز التػي تحػدكؿ ظرؼ الزمدف )ا ف( َّي قكؿ امرأة ال

 .(2)كمخدأمة األهت دء" إغراء هتي مف أهت دء اا  كىؼ 
ْْببببببببب :ك ذلؾح قدؿ ت دلو َّي الحػد ث ،ػف ىػ دهد  كىػؼ  ٗتدُع ًََؤِخْدِوبِبرتبَؤ ٌُُْعدَقب ْْبِز ِتدُع ْْبٓددبَكَؼ ْٔدُع ِِ َتبَػ ٍَبَىد هدد

ـدىٌَُِِٕ
(3) 

ًحٍمػتيـٍ مػد ػدءت  محػة )ح ث  (  محػة َّ ح ػة مد ػك ة طدلػت تدلت دقػب مىػتكقة تدىػتضهدـ َّػي محػؿ هىػٍؿ ،ى
( َّ ػػؿ مػػدضو متهػػي  ًحٍمػػتيـٍ هأػػب مض ػػكؿ تػػا لض ػػؿ اللػػكؿ المد ػػي )قػػدؿ( م كهػػة مػػف: )هػػؿ( حػػرؼ اىػػتضهدـح ك)،ى

 ػكؿ تػا؛ اىػـ مكأػكؿ َّػي محػؿ هأػب مض (4)،حو الى كفح ك)تـ(  م ر متأؿ َّػي محػؿ رَّػ  َّد،ػؿح ك)مػد(
ًحٍمتيـٍ ح ث قٌ د المض كؿ تا )ا ىـ المكأكؿ( الض ؿ )   -،ح ػا الىػالـ–لػكب    َّطدلت ال محػة تدلتل  ػدح َّىػ دهد( ،ى

مػػد هػػؿ ،حمػػتـ مػػد َّ حػػتـ ت كىػػؼ كأخ ػػا حػػدؿ ط  ػػ ـ؛ َّهػػك اىػػتضهدـ  ض ػػد ت ظػػ ـ الكاق ػػةح كم هػػدا: "  قػدؿ ألتهدلػػا
ؿ هػػك   ح ػػاح كهػػك  مػد  لػػدؿ لحمػػذهب هػػؿ تػدرم مػػف ،أػػ تأ،ظػـ مػػد ارت تػػتـ َّػي  كىػػؼ كمػػد أقػػتع مػد أقػػدمتـ ،

 (قػػد)هػد تم هػػو أله   ؛مض ػػدة لحتحل ػػؽ (هػؿ)كح كهػذا ا ىػػتضهدـ َّ ػػا د لػة التػػكت ف كالتلر ػػ ح (5)"ت ػرؼ مػػف خدلضػػت 
كأخ ػػاح أم أَّ ػػدلهـ الذم مػػة  د مػػف أَّ ػػدلهـ مػػ   كىػػؼ َّهػػك تػػكت ف ،حػػو مػػد   حمكهػػا محللنػػ حَّػػي ا ىػػتضهدـ

ػػ تلر هػػة التػػكت فح كهػػي تدلهىػػتة ل كىػػؼ  د تدلهىػػتة إلػػو ته ػػدم ف َّهػػي مػػد  ػػدهكا   دمحكهػػا تػػا مػػ  كا ػػحةح كأم 
إذ )   ػؿ ذلػؾ الػزمف زمػف  هػدلتهـ تلكلػامف افهدهػة التػي تهدَّ هػد األخػكةح كلػذلؾ  -،ح ا الىالـ-أخ ا  كىؼ 
الض ح ػػة َّػي ىػ دؽ ا  ػػة مىػتكقة تحػرؼ ا ىػػتضهدـ )هػؿ( دكف )الهمػػزة(؛  ح كلهػػذا  ػدءت ال محػة(6)(أهػتـ  ػدهحكف

ف  دهت هػي المالكَّػة ال ث ػرة ا ىػت مدؿح إ  أف  )هػؿ( أ ػد قػكة َّػي ا ىػتضهدـح ك ػكاب )هػؿ(  لمػد ألف  الهمزة كا 
 .(7)َّ هد أف   كف لمد تكق  حأكلا األأؿى  َّإف   ؛ تكق   كاتا تدلهضيح تخالؼ الهمزة

                                                             

 .291ح ص12: جالتمرير والتنوير  (1)
ح 1َّػػكز ىػػه ؿ هػػزاؿح دار ال ػػكهرة لحه ػػر كالتكز ػػ ح ،ٌمػػدفح األردفح ط  -دراسػػة وظيفيػػة أسػػلوبية–لغػػة المػػوار فػػي القػػرآف ال ػػريـ   (2)

 .275ـح ص2003
 .89 : ا  ةسورة يوسؼ  (3)
   كز إ،راب قكلا )مد( حرَّدن مأدر دنح كالمأدر المؤكؿ َّي محؿ هأب مض كؿ )،حمتـ(.  (4)
 .504ح ص18: جتفسير الرازي  (5)
 .47ح ص13: جالتمرير والتنوير  (6)
ح 2ح تر  تراىرح أخر ا كأححا ك،ٌحؽ ،ح ا: الد تكر رم دف ،تد التػكابح م تتػة الخػده يح اللػدهرةح طالتطور النموي للغة العربية  (7)
 .294ح ص4: جمع ني النموح ك هظر: 166ـح ص1994-هػػػػ1414ح ص2ط
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: كردت ال محة الض ح ة التي َّ حهد م درع مح  ة تػدللكؿ المد ػي َّػي آ ػدت فعلية فعلي  مض رعجملة  - ث
كت ػػدرتا تإىػػػحدؽ  مػػػد كرد َّػػي قأػػة ىػػ دهد إتػػراه ـ  قأػػص األهت ػػدء تهىػػتة  ت ػػرةح كمػػف أمثحتهػػد:

وِبًَزَشًََدظُوُبػٌََُِْْْْبؤَىََْبخُتسَْْطِببَِّٗوُبلَِْٔذٌبهَدٌُُخبؤَظَؼْفَسِنيَبِْٖٓبؤَْٓشِبخَُِّوِبسَلَْٔطُبخَُِّح قدؿ ت ػدلو: ،ح همد الىالـك  لكب 

َٓفِْذٌ
(1) 
ًتػػ فى ًمػػٍف أىٍمػػًر الح ػػاً َّ محػػة ) (  محػػة َّ ح ػػة طك حػػة م كهػػة مػػف: الض ػػؿ المد ػػي )قػػدؿ( كَّد،حػػا قىػػدليكا أىتىٍ  ى

لالىػتضهدـ افه ػػدرمح ح ك)أت  تػ ف( الهمػزة -،حػ هـ الىػالـ– ػم ر متأػؿ )كاك ال مد،ػة(   ػكد ،حػو المالل ػة 
ك)ت  ت ف( َّ ػؿ م ػدرع مرَّػكع تثتػكت الهػكف ك )ال ػدء(  ػم ر متأػؿ َّػي محػؿ رَّػ  َّد،ػؿح ك )مػف أمػر اا( 
 ػػدر كم ػػركر مت حلػػدف تدلض ػػؿ )ت  تػػ ف(ح كال محػػة الض ح ػػة الم ػػدر،ة المىػػتكقة تهمػػزة ا ىػػتضهدـ )أت  تػػ ف...( 

تدلت دقػػػب؛ كافت ػػػدف تدل محػػػة الض ح ػػػة مىػػػتكقة تهمػػػزة َّػػػي محػػػؿ هأػػػب ملػػػكؿ اللػػػكؿ لحض ػػػؿ )قػػػدلكا( كهػػػذا طػػػكؿه 
همد أه ركا ،ح هد ألف  الذم ت  تت مهػا مػف خػكارؽ  ا ىتضهدـ لطه در أم   ؼ ت  ت ف مف ق دء اا كقدراح كا 

 ال ددة؛ ألههد مف ت ت الهتكة.
ْْبػََِكمها قكلا ت دلو:  َُّدبًََٔدبؤَِٓنْعٌُُ ْْبػََِْْوِببِ ٍَبىََتبآَٓنٌُُ َبؤَخِْوِبِْٖٓبهَسَُْبكَدَُِّوُبخَْْشٌبلَدكِظًدبًَىٌَُبؤَسْلَُْبخُشَّخلِِٔنيَهَد

(2) 
حىٍ ػػاً قػػدؿ َّدل محػة الض ح ػػة الطك حػػة ) ـٍ ،ى ػػهي ي ( م كهػػة مػػف: )قػػدؿ( َّ ػػؿ مػػدضو كَّد،حػػا  ػػم ر مىػػتتر هىػػٍؿ آمى

ـٍ تلد را )هك(ح ك)هؿ( حػرؼ اىػتضهدـ َّ ػا د لػة الهضػيح ك) ػهي ي  ػم ر تلػد را )أهػد(   ػكد ( َّ ػؿ م ػدرع كَّد،حػا آمى
ح ك) ـ(  م ر َّي محؿ هأب مض ػكؿ تػا قٌ ػد الض ػؿ )آمػه ـ( َّطدلػت ال محػة تدلتل  ػدح ،حو ى دهد   لكب 

هي يـٍ ك)،ح ا(  در كم ركر مت حلدف تدلض ؿ ) حىٍ ػاً (ح كال محة الض ح ة الم در،ة )آمى ـٍ ،ى ػهي ي ( َّػي محػؿ هأػب هىػٍؿ آمى
اللػػػكؿ المد ػػػي )قػػػدؿ( كتػػػذلؾ أػػػدرت ال محػػػة طك حػػػة كمكٌىػػػ ة تدلت دقػػػب؛ كد لػػػة  م ػػػػيء  مض ػػػكؿ تػػػا لض ػػػؿ

ا ىتضهدـ قتؿ ال محػة الض ح ػة َّػي ا  ػة هػي افه ػدر الػذم َّ ػا م هػو الهضػي؛ أم مػد آمػه ـ ،ح ػاح لػذلؾ  ػدز أف 
ـ ،ػف ك ػا التا  ػد  ىػتضه َّهػك اتي ت دهد )إ ( قأدنا لط  دبح تم هو أف   كف المخدطب م تر ند َّي األمر؛ 

ه ػػ) َّػػي قػػكلهـ َّػػدا خ ػػر ) هػػد هػػك التضر ػػ  الػػذم َّػػي قكلػػا ٍ دلى مى تً كالملأػػكد مػػف ال محػػة ،حػػو احٍ  (حد لػػا لحػػدَّظكفكا 
ػػظىػضً حى  مػػه ـح َّػػإفٍ  ظػدن ضٍ حً  ح أم خ ػػري (دحدَّظنػ فٍ  ـى حً ا اا ىى ىػػحـ أخػػكا مػف قتػػؿ حػػ ف  مػػد لػـ   حـٍ حى ٍىػلػػـ  ى  اي لػـ  حضٍظػػ كا 

الد لة األىدى ة لى دؽ ا  ة مف خالؿ هذا الهكع مف ا ىػتضهدـ الػذم َّ ػا د لػة الهضػي ح كم يء (3)أمهت ـ ،ح ا
د ك مد ن َّي الم هو كأ د تاث رنا َّي هضس المتحلي أك الىدم ؛ َّهػذا الهػكع مػف ا ىػتضهدـ  الهضي   كف أ ثر ك كحن

ة   ػب ت ػد تض  ػر كرك  ػد  حتدج إلو تض  رح  ل  تا هذا ال كاب َّي مك  اح كلمػد  ػدف المىػلكؿ   تطحب  كاتن "
 يح كهػك أَّ ػؿ مػف الهضػيلػا ،حػو افقػرار تهػذا الهضػ ح  دف َّػي تك  ػا الىػؤاؿ إل ػا حمػالن ي،ف هذا األىلحة تدلهض

 .(4)"اتتداء
                                                             

 .73ا  ة  سورة ىود:  (1)
 .64: ا  ة سورة يوسؼ  (2)
 .16ح ص13: جالتمرير والتنوير  (3)
 .126ـح ص2005هػػػ(ح هه ة مأر لحطتد،ة كاله ر كالتكز  ح اللدهرةح )د.ط(ح 1384أحمد تدكم )تح أحمد مف بالغة القرآف  (4)
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َّد ىتضهدـ َّي ى دؽ هذا ا  ة لا ،دة د  ت متداخحة    م ف حأرهد ،حو م هو د لي أك تالغػي 
الحز هػةح َّهػك لػ س تىػدؤ ن ،ػف م رَّػة كقػكع الهىػتة  هضىػ ة   لػكب كاحد "إذ ثمة ظالؿ إ حدل ة ت  ؼ ،ػف 

أك ،دـ كقك،هدح تحؾ الهىتة التي قد تت ع لمرىؿ ال الـ أف   دكد َّ هد المخدطبح تػؿ  حمػؿ الخطػدب قىػٍدرنا مػف 
لز ػػر ا ىػػتغراب كا ىػػته در كالهضػػي كالت  ػػب مػػف َّ ػػرة م ػػدكدة طحػػب ا لتمػػدف مػػرة ثده ػػةح  مػػد ه ػػد قىػػٍدرنا مػػف ا

ح  لػكؿ "(1)كالتكت ف لحمتحليح إذ   ؼ  طحب المتحلي مز دنا مف الضرصح كأثىري ألىما مد زاؿ تدد نػد ،حػو   لػكب 
ػ)هؿ( لػػ س هض نػالهضػي تػػ ف  الػد تكر َّد ػؿ الىػدمرالي: "إ د تػؿ هػك اىػػتضهدـ أ ػرب م هػو الهضػيح َّلػد   ػػكف د مح ن

. كمػ  هػذا تػدت الضرأػة ىػدهحة ف،طػدلهـ الضرأػة (2)"م  الهضي ت  ب أك اىته درح أك غ ر ذلؾ مػف الم ػدهي
ثده ػػة ىػػد،ة ل ػػا الػػهظـ اللرآهػػي إلػػو ال محػػة ا ىػػم ة المؤ ػػدة تكأػػضهد تػػد الن أىػػحكت ند م ػػت ند تدلػػد  ت لحػػر ف 

ـي الػر اًحًم فى الثػدهي مػف الخطػدب ا ىػتضهدمي ) ػ دًَّظنػد كىهيػػكى أىٍرحى ٍ ػره حى ىػم ة أثتػػت (ح مػف ح ػث إف  ال محػة ا َّىدلح ػاي خى
 .(3)كأقكل َّي الم هو مف ال محة الض ح ة

دح مد  دء َّي قأة ىػ دهد  كىػؼ  مػ  أخكتػا كا،تػراَّهـ تػذهتهـ كمطػدلتتهـ أتػ هـ  كمف األمثحة أ  ن
هدٍَبعٌَْفَبؤَعْعَـتلِشُبٌَُُْْبسَزِِّببَِّٗوُبىٌَُبخُتـَلٌُسُبخُشَّلُِْْأف  ىتغضر لهـ ذهكتهـح قدؿ ت دلو: 

(4) 
ت ػػػيَّ محػػة ) ـٍ رى ػػػٍكؼى أىٍىػػتىٍغًضري لى يػػػ (  محػػة َّ ح ػػػة طك حػػػة م كهػػة مػػػف: الض ػػػؿ )قػػدؿ( كَّد،حػػػا  ػػػم ر قػػػدؿى ىى

ح ك)ىكؼ( حرؼ اىتلتدؿ كتىك ؼ مرادَّة لحى ف كأكىػ  مههػد مىتتر تلد را )هك( ،دلد ،حو ى دهد   لكب 
ػػد مرَّػػكع كَّد،حػػا  ػػم ر مىػػتتر ح )أىػػتغضر( َّ ػػؿ م ػػدرع (5)كأ ػػد تراخ نػػد َّػػي ا ىػػتلتدؿ مػػف الىػػ ف كأتحػػغ تهض ىن

ح ك)ل ـ(  ػدر كم ػركر مت حلػدف تدلض ػؿ )أىػتغضر(ح -،ح ا الىالـ-ك كتند تلد را )أهد(   كد ،حو هتي اا   لكب
ك)رتػػي( مض ػػكؿ تػػا قٌ ػػد الض ػػؿ )أىػػتغضر( مهأػػكب ك،المػػة الهأػػب الضتحػػة الملػػٌدرة ،حػػو مػػد قتػػؿ ال ػػدءح كتػػذلؾ 

ت ػية الم ػدر،ة )طدلت ال محة تدلتل  دح كال محة الض ح  ـٍ رى ( المىػتكقة تض ػؿ اللػكؿ المد ػي )قػدؿ( َّػي أىٍىػتىٍغًضري لى يػ
ك،ػد  محؿ هأب مض كؿ تاح كهذا ال محة أطدلت التهدء التر  تي لح محة ككى تا تدلت دقب؛ َّى دهد   لػكب 

ػػٍكؼى أىٍىػػ)أتهػػدءا تد ىػػتغضدر لهػػـ َّػػي المىػػتلتؿ مػػف خػػالؿ ت ت ػػرا تدل محػػة الض ح ػػة الم ػػدر،ة  ت ػػيىى ـٍ رى ( تىٍغًضري لى يػػ
ك  حػـ مهػا أهػا اىػتغضر لهػـ َّػي الحػدؿ تد لػة لحد لة ،حو أها  الـز ك داـك ا ىػتغضدر لهػـ َّػي أزمهػة المىػتلتؿح 

الضحػػػكل كل هػػػا أراد أف  هػػػتههـ إلػػػو ،ظػػػـ الػػػذهب ك،ظمػػػة اا ت ػػػدلو كأهػػػا ىػػػ  رر ا ىػػػتغضدر لهػػػـ َّػػػي أزمهػػػة 
هػػي أت ػػد َّػػي ا ىػػتلتدؿ مػػف )الىػػ ف(؛ كهػػذا  ػػدؿ ،حػػو ،مػػؽ األثػػر ح ح ػػث ،ٌتػػر تػػدلحرؼ )ىػػكؼ( ك (6)مىػػتلتحة

ًإه ػاي هيػكى اٍلغىضيػكري  ػدف  ر ػد م رَّػة مػدل أػدقهـ َّػي التكتػةح ثػـ أٌ ػد ال محػة تلكلػا ) كتاثرا تا َّي هضىا؛ أله ا 

                                                             

 .398ح مر   ىدتؽح ص-دراسة تر يبية دَللية –الجملة الطلبية في سورة يوسؼ   (1)
 .243ح ص4: جمع ني النمو  (2)
ح ك هظػػر: 169ـح ص2009ح 1،مػدد ،تػد  ح ػوح دار د حػةح األردفح ط البنػى والػدَلَلت فػي لغػة القصػص القرآنػػي " دراسػة فنيػة"   (3)

 .14: صمع ني األبنية العربية
 .98: ا  ة سورة يوسؼ  (4)
 .148ح ص1: جمغني اللبيبح 96ح ص5: جشرح المفصؿ  (5)
 .54ح ص13: جالتمرير والتنوير  (6)
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ـي  ر ددهـ إلو أف  الد،دء هك ال تػددة؛ كالمؤ ػدات هػي )الحػرؼ الهدىػفالر ًح  ح ك ػمر الضأػؿح ( لتك  ا األتهدء كا 
 كأ غتي المتدلغة(.

َُددبب: -،ح همد الىالـ–كمثحاح قكلا ت دلو َّي قأة ى دهد مكىو م  الخ ر  هَدٍَبَُدبظُاَخخِزتِِٗبزَِٔدبَٗغِْطُبًَ

ظُشْىِوتنِِبِْٖٓبؤَْٓشُِبػُغْشًخ
(1) 

(  محػػة َّ ح ػػةح كهػػي م كهػػة مػػف: )قػػدؿ( َّ ػػؿ مػػدضو كَّد،حػػا  ػػم ر  ى تيؤىاًخػػٍذًهيقػػدؿ  ػػدءت ال محػػة )
ح ك) ( حػرؼ ههػي   ػـز الض ػؿ الم ػدرعح )تؤاخػذ( َّ ػؿ -،ح ػا الىػالـ–مىتتر تلد را )هك(   كد ،حػو مكىػو 

ح ك)الهػػػكف( -،ح ػػػا الىػػػالـ–م ػػػدرع م ػػػزـك تػػػػػ) ( كَّد،حػػػا  ػػػم ر مىػػػتتر تلػػػد را )أهػػػت(   ػػػكد ،حػػػو الخ ػػػر 
َّي محؿ هأب مض كؿ تا؛ َّطدلػت ال محػة ههػد تدلتل  ػد تػدلمض كؿ تػاح كال محػة الض ح ػة الم كهػة لحكقد ةح ك)ال دء( 

مف حرؼ الههي كالض ؿ الم درع الم زـك َّي محؿ هأب ملػكؿ اللػكؿ لحض ػؿ )قػدؿ(ح كتػذلؾ طػدؿ تهػدء ال محػة 
هىػػ دها لح هػػد أ   ؤاخػػذا ألهػػا خػػدلؼ مػػد ات ضلػػد ،ح ػػا ك  طحػػب مػػف الخ ػػر تدلت دقػػب؛ َّهتػػي اا مكىػػو 

ف هدمػا تاهػػا قػد هىػػي ل تىػػط  ؛أخػرج ال ػػالـ َّػػي م ػرض الههػػي ،ػف المؤاخػػذة تدلهىػػ دفالػذم ت ههمػػد؛ ح ػث إه ػػا 
م ػدر ض ال ػالـح كالم ػدر ض  مػ  م ػراض كهػك ههػد إ هػدـ خػالؼ المػراد لػلال  حػـز كهك مف  ،ذرا َّي افه در

 .(3)  ف تػػ)التكر ة(ح كهذا الضف   يرؼ ،هد التالغ(2)م  التكأؿ لحغرضال ذب 
: كمف أمثحة كركد ال محة َّ ح ة َّ حهد أمر م  اللكؿ المد ػي َّػي آ ػدت قأػص جملة فعلية فعلي  أمر - ج

ح ػدر َّر،ػكف الىػحرة لمكا هػة مكىػو  األهت دءح قكلا ت دلو َّي قأة ى دهد مكىػو  مػ  َّر،ػكف كا 
 :ٌَُُٕتوٌُخبٓدبؤَٗتعُْْبُِٓتو هدٍَبَُيُْْبٌُٓعَبؤَ

(4) 
م كهػػػة مػػػف: َّ ػػػؿ األمر)أللػػػكا( المتأػػػؿ تػػػػػ)كاك ال مد،ػػػة(ح ك )كاك  (أىٍلليػػػكا مػػػد)َّدل محػػة الض ح ػػػة األمر ػػػة 

ال مد،ة(  م ر متأؿ َّي محؿ رَّ  َّد،ؿ   كد ،حو الىحرة مف قـك َّر،كفح ك)مد( اىـ مكأكؿ متهي َّػي 
ح كال محػػة الض ح ػػة األمر ػػة  محػػة ملػػكؿ اللػػكؿ َّػػي (5)محػػؿ هأػػب مض ػػكؿ تػػا كال دلػػد محػػذكؼ تلػػد را: أم محلػػكا

مػػد أظهػػر قػػـك َّر،ػػكف مػػف  -،ح ػػا الىػػالـ–محػػؿ هأػػب مض ػػكؿ تػػا لحض ػػؿ المد ػػي )قػػدؿ(؛ َّ هػػدمد رأل مكىػػو 
دكا،ي ا ،تزاز تا مف ح ر الىحرة ك مػ  الهػدس مػ  ىػر،ة ا متثػدؿح تػدغتهـ تطحػب إللػدء مػد أ،ػدُّكا لخػكض 

ل اح ل يهدىػػب مػػد أظهػػركا مػػف ا ،تػػزازح متٌ هنػػد لهػػـ أه ػػا أ ثػػر ا،تػػزازنا ترتػػاح َّلػػد ـ المهدزلػػة كتحل ػػؽ م  ػػزة مػػد ىػػ ح

                                                             

 .73: ا  ة سورة ال يؼ  (1)
 .12ح ص6: جإعراب القرآف وبي نوح 231ح ص15: جالجدوؿح 735ح ص2: جال ش ؼ هظر:   (2)
(ح كهػػي أف ت ػػكف ال حمػػة تحتمػػؿ م ه ػػ فح َّ ىػػت مؿ المػػت حـ أحػػد احتمدل هػػد ك همػػؿ ا خػػرح كمػػرادا مػػد أهمحػػا   مػػد لتوجيػػوك ىػػمو )ا  (3)

هػػػ(ح تحل ػؽ: الػد تكر 773ح تهػدء الػد ف الىػت ي )تعروس األفراح في شػرح تلخػيص المفتػ حح 268: صتمرير التمبيراىت محا.  هظر: 
 .243ح ص2ـح ج2003-هػػ1423ح 1،تدالحم د ههداكمح الم تتة ال أر ة لحطتد،ة كاله رح ت ركتح ط

 .43: ا  ة سورة الشعراء  (4)
 .374: صإعراب القرآف للنم س  (5)
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ح ك ذلؾ ،ٌتر ،ف افذف تإللدلهـ تاىحكب األمر الم ػدزمح لد لػة التىػر   تإتطػدؿ ىػحرهـ (1)إللدءهـ ،حو إللدلا
 ػا تػاح ك،ٌتػر ،ػف الىػحر تد ىػـ  كها    تحلؽ إ  ت د إللدلهـح كا   َّح س المػراد أمػرهـ تإحػداث الىػحر كالتمك 

المكأكؿ )مد( التي تض د التهك ؿ كالتضظ  ح لالزدراء كا ىتخضدؼ ت ػؿ مػد تكح ػا أػ غة ال مػـك ممػد أ،ػٌدكا مػف 
ح كقد   ػكف "مػف دكا،ػي (2)الىحرح كأههد مهمد تحغت َّهك مىتخؼه تهد أمدـ مد أٌ دا اا ت دلو تا مف الم  زات

،ف التىػر   تتحل ػؽ الم  ػزة تحػكطهـ مػف إح ػدمهـ ،ػف إللػدء مػد أ،ػٌدكا مػف الحتػدؿ  أمرهـ تدفللدء أك ن َّ الن 
 (3)كال أي إذا مد أللو ،أدا أك ن كأ لهكا أههـ مغحكتكف   محدلة َّتضكت ،ح ا َّرأة إظهدر م  زتا"

ظَيْعَذُِبؤَّْبظٌٌَُُٕبَِٖٓبهدٍَبٌَِّٗشًُخبَُيدبػَشْؽَيدبَٗنْظُشْبؤَم  تحلػ س:  ك ذلؾ قكلا ت دلو َّي قأة ى دهد ىح مدف 

خَُّزَِّٖب بَّيْعَذًَُٕ
(4) 
كا لىهد ،ىٍر ىهدَّ محة ) َّ ؿ أمر متهػي  (5)(  محة َّ ح ة متدكءة تض ؿ األمرح كهي م كهة مف: )ه  ركا(هى  ري

متهػػػي ،حػػػو حػػػذؼ الهػػػكفح ك)الػػػكاك(  ػػػم ر َّػػػي محػػػؿ رَّػػػ  َّد،ػػػؿح ك)لهػػػد(  ػػػدر ك ػػػركر مت حػػػؽ تض ػػػؿ األمػػػر 
)ه  ركا(ح ك)،ر هد( مض كؿ تا كهػك م ػدؼح ك)الهػدء(  ػم ر َّػي محػؿ  ػٌر م ػدؼ إل ػاح ح ػث ق  ػد المض ػكؿ 

َّ ؿ األمر كمد ت ٌحؽ تهد َّي محػؿ هأػب تا الض ؿ )ه  ركا( َّطدلت ال محة تدلتل  دح كال محة الض ح ة الم كهة مف 
ح كهػذا (6)مض كؿ تا لض ؿ اللكؿ )قػدؿ(؛ كذلػؾ إطدلػة تهػدء ال محػة تدلت دقػبح "أم غٌ ػركا إلػو حػدؿ تيٍهً ػرىاي إذا رأتٍػاي"

ح ث إه ا لـ  ك ا الخطدب إلو  خص م ػ فح كَّ ػا د لػة أخػرل أف    َّ ا د لة ،حو ،ظمة ى دهد ىح مدف
 َّي طد،تا.  ؿ   هكدا  دهكا

هدٌُُخبظَودعٌَُٔخبزِدَُِّوِبَُنُسَِّْعَنَّوُبًَؤَىَِْوُبؼَُّْبم  قكماح ح ث قدؿ ت دلو:  كمهاح مد كرد َّي قأة ى دهد أدلع 

ُِِّْوِبٓدبؽَيِذْٗدبَٓيِِْيَبؤَىِِْوِبًَبَِّٗدبَُقددِهٌَُٕ َُنَوٌََُُّٖبٌَُِ
ب(7)

ػػػميكا ًتدلح ػػاً  ػػدءت ال محػػة الض ح ػػة األمر ػػة الطك حػػة  تدلت دقػػب  ( َّػػي محػػؿ هأػػب مض ػػكؿ تػػا لض ػػػؿ )تىلدىى
كهػك  ر ػد  ػمكؿ هضىػا  حتلدىػمكا :َّلػدؿ أم قػدؿ ت  ػهـ: تلدىػمكاح أم اتتػدأ ت  ػهـ" اللكؿ المد ي؛ كالم هػو:

َّحمػد قػدؿ ذلػؾ  (حلهت تهػا)،ح ػا قكلػا:  إذ    امرهـ تذلؾ إ  كهك  ر ػد الم ػدر ة م هػـ َّػي الملىػـ ،ح ػا  مػد دؿ
ح لػذلؾ  ػدءت أػ غة (8)"ذلػؾ َّحػذلؾ أىػهد اللػكؿ إلػو التىػ ة ت  هـ تكاَّلكا ،ح ا كأ،ددكا َّأدر  مػ  هـ قػدلالن 

                                                             

ح ك هظػػػر: 529ـح ص2010-هػػػػػػػ1430ح 3ح َّ ػػػؿ حىػػػف ،ٌتػػػدسح دار الهضػػػدلس لحه ػػػر كالتكز ػػػ ح األردفح طقصػػػص القػػػرآف ال ػػػريـ  (1)
 154-153ح مر   ىدتؽح صاإلعج ز البالغي في القصة القرآنية

 .32ح ص14: جنظـ الدرر  (2)
 .154: صاإلعج ز البالغي في القصة القرآنية  (3)
 .41: ا  ة سورة النمؿ  (4)
(ح كأأػحيا: أف  ىػًردى ،حػو اللىٍحػًب مػد    تأػك راح كذلػؾ األصػفي ني ق ؿ الراغب  (5) (: ً ػدُّ الً ٍرَّىػدًف.  لػدؿ: )أىٍه ىػٍرتي  ػذا(ح ك)هى ىػٍرتي : )اًفٍه ىػدري

ح كمها قكلا ت دلو )ه  ركا(.  هظر:  ٍهًؿح كتىٍهً  ري ال  ٍيًء مف ح ثي الم هو  ٍ حيا تح ث    يٍ رىؼي ٍربه مف ال ى  .823: صتالمفردا ى
 .380ح صتفسير الجالليف الُمَيس ر  (6)
 .49: ا  ة سورة النمؿ  (7)
 .283-282ح ص19: جالتمرير والتنوير  (8)
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: أػ غتدف لحم ػدر ةح تض ػد  ػؿ مههمػد أف أ ثػر مػف كاحػد ا ػتر د َّػي (َّد،ؿ كتضد،ؿ( ،حو كزف )تىلدىىميكاالض ؿ )
 .(1)الم در ةالض ؿح لذلؾ د، ت تأ غة 
ػػػميكا ًتدلح ػػػاً كهالحػػػظ أف   محػػػة ) ( الطك حػػػة تدلت دقػػػب  م ػػػت تػػػ ف أىػػػحكتي افه ػػػدء كالختػػػرح افه ػػػدء تىلدىى

ح قػػػدؿ ال  تػػػرم: " قكلػػػا ت ػػػػدلو: تد،تتػػػدر الض ػػػؿ تأػػػ غة األمػػػرح كالختػػػر تد،تتػػػدر الض ػػػؿ مد ػػػ ند كال محػػػة حػػػد ن
ػت  ػه حػدهمد: هػك أمػر؛ أم أمػرأ )تلدىمكا( : َّ ا ك هدف: ح ك ػدء (2)"كالثػدهي: هػك َّ ػؿ مػدضو  د تػذلؾ؛ـ ت  ن
ك ػكز ح اللػكؿ كهػك قػكؿ ال مهػكرأمػر مػف التلدىػـ أم التحػدلؼ كقػ  ملػكؿ  (تىلدىىػميكا ًتدلح ػاً َّي ركح الم ػدهي: " )

 كملػكؿ حقدلكا متلدىم ف :أم حأك تدكههد (قد)مف َّد،حا تتلد ر  (حد ن )أك  (قدليكا) مف د تد ن  مد  ن أف   كف َّ الن 
 .(3)"ز أتك ح دف ،حو هذا أف   كف تدا مف  محة الملكؿإلفح ك كٌ  (لىهيتى  تىه اي كىأىٍهحىاي اللكؿ )

دؿ تإ ػمدر قػدح ا َّػي محػؿ الحػا أك ختػرن َّ حتمػؿ أف   ػكف أمػرن  (تلدىػمكا تػداك لكؿ الرازم: "أٌمػد قكلػا: )
 .(4)ف"أم قدلكا متلدىم 

لم ه ػي األمػر كافختػدر  كاٌتىػد،ا هرل إطدلة الم هو الد لي َّضي الخطدب كالهظـ اللرآهي َّي هذا ا  ة
 .(5)،ف الحدؿح َّدلحضظ  دء لضظند كاحدنا  م همد م ند ت حمة احتمدل ة كاحدة

 : كردت هذا الأكرة َّي آ دت قأص األهت دءح كهي ،حو الأكر التدل ة: فعؿ القوؿ مض رع -2
مػ  قكمػػاح  قأػة هػػكح  األهت ػػدء:: كمػػف أمثحػة ذلػػؾ َّػي آ ػػدت قأػص جملػة اسػػمية غيػػر منسػوخة - أ

ًَ بؤَهٌٍُُبٌَُُْْبػِنْذُِبخَضخجُِٖبخَُِّوِبًَ بؤَػَُِْْبخُتـَْْرَبًَ بؤَهٌٍُُببِِِّٗبََِٓيٌقدؿ ت دلو: 
(6) 

زاًلفي الح اً )  محةال ح ث  دءت (  محة اىم ة غ ر مهىكخة َّي محؿ هأب ملكؿ اللػكؿ لحض ػؿ ً،ٍهًدم خى
الم درع )أقكؿ(ح كهي م كهة مف: )،هدم( ظرؼ م دف م دؼ إلػو  ػم ر المػت حـ مهأػكب ك،المػة هأػتا 

؛ فثتدت المتتدأ لاح كخدأة ،هػد إ ػدَّتا ملٌدـح كقٌدـ الختر )،هدم(  كازناالضتحة الملدرة مت حؽ تمحذكؼ ختر 
)ال ػدء( َّػػي محػػؿ  ػٌر م ػػدؼ إل ػاح ك)خػػزالف( متتػػدأ مػؤخر مرَّػػكعح كلضػظ ال اللػػة )اا( َّػػي ل ػم ر المػػت حـح ك

،ح ػا  –محؿ  ٌر م دؼ إل اح كهػذا افطدلػة التػي حأػحت َّػي تهػدء ال محػة هػي إطدلػة تدلت دقػب؛ َّىػ دهد هػكح 
هػوح حتػو ت حػدكا ،ح  ـ َّي الغ ،هدم خزالف اا َّاد،و َّ الن    أقكؿ ل ـ خدطب قكما َّ لكؿ لهـح  -الىالـ

تػا ملدلػة قكمػا  لمػد رد    -،ح ػا الىػالـ–ح َّهػذا تضأػ ؿ مػف هػكح (7)َّ حو تلكل ـ كمػد هػرل ل ػـ ،ح هػد مػف َّ ػؿ
،حػ هـح َّ ػدء هػك َّػي  ػكاتهـ تػدللكؿ تدلمك ػب أهػا  ح َّهـ اىتدلكا ،حو هضي هتكتا تاههـ لـ  ػركا لػا َّ ػالن إ مد ن 
،ػو غ ػر ح كلذلؾ هضو أف   كف قػد اد  -،ح هـ الىالـ - ،ف أهت دلا غ ر الكحي إل ا  مد ح و ااَّ الن  عي دٍ لـ  ى 

                                                             

 .182ح ص19: جالجدوؿ  (1)
 .1010ح ص2ج التبي ف:  (2)
 . 207-206ح ص10: جروح المع ني  (3)
 .561ح ص24: جمف تيا الغيب أو التفسير ال بير  (4)
 .441ـح ص2010-هػػػػػ1431ح 1محمد هكر الد ف المه دح دار الض رح دم ؽح ط الدَللة في الخط ب القرآني اّتس ع   (5)
 .31: ا  ة سورة ىود  (6)
 .390ح ص2: جال ش ؼ  (7)



231 
 

ػد " (1)ذلؾ اهتضػدؤا ؛ ح ث  دء الهضي تأ غة الم درع )  أقكؿ( لحد لة ،حو أٌها مهتؼو ،ها ذلؾ َّػي الحػدؿح َّام 
ف لـ أقحا َّي المد ي َّم حـك لد هـ ح ث لـ  لحاح أم   تظهكا  .(2)"أهي م مر اد،دء ذلؾ كا 

َّػي آ ػدت قأػص األهت ػدء؛ كذلػؾ ألف   هذا الأكرة مف أقؿ الأكر كركدنا : تي دُّ اسمية منسوخةجملة  - ب
قػدؿ ح آ دت قأص األهت دء تتهدكؿ أحػداث م ػت كاهتهػتح كمػف أمثحػة ذلػؾ: قأػة ىػ دهد  كىػؼ 

َُْْت دلو:  ُتودهُبػََِبًَـْيِوِبكَدسْظَذَّبزَقِريخًبهدٍَبؤَ ؤَهَُتبٌَُُْْببِِِّٗبؤَػَُِْْبَِٖٓبخَُِّوِبٓدب بظَؼٌََُِْٕٔبكَََِّٔدبؤَْٕبـدءَبخُتسَؾِريُبؤَ
(3) 

ـي ًمفى الح ػًا مػد   تىٍ حىميػكفى  دءت ال محة ا ىم ة المهىكخة ) (  محػة َّػي محػؿ هأػب مض ػكؿ تػا ًإه ي أىٍ،حى
لض ػػؿ اللػػكؿ الم ػػدرع )أقػػؿ( أطدلػػت تهػػدء ال محػػة تدلت دقػػبح م كهػػة مػػف: )إه ػػي( حػػرؼ م ػػتا تدلض ػػؿ هدىػػف  ض ػػد 
التك  دح ك)ال دء(  م ر َّي محؿ هأب اىـ )إٌف(ح ك)أ،حػـ( َّ ػؿ م ػدرع مرَّػكعح كَّد،حػا  ػم ر تلػد را )أهػد( 

 ػة )أ،حػـ( َّػػي محػؿ هأػب ختػر )إٌف( كهػػذا َّ ػا إطدلػة تهػدء ال محػػة ح كال محػة الض ح  ػكد ،حػو هت هػد   لػػكب 
تدلت دقب تػدلختر المهىػكخح ك)مػف اا(  ػدر كم ػركر مت حػؽ تدلض ػؿ )أ،حػـ(ح ك)مػد( اىػـ مكأػكؿ تم هػو الػذم 
َّػي محػؿ هأػػب مض ػكؿ تػػاح ك) ( حػرؼ هضػػيح ك)ت حمػكف( َّ ػػؿ م ػدرع مرَّػػكع تثتػكت الهػػكف كَّد،حػا ال ػػم ر 

ة )ت حمػػكف( هػػي  محػػة الأػػحة كال دلػػد محػػذكؼ تلػػد را )مػػد   ت حمكهػػا(ح كا ىػػـ المكأػػكؿ المتأػػؿ تػػاح ك محػػ
د لمػػف  ػػدف  حتمػػؿ أف   ػػكف خطدتنػػكأػػحتا مر ػػب اىػػمي أطػػدؿ تهػػدء ال محػػة تدل هدأػػر المؤىىػػة؛ َّحػػذلؾ اللػػكؿ 

ألػـ أقػػؿ )م لته ػػا اللػددم ف أ ح ك حتمػػؿ أف   ػكف خطدتػدن (ألػػـ أقػؿ ل ػـ إهػػي أل ػد ر ػع  كىػؼ)،هػدا مػف قتػؿ أم 
ػػكفى ) كهػػك األهىػب تلكلػػا (اا كحل ػـ   ت اىػػكا مػف ر  ـي ًمػفى الح ػػًا مػد   تىٍ حىمي المػػذ كر  مػػدار الههػي َّػإف   (؛ًإه ػي أىٍ،حىػػ

مػػف  هػػة اا ىػػتحدهاح كال محػػة ،حػػو ا حتمػػدل ف مىػػتاهضة ،حػػو األخ ػػر    لػػكب ال حػػـ الػػذم أكت ػػا  إهمػػد هػػك
ح ف أرىحت ـ إلو مأر كأمرت ـ تدلتحىس كهه ت ـ ،ػف ال ػاس مػف  ل ـ  كز أف ت كف ملكؿ اللكؿ أم ألـ أقؿ 

ركح اا ت دلو أهي أ،حـ مف اا مد   ت حمكف مف ح دة  كىؼ ،ح ا الىالـح كاىػتظهر َّػي التحػر  كههػد ملػكؿ 
 .(4)اللكؿ كهك  ذلؾ

دح قكلا ت دلو ،حو لىدف هكح  َُددبؤَهُدٌٍُببِِّٗدِببببببب: كمها أ  ن َُددبؤَػَِْدُْبخُتـَْْدرَبًَ َُدبؤَهٌٍُُبٌَُُْْبػِنْذُِبخَضَخجُِٖبخَُِّوِبًَ ًَ

ََِٓيٌ
(5) 

(( ًإه ي مىحىؾه َّدل محة ) (   محة اىم ة مهىكخة تػدلحرؼ الهدىػف )إف  كهػي م كهػة مػف: الحػرؼ الهدىػف )إف 
( َّػػي  (ح كال محػػة ا ىػػم ة المهىػػكخة )إه ػػي محػػؾه كاىػمهد ال ػػم ر المتأػػؿ تػػاح ك)محػػؾ( ختػػر الحػػرؼ الهدىػف )إف 
محؿ هأب مض كؿ تا لض ؿ اللكؿ الم درع )أقكؿ( الذم أطدؿ تهدء ال محة كتر  تهػد الهحػكم تدلت دقػب؛ َّىػ دهد 

كلػذلؾ أ،ػدد م ػا مثحهػد(ح  ضو  ػتهة قػكلهـ )مػد هػراؾ إ  ت ػرناإهي محؾ؛ َّهك تذلؾ هقدؿ للكما ك  أقكؿ  هكح 

                                                             

 .57ح ص12: جالتمرير والتنوير  (1)
 .57ح ص12: جالمرج  نفسو  (2)
 .96: ا  ة سورة يوسؼ  (3)
 .53ح ص7: جروح المع نيح 306-305ح ص4: جالسعودتفسير أبي  هظر:   (4)
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ا ل ػػدة    لكلػػا قدلحػػا إ  مؤ ػػدن  ا قػػكؿه أله ػػ ؛()إف  ػػػػػػا تا إتطػػدؿ د،ػػكل أخػػرل ألأػػلكهد تػػاح كتا  ػػدأله ػػ ؛َّ ػػؿ اللػػكؿ
 .(1)د هضدا هضو أ غة إثتدتاح َّحم  عو ،دا مد  إه درا لك اد  

: كمػف أمثحػة ذلػؾ َّػي آ ػدت قأػص األهت ػدءح قكلػا ت ػدلو ح د ػة ،ػف هػدركف فعلي  م ضٍ جملة فعلية  - ت
َُدببب : خدطب مكىػو  بَّدبزَْٖبؤَُّّب بظَإتخُزتبزِِِمَْْعِِبًَ بزِشَؤتعِِببِِِّٗبخَؾِْطُبؤَْٕبظَوٌٍَُبكَشَّهتطَبزََْْٖبزَنِدِببِعْدشخجََِْبًَ ْْبهدٍَ

ظَشْهُرْبهٌَُِِْ
(2) 

(  محة َّ ح ة مد ػك ة م كهػة مػف: )َّػر ؽ( َّ ػؿ مػدضو كَّد،حػا َّىر ٍقتى تىٍ فى تىًهي ًإٍىراًل ؿى َّدل محة الطك حة )
ال م ر المتأؿ تاح ك)ت ف( ظرؼ م دف ق  د الض ؿ )َّر قت( كهذا َّ ا إطدلة تهدء ال محة تدلتل  د تػدلمض كؿ َّ ػاح 

ض ػػكؿ تػػا لض ػػؿ اللػػكؿ الم ػػدرع ك)تهػػي إىػػرال ؿ( م ػػدؼ إل ػػاح كال محػػة الض ح ػػة المد ػػك ة َّػػي محػػؿ هأػػب م
 )تلكؿ(؛ َّ دف هت  ة ذلؾ إطدلة ال محة تدلت دقب

قأػة  : كمف األمثحة التي كردت ،حو هذا الهمط َّي آ ػدت قأػص األهت ػدء.جملة فعلية فعلي  مض رع - ث
ٌُُُّدْْببببِرتبظَْٔؾِِبؤُخْعُديَبكَعَوُدٌٍُبببكاله ـ التي أه مهد اا ،ح ا قتؿ الهتكةح قدؿ ت دلو:  ى دهد مكىو  ىَدَتبؤَدُ

ػََِبَْٖٓبٌَّتلُُِوُ
(3) 
َّ ػػؿ م ػػدرع  (أىديلُّ يػػـٍ   و))هػػؿ( حػػرؼ اىػػتضهدـ:  محػػة طك حػػة م كهػػة مػػف (هىػػٍؿ أىديلُّ يػػـٍ ) ال محػػة الض ح ػػة

(ح كال محػة مرَّكع  ـٍ كالضد،ؿ  ػم ر تلػد را )أهػد(ح ك)ال ػدؼ(  ػم ر َّػي محػؿ هأػب مض ػكؿ تػا ق  ػد الض ػؿ )أىديلُّ يػ
(  محػػة ملػػكؿ اللػػكؿ َّػػي محػػؿ هأػػب مض ػػكؿ تػػا لض ػػؿ اللػػكؿ الم ػػدرع )تلػػكؿ( هىػػٍؿ أىديلُّ يػػـٍ الم ػػدر،ة )الض ح ػػة 

كتػػػػذلؾ أأػػػػتحت ال محػػػػة طك حػػػػة كمكى ػػػػ ة تدلت دقػػػػب؛ كالغػػػػرض مػػػػف م ػػػػيء َّ ػػػػؿ اللػػػػكؿ ك محػػػػة ملػػػػكؿ اللػػػػكؿ 
 .(4)ح د ة الحدؿ المد  ةم در،ة؛ ل دؿ ،حو 

ص األهت ػػدء  محػػة َّ ح ػػة َّ حهػػد أمػػرح َّػػي محػػؿ هأػػب لػػـ  ػػرد َّػػي آ ػػدت قأػػ جملػػة فعليػػة فعليػػ  أمػػر: - ج
 ملكؿ اللكؿ؛ لذلؾ لـ ت  ؿ ظدهرة أىحكت ة َّي آ دت اللأص.

: ت ػػد هػػذا ال مػػؿ أقػػؿ ال مػػؿ كركدنا َّػػي آ ػػدت قأػػص األهت ػػدء ،حػػو طػػكؿ الت دقػػب فعػػؿ القػػوؿ أمػػر -3
 تدلمض كؿ تا؛ كمف أترز الأكر التي  دءت ،ح هد:

 : كمف أمثحة ذلؾ َّي آ دت قأص األهت دء مد  دء مػف قأػة  كىػؼ غير منسوخة جملة اسمية - أ
َبخَُِّوِبػََِبزَقِريَشٍبؤََٗدبًََِٖٓبكد،كتا إلو التكح دح قدؿ ت دلو:  مف إثتدت هتكة محمد  َُ ِبؤَدْػٌُخببِ هَُتبىزِهِبعَسِِِْ

خظَّسَؼَنِِبًَعُسْمدَٕبخَُِّوِبًَٓدبؤََٗدبَِٖٓبخُتُٔؾْشًِِنيَ
(5) 

                                                             

 .58ح ص12: جالتمرير والتنوير  (1)
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ػًت ًحي) تدلت دقػب الطك حػةَّدل محػة  (  محػة اىػم ة مح  ػة تػدللكؿ َّػي محػؿ هأػب مض ػكؿ تػا لض ػػؿ هػًذًا ىى
األمر)قػػؿ(ح كهػػي م كهػػة مػػف: )هػػذا( الهػػدء حػػرؼ تهت ػػاح ك)ذا( اىػػـ إ ػػدرة لحلر ػػب متهػػي َّػػي محػػؿ رَّػػ  متتػػدأح 

 محػة ا ىػم ة ك)ىت حي( ختر المتتػدأ مرَّػكع ت ػمة ملػدرة كهػك م ػدؼح ك)ال ػدء(  ػم ر م ػدؼ إل ػا؛ َّضػي ال
المطكلة تدلت دقب )هذا ىت حي( هكع مف افتهدـ َّىرتا كك ػحتا  محػة )أد،ػكا إلػو اا ،حػو تأػ رة(؛ كهػذا َّ ػا 

كالطر لة التػي أهػد  حهذا الد،كة التي أد،ك إل هد؛ أم قؿ  د محمد لهـ: (1)إ درة كد لة إلو د،كة افىالـ تاىرهد
ػػًت ًحيلم هػػو المىػػتضدد مػػف األمػػر َّػػي قكلػػا ت ػػدلو )ح كقػػد دؿ  ا ،ح هػػد ىػػت حي كىػػهتي كمههػػد ي ( ،حػػو قيػػٍؿ هػػًذًا ىى

مػد أىهىػد ًمػفى اٍلميٍ ػًرً  فى ك كب أف   تز  افهىدف المىحـ تهذا الد ف الل ـح كالد،كة إلو التكح د؛ ح ث إف   محػة )  (كى
ػػًت ًحي ػػدءت لت ػػكف م ػػدد ن مكاز نػػد لخطػػدب األمػػر ) اللرآهػػي مػػ  هػػذا الخطػػدب إلػػو  (ح كقػػد ل ػػا الىػػ دؽقيػػٍؿ هػػًذًا ىى

ال محػػة ا ىػػم ة المىػػتكقة تػػدلهضي )مػػد( تكأػػضهد تػػد الن أىػػحكت ند م ػػت ند تد لػػة تا  ػػد هػػذا الهضػػي لحػػر ف الثػػدهي مػػف 
ال محة الطحت ةح كزمههد اىتمرارم؛ أله هػد َّػي ىػ دؽ ح مػيح تخػالؼ ت ػض ا  ػدت التػي   ػكف زمههػد دا ن ،حػو 

 .(2)األمر ،حو المىتلتؿح كهك األأؿ المىتلتؿح  مد دٌؿ زمف  محة
دح مد  دء َّي قأة ى دهد هكح  كَةِرَخبخعْعٌََّْطَبؤَٗتطَبًََْٖٓبَٓؼَيَبػَََِبخُتلُِتيِبكَوَُِب:بقدؿ ت دلو كمف ذلؾ أ  ن

خُتمَْٔذُبَُِِّوِبخَُّزُِبَٗفَّدٗدبَِٖٓبخُتوٌَِّْبخُظَّدُِِٔنيَ
(3) 

ٍمػػدي ًلح ػػاً ح ػػث  ػػدءت  محػػة ) ٍمػػدي( متتػػدأ مرَّػػكع  محػػة اىػػم ة غ ػػر مهىػػكخةح كهػػي م كهػػة مػػف: ) (اٍلحى اٍلحى
ح ك)ا( )الػػالـ( لالختأػػػدص  كالػػالـ لالىػػتغراؽ كهػػػك مأػػدر ىػػمد،ي لض ػػػؿح )حمػػد  حمػػد( ،حػػػو كزف )َّىٍ ػػؿ(

كا ىتحلدؽح كلضظ ال اللة )اا( اىـ م ركرح كال در كم ركر)ا( مت حؽ تمحذكؼ ختر المتتػدأ )الحمػدي( كهػذا 
ا اختأػػدص لحد لػػة ،حػػو أف   م ػػ  المحدمػػد خدأػػة تػػداح كال محػػة ا ىػػم ة )الحمػػد ا( َّػػي محػػؿ هأػػب َّ ػػ

مض ػػكؿ تػػا لض ػػؿ اللػػكؿ )قيػػٍؿ( كتػػذلؾ طدلػػت ال محػػة تدلت دقػػب؛ كد لػػة ال محػػة ا ىػػم ة د مكمػػة الحػػدؿ كاىػػتمرارا 
ألمر)قػػؿ( كلػػـ  لػػؿ )َّلكلػػكا(؛ ألف  كثتدتػػا؛ أم احمػػدكا اا ،حػػو تخح أػػا إ ػػد ـ مػػف الغػػرؽ؛ ح ػػث  ػػدء تدلض ػػؿ ا

مدمدن َّخطدتا خطدبه لا -،ح ا الىالـ–هكحدن   .(4) دف هت دن لهـ كا 
: كمػف أمثحػة هػذا الأػكرة َّػي آ ػدت قأػص األهت ػدءح مػد  ػدء َّػي قأػة ىػ دهد جملة اسمية منسػوخة - ب

كالهلػػػدش الحػػػدد الػػػذم دار ت هػػػا كتػػػ ف أخكتػػػا كأتػػػ هـ حػػػكؿ الىػػػرقة المز،كمػػػة؛ ح ػػػث قػػػدؿ   كىػػػؼ 
دكِظِنيَخسْـِؼٌُخببِىلبؤَزٌُِْْْبكَوٌٌُُُخبّدبؤَزدٗدببَِّٕبخزْنَيَبعَشَمَبًَٓدبؽَيِذْٗدببِ َّبزِٔدبػَِِْٔندبًَٓدبًُنَّدبُِِتـَْْرِبلت دلو:

(5) 

                                                             

 .285ح ص3: جالممرر الوجيز  (1)
محمد  را تػيح ،ػدلـ ال تػب الحػد ثح إرتػدح   -دراسة تر يبية تطبيقية–ودَلَلتي  البالغية في األدب ال بير َلبف المقف  بنية الجملة   (2)

ح ل ػػث أىػػػ د ،تػػد الحم ػػدح دار ال ػػ دء لحه ػػر كالتكز ػػػ ح الػػزمف النمػػوي فػػػي الشػػعر الجػػ ىليح 90ـح ص2008-هػػػػػػ1429ح 1األردفح ط
 .66ـح ص2006-هػػػػ1427ح 1،ٌمدفح األردفح ط

 .28: ا  ة سورة المؤمنوف  (3)
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ػػػرىؽى ًإف  اٍتهىػػػؾى  ػػػدءت  محػػػة اللػػػكؿ ) ( َّػػػي محػػػؿ هأػػػب ىى (  محػػػة اىػػػم ة مهىػػػكخة تػػػدلحرؼ الهدىػػػف )إف 
(ح ك)اتهػػػؾ( اىػػػـ إف  كهػػػك م ػػػدؼح  مض ػػػكؿ تػػػا لض ػػػؿ اللػػػكؿ األمػػػر )قكلػػػكا(ح كتت ػػػكف مػػػف: الحػػػرؼ الهدىػػػف )إف 
ك)ال ػػػدؼ(  ػػػم ر َّػػػي محػػػؿ  ػػػٌر م ػػػدؼ إل ػػػاح ك)ىػػػرؽ( َّ ػػػؿ مػػػدضو كَّد،حػػػا  ػػػم ر مىػػػتتر تلػػػد را )هػػػك(ح 

َّػػي محػػٌؿ رَّػػ  ختػػر الحػػرؼ الهدىػػف )إٌف(ح كال محػػة ا ىػػم ة المهىػػكخة أطدلػػت التهػػدء  كال محػػة الض ح ػػة )ىػػرؽ(
ح كاحت ػػدز أخ ػػا ته ػػدم فح د  كىػػؼال ػػر مت ف: َّىٍلػػ آثػػدر –ههػػد  -َّلػػد ت م ػػت التر  تػػي لض ػػؿ اللػػكؿ تدلت دقػػب؛ 

كىػؼ ف إخػكة  كظهػر ذلػؾ ،حػو مالمحػا كأ،ػرض ،ػح ،كاطػؼ ال ػاس كالر ػدء   لػكب  سً ٍضػرت َّػي هى كتض   
تدل ػ كل إلػو اا   ػدد األىػو  مػزؽ  ا ػدلرن ح لهـ َّي ملدـ  ض دهـ َّ ا التأد ؽَّي قك  د د ن ح غ ر آتاو تمد  لكلكف

كاقؼ المك لىة  دف لهد أثػر تػدلغ ،حػو مهذا الح   كر الحزف ،حو كًل د ف محتكت ف قحتا كهك   ف  ت ر اَّترىا
كهػك  ي ت ػر ،ػف تحػؾ الحػد ت الهضىػ ة  -ف اللػرآف مػ داألرض تمد رحتػت َّ ػدف حىػهن  إخكة  كىؼ َّ دقت ،ح هـ

 .(1)لو تحؾ الحد ت أتحغ كأك ز إ درةأف   كف َّي الت ت ر هضىا مد    ر إ -الدق لة 
: لػـ تػرد هػذا الأػكرة إ  َّػي هػذا ا  ػة مػف قأػص األهت ػدءح َّهػي لػـ ت ػ ؿ جملة فعلية فعلي  م ضٍ  - ت

مػ  قكمػا الػذ ف اىػت  حكا  ظدهرة أىحكت ة َّي آ ػدت اللأػصح كهػذا الأػكرة َّػي قأػة ىػ دهد هػكح 
ّْعُوُبكَؼَََِِّببِـْشَخِِٓبًَؤََٗدبزَشُِءٌال ذابح قدؿ ت دلو:  َِّٓٔدبظُفْشٌَُِٕٓبؤَّْبَّوٌٌَُُُٕبخكتعَشَخهُبهَُتببِِٕبخكتعَشَ

(2) 
ٍ تيػػاي َّى ىحىػػي  ًإٍ رىاًمػػي) َّدل محػػة الطك حػػة  ة طدلػػت تهػػدء ال محػػة تدلت دقػػبح كهػػي ك  محػػة َّ ح ػػة مد ػػ (ًإًف اٍَّتىرى

؛ ك يء تحػرؼ ال ػرط )إٍف( قتػؿ ال محػة الض ح ػة؛  محة مح  ة تدللكؿ َّي محؿ هأب مض كؿ تض ؿ األمر )قيٍؿ(
ممػػد  ءكأهػد تػرم)تخػالؼ إ ػػرامهـ َّإهػا محلػؽ  (اَّتر تػاإف ) ال ػؾ لت ػدف أهػػا ،حػو ىػت ؿ الضػرض ،حػوَّ ػا د لػة 
ف اَّتر تػا َّ حػٌي إ رامػي كأهػتـ تػراء مهػا ك،حػ  ـ إ ػرام ـ كأهػد تػرئه إً ح كَّػي ذلػؾ  ػالـ ملػدر تلػد را: )(3)(ت رمكف

 .  (4)ممد ت رمكف(ح كهذا التلد ر أىمدا ال حمدء تػػػػ)ا حتتدؾ(
أو    ث نًيػ  بفعػٍؿ قلبػي سػواء أ  نػت الجملػة فػي ممػّؿ نصػب مفعػوًَل  بػو منصػوبً الجملة الواقعػة مفعػوًَل  -ث نًي 
 .ا مسد المفعوليف   أو س دً ث لثً 

كق ػػت هػػذا ال محػػة َّػػي آ ػػدت مت ػػددة مػػف آ ػػدت قأػػص األهت ػػدءح هػػذ ر مههػػد ت ػػض ال ػػكاهد اللرآه ػػة  
بمػ  قكمػاح قػدؿ ت ػدلو: قأػة ىػ دهد أػدلع مد ػدء َّػي  المت حلة تدللأص ،حو ىػت ؿ التمث ػؿ   الحأػر:

دًبُٓشْعََ بِْٖٓبسَزِّوِهدٍَبخُتََِٔإُبخَُّزَِّٖبخعْعٌَتسَشًُخبِْٖٓبهٌَِْٓوِبَُِِّزَِّٖبخعْعُنتؼِلٌُخبَُِْٖٔبآََٖٓبِٓنْيُْْبؤَظَؼٌََُِْٕٔبؤََّٕبفدُِم
(5) 

                                                             

-هػػػػػ1413ح 1هػػػػػ(ح م تتػػة كهتػػةح اللػػدهرةح ط1429ح ،تػػد ال ظػػ ـ إتػػراه ـ المط هػػي )تخصػػ ئص التعبيػػر القرآنػػي وسػػم تو البالغيػػة  (1)
 .10ح ص2ـح ج1992

 .35: ا  ة سورة ىود  (2)
 .14ح ص2: جصفوة التف سير  (3)
ِؿ َم  ُأْثِبَت َنِظيرُُه ِفي الث  ِني َوِمَف الث  ِني َمػ  ُأْثِبػَت َنِظيػرُُه ِفػي اأْلَو  )  (4) ( المػذؼ التقػ بلي(ح كأىػمدء الزر  ػي تػػػػ)ؿِ َوُىَو َأْف ُيْمَذَؼ ِمَف اأْلَو 

 .205-204ح ص3: جلقرآفاإلتق ف في علـو اح 129ح ص3: جالبرى ف في علـو القرآف هظر: 
 .75: ا  ة سورة األعراؼ  (5)
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ػػػكفى أىف  ال محػػة الطك حػػػة قكلػػػا ت ػػػدلو: ) ت ػػػاً أىتىٍ حىمي ػػػؿه ًمػػػٍف رى ( م كهػػػة مػػػف: )الهمػػػزة( لالىػػػتضهدـ أػػػدًلحدن ميٍرىى
ح كالض ػؿ الم ػدرع (1)الته مي أم قدلكا ذلؾ ،حو ىت ؿ الىخر ة كا ىتهزاء؛ "أله هـ   حمكف أههػـ ،ػدلمكف تػذلؾ"

تضهدـ َّػي ( كَّد،حػا  ػم ر متأػؿ تػا )كاك ال مد،ػة(ح كال محػة الض ح ػة الم ػدر،ة المىػتكقة تهمػزة ا ىػتىٍ حىميكفى )
محؿ هأب ملكؿ اللكؿ لحض ؿ المد ي )قدؿ( َّي رأس ا  ةح كهذا َّ ػا إطدلػة تهػدء ال محػة تت دقػب المض ػكؿ تػا 

( حػػػرؼ هدىػػػف هدأػػػب  ض ػػػد التا  ػػػدح ك) (ح ك)أػػػدًلحدن لض ػػػؿ اللػػػكؿح ك)أف  ػػػؿه ( اىػػػـ )أف  (ح كال ػػػدر ميٍرىى ( ختػػػر )أف 
ت ػػاً كالم ػركر ) ػػؿه مي ( مت حلػػدف تدىػـ المض ػػكؿ )ًمػػٍف رى (ح كالمأػػدر المػػؤكؿ الم ػكف مػػف أٌف كم مكل هػػد َّػػي تاك ػػؿ ٍرىى

 .مأدر ىد مىد مض كلي )،حـ(ح كهك مف األَّ دؿ اللحت ة
ًَدَخَدََبب:بدؿ ت ػدلوقػكد،كتا لحد ف الحؽ كهك َّػي الىػ فح  قأة ى دهد  كىؼ ك ذلؾ مد  دء َّي 

ب(2)خؤَػْقِشُبخَْٔشًسخِِٗبَٓؼَوُبخُغِّفَْٖبكَعَْدِٕبهدٍَبؤَلَذُىُٔدببِِِّٗبؤَ

ٍمرن لض ح ة الطك حة تدلت دقب )ال محة ا ( م كهة مف: )أراهي( َّ ؿ م ػدرع مرَّػكع تدل ػمة اأىراًهي أىٍ،ًأري خى
ح ك)أ،أػر( َّ ػؿ م ػدرع كَّد،حػا  ػم ر مض كؿ تا أكؿ (ال دء)ك حلحكقد ة (الهكف)ك حالملدرة ،حو األلؼ لحت ذر

ٍمػػػرن كال محػػػة الض ح ػػػة ) مىػػػتتر تلػػػد را )أهػػػد(ح ك)خمػػػرنا( مض ػػػكؿ تػػػاح ( َّػػػي محػػػؿ هأػػػب مض ػػػكؿ تػػػا ثػػػدفو اأىٍ،ًأػػػري خى
(؛ َّدل حمة ا تمحت ،حو هك، ف آخر ف مف افطدلةح كهمػد: التل  ػد تػدلمض كؿ تػا )خمػرنا( الػذم قٌ ػد الض ػؿ أىراًهيلػػػ)

(ح كالت دد مف خالؿ ت دد المض كؿ تا )أراهي(.  )أٍ،ًأري
ٍحًم  ةي )كقدؿ أتك حٌ دف: "  ػم ر ف  حػكب َّػي  ػكاز  ػكف َّد،حهػد كمض كلهػد رت م رل أَّ ػدؿ الل (رأل اٍلحي

المتأػػػؿ كهػػػك راَّػػػ   َّ ػػػا  ػػػم ر الضد،ػػػؿ المىػػػت ف كقػػػد ت ػػػدل الض ػػػؿ الػػػو ال ػػػم ر (أراهيػػػػػ)متحػػػدم الم هػػػو َّ
 .  (3)("أ رمهي)ك   ( رتهي)ا :  كز أف تلكؿلح م ر المتأؿ ك الهمد لمدلكؿ كاحد ك  

ٍمػػػرن الكاق ػػة مض ػػػك ن ثده نػػد تأػػػ غة الم ػػدرع )ك ػػدء الت ت ػػػر َّػػي ال محػػػة  (؛  ىتح ػػػدر اأىراًهػػػي أىٍ،ًأػػري خى
الأكرة المد  ةح لذلؾ ،ٌتر ،ها تاىحكب الم دز تد،تتػدر مػد ىػ  كف تم هػو تىػم ة ال ػيء تمػد  ػؤكؿ إل ػا َّػي 

لػػػا: ككا ػػػع أهػػػا غ ػػػر مىػػػت مؿ َّػػػي م هػػػدا الحل لػػػي تلر هػػػة قك (؛ المىػػػتلتؿح كالم ػػػدز  ػػػدلف َّػػػي لضػػػظ )الخمػػػر
و هػػذا أف المػػراد تهػػذا الحضػػػظ  مػػد هػػك م حػػـك   ت أػػر ألههػػد تطت  تهػػد ،أػػ رح كم هػػالخمػػر  ألف   (؛أىٍ،ًأػػري )

ح لت ػدف الملأػكد مػف ال أػر رح ك،ٌتر ،ػف هػذا الحضػظ م ػدزنامٌ خى ب( أك مد  دف ،حو  د حتا ممد   أر ك ي )ال ه
 .  كهك أف  أ ر مىتلتالن خمرنا

د َّي قأة ى دهد  كىؼ  خُتَِِٔديُببِِّٗدِبؤَسٍَببببهَدٍَت ػدلو:  كتاك حا رؤ د المحؾح كذلؾ َّي قكلا كمها أ  ن

عَسْغَبزَوَشَخضٍبعَِٔدٍٕبَّإتًُُِيَُّٖبعَسْغٌبػِفَدفٌ
(4) 

                                                             

 .402ح ص4: جروح المع نيح ك هظر: 123ح ص2: جال ش ؼ  (1)
 .36: ا  ة سورة يوسؼ  (2)
 .275ح ص6: جالبمر المميط  (3)
 .43ا  ة  سورة يوسؼ:  (4)
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ػٍت ى تىلىػرىاتو ًىػمىدفو  ىػٍا يحيهيف   )أرل( كَّد،حػا ( م كهػة مػف: الض ػؿ الم ػدرع ال محة الض ح ة الم ػدر،ة )أىرىل ىى
ػػػٍت ى  ػػم ر مىػػػتتر تلػػػد را )أهػػػد(ح ك) ( ه ػػػت ًىػػػمىدفو ( م ػػػدؼ إل ػػػاح ك)تىلىػػػرىاتو ( مض ػػػكؿ تػػػا أكؿ لحض ػػػؿ )أرل(ح ك)ىى

 م  ىم هة مؤٌهث ىػم فح أػضة م ػٌتهة مػف َّ ػؿ ىػمف  ىػمف تػدب َّػرحح كزهػا َّ  ػؿح (ح كهي تىلىرىاتو لحمه كت )
هأػػب مض ػػكؿ تػػا ثػػدفو لحض ػػؿ )أرل(ح كال محػػة الض ح ػػة الىػػدتلة ( َّػػي محػػؿ  ىػػٍا يحيهيف  (ح ك محػػة )دؿ ىػػًَّ )ككزف ىػػمدف 

ا ػػػتمحت ،حػػػو أرت ػػػة أهػػػكاع مػػػف افطدلػػػة كهػػػي: إطدلػػػة تهػػػدء ال محػػػة تدلتل  ػػػد تػػػدلمض كؿ تػػػاح كافطدلػػػة تدلتت  ػػػة 
غة (؛ لػػذلؾ  ػػدء الت ت ػػر تأػػ  ىػػٍا يحيهيف  )اله ػػت(ح كافطدلػػة تت ػػدد المض ػػكؿ تػػاح كافطدلػػة تت دقػػب ال محػػة الض ح ػػة )

 .(1)داىتح در الأكرة ت   تن الم درع تد ي مف 
ِبؤَسٍبكذتحا  تهاح كذلؾ َّي قكلا ت دلو:  كمهاح قأة ى دهد إتراه ـ  ٍَبّدبزُنََِّببِِّٗ كَََِّٔدبزََِؾَبَٓؼَوُبخُغَّؼَِْبهد

كِِبخُتَٔندِّبؤَِِّٗبؤَرتزَمُيَ
ب(2)

( َّي محٌؿ هأب ىد مىد مض كلي )رأل( الححم ػة؛ ألٌههػد أحػد أَّ ػدؿ أىه ي أىٍذتىحيؾى المأدر المؤكؿ )كق  
 ىتح ػدر الأػكرة المد ػ ة لهػكع غراتػةح كق ػؿ: لت ػرر " :ق ػؿاللحكب؛ كالت ت ر تأ غة الم درع لحض ػؿ )أرل( 

؛ لػػػذلؾ أيٌ ػػػدت ال محػػػة (3)"لالىتح ػػػدر المػػػذ كر أك لت ػػػرر الػػػذتع حىػػػب ت ػػػرر الرؤ ػػػد أك لحم ػػػد حة أكالرؤ ػػػد 
(؛ كد لة التا  د تهمد "تمؤ  ح كأف   .(4)"لمد َّي تحلؽ المختر تا مف ا ىتت ددد فح كهمد الحرَّدف الهدىخدف )إف 
 الجملة الواقعة مفعوًَل بو في ب ب التعليؽ: -ث لثً 

لضظنػػد   محػػالن  ،تػػراض مدلػػا  –أَّ ػػدؿ اللحػػكب  -،ػػٌرؼ اتػػف ه ػػدـ الت ح ػػؽ تلكلػػا: "إتطػػدؿ ،محهػػد أم 
ٌك ػة ك  مطٌحلػةح (5)أدر ال الـ ت ههد كت ف م مكل ا" ح كالت ح ؽ ماخكذ مف قكلهـ )امرأة م ٌحلة(ح التي هػي   ميزى

َّدلض ػػػؿ  ح زهػػػد ك ػػػكداح َّػػػال تلػػػدر ،حػػػو التػػػزكجت ػػػكف  دل ػػػيء الم حػػػؽ   مػػػ  الػػػزكج لضلداهػػػاح ك  تػػػال زكج لت ك 
 .  (6)اظد ،دمؿ م هو كتلد رن  مؿ لضالم حؽ ممهكع مف ال

كالت ح ػػؽ مػػف المأػػطححدت الهحك ػػة التػػي اىػػتخدمهد الهحػػدة المتلػػدمكفح كقػػد   حػػا الهحػػدة ،هكاهنػػد لحػػزـك 
ح تىػتب الضأػؿ  إتطدؿ ،مؿ األَّ ػدؿ اللحت ػة )ظػٌف كأخكاتهػد(ح الهدأػتة لحمتتػدأ كالختػرح المتأػرَّة لضظنػد   محػالن

ح كقػػػد كردت  حمػػػػة (7)تػػػػػػػ) ـ ا تتػػػداءح أك همػػػػزة ا ىػػػتضهدـح أك الهضػػػػي( ت ههػػػد كتػػػ ف م مكلهػػػػد )المتتػػػدأ كالختػػػػر(
ػػ)الت ح ػػؽ( ،هػػد ىػػ تك ا َّػػي  تدتػػاح َّػػي قكلػػا: " هػػد ه (إف  ػػػػ)َّ (حقػػد ،حمػػت إهػػا لخ ػػره مهػػؾ)قكلػػؾ:  دكمػػف ذلػػؾ أ  ن
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ح ك ىػتثهو (1)"دح م حلة  َّي المك   ف  م  ن (للد ،حمت أ هـ أَّ ؿ)ههد تمهزلتهد َّي قكلؾ: ده (،حمت)متتدأةي ك
حيًم  ة لـ  دخؿ ،ح هد الت ح ؽ (رأل)إذا  دهت مف األَّ دؿ اللحت ة المتأرَّة الض ؿ )رأل(ح   .(2)حي

بحمػ  قكمػاب قأة ىػ دهد لػكط كمف أمثحة م يء ال محة مض ك ن تا م ٌحلة َّي آ دت قأص األهت دء:
ًَدَٕبػَدهِسَصُبخُتُٔفْشِِٓنيًََؤَْٓيَشَْٗدبػََِْْيِْْبَٓيَشًخبكَدٗتظُشْبًَْْقَب قدؿ ت دلو:

(3) 
دًقتىػةي اٍلميٍ ػًرًم فى ة الطك حة ال مح اىػـ اىػتضهدـ متهػي َّػي محػٌؿ هأػب (  ىٍ ػؼى ( م كهػة مػف: )) ىٍ ؼى  ىدفى ،ى
ح ك) ػدف( َّ ػؿ مػدضو هدىػف هػدقصح ك ىتضهـ تػا ،ػف حدلػة ال ػيءاىـ متهـ غ ر متم فح  كهك ختر  دف ملٌدـ

دًقتىةي ك)  ىػدفى ( م ػدؼ إل ػا م ػركر تدل ػدءح كال محػة ا ىػم ة المهىػكخة )اٍلميٍ ػًرًم فى مرَّػكعح ك)( اىـ  دف مؤخر ،ى
دًقتىةي اٍلميٍ ًرًم فى  ( الػذم لػا حػؽ   ػؼ)تد ىػتضهدـ  ،ػف ال مػؿ الم حٌػؽ (اهظر)َّي محٌؿ هأب مض كؿ تا لض ؿ  (،ى

 الأدارة َّي ال محة.
َُوَذْبػَِِْٔطَبٓدبَُندبكِِبزَندظِيَبِْٖٓبلَنٍّبًَبَِّٗيَبَُعَؼَُِْْببهدٌُُخم  قكما:  كمها قكلا ت دلوح َّي قأة ى دهد لكط 

ٓدبُٗشِّذُ
ػؽٍّ )َّ محة ،ب(4) ( م كهػة مػف: الحػرؼ الهػدَّي )مػد(ح ك)لهػد(  ػدر كم ػركر مت حلػدف مد لىهد ًَّي تىهدًتػؾى ًمػٍف حى

أك حرؼ  ر زالػد إ،راتنػد    ح ك)ًمٍف( حرؼ أحة دٌر كم ركر مت ٌحؽ تحدؿ مف حؽٌ ( ًَّي تىهدًتؾى تختر ملٌدـح ك)
م هنوح كالضدلدة مف الحركؼ الزالدة التك  ػد؛ ألٌف هػذا مػف لغػة ال ػربح َّػإههـ  ؤ ػدكف ال ػيء تػدلحركؼ الزالػدةح 

ؽٍّ ك) ػؽٍّ ح كال محػة ا ىػم ة )د مرَّكع محاٌل متتدأ مؤٌخرم ركر لضظن ( حى َّػي محػٌؿ هأػب ( مػد لىهػد ًَّػي تىهدًتػؾى ًمػٍف حى
ٌحؽ ،ف ال مؿ تػػ)مد( الهدَّ ة. لذلؾ  دء الض ػؿ )،حػـ( الم حٌػؽ ،ػف ال مػؿ مىػتكقند  (ال حـ)مض كؿ تا لض ؿ  الذم ،ي

حدلا َّي ،ر ا تهدتا ،حػ هـ  حػدؿ  ألف   حَّا د تتهز حا مهزلة مف  ه ر أها   حـتحرؼ التا  د )قد( ل كها   حـح "
هػؾ لػت؛ َّ ػدء تمؤ ػد آخػر َّػي ههد ػة ا  ػة تلكلػا )مف     حـ خحلهـ ح ك ػال الختػر ف مىػت مؿ َّػي ( حـ مػد هر ػدكا 

هؾ ت حـ  ب.(5)"مرادهد ـز َّدلدة الخترح أم هحف ه حـ أهؾ قد ،حمت مد لهد رغتة َّي تهدتؾ كا 
خرا ػػا مػػف الىػػػ ف كمهػػاح قكلػػا ت ػػدلو ح د ػػػة ،ػػف قأػػة  كىػػػؼ  : كطحػػب المحػػؾ رؤ ػػة  كىػػػؼ كا 

ُتوُبَٓدبزَدٍُبخُنِّغٌَْشِبخَُِّدظِِبهَيَّؼَْٖب ؤَّْذَِّيَُّٖببَِّٕبسَزِِّبزٌَِْْذِىَِّٖبػٌَِِْْكَدعْإَ
(6) 

ًتػػيال محػػة ا ىػػم ة الطك حػػة ) ػػد تىػػدؿي اله ٍىػػكىًة الال  ( تت ػػكف مػػف: )مػػد( اىػػـ اىػػتضهدـ متهػػي َّػػي محػػؿ رَّػػ  مى
ًتػػػي( م ػػػدؼ إل ػػػاح ك)اله ٍىػػػكىةً ( ختػػػر المتتػػػدأ مرَّػػػكعح ك)تىػػػدؿي متتػػػدأح ك) ( اىػػػـ مكأػػػكؿ َّػػػي محػػػؿ  ػػػر ه ػػػت الال 

ح ،ػف ال مػؿ ةلػالم حٌ  (اىػالا)هأػب مض ػكؿ  (ح كال محة ا ىػم ة المىػتكقة تد ىػتضهدـ َّػي محػؿاله ٍىكىةً كت )لحمه 
  ػؿ طر ػؽ بكىتب الت ح ؽ ك كد حرؼ ا ىتضهدـ )مد( الذم لػا حػؽ الأػدارة َّػي ال محػة. َّىػ دهد  كىػؼ 
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كالىػؤاؿ ،ب مػف قتحػيَّىػلحا تحػغ إل ػا ىػؤا ن تلر ر تراءتا مضتتحة تدلىؤاؿ ،ف الختر ف،ددة ذ را مف أكلػاح َّم هػو 
همػد  ر ػد الىػدلؿ حػث المىػلكؿ  حالىػدلؿ ،ػدلـ تػدألمر المىػلكؿ ،هػا ألف   ؛مىت مؿ َّي التهت ا دكف طحب الضهـ كا 

 لح  ػؼ ،ػف أمرهػدح ك  ؿ الىؤاؿ ،ػف الهىػكة الالتػي قط ػف أ ػد هف دكف امػرأة ال ز ػز تىػه الن ح ،ف ،حـ الختر
 .(1)د لح ز ززك هد مف المحؾ رتمد  أرؼ المحؾ ،ف ال  ؼ ر، ن ذ رهد م  م دهة  ألف  

ػػ كم رَّتػػا أخػػدا ته ػػدم ف كاٌتخػػدذ التػػدات ر فتلدلػػا لد ػػاح كذلػػؾ َّػػي قكلػػا  ح قأػػة  كىػػؼ دكمهػػا أ  ن
هدٌُُخبظَدَُِّوِبَُوَذْبػَِِْٔعُْْبٓدبـِحتندبُِنُلتغِذَبكِِبخُتإَسْكِبًَٓدبًُنَّدبعدسِهِنيَت دلو: 

ب(2)

ًحٍمتيـٍ  دء  ...( َّػي مػد ً ٍلهػد( م ٌحلند ،ف ال مؿ؛ ألٌهػا متحػك تحػرؼ الهضػي )مػد(ح كال محػة الض ح ػة )الض ؿ )،ى
قػػدلكا مت  تػػ ف: كاا للػػد ،حمػػتـ أ هػػد اللػػـك مػػد  لهػػد تلأػػد أف محػػؿ هأػػب مض ػػكؿ تػػا لحض ػػؿ )،حػػـ(. كالم هػػو: 

ف لـ   ف مىتحزمن ح هضىد َّي أر  ـ  حدك ملت ػو الملػدـ مػف هضػي افَّىػدد مطحلنػد لمػد هػكهضي الم يء لطَّىدد كا 
،ػػدء  أل حػػا ادٌ فَّىػػدد مض ػػك ن ل ػػههـ   حػػكا الم ػػيء الػػذم  ترتػػب ،ح ػػا ذلػػؾ كلػػك تطر ػػؽ ا تضػػدؽ م  لػػد لغػػرض ا

كق ػػؿ: إههػػـ أرادكا هضػػي  ـز الم ػػيء لطَّىػػدد َّػػي ح ل مػػدؿ قتحػػا ،هػػدهـ كترت ػػة  ىػػتحدلة أػػدكرا ،ػػههـ إظهػػدر
 .(3)متدلغة َّي هزاهتهـ ،ف ذلؾال محة كهك تأكر افَّىدد 

ؼُدَّْبٌُِٗغُدٌخبببكهلد ا الحدد مػ  قكمػا ت ػد تحط مػا األأػهدـح قػدؿ ت ػدلو:  كمهاح قأة ى دهد إتراه ـ 

َُدءِبَّنْيِوٌَُٕ ػَََِبسُءًُعِيِْْبَُوَذْبػَِِْٔطَبَٓدبىَاُ
(4) 

ًء  ىٍهًطليػػكفى َّ محػػة ) ػػد هىػػؤي ى ءً ( م كهػػة مػػف: )مػػد( هدَّ ػػةح ك)مى اىػػـ إ ػػدرة متهػػي ،حػػو ال ىػػر متتػػدأح ( هىػػؤي ى
( َّػي محػؿ  ىٍهًطليػكفى ( َّ ؿ م درع مرَّكع تثتكت الهكف كَّد،حا ال م ر المتأؿ تػاح كال محػة الض ح ػة )) ىٍهًطليكفى ك

ًء  ىٍهًطليػػكفى رَّػػ  ختػػر المتتػػدأح كال محػػة ا ىػػم ة )مػػد  َّػػي محػػٌؿ هأػػب ىػػٌدت مىػػٌد مض ػػكلي ،حمػػت الم حٌػػؽ ( هىػػؤي ى
. إذٍف  ػػدء الض ػػؿ )،حػػـ( (5)أك َّػػي مك ػػ  المض ػػكؿ الكاحػػد إف  دهػػت ،حمػػت تم هػػو ،رَّػػت ح)مد( ،ػػف ال مػػؿػػػػت

بم ٌحلنػػػد ،ػػػف ال مػػػؿ َّػػػي مض كل ػػػا تىػػػتب )مػػػد( الهدَّ ػػػةح كالت ح ػػػؽ َّػػػي الحضػػػظ   َّػػػي الم هػػػوح َّىػػػ دهد إتػػػراه ـ 
اىتخدـ أىحكب الته ـ تهـ كالت ر ض تاف  مد    هطؽ ك   هضػ  هضىػا غ ػر أهػؿ لطله ػةح َّدل محػة ا ىػم ة تض ػد 

 .(6)  هضي اىتمرارا  مد تكهما أ غة الم درع ار هضي الهطؽاىتمر 
دح مد كرد َّي ىػكرة الهمػؿ كقأػة ىػ دهد ىػح مدف  مػ  تحلػ س ك كاتهػد ،حػو ال تػدب الػذم  كمها أ  ن

َُْْيِبكَدٗتظُشُِبٓدرخبظَإتُٓشَِّٖ لهد؛ قدؿ ت دلو: أرىحا ى دهد ىح مدف  هدٌُُخبَٗمُْٖبؤًٌُُُخبهٌَُّشٍبًَؤًٌُُُخبزَإتطٍبؽَذِّذٍبًَخُتإَْٓشُببِ
(7) 
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ألٌهػػػا متحػػػكه تدىػػػـ ( تم هػػػو التض ػػػر كهػػػك مػػػف األَّ ػػػدؿ اللحت ػػػة الم ٌحلػػػة ،ػػػف ال مػػػؿ؛ اٍهظيػػػًرم ػػػدء الض ػػػؿ )
( م كهػػة مػف: )مػػدذا( اىػـ اىػػتضهدـ َّػػي مػػدذا تىػٍاميًر فى ا ىػتضهدـ )مػػدذا( الػذم لػػا حػؽ الأػػدارةح كال محػة ا ىػػم ة )

ح كال محػػة (1)(ح كالمض ػػكؿ األكؿ محػػذكؼ لضهػػـ الم هػػوح أم تامر ههػػدتىػػٍاميًر فى محػػؿ هأػػب مض ػػكؿ تػػا ثػػدفو لحض ػػؿ )
 .مض كؿ تا لض ؿ الهظر الم ٌحؽ تد ىتضهدـَّي محٌؿ هأب ( تىٍاميًر فى الض ح ة )

،حػػػػو ت ظػػػػ ـ الم ػػػػكرة كت ظػػػػ ـ تحلػػػػ س أمػػػػر  أك ن  إ  ػػػػدز ،  ػػػػب  ػػػػدؿَّػػػػي ا  ػػػػة إ  ػػػػدز تالغػػػػي َّهػػػػك 
()كقكلهـ (ح كىاأٍلىٍمري ًإلىٍ ؾً )كَّي قكلهـ  ح ظ مهـ أمرهد كطد،تهد،حو ت ك دؿ ثده ندالمىت درح   َّىدٍهظيًرم مدذا تىػٍاميًر فى

ال ػالـ  َّػإف  ح للأر ،تدرتا ك،ظـ د لتػاح قػدؿ أتػك ت ػر محمػد تػف الط ػب التػدقالهي: "دأللتدبت  اخذ تح غ إ  دز
كقك،ػػػاح د لتم هػػػا ك قػػػد  ضىػػػدا ا ختأػػػدرح ك  م ػػػا التخض ػػػؼ مهػػػا كاف  ػػػدزح كهػػػذا ممػػػد  ز ػػػدا ا ختأػػػدر تىػػػطن 

،ح ؾ إ  مػد إذا تىػط  كأهت   ت د َّي  م   مد تحكهد..  ت دكز مححا كمك  ا. دك ت مف اف  دز مها تأرَّن 
ذا اختأػػر  مػػؿ َّػػي تدتػػا ك ػػدد ذا ىػػرح الح ػػ ـ َّػػي  كاهتػػا طػػرؼ خػػدطراأَّػػددح كا  ح كت ػػث ال حػػ ـ َّػػي أطراَّػػا ح كا 

ح كهػػذا الكأػػؼ التح ػػغ مػػد  ػػيء تػػا إ  للػػكة (2)ل"حػػو محدىػػف تتػػكالوح كتػػدال  تتػػر ، ػػكف متدحثػػاح لػػـ  لػػ  إ  ،
ص األىػحكب اللرآهػي الدقػة التدمػة َّػي اهتلػدء األلضػدظح كحىػف ال تدرة كرك،ة الهظـ كمرا،دة لحضدأحة "َّمف خأدل

اخت درهػػػدح كك ػػػ هد َّػػػي مك ػػػ هد كهػػػك مػػػد  ىػػػمو تػػػػػػ)إأدتة الم هػػػو( مػػػ  إ ػػػرادا تػػػدلهظـ التح ػػػغح َّهػػػؤ ء اللػػػـك 
( مػػف م هػػو اللأػػرح مػػ  اتضػػدؽ ال ػػالـ كتم ػػف كىاأٍلىٍمري ًإلىٍ ػػؾً  ظهػػركف مطحػػؽ الػػك ء لحمح ػػة لمػػد َّػػي الت ت ػػر تػػػػػ)

(الضدأحة َّي )  .(3)كاألمر الم دزم لحتضك ض" َّىدٍهظيًرم مدذا تىٍاميًر فى
 
 
 
 
 
 

  

                                                             

 .236ح ص8: جالبمر المميطح 611ح ص8: جالدر المصوف  (1)
ـح 1997ح 5هػػػػ(ح تحل ػؽ: الىػ د أحمػد أػلرح دار الم ػدرؼح مأػػرح ط403محمػد تػف الط ػب )تح أتػك ت ػر التػدقالهي إعجػ ز القػرآف  (2)

 .192ص
 .238-237مر   ىدتؽح ص  -دراسة في سور الطواسيف–اإلعج ز البالغي في القصة القرآنية   (3)
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 ادلبحث انثانث: إطانة احلال بانحعاقب
 ل  الحدؿ مضردنا  مد  ل   محة ت دقب المضرد كتحؿُّ مححاح كهذا الت دقب  ىتب إطدلة كتكى   َّي تهػدء 

 ال محة.
لهد محؿ مف اف،راب ،هػد اتػف ه ػدـح كهػي ال محػة التػي تتػ ف كتي ىدُّ  محة الحدؿ هي ثدهي ال مؿ الي 

ح كتهدكؿ الهحدة ال محة الحدل ة تاهكا،هد ح ث إههـ أ ػدزكا كقػكع الحػدؿ  محػةح (1)ه لة أدحتهدح كمححهد الهأب
 لكؿ الر ي: "أٌمػد  ػكاز  ػكف الحػدؿ  محػةح َّػألف  م ػمكف ال محػة الحػدؿ ق ػد ل دمحهػدح ك أػع أف   ػكف الل ػد 

 .(2)ف ال محةح  مد   كف م مكف المضرد"م مك 
  ركط ال محة الحدل ة:

 ا ترط الهحدة لح محة الكاق ة حد ن  ركطند ثالثة:
الحػػدؿ الػػذم هحػػف َّػػي تتدتػػاح ذلػػؾ أف  " أف ت ػػكف خدل ػػة مػػف دل ػػؿ اىػػتلتدؿ هحػػك )الىػػ فح ىػػكؼح لػػف( -1

لضػػظ  (حا  ر ػػبا غػػدن ا ػػرب ز ػػدن )َّػػي قكلػػؾ  ألف   ؛ف تتد هػػد حل لػػةا  كالحػػدؿ الػػذم  ػػدؿ ،ح ػػا الم ػػدرعح ك 
ل ههـ التزمكا ت ر ػد أػدر  ؛ا ل س َّي زمدف الت حـأله   ؛حدؿ تاحد الم ه  فح غ ر حدؿ تد خر ( ر ب)

ف لػـحى رة تدلم درع ،ف ،ى هذا ال محةح أم المأدٌ   ـ ا ىتلتدؿ لتهدقض الحدؿ كا ىتلتدؿ َّي الظػدهرح كا 
ل محػػة  لػػذم ا ػػترطا الهحػػدة   ػػد  كهػػا كأػػضندا  ػػتراط ا هػػذاح ك تػػدك أف  (3)"  ػػف التهػػدقض هههػػد حل ل نػػد

الحػػدؿح لػػذلؾ َّلػػد   حػػظ الهحػػدة أف  ال محػػة الحدل ػػة قػػد  ػػدءت خدل ػػة مػػف أدكات ا ىػػتلتدؿ  ػػػػػ)الى فح 
كىكؼح كلف( كهحك ذلؾح َّأػدغكا ذلػؾ ،حػو ىػت ؿ ا  ػتراطح ل ػٌههـ اىػتثهكا كأ ػدزكا مػف ذلػؾ ال محػة 

ف م ث)ال رط ة  مد َّي قكلهد   ػدز كقػكع ال ػرط ة َّ ػا حػد ن (ح ك،ٌححكا ذلؾ تاهػا "أل رتها إف ذهب كا 
ف  دهػػػت مأػػػدرة تػػػدل ؿ اىػػػتلتدؿ كهػػػك  ح إذ    أػػػع (أل ػػػرتها ،حػػػو  ػػػؿ حػػػدؿ)الم هػػػو  ألف   (؛إف)كا 

هػد ختػرنا : طر ػؽ   ػؿ ال ػرط ة حػد ن أف ت  حرزمكقدؿ المطح  كد ال يء ك،دما ل يء كاحدا تراط ك 
ح كت ػكف الحػدؿ ( ػدء ز ػد كهػك إف تىػالا   طػؾ) (حطػؾ دء ز د إف تىالا   )تلكؿ َّي: لمف الحدؿ لا 

 ػتخحص ح ك ػذلؾ مػ  الض ػؿ الم ػدرع المأػدر تػالح  لػكؿ اتػف ه ػدـ: "ك (4)"ح هلذ هػي ال محػة ا ىػم ة
 حتد تضػدؽ (ح دء ز ػد    ػت حـ)لأحة قكلؾ  ؛كخدلضهـ اتف مدلؾ حالم درع تهد لالىتلتدؿ ،هد األ ثر ف

ح كقػػكؿ اتػػف مدلػػؾ َّػػي  ػػكاز م ػػيء (5)"ال محػػة الحدل ػػة   تأػػدر تػػدل ؿ اىػػتلتدؿ مػػ  ا تضػػدؽ ،حػػو أف  

                                                             

 .459ح ص2: جمغني اللبيب  (1)
 .76ح ص2ج شرح   فية ابف الم جب:  (2)
 .81صح 2: جالمرج  نفسو  (3)
ح المطرزم  رل أف ال محة ال ػرط ة   ت ػدد تلػ  تتمدمهػد 1602ح ص3ج ارتش ؼ الضرب:ح ك دء َّي 610ح ص1: جشرح التصريا  (4)

. كالمطػػرزم هػػك أتػػك الضػػتع هدأػػر تػػف أتػػي الم ػػدـر تػػف الىػػ د الضل ػػا الهحػػكم الحهضػػيح لػػا ،ػػدة تأػػده ؼ مههػػد ) ػػرح الملدمػػدت لححر ػػرمح  حػػد ن
كمختأػػر إأػػالح المهطػػؽح كالملدمػػة الم ػػهكرة َّػػي الهحػػك المىػػمدة تػػػػ)المطرز ة( كغ ػػر ذلػػؾح كتػػكَّي َّػػي خػػكارـز ىػػهة  كافقهػػدع َّػػي الحغػػةح

 .371ح ص5جوفي ف األعي ف: هػػػػػػ. اهظر: 610
 .270ح ص1: جمغني اللبيب  (5)
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َوَمػ  َلَنػ  الم درع مأٌدران تػ) ( الهدَّ ة قػكؿ ك  ػا كقػكم؛ تىػتب كركدا َّػي اللػرآف كالحغػةح قػدؿ ت ػدلو: "
 (1)"ََل ُنْؤِمُف ِب لل ِو َوَم  َج َءَن  ِمَف اْلَمؽ  

( َّي مك   هأب حدؿح كقد ىػتلت تػػػ) ( الهدَّ ػةح كهػذا  ػدؿُّ ،حػو  ػكاز هيٍؤًمفي   محة ) ح ث كق ت 
 دخكؿ ) ( ،حو الض ؿ الم درع مف دكف أف  تخحص لالىتلتدؿ.

كقػكع  محػة الههػي َّػػي  (2)أف ت ػكف ال محػة الحدل ػة ختر ػةح   طحت ػػة ك  ت  ت ػةح ك ػك ز األمػ ف المححػػي -2
 :(3)قكؿ اللدلؿ مك   الحدؿ هحك

 اطُلػػػػْب وَل َتْضػَجػػػػػػػَر مػػػػف مطلػػػػػٍب      فػػػآَفػػػػػػػػُة الط لػػػػػػِب أف َيْضِجػػػػػػػػػرا
ح كالأػػكاب أف  )الػكاك( ،دطضػػةح كالض ػؿ الم ػػدرع )ت ػػ ر( (4)َّهػك  ػػرل أف  )الػكاك( حدل ػػةح ك) ( هده ػة
َواْعُبػُدوا الل ػَو َوَل ُتْشػِرُ وا ح ك لكلػا ت ػدلو: "(5)المتدلػة ألضػدن َّضتحػةمتهي ،حو الضتع  تأدلا تهكف التك  د الخض ضػة 

( كأ  ػب تاهػا ،حػو َوَجػْدُت الن ػ َس اْخُبػْر َتْقِلػوْ تهحػك: ) دتمىػ ن  حػد ن  كقػكع  محػة األمػرح ك ػٌكز الضػراء (6)"ِبِو َشْيًئ 
 (7)" َّ هـملك ن  :تلد ر

َّػػألف  ؛د ك ػػكب  كههػد ختر ػةكأم ػم ػيء  محػة الحػػدؿ ختر ػة تلكلػا: " الىػتب َّػػي ك ػكب الر ػيُّ  ىح ػؿي ك ي 
 ػدءهي )تدلحدؿح تخأػ ص كقػكع م ػمكف ،دمحػا تكقػت كقػكع م ػمكف الحػدؿح َّم هػو قكلػؾ  يءملأكد الم 

 :ق ػؿ ـ  الذم هك م مكف ال دمؿ كاق  كقػت الر ػكب الػذم هػك م ػمكف الحػدؿح كمػف ثىػ يءالم  أف   (حدز د را تن 
 .(8)"َّي الم هو  تا الظرؼدؿ  الح إف  

أف ت كف ال محة الكاق ة حػد ن مرتتطػة تأػدحتهد تػدلكاك كال ػم رح أك تػدلكاكح أك تدل ػم رح ك  حػؿ ذلػؾ  -3
ح َّػػال تػػٌد َّ هػػد  َّػػإذا كق ػػت ال محػػة مىػػتًلؿ تهضىػػا مض ػػد لم هػػداح ال محػػة  ػػالـاتػػف   ػػ ش تلكلػػا: "إف   حػػد ن

ٌمػد  حلػلاٌل  يتػكٌهـ أٌههػد مىػتاهىضةه ح مٌمد  ي ح لهد تمد قتحهدح ك رًتطهػد تػا ٍ ف: إٌمػد الػكاكح كا  كذلػؾ   ػكف تاحػًد أمػرى
 .(9)"ر   كد مههد إلو مد قتحهد م 

  
                                                             

 .84: ا  ة سورة الم ئدة  (1)
: محمد تف ،حي تف مكىوح أتػك ت ػرح أمػ ف الػد ف: هحػكمح مػف أهػؿ المححػة )تمأػر( درس الهحػك كتػكَّي تدللػدهرة ىػهة األميف المملي  (2)
هػػػ(ح لا   ر حىف ك تبح مههد: )مختأر طتلدت الهحدة لحزت دم(ح كلا ،دة  تػب َّػي ،حػـ ال ػركض مههػد: )ال ػكهرة الضر ػدةح ك ػضدء 680)

هػػػػ(ح دار ال حػـ 1396ح خ ػر الػد ف تػف محمػكد تػف محمػد الزر حػي الدم ػلي )تاألعػالـ رهػد(.  هظػر: الغح ؿح كال هكاف َّي م رَّػة األكزاف كغ
 .282ح ص6ـح ج2002ح 15لحمال  فح ت ركتح ط

م شػػػية ح 320ح ص2: جىمػػػ  اليوامػػػ ح 347ح ص2: جأوضػػا المسػػػ لؾالت ػػت مػػػف التحػػر الىػػػر  ح كهػػك ألحػػػد المكلٌػػد ف.  هظػػػر:   (3)
 .277ح ص2: جالصب ف

 .320ح ص2: جىم  اليوام ح 347ح ص2: جأوضا المس لؾ هظر:   (4)
 .30ح ص2: جشرح اَلشموني  (5)
 .36: ا  ة سورة النس ء  (6)
 .320ح ص2: جىم  اليوام ح ك هظر: 718ح ص2ج توضيا المق صد:  (7)
 .77ح ص2ج شرح   فية ابف الم جب:  (8)
 .26ح ص2: جشرح المفصؿ  (9)
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 كتك  ع ذلؾ مف خالؿ تلى ـ ال محة إلو اىم ة كَّ ح ة:
ح كال محػػة هحػك: ) ػدء ز ػده كهػك  لػرأ(ح َّدلحػدؿ ههػد كقػ   محػة اىػم ة كهػي )كهػك  لػرأ( الجملػة اَلسػمية -1

 ا ىم ة الكاق ة حد ن تاتي ،حو ثالث حد ت: 
الحدلػػة األكلػػو: أف ت ػػكف مرتتطػػة تػػدلكاكح كذلػػؾ تػػاف   ػػكف أػػدر ال محػػة الحدل ػػة  ػػم ر   ػػكد ،حػػو 

 أدحب الحدؿ هحك: ) دء ز ده كهك  ر ض(ح َّال  لدؿ: ) دء ز ده هك  ر ض( تحذؼ الكاك.
تػػؿ   تػػد مهػػا   ػػدذان  اهضػػراد ال ػػم ر َّػػي ا ىػػم ة إ  هػػدكران كذهػػب الضػػراء كالزمخ ػػرم إلػػو أٌهػػا     ػػكز 

( قػػك ن قػػد   ػػكف غ ػػر مهدىػػب ليغك نػػد َّػػال  لحػػا ال رتػػي ا ػػدذن  َّلػػكؿ الضػػر اء كالزمخ ػػرم )هػػدكرنا ح(1)"دكمػػف الػػكاك م نػػ
ة الضأػ ع؛ إذ    لػػدؿ: ) ػػدء ز ػده هػػك  ػػر ض(؛ لػذلؾ َّػػدلكاك لهػػد دكر أىدىػي كمهػػـ َّػػي التر  ػب الهحػػكم لح محػػ

 الحدلة إذ تدكههد  أتع ى دؽ ال الـ ر   ند غ ر متراتط.
ػػدءى ز ػػد كى هػػا مىػػركر)أىف تحػػذؼ اٍلػػكىاك ك  تضػػو تدل ػػم ر الػػراتط مثػػؿ الحدلػػة الثده ػػة:  ػػدء ز ػػد )كى  ( ى  ى

ًح ًا قحهىكة  .(3()2)"َوَيْوـ اْلِقَي َمة ترى ال ذيف  ذُبوا على اهلل ُوُجوىيـ مسودة: "قىدؿى اا تى ىدلىوك  (حكى،ى
الحدلػػة الثدلثػػة: أٍف تخحػػك ال محػػة الحدل ػػة مػػف ال ػػم ر ال دلػػد ،حػػو أػػدحب الحػػدؿ هحػػك: )مػػررت تز ػػدو 

ػػك،مػػرك َّػػي الػػدار(ح " َّهػػك محػػدؿ إ  ،حػػو قطػػ  ختػػر كاىػػتلهدؼ  -مػػررت تز ػػد ،مػػرك َّػػي الػػدار :د إذا قحػػتَّام 
ػػ .آخػػر يغشػػى َط ِئَفػػة ِمػػْنُ ـ : "تى ىػػدلىو لػػاح كقك (4)"مػػررت تز ػػد ك،مػػرك َّػػي الػػدار: ا قحػػتد كاحػػدن َّػػإف   حتػػا  المن

 .(5)"َوَط ِئَفة قد أىمتيـ أنفسيـ
،حػو  (حتػدرهـ  فمػررت تػدلتر قض ػز ) :د هحػكم نػ (الػكاك كال ػم ر)مػف الحدل ػة  ا ىم ةال محة كقد تخحك 

 :(6)ك،هدلذ  لدر أحدهمدح  لكؿ ال د،ر حالىمف مهكاف تدرهـ :حد
 غ ِمػػػػػُره     وشري ػػػػػو ِب ْلَغْيػػػػِب َم  يػػػػػػػْدِري َنَصػػػػَؼ الن َيػػػ ُر الَمػػػػ ءُ 

كقػػد ذلػػؾ إف أمػػف الحػػتسح  لػػكؿ الر ػػي: "كقػػد  حػػذؼ  ػػؿ مػػف )الػػكاك كال ػػم ر( مػػف ال محػػة ا ىػػم ة ك 
ح ك ي ىح ػؽي (7)،هد ظهكر المالتىةح هحك: خر ت ز د ،حػو التػدبح كهػك قح ػؿ"-ىم ةال محة ا -الراتط فتخحك مف 

لتدحث ف ،حو المثدؿ الذم أكردا الر ي َّي  رحا ،حو  دَّ ػة اتػف الحد ػب تلكلػا: " كالمثػدؿ الػذم ك ي ىح ؽي أحدي ا
 طرحػػا  ػػدرح ال دَّ ػػة )خر ػػت ز ػػد ،حػػو التػػدب( مثػػدؿ مأػػهكعح ك    ضػػي لتيتهػػو ،ح ػػا قد،ػػدة هحك ػػةح كالمػػههو 

                                                             

 .324صح 2: جىم  اليوام   (1)
 .60: آ ةسورة الزمر  (2)
هػػػػػػػ(ح تحل ػػؽ: حىػػف ال ػػد،رح دار 761أػػالح الػػد ف أتػػك ىػػ  د خح ػػؿ تػػف    حػػدم ال اللػػي )ت الفصػػوؿ المفيػػدة فػػي الػػواو المزيػػدة   (3)

 .155ـح ص1990-هػػػػػ1410ح 1الت  رح ،مدفح ط
 .125ح ص4ج المقتضب:  (4)
 .154: ا  ة سورة آؿ عمراف  (5)
 .233ح ص3: جخزانة األدبح 324ح ص2: جىم  اليوام .  هظر: للمسيب بف علسمف ال دمؿ الت ت   (6)
 .81ح ص2: جشرح   فية ابف الم جب  (7)
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همػػػد هػػػك  ت دمػػػؿ مػػػ  الحغػػػة هضىػػػهد   مػػػد  ػػػدءت ،ػػػف الكأػػػضي  ػػػرَّض أف  ت دمػػػؿ مػػػ  ال ػػػكاهد المأػػػهك،ةح كا 
 (1)أأحدتهدح كهذا م زة مف مم زات المههو الكأضي"

. :الجملة الفعلية -2 ح ح ث أ دز الهحدة كقكع الض ؿ الم درع حد ن  تل  ال محة الض ح ة حد ن
 الجملة الفعلية المض رعة  : 
ح  لكلػا ت ػدلو: " ل  الض ؿ الم درع المثتػت غ ػر المىػتك : المض رع المثبت - أ َوِتْلػَؾ ُمػُدوُد ؽ تػػػ)قد( حػد ن

. كل ػف (3)هأػب حػدؿ مػف حػدكد ااح أم متٌ هػة؛ َّ محة ) ت ههد( َّي محػؿ (2)"فالل ِو ُيَبي ُني  ِلَقْوـٍ َيْعَلُمو
،حػو هػذا  ػدف  حكلك قحت مػف  اتهػد ك ىػالهد ه طػاترد: "الهحدة ا ترطكا ،دـ دخكؿ الكاك ،ح اح  لكؿ الم

 (تىٍىػتىٍ ًثري )َّ محػة  ح(5)"َوََل َتْمُنْف َتْسَتْ ِثرُ ح هحك قكلا ت ػدلو: "(4)"دمتو تاتا ك،د  ن  :ؾ   تلكؿأله   ؛محد ن 
المىػػتتر َّ ػػاح كلػػـ تلتػػرف تػػدلكاك؛ ألهػػا   ػػتا اىػػـ الضد،ػػؿ َّػػي الزهػػة  (تىٍمػػهيفٍ )حػػدؿ مػػف َّد،ػػؿ  (تىٍىػػتىٍ ًثري )

ذا كرد َّي الحغة مف  كاهد مد  خدلؼ اللد،ػدة التػي ك ػ هد(6)كالم هوح كالكاك   تدخؿ اىـ الضد،ؿ  . كا 
إف تاتهػد  :كل ػف إف أ ػمرت  ػدز َّلحػتمتتدأ ت د كاكح  لكؿ المتػٌرد: " الهحدة قدركا ،حو حذؼ ك  هد
 .(7)"ؾطً  ٍ هد هي لٍ د كتىاىهى تً اٍ إف تى  :كالك ا ال  د حؾطً  ٍ ؾ هي إف تاتهد كهذا حدلي  :تر د حؾطً  ٍ كتىالهد هي 

م ػػػدرع  لتػػرف تػػدلكاك  دل ( َّإهػػا     ػػػكز أف ػػػدف الض ػػؿ الم ػػدرع مهض ػػػدن تػػػػ) : إذا المضػػ رع المنفػػي  - ب
حػػػدؿ مػػػف ال ػػػم ر  (هيػػػٍؤًمفي ًتدلح ػػػاً ) َّ محػػػةح (8)" َوَمػػػ  َلَنػػػ  ََل ُنػػػْؤِمُف ِب لل ػػػوِ المثتػػػتح هحػػػك قكلػػػا ت ػػػدلو: "

تمهزلػػػة اىػػػـ الضد،ػػػؿ الم ػػػدؼ إل ػػػا  ( )الم ػػػدرع المهضػػػي تػػػػ كلػػػـ تلتػػػرف تػػػدلكاك؛ ألف   حالم ػػػركر تػػػدلالـ
مػؤمه فح َّ مػد    لػدؿ:  م هػدا: مػد لهػد غ ػر الػكاكح أ  تػرل أف  ح َّ رل م راا َّي ا ىتغهدء ،ف (غ ر)

ب)مد( َّ ػا ك هػدف:  ػكاز  أمد الض ؿ الم درع المهضي. (9)مؤمه ف    لدؿ: مد لهد ك  هؤمفمد لهد كغ ر 
ذهػب ت ػض ح ك (10)( ػدء ز ػد كمػد   ػحؾ أك مػد   ػحؾ كاز دخكؿ الكاك أك امتهدع الػدخكؿح هحػك: )

 :  (12)ح  لكؿ ال د،ر(11)،حو الم درع المهضي تػػ)مد(امتهدع دخكؿ الكاك الهحدة إلو 

                                                             

 .81ـح ص1986ح حى ف  كىؼ  َّي قزؽح رىدلة مد ىت رح  دم ة ال رمكؾح  ح ة ا دابح األردفح الم ؿ في القرآف ال ريـ  (1)
 .230ا  ة  سورة البقرة:  (2)
 .483ح ص2: جالبمر المميط  (3)
 .63ح ص2ج المقتضب:  (4)
 .6: ا  ة سورة المدثر  (5) 
 .613ح ص1: جشرح التصريا على التوضيا  (6)
 .63ح ص2: جالمقتضب  (7)
 .84: ا  ة سورة الم ئدة  (8)
 .612ح ص1: جشرح التصريا على التوضيا  (9)
 .325ح ص2: جىم  اليوام   (10)
 .35ح ص2ج :شرح األشموني  (11)
 .35ح ص2: جشرح األشمونيح 281ح ص2: جشرح ابف عقيؿالت ت مف الطك ؿح كلـ  هىب ألحد.  هظر:   (12)
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 (1)َعِيْدتُػػػػَؾ م  َتْصُبػػػػػو  وفيػػػػػؾ َشِبيبػػػػػػٌة     فمػػػ  لؾ َبْعػػػػػَد الش ْيػػػػِب َصب ػػػػً  ُمَتّيمػػػػػ 
قكل كاألر ػع َّػي هظػرم؛ ألهػا لػـ كاللكؿ تدمتهدع دخكؿ الكاك ،حو الم درع المهضي تػػ)مد( هك اللكؿ األ

أحضظػا مػف  ػالـ ال ػرب   المهضػي تػػػ)إٍف( قػدؿ أتػك حٌ ػدف " رد  كاهد َّي ذلؾ ،ف ال رب. كأٌمد الض ؿ الم درع 
)َّظػؿ إف  َّػي حػد ث: ،حػو كقك،ػا ختػران  ق دىػدن ح  ػدرم   ػؼ الطر ػؽ  ػدء ز ػد إفٍ  :هحك حكالل دس  لت ي  كازا

 .(2)" درم  ـ أحو(
اقترف الض ؿ الم درع المثتت تػػ)قد(؛ َّإٌها  ك ب دخػكؿ )الػكاك( ،حػو  محػة الحػدؿح قػدؿ ت ػدلو: أٌمد إذا 

ـَ ُتْؤُذوَنِني َوَقْد َتْعَلُمػوَف" َأن ػي َرُسػوُؿ الل ػِو ِإَلػْيُ ـْ ي  َقْوـِ " ح (تػؤذكههي)حػدؿ مػف الػكاك َّػي  (ت حمػكف)َّ محػة ح (3)"ِل
 .(4)ا  ك ب ت ظ ماح ك مه  مف إ ذالاتً ك  تي هي ؽ ال حـح كال حـ تً لتحل  (قد) كهي حدؿ ملررة لطه درح َّإف  

 ؛ الجملػػة الفعليػػة الم ضػػية المثبتػػة : كقػػ  خػػالؼ تػػ ف الهحػػدة َّػػي كقػػكع ال محػػة الض ح ػػة المد ػػك ة حػػد ن
أَّ ػػحهـ  إف   :كل ػػف لػػك قحػػت َّػػي هػػذا المىػػالةح ػػث  ه ػػر المتػػٌرد كقػػكع الض ػػؿ المد ػػي حػػد نح  لػػكؿ: "

ػػ ال ػػدربي   حت ػػد الم رَّػػة ( ػػدف) َّػػا رً  :َّػػإف قحػػت؛ إذا   حتػػا ه ػػرة ( دفتػػػ)ا أف تأػػضا دن   ػػلػػا  ػػدف  ى د أخن
ه   ح ػدلز َّػػي قػكؿ األخضػػش اً ًحػػتٍ كهػػك ،حػو قي  . لهػػد َّػإف ذلػػؾ قتػ ع  حهػد حػد ن أك  مػد قتحػػا أف الحػدؿ لمػػد كا 

 ح،حػو هػذا اللػكؿلكا هذا ا  ة مف اللرآف كتاك  ... َّال  ل  َّي م هو الحدؿ ؛لمد م و (َّ ؿ)أهت َّ ا ك
ـْ َمِصَرْت ُصُدوُرُىـْ )كهي قكلا  إذا -كاا أ،حػـ-كل س األمر ،هدهد  مػد قػدلكا كل ػف مخر هػد  (َأْو َج ُءوُ 

َّامػد اللػراءة الأػح حة ح كهػك مػف اا إ  ػدب ،حػ هـ حط ت أ ػد هـكا قي هي  ً لي  : مد تلكؿ ؛قرلت  ذا الد،دء
كأ دز اتف الىراج كقكع الض ػؿ المد ػي حػد ن كل ػف ت ػرط . (5)(صدورىـ رةً صِ و ـ مَ أو ج ءُ )َّإهمد هي 

،حػو المد ػي َّ أػحع  (قػد)َّال   كز إ  أف تػدخؿ ت رط ك كد )قد( ظدهرة  دهت أـ م مرةح  لكؿ: "
َّػي هػذا المك ػ   (قػد)مػد تػاتي بد إ  أهػؾ إهٌ ا قد ر ب أم: را تنػتلكؿ: رأ ت ز دن  حح هلذ أف   كف حد ن 
كالحػدؿ م حػـك مههػد أههػد  ح حـ أهػا قػد اتتػدأ تدلض ػؿ كمػر مهػا  ػزءلػ ي  (قدتػػ)َّتاتي  حدإذا  دف ر كتا متكق ن 

َّمتػػو رأ ػػت  حكلػػك  ذلػػؾ لػػـ   ػػز حمػػد أػػحع المد ػػي ههػػد  تأػػدلا تدلحد ػػر َّػػاغهو ،هػػاَّإهٌ  حتتطػػدكؿ
مػد م ػمرة ح إمػد ظػدهرة (قػد)مف أف   كف م ػا  د  ك  تي  حَّهذا تاك حا حقد كق  مكق  الحدؿ مد  دن  َّ الن  كا 
. كذهػب أتػك حٌ ػدف إلػو  ػكاز كقػكع الض ػؿ المد ػي حػد ن مػف (6)"دف تدتتداء الض ؿ الذم  ػدف متكق نػلتؤذ

                                                             

ال محػػة الض ح ػػة )مػػد تأػػتك( كق ػػت حػػد ن مػػف ال ػػدؼ َّػػي )،هػػدتؾ( كهػػي  محػػة كهػػي  محػػة َّ ح ػػة م ػػدر،ة مهض ػػة تػػػػػ)مد( غ ػػر ملترهػػة  (1)
: شػػرح األشػػمونيح 355ح ص2: جأوضػا المسػػ لؾكهػك الضد،ػػؿ المىػتترح ك)أػػٌتد(: حػدؿ.  هظػػر:  تػػػػ)الكاك( كا تضػي َّ هػػد تػدلرتط تدل ػػم رح

 .612ح ص1: جشرح التصريا على التوضياح 36ح ص2ج
 .325ح ص2: جىم  اليوام   (2)
 .5: ا  ة سورة الصؼ  (3)
 .611ح ص1: جشرح التصريا على التوضيا  (4)
 ي ح ؽي الد تكر ،تػد الخػدلؽ ، ػ مة محلػؽ )الملت ػب( ،هػد حػد ث المتػٌرد ،ػف ا  ػة )حأػرت(ح قػدلالن: هػذا  ػرأة مػف المتػٌرد َّأػه  ا   (5)

  ػرةح هذا    ر تاف  قراءة )حأرٍت( تدلتدء المضتكحة ل ىت تأح حة م  أف  اللٌراء الىت ة اتضلػكا ،ح هػدح كلػـ  لػرأ )حأػرة( إ    لػكب مػف ال
 .125ح ص4: جالمقتضبهذا أكؿ مرة  ه ـ َّ هد المتٌرد ،حو اللراءات المتكاترة.  هظر:  كل ىت

 .216ح ص1: جاألصوؿ في النمو  (6)
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مف لػـ  ػرى  ،حو المدً ي ًإذىا كق  حد ن  (قدٍ )ٍف  ىرىطى دخكؿ َّىمً غ ر )قد(ح  لكؿ: " ذلػؾ  ز،ـ أه هد ميلىد رىةهح كى
ػو  ثػرة تغ ػر  ح كالتدحػث  م ػؿ إلػو اللػكؿ الػذم (1)("قىػدٍ )لـ  حتو ًإلو تلد ًرهدح َّلد  ػدء مهػا مػد    يٍحأى

ذهػػػػب إل ػػػػا أتػػػػك حٌ ػػػػدف كهػػػػك م ػػػػيء الض ػػػػؿ المد ػػػػي حػػػػد ن تػػػػدكف )قػػػػد(؛ لػػػػكركد ال د ػػػػد مػػػػف ال ػػػػكاهد 
 المىتخدمة َّي ذلؾ َّي لغة ال رب.

قػدػ)َّىدٍلكىٍ ػا أىف  يػٍؤتو ًتػَّدلض ؿ المد ػي المثتػت إف  ػدف قر تنػد مػف الحػدؿ؛  إذف  ي ىػكاء  ػدف َّػ (حاٍلكىاك كى
 :  (2)ال محة  م ر ،دلد أك لـ   فح تلكؿ:  دء ز د كقد ق و حد تاح  دء كقد طح ت ال مسح قدؿ ال د،ر

 (3)َنِيَلْت ِمن ي الُمَثق َفػػػػػػُة السُّْمػػػػػػػػرُ  َوَقدْ         َبْيَنَن  َيْخِطػػػػػػرُ  َذَ ْرتُػػػػػِؾ َوالَخِطػػػػيُّ 

قد  حذؼ  حدء قد أت ػب دىات تػاك  حبى  ً قد تى   دء ز ده  : لكلؾ حًإذا  دف َّي ال محة  م ر (اكك ال) الراتط كى
 :(4)قىدؿى ال  دً،ر

ن ي َلَتْعُروِني  الَقْطػػػػػرُ  َبل َلػػػػوُ  الُعْصُفػػػػػورُ  اْنَتَفػػَض  َ َمػػػ         ِىػػػػز ةٌ ِلِذْ ػػػَراِؾ  َواِع
قػد طح ػػت ال  ػٍمس  ػدء :ؾ لكلػػ حاكأمػد ًإذا لػػـ   ػف ًَّ هىػػد  ػم ر َّػػال تيػد مػػف الػك  كقػػد ت ػكف الػػكاك  حز ػػد كى

قى  ح(5)(َ يػػػَؼ ت فػػػروف ِب لل ػػػو و نػػػتـ َأْمَواتًػػػ : )وَّلػػػط كقػػػد ملػػػدرة  لكلػػػا ت ػػػدل َمت ػػػى ِإذا ج ؤوىػػػ  َوفتمػػػت : )كلػػػاكى
قد َّتحت أى :الت ٍلًد ر (6)(َأْبَوابَي  أػكؿ لك هػـ أتكاتهػد قتػؿ ا ه ػة أىف تضػتع لال تىًتم ػة إ ػراـ أهػؿألف  مػف  كذلػؾ حدكاتهتكى

 .(7)دًإل هد َّال  تهغأكف تدلكقكؼ ،ح هد كل  دكا ًر حهد قتؿ الكأكؿ ًإل ه
 أ دز الهحدة َّي ال محة المد  ة المهض ػة ا تمػدع الػكاك كال ػم رح أك  :الجملة الفعلية الم ضية المنفية

أف   تضػػو تػػدلكاك أك تدل ػػم رح هحػػك:  ػػدءهي ز ػػد كمػػد ر ػػب غالمػػاح ك ػػدءهي ز ػػد كمػػد ر ػػب ،مػػركح 
ػد المد ػي المهضػي تحضػظ الم ػدرع َّػال تػٌد َّ ػا مػف الػكاكح هحػك:  ػدء (8)ك دءهي ز د مد ر ب غالما . أم 

 .(9)هب كلـ تطحٍ  ال  ٍمسي ز د كمد   حمهد كذ
ذا  دء الض ؿ المد ي تدل دن لػػػػ)إ ( اف  دت ة َّإها  مته  اقتػراف الػكاك ت محػة الحػدؿح هحػك قكلػا ت ػدلو:  كا 

ـْ ِمْف َرُسوٍؿ ِإَل  َ  ُنوا ِبػِو َيْسػَتْيِزُئوفَ " ػدهيكا ًتػًا  ىٍىػتىٍهًزليكفى )م ػيء  محػة ؛ (10)"َوَم  َيْأِتيِي َّػي  (الهػدء)مػف  حػد ن (  ى

                                                             

 .14ح ص4ج البمر المميط:  (1)
 .44لحمرزكقيح ص شرح ديواف المم سةالت ت مف الطك ؿ ألتي ال طدء الىهدم.  هظر:   (2)
 .157: صالفصوؿ المفيدةال دهد: "قد ههحت" هأب ،حو الحدؿح كالتلد ر: هدهحة.  هظر:   (3)
 الت ت مف الطك ؿ ألتي أخر الهذلي. ال دهد: "تححا اللطر":  محة حدل ة مف ال أضكر.  (4)
 .28ا  ة  سورة البقرة:  (5)
 .73: ا  ة سورة الزمر  (6)
 .158: صالفصوؿ المفيدة  (7)
 .82ح ص2: ج  فية ابف الم جبشرح   (8)
 .159: صالفصوؿ المفيدة  (9)
 .11: ا  ة سورة المجر  (10)
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)إ (ح  لػكؿ  المك ػ  أم إذا  ػدف المد ػي تدل نػد (ح كأ دز ت ض الهحدة افت دف تدلكاك أك تر هػد َّػي هػذا ىٍاًت ًهـٍ )
 :  (1)ال د،ر

ـَ اْمػػػػَرأ َىػػػػػػػػِرـٌ لػػػػػػػـ َتْعػػػػػػػُر ن ِئَبػػػػػػػػػػٌة     إَل َو ػػػػػػػ َف ِلُمْرتَػػػػػػػػػػ ٍع ِبَيػ  ػػػػػػػ  َوَزَراػػَنْع
ػػ حػػدؿ مػػف الهػػدءح  (ذهػػب)ح َّ محػػة (ا ذهػػب أك م ػػثأل ػػرتهٌ )د الض ػػؿ المد ػػي المتحػػك تػػػػ)أك( هحػػك: أم 

ف م ػػث)هػد َّػػي تلػد ر  ػرطح أم: َّػػال تلتػرف تػدلكاك؛ أله   (أك)تحػكة تػػكهػي م  ح كَّ ػؿ ال ػرط    لتػػرف(إف ذهػب كا 
 .(2)تدلكاكح َّ ذلؾ مد  دف َّي تلد را

ورودى  في آيػ ت قصػص األنبيػ ء  وىػي علػى الصػور  ببدراسة الم ؿ الجملة مسوسيقـو الب مث 
 :الت لية

كرد الحػدؿ  محػػة اىػم ة َّػي آ ػػدت قأػص األهت ػػدء َّػي آ ػػدت  ث ػرةح كهػػي المػ ؿ جملػػة اسػػمية:  -أوًَل 
 :  ،حو الهحك التدلي

كردت الحػػدؿ  محػػة اىػػم ة راتطهػد الػػكاك كال ػػم ر م نػػد َّػػي آ ػػدت قأػػص  :الػػرابط الػػواو والضػػمير مًعػػ  -1
هَدٍَببََِّٗٔددبَّدإتظٌُِْْْبزِدوِببببكاىت  دؿ قكما تدل ػذاب:  ت دلو ،حو لىدف هت ا هكح  األهت دءح كمف ذلؾح قكلا

خَُِّوُببِْٕبؽَدءَبًََٓدبؤَٗتعُْْبزُِٔؼْفِضَِّٖ
(3) 

ٍ ً ػػًز فى الح دز ػػة ال دمحػػة ،مػػؿ لػػ س )َّدل محػػة ا ىػػم ة المهىػػكخة تػػػػ)مد(  ػػد أىٍهػػتيـٍ ًتمي َّػػي محػػؿ هأػػب  (مى
ـٍ )حػػدؿ مػػف  ػػم ر الخطػػدب َّػػي قكلػػا  ح كالػػراتط َّ هػػد الػػكاك ك ػػم ر الرَّػػ  المهضأػػؿ )أهػػتـ( ال دلػػد ،حػػو ( ىػػٍاًت  ي

 ،هػػدمد قػػدؿ لػػا قكمػػا التهػػد تدل ػػذاب الػػذم  هػػت (ح َّهػػكح  ىػػٍاًت  يـٍ أػػدحب الحػػدؿ كهػػك  ػػم ر الخطػػدب َّػػي )
ح  ر ػػد أف ال ػذاب كاقػػ    محدلػػةت ػدهد تػػا إف  هػػت أػددقند؛ رد  ،حػػ هـ تػػاههـ ل ىػكا تهػػد  ف كَّػػدلت ف مػف الك، ػػدح 
كالمػػراد اىػػتمرار الهضػػي كتا  ػػدا   كهػػذا َّ ػػا د لػػة ،حػػو  ػػ ضهـ. كد لػػة افت ػػدف تدل محػػة ا ىػػم ة لالىػػتمرار ةح 

تدء( الػذم َّ ػا د لػة ال مػـك أم أه ػـ   ت  زكهػا َّػي  ػؿ ؛ ح ث أ د ذلؾ تدلحرؼ )ال(4)هضي ا ىتمرار كالتا  د
  يء   َّي م دف ك  زمدف.

دح قكلا ت ػدلو َّػي قأػة إتػراه ـ  كت ػدرتا تإىػحدؽ ك  لػكب كت  ػب زك تػا مػف الػك دة  كمههد أ  ن
ُِذُبًَؤََٗدبػَفٌُص بًَىزخبزَؼِِِْبؽَْْخدًببَِّٕبىزخبَُؾََّي هذا الىف:  َِّْعَبؤَؤَ ِْءٌبػَفِْرٌهدَُطْبّدبًَ

(5) 
 ػم ر مهضأػؿ متهػي َّػي محػؿ رَّػ  متتػدأح ك)، ػكز(  )أهػد(: م كهة مػف( أىهىد ،ى يكزه َّدل محة ا ىم ة )

ختر المتتدأ كهي أضة م تهة مف ، ز    ز تدب هأر ،حػو كزف )َّ ػكؿ(ح كهػي مػف الأػضدت التػي  ىػتكم 

                                                             
الت ػػت مػػف التىػػ ط لزه ػػر تػػف أتػػي ىػػحمو. ك ػػا ا ىت ػػهدد: ح ػػث  ػػيء تػػكاك الحػػدؿ قتػػؿ الض ػػؿ المد ػػي الكاقػػ  ت ػػد )إ (ح كح ػػـ هػػذا   (1)

 .افت دف هددرح كالضأ ع ت ردا مف الكاك  مد َّي ا  ة الىدتلة
 .612-611ح ص1: جشرح التصريا على التوضيا  (2)
 .33: ا  ة سورة ىود  (3)
 .245ح ص6: جروح المع ني  (4)
 .72ا  ة  سورة ىود:  (5)
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ػػز( ك)، ػدلز( ػكزه ح ك محػػة )(1)َّ هػد التػػذ  ر كالتاه ػػثح   مػ  ،حػػو )،ي ي ( ا ىػػم ة َّػػي محػؿ هأػػب حػػدؿ أىهىػػد ،ى ي
ح كالػػراتط َّ هػػد الػػكاك كال ػػم ر -،ح ػػا الىػػالـ-مػػف َّد،ػػؿ )أألػػد( كهػػك ال ػػم ر ال دلػػد ،حػػو زك ػػة ىػػ دهد إتػػراه ـ

المهضأؿ )أهد( ال دلد ،حو أدحب الحدؿ كهك ال م ر المىتتر َّي قكلا )أألػد(؛ كتػذلؾ طدلػت ال محػة ا ىػم ة 
مت  تػػة  ػػد لهضػػي ك ػػد ، تػػي أألػػد كأهػػد امػػرأة  و: قدلػػت ىػػدرة زك ػػة ىػػ دهد إتػػراه ـ الحدل ػػة تدلت دقػػب؛ كالم هػػ

د   ف  ت ر هـر َّ  ؼ  ات هد الكلد. لذلؾ َّدل محة ا ىػم ة الحدل ػة َّ هػد  طد،هة  ت رة َّي الىف كهذا زك ي أ  ن
 د لة الت  ب كالده ة.

دح مد  دء َّي قأة ى دهد  كىؼ   مركا ،حػو أتػ هـح قػدؿ ت ػدلو: م  أخكتا الػذ ف تػ كمف ذلؾ أ  ن
ٌََُِّٕتؼَرْبًَبَِّٗدبَُوُبَُمَدكِظ ؤَسْعِِتوُبَٓؼَنَدبؿَذًخبَّشْظَغْبًَ

(2) 
ػػدًَّظيكفى َّدل محػػة ا ىػػم ة المهىػػكخة الطك حػػة تدلت دقػػب ) ب حػػدؿ مػػف  ػػم ر َّػػي محػػٌؿ هأػػ( ًإه ػػد لىػػاي لىحى

َّ هػػػد الػػػكاك كال ػػػم ر المتأػػػؿ َّػػػي الحػػػرؼ ح كالػػػراتط أك مػػػف  ػػػم ر الغدلػػػب َّػػػي )أرىػػػحا( ح(المػػػت حـ َّػػػي )م هػػػد
( ال دلػػػد ،حػػػو أػػػدحب الحػػػدؿ  ػػػم ر المػػػت حـ أك الغ تػػػةح ك    ػػػكف هػػػذا مػػػف تػػػدب  الهدىػػػف الم ػػػتا تدلض ػػػؿ )إف 

ح  ى تي  اٍلحػػدؿاف،مػػدؿ؛ ألف  اف،مػػدؿ  ىػػتحـز اف ػػمدر ك  ح َّػػاخكة (3)أله هػػد   ت ػػكف إ  ه ػػرة أك مؤكلػػة تهػػدٍ ػػمىري
 ػػيء  ؤذ ػػا أك  أف  هدلػػا  فمػػرىػػؿ  كىػػؼ م هػػد  حهػػك ك ح ػػب َّػػهحف ىػػه كف حػػدَّظ ف لػػا  كىػػؼ قػػدلكا ألتػػ هـ أ

ػػػدًَّظيكفى   ػػػراح ح ػػػث أ ػػػدكا قػػػكلهـ تدفت ػػػدف تدل محػػػة ا ىػػػم ة الحدل ػػػة ) ح ًإه ػػػد لىػػػاي لىحى ( المؤ ػػػدة تمؤ ػػػد ف همػػػد )إف 
ـي لا ،حو الختر احت د ن َّي تحكالالـ(؛ ح ث إههـ أىهدكا الحضظ   .(4)أ ؿ ملأدهـإلو  حهـ كتلد 

: كردت الحػػدؿ  محػػة اىػػم ة راتطهػػد ال ػػم ر َّلػػط َّػػي آ ػػدت قح حػػة مػػف آ ػػدت قأػػص الػػرابط الضػػمير -2
 األهت دءح مههد:

ًَهُِتنَددبخىْسِيُدٌخبزَؼْنُدٌُْْبُِدسَؼْلٍبببببكزك تا َّي ال هة كمكقػؼ ال ػ طدف مههمػد:  قكلا ت دلو َّي قأة آدـ 

ٌَُُْْبكِِبخُتإَسْكِبُٓغْعَوَشٌّ ًََٓعدعٌببِىلبلِنيٍبػَذًٌُّبًَ
(5) 

ػديكت َّدل محة ا ىم ة الطك حة ) ـٍ ًلػتىٍ ضو ،ى ( َّػي محػؿ هأػب حػدؿ مػف الػكاك َّػي )اهتطػكا(ح ك ػدء تىٍ  ي ي
ال ػػػم ر المتأػػػؿ ) ػػػـ( َّػػػي )ت  ػػػ ـ( راتطنػػػد ل محػػػة الحػػػدؿ مػػػ  أػػػدحتهدح قػػػدؿ أتػػػك حٌ ػػػدف: "  محػػػة )ت  ػػػ ـ 

ل دمػػؿ َّ هػػد اهتطػػكا. َّأػػدحب الحػػدؿ ال ػػم ر َّػػي لػػت ض ،ػػدك( َّػػي مك ػػ  الحػػدؿح أم اهتطػػكا مت ػػدد فح كا
)اهتطكا(ح كلـ  حػتو إلػو الػكاك فغهػدء الػراتط ،ههػدح كا تمػدع الػكاك كال ػم ر َّػي ال محػة ا ىػم ة الكاق ػة حػد ن 

ػٍف كاَّلػا  دلزمخ ػرم" ح (6)أ ثر مف اهضػراد ال ػم ر... كلػ س م  لهػد تدل ػم ر دكف الػكاك  ػدذناح خالَّنػد لحضػٌراء كمى
                                                             

ح 2ـح ج2004-هػػػػػػ1425ح 4ح إتػػراه ـ مأػػطضو كآخػػركفح م مػػ  الحغػػة ال رت ػػةح اللػػدهرةح م تتػػة ال ػػركؽ الدكل ػػةح طالمعجػػـ الوسػػيط  (1)
 .585ص
 .12: ا  ة سورة يوسؼ  (2)
 .451ح ص6: جالدر المصوفح 246ح ص6ج البمر المميط: هظر:   (3)
 .257ح ص4: جتفسير أبي السعود  (4)
 .36: ا  ة سورة البقرة  (5)
 .264ح ص1ج البمر المميط:  (6)
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 .(1)ت كف  محة )ت   ـ لت ض ،دك( اىتلهدَّ ةح كل ف  األأع أههد َّي مك   الهأب ،حو الحدؿ ك  كز أف
ػػد َّػػي آ ػػدت اللأػػص مػػد  ػػدء َّػػي قأػػة ىػػ دهد مكىػػو  تػػدلكادم الملػػدسح قػػدؿ  كمػػف األمثحػػة أ  ن

ُتنِبػَقَدىَبكَََِّٔدبسَآىَدبظَيْعَضُّبًَإََّٗيَدبـَدٌّٕبًَََُّبُٓذْزِشًخت دلو:  ًَؤَ
(2) 

دفت محة )َّ  ( حػرؼ هدىػف م ػتا تدلض ػؿ  ض ػد الت ػت اح  ىاىه هىد  ى (  محػة اىػم ة مهىػكخةح م كهػة مػف ) ػاف 
ػدفت )ختر الحرؼ الهدىفح كال محة ا ىم ة  (3)كاىمهد ال م ر المتأؿ تهدح ك) دف( ( َّػي محػؿ هأػب  ىاىه هىػد  ى

كالػػراتط َّ هػػد ال ػػم ر المتأػػؿ تػػدلحرؼ ح (4)مػػف ال ػػم ر المىػػتر الضد،ػػؿ َّػػي )تهتػػز( كهػػي حػػدؿ متداخحػػة حػػدؿ
(؛ كتػذلؾ طدلػت ال محػة ا ىػم ة الحدل ػة تدلت دقػبح ك  ػكز أف   ػكف قكلػا ) ػدفت الهدىػف ) ػاف  ( َّػي محػؿ  ىاىه هىػد  ى

ح كههد تأ ر إطدلػة أخػرل كهػي افطدلػة تدلت ػدد؛ أم َّحمػد رأل (5)هأب حدؿ ثده ة مف المض كؿ تا لحض ؿ )رأل(
دفُّ حر ةن خض ضػٍةح ك دهػت َّػي أػكرةتتحرؾ كتهتز  ال أد رأل ى دهد مكىو  لث تىػدًفح كهػك؛ ا  مد  تحرؾ ال ى
 .(6)ح كٌلو مدتران مف الخكؼال ظ ـ مف الح دت

كمػػف األمثحػػة ،حػػو م ػػيء الػػراتط الػػكاك َّػػي آ ػػدت قأػػص األهت ػػدءح مػػد  ػػدء َّػػي قأػػة : الػػرابط الػػواو  -3
ْْبخِْلَصًبهَدٌُُخبَُدبظَخَقْببَِّٗدبؤُسْعِِتنَدبك: ح  لكؿ ت دلوى دهد إتراه ـ  ْْبًَؤًَْـَظَبِٓنْيُ َُْْوِبٌَِٗشَىُ ْْبَُدبظَقَُِببِ ََِّٔدبسَؤٍَبؤَّْذَِّيُ

ًَخْٓشَؤَظُوُبهَدجَِٔص بكَنَمٌَِطْبكَسَؾَّشَْٗدىَدبزِةِعْمَدمَبًَِْٖٓبًَسَخءِببِعْمَدمَبَّؼْوٌُذَ*ببََُِبهٌَِّْبٌُُهٍب
(7) 

  تخػؼ َّػي  ( حد ن مف ال ػم ر الضد،ػؿ َّػي )قػدلكا(ح أم قػدلكا فتػراه ـ اٍمرىأىتياي قىدًلمىةه ) دءت  محة 
ح كالػراتط الػذم (9)ح كأ دز ال  ترم أف ت ػكف حػد ن مػف  ػم ر الضد،ػؿ َّػي )أرىػحهد((8)حدؿ ق دـ امرأتا كهي ىدرة

 د الهحكم تدلت دقب.الذم رتط  محة الحدؿ تأدحتهد هك )الكاك(؛ كتذلؾ طدلت ال محة كاٌتى  تر  ته
َُدَبؤَزِْنَددبببقدؿ ت ػدلو:  م  أخكتاح كمهاح مد كرد َّي قأة ى دهد  كىؼ  برتبهَدٌُُخبٌَُُْعُقُبًَؤَخٌُهُبؤَلَرُّببِ

ِٓنَّدبًََٗمُْٖبػُقْسَص ببَِّٕبؤَزَدَٗدبَُلِِبمََِدٍٍبُٓسِنيٍ
(10) 

محػػػػؿ رَّػػػػ  متتػػػػدأح  ( م كهػػػػة مػػػػف: )هحػػػػف(  ػػػػم ر مهضأػػػػؿ َّػػػػيهىٍحػػػػفي ،يٍأػػػػتىةه ح ػػػػث  ػػػػدءت  محػػػػة )
ختر المتتدأح كال محة ا ىػم ة الطك حػة تدلت دقػب )هحػف ،أػتة( َّػي محػؿ هأػب حػدؿح كأػدحب  (1)ك)،أتة(

                                                             

 .290ح ص1: جالدر المصوف  (1)
 .10: ا  ة سورة النمؿ  (2)
 (: أف  )ال دٌف(  رب مف الح دت أ حؿ ال  ه ف   رب إلو الأضرة    يٍؤذم.141صح 1: )جج ء في المعجـ الوسيط  (3)
 .577ح ص8: جالدر المصوف  (4)
ح 143ح ص19: جالجػػدوؿح 577ح ص8: جالػػدر المصػػوفح 79ح ص5: جال تػػ ب الفريػػدح 532ح ص2: جمشػػ ؿ إعػػراب القػػرآف  (5)

 .171ح ص7ج إعراب القرآف وبي نو:
عرابومع ني القرآف   (6)  .109ح ص4: جواع
 .71-70: ا  ة سورة ىود  (7)
 .354ح ص6: جالدر المصوفح 181ح ص6: جالبمر المميط  (8)
 .706ح ص2: جالتبي ف  (9)
 .8: ا  ة سورة يوسؼ  (10)
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الحدؿ هك ال م ر)هد( َّػي قكلػا )مهػد(ح كالػراتط الػذم  ػرتط ال محػة الحدل ػة تأػدحتهد هػك الػكاكح كلػ س ال ػم ر 
حػػػة ا ىػػػم ة الحدل ػػػة )كهحػػػف ،أػػػتة( المؤ ػػػدة )هحػػػف( راتطنػػػدح ألهػػػا لػػػ س  ػػػم ر لأػػػدحب الحػػػدؿح كد لػػػة ال م

كأخ ػا ته ػدم ف  لم مكف ال محة هي د لة ت  ب كاىػته در أخػكة  كىػؼ مػف أتػ هـ تىػتب تض ػ ؿ  كىػؼ 
،حػػ هـ؛ كهمػػد اتهػػدف أػػغ راف    ضد ػػة َّ همػػد ك  مهض ػػةح كهحػػف  مد،ػػة ، ػػرة ر ػػدؿ  يضػػدةه هلػػـك تمراَّلػػةح َّػػهحف 

  حمػػكف  . كهػذا الختػػر  ـز الضدلػدة؛ ألف  أخػكة  كىػؼ (2)تػدل ثرة كالمهض ػةأحػؽ تز ػددة المحتػة مههمػد لض ػػحهد 
كأخدا ته دم ف هـ أحبُّ إلو أت هـ مههـح ثـ تغ ر هذا الختر إلػو د لػة ا ىػته در مػف  ،حـ  ل ف أف   كىؼ 

ًتػػ فو )كأخ ػػا تػػدل ؿ قػػكلهـ  محتػػة   لػػكب المضرطػػة إلػػو  كىػػؼ  ؿو مي ػػالى ح كالملأػػكد تدل ػػالؿ (ًإف  أىتىدهىػػد لىًضػػي  ى
 .(3)"تدفَّراط َّي محتة  كىؼ كاف ثدر مف ذ را كالتكق  لحلدلا مدن دى ،ف الأكاب قً  ذهدبههد "ال

ح ػػث  ػػدء الحػػدؿ  محػػة َّ ح ػػة َّػػي آ ػػدت قأػػص األهت ػػدء ،حػػو الأػػكر المػػ ؿ جملػػة فعليػػة:  -ث نًيػػ 
 :  التدل ة
 التدل ة::  دء الراتط َّ هد ،حو الأكر جملة فعلية فعلي  مض رع -1
ب: كمػػف األمثحػػة ،حػػو هػػذا الأػػكرةح مػػد  ػػدء َّػػي قأػػة ىػػ دهد مكىػػو الػػرابط الػػواو والضػػمير معػػ ً  - أ

دبَّغْعَنتدؼِقُبىدجِلَدصًبِٓدنْيُْْبُّدزَزِّكُببببببَِّٕبكِشْػٌََْٕبػَُبكِِبخُتدإَسْكِبًَـَؼَدََبؤَىَِْيددبؽِدَْؼًببببقدؿ ت دلو: كهأرة المىت  ض فح 

ِب ْْبًََّغْعَمِْْ َٕبَِٖٓبخُتُٔلتغِذَِّٖؤَزْندءَىُ ْْببَِّٗوُبًد َٖبخعْعُنتؼِلٌُخبكِِبخُتإَسْكِبًََٗفْؼََِيُْْبؤَجَِّٔصًبًََٗفْؼََِيُُْبب*بِٗغدءَىُ ًَُٗشِّذُبؤَْٕبََُّٖٗٔبػَََِبخَُّزِّ

خُتٌخسِؼِنيَ
(4) 

هيًر ػػدي ال محػػة الطك حػػة قكلػػا ت ػػدلو ) هأػػب ح ػػث  ػػدءت ال محػػة الض ح ػػة الم ػػدر،ة )هر ػػد( َّػػي محػػؿ  (.كى
( ال دلػد ،حػو َّر،ػكفح كالػراتط الػذم رتػط  محػة الحػدؿ تأػدحتهد هػك الػكاك كال ػم ر  ىٍىتىٍ ً ؼي )حدؿ مف َّد،ؿ 

ح كتػػػذلؾ طدلػػػت ال محػػػة (5)" ىت ػػػ ضهـ َّر،ػػػكف كهحػػػف هر ػػػد أف همػػػف ،حػػػ هـ"أمح ( ىٍىتىٍ ػػػً ؼي ))هػػػك( َّػػػي الض ػػػؿ 
 ىتح ػدر الحػدؿ المد ػ ة كذلػؾ ح د ػة الم ػدر،ة لالض ح ة الحدل ة تدلت دقبح كد لػة الم ػيء تدل محػة الض ح ػة 

قػػػت إتطػػػدؿ ،محػػػا الم هػػػو أف َّر،ػػػكف  طغػػػو ،حػػػ هـ كاا  ر ػػػد َّػػػي ذلػػػؾ الك  ألف   ؛ذلػػػؾ الكقػػػت  اهػػػا َّػػػي الحػػػدؿ
 .(6)ك  حهـ أمة ،ظ مة

                                                                                                                                                                                                    

تتح أم  اههػد  دء َّي م د ـ الحغة أف  )ال أتة( هـ مف الر دؿ ، رةح ك   لدؿ لمد دكف ذلؾ ،أتةح كىم ت ،أتة؛ ألههد قد ،يًأػ  (1)
 ريتط ت  هد تت ض. كق ؿ أف  )ال أتة( الثالثة هضرح َّإذا زادكا إلو تى ة  دهكا رهطدنح كق ؿ غ ر ذلؾ. لذلؾ ،يٌد مف هكع اىـ ال م .

 .221ح ص12: جالتمرير والتنويرح 242ح ص6: جالبمر المميطح 446ح ص2: جال ش ؼ هظر:   (2)
 .51ح ص7: جروح المع ني  (3)
 .5-4: ا  ة القصص سورة  (4)
 .392ح ص3: جال ش ؼ  (5)
 .253ح ص10: جروح المع نيح 70ح ص20ج التمرير والتنوير: هظر:   (6)
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هيًر دي ك  كز أف ت كف  محة ) ػال ًَّػي اأٍلىٍرضً ( م طكَّة ،حو  محػة )كى ػٍكفى ،ى ؼ ح مػف تػدب ،طػ(1)(ًإف  ًٍَّر،ى
ال مػػؿ ،حػػػو ال مػػػؿح كذهػػب الىػػػم ف الححتػػػي إلػػو تػػػر  ع ال طػػػؼ ،حػػو الحػػػدؿ تلكلػػػا: ")كهر ػػد( َّ هػػػد ك هػػػدف: 

 . حت همد تضى ر لحهتا ألف  ؛ ،طؼ َّ ح ة ،حو اىم ة( ًإف  ًٍَّر،ىٍكفى كلا: )أظهرهمد إها ،طؼ ،حو ق
د كَّ ػا  ػ ؼ مػف ح ػث الأػهد،ةح كمػف ح ػث الم هػوح أم ػ حإهػا حػدؿ مػف َّد،ػؿ ) ىت ػ ؼ(كالثدهي: 

َّحلا أف  ت رد مف الكاك كا  مدر متتػدأ قتحػاح أم: كهحػف هر ػدح ك  حد ػة إل ػاح  دمثتتن  دالأهد،ة َّح كها م در،ن 
ػػػ رادة الًمه ػػػة مػػػف اا ت ىػػػدىلوى  أله ػػػأم  ا متػػػو مػػػف  اا ،حػػػ هـ ت ػػػذر د الم هػػػو َّ  ػػػؼ   تمػػػ  اىت ػػػ دؼ َّر،ػػػكف كا 
ت  دؼ َّر،كف إ دهـح كقد أ  ب ،ف ذلؾ تاهػا لمػد  دهػت الًمه ػة تخالأػهـ مػف َّر،ػكف ىػر  ة الكقػكع قر تػة اى

 .(2)" ي حت إرادة كقك،هد  اههد ملدرهة  ىت  دَّهـ
ف  ػػدف ال ث ػػر مػػف الم ػػرت ف أقػػوؿ : إف  ت ػػدد األك ػػا اف،رات ػػة ل محػػة )كهر ػػد(  ثػػرم الػػهص اللرآهػػيح كا 

تػػر  ع ال طػػؼ ،حػػو الحػػدؿح إ  أف  إ،ػػراب ال محػػة حػػد ن لػػا ك ػػا م تتػػرح تد،تتػػدر الحػػدؿ كالمضىػػر ف ذهػػب إلػػو 
  مد قحهد  دؿ ،حو ا ىتمرار ة؛ َّلكلا )هر د(  دؿ ،حو د مكمة كاىتمرار اللدرة افله ة.

ؤََّٕبخَُِّدوَبَُددبَّيْدذُِبًَْْدذَبببببرَُِيَبَُِْؼََِْْبؤَِِّٗبَُدْْبؤَخُنْدوُبزِدُتـَْْدرِبًَببب :كمف ذلؾح قكلا ت دلو َّي قأة ى دهد  كىؼ 

ًَٓدبؤُزَشِّتُبَٗلتغِِببَِّٕبخُنَّلتظَبَُإََّٓدسَشٌبزِدُغٌُّءِببِ َّبٓدبسَلَِْبسَزِِّببَِّٕبسَزِِّبؿَلٌُسٌبسَلٌِْْ*بخُتخَدجِنِنيَب
(3) 

مػػد أيتىػػر ئي هىٍضًىػػي)َّدل محػػة الض ح ػػة الم ػػدر،ة  ( َّ ػػؿ أيتىػػر ئي )م كهػػة مػػف: )الػػكاك( حدل ػػةح ك)مػػد( هدَّ ػػةح ك (كى
م درع مرَّكع ك،المة رَّ ا ال مة كَّد،حا  م ر مىػتتر ك كتػدن تلػد را )أهػد(ح ك)هضىػي( مض ػكؿ تػا  ػدء ملٌ ػدان 

مػػد أيتىػػر ئي هىٍضًىػػيَّطػػدؿ تهػػدء ال محػػة تدلتل  ػػدح كال محػػة الض ح ػػة الم ػػدر،ة ) (أيتىػػر ئي )لحض ػػؿ الم ػػدرع  َّػػي محػػؿ  (كى
ٍهػػػػاي )هأػػػب حػػػدؿ مػػػف َّد،ػػػؿ  (ح كراتػػػط  محػػػة الحػػػدؿ تأػػػدحتهد الػػػػكاك كال ػػػم ر م نػػػدح كهػػػذا ال محػػػة الض ح ػػػػة أىخي

مػد أيتىػر ئي الم در،ة الحدل ة أطدلت التهدء التر  تي لح محة تدلت دقػب؛ َّدل محػة الض ح ػة الحدل ػة َّػي قكلػا ت ػدلو: ) كى
ًإف  الػه ٍضسى ح تلكلػا ت ػدلو: )م   كههد مطملهة ز  ة َّازاؿ ح رتػاأكرث لحمخدطب ح رة   ؼ    هزا هضىا ( هىٍضًىي
ىم درىةه  ح كالأكرة التالغ ػة لح محػة الض ح ػة الحدل ػة ت ػ ر إلػو أف  (4)( َّي  م   األ خدص تػػ)الىكء( إ  الم أـكألى

ا؛ َّ اهػػا ق ػػؿ: هػػؿ أف  الختػػر مػػف قت ػػؿ ا تهػػدـ لحػػهضسح كأف  هػػذا الػػهضس أٌمػػدرة تدلىػػكء؛ كلػػذلؾ  ػػدء الختػػر مؤ ػػدن 
الهضس أٌمدرة تدلىكء ح َّل ؿ: ه ـ إٌف الهضس أٌمػدرة تدلىػكءح َّدلتا  ػد دل ػؿ ،حػو أٌف الىػؤاؿ ،ػف الىػتب الخػدص   
،ف مطحؽ الىػتب؛ َّػإٌف ال ػكاب ،ػف مطحػؽ الىػتب    ؤ ػدح كهػذا الهػكع مػف الختػر  لت ػي تا  ػد الح ػـ؛ ألٌف 

 .(5)الخطدب طحتي َّحذلؾ أ د تػػ)إٌف(

                                                             

 .223ح ص20: جالجدوؿح 279ح ص7: جإعراب القرآف وبي نوح 650ح ص8: جالدر المصوفح 392ح ص3: جال ش ؼ  (1)
 .650ح ص8: جالدر المصوف  (2)
 .53-52: ا  ة سورة يوسؼ  (3)
 .406ح ص2: جالبرى ف في علـو القرآف  (4)
ح ىػ د الػد ف مىػ كد المطّوؿ شرح تلخيص مفتػ ح العلػـوح ك هظػر: 511-510ح ص1: جعروس األفراح في شرح تلخيص المفت ح  (5)

 .448ـح ص2000-هػػػػ1422ح 3هػػػ(ح تحل ؽ: الد تكر ،تد الحم د ههداكمح دار ال تب ال حم ةح ت ركتح لتهدفح ط792التضتدزاهي )ت
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: كمف األمثحة ،حو م يء الراتط ال م ر َّي آ دت قأص األهت دءح مد  ػدء َّػي قأػة الضمير الرابط - ب
ًَـَدءًُخبؤَزَدىُْْبػِؾَدءًبَّسٌٌَُْٕ قدؿ ت دلو:م  إخكتاح  ى دهد  كىؼ 

(1) 
ػػدءيكا( َّػػي محػػؿ هأػػب حػػدؿ مػػف َّد،ػػؿ ) ىٍت يػػكفى  ػػدءت ال محػػة الض ح ػػة الطك حػػة تدلت دقػػب ) (ح كالػػراتط  ى

أك متتػد  ف؛ ألههػـ لػـ  كا تػد  فء ػد(؛ أم  ىٍت يػكفى  محة الحدؿ تأدحتهد ال م ر المتأؿ َّي الض ػؿ ) الذم رتط
ػد ل ػذتهـ كتهض لػدن لم ػرهـ كغػدرهـ ػٍف  ت ػي ترك  ن  ت ػكا حل لػةح تػؿ َّ حػكا َّ ػؿ مى
؛ َّد لػة ال محػة الض ح ػة الحدل ػة (2)

همد ) ت كف( "  ي تدلت دء المأطه ح كهك )التتد ي(  د ،حػو أتػ هـ لػلال  ظػف تهػـ أههػـ اأطه كا الت ػدء تمك هنػكا 
ح َّ ػػدءت  حمػػة ) ت ػػكف( (3)"كل حهػػـ  دهػػت لهػػـ ملػػدرة ،حػػو الت ػػدء مػػ  ،ػػدـ ك ػػداف مك تػػا  اغتػػدلكا  كىػػؼ

 تحمؿ م دهي  ث رة ظهر َّ هد اف، دز التالغي كهك ا تمدع ،دة م دهي َّي  حمة كاحدة.
ََبؤَىَِْيَدبؽَِْؼًدبَّغْعَنتؼِقُبىَدجِلَصًبِٓنْيُْْبح قدؿ ت دلو: كمهاح قأة ى دهد مكىو  ِبخُتإَسْكِبًَـَؼَ َٕبػََِدبكِ بَِّٕبكِشْػٌَْ

 (4)ُّٖزَزِّكُبؤَزْنَدءَىُْْبًََّغْعَمِِْْبِٗغَدءَىُْْببَِّٗوُبًَدَٕبَِٖٓبخُتُٔلتغِذِّ
 (5)( ىٍىتىٍ ػػػً ؼي الض ػػػؿ الم ػػػدرع )( م كهػػػة مػػػف:  ىٍىتىٍ ػػػً ؼي طىدًلضىػػػةن ًمػػػٍههيـٍ ال محػػػة الطك حػػػة قكلػػػا ت ػػػدلو )

(  ىٍىتىٍ ػػً ؼي ( مض ػػكؿ تػػا  ػػدء ملٌ ػػدنا لحض ػػؿ )طىدًلضىػػةن كَّد،حػػا  ػػم ر مىػػتتر تلػػد را )هػػك(   ػػكد ،حػػو َّر،ػػكفح ك)
(ح كال محػػػة الض ح ػػػة الم ػػػدر،ة طىدًلضىةن  ػػػدر كم ػػػركر مت حػػػؽ ته ػػػت لػػػػػػ) (ًمػػػٍههيـٍ )كتػػػذلؾ طدلػػػت ال محػػػة تدلتل  ػػػدح ك

( َّػػي محػػؿ هأػػب حػػدؿ أػػدحتا ال ػػم ر المىػػتتر ال دلػػد ،حػػو َّر،ػػكف َّػػي قكلػػا ٍىتىٍ ػػً ؼي  ى الطك حػػة تدلت دقػػب )
ح كراتػػط ال محػػة الحدل ػػة ال ػػم ر المىػػتتر َّػػي قكلػػا هـ كًهػػا ميٍىتىٍ ػػً ضدن طدلضػػةن مػػه   ىحىهػػـ  ػػذا حػػدؿى )  ػػؿ( أم 

 (. ىٍىتىٍ ً ؼي )
لحدؿ األهؿ الػذ ف   حهػـ َّرقػدن ( اىتلهدؼ ت دهي  ىٍىتىٍ ً ؼي كأ دز الهحدة كالم رتكف أف   كف قكلا )

 .  (6)ح أك أضة لػػػ)طدلضة( أك أضة لػػػػ)   د(كأأهدَّدن 
ف  هػت  ىٍىتىٍ ػً ؼي كالتدحث  رل أف ت دد األك ا اف،رات ة لحض ػؿ ) ( ،مػؿ ،حػو إثػراء الػهص اللرآهػيح كا 

 أم ؿ إلو تر  ع الهأب ،حو الحدؿ مف ك ه ف: 

                                                             

 .16: ا  ة سورة يوسؼ  (1)
 .13ح ص3: جفتا القدير  (2)
 .236ح ص12: جالتمرير والتنوير  (3)
 .4: ا  ة سورة القصص  (4)
 ػػدء َّػػي م  ػػػـ الحغػػة ال رت ػػة الم دأػػػرة: مػػددة ) ػػ ؼ(: أف  الض ػػػؿ ) ػػ ؼ( اىت ػػ ؼ  ىت ػػػ ؼح اىت ػػ دَّدنح َّهػػك ميٍىتىٍ ػػػً ؼح   (5)

َوَجَعػَؿ َأْىَلَيػ  "ح كقهػرا كاىػتذلاح  لكلػا ت ػدلو: "إف  اْلَقْوـَ اْسَتْضَعُفوِنيميٍىتىٍ  ىؼح كاىت  ؼ َّالهد: ،د ا    ضدن هحك قكلا ت دلو: " كالمض كؿ
 . 1362ح ص2: جمعجـ اللغة العربية المع صرة".  هظر: ِشَيًع  َيْسَتْضِعؼُ 

البمػػر ح 649ح ص8: جالػدر المصػػوفح 119ح ص5: جال تػ ب الفريػػدح 1016ح ص2: جالتبيػػ فح 392ح ص3: جال شػ ؼ هظػر:   (6)
 .279ح ص7: جإعراب القرآف وبي نوح 285ح ص8: جالمميط
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لػػة التالغ ػػة ف،ػػراب الض ػػؿ ) ىت ػػ ؼ( حػػد ن أقػػكل مػػف إ،راتهػػد اىػػػتلهدَّند؛ ألف  الك ػػا األكؿ: أف  الد 
( تػدؿ ،حػو أف  َّر،ػكف قػدـ تد ىت ػ دؼ كا  ػطهدد تأػكرة َّ ح ػة  ىٍىتىٍ ػً ؼي الد لػة الض ح ػة لحض ػؿ الم ػدرع )

 حل ل ةح أم د ا ىتلهدؼ َّح س لا هذا الد لة.
ح ح ػػػث  لػػػكؿ:  الك ػػػا الثػػػدهي: أٌف الزمخ ػػػرم ،هػػػدمد ذ ػػػر األك ػػػا اف،رات ػػػة المت ػػػددة ذ ػػػر الحػػػدؿ أك ن

 -الزمخ ػػرم–ح ك اٌهػػا (1)"أك  ػالـ مىػػتاهؼ (حد   ن ػ)أك أػػضة لػػ (  ػػؿ)حػػدؿ مػػف ال ػػم ر َّػي ك ( ىت ػ ؼ)ك"
  ر ع إ،راب ال محة حد ن م   كاز األك ا األخرل.

كَإَفْدسَكَبكِدِبخُتَٔذِّنَدصِببببخكَّا تىتب قتحا اللتطي خطانح قػدؿ ت ػدلو: هضىهدح  قأة ى دهد مكىو  كمف 

  (2)خدجِلدًبَّعَشَهَّرُبكَةِرَخبخَُّزُِبخعْعَنْقَشَهُبزِدُتإَْٓظِبَّغْعَقْشِخُوُبهدٍَبَُوُبٌُٓعَببَِّٗيَبَُـٌٌَُِّبُٓسِنيٌ
ًد هىػػًة خدًلضػدن  ى ال محػة الطك حػػة قكلػا ت ػػدلو ) ق ػػبي َّىاىٍأػتىعى ًَّػػي اٍلمى  محػػة َّ ح ػػة  (3) ػدءت  محػػة ) ترقػب( (.تىرى

م در،ة طدلت تدلت دقب َّي محػؿ هأػب حػدؿ مػف ال ػم ر المىػتتر َّػي )خدلضنػد(ح كالػراتط َّػي ال محػة الحدل ػة 
هك ال م ر المىتتر َّي قكلا ) ترقب(ح كأ دز ت ض الهحدة كالم رت ف أف   كف قكلا ) ترقب( ختػرنا ثده نػد لحض ػؿ 

ح كالتدحػث  ػػر ع (4)حػة تدلت ػػددح أك تػد ن مػػف قكلػا )خدلضنػػد(الهدىػف )أأػػتع(ح أك أف   ػكف حػػد ن ثده نػد َّتطػػكؿ ال م
  كف ال محة الض ح ة الم در،ة ) ترقب( َّي محؿ هأب حدؿ مف ك ه ف:

الك ػا األكؿ: إف  ال محػة الحدل ػػة أقػكل َّػي الد لػػة ،حػو الم هػػو مػف األك ػا اف،رات ػػة األخػرلح َّدلحػػدؿ 
َّػي المد هػة  ػؿ الكقػت َّػي حدلػة خػكؼ كقحػؽح  دهد مكىػو  دؿ ،حو ا ىتمرار ة كالت دد ت كف َّترة تلدء ى 

ح َّحػك أ،رتهدهػد مػثالن )أػضة( ل ػدف الم هػو أهػا خػدؼ  َّدلض ؿ ) ترقب( َّ ا د لة ت دد الترقب كحدكثا حد ن َّحد ن
ح َّػػدلخكؼ كالترقػػب  ػػدف تدىػػتمرار لػػـ   ػػف مػػرة كاحػػدة  كاا –مػػدة م  هػػة كترقػػب مػػدة م  هػػةح كهػػذا غ ػػر ملأػػكدو

 .-أ،حـ
لك ا الثدهي: أف  ال  ترم ،هد تهدكلا لهذا ا  ة لػـ  ػذ ر أك ػا إ،رات ػة أخػرل غ ػر الحػدؿ؛ ح ػث قػدؿ: ا

. كالأػػػكرة (5)("دخدلضنػػػ)لهػػػدح أك حػػػدؿ مػػػف ال ػػػم ر َّػػػي ا : حػػػدؿ متدلػػػة مػػػف الحػػػدؿ األكلػػػوح أك تا  ػػػدن ) ترقػػػب("
ض ػػؿ هػػدقص هدىػػف )أأػػتع( كحػػدؿ َّػػي التالغ ػػة أك الد ل ػػة لح محػػة الحدل ػػة ) ترقػػب( ات  ػػحت ت كههػػد مىػػتكقة ت

قكلا )خدلضند( كهذا التر  ػب الهحػكم المٌتىػ  كالمطػٌكؿ لح محػة تر  ػب مهػا "تأػك ر تالغػي تػدـح  ػدؿ ،حػو إهىػدف 

                                                             

 .392ح ص3: جال ش ؼ  (1)
 .18: ا  ة سورة القصص  (2)
قي جػػ ء فػػي لسػػ ف العػػرب  (3) ػػدح كري قىتىػػا  ىٍرقيتيػػا ًرٍقتػػةن كًرٍقتدهنػػدح ًتدٍل ىٍىػػًر ًَّ ًهمى ػػدىا. ): " رى ق تىػػا كاٍرتىلىتىػػا أم: اٍهتىظىػػرىا كرىأى ح والت َرقُّػػبُ كتنػػد كترى (: اً ٍهًتظىػػدري

".  هظر:  قُّ ي  يءو (: تىهىظُّري كتىكى قُّبي . ك)الت رى  .424ح ص1: مددة )رقب(: جلس ف العربكى ىذىًلؾى ا ٍرًتلدبي
 294ح ص7: جقرآف وبي نوإعراب الح 237ح ص20: جالجدوؿح 659ح ص8: جالدر المصوف هظر:   (4)
 1018ح ص2: جالتبي ف  (5)
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 حتضت إلو  م ها ك ىدرا كَّي هذا الأكرة إ، دز أكرم    تاتو ألم أحد إ،ددة تأك را مهمد تحػغ مػف إ ػددة 
تلدفح كتحؾ إحدل خأدلص الهص   .(1)اللرآهي َّي إ، دزا"كا 

ًَـدددءَبسَـُددَ بِٓددْٖبؤَهتقَددَبخُتَٔذِّنَددصِبببببا هضػػة الػػذ ر: هضىػػهد  مكىػػو ىػػ دهد قأػػة  كمهػػا قكلػػا ت ػػدلو َّػػي

َّغْؼَ
(2) 

ػػؿه َّػػي محػػؿ هأػػب حػػدؿح كأػػدحتا الضد،ؿ) (3)( ىٍىػػ و)كق ػػت ال محػػة الض ح ػػة الم ػػدر،ة الطك حػػة  (ح رى ي
ػوًمػػٍف ) ػدء ه ػرة إ  أٌهػا تخٌأػص تلكلػا  (ح كالػراتط تػ ف  محػة الحػػدؿ كأػدحتهد هػك ال ػم ر المىػتتر َّػػي أىٍقأى

ػػؿه ( ال دلػػد ،حػػو أػػدحب الحػػدؿ كهػػك ) ىٍىػػ والض ػػؿ ) (؛ كتػػذلؾ طػػدؿ التهػػدء التر  تػػي لح محػػة الض ح ػػة الحدل ػػة رى ي
 كاٌتىػػ  تدلت دقػػب. كهالحػػظ أف  م ػػيء الض ػػؿ ) ىػػ و( ،حػػو أػػ غة الم ػػدرع  أػػٌكر الم ػػهد تأػػك رنا ح  ػػدح  

ًد هىػةً مً ىٌ مد كقك،ا مكق  الحدؿ مف )ر ؿ( لتخأ أػا تػػػػ) ػو اٍلمى ( َّد تىػتت ال محػة مكقػ  الحدل ػةح "حتٌػو ٍف أىٍقأى
إههد لتخ ؿ لحلدرئ أكرة الر ؿ حدؿ قدكما مف أقأو المد هة مىرع الخطو  ػددنا َّػي الىػ ي ل تحػغ مكىػو هتػا 

ـ غ رهػد ملدمهػدح حتٌػو إٌهػا لت ػ  مههػد قػكلن تػكحي تػدلم هو  تخٌ ر مف األلضػدظ مػد    لػك  َّدللرآف ال ر ـالمؤامرةح 
كح ندح َّت  ر تا   كرنا ،م لندح كتحس ت ك الض رة إحىدىدن قك  د"
(4). 

قكلػػا: (؛ قػػدؿ الىػػم ف الححتػػي: "رى يؿه ( َّػػي محػػٌؿ رَّػػ  ه ػػت لػػػػػ) ىٍىػػ وك  ػػكز أف ت ػػكف ال محػػة الض ح ػػة ) 
ػػػو ًمػػػ)؛ ألف  اله ػػػرة قػػػد تخأ أػػػت تدلكأػػػؼ تلكلػػػا:  ن :   ػػػكزي أىٍف   ػػػكف أػػػضةح كأف   ػػػكف حػػػد( ىػػػ و) ٍف أىٍقأى
ػػو)  حػػت  َّػػإف (لمد هػػةا ح تهػػدءن مهػػا ،حػػو لػػ س إ    أػػضة ( ىٍى ىوػ)َّػػ ( دءػػػػ)ت دمت حلنػػ (ًمػػٍف أىٍقأى . قدلػػا الزمخ ػػرمُّ

،حػػو  (ٍمػػف أقأػػو)تلػػد ـ  ( ػػس) ىػػكرةكَّػػي  حكقػػد تلػػد ـ أف  ىػػ تك ا    ػػز ذلػػؾ مػػف غ ػػر  ػػرط حمػػذهب ال مهػػكرً 
همػػد  ػػدء مههػػ فمػػ ه ػػا لػػـ   ػػفأل (؛ر ػػؿ) تاهػػا مػػف أقأػػدهدح كهمػػد ر ػػالف مختحضػػدف  اح كههػػد كأػػضدأقأػػدهدح كا 
 .(5)"تدف متتد هتدفأ  كق

( مد ت ف الحدل ػة كالكأػض ة  ثػرم الػهص اللرآهػي ك كٌىػ  الخطػدب الػد لي  ى وإف  ت دد إ،راب الض ؿ )
ف  هت أم ؿ إلو إ،راتا ،حو الحدل ة   أقكل مف الكأض ة مف ك ه ف:لاح كا 

 : أف  إ،راب الض ؿ ) ى و( حد ن أتحغ كأك ع َّي الد لة اف،رات ة مف الكأؼ.الوجو األوؿ

                                                             

ح 1خمػ س ىػت  اللرغػكليح دار ال تػب ال حم ػةح ت ػركتح لتهػدفح ط  -دراسة تمليليػة موضػوعية–آي ت الرُّشد والغي  في القرآف ال ريـ   (1)
 182ـح ص2007

 .20: ا  ة سورة القصص  (2)
ٍدكه ديٍكفى ال  د  ىى ىو  ىٍى ىو ىىٍ  ندح ك دء الى ي َّي اللراف ال ر ـ ،حو ثالثػة ك ػكا: الك ػا األكؿ: الم ػيح الس ْعُي(:)  (3)  الم ي الىر   أك ،ى

ـ  اْدُعُيػػف  َيْأِتيَنػَؾ َسػػْعًي  لكلػا ت ػدلو: ) َأَراَد اآلِخػػَرَة  َوَمػػفْ ح الك ػا الثػػدهي: الىػ ي   هػػي ال مػؿح  لكلػػا ت ػدلو: )}260: ا  ػة سػػورة البقػػرة{( ثُػػ
( َوَجػ َء َرُجػٌؿ ِمػْف َأْقَصػى اْلَمِديَنػِة َيْسػَعىح الك ػا الثدلػث: الىػ ي   هػي أىػرع  لكلػا ت ػدلو: )}19: ا  ػة سػورة اإلسػراء{( َوَسَعى َلَي  َسػْعَيَي 

 .}20: ا  ة سورة القصص{
 .93  ىتؽ ذ راح صمر   -دراسة في سور الطواسيف–اإلعج ز البالغي في القصة القرآنية   (4)
 .295ح ص8ج البمر المميط:ح 399ح ص3: جال ش ؼ. ك هظر: 661-660ح ص8: جالدر المصوف  (5)
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 .(1): أف  ت ض المضىر ف لـ  ذ ر إ  ك هند كاحدنا كهك إ،راب الض ؿ حد ن َّلطالوجو الث ني
ػؿه ًمػكهرل َّي قكلا ت ػدلو: )ك  ػدءى رى ي ًد هىػ ى ػو اٍلمى أهػا  ئتػدـح َّ خ ػؿ لحلػدر  تأػك ر تالغػي (ًة  ىٍىػ ىوٍف أىٍقأى
ػ  رل َّي ذهها أمدـ هدظر ػا م ػيء كلػ س ح هتػا المػؤامرة ل تحػغ مكىػو  در ػؿ مػف أطػراؼ تحػؾ المد هػة را  ن

دءى رى يؿه ًمػ) أىحكب مف أىدل ب ال رت ة مد  م ف أف  مدثؿ قكلا ت دلو: َّي أمٌ  ًد هىػًة  ىٍىػ ىو ى ػو اٍلمى ح َّحػك (ٍف أىٍقأى
ػػقػػدؿ اللدلػػؿ: )أتػػو  ك، ػػرات  حد(أػػؿ ر ػػؿ مػػف أقأػػو المد هػػة متحغنػػأك )ك  حد(إهىػػدف مػػف أطػػراؼ المد هػػة را  ن

ػػؿه ًمػػ)ك  ػػؿ أػػ غة رك،ػػة إ، ػػدز قكلػػا ت ػػدلو: الأػػ غ ا خػػرل الملترحػػة لػػـ   ػػف للكلػػا: )أم اللدلػػؿ( ت ػػدءى رى ي ٍف  ى
ًد هىًة  ىٍى ىو و اٍلمى  .(2)تمد ت مها مف أكرة تالغ ة (أىٍقأى

ػػػدح قأػػػة ىػػػ دهد مكىػػػو  كَفَدءَظتدددوُببِلْدددذَخىَُٔدبظَْٔؾِدددِبػََِدددَببببالمتلدمػػػةح قػػػدؿ ت ػػػدلو:  كمػػػف ذلػػػؾ أ  ن

خعْعِمَْْدءٍ
(3) 

حىػػو اٍىػػًتٍح ىدءو َّدل حمػػة الض ح ػػة الطك حػػة ) ( م كهػػة مػػف: الض ػػؿ الم ػػدرع )تم ػػي( كَّد،حػػا  ػػم ر تىٍمً ػػي ،ى
مىتتر  كازنا تلد را )هي( ،دلػد ،حػو تهػت الر ػؿ الأػدلعح ك)،حػو اىػتح دء(  ػدر كم ػركر مت حلػدف تمحػذكؼ 

متحضػػزة َّػػي م ػػ هد غ ػػر متتختػػرة ك  متثه  ػػة ك  مظهػػرة  ة ى  ً حٍ تى ٍىػػأم مي  (؛تم ػػي)حػػدؿ مػػف الضد،ػػؿ الم ػػمر َّػػي 
دءىتٍػػاي لض ح ػػة )تم ػػي( َّػػي محػػؿ هأػػب حػػدؿ مػػف أػػدحب الحػػدؿ كهػػك الضد،ػػؿ َّػػي قكلػػا )ح كال محػػة ا(4)ز هػػة (ح  ى

كالراتط الذم رتط  محة الحدؿ تأدحتهد هػك ال ػم ر المىػتتر َّػي قكلػا )تم ػي(؛ كتػذلؾ طدلػت ال محػة الض ح ػة 
َّ ػؿ ) دءتػا(  ف  كا   َّػدالحدل ة تدلت دقب؛ ح ث ذ ر الض ؿ الم درع )تم ي( ل تهي ،ح ا قكلا )،حو اىتح دء(ح 

ح كاىػػتخدـ )،حػو( لالىػػت الء الم ػدزم مىػت درة لحػػتم ف مػف الكأػػؼح كالم هػو أههػػد (5)،ػف ذ ػػر )تم ػي( مغػفو 
ح َّدلد لػػة اف،رات ػة لح محػػة الض ح ػػة الم ػػدرع )تم ػي( الممتز ػػة تدلم ػػدهي التالغ ػػة كا ػػحة مىػتح ة َّػػي م ػػ هد

أػدر المز ػد تػدأللؼ كالىػ ف كالم لداؿ ،حػو ا ىػت الءؼ ال ر امف حر  تالهد مف خالؿ  كههد  محة حدل ة كمد
؛ ذلػػؾ   ػػؿ ال محػػة حدل ػػة  ػػؿٌ ح المتػػدهي تػػدٌؿ ،حػػو ز ػػددة الم ػػدهيز ػػددة لػػذلؾ قػػدؿ الهحػػدة كالحغك ػػكف إف   ؛كالتػػدء

َّػي  دَّػة الت ت ػرات افه ػػدل ة  ا    ػد لػا هظ ػرن لػذلؾ إف  المتتتػ  لح محػة الض ح ػة الحدل ػة )تم ػي ،حػو اىػػتح دء( "
التالغ ػػػةح كمػػػد ذلػػػؾ إ  ألف اىػػػت درة الم ػػػي الحل لػػػي لم دز ػػػة ا ىػػػتح دء م ػػػ رة تدلتأػػػك ر الت ػػػدهي الخػػػدص 

َّد  ػػػة قمػػػة مػػػف قمػػػـ اف، ػػػدز  حتدلأػػكرة الضه ػػػة ت ػػػؿ أك ههػػػد مػػػف حلػػدلؽ الىػػػ ر إلػػػو م ػػػدزات الح ػػػدء تاهكا،ػػا
 .(6)"التأك رم اللرآهي

                                                             

 .95ح ص20: جالتمرير والتنوير هظر:   (1)
ـح 2007-هػػػػػ1437ح 1محمػػد مطهػي الػػدل ميح مر ػػز التحػػكث كالدراىػػدت افىػػالم ةح ال ػػراؽح ط  -دراسػػة تمليليػػة-سػػورة القصػػص   (2)

 .101-100ص
 .25: ا  ة سورة القصص  (3)
 .103ح ص20: جالتمرير والتنويرح 298ح ص8ج البمر المميط: هظر:   (4)
 .103ح ص20: جالتمرير والتنوير  (5)
 .424ـح ص1994ح 1حىف رَّد،يح دار الم درؼح مأرح ط  -سة تمليليةدرا–اإلعج ز التمثيلي في آي ت الوصؼ   (6)
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كردت هػػذا الأػػكرة َّػػي آ ػػدت قأػػص األهت ػػدءح ك ػػدف الػػراتط َّ هػػد الػػكاك جملػػة فعليػػة فعليػػ  مػػ ٍض:  -9
ًَـَمَدددذًُخبزِيددددببتػػػدلكادم الملػػػدس:  قكلػػػا ت ػػػدلو َّػػػي قأػػػة مكىػػػو  :كال ػػػم ر م نػػػدح كمػػػف أمثحتهػػػد

خُتُٔلتغِذًََِّٖخعْعَْْوَنَعتيدبؤَٗتلُغُيُْْبظُِتٔدًبًَػًٌُُِّخبكَدٗتظُشْبًَْْقَبًدَٕبػدهِسَصُب
(1) 

( (اٍىػتىٍ لىهىٍتهد أىٍهضيىيػهيـٍ )ال محة الطك حة قكلا ت دلو:  ح ك)التػدء( تػدء (2)م كهػة مػف: الض ػؿ المد ػي )اٍىػتىٍ لىفى
( أىٍهضيىيػػهيـٍ التاه ػػث الىػػد هة   محػػؿ لهػػد مػػف اف،ػػرابح ك)الهػػدء(  ػػم ر متأػػؿ َّػػي محػػؿ هأػػب مض ػػكؿ تػػاح ك)

( َّطدلػػػت ال محػػػة َّد،ػػػؿح ك)الهػػػدء( َّػػػي محػػػؿ  ػػػٌر  تدف ػػػدَّة؛ ح ػػػث قٌ ػػػد المض ػػػكؿ تػػػا الض ػػػؿ المد ػػػي )اٍىػػػتىٍ لىفى
( َّي محؿ هأػب حػدؿ مػف أػدحب الحػدؿ كهػك ال ػم ر كىاٍىتىٍ لىهىٍتهد أىٍهضيىيهيـٍ تدلتل  دح كال محة الض ح ة المد ك ة )

ػديكاالمتأؿ تدلض ػؿ ) حى ل ػم ر م نػد؛ كتػذلؾ طدلػت ( تتلػد ر )قػد(ح كراتػط ال محػة الحدل ػة تأػدحتهد هػك الػكاك كا ى
ح كاىػت لهكهد تلحػكتهـ ك ػمدلرهـ حتالىػهتهـ ا  ػدتأههػـ  حػدكا ال محة كاٌتى  تهدؤهد الهحكم تدلت دقبح كالم هػو: 

؛  لذلؾ أىهد ا ىت لدف إلو الهضسح كا ىت لدف أتحػغ مػف اف لػدفح كد لػة ال محػة الض ح ػة الحدل ػة المتدلغػة َّػي الػذـ 
( لحمتدلغة كل س لحطحبح ح ث إف  )الى ف كالت هحػك:  (تىضى  ػؿ)كاٍىتىٍض ؿ ههد تم هػو دء( َّي الض ؿ المد ي )اٍىتىٍ لىفى

 . اٍىتى ظـ كاٍىتىٍ ترح تم هو: تى ىظ ـ كتى ىت ر
ػػدح مػد كرد َّػػي ىػكرة  كىػػؼ كقأػػة م رَّػة  كىػػؼ  أخػدا ته ػػدم ف كق دمػا تدتخػػدذ التػػدات ر  كمهػا أ  ن

هدٌُُخبًَؤَهتسٌَُِخبػََِْْيِْْبٓدرخبظَلتوِذًَُٕقكلا ت دلو:  الالزمة فتلدلا لد اح كذلؾ َّي
(3) 

حىٍ ًهـٍ َّدل محة الض ح ة المد ك ة ) ( َّػي محػؿ هأػب حػدؿ مػف أػدحب الحػدؿ )كاك ال مد،ػة( َّػي أىٍقتىحيكا ،ى
كمر ػ  ال ػم ر ،دلػد إلػو  (حكىأىٍقتىحيػكا)الض ؿ )قدلكا(ح كراتط  محة الحػدؿ تأػدحتهد هػك الػكاك كال ػم ر َّػي الض ػؿ 

ح كهػػي ،حػػو تلػػد ر )قػػد( قتحهػػد؛ أم: قػػدلكا كقػػد أقتحػػكاح   هػػي حػػدؿ إقتػػدلهـ ،حػػ هـح -،ح ػػا الىػػالـ–َّت ػػدف  كىػػؼ 
كال محة الض ح ة المد ك ة الحدل ػة أطدلػت تهػدء ال محػة تدلت دقػب؛ كالغػرض التالغػي مػف افت ػدف تدل محػة الض ح ػة 

 (4)"اهز،د هـ ممد ىم كا لمتد هتا لحدلهـ"و ،ح(؛ لحد لة أىٍقتىحيكاالحدل ة )
  

                                                             

 .14: ا  ة سورة النمؿ  (1)
اىػػت لف  ػػدء َّػػي م  ػػـ الحغػػة ال رت ػػة الم دأػػرة: أف  الض ػػؿ )اىػػت لف( اىػػت لف تػػػ  ىػػت لفح اىػػت لدهندح َّهػػك ميٍىػػتىٍ ًلفح كالمض ػػكؿ ميٍىػػتىٍ لىفح ك   (2)

إْف َنُظػفُّ ِإَل  َظناػ  َوَمػ  َنْمػُف (ح كقكلػا: )ً واْسَتْيَقَنْتي  َأْنُفُسػُيـْ  لكلا ت دلو: ) -اىت لف الختر -ح كتحٌلؽ مها األمر/ اىت لف تدألمر:  ًلهاح ،حما
 .2516ح ص2ح مددة ) م ؽ ف(: جمعجـ اللفة العربية المع صرة(.  هظر: ِبُمْسَتْيِقِنيفَ 

 .71: ا  ة سورة يوسؼ  (3)
 .295ص ح4: جتفسير أبي السعود  (4)
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 ادلبحث انرابع: إطانة اننعث بانحعاقب
 يٌ دُّ اله ت مف الكظدلؼ الهحك ة التي ت دقب ال محة َّ ا المضػردح كاله ػت تدل محػة هػك اللىػـ الثػدهي مػف 

الػػذم  ػػتـ تػػا أقىػػدـ اله ػػت الحل لػػيح كت ػػد  محػػة الأػػضة مػػ  المكأػػكؼ  ػػزء  محػػةح َّهػػي تحتػػدج "إلػػو ال ػػزء 
ال ػػالـح َّ محػػة اله ػػت تحتػػدج إلػػو مه ػػكت َّلكلػػؾ: )ر ػػؿ   مػػؿ خ ػػر مػػف ر ػػؿ     مػػؿ( إف  محػػة )  مػػؿ(   

ح ألف  الأػػضة هػػي (1) ىػتلؿ تهػػد ال ػػالـ؛ َّإههػػد أػػضة لػػػػػػ)ر ؿ( الػػذم هػك متتػػدأ ك   ػػتـ ال ػػالـ إ  تػػدلختر )خ ػػر("
  زء مف المكأكؼ كهي م محة لا.

مضػػرد ه تنػػد؛ ألهػا مػػف المم ػف أف تػػؤكؿ تػػدلمضرد اله ػرةح َّت ػػتا ال محػة الختر ػػة التػػي كال محػة تلػػ  مكقػ  ال
ـي  دلض ػؿ إ  ه ػرةن كأأؿي كقكع الض ؿ أضةن لحه رةح  مد تل  مكق  المضردح  لكؿ ى تك ا: " ؛ لػذلؾ (2)"    كف ا ىػ

لمهدىػتتهد لحه ػرةح مػف ؛ تهػد إ  اله ػرة كهػي مؤكلػة تػدله رة كلػذلؾ    ه ػت ا كحػد ن د  مد تلػ  ختػرن ه تن َّدل محة تل  
ك ػؿ  ح(قػدـ ر ػؿ ذاهػب أتػكاك) (حأتكا ذاهػب)ح أك: (قدـ ر ؿ ذهب أتكا: ) أع تاك حهد تدله رةح  مد تلكؿح ث 

،ػػػػرابح  ختػػػػر المتتػػػػدأح كالحػػػػدؿح كالأػػػػضةح  محػػػػة  أػػػػع كقػػػػكع المضػػػػرد ملدمهػػػػدح َّحتحػػػػؾ ال محػػػػة مك ػػػػ  مػػػػف اف
 .(3)كالم دؼ إل ا

  ػكف ه ػرة إمػد  كهػك أف  ب تكاَّرهػد َّػي ال محػة الكاق ػة ه تنػدح  ػرط َّػي المه ػكت: كههدؾ ،دة  ركط 
ح (د كمن ػ)َّػي مك ػ  هأػب ه ػت لػػ (تر  ػكف)َّ محػة  ح(4)"َوات ُقوا َيْوًم  ُتْرَجُعوَف ِفيِو ِإَلى الل وِ : "لضظند كم هو هحػك

ه ػرة م هػو   لضظنػد: كهػك ا ىػـ الم ػرؼ أك (ح َّػي)راتط ت ههمػد ال ػم ر الم ػركر تػػد كم هػوح كالػكهك ه رة لضظنػ
 :  (5)ال د،ر ال هى ةح  لكؿ (أؿػػ)تػ

ػػػػت ُقلػػػػْػُت َل َيْعِنْيِنػػػػػػػي  (6)َوَلَقْد َأُمػػػػػػرُّ َعَلى الل ِئػػْيـِ َيُسبُِّنػػػػػػػي     فمضْيػػػػػػُت ُثم 
ا إلػو م هػدا؛ ألف اتف مدلؾ َّػي  ػكاز  ػكف ال محػة أػضة لالىػـ الملتػرف تػاؿ ال هىػ ة هظػرن  كهذا اخت در

كذهػب أتػك ح ػدف ح (7)له ػرة؛ ألهػا    لأػد تػا َّػرد م ػ ف،ح ا؛ كم هدا  م هػو ا (أؿ)تىتب دخكؿ  لضظا م رَّة
أؿ  ػػػػ)ال هىػػػ ة  (أؿ) أػػضة لالىػػػـ الملتػػػرف تػػاؿ ك،هػػػدا أف  ت ػػػكف ال محػػػة  ا     ػػػكز أفٍ : إلػػػو أٌهػػَّػػي ا رت ػػػدؼ

هػػذا   هػػي أف  أتػػد حٌ ػػدف حمػػؿ ال محػػة ،حػػو الحدل ػػة لت ر ػػؼ  .(8)َّػػي  ػػكف مػػدخكؿ  ػػؿ مههمػػد م رَّػػة (ال هد ػػة
 أدحتهد مف خالؿ الهظر إلو الحضظ.

                                                             

 .148: صالجملة العربية تأليفي  وأقس مي   (1)
 .131ح ص1: جل ت با  (2)
 .195ح ص3: جشرح ابف عقيؿح 322ح ص2: جشرح   فية ابف الم جب هظر:   (3)
 .281: ا  ة سورة البقرة  (4)
 .202صح 3: جخزانة األدبح 325ح ص3: جالخص ئصالت ت مف ال دمؿح كهك لر ؿ مف تهي ىحكؿ.  هظر:   (5)
ك ػا ا ىت ػػهدد: كقػكع  محػػة ) ىػتهي( َّػػي محػؿ  ػػٌر أػضة لحم رَّػػة )الحلػ ـ(ح كىػػدغ ذلػؾ؛ ل ػػكف )أؿ(  هىػ ة؛ َّمػػدخكلهد م رَّػة لضظنػػدح   (6)

ح 1: جشػػرح األشػػمونيح 115ح ص2: جشػػرح التصػػريا علػػى التوضػػياح ك هظػػر: 307ح ص3: ج. ينظػػر: أوضػػا المسػػ لؾه ػػرة م هػػو
 .168ص
 .115ح ص2: جشرح التصريا على التوضياح 308ح ص3: جأوضا المس لؾح ك هظر: 311ح ص3: جشرح التسييؿ  (7)
 .1931ح ص4: جارتش ؼ الضرب  (8)
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أقػػػكؿ: إف  تر  ػػػب ) محػػػة اله ػػػت(  حتمػػػؿ الحدل ػػػة ك حتمػػػؿ اله ت ػػػةح كهػػػذا مػػػد قػػػدؿ تػػػا أحػػػد التػػػدحث ف 
ٍف قدؿ (1)المحدث ف  تدله ت  دف الهظر ،هدا ،حو الم هوح كمف قدؿ تدلحدل ة هظر إلو الحضظ. ح َّمى

ػػد  ػػرطد ال محػػة الكاق ػػة ه تنػػد:   رتطهػػد تدلمكأػػكؼح إمػػد أف ت ػػكف م ػػتمحة ،حػػو  ػػم ر  :أمػػدىم فأم 
َوات ُقػوا َيْوًمػ  ََل َتْجػِزي ت ػدلو: "ح أك ملدرناح  لكلػا (2)"َوات ُقوا َيْوًم  ُتْرَجُعوَف ِفيِو ِإَلى الل وِ  لكلا ت دلو: " محضكظ تاح

 :  (5)كقد تغهي األلؼ كالالـ ،ف ال م رح  لكؿ ال د،ر .(4)أم:   ت زم َّ ا  (3)"َنْفٌس َعْف َنْفٍس َشْيًئ 
  أّف َمفيػػػؼ الن ْبػػػػػؿ مف فػػػػػوؽ َعْجِسيػػػػ      عوازُب َنْمػػػٍؿ أخطػػػػأ الغػػػ َر ُمْطِنػػػػؼُ 

مػررت )َّػال   ػكز : أف ت كف ال محة الكاق ػة ه تنػد ختر ػةح أم محتمحػة لحأػدؽ كال ػذبح الث نيوالشرط 
ح لػػػذلؾ  ػػػؤتو تهػػػد أم ختر ػػػة ه تنػػػد لألىػػػمدء اله ػػػرة (6)ا فه ػػػدء الت ػػػ قدأػػػدن  (،تد ت ت ػػػاػػػػػػ)ت؛ ك  (تر ػػػؿ ا ػػػرٍتاي 

 لحد تهد إلو الت دف كالتك  ع كالتخأ صح كقد تٌ ف اتف مدلؾ ذلؾ تلكلا: 
 (ارَ ػػػػػػػبَ خَ  وُ ػػػػتْ يَ طِ ػػػػعْ م  أُ  تْ ػػػػػػيَ طِ عْ أُ فَ     ا رَ ػػػػػػػ   نَ مُ  ةٍ لَ ػػػػػػػمْ جُ وا بِ ػػػػػػػػػػػتُ عَ نَ وَ )

تػػػدلرغـ مػػػف مػػػه هـ ذلػػػؾح هحػػػك قػػػكؿ  ل ػػػرب كقػػػكع ال محػػػة افه ػػػدل ة ه تنػػػدكقػػػد ك ػػػد الهحػػػدة َّػػػي  ػػػالـ ا
 :  (7)الرا ز

ْئػػػػػػػػػَب َقػػػػػػػطُّ متى إذا َجػػػػػػف  الظ ػػػػػالـُ   (8)واْخَتَلػػػػػْط      ج ؤوا بَمػػػػػػْذٍؽ َىػػػػػْؿ رأيػػػػت الذ 
كقد تهدكؿ التدحثكف المحدثكف هذا ال دهد كك هكا تك  هند حىهند خدل ند مف الت حؼ ت  ػدنا ،ػف الغمػكضح 

ٍلػػػػػػػػػبى قىػػػػػػػػطُّ َّ محة ) التك ػ ع كالتضىػ رح َّت ػكف أقػرب إلػو ال محػة الختر ػةح كأٌ ػد ذلػؾ  ( قأػد تهػدهىػػػػػٍؿ رأ ػػػػت الذ 
ح (9)ت مح ة هطلهد؛ ح ث إههد تهطؽ تمكى لو كتهغ ـ غ ر تحؾ األهمدط المكىػ ل ة كالتهغ م ػة لح مػؿ ا ىػتضهدم ة

؛ لػػذلؾ أرل أف  التك  ػػػا (10)ح كههػػدؾ تك  ػػا آخػػػر لح ػػدهد كأف  مػػد  ػػػدء َّ ػػا الملأػػكد تػػػا الت ػػت ا(9)ا ىػػتضهدم ة
دلػؿ تػػاف  ال محػػة ختر ػػة تك ػػ ح ة هػػك األقػػكل مػف التك  ػػا الثػػدهي؛ لت ػػدا ،ػػف الت ل ػػد كالت حػػؼح ك ػػذلؾ األكؿ الل

 الت ت ا    تت د  ث رنا ،ف ال محة الختر ة.

                                                             

 .14ـح ص2004ح   تدف أالحح دار غر بح اللدهرةح الجملة الوصفية في النمو العربي  (1)
 .281: ا  ة سورة البقرة  (2)
 .48: ا  ة سورة البقرة  (3)
 .115ح ص2: جتصريا على التوضياشرح ال  (4)
ػد مهػاح أم أخطػا   (5) الت ت مف الطك ؿح كقدلحا ،مرك تف تراؽ الم ركؼ تػػ)ال هضرل(. ال دهد: "حػذؼ ال ػم رح ك  ػؿ األلػؼ كالػالـ ،ك ن

 321ح ص2: جشرح األشمونيح 310ح ص3: جشرح التسييؿأخطا غدرهد.  هظر: 
 .309ح ص3: جأوضا المس لؾ  (6)
 .24ح ص5: جخزانة األدبهذا الت ت مف الر ز  هىب لح  دجح  هظر:   (7)
ك ا ا ىت هدد: ظدهر ال الـح  ض د كقػكع ال محػة ا ىػتضهدم ة )هػؿ رأ ػت ...( أػضة لحه ػرة: )مػذؽ(ح غ ػر أف هػذا الظػدهر غ ػر مػراد؛   (8)

ة؛ ألف التلػد ر:  ػدءكا تمػذؽ مخحػكط تدلمػدء ملػكؿ ،هػػد ألف  محػة ا ىػتضهدـ م مكلػة للػكؿ محػذكؼ؛ كهػذا ال دمػؿ المحػذكؼ؛ هػػك الكاقػ  أػض
 .116ح ص2: جشرح التصرياح 310ح ص3: جأوضا المس لؾح 241ح ص2: ج. ينظر: شرح المفصؿرؤ تا: هؿ رأ ت الذلب قط

 .195ـح ص1975ح 4هػػػػػ(ح دار الم درؼح مأرح ط1437 مدؿ ت ر )ت علـ اللغة الع ـ )األصوات(  (9)
 .192ح ص3: جمع ني النموح ك هظر: 109: صنش ئية في النمو العربياألس ليب اإل   (10)



258 
 

وسيطبؽ الب مث النعت الجملة على آي ت قصػص األنبيػ ء ممػؿ الدراسػة؛ ميػث ورد النعػت الجملػة 
 :  لصور الت ليةفي آي ت قصص األنبي ء ممؿ الدراسة على ا

: كردت هػذا الأػكرة َّػي آ ػدت مت ػددة مػف قأػص األهت ػدءح هػذ ر مههػد النعت جملة اسمية منسوخة -1
 ،حو ى تؿ المثدؿ مد  حي:

ٍ بُظدِؽرُيببببببببم  تهػي إىػرال ؿ كذتحهػـ التلػرةح قػدؿ ت ػدلو:  قأة ى دهد مكىو  ُُدٌ َّٗيددبَزَودَشٌشب بَر ٍُبِب َُّودٌ َّٗدُوب ٍَبِب هدد

كِْيدبظَغْوِِبخُتمَشْغَبُٓغَََِّٔص ب بؽَِْصَخُتإَسْكَبًَ ب
(1) 

( اىػـ ً ػ ىةى م كهػة مػف: ) ( الهدَّ ػة لح ػهسح ك) ًَّ هد(   ً  ىةى )ال محة الطك حة المهىكخة َّي قكلا ت دلو: 
كَّػي ح ك،ػدَّ ػؿ ك ػيء مػف تػدب    الهدَّ ة لح هس متهي ،حو الضتع َّي محؿ هأػبح كهػي َّػي األأػؿ مأػدر

م ػػػركر مت حلػػػدف  ػػػدر ك ح ك)َّ هػػد( (2)دؤا  مػػػد  ػػػرل ذلػػػؾ َّػػي ،ػػػدة كزهػػػا ،حػػػةؼح حػػػذَّت َّػػال حمػػة إ،ػػػالؿ تدلحػػػذ
ر ) ( الهدَّ ػػػة لح ػػػهسح كال محػػػة ا ىػػػم ة المهىػػػكخة تػػػدلحرؼ الهدىػػػف ) ( َّػػػي محػػػٌؿ رَّػػػ  ه ػػػت تمحػػػذكؼ ختػػػ

لحمه ػكت )تلػرة(ح كالػراتط تػػ ف  محػة اله ػت كالمه ػكت ال ػػم ر َّػي )َّ هػد( ال دلػد ،حػػو المه ػكت )التلػرة(ح كتػػذلؾ 
ح كَّػي ال محػة اله ت ػة َّػف طدلت ال محػة اله ت ػة تدلت دقػب؛ كالم هػو أم   لػكف َّ هػد مػف لػكف آخػر ىػكل الأػضرة

ذ ػر أكأػدؼ التلػرةح ل ػف قػد  تالغي كهك مد   رؼ ،هد التالغ  ف تد حتراس أك ا حتػراز؛ َّىػ دهد مكىػو 
 تػكهـ المخدطػب  ػ لند خػالؼ الكاقػ  أك خػػالؼ مػد ذ ػر؛ َّ حتػدج إلػو ق ػد  ز ػػؿ هػذا التػكهـ؛ َّلػد  لػكؿ قدلػػؿ: إف 

ػح مىةه   ً ػ ىةى )رض أك تىلي الحرثح َّتٌ ف اا ت دلو أههد َّ هد ، تند ألههد   تلدر ،حو أف تيث ر األ ( َّهػذا ًَّ هػد ميىى
 اللكؿ ق د أزاؿ افتهدـ.

: مػػ  تحلػػ س ك كاتهػػد ،حػػو  تػػدب ىػػ دهد ىػػح مدف  ك ػػذلؾ قكلػػا ت ػػدلو َّػػي قأػػة ىػػ دهد ىػػح مدف 
َُ َُْْيِْْبكََِنَإتظَِْنَّيُْْبزِفُنٌُدٍب بهِسَََبَُيُْْبزِيدبًَ َُّصًبًَىُْْبفدؿِشًَُٕخسْـِغْببِ نُختشِـَنَّيُْْبِٓنْيدبؤَرِ

(3) 
ػػػؿى لىهيػػػـٍ  محػػػة ا ىػػػم ة المهىػػػكخة تػػػػ) ( الهدَّ ػػػة لح ػػػهس الطك حػػػة تدلت دقػػػب )ال ( َّػػػي محػػػٌؿ  ػػػر ه ػػػت   ًقتى

ة لهػػـ تملدكمتهػػد ك  قػػ  طدلحمه ػػكت ) هػػكد(ح كالػػراتط ت ههمػػد هػػك ال ػػم ر َّػػي )لهػػـ( ال دلػػد ،حػػو المه ػػكتح أم 
َّػإذا  حا ك لدتحػاألف الذم  ط ؽ  ػ لد  ثتػت لحلدلػَّاطحؽ ،حو الطدقة؛  كأأؿ اللتؿ الملدتحة حلهـ ،حو ملدتحتهدقدرة 

ا أك  هد ػة ،ػف َّ  ػؿ م ػدزن  مدؿ هػدظر إلػو الملدتحػة َّػي اللتػدؿكل ػؿ أأػؿ هػذا ا ىػت  حلـ  طلػا تلهلػر ،ػف للدلػا
 .(4)الطدقة كاللدرة ،ح هد

                                                             

 .71: ا  ة سورة البقرة  (1)
ٍ ػيي َّػي ال ػالـ ت ػت هد تدلمهىػكجح  ق ؿ الراغػب األصػفي ني:  (2) ٍ ػ ند(:   حػت َّ ػا أثػرنا  خػدلؼ م ظػـ لكهػاح كاىػت مؿ الكى " )ك ىػٍ تي ال ػيءى كى

ٍ ػًيح كمهػا قكلػا ت ػدلو: " . كالكىاً ػي   ٌهػو تػا ،ػف الٌهٌمػدـح ك 71" ]التلػرة/ ُمَسػل َمٌة َل ِشػَيَة ِفييػ كال   ىةي ًَّ ىحىة مػف الكى كى ىػو [ح كثػكره ميكى  ػو اللػكالـً
 .872: صالمفرداتَّالفه  المىا ،تدرة ،ف ال ذب هحك: مٌكها كزخرَّا.  هظر: 

 .37: ا  ة سورة النمؿ  (3)
عرابػػو هظػر:   (4) : التمريػر والتنػػويرح 195ح ص10: جروح المعػػ نيح 614ح ص8: جالػدر المصػوفح 120ح ص4: جمعػ ني القػرآف واع
 .269ح ص19ج
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كمػف األمثحػة ،حػو هػذا الأػكرةح مػد  ػدء َّػي قأػة ىػ دهد مكىػو : النعت جملة اسمية غيػر منسػوخة -2
 م  َّر،كف كالح كء لمكىو لرَّ  ال ذاب كهل هـ ال هدح كذلؾ َّي قكلا ت ػدلو :كَََِّٔددبًَؾَدلتندبػَدنْيُُْبببب

خُشِّـْضَببِىلبؤَـٍََبىُْْبزدُِـٌُهُببِرخبىُْْبَّنٌُْؽٌَُٕ
(1) 

ي محػػؿ  ػػٌر ه ػػت لحمه ػػكت )أ ػػؿ(ح كالػػراتط تػػ ف  محػػة اله ػػت ( َّػػتػػدًلغيكاي  هيػػـٍ ال محػػة ا ىػػم ة الطك حػػة )
كالمه ػكت هػك ال ػم ر َّػي الختػر )تػدلغكا( ال دلػد ،حػػو المه ػكتح كتػذلؾ طدلػت ال محػة ا ىػم ة اله ت ػة كتكٌىػػ  
تهدؤهد التر  تي تدلت دقب؛ كالكأؼ تدل محة ا ىم ة أتحغ مف الكأػؼ تػدلمضرد؛ لت ػرار ال ػم ر )هػـ( الػذم َّ ػا 

إلػػو حػػد مػػف الزمػػدف هػػـ كاأػػحكف إل ػػا ك  تػػد ،ػػههـ ال ػػذاب  التضخػػ ـ. أم َّحمػػد   ػػضهد تػػد،دء مكىػػو د لػػة 
 .(2)الغرؽ َّم ذتكف َّ ا أك مهح كفح كهك كقت

ٍَبىزِهِبٗدهَص م  قكما:  كمها قكلا ت دلو َّي ىكرة ال  راء كقأة ى دهد أدلع  ٌَُُْْبؽِشْذُببهد َُيدبؽِشْذٌبًَ

 (3) ٌٍَّّْبَٓؼٌٍُِّْ
( َّػػي محػػؿ رَّػػ  ه ػػت لحمه ػػكت )هدقػػة(ح كالػػراتط ت ههمػػد ال ػػم ر َّػػي لىهػػد ً ػػٍربه ) ػػدءت ال محػػة ا ىػػم ة 

 قػػدؿ أػػدلعقكلػػا )لهػػد( ال دلػػد ،حػػو المه ػػكت )هدقػػة(؛ لػػذلؾ طدلػػت ال محػػة ا ىػػم ة اله ت ػػة تدلت دقػػب؛ كالم هػػو: 
 :ػ ح د قـك هذا هدقة اا آ ػة ل ػـ لثمكد لمد ىالكا آ ة   حمكف تهد أدقة د كأهػتـ ت ػرتكف ت ػرب مػدء التلػر  كمن

ػٍلًي ( هػك الحػظ مػف المػدءح ً ٍربي ك)الح (4)لتههد ثـ تأدر ،ه ـ ال ـك ا خر كت رتكف أهتـ مدء التلر كأىأػحا َّػي ىى
قىٍد هيًزؼى الحٍكضي ألىف  آخر  ؛اًفتؿ دُّح كى  دٍرتن أقٌحهػد  يػآخرهػد ) كقػد قدلػت ال ػرب: حمأػدراف (ال  ٍرب كال ٍُّرب)كح  هد  يرى
ً ٍرتن  المضتكحة كالم ىكرة   ػتر دف مػ   ػيء آخػرح َّ  ػكف ال ػرب الحػظ مػف  ألف   ؛كأ ثرهد الم مكمة(ح دكى ىٍرتن  دكى
 .(5)ح ك  كف ال رب  م   دربالمدء
: كمػػف أمثحػػة ذلػػؾ َّػػي آ ػػدت قأػػص األهت ػػدء: قأػػة ىػػ دهد مكىػػو مػػ  النعػػت جملػػة فعليػػة م ضػػوية -3

كَدٗتيََِودبلَعََّببِرخبؤَظَْدبؤَىََْبهَشَّْصٍبخعْعَيتؼَٔدبؤَىَِْيدبكَإَزٌَْخبؤَْٕبُّنَِّْلٌُىُٔد ح قدؿ ت دلو:،ح همد الىالـالخ ر 
(6) 

كَّد،حػػا ال ػػم ر  (7)م كهػػة مػػف: الض ػػؿ المد ػػي )اىػػتط مد( (اٍىػػتىٍط ىمد أىٍهحىهػػدال محػػة الض ح ػػة الطك حػػة )
المتأػػؿ تػػا )ألػػؼ ا ثهػػ ف(ح ك)أهحهػػد( مض ػػكؿ تػػا كهػػك م ػػدؼ ك)الهػػدء( َّػػي محػػؿ  ػػٌر م ػػدؼ إل ػػا؛ ح ػػث قٌ ػػد 

                                                             

 .135: ا  ة سورة األعراؼ  (1)
 .35ح ص5: جروح المع ني  (2)
 .155: ا  ة سورة الشعراء  (3)
 .562: صتيسير ال ريـ الرممف  (4)
 .448ح ص2: جلس ف العربح 448: صالمفرداتح 624: صإعراب القرآف للنم سح 282ح ص2: جمع ني القرآف هظر:   (5)
 .77: ا  ة سورة ال يؼ  (6)
دح َّهػػػك )ميٍىػػػتىٍطً ـ(ح كالمض ػػػكؿ )ميٍىػػػتىٍط ىـ(ح   (7)  ػػػدء َّػػػي م  ػػػـ الحغػػػة ال رت ػػػة الم دأػػػرة َّػػػي مػػػددة )ط ػػػـ(: اىػػػتط ـ  ىػػػتط ـح اىػػػتط دمن

متػػى إذا أتيػػ  أىػػؿ قريػػة ك)اىػػتط ـ الر ػػؿ(: طحػػب مهػػا ط دمػػدنح ىػػالا أف  ط مػػاح كاىػػتط ـ أهػػؿ الحػػي َّلػػدمكا لػػا الط ػػدـح  لكلػػا ت ػػدلو: "
 .1400ح ص2: جمعجـ اللغة العربية المع صرة هظر: ". استطعم  أىلي 
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اٍىػػتىٍط ىمد المض ػػكؿ تػػا الض ػػؿ )اىػػتط مد( تدلتل  ػػد َّطدلػػت ال محػػةح كال محػػة الض ح ػػة المد ػػك ة الطك حػػة تدلت دقػػب )
لراتط ت ههمد ال م ر ال دلد ،حػو المه ػكتح كد لػة ال محػة الض ح ػة ح كا)قر ة(حمه كت ( َّي محؿ  ٌر أضة لػأىٍهحىهد

( لز ػددة التا  ػدح اىػتط مدهـالمد ك ة التا  د؛ لذلؾ  دء لضظ )أهحهد( مظهػرنا دكف افت ػدف ت ػم رهـ تػاف  لػدؿ: )
ت ػكف ال محػة . كأ ػدز ت ػض الهحػدة كالم ػرت ف أف تهػـ َّػي لػؤمهـح إذ أتػكا أف   ػ ضكهمد ز ددة التأر عح ت ه  دن ك 

ح كالتدحػث  م ػؿ إلػو ا،تتػدر ال محػة أػضة (1)(   محؿ لهد مف اف،راب ألههد  كاب )إذا(اٍىتىٍط ىمد أىٍهحىهدالض ح ة )
؛ ألف ال محة اله ت ػة كق ػت ت ػد ه ػرة مح ػةح كهػذا مػد ر حػا اتػف ه ػدـ  أقكل مف  كههد  كاب  رط غ ر  دـز

مػ  أف المػراد كأػؼ اللر ػة لػـز خحػك الأػضة  (اىػتط مدهـ)ا لك ق ػؿ أله ؛إهمد أ، د ذ ر األهؿَّي مغه ا تلكلا: "
د ا كلهػذا  ػدف هػذا الك ػا أكلػو مػف أف تلػدر ال محػة  كاتنػكلػك ق ػؿ اىػتط مدهد  ػدف م ػدزن  حمف  ػم ر المكأػكؼ

 .(2)"ت رار الظدهر   رل ح هلذ ،ف هذا الم هو ألف   (؛إذاػػػ)ل
دح قكلا ت دلو َّي قأة ى دهد هػكد  ٌَُُٗنِِبكِِبؤَعْٔدءٍبعََّْْٔعٌُُٔىدبؤَٗتعُْْبًَآزدئًُُْْبٓدبَٗضٍََّبخَُِّوُب :كمها أ  ن ؤَظُفددِ

زِيدبِْٖٓبعُِتيدٍٕبكَدٗتعَظِشًُخببِِِّٗبَٓؼٌَُْْبَِٖٓبخُتُٔنْعَظِشَِّٖ
(3) 

ـٍ  ىىػم ٍ تيميكهد أىٍهػػتيـٍ َّ محػة ) ػػم ٍ تيميكهد( م كهػػة مػف: الض ػػؿ المد ػي )كىآتػدؤي ي ال ػػم ر المتأػؿ تػػا ( كَّد،حػا ىى
)تـ(ح ك)الكاك( حرؼ إ تدع كل ىت كاك  مد،ة؛ لذلؾ   محؿ لا مف اف،رابح ك)هػد(  ػم ر متأػؿ َّػي محػؿ 

ػػم يٍ هأػػب مض ػػكؿ تػػا؛ كتػػذلؾ طدلػػت ال محػػة تدلتل  ػػد تػػدلمض كؿ تػػا الػػذم  ػػدء ملٌ ػػدنا لحض ػػؿ )  ػػم ر  (أىٍهػػتيـٍ )(ح كىى
ـٍ ك ،ػػػؿ )تػػػـ( كههػػػد إطدلػػػة أخػػػرل تدلتت  ػػػةح ك)مهضأػػػؿ متهػػػي ،حػػػو الىػػػ كف َّػػػي محػػػؿ رَّػػػ  تك  ػػػد لحضد ( اىػػػـ آتػػػدؤي ي

( َّػي محػؿ  ػٌر ه ػت لحمه ػكت )أىػمدء( ىىػم ٍ تيميكهد(ح كال محػة الض ح ػة المد ػك ة )ىىػم ٍ تيميكهدم طكؼ ،حو َّد،ؿ )
(؛ كهػذا ( ال دلػد ،حػو المه ػكت )أىػمدءىىػم ٍ تيميكهدكالراتط ت ف  محة اله ػت كمه كتهػد ال ػم ر )الهػدء( َّػي الض ػؿ )

أدل إلػػو إطدلػػػة تهػػػدء ال محػػػة كتكىػػػ   تهدلهػػػد التر  تػػػي تدلت دقػػب؛ كد لػػػة ال محػػػة الض ح ػػػة المد ػػػك ة الكاق ػػػة ه تنػػػد 
 ه ػػر ،حػػو قكمػػا لمخدأػػمتهـ لػػا َّ مػػد    هتغػػي َّ ػػا الخأػػدـ كهػػك ذ ػػر ألضػػدظ لػػ س  افه ػػدر؛ َّىػػ دهد هػػكد 

 تي ىػم تمكهد أهػتـ كآتػدؤ ـ آلهػةحهذا األأهدـ ال ألف تحتهد مدلكؿ  ىتحؽ ال تددة َّأدرت المهدز،ة تدطحة تذلؾ؛
 .(4)  ت ر ك  تهض ح ك    ؿ اا ل ـ ،حو ،تددتهد ح ة ك  دل الن 

هدددٍَب بَّإتظٌُِْٔددبىَؼدددٌّبب :كد،كتػا لحػد ف الحػػؽ كهػك َّػي الىػ ف كقكلػا ت ػدلو َّػي قأػة ىػػ دهد  كىػؼ 

أخِشَشِبىُْْبًدكِشًَُٕهَسََْبؤَْٕبَّإتظٌَُِْٔدبرٌُُِٔدبَِّٓٔدبػَََِّٔنِِبسَزِِّببِِِّٗبظَشًَتطُبَِِّٓصَبهٌٍَّْب بُّآِْنٌَُٕبزِدَُِّوِبًَىُْْبزِدُتظُشْصَهدِٗوِببِ َّبَٗسَّإتظٌُُٔدبزِعَإتًِِِّوِب
(5) 

                                                             

إعػػراب القػػرآف ح 235ح ص16: جالجػدوؿح 532ح ص7: جالػػدر المصػػوفح 311ح ص4: جال تػػ ب الفريػدح 857ح ص2: جالتبيػ ف  (1)
 .9ح ص6: جوبي نو

 .479ح ص2: جمغني اللبيب  (2)
 .71ا  ة  سورة األعراؼ:  (3)
 .435ح ص3: جتفسير ابف  ثيرح 89ح ص5جالبمر المميط:   هظر:  (4)
 .37: ا  ة سورة يوسؼ  (5)
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كهي م كهة مف: الض ؿ المد ي )هتا( كَّد،حا ال ػم ر المتأػؿ تػا  (هىت ٍاتي يمد)ال محة الطك حة قكلا ت حو: 
)التػدء(ح ك)ال ػدؼ(  ػم ر متأػؿ َّػي محػؿ هأػب مض ػكؿ تػا  ػدء ملٌ ػدان لحض ػؿ )هتػا(ح ك)المػ ـ كاأللػؼ( لحتثه ػةح 

همػػػد ( َّػػػي محػػؿ رَّػػػ  ه ػػػت لحمه ػػػكت )ط ػػػدـ(ح كالػػػراتط ت ههىت ٍاتي يمػػػدكال محػػة الض ح ػػػة المد ػػػك ة الطك حػػػة تدلت دقػػػب )
ال م ر المتأؿ تدلض ػؿ ال دلػد ،حػو المه ػكت )ط ػدـ(؛ كالتلػد ر: "   ات  مػد ط ػدـ مػرزكؽ إ  حػدؿ  كهػا مهت لػدن 

تتاك حا أك ميهىت ان تتاك حا"
( َّػي محػؿ هأػب هىت ٍاتي يمػد. كأ دز الهحدة كالم رتكف أف ت كف ال محة الض ح ػة المد ػك ة )(1)

 .(2)ؼ تدل محةحدؿ مف اله رة )ط دـ(؛ أله ا مكأك 
: كرد اله ت  محػة َّ ح ػة م ػدر،ة تهىػتة  ت ػرة َّػي آ ػدت قأػص األهت ػدء النعت جملة فعلية مض رعة -4

 .مد ت ف مثتتة كمهض ةح كتذلؾ    ؿ ظدهرة أىحكت ة َّي آ دت اللأص
دت قأػص األهت ػدء : كرد اله ت  محة َّ ح ػة م ػدر،ة مثتتػة َّػي آ ػالنعت جملة فعلية مض رعة مثبتة - أ

 ح كهي ظدهرة أىحكت ة َّي آ دت اللأص المثتتةح كمف أمثحة ذلؾ َّػي آ ػدت اللأػص:رة  دناتهىتة  ت 
مػ  تهػػي إىػػرال ؿ ك حػكدهـ ه ػػـ اا ت ػػدلوح ت ػد أٍف هٌ ػػدهـ اا مػػف َّر،ػػكفح  قأػة ىػػ دهد مكىػػو  

ٍّبَّؼٌُْلٌَُٕقدؿ ت دلو:  َبهٌَْ ََبخُتسَمْشَبكَإَظٌَْخبػََِ ِببِعْشَخجِْ يَص ببًَـَدًَصتَٗدبزِسَنِ َُيًدبًََٔدبَُيُْْبآُِ َبخـْؼََتبَُنَدببِ ْْبهَدٌُُخبَّدٌُٓعَ ٍّبَُيُ َبؤَفْنَد ػََِ

هَدٍَببٌَُِّْْٗبهٌٌَّْبظَفْيٌََُِٕ
(3) 

ح كالػراتط ت ههمػد ال ػم ر المتأػؿ (قىػٍكـو )محػؿ  ػٌر ه ػت لحمه ػكت اله ػرة  َّي(  ىٍ  يضيكفى كق ت  محة )
؛ كتػذلؾ طدلػت ال محػة تدلت دقػب؛ كال  ػكؼ المالزمػة ته ػة ال تػددةح أك (قىٍكـو )تدلض ؿ الذم   كد ،حو المه كت 

ل ػػؿ مػػف لػػـز  أم  كاظتػػكف ،ح هػػد ك الزمكههػػدح  لػػدؿح ء كمالزمتػػا ،حػػو ىػػت ؿ الٌت ظػػ ـ لػػاافقتػػدؿ ،حػػو ال ػػي
حٍ اً   لن  رل . كَّي ا  ة إطدلػة أخػ(4)كمف هذا ق ؿ لحمالـز لحمى د م ت ؼ ح، ؼى  ىٍ ً ؼ ك ٍ  ؼي ح د ككاظب ،ى

دح كذلؾ َّػي قكلػا ت ػدلو ) ( تىٍ هىحيػكفى (؛ ح ػث  ػدءت ال محػة الض ح ػة الم ػدر،ة المثتتػة )تىٍ هىحيػكفى تدلت دقب أ  ن
(ح كالراتط ت ف  محة اله ت كمه كتهد ال ػم ر المتأػؿ تدلض ػؿ ال دلػد ،حػو قىٍكـه َّي محٌؿ رَّ  ه ت لحمه كت )

ت ٌ ػػب مػػف قػػكلهـ ،حػػو أثػػر مػػد رأكا مػػف ا  ػػدت ال ظ مػػة كالم  ػػزات التػػدهرة  المه ػػكت. َّىػػ دهد مكىػػو 
(؛ ألف   اها  ؛ كألٌهػا    هػؿ أ،ظػـ مػف هػذا أف  تردد َّي ثتكتػا الىػدم ككأضهـ تدل هؿ المطحؽ كأٌ دا تػػػ)إف 

ًهٍحػتيـٍ  ىليػٍؿ مػثالن ) (   المد ي َّىحىـٍ تىٍ هىحيكفى ك دء الت ت ر اللرآهي تدلض ؿ الم درع ). (5)الملدلة ك  أ ه  (؛ ألف   ى
مك ػكد َّػ هـ  ػدلطت  كالغر ػزة المػالـز لهػـ  تأػضكف تػا ك  -أم ال هػؿ-ألف  هذا َّ ا د لة كا  ػ در تػاف  ذلػؾ 
 تخحكف ،ها َّي مدضو ك  مىتلتؿ.

                                                             

 .497ح ص6: جالدر المصوف  (1)
 .494ح ص4ج إعراب القرآف وبي نو:ح 429ح ص12: جالجدوؿح 496ح ص6: جالدر المصوف هظر:   (2)
 .138: ا  ة سورة األعراؼ  (3)
عرابو  (4)  . مددة )، ؼ(.579: صالمفرداتح 108ح ص4: جاللغةمق ييس . ك هظر: 371ح ص2: جمع ني القرآف واع
 .82ح ص9: جالتمرير والتنويرح ك هظر: 158ح ص5: جالبمر المميط  (5)
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ؤَىْدََببكَدٗتيََِودبلَعَّدَببِرخبؤَظَْددببب:ب-،ح همد الىػالـ–خ ر قكلا ت دلو ىكرة ال هؼ كقأة مكىو م  الكمهاح 

 (1)َبهَشَّْصٍبخعْعَيتؼَٔدبؤَىَِْيدبكَإَزٌَْخبؤَْٕبُّنَِّْلٌُىُٔدبكٌََـَذخبكِْيدبـِذخسخًبُّشِّذُبؤَْٕبَّنْوَلّ
( َّ ؿ م ػدرع كَّد،حػا  ػم ر مىػتتر تلػد را )هػك(  يًر دي ( مر تة مف: ) يًر دي أىٍف  ىٍهلىض  ال محة الض ح ة )
( كههػػد قٌ ػػد  يًر ػػدمأػػدر مػؤكؿ َّػػي محػػؿ هأػػب مض ػػكؿ تػا ك،دمحػػا الض ػػؿ )( أىٍف  ىػػٍهلىض    ػكد ،حػػو ال ػػدارح ك)

 يًر ػدي أىٍف ( َّطدلػت ال محػة تدلتل  ػدح كال محػة الض ح ػة الم ػدر،ة المثتتػة ) يًر ػدي المض كؿ تػا الكاقػ  مأػدران الض ػؿ )
المىػتتر َّػي الض ػؿ ح كراتػط ال محػة اله ت ػة تمه كتهػد ال ػم ر (ادارن  ً ( َّي محؿ هأب ه ت لحمه كت ) ىٍهلىض  

أطػػدؿ  ة الم ػػدر،ة المثتتػػة الكاق ػػة ه تنػػد؛ كهػػذا التكىػػ  َّػػي ال محػػة الض ح ػػ(ادارن ً ػػالػػذم   ػػكد ،حػػو المه ػػكت )
كَّػػي ا  ػػة ال ر مػػة َّػػف تالغػػي   ػػرؼ ،هػػد التالغ ػػ ف تد ىػػت درة أك الم ػػدزح ح ػػث  التهػػدء التر  تػػي لح محػػة.
 لػػة ،حػػو المتدلغػػة َّػػي لحدىػػت  رت ا رادة لحم ػػدرَّة كالمػػداهدة َّلػػد ا أم  ػػداهي أف  ىػػليطأىػػهد افرادة لح ػػدار: 

ح كَّػي  حتػد الأػكرت ف (2)لو مد    لػؿإكهذا الخالؼ مطرد َّي  ؿ هىتة  دا ،لح ن ك  كز أف   كف م دزن  حذلؾ
ػٍف  ر ػد ك ض ػرح ز ػددة َّػي تأػك ر  َّإف األىحكب اللرآهي  ت ث َّي ال مػدد الح ػدة ك  ر ػا ،ح هػد َّػي أػكرة مى

كتمث حا لحهضسح َّ اهمد ال دار ل دة كهها ك  ضا  ؤثر الراحة لطػكؿ مػد مػٌر تػا مػف زمػفح كا ىػت درة  الم هو
ه دط ليغكم ح كم؛ ألٌههد تضتع الم دؿ أمػدـ ،القػدت تػ ف األ ػ دء لػـ ت ػف مدر ػة مػف قتػؿ كهػي مػف مظػدهر 

.(3)ف  يء كاحدالتضكؽ َّي األىحكب إذا اىت محت اىت مد ن ماللمند؛ ألههد ت طي لؾ َّ رت ف ،
هدٌُُخبخىََّّْشْٗدبزِيَبًَزَِْٖٔبَٓؼَيَبهدٍَبىدجِشًُُْْبػِنْذَبخَُِّوِبزََتبقدؿ ت دلو: م  قكماح  كمهاح قأة ى دهد أدلع 

ؤَٗتعُْْبهٌٌَّْبظُلتعَنٌَُٕ
(4) 

ت ههمػػػد (ح كالػػػراتط قىػػٍكـه )( َّػػػي محػػؿ رَّػػػ  ه ػػت لحمه ػػػكت تيٍضتىهيػػكفى َّدل محػػة الض ح ػػػة الم ػػدر،ة المثتتػػػة )
ال ػم ر المتأػػؿ تدلض ػؿ ال دلػػد ،حػو المه ػػكت؛ كهػػذا التهػدء التر  تػػي لح محػة الض ح ػػة الم ػدر،ة الكاق ػػة ه تنػػد 

ػػ هد تدلت دقػػػب. ك ػػدء الض ػػػؿ )  ( تاىػػػحكب الخطػػدب مرا،ػػػدة لتلػػدـ ال ػػػم رح كتغح ػػػبتيٍضتىهيػػكفى أطػػدؿ ال محػػػة ككىى
أرىػػف  ألهػػا ؛ل دهػػب الخطػػدب ر تر  حػػدن  دهػػب الخطػػدب ،حػػو  دهػػب الغ تػػة مػػ  أف  ح همػػد ملت ػػو الظػػده

( ت ػػدء الغ تػػةح كهػػك  ػػدلز كل هػػا مر ػػكحح َّمػػثالن  يٍضتىهيػػكفح كلػػك رك،ػػي مػػد ت ػػدا لل ػػؿ: )أدؿ مػػف الغ تػػةأأػػالن ك 
ح كهحف قكـه هلرأ ك ىٍلرؤكف(التدء كال دءػ)أهت ر ؿه تىٍض ؿح ك ىٍض ؿح تتلكؿ: 

(5).

                                                             

 .77: ا  ة سورة ال يؼ  (1)
عرابػػو هظػػر:   (2) : التمريػػر والتنػػويرح 237ح ص5: جتفسػػير أبػػي السػػعودح 737ح ص2: جال شػػ ؼح 306ح ص3: جمعػػ ني القػػرآف واع
 .16ح ص6: جالقرآف وبي نو إعرابح 8ح ص16ج
-هػػػػػػ1412ح محمػد تر ػػدت حمػػدم أتػك ،حػػيح دار الت ػػ ر لحه ػر كالتكز ػػ ح ،ٌمػػدفح األردفح البالغػػة العربيػػة فػػي ضػػوء مػػنيج مت  مػػؿ  (3)

 .36-35مر   ىتؽ ذ راح ص  -المض رع نموذًج –بالغة الفرائد الفّذة في القرآف ال ريـ ح ك هظر: 112ـح ص1992
 .47: ا  ة النمؿسورة   (4)
 .281ح ص19: جالتمرير والتنويرح 622ح ص8: جالدر المصوفح 374ح ص3: جال ش ؼ هظر:   (5)
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دح قأة ى دهد مكىو  ًَدَخَََبخُتَٔذِّنَصَبػََِبلِدنيِبب كقتحا لحلتطي تدلخطاح قدؿ ت دلو: كمف األمثحة أ  ن

ؿَلتَِصٍبِْٖٓبؤَىِِْيدبكٌََـَذَبكِْيدبسَـَُِِْْٖبَّوتعَعُِِٕبىزخبِْٖٓبؽِْؼَعِوِبًَىزخبِْٖٓبػَذًُِّهِ
(1) 

َّػػي محػػؿ هأػػب ه ػػت لحمه ػػكت  (ٍلتىػػًتالفً ) ى ال محػػة الض ح ػػة الم ػػدر،ة المثتتػػة الطك حػػة تدلت دقػػب   ػدءت
حىٍ فً ) حىٍ فً ( ال دلد ،حو المه كت )ٍلتىًتالفً  ى (ح كالراتط ت ههمد ال م ر المتأؿ َّي الض ؿ )رى ي  (.رى ي

ح كهػػذا قػػكؿ (2)َّػػي مك ػػ  الحػػدؿ أم ملتتحػػ ف( ٍلتىػػًتالفً  ى اتػػف ،ط ػػة َّػػي تضىػػ را أف   ػػكف قكلػػا ) كأ ػػدز
ف لػػـ ت ػف تمهزلػػة افتتػدع َّػػي اللػكةىػ تك ا َّػػي  ػكازا م ػػيء أػدحب الحػػدؿ ه ػرة  ػػدح كا  ح كهػػذا ا خػػتالؼ (3)ق دىن

ح كهػذا  تهدىػب مػ  ٍلتىًتالفً  ى اف،راتي َّي الض ؿ ) ( ذات تك  ا لحم هو َّي  كف إ،راتا أضة أقكل مف  كها حػد ن
مػػ  أف  أهػػؿ  قػكؿ ىػػ تك ا؛ ألف  قكلػػا َّ ػػا تك  ػػا لحم هػػو تد،تتػػدر اله ػػرة المطحلػػة تض ػػد ،مػػـك اللتػػدؿ تػػ ف ا ثهػػ فح

 ال رت ة  مه كف ا تتداء تدله رة َّي مثؿ ذلؾ. 
لحم هػػو أهمػػػد   ػػػؿ الأػػضة أتحػػػغ مػػػف رأم ىػػػ تك ا هػػك األقػػػكل كاألر ػػػع َّػػي "أف  التك  ػػػا الػػػد لي  ك ي ىػػدُّ 

لتػدؿ َّػي  ػكف الأػضة الحدؿ كالم حـك أىف   لتتالف َّ ا َّ ػؿ مطدك،ػة كم ػدر ة َّ لػدرب الم هػو أف   ػكف ،مػـك ال
ح َّػػدٌؿ ذلػػؾ  حي  لدتػػؿ اللتطػػي ا خػػر مػػرة أخػػرل( تد لػػة ا  ػػة األخػػرل ح ػػث  ػػدف افىػػرالزمػػت ) لتػػتالفأهمػػد  

 .(4)"د لااللتدؿ أدر طت ن  ل حي أم إف  ،حو مالزمة أضة اللتدؿ ،دة مرات لطىرا
كذهدتػا إلػو أرض مػد ف كزكا ػا مػف اتهػة الر ػؿ الأػدلعح قػدؿ ت ػدلو:   كمهاح قأة ى دهد مكىو

ََُّٔدبًَسَدَبَٓدءَبَٓذََّْٖبًَـَذَبػََِْْوِبؤَُّٓصًبَِٖٓبخُنَّدطِبَّغْوٌَُٕبًًََـَذَبِْٖٓبدًُِٗيُِْبخْٓشَؤَظَِْْٖبظَزًُدَخ ًَِٕ(5) 
(ح كالػػراتط الػػذم رتػػط اٍمػػرىأىتىٍ فً َّػػي محػػٌؿ هأػػب ه ػػت لحمه ػػكت ) (6)(تىػػذيكدىافً )َّدل محػػة الض ح ػػة الم ػػدر،ة 

(؛ كتػػذلؾ طدلػػت اٍمػػرىأىتىٍ فً ( ال دلػػد ،حػػو المه ػػكت )تىػػذيكدىافً تمه كتهػػد هػػك ال ػػم ر المتأػػؿ تدلض ػػؿ ) اله ػػت محػػة 
هىمىهيمىد ،ف أىٍف  ىٍلػريبى مك ػ  المػدءح ال محة الض ح ة الم در،ة المثتتة الكاق ة ه تند تدلت دقب؛ كالم هو: " تذكداف غى

دالمدء مف هك ،حو الى لي أقك  هد  ىٍطرديهىد ،فألهٌ   . (7)"ل ًمٍههيمى
(ح  (تىػػذيكدىافً قػػدؿ الىػػم ف الححتػػي: ك   أػػع إ،ػػراب قكلػػا ) مض ػػك ن ثده نػػد؛ ألف  الض ػػؿ )ك ػػد( تم هػػو )لىًلػػيى

ػػتىسى كمض كلػػا محػػذكؼ أم تػػذيكدىاًف الهػػدس ،ػػف غهمهمػػد أك غهمهػػد ،ػػف مزاحمػػة  كالػػٌذكدي: الطػػرد كالػػدَّ ح كق ػػؿ: حى

                                                             

 .15: ا  ة سورة القصص  (1)
 .280ح ص4: جالممرر الوجيز  (2)
 .112ح ص2: جال ت ب  (3)
 .67مر   ىتؽ ذ راح ص  -دراسة تمليلية–سورة القصص   (4)
 .23: ا  ة سورة القصص  (5)
ًف: أحػدهمد تٍهح ػة ال ػػيء ،ػف ال ػيءح كا خػػر  مد،ػة افتػؿح كمحتمػػؿ أف   ػكف التدتػػدف قػ ؿ ابػػف فػ رس  (6) ( أىٍأػػالى : )الػذ اؿي كىاٍلػػكىاكي كىالػد اؿي

ًذ ىػػددن  ذيٍدتي ًإًتًحػػي أىذيكديهىػػد ذىٍكدنا كى ٍهتيػػاي را  ػػ ف إلػػو أأػػؿ كاحػػدح َّػػدألكؿ قػػكلهـ: ذيٍدتي َّالهنػػد ،ػػف ال ػػيء أذكدا ذكدناح كى (: أى،ى فن : )أىذىٍدتي َّيػػالى اح كى يلىػػدؿي
ثىًة ًإلىو  : الذ ٍكدي ًمفى الث الى ٍ دو ح قىدؿى أىتيك زى ري الذ ٍكدي ًمفى اله  ىـً حىو ًذ ىدًد ًإًتًحًا. كىاأٍلىٍأؿي اٍ خى  .365ح ص2: جمعجـ مق ييس اللغةاٍل ى ىرىًة.  هظر: ،ى

عرابو  (7)  .139ح ص4: جمع ني القرآف واع
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َّػإف قحػت: لػـ تػرؾ المض ػكؿ غ ػر . كقدؿ الزمخ رم: "(1)ف م دههـالهدسح ك)مف دكههـ(ح أم: مف م دف أىضؿ م
 :ك ػذلؾ قكلهمػػدح الغػػرض هػك الض ػؿ   المض ػػكؿ   قحػت: ألف  (  هىػػلي)ك (تػذكداف)ك ( ىػلكف)مػذ كر َّػي قكلػػا 

ت و  يٍأًدرى الر ،ىدءي )  .(2)ي"الملأكد َّ ا الىلي   المىل ( ى هىٍىًلي حى
( ت ف الأػضة كالمض ػكؿ خػالؼ غ ػر م تتػر؛ ألٌف إ،ػراب الض ػؿ تىذيكدىافً ) إف  الخالؼ اف،راتي َّي الض ؿ

ػػد إ،راتػػا ه تنػػد هػػك الػػرا ع؛ ألف  اله ػػت هػػك تىػػذيكدىافً الم ػدرع ) ( مض ػػك ن ثده نػػد ت  ػػد ،ػػف الم هػػو الػػد لي لحض ػؿح أم 
 الذم    ؿ الهص ظدهر الم هو كالد لة. 

 محػة َّ ح ػة م ػدر،ة مهض ػة تهىػتة قح حػة َّػي  : كرد اله ػتالنعت جملة فعلية مض رعي  منفي  - ب
كهػك َّػي الىػ ف كد،كتػا لححػٌؽح كذلػؾ َّػي قكلػا   قأػة  كىػؼ آ دت قأص األهت ػدءح كمػف أمثحػة ذلػؾ:

بِِِّٗبظَشًَتطُبَِِّٓصَبهٌٍَّْبَُدبُّآِْنٌَُٕبزِدَُِّوِبًَىُْْبزِدُتأخِشَشِبىُْْبًَدكِشًَُٕت دلو : 
(3) 

(ح كالػراتط تػ ف قىػٍكـو ( َّي محٌؿ  ػٌر ه ػت لحمه ػكت )   يٍؤًمهيكفى الم در،ة المهض ة ) دءت ال محة الض ح ة 
(؛ كتػػػذلؾ اٌتىػػػ  التهػػػدء قىػػػٍكـو  محػػػة اله ػػػت كالمه ػػػكت هػػػك ال ػػػم ر المتأػػػؿ َّػػػي الض ػػػؿ ال دلػػػد ،حػػػو المه ػػػكت )

،حمهػػي  مأ ػػؿ لمػػد قتحػػا التر  تػػي لح محػػة الض ح ػػة الم ػػدر،ة المهض ػػة الكاق ػػة ه تنػػد كطدلػػت تدلت دقػػب؛ َّػػدل الـ ت ح
كهػػي المحػػة الحه ض ػػةح كأراد تاكللػػؾ  حرَّ ػػت محػػة أكللػػؾ كاتت ػػت محػػة األهت ػػدء المػػذ كر ف يألٌهػػ ٌي؛ذلػػؾ كأكحػػو إلػػ

ػػالم ػػر  فح  الػػذ ف    ؤمهػػكف كأف غ ػػرهـ  ػػدهكا قكمػػػد د  ػػدَّركف تػػػد خرةح كت ر ػػػرهـ لحد لػػة ،حػػو أههػػػـ خأكأن
 .(4)مؤمه ف تهد

ػد مػد  مػ  َّر،ػكف كاٌتهػدـ مكىػو تدلىػحرح   ػدء َّػي ىػكرة طػاح كقأػة مكىػو كمػف أمثحػة ذلػؾ أ  ن
كََِنَإتظَِْنَّيَبزِغِمْشٍبِٓؽتِِوِبكَدـْؼََتبزَْْنَندبًَزَْْنَيَبٌَْٓػِذخًب بُٗختِِلُوُبَٗمُْٖبًَ بؤَٗتطَبٌَٓدٗدًبعًٌٍُقدؿ ت دلو: 

(5) 
ٍكً،ػػدن لحمه ػػكت ) ( كق ػػت ه تػػدن   هيٍخًحضيػػاي َّدل محػػة الض ح ػػة الم ػػدر،ة المهض ػػة ) (ح كالػػراتط ت ههمػػد ال ػػم ر امى

( ال دلػػػد إلػػػو )المك،ػػػد(ح َّهػػػذا التر  ػػػب التهػػػدلي لح محػػػة الض ح ػػػة المهض ػػػة الكاق ػػػة ه تنػػػد هيٍخًحضيػػػاي المىػػػتتر َّػػػي الض ػػػؿ )
أطدلهػػد ككٌىػػ هد تدلت دقػػب؛ كالم هػػو ،ػػٌ ف لهػػد كقتنػػد كمك،ػػدنا م  هنػػد   هخحػػؼ ذلػػؾ الك،ػػد هحػػف ك  أهػػتح ك  ػػكف 

إظهػػدرنا ل مػػدؿ اقتػػدارا ،حػػو  دف م ػػ ف ككقػػت م ػػ ف. كهالحػػظ أف  َّر،ػػكف َّػػٌكض أمػػر الك،ػػد إلػػو مكىػػوتم ػػ
ظهػػدر ال ػػالدة افت ػػدف تمثػػؿ مػػد أتػػو مكىػػوح ك ػػذلؾ  لالحتػػراز ،ػػف هىػػتتا إلػػو  ػػ ؼ اللحػػب ك ػػ ؽ الحػػدؿ كا 

راءة أها متم ف مف ته لة أىتدب الم در ة كترت ب آ ت المغدلتة طدؿ األمػد أـ قأػر كتكىػ ط  حمػة الهضػي ح كا 
ف  همػػد لط ػػذاف تمىػػدر،تا إلػػو ،ػػدـ افت ه كلػػذلؾ أ ػػد الهضػػي   ،ػػدـ إخالَّػػا    ك ػػب ،ػػدـ إخالَّػػا خػػالؼ كا 

.(6)تت ر ر حرَّا
                                                             

 .662ح ص8: جالدر المصوف  (1)
 .401ح ص3: جال ش ؼ  (2)
 .37: ا  ة سورة يوسؼ  (3)
 .470ح ص2: جال ش ؼ  (4)
 .58ا  ة  سورة طو:  (5)
 .528ح ص8: جروح المع نيح 438ح ص3: جفتا القدير  (6)
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َُْْدوِبببَّػي ال هػة ككىكىػة ال ػ طدف لػا كخرك ػا مههػد؛ ح ػث قػدؿ ت ػدلو:  كمهاح قأة آدـ  كٌََعْدٌَطَببِ

 (1)َؤَدُُُّيَبػََِبؽَفَشَشِبخُتخُِتذِبًَُِٓتيٍب بَّسِْخُؾَّْْيدُٕبهدٍَبّدبآدَُّبىََتب
(؛ كراتػط ال محػة اله ت ػة ميٍحػؾو ( َّي محؿ  ػٌر ه ػت لحمه ػكت )   ىٍتحوال محة الض ح ة الم در،ة المهض ة )

 (؛ كتػػذلؾ طػػدؿ التهػػدء التر  تػػي لح محػػة الض ح ػػةميٍحػػؾو تمه كتهػػد ال ػػم ر المىػػتتر الملػػٌدر ال دلػػد ،حػػو المه ػػكت )
( َّػي ههد ػة ا  ػة التػي  حػػض    ىٍتحػوالم ػدر،ة المهض ػة الكاق ػة ه تنػد تدلت دقػب. ك ػدء الض ػؿ الم ػػدرع المهضػي )

َّ هػد إتحػػ س آدـ ،حػػو األ ػػؿ مػػف ال ػ رة التػػي ههػػدا اا ،ػػف ا قتػػراب مههػدح حتػػو   ػػمف لهضىػػا الخحػػد الػػدالـ إذ 
دع تػا ك لتحػاح كقػد ىػتؽ َّػي آ ػدت أخػرل أف رٌغػب  حلي إل ا تد ىتضهدـ الٌتح   ي المغٌحؼ تدلهأع حتو  هخ

اا ت ػػػدلو آدـ تػػػدلخحكد الحل لػػػي كلػػػذلؾ  ػػػدء إتحػػػ س مػػػف هػػػذا الزاك ػػػة كهػػػي الرغتػػػة َّػػػي الخحػػػكد كالمحػػػؾ الػػػذم 
( أػػضة لهػػذا المحػػؾ إذ إف  "هضػػي التحػػو مػػف لػػكاـز الخحػػكد َّػػذ را    ىٍتحػػوح لػػذلؾ  ػػدءت ال محػػة الض ح ػػة )(2)  تحػػو

ح ككأؼ المحؾ تاها    تحو أتحغ مػف قػكؿ )   هضػد أك    ػهلص( "ألف  أٌ ػد مػف الهضػدد (3)الترغ ب" لحتا د كلز ددة
أك الهلأػػدف     هػػي التحػػو كلهػػذا أكثػػر الت ت ػػر تهػػذا الض ػػؿ ههػػدح َّ ػػدء مهدىػػتند ل ػػك الخحػػكد الػػذم  كىػػكس تػػا 

 .(4)ال  طدف إلو آدـ حٌتو  أٌدقا"
ٍىػكىسى ًإلىٍ ػًا ال  ػػٍ طىدفي ؛ َّلكلػا )(5)َّػي ا  ػة َّػف تالغػي  ي ػػرؼ تدفطهػدب (  ػالـ مػتهـ غ ػر مػتم ف َّػػي َّىكى

الت ػػدف ت ػػد افتهػػدـ  الػػهضس ٌَّأػػحا كك ػػحا كتٌ هػػا ال ػػالـ الػػذم  ػػدء ت ػػداح كت مػػف تالغػػة افطهػػدب َّػػي ا  ػػة أف  
هضس كا ػػتدقت َّػػي الػػهضس ك تػػرؾ أثػػرنا حىػػهند َّػػي هضػػس الىػػدم ؛ ألٌف ال ػػيء إذا أتهػػـ تطٌح ػػت إل ػػا الػػ أ ػػٌد كق نػػد

 لت دها.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

 .120: ا  ة سورة طو  (1)
 .40مر   ىتؽ ذ راح ص  -نموذًج المض رع  –بالغة الفرائد الفّذة في القرآف ال ريـ   (2)
 .582ح ص8: جتفسير األلوسي  (3)
 .40ح صبالغة الفرائد الفّذة في القرآف ال ريـ  (4)
ح 2: جالمثػػػؿ السػػ ئر فػػػي أدب ال  تػػب والشػػػ عر،ػػٌرؼ اتػػف األث ػػر افطهػػػدب تلكلػػا: "هػػك ز ػػػددة الحضػػظ ،حػػو الم هػػػو لضدلػػدة ".  هظػػر:   (5)

 .120ص
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 الخ تمة
ٍتػػدىع كمكٌظػػؼالػػهظـ اللرآهػػي تػػرزت َّػػي تهدكلػػت َّػػي هػػذا الدراىػػة ظػػدهرة أىػػحكت ة  ح أ  كهػػي تاىػػحكب مي

آ ػػدت اللػرآف ال ػر ـ المت حلػػة تلأػص األهت ػػدءح َّػي  تامػؿإطدلػة تهػدء ال محػػة َّػي آ ػدت قأػػص األهت ػدءح كت ػػد ال
 التراث ةح تكأؿ التدحث إلو ،دة هتدلو أترزهد: حغك ةك تب التضى رح كال تب الهحك ة كال

كقػػ  خػػػالؼ تػػ ف الحغػػػك  ف ال ػػػرب اللػػدامو كالم دأػػػر ف َّػػػي تحد ػػد مضهػػػـك ال محػػػةح َّمػػههـ مػػػف   حػػػا  -1
ػٍف َّػٌرؽ تػ ف المضهػكم ف  ك،تػدس حىػف م ػدتهند لمضهػـك ال ػالـ  ػدتف  هػي كالزمخ ػرم كغ ػرهـح كمػههـ مى

 كغ رهـ.لىالـ هدركف ك،تد ا دلر ي كاتف    ش كاتف ه دـ 
 ىثيرى التل  د تدلمهأكتدت َّي آ دت قأػص األهت ػدء؛ لت حٌػؽ الم هػو تػا؛ كألٌهػا مػف األغػراض التػي ىػ ؽ  -2

 ال الـ مف أ حهد.
الد لػػػة؛ ألف  أ   هضأػػػؿ ،ػػػف الهظػػػر َّػػػي  تتػػػٌ ف لػػػي َّػػػي الدراىػػػة أف  الهظػػػر َّػػػي مضهػػػـك افطدلػػػة  هتغػػػي -3

  ىد،داف َّي الكقكؼ ،حو ىٌر افطدلة تهد.الم هو الد لي كالحغكم لح حمة 
تي ىدُّ المهأكتدت مف الل كد التي ت ىب ال محة  مػد ن كركهلنػد كتحػد مػف  ػ ك،هد ممػد  ػؤدم ذلػؾ إطدلػة  -4

ال محة كتكى هد؛ ح ػث  ػدء التل  ػد تػدلمض كؿ تػا َّػي آ ػدت قأػص األهت ػدء  ث ػرناح ثػـ التل  ػد تػدلمض كؿ 
ض ػكؿ المطحػؽ كالمض ػكؿ أل حػاح أٌمػد التل  ػد تػدلمض كؿ م ػا كتم  ػز الهىػتة َّ اح ثػـ التل  ػد تدلحػدؿح ثػـ الم

 كا ىتثهدء َّ دف أقٌؿ الملٌ دات. 
 دىػػػـ الضد،ػػػؿح كاىػػػـ  كقػػػ  اله ػػػت  ث ػػػرنا َّػػػي آ ػػػدت قأػػػص األهت ػػػدءح ح ػػػث كقػػػ  مضػػػردناح كاىػػػمند م ػػػتلند -5

 تم ػػػتؽح َّػػػي ت ػػػض تهةح ك ػػػذلؾ كقػػػ  اله ػػػت  دمػػػدنا مػػػؤك ن كؿح كأػػػ غة المتدلغػػػةح كالأػػػضة الم ػػػالمض ػػػ
األلضػػدظ  دله ػػت تمثػػؿح كاله ػػت تدىػػـ اف ػػدرةح كا ىػػـ المكأػػكؿح كاله ػػت تدىػػـ الػػذاتح ك ػػذلؾ  ػػدءت 

 ت ض ا  دت مه كتة تدلمأدر.
كرد التك  ػػد َّػػي آ ػػدت قأػػص األهت ػػدء تهك، ػػا الحضظػػي كالم هػػكمح كقػػد تكٌأػػؿ التدحػػث إلػػو أف  التك  ػػد  -6

ػد مػف التك  ػد الم  هػكم َّػي آ ػػدت قأػص األهت ػدءح َّلػد  ػدء التك  ػد الحضظػي تاهكا،ػػا الحضظػي أ ثػر كقك،ن
ح كالتك  ػػػػد ت ػػػػتا ال محػػػػةح المت ػػػػددة؛ ح ػػػػث كرد التك  ػػػػد تد ىػػػػـح كالتك  ػػػػدح تدلض ػػػػؿح كالتك  ػػػػد تػػػػدلحرؼ

؛ كل ػػٌؿ  ػػ كع التك  تدل ػػمدلرح أٌمػػد الم هػػكم كالتك  ػػد   ػػد الحضظػػي أ ثػػر مػػف الم هػػكم؛ ألف  َّلػػد كقػػ  قحػػ الن
 كف مف التا  د الحضظي أ ثر مف الم هكم.ال رب   ثر 

تهك،ػػت افطدلػػة تحػػركؼ ال طػػؼ َّػػي آ ػػدت قأػػص األهت ػػدءح ح ػػث هدلػػت الػػكاك ت ػػدارة مهزلػػة أـ تػػدب  -7
 حركؼ ال طؼ لمد ت مهتا مف د  ت لغك ة  ث رة كلمركهتهد َّي ا ىت مدؿ التهدلي لح محة.

 كهمػد حرَّػدف  متح ػدف خدأػ ة احتمدل ػةطدلت ال محة َّي آ دت قأص األهت دء تحرَّػي ال طػؼ أك كأـ  -8
 ت دد م هدهمد َّي المك كع الكاحدح ممد  هتو ،ها اٌتىدع الد لة كاهضتدحهد.
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كرد التدؿي َّي آ دت قأص األهت دء مط الن لتهدء ال محة تاهكا،ا الثالثة؛ ح ث  دءت آ دت  ث ػرة ،حػو  -9
أم هػكع مػف أهػكاع التػدؿ المتػد ف َّػي  التدؿ المطدتؽح ثـ تدؿ الت ض مف ال ؿح ثـ ا  ػتمدؿح كلػـ  ػاًت 

 اللرآف ال ر ـ؛ ألٌف م مكها كم هدا    هتغي ك    كف َّي  الـ اا ت دلو.
تػػػرزت افطدلػػػة تدلت ػػػدد َّػػػي آ ػػػدت قأػػػص األهت ػػػدء تهىػػػتة  ت ػػػرة؛ ح ػػػث  ػػػدء الت ػػػدد تػػػدلخترح كالت ػػػدد  -10

مض ػكؿ؛ ل ثػرة كركدهػد َّػي الحغػة؛  تدلحدؿح كالت دد تدله ػتح ك ىثيػرى ت ػدد األَّ ػدؿ التػي تت ػدل أل ثػر مػف
تدىػتثهدء األَّ ػػدؿ التػػي تت ػػدل لثالثػػة مضد، ػػؿ لػػـ تػاًت إ  مػػرة كاحػػدة َّػػي آ ػػدت قأػػص األهت ػػدءح كذلػػؾ 
َّػي الض ػػؿ )أرل( ،حػػو اخػػتالؼ َّ ػػا تػػ ف ال حمػػدءح كقػػد   ػػكف هػػذا الخػػالؼ كاق نػػد تىػػتب قحػػة ا ىػػت مدؿ 

 الحغكم لحض ؿ )أرل(.
ػد د ل ػة؛ َّمػثالن ت ػدد الختػر   مػؿ ،حػو تضأػ ؿ تكأؿ التدحػث إلػو أف  اف  -11 طدلػة تدلت ػدد تحلػؽ أغرا ن

ػػد ت ػػدد الحػػدؿ  لػػد َّاف مػػدؿ الكاقػػ  َّػػي المتتػػدأح كقػػد  ػػاتي الختػػر الثػػدهي ل ػػدلؿ ك ك ػػع الختػػر األكؿح أم 
  ػػػػكف لتا  ػػػػد م هػػػػو الحػػػػدؿ األكلػػػػوح أك  ػػػػؤتو تدلحػػػػدؿ الثده ػػػػة لتخأػػػػص الحػػػػدؿ األكلػػػػو كغ رهػػػػد مػػػػف 

 أٌمد اله ت َّلد  ت دد ل خأص أضة ىدتلةح أك لتضأ ؿ أمر أك حددثة م  هة ت د إ مدؿ.الكظدلؼح 
12- .   دءت ت ض األَّ دؿ م ٌحلة ،ف ال مؿ َّي آ دت قأص األهت دءح كهذا الت ح ؽ كق  لضظند   محالن
 دءت األَّ دؿ َّي آ دت قأص األهت دء تأػ غة المد ػي كالم ػدرع كاألمػرح ك ثػرت ال مػؿ المتػدكءة  -13

؛ ألف  هػػذا ا  ػػدت تتحػػدث ،ػػف قأػػص مد ػػ ة حأػػحت َّػػي الػػزمف الىػػدتؽ مػػ  األهت ػػدء تض ػػؿ  مػػدضو
 كأقكامهـح َّهدىب ذلؾ  ثرة اىتخداـ الض ؿ المد ي.

 :التوصي ت
طػػالب الحغػػة ال رت ػػة كخدأػػة الم ػػتغح ف تػػدل حـك الحغك ػػةح ت ػػركرة ا هتمػػدـ كال هد ػػة   كأػػي التدحػػث

مك ػػػكع افطدلػػػة  تم ػػػز تدلطػػػدت  الخػػػدصح ل هػػػا    تخطػػػو اللكا،ػػػد تدراىػػػة المك ػػػك،دت الحغك ػػػة الحد ثػػػةح َّ
كاألىػػس التػػي ك ػػ هد ،حمػػدء الحغػػة كالهحػػك المتلػػدم فح تػػؿ  لػػؼ ،هػػد هػػذا اللكا،ػػد  هظػػر إل هػػد تاىػػدل ب كطػػرؽ 

  د دة تخدـ ،حـ الهحك كتترزا تأكرة  د دة. 
ػػػد ت ػػػركرة الت مػػػؽ َّػػػي دراىػػػة م ػػػدهي  ىػػػدع التػػػي تػػػؤدم إلػػػو اتٌ  الػػػهظـ كاأللضػػػدظك كأػػػي التدحػػػث أ  ن

طدلتا الخطدب اللرآهي  ح م  ا ،تمدد ،حو الد  ت التي تك ع هذا ا ٌتىدع كتترزا.كا 
ك كأػػػي التػػػدحث ف تدراىػػػة المىػػػدلؿ الأػػػرَّ ة كالحغك ػػػة َّػػػي آ ػػػدت قأػػػص األهت ػػػدءح لمػػػد تحمحػػػا هػػػذا 

طدلتا.  المىدلؿ مف د  ت ت مؿ ،حو اٌتىدع الخطدب اللرآهي كا 
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 ادلصادر وادلراجعفهرس 
 القرآف ال ريـ 
 المص در والمراج : -أوًَل 
 ػهدب الػػد ف أحمػد تػػف محمػد الػػدم دطي ال ػػه ر ح إتمػ ؼ فضػػالء البشػػر فػػي القػػراءات األربعػػة عشػػر .1

-هػػػػػػ1427ح 3هػػػػػػ(ح ك ػػػػ  حكا ػػػػ ا: أهػػػػس مهػػػػرةح دار ال تػػػػب ال حم ػػػػةح ت ػػػػركتح ط1117تدلتٌهػػػػد )ت
 ـ.2006

-هػػػػػػ1431ح 1محمػد هػكر الػد ف المه ػدح دار الض ػرح دم ػؽح ط القرآنػي اّتس ع الدَللة في الخطػ ب  .2
 .ـ2010

هػػػػػ(ح محمػػد أتػػك 911،تػػد الػػرحمف تػػف أتػي ت ػػر  ػػالؿ الػػد ف الىػ كطي )تاإلتقػػ ف فػػي علػػـو القػػرآف   .3
 .ـ1974-هػػػ1394الض ؿ إتراه ـح اله لة المأر ة ال دمة لح تدبح اللدهرةح 

أتػػػك حٌ ػػػدف محمػػػد تػػػف  كىػػػؼ تػػػف ح ػػػدف أث ػػػر الػػػد ف األهدلىػػػي ح مػػػف لسػػػ ف العػػػرب ارتشػػػ ؼ الضػػػرب .4
هػػػػػػ(ح تحل ػػػػؽ ك ػػػػرح: ر ػػػػب ،ثمػػػػدف محمػػػػدح مرا  ػػػػة: الػػػػد تكر رم ػػػػدف ،تػػػػدالتكابح م تتػػػػة 745)ت

 ـ.1998-هػػػ1418ح 1الخده يح اللدهرةح ط
قد ػي الل ػدة محمػد تػف محمػد إرش د العقؿ السليـ إلػى مزايػ  القػرآف ال ػريـ )تفسػير أبػي السػعود(   .5

 .هػػ(ح دار إح دء التراث ال رتيح ت ركتح د.طح د.ت982ل مددم )تا
ح 5ح ،تػػػػد الىػػػػالـ هػػػػدركفح م تتػػػػة الخػػػػده يح اللػػػػدهرةح طاألسػػػػ ليب اإلنشػػػػ ئية فػػػػي النمػػػػو العربػػػػي .6

 ـ.2001-هػػػ1421
ح ،تػد الػرحمف المطػردمح الػدار ال مده ر ػة لحه ػرح طػراتحسح ل ت ػدح أس ليب التو يػد فػي القػرآف ال ػريـ .7

 ـ.1986ح 1ط
ح 1ح مأػػػطضو حم ػػػدةح ال ػػػر ة ال دلم ػػػة لكه مػػػدفح اللػػػدهرةح طأسػػػ ليب العطػػػؼ فػػػي القػػػرآف ال ػػػريـ .8

 ـ.1999
هػػػػ(ح تحل ػػؽ: محمػػد 577ح ،تػػد الػػرحمف تػػف محمػػد أتػػك التر ػػدت  مػػدؿ الػػد ف األهتػػدرم )تأسػػرار العربيػػة .9

 ـ.1957-هػػ1377ته ت الت طدرح مطتك،دت الم م  ال حمي ال رتيح دم ؽح 

 ـ.1995ح 1ح محمد حى ف أتك الضيتيكحح م تتة لتهدفح لتهدفح طتو يد في القرآف ال ريـأسلوب ال .10
 ،تدال ح ـ الى د َّكدةح دار ال  بح اللدهرةح د.طح د.ت.أسلوب اَلستفي ـ في القرآف   .11
هػػػػػػػػ(ح تحل ػػػػؽ: محمػػػػد 684ح  ػػػػهدب الػػػػد ف أحمػػػػد تػػػػف إدر ػػػػس اللراَّػػػػي )تاَلسػػػػتغن ء فػػػػي اَلسػػػػتثن ء .12

 ـ.1986-هػػػػػػػ1416ح 1دار ال تب ال حم ةح ت ركتح لتهدفح ط،تداللددر ،طدح 
ح 1ح أحمػػػد مختػػػدر ،مػػػرح ،ػػػدلـ ال تػػػبح اللػػػدهرةح طوالدَللػػػة أسػػػم ء اهلل المسػػػنى دراسػػػة فػػػي البنيػػػة .13

 ـ.1996-هػػػ1417
"ح محمػد ال ػدكشح المؤىىػة نمػو الػنص"تأسػيس ط ب فػي النظريػة النمويػة العربيػة أصوؿ تمليؿ الخ .14

 ـ.2111ح 1ط ال رت ةح تكهسح
هػػػػػ(ح 316ح أتػػك ت ػػر محمػػد تػػف الىػػرم تػػف ىػػهؿ الهحػػكم الم ػػركؼ تػػدتف الىػػراج )تاألصػػوؿ فػػي النمػػو .15

 ـ.1996-هػػ1417ح 3تحل ؽ: ،تد الحى ف الضتحيح مؤىىة الرىدلةح ت ركتح ط
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هػػػػ(ح 1393ح محمػػد األمػ ف تػػف محمػد المختػػدر ال ػهل طي )تأضػواء البيػػ ف فػػي إيضػػ ح القػرآف بػػ لقرآف .16
 ـ.1995-هػػػ1415لض ر لحطتد،ة كاله ر كالتكز  ح ت ركتح دار ا

ح ،دهدف مهدم الدل ميح دار غ ػداء -دراسة في سور الطواسيف– اإلعج ز البالغي في القصة القرآنية .17
 .ـ2013 -هػػػػػ1434ح 1لحه ر كالتكز  ح ،ٌمدفح األردفح ط

ح 1ار الم ػػدرؼح مأػػرح طحىػػف رَّػػد،يح د  -دراسػػة تمليليػػة–اإلعجػػ ز التمثيلػػي فػػي آيػػ ت الوصػػؼ  .18
 ـ.1994

ح ،تػػد ال ػػػر ـ اإلعجػػ ز فػػي دراسػػػ ت السػػ بقيف دراسػػػة   شػػفة لخصػػػ ئص البالغػػة العربيػػػة ومع ييرىػػ  .19
 ـ.1974ح 1الخط بح دار الض ر ال رتيح ط

هػػػػػػ(ح تحل ػػػؽ: الىػػػ د أحمػػػد أػػػلرح دار 413ح أتػػػك ت ػػػر التػػػدقالهي محمػػػد تػػػف الط ػػػب )تإعجػػػ ز القػػػرآف .20
 ـ.1997ح 5الم درؼح مأرح ط

ح أػالح ،تػد الضتػدح الخدلػدمح دار ،مػدر لحه ػر كالتكز ػ ح إعج ز القرآف البي ني ودَلئؿ مصدره الربػ ني .21
 ـ.2000-هػػػػػػ1421ح 1،ٌمدفح ط

ح أتػػك ههػػد ،تػػد الغهػػي أحمػػد الٌهضٌػػدضح دار اإلعجػػ ز اللغػػوي فػػي القػػرآف ال ػػريـ بػػيف التأصػػيؿ والتمثيػػؿ .22
 ـ.2009-هػػػػػ1430ح 1ال ضدهيح اللدهرةح ط

هػػػػ(ح دار 371ح أتػػك ،تػػداا الحىػػ ف تػػف أحمػػد تػػف خدلك ػػا )تإعػػراب ثالثػػيف سػػورة مػػف القػػرآف ال ػػريـ .23
 ـ.1985كم تتة الهالؿح ت ركتح 

 ـ.1989-هػػػػ1409ح 5َّخر الد ف قتدكةح دار اللحـ ال رتيح ححبح ط إعراب الجمؿ وأشب ه الجمؿ  .24

ػػػ(ح تحل ػؽ كتلػد ـ: ،حػي َّػكدة ه ػؿح  دم ػة هػ761ح اتف ه دـ األهأدرم )تاإلعراب عف قواعد اإلعراب .25
 ـ.1981-هػػػ1419ح 1الر د ةح الى كد ةح ط

هػػػػ(ح 338أتك   ضػر أحمػد تػف محمػد تػف إىػمد، ؿ المػرادم الهحػكم الم ػركؼ تدلهحػدس )إعراب القرآف   .26
 ـ.2114ح 1ا،تهو تا: أالح مهأكرح الم تتة التكَّ ل ةح اللدهرةح ط

هػػػػػ(ح دار ال مدمػػةح دم ػػؽ كت ػػركتح دار اتػػف 1403الػػد ف الػػدرك ش )تح مح ػػي إعػػراب القػػرآف وبي نػػو .27
 هػػػ.1415ح 4 ث رح دم ؽح ت ركتح ط

ح ته ػػت ،تػػد الكاحػػد أػػدلعح دار الض ػػر لحه ػػر كالتكز ػػ ح ،ٌمػػدفح اإلعػػراب المفصػػؿ ل تػػ ب اهلل المرتػػؿ .28
 األردف. د.طح د.ت.

هػػػػ(ح دار ال حػـ لحمال ػ فح ت ػركتح 1396ح خ ر الد ف تف محمكد تف محمد الزر حي الدم لي )تاألعالـ .29
 ـ.2112ح 15ط

هػػػػػ(ح تحل ػػؽ: 542ح هتػػة اا تػػف ،حػػي الحىػػف ال حػػكم الم ػػركؼ تػػدتف ال ػػ رم )تأمػػ لي ابػػف الشػػجري .30
 ـ.1991-هػػ1413ح 1الد تكر محمكد الطهدحيح م تتة الخده يح اللدهرةح ط

ح أتػك التر ػدت ،تػدالرحمف تػف محمػد اإلنص ؼ في مس ئؿ الخالؼ بػيف النمػوييف البصػرييف وال ػوفييف .31
د.طح ح دم ػػؽح دار الض ػػر تحل ػؽ: محمػػد مح ػي الػػد ف ،تدالحم ػدح هػػػػ(ح577 مػدؿ الػػد ف األهتػدرم )ت

 .د.ت
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ح اتػػف المه ػػر هدأػػر الػػد ف أحمػػد تػػف محمػػد افىػػ هدرم اإلنصػػ ؼ فيمػػ  تضػػّمنو ال شػػ ؼ مػػف اَلعتػػزاؿ .32
-هػػػػػػػػ1385التػػػػدتي الححتػػػػي كأك داح مأػػػػرح هػػػػػػ(ح  ػػػػر ة م تتػػػػة كمطت ػػػػة مأػػػػطضو 683المػػػػدل ي )ت

 ـ.1966

هػػػ(ح 761ح أتػك محمػد ،تػداا  مػدؿ الػد ف تػف ه ػدـ األهأػدرم )تأوضا المس لؾ إلى ألفية ابف م لؾ .33
 تحل ؽ: محمد مح ي الد ف ،تدالحم دح الم تتة ال أر ةح ت ركتح د.طح د.ت.

خمػػ س ىػػت  اللرغػػكليح دار ال تػػب ضػػوعية  آيػػ ت الرُّشػػد والغػػي  فػػي القػػرآف ال ػػريـ دراسػػة تمليليػػة مو  .34
 ـ.2007ح 1ال حم ةح ت ركتح لتهدفح ط

هػػػػػ(ح تحل ػػؽ: الػػد تكر حىػػف  ػػدذلي 377ح أتػػك ،حػػي الحىػػف تػػف أحمػػد الضدرىػػي )تاإليضػػ ح العضػػدي .35
 ـ.1969-هػػ1389ح 1َّرهكدح  ح ة ا دابح  دم ة الر دضح ط

هػػػ(ح تحل ػؽ: 739د ف الخط ػب اللزك هػي )تمحمد تف ،تدالرحمف  الؿ الػاإليض ح في علـو البالغة   .36
 .3محمد ،تدالمه ـ خضد يح دار ال  ؿح ت ركتح ط

ل ػػ ف هػػػػػ(ح تحل ػػؽ كت ح ػػؽ: ا375هأػػر تػػف محمػػد الىػػمرقهدم )ت )تفسػػير السػػمرقندي(  بمػػر العلػػـو .37
 ـ.1993-هػػػ1413ح 1فح دار ال تب ال حم ةح ت ركتح ط،ددؿ أحمد ،تد المك كد كآخر 

هػػػػػ(ح 745ح أتػػك ح ػػدف محمػػد تػػف  كىػػؼ تػػف ،حػػي أث ػػر الػػد ف األهدلىػػي )تفػػي التفسػػير البمػػر الممػػيط .38
 هػػػح د.ط.1421تحل ؽ: أدقي  م ؿح دار الض رح ت ركتح 

هػػػػػ(ح تحل ػؽ كت ح ػؽ: 751ح محمد تف أتي ت ر تف أ كب  ػمس الػد ف اتػف قػ ـ ال كز ػة )تبدائ  الفوائد .39
 ـ.2116-هػػػ1427ةح د.طح ى د ،مراف ك،دمر أالحح دار الحد ثح اللدهر 

،تػػػدالضتدح اللد ػػػي البػػػدور الزاىػػػرة فػػػي القػػػراءات العشػػػر المتػػػواترة مػػػف طريقػػػي الشػػػ طبية والػػػدرى   .40
 هػػػ(ح دار ال تدب ال رتيح ت ركتح د.طح د.ت.1413)ت

هػػػػػ(ح 584ح أتػػك المظضػػر م ػػد الػد ف أىػػدمة تػػف مهلػػد ال هػػدهي ال حتػػي ال ػػ زرم )تالبػػدي  فػػي نقػػد الشػػعر .41
أحمػد أحمػد تػدكم كحدمػد ،تػد الم  ػدح مرا  ػة: األىػتدذ إتػراه ـ مأػطضوح ال مهكر ػة ال رت ػة  تحل ػؽ:
 ح افدارة ال دمة لحثلدَّةح )د.ط(ح )د.ت(.كزارة الثلدَّة كافر دد اللكمي المتحدةح

هػػػ(ح تحل ػؽ: 478ح ،تد المحؾ تػف ،تػد اا ال ػك هي المحلػب تإمػدـ الحػرم ف )تالبرى ف في أصوؿ الفقو .42
 ـ.1997-هػػ1418ح 1ح تف محمد تف ،ك  ةح دار ال تب ال حم ةح ت ركتح طأال

هػػػػ(ح تحل ػؽ: محمػد 794ح أتك ،تداا تدر الد ف محمد تف ،تداا الزر  ي )تفي علـو القرآف البرى ف .43
 ـ.1957-هػػ1376ح 1أتك الض ؿ إتراه ـح ط

تػػف ،ت ػػد اا اللر ػػي األ ػػت حي  ح اتػػف أتػػي الرت ػػ  ،ت ػػد اا تػػف أحمػػدالبسػػيط فػػي شػػرح جمػػؿ الزجػػ جي .44
ح 1هػػػػ(ح تحل ػػػؽ كدراىػػػة: الػػػد تكر ، ػػػدد تػػػف ، ػػػد الثت تػػػيح دار الغػػػرب افىػػػالميح ت ػػػركتح ط688)ت

 ـ.1986-هػػ1417
ح م ػػػد الػػػد ف محمػػػد تػػػف   لػػػكب الض ػػػركز أتػػػددم ت بصػػػ ئر ذوي التمييػػػز فػػػي لطػػػ ئؼ ال تػػػ ب العزيػػػز .45

الم حػػػس األ،حػػػو لح ػػػؤكف افىػػػالم ةح ل هػػػة إح ػػػدء هػػػػػػ(ح تحل ػػػؽ: األىػػػتدذ محمػػػد ،حػػػي اله ػػػدرح 817)
 ـ.1996-1416ح 3التراث افىالميح اللدهرةح ط

،تػػد المت ػػدؿ الأػػ  دمح قػػد ـ لػػا: الػػد تكر ،تػػد اللػػددر حىػػ فح م تتػػة البالغػػة الع ليػػة "علػػـ المعػػ ني"   .46
 ـ.1991-هػػػػ1411ح 2ا دابح مأرح ط
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هػػػػػػ(ح دار اللحػػـح 1425لػرحمف الم ػداهي الدم ػلي )تح ،تػد االبالغػة العربيػة أسسػي  وعلوميػ  وفنونيػػ  .47
 ـ.1996-هػػػػػػ1416ح 1دم ؽح الدار ال دم ةح ت ركتح ط

ح محمػد تر ػدت حمػدم أتػك ،حػيح دار الت ػ ر لحه ػر كالتكز ػ ح البالغة العربية في ضػوء مػنيج مت  مػؿ .48
 ـ.1992-هػػػػ1412،ٌمدفح األردفح 

 مػػدؿ ،تػػد ال ز ػػز إتػػراه ـح الػػدار الثلدَّ ػػة  " المضػػ رع نموذًجػػ " بالغػػة الفرائػػد الفػػذة فػػي القػػرآف ال ػػريـ .49
 ـ.2010-هػػ1431ح 1لحه رح اللدهرةح ط

َّ ؿ حىف ،ٌتػدسح دار الضرقػدف لحه ػر كالتكز ػ ح إرتػدح األردفح البالغة فنوني  وأفن ني  "علـ المع ني"   .50
 ـ.1997-هػػػ1417ح 4ط

ىػػدمراليح  ػػر ة ال دتػػؾ لأػػهد،ة ال تػػدب لحطتد،ػػة ح َّد ػػؿ أػػدلع البالغػػة ال لمػػة فػػي التعبيػػر القرآنػػي .51
 ـ.2006-هػػػ1427ح 2كاله ر كالتكز  ح اللدهرةح ط

ح محمػػػد ،تػػػد المطحػػبح م تتػػػة لتهػػدف هد ػػػركفح ت ػػػركتح ال ػػر ة المأػػػر ة ال دلم ػػػة البالغػػة واألسػػػلوبية .52
 ـ.1994ح 1لحه رح لكه مدفح مأرح ط

أػالح أتػك حم ػدةح دار الملػداد لحطتد،ػةح غػزةح هػػػ(ح محمػد 626)ت البالغة واألسػلوبية عنػد السػ   ي .53
 ـ.2009-هػػ1430ح 2ط

ح محمد حمدىة ،تد الحط ؼح دار غر ب لحطتد،ة كاله ر كالتكز ػ ح اللػدهرةح )د.ط(ح بن ء الجملة العربية .54
 ـ.2003

ح 1،مػػدد ،تػد  ح ػػوح دار د حػػةح األردفح ط دراسػػة فنيػػة" الػػدَلَلت فػػي لغػػة القصػػص القرآنػػي "البنػى و  .55
 ـ.2009

محمػػد   -دراسػػة تر يبيػػة تطبيقيػػة–بنيػػة الجملػػة ودَلَلتيػػ  البالغيػػة فػػي األدب ال بيػػر َلبػػف المقفػػ   .56
 ـ.2008-هػػػػ1429ح 1 را تيح ،دلـ ال تب الحد ثح إرتدح األردفح ط

لـ ال تػػبح اللػػدهرةح دح تٌمػػدـ حٌىػػدفح ،ػػالبيػػ ف فػػي روائػػ  القػػرآف دراسػػة لغويػػة وأسػػلوبية للػػنص القرآنػػي .57
 ـ. 1993-هػػػ1413

هػػػ(ح تحل ػؽ: الػد تكر طػا ،تدالحم ػد 577ح أتك التر دت تف األهتػدرم )تالبي ف في غريب إعراب القرآف .58
 طاح مرا  ا: مأطضو الىلدح اله لة المأر ة ال دمة لح تدبح اللدهرةح د.ط. د.ت.

 ح محمد تف محمد تف ،تد الػرزاؽ الحىػ هي المحلػب تمرت ػو الزت ػدمت ج العروس مف جواىر الق موس .59
 هػػ(ح تحل ؽ: م مك،ة مف المحلل فح دار الهدا ة.1215)ت

هػػػ(ح تحل ػؽ: إتػراه ـ  ػمس 276ح أتك محمد ،تداا تف مىحـ تف قت تػة الػد هكرم )تتأويؿ مش ؿ القرآف .60
 ـ.2117-هػػػػػ1428ح 2الد فح دار ال تب ال حم ةح ت ركتح ط

هػػػػػ(ح تحل ػػؽ: ،حػػي محمػػد 616ل  تػػرم ): أتػػك التلػػدء ،تػػد اا تػػف الحىػػ ف التبيػػ ف فػػي إعػػراب القػػرآفا .61
 ـ.1976-هػػػ1396الت دكمح الهد ر: ، ىو التدتي الححتي ك ر دؤاح مأر ال د دةح 

ح ،ػالء الػد ف أتػك الحىػف ،حػي تػف ىػح مدف المػرداكم الدم ػلي التمبير شػرح التمريػر فػي أصػوؿ الفقػو .62
ح 1ر ػدح الر ػدضح الىػػ كد ةح طهػػػػ(ح تحل ػؽ: ،تػدالرحمف ال تػر ف كآخػركفح م تتػة ال885الحهتحػي )ت

 ـ.2000 -هػػ1421
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ح ،تد ال ظ ـ تف الكاحد اتػف أتػي افأػت  تمرير التمبير في صن عة الشعر والنثر وبي ف إعج ز القرآف .63
 َّػي كتحل ػؽ: الػد تكر حضهػي محمػد  ػرؼح ل هػة إح ػدء التػراث افىػالمي هػػػ(ح تلػد ـ654ال ػدكاهي )ت

 ـ.1963اللدهرةح د.طح  حالم حس األ،حو لح ؤكف افىالم ة

"تحر ر الم هو الىد د كتهك ر ال لؿ ال د د مف تضىػ ر ال تػدب الم  ػد"ح محمػد الطػدهر  التمرير والتنوير .64
 ـ.1984هػػػػػ(ح الدار التكهى ة لحه رح تكهسح د.طح 1393تف ،د كر التكهىي )

ح ،دلـ ال تبح اللدهرةح الترادؼ في المقؿ القرآني .65  ـ.2009ح 1طح ،تد ال دؿ ىدلـ م ـر
هػػػػػ(ح تحل ػػؽ: 671ح محمػػد تػف ،تػػدااح اتػف مدلػػؾ الطػدلي ال  ػػدهي )تتسػييؿ الفوائػػد وت ميػػؿ المق صػد .66

 ـ.1967-هػػ1387محمد  دمؿ تر دتح دار ال تدب ال رتي لحطتد،ة كاله رح اللدهرةح 

هػػػػح 1441ح 1ط حم تتػة آَّػدؽح غػزة ح د. ،تػداا ،تػدال ح ؿ المهد،مػةحالتسييؿ في إعراب ُمْم ـ التنزيؿ .67
 ـ.2119

 ـ.1999-هػػػػػ1420ح 1ح الر دضح طلحه ر ح ،تدا الرا حيح م تتة الم درؼالتطبيؽ الصرفي .68
 ـ.1990-هػػػػػ1420ح 1ح الر دضح طدا الرا حيح م تتة الم درؼ لحه رح ،تالتطبيؽ النموي .69
رم ػدف ،تػد التػكابح ح تر  تراىرح أخر ا كأححا ك،حٌػؽ ،ح ػا: الػد تكر التطور النموي للغة العربية .70

 .ـ1994-هػػػػ1414ح 2م تتة الخده يح اللدهرةح ط
 ـ.2006-هػػػػ1427ح 4ح َّد ؿ أدلع الىدمراليح دار ،مدرح ،ٌمدفح طالتعبير القرآني .71
هػػػ(ح حٌللػا 911هػػػ(ح ك ػالؿ الػد ف الىػ كطي )ت864ح  الؿ الػد ف المححػي )تتفسير الجالليف الميسر .72

 ـ.2113ح 1ف قتدكةح م تتة لتهدف هد ركفح ت ركتح طك،ٌحؽ ،ح ا: الد تكر َّخر الد 

ح محمػػػد األمػػػ ف الهػػػررم ال حػػػكمح إ ػػػراؼ تفسػػػير مػػػدائؽ الػػػروح والريمػػػ ف فػػػي روابػػػي علػػػـو القػػػرآف .73
 ـ.2111-هػػ1412ح 1كمرا  ا: د. هد ـ محمد مهدمح دار طكؽ اله دةح ت ركتح ط

هػػػػ(ح دار اتػػف ال ػػكزمح 1421)تمحمػػد تػػف أػػدلع ال ث مػػ ف   -سػػورة البقػػرة-تفسػػير القػػرآف ال ػػريـ  .74
 ـ.2113-هػػ1423ح 1الر دضح ط

هػػػػػ(ح دار اتػػػف ال ػػػكزم لحه ػػػر 1421ح محمػػػد تػػػف أػػػدلع ال ث مػػػ ف )تتفسػػػير سػػػورة ال يػػػؼ للعثيمػػػيف .75
 ـ.2113-هػػ1423ح 1كالتكز  ح الى كد ةح ط

ال ث مػ ف هػػػ(ح مؤىىػة ال ػ ف محمػد تػف أػدلع 1421ح محمػد تػف أػدلع ال ث مػ ف )تفسير سػورة النمػؿ .76
 هػػػػ.1436ح 1الخ ر ةح الى كد ةح ط

هػػػ(ح تحل ػؽ: أحمػد أػلرح 276أتك محمد ،تداا تف مىحـ تف قت تػة الػد هكرم )تتفسير غريب القرآف   .77
 ـ.1978-هػػػ1398دار ال تب ال حم ةح ت ركتح 

أتػػػػك الضػػػػداء إىػػػػمد، ؿ تػػػػف ،مػػػػرك تػػػػف  ث ػػػػر الدم ػػػػلي تفسػػػػير القػػػػرآف العظػػػػيـ )تفسػػػػير ابػػػػف  ثيػػػػر(   .78
-هػػػػػ1421ح 2دار ط تػة لحه ػر كالتكز ػػ ح الر ػدضح ط  ىػػالمة ىػػدمي تػف محمػد: تحل ػؽ  هػػػ(774)ت

 ـ.1999
الم دأػرح  دار الض ػر  كهتػة تػف مأػطضو الزح حػي. دالتفسير المنير فػي العقيػدة والشػريعة والمػنيج   .79

 .هػػػ1418ح 2دم ؽح ط
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هػػػ(ح 711أتػك التر ػدت ،تػداا تػف أحمػد الهىػضي )ت تفسير النسػفي )مػدارؾ التنزيػؿ ومقػ ئؽ التأويػؿ(  .80
حللػػا كخػػٌرج أحدد ثػػا:  كىػػؼ تػػد كمح را  ػػا كقػػٌدـ لػػا: مح ػػي الػػد ف د ػػب مىػػتكح دار ال حػػـ الط ػػبح 

 ـ.1998-هػػػ1419ح 1ت ركتح ط

هػػػػػػػ(ح تحل ػؽ: محمػد ،ػكض مر،ػبح دار 371ح أتػك مهأػكر محمػد تػف أحمػد األزهػرم )تتيػذيب اللغػة .81
 ـ.2111ح 1ث ال رتيح ت ركتح طإح دء الترا

 ـ.1991ح محمد حمدىة ،تد الحط ؼح م تتة الزهراءح اللدهرةح د.طح التواب  في الجملة العربية .82
هػػػػ(ح 749ح تػػدر الػد ف حىػػف تػػف قدىػػـ المػػرادم )تتوضػػيا المق صػػد والمسػػ لؾ بشػػرح ألفيػػة ابػػف م لػػؾ .83

 ـ.2118-هػػ1428ح 1تحل ؽ: ،تدالرحمف ىح مدفح دار الض ر ال رتيح اللدهرةح ط
ح ،تػػد الػػرحمف تػػف هدأػػر الىػػ دم تفسػػير السػػعدي() تيسػػير ال ػػريـ الػػرممف فػػي تفسػػير  ػػالـ المنػػ ف .84

هػػػ(ح قٌدـ لا: ال  ف محمد تف أدلع ال ث م ف كال  ف ،تداا تف ،ل ػؿح تحل ػؽ: ،تػدالرحمف 1376)ت
 ـ.2117-هػػػ1438الحك حؽح  ر ة الر دف هد ركفح ت ركتح د.طح 

هػػػػ(ح 311ت) محمػػد تػػف  ر ػػر أتػػك   ضػػر الطتػػرمفػػي تأويػػؿ القػػرآف )تفسػػير الطبػػري(   جػػ م  البيػػ ف .85
 ـ.2111-هػػػ1421ح 1تحل ؽ: أحمد  د رح مؤىىة الرىدلةح ت ركتح ط

هػػػ(ح تحل ؽ: ،حي ىػح مدف  ػتدرةح مؤىىػة 1364ح ال  ف مأطضو الغال  هي )تج م  الدروس العربية .86
 ـ.2010-هػػػ1431ح 1الرىدلة هد ركفح ت ركتح ط

هػػػػ(ح تحل ػؽ: أحمػػد محمػكد الهرم ػػؿح م تتػػة 761ح اتػػف ه ػدـ األهأػػدرم )تالجػ م  الصػػغير فػػي النمػػو .87
 ـ.1979الخده يح اللدهرةح 

هػػػػػ(ح تحل ػػؽ: 671أتػػك ،تػػداا محمػػد تػػف أحمػػد اللرطتػػي )ت الجػػ م  ألم ػػ ـ القػػرآف )تفسػػير القرطبػػي(  .88
تراه ـ أطض شح دار ال تب  ـ.1964-هػػػ1384ح 2المأر ةح اللدهرةح ط أحمد التردكهي كا 

هػػػػ(ح دار الر ػ دح دم ػؽح مؤىىػة اف مػػدفح 1376أػػدَّي ) محمػكدالجػدوؿ فػي إعػراب القػػرآف ال ػريـ   .89
 ـ.1997-هػػ1418ح 4ت ركتح ط

ح مؤىىػػة المختػػدر لحه ػػر كالتكز ػػ ح مأػػر ال د ػػدةح اللػػدهرةح طالجملػػة اَلسػػمية .90 ح 1ح ،حػػي أتػػك الم ػػدـر
 ـ.2007-هػػ1428

ح 2ح محمػػد إتػػراه ـ ،تػػددةح م تتػػة ا دابح اللػػدهرةح ط(تمليليػػ  -أنواعيػػ  -م ون تيػػ )الجملػػة العربيػػة  .91
 ـ.2001

ح ت ركتح ط ح َّد ؿالجملة العربية والمعنى .92  ـ.2000-هػػػ1421ح 1الىدمراليح دار اتف حـز
ت ػت الملػدسح ح أحمػد داكد د،مػسح  دم ػة اللػدسح الجملة معن ى  وأقس مي  عند النموييف والبالغيػيف .93

 ـ.2012ح 1ط
 ـ.2004ح   تدف أالحح دار غر بح اللدهرةح الجملة الوصفية في النمو العربي .94
هػػػػػ(ح حللػا كقػٌدـ لػا: الػد تكر ،حػي الحمػدح 377ح أتػك اللدىػـ تػف إىػحدؽ الز ػد ي )تالجمػؿ فػي النمػو .95

 ـ.1984هػػػػػ1414ح 1مؤىىة الرىدلةح ت ركتح دار األمؿح األردفح ط
هػػ(ح تحل ػؽ: الػد تكر 749ح أتك محمد تدر الد ف تف قدىـ المرادم )تني في مروؼ المع نيالجنى الدا .96

 ـ.1992-هػػػػ1413ح 1ح دار ال تب ال حم ةح ت ركتح طكزم حاَّخر الد ف قتدكة 
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ح الىػ د أحمػد الهد ػميح  ػتط كتػدق ؽ كتكث ػؽ: د.  كىػؼ جواىر البالغة فػي المعػ ني والبيػ ف والبػدي  .97
 ـ.1999ة ال أر ةح أ داح ت ركتح الأم حيح الم تت

ح أتػػػك ال رَّػػػدف محمػػػد تػػػف ،حػػػي الأػػػتدف األشػػػموني أللفيػػػة ابػػػف م لػػػؾ علػػػى شػػػرح م شػػػية الصػػػّب ف .98
 ـ.1997-هػػػ1417ح 1هػػ(ح دار ال تب ال حم ةػ ت ركتح ط1216)ت

هػػػػػ(ح تحل ػػؽ: د. ،تػػدال دؿ ىػػدلـ 371ح الحىػػ ف تػػف أحمػػد تػػف خدلك ػػا )تالمجػػة فػػي القػػراءات السػػب  .99
ح دار ال ركؽح ت ركتح ط  هػػ.1411ح 4م ـر

تحل ػػؽ: ىػػ  د  هػػػػ(ح413أتػػك زر،ػػة ،تػػدالرحمف تػػف محمػػد تػػف محمػػد تػػف زه حػػة )تمجػػة القػػراءات   .100
   ـ.1997-هػ1418ح 5األَّغدهيح مؤىىة الرىدلةح ت ركتح ط

"ألمػة األمأػدر تدلح ػدز كال ػراؽ كال ػدـ الػذ ف ذ ػرهـ أتػك ت ػر تػف م دهػد"ح أتػك  المجة للقػراء السػب  .101
ح را  ػػػا كدقلػػػا: كزم حػػػاهػػػػػػ(ح تحل ػػػؽ: تػػػدر الػػػد ف قهػػػك ي 377،حػػػي الحىػػػف تػػػف أحمػػػد الضدرىػػػي )ت

 ـ.1993-هػػ1413ح 2،تدال ز ز رتدح كأحمد الدٌقدؽح دار المامكف لحتراثح دم ؽح ت ركتح ط
هػػػػ(ح تحل ػػؽ ك ػػرح: 1139،تػػداللددر تػػف ،مػػر التغػػدادم )تب لسػػ ف العػػرب  خزانػػة األدب ولػػب لبػػ  .102

 ـ.1997-هػػ1418ح 4األىتدذ ،تدالىالـ هدركفح م تتة الخده يح اللدهرةح ط
هػػػػػ(ح تحل ػػػؽ: محمػػػد ،حػػػي اله ػػػدرح دار 392ح أتػػػك الضػػػتع ،ثمػػػدف تػػػف  هػػػي المكأػػػحي )تلخصػػػ ئصا .103

 ـ.1952-هػػػ1372ال تب المأر ةح 

هػػػػػ(ح م تتػػة 1429ح ،تػػد ال ظػػ ـ إتػػراه ـ المط هػػي )تالقرآنػػي وسػػم تو البالغيػػةخصػػ ئص التعبيػػر  .104
 ـ.1992-هػػػ1413ح 1كهتةح اللدهرةح ط

هػػػػػ(ح تأػػػد ر: محمػػػكد  ػػػد رح دار 1404ح محمػػػد ،تػػػدالخدلؽ ، ػػػ مة )تدراسػػػ ت ألسػػػلوب القػػػرآف .105
 الحد ثح اللدهرةح د.ط.

ا األأػػتهدهي الم ػػركؼ تدلخط ػػب افىػػ دَّي ح أتػػك ،تػػداا محمػػد تػػف ،تػػدادرة التنزيػػؿ وغػػرة التأويػػؿ .106
ح 1هػػػػػػ(ح دراىػػػػػة كتحل ػػػػػؽ كت ح ػػػػػؽ: الػػػػػد تكر محمػػػػػد مأػػػػػطضو آ ػػػػػد فح  دم ػػػػػة أـ اللػػػػػرلح ط421)ت

 ـ.2111-هػ1422
ح أتػػك ال تػػدس  ػػهدب الػػػد ف أحمػػد تػػف  كىػػؼ الم ػػػركؼ الػػدر المصػػوف فػػػي علػػـو ال تػػ ب الم نػػػوف .107

 هػػػػ.1416الخراطح دار اللحـح دم ؽح هػػػ(ح تحل ؽ: الد تكر أحمد 756تدلىم ف الححتي )ت
هػػػ(ح تحل ػؽ: أتػك َّهػر محمػكد 471ح أتػك ت ػر ،تػداللدهر تػف ،تػدالرحمف ال ر ػدهي )تدَلئؿ اإلعجػ ز .108

 ـ.1992-هػػ1413ح 3 د رح مطت ة المدهيح اللدهرةح دار المدهيح  دةح ط

لحه ػػر كالتكز ػػ ح )د.ط(ح ح ،تػػداا تػػف أػػدلع الضػػكزافح دار المىػػحـ دليػػؿ السػػ لؾ إلػػى ألفيػػة ابػػف م لػػؾ .109
 ـ.1994-هػػػػػػ1416

ح امرؤ الل س تف ح ر تػف الحػدرث ال هػدمح ا،تهػو تػا: ،تػد الػرحمف المأػطدكمح ديواف امرئ القيس .110
 ـ.2114-هػػػػ1425ح 2دار الم رَّةح ت ركتح ط

 ـ.1971-هػػػػػػ1391تحل ؽ كدراىة: محمد ى  د مكلكمح الم تب افىالميح  ديواف عنترة  .111
ح 1هػػػػػػػ(ح ا،تهػػو تػا: حمػدك طٌمػػدسح دار الم رَّػةح ت ػػركتح ط41ح ت )لبيػػد بػف ربيعػػة العػػ مريديػواف  .112

 ـ.2114-هػػػػػػ1425
 هػػ.1391ح  م ا ك رحا: إحىدف ،تدسح دار الثلدَّةح ت ركتح ديواف  ثير عزة .113
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دهرةح ح ترت ػػب كت ح ػػؽ: محمػػد محمػػكد ال ػػهل طيح الػػدار اللكم ػػة لحطتد،ػػة كاله ػػرح اللػػديػػواف اليػػذلييف .114
 ـ.1965-هػػػػػػ1385

ح محمػد حىػف ،تػد ال ز ػزح دار الض ػر ال رتػيح اللػدهرةح الربط بيف الجمؿ فػي اللغػة العربيػة المع صػرة .115
 ـ.2003ح 1ط

هػػػ(ح 761ح  مػدؿ الػد ف اتػف ه ػدـ األهأػدرم )ترس لة المب مث المْرضّية المتعلقة بػػػ)َمْف( الشػرطية .116
ح 1 ث ػػػر لحطتد،ػػػة كاله ػػػر كالتكز ػػػ ح دم ػػػؽح كت ػػػركتح طتحل ػػػؽ: الػػػد تكر مػػػدزف المتػػػدرؾح دار اتػػػف 

 ـ.1987-هػػػػ1418
ح  ػهدب الػد ف محمػكد تػف في تفسير القرآف العظيـ والسػب  المثػ ني )تفسػير األلوسػي( روح المع ني .117

ح 1هػػػػػػ(ح تحل ػػػؽ: ،حػػػي ،تػػدالتدرم ،ط ػػػةح دار ال تػػػب ال حم ػػػةح ت ػػػركتح ط1271،تػػداا األلكىػػػي )ت
 هػػ.1425

ح ل ػػث أىػػ د ،تػػد الحم ػػدح دار ال ػػ دء لحه ػػر كالتكز ػػ ح ،ٌمػػدفح مػػوي فػػي الشػػعر الجػػ ىليالػػزمف الن .118
 ـ.2006-هػػػػ1427ح 1األردفح ط

هػػػػػ(ح دراىػػة كتحل ػػؽ: الػػد تكر 392ح أتػػك الضػػتع ،ثمػػدف تػػف  هػػي المكأػػحي )تسػػر صػػن عة اإلعػػراب .119
 ـ.1993-هػػ1413ح 2حىف ههداكمح دار اللحـح دم ؽح ط

هػػػ(ح دار ال تب ال حم ػةح ت ػركتح 466د ،تداا تف ىهدف الخضد ي الححتي )تح أتك محمسر الفص مة .120
 .ـ1982-1402ح 1ط

محمػد مطهػي الػدل ميح مر ػز التحػكث كالدراىػدت افىػالم ةح ال ػراؽح  سورة القصص دراسة تمليليػة  .121
 ـ.2007-هػػػ1437ح 1ط

هػػػػػ(ح قػػدـ لػػا ك،حػػؽ ،ح ػػا: 1315)تح أحمػػد تػػف محمػػد أحمػػد الحمػػالكم ؼ فػػي فػػف الصػػرؼرْ شػػذا الَعػػ .122
الد تكر محمد تف ،تد الم طيح خر ج  ػكاهدا كك ػ  َّهدرىػا: أتػك األ ػتدؿ أحمػد تػف ىػدلـ المأػرمح 

 د.طح د.ت. دار ال  دف لحطتد،ة كاله ر كالتكز  ح الر دض.
اتػػػػف ،ل ػػػؿ ،تػػػػداا تػػػػف ،تػػػدالرحمف ال ل حػػػػي الهمػػػػداهي شػػػػرح ابػػػػف عقيػػػػؿ علػػػػى ألفيػػػػة ابػػػػف م لػػػػؾ   .123

هػػػػػػػػ(ح تحل ػػػػؽ: محمػػػػد مح ػػػػي الػػػػد ف ،تدالحم ػػػػدح دار التػػػػراثح اللػػػػدهرةح دار مأػػػػر لحطتد،ػػػػةح 769)ت
 .ـ1981-هػػ1411ح 21ط

ح تػػػدر الػػػد ف محمػػػد اتػػػف افمػػػدـ  مػػػدؿ الػػػد ف تػػػف مدلػػػؾ شػػػرح ابػػػف النػػػ ظـ علػػػى ألفيػػػة ابػػػف م لػػػؾ .124
-ػػػػػػػػػه1421ح 1هػػػػػػ(ح تحل ػػػػؽ: محمػػػػد تدىػػػػؿ ، ػػػػكف الىػػػػكدح دار ال تػػػػب ال حم ػػػػةح ت ػػػػركتح ط686)ت

 ـ.2111
،حي تف محمػد هػكر الػد ف شرح األشموني على ألفية ابف م لؾ )منيج الس لؾ إلى ألفية ابف م لؾ(   .125

ح 1هػػػػ(ح تحل ػػؽ: محمػػد مح ػػي الػػد ف ،تدالحم ػػدح دار ال تػػدب ال رتػػيح ت ػػركتح ط911األ ػػمكهي )ت
 .ـ1995-هػػ1375

هػػػػػ(ح 672لػػؾ الطػػدلي ال  ػػدهي )تح  مػػدؿ الػػد ف محمػػد تػػف ،تػػد اا تػػف مدشػػرح التسػػييؿ َلبػػف م لػػؾ .126
ح 1تحل ػػؽ: الػػد تكر ،تػػد الػػرحمف الىػػ د كالػػد تكر محمػػد المختػػكفح ه ػػر لحطتد،ػػة كاله ػػر كالتكز ػػ ح ط

 ـ.1991-هػػػػ1411
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"ح محب الد ف محمد تف  كىػؼ التم مػي شرح التسييؿ المسمى "تمييد القواعد بشرح تسييؿ الفوائد .127
فح دار ل ػػؽ: الػػد تكر ،حػػي محمػػد َّػػدخر كآخػػر هػػػػػػػ(ح تح778ال ػػدَّ ي الم ػػركؼ تػػػػ)هدظر ال ػػ ش( )ت

 ـ.2117-هػػػ1428ح 1الىالـ لحطتد،ة كاله ر كالتكز   كالتر مةح اللدهرةح ط

دار   محمػد تدىػؿ ، ػكف الىػكدح: تحل ػؽ ( هػػػ915خدلػد األزهػرم )تشرح التصػريا علػى التوضػيا   .128
 ـ.2111-هػػػ1421ح 1ط  ال تب ال حم ةح ت ركت

أتك الحىف ،حي تف مؤمف تف محمػد الم ػركؼ تػدتف ،يأػضكر اف ػت حي شرح جمؿ الزّج جي   .129
ال تػب  دارح َّكاز ال ٌ درح إ راؼ: الد تكر إم ػؿ   لػكب: قٌدـ لا كك   هكام ا كَّهدرىا  هػػػ(669)ت

 .ـ1998-هػػػػ1419ح 1ال حم ةح ت ركتح ط

هػػػ(ح أػححا ك،حٌػؽ ،ح ػا: 828الػدمدم هي )تح محمد تف أتػي ت ػر شرح الدم ميني على مغني اللبيب .130
 ـ.2117-هػػػ1428ح 1أحمد ،زك ،هد ةح مؤىىة التدر ف ال رتيح ت ركتح ط

هػػػػ(ح تحل ػؽ: غر ػد 421ح ألتػي ،حػي أحمػد تػف محمػد المرزكقػي األأػضهدهي )تشرح ديواف المم سػة .131
 ـ.2113-هػػ1424ح 1ال  فح دار ال تب ال حم ةح ت ركتح لتهدفح ط

هػػػػػ(ح حل لهػػد 686ح ر ػػي الػػد ف محمػػد تػػف الحىػػف ا ىػػتراتدذم الهحػػكم )تابػػف الم جػػبشػػرح شػػ فية  .132
ك ػػتط غر تهػػد ك ػػرح متهمهػػد: األىػػتدذ محمػػد مح ػػي الػػد ف ،تدالحم ػػد كآخػػركفح دار ال تػػب ال حم ػػةح 

 ـ.1982-هػػػػ1412ت ركتح 
: محمػد مح ػي هػػػػ(ح تحل ػؽ761تػف ه ػدـ األهأػدرم )تح افي معرفة  ػالـ العػرب شرح شذور الذىب .133

 ـ.2114الد ف ،تد الحم دح دار الطالل  لحه رح اللدهرةح د.طح 
هػػػ(ح كقػؼ ،حػو طت ػا 911،تػدالرحمف تػف أتػي ت ػر  ػالؿ الػد ف الىػ كطي )تشرح شواىد المغنػي   .134

 ـ.1966-هػػ1386ك،ٌحؽ حكا  ا: أحمد ظدَّر  ك دفح ل هة التراث ال رتيح د.طح 

هػػػػ(ح تحل ػؽ: خدلػد ،تػد ال ػر ـح المطت ػة 469تػف تدت ػدذ )ت ح طدهر تف أحمدشرح المقدمة الممسبة .135
 ـ.1977ح 1ال أر ةح ال ك تح ط

ح ،تػػد اا تػػف  كىػػؼ تػػف أحمػػدح أتػػك محمػػد  مػػدؿ الػػد ف اتػػف ه ػػدـ شػػرح قطػػر النػػدى وبػػّؿ الصػػدى .136
هػػػػػػػ(ح حللػػػا كتكتػػػا كَّىػػػر غدم ػػػا ك،حػػػؽ ،حػػػو  ػػػركحا كأ،ػػػرب  ػػػكاهدا: ح. الضػػػدخكرمح دار 761)ت

 ـ.1996-هػ1416ح 4تح طال  ؿح ت رك 
تحل ػػؽ: أحمػػد   هػػػػػػ(686ر ػػي الػػد ف محمػػد تػػف الحىػػف ا ىػػترتدذٌم )تشػػرح   فيػػة ابػػف الم جػػب   .137

 الى د أحمدح الم تتة التكَّ ل ةح اللدهرةح د.طح د.ت.
هػػػػػ(ح تحل ػػؽ: ،تػػد المػػه ـ 612ح محمػػد تػػف ،تػػد اا  مػػدؿ الػػد ف اتػػف مدلػػؾ )تشػػرح ال  فيػػة الشػػ فية .138

ح ػػػػدء التػػػػراث افىػػػػالميح  ح ػػػػة ال ػػػػر  ة أحمػػػػد هر ػػػػدمح  د م ػػػػة أـ اللػػػػرلح مر ػػػػز التحػػػػث ال حمػػػػي كا 
 ح )د.ت(.1كالدراىدت افىالم ةح م ة الم رمةح ط

هػػػ(ح تحل ػؽ: أحمػد مهػدلي ك،حػي 368ح أتػك ىػ  د الحىػف تػف ،تػداا الىػ راَّي )تشرح  ت ب سيبويو .139
 .ـ2118-هػػػػ1429ح 1الى د ،حيح دار ال تب ال حم ةح ت ركتح ط

هػػػػػ(ح قػػٌدـ لػػا 643ح أتػػك التلػػدء مكَّػػؽ الػػد ف   ػػ ش تػػف   ػػ ش المكأػػحي )تشػػرح المفصػػؿ للزمخشػػري .140
-هػػػػػ1422ح 1كك ػػ  هكام ػػا كَّهدرىػػا: الػػد تكر إم ػػؿ تػػد     لػػكبح دار ال تػػب ال حم ػػةح ت ػػركتح ط

 ـ.2111
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ة كتحل ػؽ: هػػػػ(ح دراىػ771ح أتك،تػداا محمػد تػف ، ىػو الىػح حي )تشف ء العليؿ في إيض ح التسػييؿ .141
-هػػػػػػ1416ح 1الػػػػد تكر ال ػػػػر ؼ ،تػػػػداا الحىػػػػ هي التر ػػػػدتيح الم تتػػػػة الض أػػػػح ةح م ػػػػة الم رمػػػػةح ط

 ـ.1986

هػػػ(ح تحل ػؽ: أحمػد  ػد رح دار 276أتك محمد ،تداا تػف مىػحـ تػف قت تػة الػد هكرم )الشعر والشعراء   .142
 ـ.1958-هػػػ1377ح 2الحد ثح اللدهرةح ط

ح أتػك الحىػ ف أحمػد تػف َّػدرس تػف ة ومس ئلي  وسنف العرب في  الميػ الص مبي في فقو اللغة العربي .143
ح 1هػػػػ(ح ،حٌػؽ ،ح ػا كك ػ  حكا ػ ا: أحمػد حىػف تىػوح دار ال تػب ال حم ػةح ت ػػركتح ط395ز ر ػد )ت
 ـ.1997-هػػػ1418

هػػػػػػ(ح تحل ػػػؽ: أحمػػػد 393إىػػػمد، ؿ تػػػف حمػػػدد ال ػػػكهرم )تالصػػػم ح تػػػ ج اللغػػػة وصػػػم ح العربيػػػة   .144
 ـ.1987-هػػػ1417ح 4لحمال  فح ت ركتح ط ،طدرح دار ال حـ

المىهد الأح ع المختأر مف الىػهف تهلػؿ ال ػدؿ ،ػف ال ػدؿ ،ػف رىػكؿ اا أػحو اا صميا مسلـ " .145
هػػػػ(ح تحل ػؽ: محمػد َّػؤاد ،تػػدالتدقيح دار 261ح مىػحـ تػف الح ػدج الل ػػ رم اله ىػدتكرم )ت"،ح ػا كىػحـ

 .إح دء التراث ال رتيح ت ركت
ح 1حمػػػد ،حػػػي الأػػػدتكهيح دار الأػػػدتكهي لحطتد،ػػػة كاله ػػػر كالتكز ػػػ ح اللػػػدهرةح طح مصػػػفوة التف سػػػير .146

 ـ.1997-هػػ1417

ح محمػػكد هححػػةح دار الكَّػػدء لػػده د الطتد،ػػة كاله ػػرح افىػػ هدر ةح صػػور تػػأليؼ ال ػػالـ عنػػد ابػػف ىشػػ ـ .147
 ـ.2006ح 1مأرح ط

كم ال مهػػػػي ح  ح ػػػػو تػػػػف حمػػػػزة ال حػػػػالطػػػػراز المتضػػػػمف ألسػػػػرار البالغػػػػة وعلػػػػـو مقػػػػ ئؽ اإلعجػػػػ ز .148
 .ـ2000-هػػػػػ1423ح 1هػػػػػػػ(ح الم تتة ال أر ةح ت ركتح ط745)ت

هػػػػػ(ح تحل ػػػؽ: الػػػد تكر 773ح تهػػػدء الػػػد ف الىػػػت ي )تعػػػروس األفػػػراح فػػػي شػػػرح تلخػػػيص المفتػػػ ح .149
 ـ.2113-هػػ1423ح 1،تدالحم د ههداكمح الم تتة ال أر ة لحطتد،ة كاله رح ت ركتح ط

ح محمػػد حمدىػػة ،تػػدالحط ؼح م تتػػة أـ اللػػرلح يف القػػديـ والمػػديثالعالمػػة اإلعرابيػػة فػػي الجملػػة بػػ .150
 ـ.1984ح 1ال ك تح ط

ح 3"ح أحمػد مأػطضو المراغػيح دار ال تػب ال حم ػةح ت ػركتح طعلـو البالغة" البي ف والمع ني والبدي  .151
 ـ.1993-هػػػ1414

 ـ.1975ح 4هػػػػػ(ح دار الم درؼح مأرح ط1437 مدؿ ت ر )ت علـ اللغة الع ـ )األصوات(  .152
-هػػػػػػ1430ح 1د ال ز ػػز ،ت ػػػؽح دار الهه ػػة لحطتد،ػػػة كاله ػػرح ت ػػػركتح لتهػػدفح طتػػػح ،علػػـ المعػػػ ني .153

 ـ.2009
ح َّ ػػؿ حىػػف ،تػػدسح دار الهضػػدلس لحه ػػر ِغػػذاء الجنػػ ف بثمػػر الجنػػ ف مم ضػػرات فػػي علػػـو القػػرآف .154

 ـ2007-هػػػ1427ح 1كالتكز  ح ،مدفح األردفح ط
ح أتػػػػػك الحىػػػػػف الهػػػػػكرم ،حػػػػػي تػػػػػف محمػػػػػد الأضدقىػػػػػي المػػػػػدل ي غيػػػػػث النفػػػػػ  فػػػػػي القػػػػػراءات السػػػػػب  .155

 ـ.2114-هػػػػ1425ح 1هػػػ(ح تحل ؽ: أحمد محمكد الحض دفح دار ال تب ال حم ةح ت ركتح ط1118ت)

ح دار إ ػالؼ ح ،ثمػدف تػف محمػد الخمػ سَفِبُيداىـ اْقتَػده "قػراءة تأصػيلية فػي ِسػَير وقصػص األنبيػ ء" .156
 ـ.2010-هػػ1431ح 1الدكل ة لحه ر كالتكز  ح ال ك تح ط
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محمػػػد تػػػف ،حػػػي ال ػػػك دهي فػػػتا القػػػدير الجػػػ م  بػػػيف فنػػػي الروايػػػة والدرايػػػة مػػػف علػػػـ التفسػػػير   .157
 هػػػ.1414دار اتف  ث رح دار ال حـ الط بح دم ؽح ت ركتح  هػػػ(ح1251ت)
هػػػػػػ(ح 761ك ىػ  د خح ػؿ تػف    حػدم ال اللػي )تأػالح الػد ف أتػ الفصوؿ المفيدة في الواو المزيػدة  .158

 ـ.1991-هػػػػػ1411ح 1تحل ؽ: حىف ال د،رح دار الت  رح ،مدفح ط

 ـ.1986-هػػ1406ح 1إتراه ـ ال مىدفح  دم ة ال ك تح ط الفعؿ في القرآف تعديتو ولزومو  .159
هػػػػ(ح دراىػػة 898ح هػػكر الػػد ف ،تػػد الػػرحمف ال ػػدمي )تالفوائػػد الضػػي ئية شػػرح   فيػػة ابػػف الم جػػب .160

 ـ.2113-هػػ1423ح 1كتحل ؽ: الد تكر أىدمة طا الرَّد،يح دار ا َّدؽ ال رت ةح اللدهرةح ط

 ـ.1994ح 7ح محمد ،حي الىٌ دح دار الم درؼح اللدهرةح طفي علـ النمو .161
ح مهػدم المخزكمػيح م تتػة مأػطضو في النمو العربي )قواعد وتطبيؽ( على المنيج العلمي المديث .162

 ـ.1966ح 1كأك داح طالتدتي الححتي 
-هػػػػػ1406ح 2ح مهػػػدم المخزكمػػػيح دار الرالػػػد ال رتػػػيح ت ػػػركتح طفػػػي النمػػػو العربػػػي نقػػػد وتوجيػػػو .163

 .ـ1986
 ـ.2011هػػػ(ح دار التكَّ ل ة لحتراثح اللدهرةح 1376ح ،تد الرحمف الى دم )تقصص القرآف .164
-هػػػػػ1430ح 3فح طح َّ ػػؿ حىػػف ،ٌتػػدسح دار الهضػػدلس لحه ػػر كالتكز ػػ ح األردقصػػص القػػرآف ال ػػريـ .165

 ـ.2010
ح ،تد ال ر ـ الخط بح دار الم رَّػة لحطتد،ػة كاله ػرح ت ػركتح القصص القرآني في منظومو ومفيومو .166

 .ـح كطت ة دار الض ر ال رتيح د.طح د.ػػت1975ح 2لتهدفح ط
ح الهػددم ال طػالكمح دار محمػد قض ي  اللغة في  تب التفسير دراسة فػي المػنيج والتأويػؿ واإلعجػ ز .167

 ـ.1198ح 1الحدمي لحه ر كالتكز  ح أضدقسح تكهسح ط،حي 
 .ـ2015ح 1ح هدد ة اله درح دار ال تب ال حم ةح ت ركتح طالقرائف بيف اللغوييف واألصولييف .168
هػػػػ(ح تحل ػؽ: محمػد أتػك الض ػػؿ 285ٌرد )تتػح أتػك ال تػدس محمػد تػػف  ز ػد المفػي اللغػة واألدب ال  مػؿ .169

 ـ.1997-هػػ1417ح 3ط إتراه ـح دار الض ر ال رتيح اللدهرةح

هػػػػ(ح تحل ػؽ 181" تدب ى تك ا"ح أتك ت ر ،مرك تف ،ثمدف تػف قىهتػر الم ػركؼ تػػػ)ى تك ا( )ت ال ت ب .170
 ـ.1988-هػػػػ1418ح 3ك رح: األىتدذ ،تد الىالـ هدركفح م تتة الخده يح اللدهرةح ط

حٌللػػػا كقػػٌدـ لػػػا:  هػػػػػ(ح341ح أتػػك اللدىػػػـ ،تػػدالرحمف تػػػف إىػػحدؽ الز ػػػد ي )ت تػػ ب مػػػروؼ المعػػػ ني .171
 ـ.1986-هػػػ1416ح 2الد تكر ،حي الحمدح مؤىىة الرىدلةح ت ركتح دار األمؿح األردفح ط

هػػػػػػػ(ح تحل ػػػؽ: الػػػد تكر  ػػػكقي 324ح أتػػػك ت ػػػر تػػػف م دهػػػد التغػػػدادم )ت تػػػ ب السػػػبعة فػػػي القػػػراءات .172
 ـ.1981 -هػػػػػػ1411ح 2  ؼح دار الم درؼح مأرح ط

هػػػػػ(ح حللػػا ك،حٌػؽ ،ح ػػا: محمػػد 643المهت ػػب الهمػذاهي )تف المجيػػد  ال تػ ب الفريػػد فػػي إعػػراب القػػرآ .173
 ـ.2116-هػػػػ1427ح 1ح طلمد هة الهتك ةهظدـ الد ف الضت عح دار الزمدف لحه ر كالتكز  ح ا

 ػدر اا أتػك اللدىػـ محمػكد ال ش ؼ عف مق ئؽ غوامض التنزيؿ وعيوف األق ويؿ في وجوه التأويػؿ   .174
 ـ.1998. 1417ح 3هػػػ(ح دار ال تدب ال رتيح ت ركتح ط538)تتف ،مر الزمخ رم 

مد،ػػػة  شػػؼ المعػػػ ني فػػػي المتشػػػ بو مػػػف المثػػػ ني .175 هػػػػػػػ(ح تحل ػػػؽ كت ح ػػػؽ: 733)تح تػػدر الػػػد ف تػػف  ى
 .ـ1991-هػػػػػػ1411ح 1ح المهأكرةح طخحؼح دار الكَّدء لحطتد،ة كاله ر الد تكر ،تد ال كاد
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هػػػػ(ح تحل ػؽ: 1194ح أتػك التلػدء ال ضػكم الحهضػي )تاللغويػة ال لي ت معجػـ فػي المصػطلم ت والفػروؽ .176
 ـ.1998-هػػػػ1419ح 2،دهدف درك ش كمحمد المأرمح مؤىىة الرىدلةح ت ركتح ط

ح أتػك الحىػف ،حػي تػف إتػراه ـ الم ػركؼ تػػػ)الخدزف( لب ب التأويؿ في مع ني التنزيػؿ )تفسػير الخػ زف( .177
 ـ.2114-هػػػػ1425ح 1 تب ال حم ةح ت ركتح طهػػػ(ح تأح ع: محمد ،حي  ده فح دار ال725)ت

هػػػػػػ(ح 616ح أتػػك التلػػػدء ،تػػػداا تػػػف الحىػػػ ف ال  تػػػرم التغػػػدادم )تاللبػػػ ب فػػػي علػػػؿ البنػػػ ء واإلعػػػراب .178
 ـ.1995-هػػػػػ1416ح 1تحل ؽ: الد تكر ،تد افلا الهتهدفح دار الض رح دم ؽح ط

هػػػػػ(ح 711ر األهأػدرم افَّر لػي )تح محمػد تػف م ػػـر أتػك الض ػؿ  مػػدؿ الػد ف تػف مهظػػك لسػ ف العػػرب .179
 ـ.1993-هػػػػ1414ح 3دار أددرح ت ركتح ط

ح 1محمػد خطػدتيح المر ػز الثلػدَّي ال رتػيح ت ػركتح ط مدخؿ إلى انسج ـ الخطػ ب" "لس ني ت النص  .180
 ـ.1991

َّػكز ىػه ؿ هػزاؿح دار ال ػكهرة لحه ػر كالتكز ػ ح  لغة الموار في القرآف ال ريـ دراسة وظيفية أسػلوبية  .181
  ـ.2003ح 1،ٌمدفح األردفح ط

 ـ.1994ح تٌمدـ حٌىدفح دار الثلدَّةح الدار الت  دءح المغربح د.طح اللغة العربية معن ى  ومبن ى  .182

ح محمػػػػد تػػػػف حىػػػػف تػػػػف ًىػػػػتدعح  ػػػػمس الػػػػد فح الم ػػػػركؼ تػػػػدتف الأػػػػدلغ اللممػػػػة فػػػػي شػػػػرح الملمػػػػة .183
إتػراه ـ الأػد،دمح ،مػددة التحػث ال حمػي تدل دم ػة افىػالم ةح المد هػة الهتك ػػةح  هػػػػػ(ح تحل ػؽ:721)ت
 ـ.2114ح 1ط

هػػػػ(ح تحل ػؽ: َّػدلز َّػدرسح دار ال تػب 392ح أتك الضتع ،ثمدف تف  هػي المكأػحي )تاللم  في العربية .184
 الثلدَّ ةح ال ك تح د.طح د.ت.

هػػػػ(ح تحل ػػؽ: ىػػت   381ىػػدتكرم )تح أتػػك ت ػػر أحمػػد تػػف الحىػػ ف اله فػػي القػػراءات العشػػر المبسػػوط .185
 ـ.1981حد  ميح م م  الحغة ال رت ةح دم ؽح 

هػػػػ(ح 637ح  ػػ دء الػػد ف تػػف األث ػػر هأػػر اا تػػف محمػػد )تالمثػػؿ السػػ ئر فػػي أدب ال  تػػب والشػػ عر .186
تحل ػػػؽ: أحمػػػد الحػػػكَّي كزم حػػػاح دار هه ػػػة مأػػػر لحطتد،ػػػة كاله ػػػر كالتكز ػػػ ح َّ دلػػػةح اللػػػدهرةح د.طح 

 د.ت.

 هػػػػ(ح392الضػتع ،ثمػدف تػف  هػي )ت أتػكي تبييف وجوه شػواذ القػراءات واإليضػ ح عنيػ   الممتسب ف .187
 ـ.1986-هػػػػ1416تحل ؽ: ،حي اله دم هدأؼ كآخر فح دار ىز  ف لحطتد،ة كاله رح اىتدهتكؿح 

د الحػػؽ تػػف غدلػػب تػػف ،ط ػػة األهدلىػػي ح أتػػك محمػػد ،تػػالممػػرر الػػوجيز فػػي تفسػػير ال تػػ ب العزيػػز .188
 هػػػ.1422ح 1ح طمحمدح دار ال تب ال حم ةح ت ركت ؽ: ،تد الىالـ ،تد ال دَّي هػػ(ح تحل546)ت

هػػػػ(ح تحل ػؽ:  كىػؼ ال ػ ف 666ح أتك ،تداا ز ف الد ف محمد تف أتي ت ر الػرازم )تمخت ر الصم ح .189
 ـ.1999-هػػػػػػ1421ح 5محمدح الم تتة ال أر ةح الدار الهمكذ  ةح ت ركتح أ داح ط

هػػػػػػ(ح تحل ػػػؽ: خح ػػػؿ إتػػػراه ـ 458حػػػو تػػػف إىػػػمد، ؿ تػػػف ىػػػ دا المرىػػػي )تح أتػػػك الحىػػػف ،المخصػػػص .190
 ـ.1996-هػػ1417ح 1 ضدؿح دار إح دء التراث ال رتيح ت ركتح ط

-هػػػػ1408ح 1ح محمكد أحمد هححةح دار الهه ة ال رت ةح ت ركتح طمدخؿ إلى دراسة الجملة العربية .191
 ـ.1988
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ح حدمػد أػددؽ قه تػيح م تتػة المهػدرح الزرقػدءح -وصػفيةدراسػة تمليليػة –المش ىد فػي القػرآف ال ػريـ  .192
 ـ.1984ح 1األردفح ط

هػػػػ(ح تحل ػػؽ: الػػد تكر حػػدتـ 437ح أتػػك محمػػد م ػػي تػػف أتػػي طدلػػب الل ىػػي )تمشػػ ؿ إعػػراب القػػرآف .193
 ـ.1984-هػػ1415ح 2ال دمفح مؤىىة الرىدلةح ت ركتح ط

هػػػػ(ح 771مػد تػف محمػد الض ػكمي )تح أتػك ال تػدس أحالمصب ح المنير في غريب الشرح ال بير للرافعي .194
 ـ.1977ح 2تحل ؽ: الد تكر ،تد ال ظ ـ ال هدكمح دار الم درؼح ط

هػػػػ(ح 911ح  ػالؿ الػد ف الىػ كطي )تالمط ل  السعيدة في شػرح الفريػدة فػي النمػو والصػرؼ والخػط .195
 ـ.1975-هػػػػ1395هتهدف  دى ف حى فح دار الرىدلة لحطتد،ةح تغدادح د. تحل ؽ: 

هػػػػ(ح تحل ػؽ: الػد تكر ،تػد 792ح ى د الد ف مى كد التضتدزاهي )تشرح تلخيص مفت ح العلـوالمطّوؿ  .196
 ـ.2111-هػػػػ1422ح 3الحم د ههداكمح دار ال تب ال حم ةح ت ركتح لتهدفح ط

" تضىػػ ر تػػدترم لحلػػرآف ال ػػر ـ تحىػػب ترت ػػب الهػػزكؿ..."ح ،تػػد الػػرحمف معػػ رج التف ُّػػر ودقػػ ئؽ التػػدبُّر .197
 ـ.2002-هػػػ1423ح 1م داهيح دار اللحـح دم ؽح طحىف حتٌه ة ال

-هػػػػػ1428ح 2الىػػدمراليح دار ،مػػدرح ،ٌمػػدفح األردفح ط أػػدلع ح َّد ػػؿمعػػ ني األبنيػػة فػػي العربيػػة .198
 ـ.2007

هػػػ(ح تحل ػؽ: الػد تكرة 215ح أتك الحىف ى  د تف مى دة الم ركؼ تدألخضش األكىط )تمع ني القرآف .199
 ـ.1991-هػػػػ1411ح 1ح اللدهرةح طهدل محمكد قرا،ةح م تتة الخده ي

هػػػػ(ح تحل ػؽ: أحمػد  كىػؼ اله ػدتي 217ح أتك ز ر د  ح ػو تػف ز ػدد تػف ،تػداا الضػراء )تمع ني القرآف .200
 ح د.ت.1كزم حاح دار المأر ة لحتال ؼ كالتر مةح مأرح ط

عرابو   .201  ح ؿ  ػحتيح هػػػػ(ح تحل ػؽ: ،تػدال311أتك إىحدؽ إتػراه ـ تػف الىػرم الز ػدج )تمع ني القرآف واع
 ـ.1988-هػػػ1418ح 1،دلـ ال تبح ت ركتح ط

-هػػػ1420ح 1َّد ؿ أدلع الىدمراليح دار الض ر لحطتد،ة كاله ػر كالتكز ػ ح ،ٌمػدفح طمع ني النمو   .202
 .ـ2000

مضهـك  دمؿ م  تحد د د لة األدكاتح محمد حىف ال ػر ؼح  معجـ مروؼ المع ني في القرآف ال ريـ .203
 ـ.1996-هػػػ1417ح 1مؤىىة الرىدلةح ت ركتح ط

-هػػػػػ1429ح 1ح أحمػػد مختػػدر ،مػػر كآخػػركفح ،ػػدلـ ال تػػبح اللػػدهرةح طمعجػػـ اللغػػة العربيػػة المع صػػرة .204
 ـ.2118

ح 1ح لتهػػػدفح طح أحمػػػد مطحػػػكبح الػػػدار ال رت ػػػة لحمكىػػػك،دتمعجػػػـ المصػػػطلم ت البالغيػػػة وتطورىػػػ  .205
 ـ.2006-هػػػ1427

هػػػػػػ(ح تحل ػػؽ ك ػػتط: األىػػتدذ 395ح أتػػك الحىػػ ف أحمػػد تػػف َّػػدرس تػػف ز ر ػػد )تمعجػػـ مقػػ ييس اللغػػة .206
 ـ.1979-هػػػ1399،تد الىالـ هدركفح دار الض ر لحطتد،ة كاله ر كالتكز  ح 

ل ػػركؽ الدكل ػػةح ح إتػػراه ـ مأػػطضو كآخػػركفح م مػػ  الحغػػة ال رت ػػةح اللػػدهرةح م تتػػة االمعجػػـ الوسػػيط .207
 ـ.2114-هػػػػ1425ح 4ط

،حػػػي تكَّ ػػػؽ الحمػػػد ك كىػػػؼ  م ػػػؿ الز،تػػػيح دار األمػػػؿح المعجػػػـ الػػػوافي فػػػي أدوات النمػػػو العربػػػي   .208
 ـ.1993-هػػ1414ح 2األردفح ط



281 
 

هػػػػػػػػ(ح حٌللػػػا كخػػػٌرج 761 مػػػدؿ الػػػد ف اتػػػف ه ػػػدـ األهأػػػدرم )تمغنػػػي اللبيػػػب عػػػف  تػػػب األع ريػػػب   .209
رؾح كمحمػػد ،حػػي حمػػد ااح را  ػػا: ىػػ  د األَّغػػدهيح دار الض ػػرح دم ػػؽح  ػػكاهدا: الػػد تكر مػػدزف المتػػد

 ـ.1964-هػػػػػػ1384ح 1ط

ح أتػػك ،تػػد اا محمػػد تػػف ،مػػر الت مػػي الػػرازم المحلػػب تضخػػر الػػد ف مفػػ تيا الغيػػب أو التفسػػير ال بيػػر .210
 هػػػ.1421ح 3هػػ(ح دار إح دء التراث ال رتيح ت ركتح لتهدفح ط616الرازم )ت

ي أبووول اسم اوووي اسناووود  بووو   ن وووغ اس صووونل  ب سنا ووو  ا  ووو    ح ي غريػػػب القػػػرآفالمفػػػردات فػػػ .211

ح 4تحل ػػػػؽ: أػػػػضكاف ،ػػػػدهدف الػػػػداكدمح دار اللحػػػػـح دم ػػػػؽح الػػػػدار ال ػػػػدم ةح ت ػػػػركتح ط هػػػػػػ(ح502)ت
 ـ.2119-هػػػػػ1431

هػػػ(ح تحل ػؽ: 538ح أتػك اللدىػـ محمػكد تػف ،مػرك الزمخ ػرم  ػدر اا )تالمفصؿ في صنعة اإلعػراب .212
 ـ.1993ح 1تك مححـح م تتة الهالؿح ت ركتح ط،حي 

هػػػ(ح تحل ػؽ: محمػد ،تػدالخدلؽ ، ػ مةح ل هػة 285أتػك ال تػدس محمػد تػف  ز ػد المتػٌرد )تالمقتضػب   .213
 ـ.1963-هػػ1382ح 3إح دء التراث افىالميح اللدهرةح ط

ح دار غر ػػػب لحطتد،ػػػة كاله ػػػر كالتكز ػػػ ح اللػػػدمقومػػػ ت الجملػػػة العربيػػػة .214 ح 1هرةح طح ،حػػػي أتػػػك الم ػػػدـر
 ـ.2007

ح أتك ز ر د  ح و تف ،حي تف الحىػ ف الم ػركؼ تدلخط ػب التتر ػزم الملخص في إعراب القرآف ال ريـ .215
 ـ.2114-هػػػ1425 ح و مرادح دار الحد ثح اللدهرةح )د.ط(ح د. هػػػ(ح تحل ؽ: 512)ت

 ـ.1966ح 3ح إتراه ـ أه سح م تتة األه حك المأر ةح اللدهرةح طمف أسرار اللغة .216

محمػػد األمػػ ف الخ ػػرمح م تتػػة كهتػػةح  أسػػرار مػػروؼ العطػػؼ فػػي الػػذ ر الم ػػيـ "الفػػ ء  ثػػـ"  مػػف .217
 ـ.1993-هػػ1414ح 1اللدهرةح ط

ح ،تػد الػرح ـ حمػدافح تلػد ـ: األىػتدذ الػد تكر أػددؽ أتػك ىػح مدفح م تتػة مف أس ليب التعبير القرآنػي .218
 ـ.2017-هػػ1438ح 1ىم ر مهأكر لحطتد،ة كاله رح غزةح َّحىط فح ط

هػػػػػ(ح هه ػػة مأػػر لحطتد،ػػة كاله ػػرح اللػػدهرةح د.طح 1384ح أحمػػد أحمػػد تػػدكم )تمػػف بالغػػة القػػرآف .219
 ـ.2005

ح ،تػد ال ز ػز ،تػد الم طػي ،رَّػاح ،ػدلـ مف بالغة النظـ العربي دراسة تمليلية لمس ئؿ علػـ المعػ ني .220
 ـ.1984-هػػػػػ1405ح 2ال تبح ت ركتح ط

هػػػػػ(ح حللػػا ك،حٌػػؽ ،ح ػػا: 581ف أحمػد الىػػه حي )تالػػرحمف تػػح أتػك اللدىػػـ ،تػػد نتػػ ئج الف ػػر فػػي النمػػو .221
 ـ.1992-هػػػ1412ح 1ح دار ال تب ال حم ةح ت ركتح طكزم حاال  ف ،ددؿ ،تد المك كد 

ح ،تػػػد الحط ػػػؼ محمػػػد الخط ػػػب كىػػػ د مأػػػحكحح م تتػػػة دار ال ركتػػػة لحه ػػػر كالتكز ػػػ ح نمػػػو العربيػػػة .222
 ـ.2001-هػػػػ1422ح 1ال ك تح ط

-هػػػػػ1418ح 2ح  م ػػؿ أحمػػد ظضػػرح مطػػدت  الأػػضدح م ػػة الم رمػػةح طقواعػػد وشػػواىدالنمػػو القرآنػػي  .223
 ـ.1998

ح ،مػر محمػد أتػك خرمػةح ،ػدلـ ال تػب الحػد ثح إرتػدح األردفح نمو النص "نقػد النظريػة وبنػ ء أخػرى" .224
 ـ.2004-هػػػػ1425ح 1ط

 ـ.2016ح 19هػػ(ح دار الم درؼح مأرح ط1398ح ،ٌتدس حىف )تالنمو الوافي .225



282 
 

-هػػػػػ1433ح 1ح ىػػػ د حىػػػف ،ح ػػػكمح دار أػػػضدء لحه ػػػر كالتكز ػػػ ح ،ٌمػػػدفح األردفح طلوسػػػيطالنمػػػو ا .226
 ـ.2012

هػػػػػ(ح 833م )تأتك الخ ر محمد تف محمد الدم ػلي الم ػهكر تػدتف ال ػزر  النشر في القراءات العشر  .227
 محمد ،حي ال تدعح دار ال تب ال حم ةح ت ركتح د.طح د.ت.أٌححا كرا  ا: أ. 

ح م تتػػة لتهػػدف هد ػػركفح ت ػػركتح لػػربط فػػي تر يػػب الجملػػة العربيػػة  مصػػطفى مميػػدةنظػػ ـ اَلرتبػػ ط وا .228
 ـ.1997ح 1ط

-ق1426ح 1ح  ر ـ حى ف الخدلدمح دار أضدء لحه ر كالتكز ػ ح ،ٌمػدفح طنظرات في الجملة العربية .229
 .ـ2005

وجػوه النظرية البالغية عند اإلم ـ الزمخشري في ال ش ؼ عف مقػ ئؽ التنزيػؿ وعيػوف األق ويػؿ فػي  .230
 ـ.2014ح 1ح ،ط ة هد ؼ الغكؿح دار  دَّد ال حم ة لحه ر كالتكز  ح ،ٌمدفح األردفح طالتأويؿ

هػػػػ(ح دار 885ح ترهػػدف الػػد ف إتػػراه ـ تػػف ،مػػر التلػػد،ي )تنظػػـ الػػدرر فػػي تن سػػب اآليػػ ت والسػػور .231
 ـ.1984-هػػ1414ال تدب الىالميح اللدهرةح د.طح 

هػػػػػ(ح تحل ػػػؽ: ،تدالحمتػػػد 911الػػػد ف الىػػػ كطي )تح  ػػػالؿ فػػػي شػػػرح جمػػػ  الجوامػػػ  ىمػػػ  اليوامػػػ  .232
 ههداكمح الم تتة التكَّ ل ةح مأرح د.طح د.ت.

هػػػػ(ح 681محمد اتف خٌح ػدف )ت ح أتك ال تدس  مس الد ف أحمد تفوفي ف األعي ف وأنب ء أبن ء الزم ف .233
 ـ.1994ح 1تحل ؽ: إحىدف ،تدسح دار أددرح ت ركتح ط

 الرس ئؿ العلمية: -ث نًي 
ح تػف م ىػ ة رَّ لػةح رىػدلة مد ىػت رح  دم ػة الصرفية ودَلَلتي  في سورة يوسؼ عليو السػالـاألبنية  .1

 ـ.2114-هػػػػػػ1425مهتكرم قىهط هةح  ح ة ا دابح ال زالرح 
ح ىػػ ركاف ،تػػد الزهػػرة ال هػػدتيح اإلجمػػ ؿ والتفصػػيؿ فػػي التعبيػػر القرآنػػي" دراسػػة فػػي الدَللػػة القرآنيػػة" .2

 ـ.2116-هػػ1427ح  دم ة ال كَّةح ال راؽح رىدلة د تكرااح  ح ة ا داب
ح أىػػػمدء مكىػػػو الح مػػػكفح رىػػدلة مد ىػػػت رح  دم ػػػة مؤتػػػةح أسػػػلوب التو يػػػد فػػػي  تػػػب إعػػػراب القػػػرآف .3

 ـ.2111
ح  ػد ر  ػه در تػد كمح رىػدلة د تػكرااح  ح ػة ا دابح  دم ػة تغػدادح التقييد بػ لتواب  فػي القػرآف ال ػريـ .4

 ـ.1996-هػػ1417إ راؼ: الد تكر َّد ؿ الىدمراليح 
ح  ضد ػػة تهػػت مكىػػو تػػف أحمػػد الغػػد رح رىػػدلة مد ىػػت رح  دم ػػة المحػػؾ الجملػػة الموّسػػعة فػػي القػػرآف .5

 ـ.2114-هػػػ1426ى كدح الممح ة ال رت ة الى كد ةح 
ح حىػ ف  كىػؼ  َّػي قػزؽح رىػدلة مد ىػت رح  دم ػة ال رمػكؾح  ح ػة ا دابح الم ؿ فػي القػرآف ال ػريـ .6

 ـ.1986األردفح 
هػػػػ(ح تحل ػؽ: 469تالم ركؼ تدتف تدت ػدذ ) تف أحمد أتك الحىف الهحكم طدهرلزج جي  شرح جمؿ ا .7

 ـ.2003-هػػ1424حى ف ،حي الى دمح رىدلة د تكراةح  ح ة ا دابح  دم ة تغدادح 
مهػػػد ،تػػػدالرحمف النعػػػت(   -المػػػ ؿ -ظػػػ ىرة تعػػػدد الوظيفػػػة النمويػػػة فػػػي التر يػػػب اللغػػػوي )الخبػػػر .8

 ـ.2118-هػػػ1429ى كدح الى كد ةح  المحؾ  دم ةالىت  يح رىدلة مد ىت رح 
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 مػػدؿ رَّ ػػؽ الحػػدج ،حػػيح رىػػدلة مد ىػػت رح  دم ػػة  الػػنظـ القرآنػػي فػػي سػػورة يوسػػؼ عليػػو السػػالـ  .9
 ـ.2111-هػػػ1421اله دح الكطه ةح هدتحسح َّحىط فح 

 المجالت العلمية:  -ث لثً 
ح َّػد ز أػدلع الخط ػبح مل ػة سػبأ اإلعج ز القرآني البي ني في آي ت قصة سليم ف عليػو السػالـ مػ  .4

 ـ.2111(ح 2(ح ع )17م حة  دم ة دم ؽح ـ )
ح ،ػالء الػد ف الغرا تػةح م حػة دراىػدت ال حػـك الجملة الطلبية في سورة يوسؼ "دراسة تر يبيػة دَلليػة" .9

 ـ.2114(ح 1(ح ع )41افهىده ة كا  تمد، ةح م حد )

 ػؿ  كىػؼ  كىػػؼ ز ػدح م حػة  ح ػػة ا دابح ح َّىػػود العطػؼ ووظ ئفػو التر يبيػػة والدَلليػة فػػي سػورة .3
 ـح  زء )ب(.2115 كه كح  -(ح إتر ؿ43 دم ة ، ف  مسح الم حد )

ح هػدل محمػد أػدلع الحػد ثيح م حػة المستوي ت الدَللية في نظرية النظـ عند عبد الق ىر الجرجػ ني .1
 .ـ2002(ح 58األدبح تغدادح ع )

 .2115(ح 13 رتالءح ال راؽح ع ) ح ،مدر ه مة هغ مشح  دم ةالمفعوؿ معو في العربية .5
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 انكريم انقرآن يف" األنبياء قصص آيات"  مهحق
 

 عددى  رقـ اآلي ت اسـ السورة الرقـ
 86 (133-122)ح(113-31) البقرة 1
 18 (55-38) آؿ عمراف 2
 15 (118-111)ح (26-21) الم ئدة 3
 17 (91-74) األنع ـ 4
-159)ح (157-113)ح (93-59) (25-19) األعراؼ 5

162) 
111 

 18 (44-42(ح )19-5) األنف ؿ 6
 1 (41) التوبة 7
 24 (98)ح (93-71) يونس 8
 76 (111-51) (ح49-25) ىود 9

 111 (111-1) يوسؼ 11
 21 (41-35)ح (17-5) إبراىيـ 11
 66 (99-87) (ح84-51) (ح44-26) المجر 12
 15 (114-111(ح )65-59 )ح(4-1) اإلسراء 13
 23 (82-61) ال يؼ 14
 44 (58-41)ح (37-27)ح (15-1) مريـ 15
 111 (123-115)ح (99-9) طو 16
 43 (91-48) األنبي ء 17
 3 (28-26) المج 18
 27 (49-23) المؤمنوف 19
 6 (41-35) الفرق ف 21
 166 (191-115) (ح89-11) الشعراء 21
 52 (58-7) النمؿ 22
 44 (45-2) القصص 23
 27 (41-14) العن بوت 24
 2 (24-23) السجدة 25
 22 (52-51)ح (27-9) األمزاب 26
 5 (14-11) سبأ 27
 74 (148-75) الص ف ت 28
 44 (85-71)ح (48-31)ح (26-17) ص 29
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 15 (37-23) غ فر 31
 6 (18-13) فصلت 31
 24 (66-46)ح (28-26) الزخرؼ 32
 21 (37-17) الدخ ف 33
 12 (32-21) األمق ؼ 34
 1 (28) الفتا 35
 4 (15-12) ؽ 36
 23 (46-24) الذاري ت 37
 34 (42-9) القمر 38
 5 (9-5) الصؼ 39
 5 (5-1) التمريـ 41
 3 (51-48) القلـ 41
 9 (12-4) الم قة 42
 28 (28-1) نوح 43
 12 (26-15) الن زع ت 44
 5 (15-11) الشمس 45

 (1457)  اإلجم ليعدد اآلي ت 


