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Abstract 

The research includes discussing a group of relationships that 
connect the special meanings to be suitable when they are structured to 
illustrate their purpose. Thus, the Arabic sentence is governed by a group 
of relationships mixed in well-structured tissue. The syntactical contexts 
reveal those relationships that support in determining the syntactical 
meaning as predication which is the relationship connecting subject and 
predicate or verb and subject,… etc. 

The significant contexts are important in connecting the sentence 
parts for the sentence depends, in cohering its context, the harmony of its 
structuring style, constructing its words, and determining the syntactical 
meaning of words, on those contexts. Thus, the significant contexts have 
an influence on the text, its harmony, and displaying vocabularies the 
sentence. 

 
ممخص البحث 

التي تربط بيف المعاني الخاصة حتى  يتضمف البحث الحديث عف مجمكعة العالقات
لذا تحكـ الجممة العربية مجمكعة مف العالقات  ،تككف صالحة عند تركيبيا لبياف المراد منيا

كالقرائف النحكية ىي التي تكشؼ ىذه العالقات التي تفيد في تحديد  ،المتشابكة في نسيج متالحـ
لمعنى النحكم كاإلسناد مثالن كىي العالقة الرابطة بيف المبتدأ كالخبر أك بيف الفعؿ كالفاعؿ ا

  .كغيرىا مف العالقات
ألف الجممة تعتمد عمييا  ،كتعد القرائف المعنكية مف القرائف الميمة التي تربط بيف أجزاء الجممة

تساؽ طريقة تركيبيا تفيد تحديد المعنى النحكم كرصؼ الكممات فييا، ك ،في ربط سياقيا كا 
براز األلفاظ في الجممة .لمكممة نسياقو كا  . فالقرائف المعنكية ليا أثر في كركد النص كا 
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التمهيد 
ًمؽى الشيء يعمؽ عمقان  كالعالقة بكسر العيف يستعمؿ . "(ُ)لزمو :كعمؽ بو عالقة كعمكقا ،عى

 ،عالقة القكس كالكسط :لكسربا ،العالقة :كفي الصحاح ،كبالفتح في المعاني ،في المحسكسات
. (ِ)"كنحكىما ،عالقة الخصكمة كالمحبة :كبالفتح ،كنحكىا

ٍدكي الشيء ،أصؿ كاحد :السيف كالكاك كالقاؼ"فمف السكؽ  ،اما السياؽ . كىك حى
كيقاؿ سقت كؿ شيء كالجمع  ،ما استيؽ مف الدكاب :كالسيقة .ساقو يسكقو سكقان  :يقاؿ

السَّكؽ معركؼ ساؽ اإلبؿ كغيرىا يسكقيا سكقا كسياقا كىك "ب كجاء في لساف العر. (ّ)"أسكاؽ
سائؽ كسٌكاؽ شٌدد لممبالغة قاؿ الخطـ القيسي كيقاؿ ألبي زغبة الخارجي 

* قد لٌفيا الميؿ بسٌكاؽو حيطىَـّ * 
يسكقيا إلى  "ئؽقيؿ في التفسير سا ،[ُِ: ؽ] ٺٿ ٿڑ ڍ ڈ ڈ ڍٺكقكلو تعالى 

كفي الحديث يىٍقديميا كمنو ركيدؾ سكقؾ بالقكارير كقد  ،...امحشرىا كشييد يشيد عمييا بعممو
. (ْ)..".ككذلؾ تفاكدت فيي متقاكدة كمتساكقة ،انساقت كتساكقت اإلبؿ تساكقا إذا تتابعت

مف ذلؾ نستنتج أف السياؽ ىك الكركد كاالنسياؽ لمنص مع النظر إلى التأثيرات الخارجية 
كالمقصكد بو ربط الكالـ مع بعض ربطا " التعميؽ"ة أخرل فالعالقات السياقية أك بعبار ،كركدىما
كالتعميؽ يستعممو النحكيكف في المجركرات، " :يقكؿ ابف مضاء .(ٓ)مع قكاعد المغة المعينة يتمشى

 (ٔ)..."كأنا أستعممو في المجركرات كالفاعميف كالمفعكليف
المركزية في النحك  كفي رأم تماـ حساف الذم أقاـ منيجو عمى فكرة التعميؽ كىي الفكرة

الذم اقاـ نظريتو عمى فكرة " فيرث"كمقتفيا اثر استاذه  .العربي كقد استميميا مف الجرجاني
السياؽ، عمى الرغـ مف أف ىذه الفكرة قد عالجيا عمماء المغة قديما مف خالؿ إدراكيـ أثر السياؽ 

نت نظرية متكاممة، قد تكسع في معالجتيا بحيث كك (فيرث)في فيـ الحدث المغكم، إال أف 
كأصبحت أساس المدرسة المغكية االجتماعية، فقد عالج ىذا العالـ جميع الظركؼ المغكية لتحديد 

كاستطاع تماـ حساف ] "المعنى كظيفتو السياؽ"ثـ حاكؿ إثبات صدؽ المقكلة بأف المعنى، كمف 
تعميؽ النحكم عند عبد كاؿ (فيرث)عند  (نظرية السياؽ)بذكائو المغكم أف يربط بيف ىذه النظرية 

كانتيى ىذا التأثير عنده . (المقاؿ)كالسياؽ المغكم  (الحاؿ) فيما يسمى سياؽ القاىر الجرجاني،
                                         

. ُِٓ/ْ :مقاييس المغة البف فارس :ينظر   (ُ)
 .ُُّٓ/ْ :لمجكىرم (تاج المغة كصحاح العربية)الصحاح  :كينظر ،ُِٔ :التعريفات لمجرجاني   (ِ)

 .ُُٕ/ّ :مقاييس المغة   (ّ)

في تفسير  ُٖٕ/ّ :(لتأكيؿمدارؾ التنزيؿ كحقائؽ ا) تفسير النسفي :ينظر ،ُُٕ/ّ :لساف العرب البف منظكر   (ْ)
 .االية

 .ّٔ: التفكير المغكم بيف القديـ كالجديد، كماؿ بشر: ينظر   (ٓ)

 .َُٕ: الرد عمى النحاة البف مضاء القرطبي   (ٔ)
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الذم تبناه، كبنى عميو فكرة القرائف بعد قراءتو عبد القاىر الجرجاني  بالمنيج الكصفي الكظيفي،
 –بناء عمييا  -راساتو المغكية محاكال، كجعميا محكر كتبو كمقاالتو كد[كفكرة التعميؽ النحكم عنده

إف . (ُ)تفسير العالقات النحكية التي تعتمد عمى القرائف المعنكية كالمفظية لتكضيح المبنى النحكم
ألف  ،فيـ التعميؽ عمى كجيو كاؼو كحده لمقضاء عمى خرافة العمؿ النحكم كالعكامؿ النحكية

كيفسر العالقات بينيا عمى صكرة أكفى  ،السياؽالتعميؽ يحدد بكاسطة القرائف معاني األبكاب في 
كال يكفينا في شرح فكرة التعميؽ أف  .كأكثر نفعا في التحميؿ المغكم ليذه المعاني الكظيفية النحكية

نما ينبغي لنا أف  ،نرجع الفضؿ كالمزية إلى معاني النحك كأحكامو في عمكـ يشبو عمكـ عبارتو كا 
القرائف "كالثاني ىك  ،حت عنكانيف أحدىما العالقات السياقيةنتصدل لمتعميؽ النحكم بالتفصيؿ ت

كتتضح بيا األبكاب ىي في  ،فإذا عممنا أف العالقات السياقية التي تربط بيف األبكاب" المفظية
فقد عممنا اف العنكانيف المذككريف مف الناحيتيف المعنكية كالمفظية ىما " قرائف معنكية"الحقيقة 

يؽ إذا ىك اإلطار الضركرم لمتحميؿ النحكم أك كما يسميو النحاة فالتعؿ ،مناط التعميؽ
 –النسبة  –التخصيص  –فقرائف التعميؽ المقالية تقسـ إلى معنكية تشمؿ اإلسناد . (ِ)"اإلعراب"

. المخالفة –التبعية 
.  (ّ)األداة –الربط التضاـ  –المطابقة  –الصيغة  –الرتبة  –كقرائف لفظية تشتمؿ عمى اإلعراب 

كىذه العالقات ما ىى اال قرائف  مف ذلؾ يتبيف اف التعميؽ النحكم ىك العالقات السياقية،
. لفظية كمعنكية تفيد في تحديد المعنى النحكم

 
: القرائن المعنوية

كالنسبة بيف الفعؿ كالفاعؿ أك بيف  ،(ْ)كىي العالقة الرابطة بيف المسند كالمسند إليو :اإلسناد :أوالً 
ڱ ڱ ڱ  ں  ں   ڱٺ كما في قكلو تعالى ،لفاعؿ أك بيف المبتدأ كالخبربيف الفعؿ كنائب ا

ھ  ھ  ٺ ،[ّ: األحقاؼ] ٺڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  

: األحقاؼ] ٺھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ې   ې  ۉ  ۉ
ْ] 

كغيرىا مف الجمؿ تتضح فييا . (خمقكا –أرأيتـ  –تدعكف  –انذركا  –كفركا  –خمقنا )فالجمؿ 
. التي أسندت إلييا األفعاؿ (الضمائر)كالمسند إليو  (الفعؿ)عالقة االسناد بيف المسند 

                                         

، كنظرية القرائف في التحميؿ المغكم، خالد بسندم، مجمة اتحاد ٔٔ-ْٔ:دراسات في عمـ المغة، كماؿ بشر: ينظر   (ُ)
 .ـََِٕ -ِعدد ْربية لالداب، مجمد الجامعات الع

،  ُٖٗ: لغة العربية معناىا كمبناىااؿ ،ّٖ-ِٖ:مشكمة العامؿ النحكم كنظرية االقتضاء، فخر الديف قباكة: ينظر  (ِ)
 .ِٔ-ِٓ:النحك كالسياؽ الصكتي، احمد كشؾ

. َُٗ :المغة العربية معناىا كمبناىا:ينظر   (ّ)
 .ْٗ-ْٖ :جكاىر البالغة: ينظر   (ْ)
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ڦ ڦ ڦ ڦ پ پ پ  ٱٺكمف النسبة بيف الفعؿ كنائب الفاعؿ قكلو تعالى 

 [َِ:األحقاؼ] ٺڤ  ڤ ىئ  ىئ ىئ ېئ  ېئ ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئٺ ،[ٔ:األحقاؼ]ٺپٹ
كالمسند  (الفعؿ)المسند  تتضح فييا عالقة اإلسناد بيف (...-ييعرض  –حيشر )فجممة 

. كغيرىا مف الصيغ (نائب الفاعؿ )إليو 
نائب فاعؿ مرفكع  :الناس/ فعؿ ماض مبني لممجيكؿ مبني عمى الفتح  (حيشر الناس)فػ 

عمى  كالذيف اسـ مكصكؿ مبني ،فعؿ مضارع مبني لممجيكؿ :ييعرض ٺۈئ ۈئٺ ككذا قكلو تعالى
. الفتح في محؿ رفع نائب فاعؿ

 ()مثال في قكؿ المكلى  (الخبر)كالمسند  (المبتدأ)اد بيف المسند إليو كاتضح اإلسف
ڭ ڭ ې  ې   ٺ كقكلو سبحانو  .[ْ: األحقاؼ] ٺى ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ  ۉ ې ېٴۇ ېٺ

 ٺۉ  ۉ  ې  ې  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ىى  ې    ې   ې  ې

  .[ُٖ: األحقاؼ]

 .(ُ)ة مع اهلل كالمقصكد بيذا أم اف ليـ شرؾ ،مبتدأ مؤخر (شرؾ) ،خبر مقدـ (ليـ)
بأنيـ "خبره كعنى بذلؾ  (الذيف) –اسـ إشارة مبني عمى الفتح في محؿ رفع مبتدأ  (أكلئؾ)كقكلو 

ألنو يدؿ عمى أنو مف أىميا لذلؾ جيبَّ عنو اف كاف  (ِ)أىؿ النار كىك يرد النزكؿ في عبد الرحمف
المعنى العاـ لمسياؽ كذلؾ  فاإلسناد إحدل القرائف التي تدؿ عمى .كغيرىا مف الجمؿ (ّ)"إلسالمو

. بالتضاـ مع القرائف األخرل
ڀ ڀ ڀ ڦ ٺ  كقد تبرز قرينة اإلسناد صكرة الفاعؿ مف المفعكؿ كما في قكلو تعالى

 .[ٖ: األحقاؼ] ٺڦ   ڦ  ڦ  چ   چ  چ  چ  ڃڃ  
 ،أبرزت صكرة الفاعؿ مف المفعكؿ كذلؾ ببياف حاؿ المسند كالمسند إليو –قرينة اإلسناد 

ڀ  ڀ   ڀڀ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  چ   چ  چ  چ  ٺ عند قكلو تعالى فمثال

فعالقة اإلسناد أكضحت النسبة بيف التممؾ كالشيء كأبرزت صكرة الفاعؿ  [ٖ: األحقاؼ] ٺڃڃ

                                         

. ٕٔ/ٔ :(إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا القرآف الكريـ) تفسير ابي السعكد، ينظر  (ُ)
أبك عتيؽ، كالد عبد : بؿ يكنى أبا محمد بابنو محمد الذم يقاؿ لو: يكنى أبا عبد اهلل، كقيؿ: عبد الرحمف بف أبي بكر) (ِ)

كشيد عبد .. كر بف أبي قحافة ىك كأبكه كجده،اهلل بف أبي عتيؽ، كأدرؾ أبك عتيؽ محمد بف عبد الرحمف بف أبي ب
قاؿ  ()الرحمف بف أبي بكر بدران كأحدان مع كقكمو كافران، كدع إلى البراز، فقاـ إليو أبكه ليبارزه، فذكر أف رسكؿ اهلل 

كاف : ىذا قكؿ أىؿ السيرة، قالكا. في ىدنة الحديبية() ، ثـ أسمـ كحسف إسالمو، كصحب النبي(متعنا بنفسؾ ): لو
إف : يقكلكف: (رضي اهلل عنو)، قاؿ أبك عمر ....أسمو كسماه عبد الرحمف ()عبد الكعبة فغير رسكؿ اهلل : أسمو

بيشي، عمى نحك عشرة أمياؿ مف مكة، كحمؿ إلى مكة: عبد الرحمف بف أبي بكر مات فجأةن بمكضع يقاؿ لو ، ....الحي
: ينظر (كقيؿ سنة خمسة كخمسيف بمكة، كاألكؿ أكثر . فككانت كفاة عبد الرحمف بف أبي بكر سنة ثالثو كخمسي

. ْْٕ – ْْٔ: اإلستيعاب في معرفة األصحاب، أبك عمر يكسؼ بف عبد البر القرطبي النمرم
 .ّٓٗ/ِ :(سرار التاكيؿأنكار التنزيؿ كأ)تفسير البيضاكم   (ّ)
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فعؿ مضارع مرفكع بثبكت  ٺچٺ فقكلو ،كذلؾ ببياف حاؿ المسند كالمسند إليو ،مف المفعكؿ
. مفعكؿ بو (شيئا)ك ،كالكاك فاعمو ،النكف

مف المفعكؿ  ،قد أظيرت عالقة اإلسناد المفعكؿ األكؿ الذم حذؼ كىك عائد المكصكؿك
 .[ِٖ: األحقاؼ] ٺحئمئ جئڤ ڤ ی ی  ىئ ىئ ىئٺ في قكلو تعالى (آلية)الثاني الذم ىك 

كالثاني آلية كقربانا  ،الراجع إلى الذيف المحذكؼ (اتخذ)كأحد مفعكلي ))جاء في تفسير الكشاؼ 
. (ُ)((ربانا مفعكال ثانيان كآلية بدال منو لفساد المعنىحاؿ كال يصح اف يككف ؽ
. مصدر (قربانا):كقيؿ .بدؿ منو (آلية)ك  (اتخذكا)مفعكؿ  (قربانا)كأجاز أبك البقاء اف يعرب 

. (ِ)لمتقرب بيا :كالتقدير .مفعكؿ بو (آلية)ك
ف كاف ىك الـ"كاألكؿ ىك المذىب الصحيح ألف الثاني يفسد المعنى  قصكد لكنو البد فأف البدؿ كا 

 ،كال ريب أف في قكلنا إتخذكىـ مف دكف اهلل قربانان  ،في غير بدؿ الغمط مف صحة المعنى بدكنو
أم متقربان بو مما الصحة لو قطعان ؛ ألنو تعالى متقربه إليو ال متقرب بو فال يصح أنيـ إتخذكه 

. (ّ)"قربانان متجاكزيف اهلل في ذلؾ
قكلو  ،فقد تعمقت قرينة التعدية بأكثر مف مفعكؿ مف ذلؾ ،فكمف األفعاؿ ما تعدل إلى مفعكلي

ٿ  ٿ  ٺ  ،[ ْ: األحقاؼ] ٺڭ  ې ڭ  ڭے  ے ۓ  ۓ  ڭ   ھھ ھ ٺتعالى 

 ۇئ ۇئ وئ وئ ەئٺ  ،[ُٓ: األحقاؼ] ٺڦ ڦ ڦ ٱٺ  ،[ٗ: األحقاؼ] ٺٹ   ٹ  ٹ

 ٺھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ ڭ  ڭٺ فمثال قكلو ،[ُٗ: األحقاؼ ]ٺۆئ

اف تككف  :األكؿ ،كجييف ٺڭچ ، كاحتممت(ْ)مفعكلو (ما) ،ؿ كفاعؿفع ٺھٺ [ْ: األحقاؼ]
 ڭٺ  قكلو  ٺھٺ كعمى ىذا يككف المفعكؿ الثاني لػ ،ألنيما بمعنى اخبركني ٺھٺ تككيدا لجممة

 ٺڭٺاف ال تككف جممة  :كالكجو اآلخر .ٺے ھٺكالمفعكؿ األكؿ ىك قكلو   ،ألنو استفياـ ٺڭ
 يحتاج مفعكال ثانيا ككذا ٺھٺالمسالة باب التنازع الف كعمى ىذا تككف  ٺھٺمؤكدة لجممة 

 .كتككف المسالة مف أعماؿ الثاني كالحذؼ مف األكؿ ،ىك المتنازع فيو ٺڭ ڭٺكقكلو  ٺڭٺ
. (ٓ)فيـ ال يخمقكف شيئا مف األرض ،أم ما تعبدكف مف األصناـ كاألنداد مف دكف اهلل :المعنى

                                         

 :لمقرطبي الجامع الحكاـ القراف :ينظر ،ِٔٓ/ّ :الكشاؼ عف حقائؽ التنزيؿ كعيكف االقاكيؿ في كجكه التاكيؿ  (ُ)
ُٔ/ُّٗ .

. ٔٔ/ٖ :كالبحر المحيط ألبي حياف االندلسي ،ّْٗ/ِ :التبياف في اعراب القراف :ينظر   (ِ)
. ٖٕ-ٕٕ/  ٔ: تفسير أبي السعكد   (ّ)
 .ُٗٓ/ٕ :محيى الديف الدركيش ،اعراب القراف كبيانو :ينظر   (ْ)

 .ُُٗ/ُٔ :الجامع الحكاـ القراف :ينظر  (ٓ)
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عامة تربط بيف المعنى اإلسنادم المستفاد مف  يعرؼ بأنو عالقة نحكية :التخصيص : انياً 
المسند كبيف طائفة مف المنصكبات تشمؿ المفعكالت الخمسة كالحاؿ كالمستثنى كالتمييز كىذه 

:- (ُ):القرينة تندرج تحتيا القرائف الفرعية اآلتية
فعؿ الفاعؿ كىي العالقة التي يأتي المفعكؿ فييا تعبيرا عف الجية التي كقع تأثير  :التعدية"  -أ

يقكؿ عبد القاىر  .عمييا كانيا تخصيص لعالقة اإلسناد بيف الحدث مع ما اسند إليو
كاف غرضؾ اف  ،ضرب زيد عمران  :كذلؾ إذا عديت الفعؿ إلى المفعكؿ فقمت" :الجرجاني

فقد أظيرت قرينة التعدية التباس  ،(ِ)"تفيد التباس الضرب مف األكؿ بالثاني ككقكعو عميو
مف ستيف مكضعا في ىذه  كظيرت قرينة التعدية في أكثر ،الفاعؿ كالمفعكؿالحدث بيف 

 ٺڱ  ڱڱ  ڱٺ :السكرة الكريمة منيا ما كرد المفعكؿ فييا اسما ظاىرا كقكلو تعالى

چ چ ٺ، [ْ:األحقاؼ] ٺېڭ ڭ ڭ  ے ے ۓ ۓ ڭ ھھ ھ ٺ ،[ّ :األحقاؼ]

پ    پ  ڦڦ  ڦ  ڦٱ  ٺ ،[ُٕ: األحقاؼ] ٺہۀ ۀ ٺ  ،[ُٓ: األحقاؼ] ٺچ

 ٺٹ ٹڤ  ٿ   ٿ  ٿ ٿ   ڤٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ٹپ       پ   ٹ

ڦ    ڦٱ  ڦ  ڦ   ٺ  ،[ُّ: األحقاؼ] ٺٺ ڇ ٺ ٺٺ  ٺ ،[ُٓ: األحقاؼ]

. الخ ...[ِٗ: األحقاؼ] ٺپپ  پ  
مفعكؿ يستغيثاف ألنيما يطمباف الغكث مف  (اهلل)لفظ الجاللة  ٺہ ۀ ۀٺفمثال قكلو تعالى 

. (ّ)اهلل
مفعكؿ بو  :داعي اهلل ،فعؿ كفاعؿ/ أجيبكا  ٺٺ  ٺ  ٺ   ٺ :كقكلو

. (ْ)"كىذا يدؿ عمى انو كاف مبعكثا إلى الجف كاإلنس ،()يعني محمدا " :ذكر أبك السعكد
  [ُٓ: األحقاؼ] ٺڦ  ڦڦ    ڦٱ  ٺ قكلو تعالى : كنحكه

ٍسنىان )كقكلو تعالى  ،اإلنساف مفعكؿ بو أكؿ  ،ق حيسنان كالمعنى ألزمنا ،(كىصى)ىك مفعكؿ ثافو لػ  (حي
ٍسفو  :كقيؿ سىنان )كيقرأ  ،التقدير ذات حي سىنان  :أم ،بفتحتيف (حى سىنان  ،أيضا حى كيقرأ  ،أك ألزمناه ًفٍعالن حى

كقرئ  (بكالديو إحسانان )بأف يحسف  (ككصينا اإلنساف)"كالمعنى  .(ٓ)ألزمناه إحسانان  :أم ،(إحسانا)
ق في ذاتو نفس الحسف لفرط حسنو كقرء حسنان أم بأف يفعؿ بيما حسنان أم فعالن ذات حسفو ككأف

. (ٔ)"بضـ السيف كبفتحيا أم بأف يفعؿ بيما فعالن حسنان أك كصيناه إيصاءان حسنان 
. كىكذا جاء في تفسير باقي اآليات

: كقد يككف المفعكؿ ضميرا متصال بالفعؿ كبرز ذلؾ في ستة عشر مكضعا نحك قكلو

                                         

 .ُٓٗ-ُْٗ :عناىا كمبناىاـالمغة العربية  :ينظر   (ُ)

 .ُْٗ :كالمغة العربية معناىا كمبناىا ،ُْٖ :لمعاني لمجرجانيادالئؿ االعجاز في عمـ    (ِ)

 .ّْٕ/ِ :التبياف في اعراب القراف :ينظر   (ّ)

. ُّْ/ُٔ :السعكد متفسير اب   (ْ)
في المحتسب في تبييف كجكد شكاذ القراءات كااليضاح  (حسنا)تنظر قراءة  ،ّْٕ-ّْٔ/ِ :التبياف في اعراب القراف (ٓ)

 .ُّّ/ِ :عنيا البف جني

 . ِٕ/  ٔ: تفسير أبي سعكد   (ٔ)
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 –ـ ؾأبمغ –ا فائت –ا فجئت – مأتعدانف –ا فسبقك ،قافتريت – قافترا –ـ قجاء – مائتكف – مأركف"
" الخ.. .قفمما حضرك ،قركا

. في ضكء ىذا العرض مف اآليات يتجمى أمر التعدية بكصفو قرينة معنكية في السياؽ
كقد تأتي عالقة التخصيص بقرينة معنكية أخرل ىي التحديد كالتككيد كىي الدالة عمى  - أ

كذلؾ بإيراد المصدر  ،ذم يفيده الحدث في الفعؿالمفعكؿ المطمؽ لتعزيز المعنى اؿ
فقد يككف منكنان لمتأكيد أك  ،ألف المصدر ىك اسـ الحدث ،المشترؾ مع الفعؿ في مادتو

مضافان أك مكصكفان إلفادة التنكع أك يذكر مميزا لعدد فيككف العدد نفسو مفعكال مطمقا 
 ٺڦ ٱ ڦ  ڦٺقكلو تعالى  كقد جاء في السكرة الكريمة مف ىذا ،(ُ)كالمصدر تمييزا 

دَّ  ،[ُٓ: األحقاؼ] مصدران منصكبان بفعؿ محذكؼ تقديره ألزمناه اف  (إحسانا)عمى مف عى
. مصدر مؤكد لمفعؿ (إحسانا)فقكلو . (ِ)يحسف إلييما إحسانا

  حخ         جخ  مح   جح   مج  حج  يث  ىثڦ  ٺ قكلو سبحانو  :كنحكه

 [ُْ: األحقاؼ] ٺمخ
جاء في تفسير  (ّ)أم جكزكا جزاءان كيجكز اف يعرب حاال ،الكالـ مصدر لفعؿ دؿ عميو :جزاء

جزاء منصكب إما بعامؿ مقدر أم يجزكف جزاء أك بمعنى ما تقدـ فإف قكلو تعالى " ابي السعكد
. (ْ)"مف الحسنات العممية كالعممية  ٺحخ  جخ  مح ٺ  في معنى جزيناىـ ٺيث ىث ڦٺ
ية كاف مسكنيـ انيـ في الجنة خالديف فييا جزاء مف اكتساب أكلئؾ لمفضائؿ العممية كالعمؿ :أم

. لما اكتسبكه مف ىذه الفضائؿ
ڎ  ڌ  ڌ  ڈ  ڈ  ڍ  ڍ  ٿ  ٿ  ڑ  ڑ  ٿ  ٺ ()ككذا قكؿ المكلى 

. [ُٔ: األحقاؼ] ٺٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ        ڤ  ڳ
لتقبؿ أفَّ قكلو تعالى نتقبؿ كنتجاكز كعد مف اهلل تعالى با مصدر مؤكد لما (كعد الصدؽ) :فقكلو

. (ٓ)كالتجاكز
إلفادة معنى الحاؿ بكساطة االسـ . (ٔ)كما تشمؿ عالقة التخصيص قرينة المالبسة لمييئات - ب

فقد كرد في السكرة منو قكلو تعالى  ،فاما بكاسطة االسـ ،أك الجممة الحالية باالسـ المنصك
  ېئېئ  ېئ   ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئٺ ،[ٕ: األحقاؼ] ٺٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤٺ

 ٺپٱ ڦ ڦ ڦ پ پ  ٺ [ُِ:  حقاؼاأل]  ٺڤ  ڤ  ىئ       ىئ  ىئ

                                         

 .ُٖٗ :المغة العربية معناىا كمبناىا :ينظر  (ُ)

 .ُِٖ/ُٔ :كالجامع الحكاـ القراف ،ّْٕ/ِ :التبياف في اعراب القراف :ينظر  (ِ)

 .ّْٔ/ِ :التبياف في اعراب القراف :ينظر  (ّ)

 .ِٕ/  ٔ: تفسير أبي السعكد  (ْ)

 .ّٓٗ/ِ :(أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ) تفسير البيضاكم :ينظر  (ٓ)

 .ُٖٗ: المغة العربية معناىا كمبناىا: ينظر  (ٔ)
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 ٺجئڤ ڤ  ی  ی   ىئ ىئ ىئٺ [ِْ: األحقاؼ] ٺڍڈ ڍ ٺ [ُٓ: األحقاؼ]

پ  پ   ٹ  ٹ  ٹٹ    پٱ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  پ ٺ [ِٖ: األحقاؼ]

. [ِٗ: األحقاؼ] ٺٿ    ٿڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٿ  
البياف كعمى ىذا فالقرآف جاءت آياتو ممتبسة بالحجة كالشاىد كىك  ،حاؿ (بينات)فقكلو مثال    

ماما كرحمة) ،(ُ)كالكضكح لذا جاء ممتبسا  ،(ِ)(كتاب مكسى)في اآلية الثانية حاالف مف  (كا 
لسانان حاؿ مف ضمير كتاب أك منو " :كقكلو ،(ّ)باإلمامة كالرحمة ألنو كاف كائنان قبؿ القرآف

قان لمتكراة كعامميا معنى اإلشارة كفائدتيا اإلشعار بالداللة عمى أنو ككنو مصد ،لتخصصو بالصفة
فالكتاب أم القرآف جاء ممتبسا بككنو . (ْ)"كما أنو دؿ أنو كحيه كتكقيؼ مف اهلل سبحانو كتعالى

..  .كىكذا ،نزؿ بمساف عربي
 ٺڤ  ڤ  ىئ  ىئ  ىئٺ كاما الجممة الحالية المسبكقة بكاك الحاؿ فنحك قكلو تعالى 

في مكضع نصب عمى  (لكفغاؼ)كالخبر  (ىـ)فالجممة المتككنة مف المبتدأ  ،ٓ: األحقاؼ
إذ اخرج سبحانو األكثاف كىي جماد مخرج ذككر بني ادـ إلجرائيـ إياىا مجرل العقالء . (ٓ)الحاؿ

 (ٔ)العقالء ككصفيا بما ذكر مف ترؾ االستجابة كالغفمة مع ظيكر حاليا لمتيكـ بيا كبعبدتيا
يب لو إلى مف يدعكف مف دكف مف ال يستج)ك  (الضالؿ)فقرينة الحاؿ أظيرت المالبسة بيف 

جممة حالية  .[ُٕ: األحقاؼ] ٺۀ  ۀ  ہٺ كىي األكثاف كمنو قكلو سبحانو  (يكـ القيامة
 ،يدعكاف اهلل لو باليداية أك يستغيثاف باهلل مف كفره"كالمعنى أم  ،(ٕ)متككنة مف المبتدأ كالخبر

  .(ٖ)."..فال حاجة إلى الباء ،االستغاثة الدعاء :كقيؿ .فمما حذؼ الجار كصؿ الفعؿ فنصب
 .أظيرت عالقة المالبسة حاؿ مف كفر كحاؿ مف ساؿ اهلل اف يغيثو كيكفقو لإليماف

. كغيرىا مف الجمؿ االسمية الحالية
ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہ  ہ  ٺكقد تككف جممة الحاؿ جممة فعمية نحك قكلو تعالى 

  [َُ: األحقاؼ] ٺہ  ھ

                                         

 . ٖٔ/ٔ:ر ابي السعكدكتفسي ،ُِْ/ْ:النسفي تفسير :ينظر  (ُ)

 .ّْٔ/ِ :ب القرافالتبياف في اعرا :ينظر  (ِ)

. ُِٕ/ُٔ :الجامع الحكاـ القراف :ينظر  (ّ)
 . ّْٗ/  ُٔ: المصدر نفسػو  (ْ)

 .ُُٔ/ٕ :اعراب القراف كبيانو :ينظر  (ٓ)

 .ٖٔ/ٔ :كتفسير ابي السعكد ،ُِِ/ُٔ :الجامع الحكاـ القراف :ينظر  (ٔ)

 .ّْٕ/ِ :التبياف في اعراب القراف :ينظر  (ٕ)

 .ُِّ/ُٔ :لقرافالجامع الحكاـ ا  (ٖ)
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كىناؾ  ،(ُ)كالتقدير كقد كفرتـ ،في الخبرمف الضمير  (قد)تعرب حاال بإضمار " ككفرتـ بو"جممة 
. كال تدخؿ تحت ىذا الباب (ِ)مف جكز اف تككف الكاك عاطفة عمى فعؿ الشرط
. [ِٗ: األحقاؼ] ٺپپ ٱ ڦ ڦ ڦ ڦ پٺكمف الجمؿ الفعمية الحالية أيضا قكلو سبحانو 

د عمى ح. (ّ)جاز في الجممة الفعمية اف تككف حاال مقدرة مف نفران لتخصصيا بالصفة
في مكضع الحاؿ مف  (يستمعكف القرآف)جممة "في حيف ذكر ابف عاشكر اف  .تعبير أبي السعكد

يستمعكف منؾ إذا حضركا لديؾ  :كاف التقدير (صرفنا)الجف كحيث كانت قيدان لعامميا كىك 
كغيرىا مف  (ْ)"صرفناىـ إليؾ ليستمعكا القرآف :فالمعنى .فصار ذلؾ مؤديا مؤٌدل المفعكؿ ألجمو

. مؿ الفعميةالج
ۓ ڭ  ڭ   ے ۓھ ے  ھ ھٺ  كقد يرد الحاؿ شبو جممة في محؿ نصب كقكلو

ى  ى  ې  ې    ۅ  ۅڭ  ڭ  ې   ې  ۉ  ۉ  ې  ېٴۇ   ۋ  ۋ  

ۓ    ے   ۓھ  ھ  ھ  ے  ٺ ،[ْ:األحقاؼ] ٺ ائې  ې     ى   ى  

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ې   ې  ۉ  ۉ  ې  ېٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ى  ى  

  ۆئ ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائې  ې  ې  ې     ى   ى  

ڀ  ڀ   ٺ  ،[ٓ  –ْ: األحقاؼ] ٺڤ ڤ  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ

ڃڃ  ڃ   ڃ   ٺ  ٺ    چ  چڀڀ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  چ   چ  

ڎ  ٺ ،[ٖ: األحقاؼ] ٺٺٺ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ   ڎڎ  ڌ  ڌ   ڈ    ڈ  

  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڑ  ٿڌ   ڌ  ڈ  ڈ  ڍ  ڍ  ٿ  ٿ  ڑ  

ڤ    ىئ   ىئ   ىئ  ېئ   ېئ   ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئٺ ،[ُٔ: األحقاؼ] ٺڤ ڳ 

  يبڦ       ڦ    خب  حب   جب  يئ   ىئ  مئ  حئ  جئڤ  ی  ی  

 [َِ: األحقاؼ] ٺڦ    خت حت  جت
پ  ٹ  ٹ      ٹ  ٹ  ڤ  ڤ    پڦ   ڦ   ڦ  ڦ  پ    پ  ٺ

 ٺڤ  ڤ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ     ٹ  ٹ   ٹ  ٹ      ڀ   ڀ

 ٹٹ  ٹ   ڍ  ڍ  ٿ  ٿ  ڑ   ڑ  ٿ   ٿ  ٹ   ٺ ،[ُِ: األحقاؼ]

كالمعنى  (تدعكف)حاؿ مف  (مف دكف) :فقكلو ،[ِّ: األحقاؼ] ٺڳ ڳ ڳ ڱڱ ڤڳ ڤ
. (ٓ)ىؿ يعقؿ اف تخمؽ شيئا؟ ،اخبركني عف حاؿ أصنامكـ التي تعبدكنيا بعد تأمؿ فييا

كالمعنى أم ىؿ  ،(ٔ)"حاؿ ألنيا تفسير لممبيـ في ماذا خمقكا (مف األرض)" :كنحكه قكلو تعالى
. (ٕ)ئا مف األرض حتى تستحؽ بو العبادةخمقت اآللية شي

كال شؾ في أف اإلبياـ  ،متمثمة في التمييز ،كقد ترد القرينة لغمكض أك مفسرة لإلبياـ - ج

                                         

. ُِّ/ُٔ :التبياف في اعراب القراف :ينظر  (ُ)
 .ُٖٓ/ّ :الكشاؼ :ينظر  (ِ)

 .ٕٗٔ/ٗ :كالدر المصكف ،ٖٕ/ٔ :تفسير ابي السعكد :ينظر  (ّ)

 .ْٔ/ِٔ :التحرير كالتنكير  (ْ)

. ُٖ/ٓ :كفتح القدير لمشككاني ،ِّٗ/ِ :تفسير البيضاكم :ينظر  (ٓ)
 .َُٔ/ٕ :قاعراب القراف كبياف  (ٔ)

 .ِّٗ/ِ :تفسير البيضاكم :ينظر  (ٕ)
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عمكـ كاف التقييد تخصيص ليذا العمكـ كما داـ التفسير يزيؿ اإلبياـ فيك تخصيص يزيؿ 
، كقد كرد في (ُ)معنكيةكىذا ما يككف في نطاؽ اإلسناد الذم يتحقؽ بالقرائف اؿ –العمكـ 

 ٺڤڤٹ  ڤ   ٹٺ ،[ٖ: األحقاؼ] ٺڇ ڇ ڇٺالسكرة الكريمة مف ذلؾ قكلو 

الخ   ...[ِْ: األحقاؼ] ٺٿ  ٿڍ  ڈ  ڍ  ٺ  ،[ُٓ: األحقاؼ]
أم يشيد بالصدؽ كالبالغ كعميكـ بالكذب . "(ِ)(بو)أزاؿ اإلبياـ عف الفاعمية في  (شييدا)فقكلو 

جمع مدة الحمؿ إلى الفصاؿ "فمعنى اآلية  ،زاؿ اإلبياـ عف العددأ (شيرا) :كقكلو .(ّ)"كاإلنكار
في ثالثيف شيرا لتطابؽ مختمؼ مدة الحمؿ إذ قد يككف الحمؿ ستة أشير كسبعة أشير كثمانية 

كانكا إذا كاف حمؿ المرأة تسعة أشير كىك الغالب  :قيؿ ،أشير كتسعة أشير كىك الغالب
ذا كاف الحمؿ ثمانية أشير أرضعت اثنيف كعشريف  ،أرضعت المكلكد كاحدان كعشريف شيرا كا 

ذا كاف الحمؿ سبعة أشير أرضعت ثالثة كعشريف شيرا ،شيرا ذا كاف الحمؿ ستة أشير  ،كا  كا 
ففي اآلية دليؿ عمى المشاؽ  (ْ)..".كذلؾ أقصى أمد اإلرضاع ،أرضعت أربعة كعشريف شيران 

. دة لمحمؿ ستة أشيركالمعاناة التي تشعر بيا الكالدة ألجؿ الكلد فاقؿ ـ
فقد أزاؿ اإلبياـ عف مدة بعث األنبياء التي لـ يبعث فييا نبيٌّ قبؿ أربعيف  (سنة) :ككذا قكلو

. (ٓ)سنة
السحاب الذم يعرض في أفؽ  :كالعارض" .(ٔ)انو تمييز (عارضا)كقد كرد في احد أكجو إعراب 

. (ٕ)"السماء
يتمثؿ ذلؾ في باب االستثناء إذ يخرج كقد تختص عالقة اإلسناد بقرينة اإلخراج الخاصة ك - د

 ،كاف زيد المستثنى مف القكـ ،خرج القكـ إال زيدان  :فإذا قمنا .المستثنى مف عالقة اإلسناد
لذلؾ عرفو النحاة بأنو  ،فاالستثناء مبني عمى اإلخراج. (ٖ)ألنو قد أخرجناه مف جممتيـ

فيك  :اما التاـ ،ثناء تاـ كمفرغكاالست. (ٗ)"إخراج بعض مف كؿ باال أك بكممة في معنى اال"
كلـ يرد مف ىذا النكع  ،متصؿ كمنقطع :كىك عمى قسميف ،فيك ما ذكر فيو المستثنى منو

في السكرة كقد اتخذت قرينة اإلخراج مسمكا آخر كذلؾ بدخكؿ النفي عمى جممة االستثناء 
كحقيقة " .رغكيسمى عند النحاة باالستثناء المؼ (القصر)مككنا ما يسمى بػ  (اال)مع كجكد 

                                         

 .ُٗٗ :المغة العربية معناىا كمبناىا :ينظر  (ُ)

 .ُِّ/ُٔ :الجامع الحكاـ القراف :ينظر  (ِ)

. ّّٗ/ِ :تفسير البيضاكم  (ّ)
. ِٔ/ِٔ :التحرير كالتنكير  (ْ)
. ّٕ/ٔتفسير ابي السعكد  :ينظر  (ٓ)
 .ُْٓ/ْ :تفسير النسفي :ينظر  (ٔ)

. ِْٓ/ّ :الكشاؼ  (ٕ)
 .ََِ-ُٗٗ :المغة العربية معناىا كمبناىا :ينظر، ٗٗٔ/  ِ: المقتصد في شرح اإليضاح، عبد القاىر الجرجاني  (ٖ)

 .ُّٓ :ككشؼ المشكؿ في النحك ،َِّ/ِ :ابف بابشاذ ،شرح المقدمة المحسبة :ينظر  (ٗ)
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أك ما يقكـ مقامو مف نيي أك استفياـ مع  ،ىذا النكع مف االستثناء اف يتناسخ فيو النفي
إلى أىمية  –أسمكبيا  –كقد كرد ذكره في السكرة في  مكاضع عدة مما يشير  (ُ)..".(اال)

ل كفائدة ىذا النكع انو البدَّ اف يتكجو النفي فيو إؿ ،أسمكب الحصر في طرح بعض الحقائؽ
ذا ثبت شيء منو فيك ما بعد  ،كىك المستثنى منو (اال)مقدر قبؿ  فيك إخراج  (اال)كا 

:- لذلؾ كجب اف تتكفر بعض الشركط منيا .البعض مف الكؿ
. (ِ)ما قاـ اال زيد :اف يككف المستثنى منو عاما ليتسنى إخراج األفراد منو نحك  -
. البد مف مناسبة جنس المستثنى لممستثنى منو  -
. اف يتكافقا في صفة اإلعراب  -

 كليذا فاف ال ،كبيذا يتحقؽ القصر في ثبكت عالقة اإلسناد لممستثنى منو دكف المستثنى منو
فتتضح ىنا  .يستثنى مف الجمع إذا كاف نكرة غير مخصصة بصفة أك إضافة ألنو ال عمكـ لو

. (ّ)عالقة بيف النفي كاالستثناء تشبو عالقة الجزء بالكؿ
 [ِٓ: األحقاؼ] ٺڱ  ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہٺقكلو تعالى  (ال)ػ كمف النفي ب
كالباقكف  ،بالرفع لقيامو مقاـ الفاعؿ (مساكنيـ) ،بضـ الياء مبنيا لممفعكؿ (ال ييرل)ىناؾ مف قرأ 
كىناؾ مف جكز ضـ التاء مف فكؽ مبنيا  .بالنصب مفعكال بو (مساكنيـ)ك (يرل)بفتح التاء مف 

أم انو إذا  ،اال اف ىذا عند الجميكر ال يجكز ،فع لقيامو مقاـ الفاعؿبالر (مساكنيـ) .لممفعكؿ
: (ْ)لحاؽ عالمة التأنيث في الفعؿ اال في ضركرة كقكؿ ذم الرمةيمتنع  (إال)كاف الفاصؿ 

 (5)*وما بقيْت اال الضموع الجراشع*
ما قاـ اال  :كما تقكؿ ،فيك محمكؿ عمى المعنى ،معناه ال يرل شيء اال مساكنيـ" :قاؿ الكسائي

  (ٔ)"كالمعنى ما قاـ احد اال ىند ،ىند
. (شيء)فنكع االستثناء مفرغ لككف الجممة منفية كالمستثنى منو محذكؼ كقد قدر بػ 

        ۈئٺكقكلو تعالى  .التي تفيد النفي كالجـز كالقمب (لـ)كقد يرد االستثناء المفرغ مسبكقا بػ 

  [ّٓ: حقاؼاأل] ٺڤ     ڤ  ی  ی   ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ
يعني  ،فيؤالء لـ يمبثكا في الدنيا حتى جاءىـ العذاب اال ساعة ،(ُ)(يمبثكا)كقعت ظرفا لػ  (ساعة)

أم  .(ِ)فقد نسَّاىـ ىكؿ ما عاينكا مف العذاب طكؿ لبثيـ في الدنيا ،يعني في جنب يكـ القيامة
. قانيـ لـ يمبثكا اال ساعة يسيرة نيار لما يشاىدكف مف شدة العذاب كطكؿ مدت

                                         
 .ّّٓ ،مخديجة محمد الصاؼ. د ،نسخ الكظائؼ في الجممة النحكية  (ُ)

 .ْٕٓ/ّ :شرح المقدمة الكافية :ينظر  (ِ)

 .ُِِ :أساليب النفي في القراف :ينظر  (ّ)

 .طوى النَّخَز واالجراُز ما في ُغروضها فما بقيت اال الضموع الجراشع ُّٗ:الديكاف :ينظر  (ْ)

كاعراب القراف  ُِّ :يوتنظر القراءة في الحجة في القراءات السبع البف خالك ،ٕٓٔ/ٗ :الدر المصكف :ينظر  (ٓ)
 .ُٕٓ/ّ :لمنحاس

 .ِّّ :معاني القراف لمكسائي  (ٔ)



 .العالقات السياقية في بناء الجممة القرآنية سورة األحقاف أنموذجاً 

277 

نحك قكلو تعالى  (ما)فاما النفي بػ  ،كقد يككف النفي ضمنيا (اف)ك  (ما)كالنفي قد يرد بػ 
استثناء مفرغ مف اعـ  (اال بالحؽ)فقكلو  [ّ: األحقاؼ] ٺں ڻ ڻ ڱ ں ڱ ڱ ڱٺ

كفيو مف الداللة  .المفاعيؿ أم ال خمقا ممتبسا بالحؽ الذم تقتضيو الحكمة التككينية كالتشريعية
الصانع كصفات كمالو كابتناء أفعالو عمى حكـ بالغة كانتيائيا إلى غايات جميمة ما عمى كجكد 

أم ما خمقناىا  (مفعكلو)أك مف  (خمقنا)كجكز ككنو مفرغا مف أعـ األحكاؿ مف فاعؿ  ،ال يخفى
. (ّ)"في حاؿ مف األحكاؿ اال حاؿ مالبستنا بالحؽ أك حاؿ مالبستيا بو

يفد المعنى في حصر خمؽ السمكات كاألرض كما بينيما لـ  (ال)ك  (ما)فمك لـ يؤت بػ 
. كما اقتضتو حكمتو تعالى مف دالئؿ عمى كجكده

ٿ ٿ ٹ  ٺ تعالىالنافية نحك قكلو  (إف)كقد يرد نفي الجممة في االستثناء المفرغ بػ 

دخمت اف النافية عمى الجممة الفعمية  [ٗ: األحقاؼ] ٺڱ ڳ ڱ ڳ ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڳ ڳ
أم ما " .(ْ)مفعكؿ اتبع (ما)ك ،أداة حصر (اال) ك (أنا)ا ضمير مستتر تقديره التي فاعمو (اتبع)

عمى إتباع الكحي ال قصر اتباًعو  ()عمى معنى قصر أفعالو  ،افعؿ اال إتباع ما ييكحى إلي
كما جاء االستثناء المفرغ مسبكقا باالستفياـ . (ٓ)"عمى الكحي كما ىك المتسارع إلى اإلفياـ

. [ّٓ: األحقاؼ] ٺڦ   خب   حب  جب  يئ  ىئٺ لنفي في قكلو تعالى المتضمف معنى ا
نائب فاعؿ لمفعؿ المضارع المبني لممجيكؿ يييمؾ كالفاسقكف صفة  (القكـ)أداة حصر  (اال)فػ

 (ٕ)"أم الخارجكف عف االتعاظ أك الطاعة"كالمعنى  (ٔ)القكـ
اخر كربطو بو كمف اجؿ  كتعني اضافة شئ الى شئ، كىي قرينة معنكية كبرل" :النسبة : ال اً 
كتدخؿ تحت ىذه القرينة قرائف  .(ٖ)"كاف بيا حاجة دائما الى طرفيف منسكب كمنسكب اليو، ذلؾ

كالنسبة قيد عاـ عمى عالقة االسناد اكما كقع "فرعية كما دخمت في قرينة التخصيص المعنكية 
ح لنا الفرؽ بيف قرينة النسبة كبيذ يتض (ٗ)"كىذا القيد يجعؿ عالقة االسناد نسبية أيضان في نطاقيا 

إلحاؽ معنى ما إلى شيء  (َُ)فالتخصيص تضييؽ كمعنى النسبة إلحاؽ، كبيف قرينة التخصيص
فإنيا تعمؿ بإضافة معنى األفعاؿ إلى  ،أك إلحاؽ الحدث بالذات كما في عمؿ حركؼ الجر

                                                                                                                     

. َْْ/ِ :التبياف في اعراب القراف :ينظر  (ُ)
 .ُْٔ/ُٔ :الجامع الحكاـ القراف :ينظر  (ِ)

. ٓ/ُّ :(تفسير القراف العظيـ كالسبع المثاني)ركح المعاني   (ّ)
. ُّٔ/ٕ :اعراب القراف كبيانو :ينظر  (ْ)
. ٗٔ/ٔ :تفسير ابي السعكد  (ٓ)
 .ُٖٔ/ٕ :اعراب القراف كبيانو :ينظر  (ٔ)

 .َٓ/ُٓ :ركح المعاني :كينظر ،ّٕٗ/ِ :تفسير البيضاكم  (ٕ)

 .َُٖ:البحث النحكم عند االصكلييف، مصطفى جماؿ الديف  (ٖ)

تماـ : رابيف التقديرم كالمحميالقرائف النحكية كاطراح العامؿ كاالع :، ينظرِْ:النحك كالسياؽ الصكتي الحمد كشؾ  (ٗ)
 .ُْٕٗحساف، مجمة المساف العربي، الجزء االكؿ، المممكة العربية السعكدية 

 .َُِ :المغة العربية معناىا كمبناىا: ينظر  (َُ)
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ف اختمفت بيا كجكه اإلفضاء .األسماء  –التخصيص بخالؼ قرينة . (ُ)كىي فكضى في ذلؾ كا 
مف النسبة األصمية في  (ِ)فإنيا تعمؿ عمى إخراج االسـ الذم بعدىا –كبالتحديد قرينة االستثناء 

التعميؽ بيف الجار كالمجركر كبيف ما تعمؽ بو كيككف  –كتعني النسبة في حركؼ الجر  –الجممة 
 ،مف الحركؼ كقد حظيت السكرة الشريفة بعدد كبير. (ّ)حينئذ بمعنى الحدث ال بمعنى الزمف

 ،كلمعنى الحرؼ أثر في التركيب القرآني ،كيتغير معنى الحرؼ بحسب السياؽ الذم يرد فيو
:- كمف ىذه الحركؼ

كذكر النحاة  ،كرد ىذا الحرؼ في ستة كعشريف مكضعا في ىذه السكرة الكريمة – (مف) (ُ
رىما مف اخذ د :نحك ،أك لمتبعيض ،خرجت مف البصرة :انيا قد ترد البتداء الغاية نحك

ہ ٺ()كقد ترد بمعنى الباء كقكؿ المكلى  ،كتككف دالة عمى ضرب مف النعت ،الماؿ

 .كقد ترد لمتعميؿ ،(عمى)كقد تضمف معنى  ،أم بأمر اهلل [ُُ: الرعد] ٺھ ہ ہ
. (ْ)فضال عف ىذه المعاني فييا معنى التككيد الذم تفيده كىي زائدة (في)كتتضمف معنى 

ؼ كفؽ السياؽ الذم يرد فيو ليعطي قرينة معنكية تختمؼ داللتو كمف كقد يتنكع معنى ىذا الحر
: معانيو التي كرد بيا

، (ٓ)"النتياء الغاية سكاء ظيرت في الجممة لفظا أـ تقديرا (إلى)إذا كاف معو  :االبتداء لمغاية -1
مف مكاف كذا إلى  :كذلؾ نحك قكلؾ ،البتداء الغاية في المكاف (ٔ)، كقد جعميا سيبكيو(ٓ)"تقديرا
كقد كرد في السكرة خالؼ ذلؾ قاؿ  .مف فالف إلى فالف :ككقكلؾ إذا كتبت كتابا ،ف كذا ككذامكا

 ٺڻ   ڻ ڻ ڻ ںٺ  كقاؿ [ُِ: األحقاؼ] ٺېئ  ېئ   ۈئ ۈئ  ۆئ  ۆئٺتعالى 

كالثانية جعمت  –كالمعنى كمف قبؿ القرآف  :يتاف تدالف عمى الزمف الماضيفاآل [ُٕ: األحقاؼ]
كقد مضت أمـ كطاؿ عمييا  ،يككف ذلؾ في حاؿ مضى القركف أم كيؼ ،قيدا لمنتيى اإلنكار

. (ٖ)كقد جعميا غير سيبكيو لالبتداء عمكما كىك الراجح. (ٕ)الزمف فمـ يخرج منيـ احد
كعالمتيا إمكاف سد بعض " .(ٗ)الشيء" بعض"كمف معانييا أيضا الداللة عمى  :التبعيض -2

. مسدىا
. [ُٗ: األحقاؼ] ٺوئ  ەئ  ائەئ  ائى  ى  ٺكمما كرد في السكرة قكلو تعالى 

                                         

 .ٕ/ٖ :المفصؿ شرح :ينظر  (ُ)

 .َِِ :المغة العربية معناىا كمبناىاك ،ِِٗ:شرح الكافية نظـ الكافية،البف الحاجب:  ينظر  (ِ)

 .َِِ:المغة العربية معناىا كمبناىا :ينظر  (ّ)

تناكب حركؼ  َّٔ-ّْٗ/ُ :مغني المبيب عف كتب االعاريب البف ىشاـ ،َٓ :حركؼ المعاني لمزجاجي :ينظر  (ْ)
 .ِٕ-ٓٔ/ّ :معاني النحك ،ُُِ-ُُٗ :محمكد حسف عكاد ،الجر في لغة القراف

 .ّْٗ/ُ :مغني المبيب  (ٓ)

. ِِْ/ْ :بالكتا :ينظر  (ٔ)
 .ّّ/ِٔ :كالتحرير كالتنكير ،ّٓٗ-ّْٗ/ِ :تفسير البيضاكم :ينظر  (ٕ)

 .ٓٔ/ّ :معاني النحك :ينظر  (ٖ)

 .ِّّ :صؼ المباني في شرح حركؼ المعاني لممالقيرك ،ِِٓ/ْ :الكتاب :ينظر  (ٗ)
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كيجكز ككف .. .جزاء ما عممكا (ما عممكا)كالمراد بو  ،تبعيضية (مما عممكا)في قكلو  (مف)فػ "
أم بعض  ،[ُّ: األحقاؼ] ٺٺ ڇ ڇ ڇ ڇ ڎٺكنحكه قكلو سبحانو  ،(ُ)..."ابتدائية (مف)

  .(ِ)"كىك ما يككف في خالص حؽ اهلل فاف المظالـ ال تغفر باإليماف ،ذنكبكـ
بىرى أيٍكليكا اٍلعىٍزـً ًمفى الرُّرسيؿً }: كمنو قكلو تعالى   ّٓاألحقاؼ {فىاٍصًبٍر كىمىا صى
كعمى ىذا فالرسؿ أكلك عـز كغير أكلي " (ّ)في اآلية تبعيضية (مف) جكز الزمخشرم اف تككف 

 .(ْ)"عزـو 
ء كما ذكر ابف ففي كؿ تبعيض معنى االبتدا ،كقد أرجع النحاة ىذا المعنى إلى معنى االبتداء

. (ٓ)يعيش
. (ٔ)كىي إما أف ترد البتداء كؿ غاية في المفظ سكاء في المكاف كالزماف

ما أف ترد في المعنى نحك قكلو سبحانو   ،مف ابتدائية" ،[ٗ: األحقاؼ] ٺڑ ڍ ٿ ٿ ڑٺكا 
أم ما كنت آتيا بديعا غير مماثؿ ليـ فكما سمعتـ بالرسؿ األكليف اخبركا عف رسالة اهلل إياىـ 

 ٺڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہٺ، كقكلو تعالى (ٕ)..."فكذلؾ أنا فمماذا يعجبكف مف دعكتي

  [َُ: األحقاؼ]
كمف .. .كىما بيا أكلى؛ إلفراط إبياميما (ميما) ،(ما)ككثيران ما تقع بعد  :لبيان الجنس" -3

ىي  :كأنكر مجيء مف لبياف الجنس قكـه، كقالكا ،زائدة :كقيؿ ،كقكعيا بعد غيرىا قد ترد لالبتداء
كالمعنى فاجتنبكا مف  ،لالبتداء (مف األكثاف)كفي  ،لمتبعيض (مف سندس)ك  (مف ذىب)في 

كرجعو  ،(ٗ)كقد أرجعو بعض النحاة إلى معنى االبتداء ،(ٖ)..". ،األكثاف الرجس كىك عبادتيا
انما أراد اف يجعؿ التعجب مف بعض  ،ككذلؾ كيحو مف رجؿ" :قاؿ ،سيبكيو إلى معنى التبعيض

. (َُ)"ككذلؾ لي ًممؤه مف عىسىؿو  ،اؿالرج

                                         

 .ّٓ/ِٔ :التحرير كالتنكير :كينظر ،ّٖٗ/ِ :تفسير البيضاكم  (ُ)

 .ِٓ/ِٔ :بيضاكمتفسير اؿ :ينظر  (ِ)

 .ٕٓ/ِٔ :كالتحرير كالتنكير ،ِٖٓ/ّ :الكشاؼ :ينظر  (ّ)

. ُٖٔ/ٗ :الدر المصكف  (ْ)
. ُِ/ٖ :شرح المفصؿ :ينظر  (ٓ)
 .ّْٗ/ُ :مغني المبيب :ينظر  (ٔ)

 .ُٓ/ِٔ :التحرير كالتنكير  (ٕ)

 .َّٓ-ّْٗ/ُ :مغني المبيب  (ٖ)

. ُِ/ٖ :شرح المفصؿ :ينظر  (ٗ)
 .ٖٔ/ّ :معاني النحك :كينظر ،ِِٓ/ْ :الكتاب  (َُ)
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 ے ھ ھ ھٺ  بيانا أك تبعيضا نحك قكلو تعالى (مف)ىناؾ نصكص جاء فييا الحرؼ      
كشيادتو ما في  (عميو السالـ)الشاىد ىك عبد اهلل بف سالـ كقيؿ مكسى " [َُ: األحقاؼ] ٺے

. مف ىك الشاىد قد أكضحت (مف)، فػ (ُ)(صمى اهلل عميو كسمـ)التكراة مف نعت الرسكؿ 
  ڭ  ڭ  ې  ې  ۉ  ۉ  ې  ې  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅٺكنحكه قكلو سبحانو 

. [ُٖ: األحقاؼ] ٺى
. ففي ىذا يتضح بياف لألمـ التي خمت مف قبميـ. (ِ)كالمقصكد بيـ الكافركف (مف اإلنس كالجف)

. قبميـ
. [ّٓ: األحقاؼ] ٺ ۇئ  وئ  وئ  ەئ   ەئ   ائ  ائٺ كقاؿ تعالى 

اف تككف لمبياف فكميـ كيجكز  ،تككف تبعيضية كما ذكرنا سابقايجكز اف  –في اآلية  (مف)فػ 
. (ّ)عمى ىذا أكلكا العـز

كليا األثر في  ،الباء مف حركؼ الجر كما ذكر النحاة كالبالغيكف كالمفسركف :حرؼ الباء (ِ
انيا لاللزاؽ  (ْ)فقد ذكر سيبكيو ،كاصؿ معناىا اإللصاؽ ،تحقيؽ القرينة المعنكية األخرل

كضربتو بالسكط، أم ألزمت  ،كدخمت بو ،خرجت بزيدو  :نحك ،االختالطك (اإللصاؽ)
لـ  –منو ما ىك حقيقي  .كما اتسع مف معاني ليا فتعكد إلى اإللصاؽ ،ضربؾ إياه بالسكط

إذا قبضت عمى شيء مف جسمو أك  (أمسكت بزيدو )" :يرد في السكرة شيء منو كما يقاؿ
. (ٓ)"عمى ما يحبسو مف يدو أك ثكب كنحكه

كتبت بالقمـ كنجزت بالقدكـ كبتكفيؽ اهلل  :االستعانة نحك""نو ما ىك مجازم كػ كـ
كمعنى المصاحبة في نحك خرج بعشيرتو كدخؿ عميو بثياب السفر كاشترل الفرس  ،...حججت

. (ٔ)"بسرجو كلجامو
 ،خرج بثيابو :أك حاال؛ نحك ،كىي أصؿ حركؼ القسـ ،باهلل ألخرجف :كترد قسما؛ نحك

. (ٕ)ج مكتسياكالمعنى خر
. (ٖ)كمف معانييا أيضا السببية ،(مف)كأحيانا أخرل تتضمف معنى 

. (ُ)(عند)كتتضمف معنى  (الالـ –إلى  –في )كقد تتضمف الباء معاني حركؼ الجر األخرل 

                                         

. ٖٔ/ّ :معاني النحك :كينظر ،ِِٓ/ْ :الكتاب  (ُ)
 .ُِّ/ُٔ :الجامع الحكاـ القراف :ينظر  (ِ)

. ُٖٔ/ٗ :الدر المصكف :ينظر  (ّ)
 .ُّْ :كرصؼ المباني ،ُِٕ/ْ :الكتاب :ينظر  (ْ)

 .َُِ/ُ :مغني المبيب :كينظر ،ِْْ :المفصؿ في عمـ العربية  (ٓ)

. ِْْ :المفصؿ في عمـ العربية  (ٔ)
 .ّٔ :معاني الحركؼ :ينظر  (ٕ)

 .َُِ/ُ :ينظر مغني المبيب  (ٖ)
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كقد جاءت في ىذه السكرة الكريمة في أكثر مف خمسة كعشريف مكضعا منيا ما كرد متصال 
  [َِ: األحقاؼ] ٺىئ مئ حئ جئ ی یٺفمثال في قكلو تعالى  (بيـ ،بيا ،بو)نحك  ،بالضمير

. (ِ)أم لـ يبؽ لكـ بعد ذلؾ شيء منيا" كاستمتعتـ بيا"
ى  ى     ې    ې  ې  ې  ى  ى   ٺ (عز جؿ) منو قكؿ المكلى

. [ِٔ: األحقاؼ] ٺ ەئەئ  ائ  ائ
 الذم كانكا يستعجمكنو بطريؽ" (ّ)"مف العذاب (كحاؽ بيـ ما كانكا بو يستيزؤكف)"

. أيضان  (مف)فقد تضمنت الباء في اآلية معنى . (ْ)..".االستيزاء
في اآلية  [ُْ: األحقاؼ] ٺمخ حخ جخ مح جحٺ :-كمما كردت فيو متعمقة باسـ قكلو تعالى

. إذا أفادت الباء معنى السببية (ٓ)..".تصريح بما استفيد مف تعميؿ الصمة في الخبر
              حت جت حب جب  يئ ىئ مئ حئ جئ ٺأيضا في قكلو تعالى  (لمسببية)كجاءت الباء 

االستكبار عمى الرسكؿ  ،كالمراد باالستكبار (تجزكف)الباء متعمقة بفعؿ  .[َِ: األحقاؼ] ٺڦخت
() أم بسبب استكباركـ كالعمؿ بمعاصي اهلل سبحانو ستنالكف العذاب . (ٔ)كعمى قبكؿ التكحيد

. (ٕ)في الدنيا كاآلخرة
كما قد تزاد في فاعؿ كمفعكؿ  (ليس)ك  (ما)ب إذ تزاد في خبر كترد الباء زائدة في بعض التراكي

. (ٖ)(حسب)الذم بمعنى  (كفى)الفعؿ 
في  [ِّ: األحقاؼ] ٺڍ ڍ ٿ ٿ ڑ ڑ ٿٺقكلو سبحانو  (ليس)فمف كركدىا في خبر 

 ،إيجاب لإلجابة بطريؽ الترىيب اثر إيجابيا بطريؽ الترغيب كتحقيؽ لككنيـ منذريف"اآلية 
ظيار داعي اهلل  مف غير اكتفاء بأحد الضميريف لممبالغة في اإليجاب بزيادة التقرير كتربية كا 

دخاؿ الركعة كتقييد اإلعجاز في األرض لتكسيع الدائرة أم فميس بمعجز لو تعالى  الميابة كا 
. (ٗ)ال سبيؿ إلى الخركج منيا" باليرب كاف ىرب كؿ ميرب مف أقطارىا أك دخؿ في أعماقيا

 ڻ ڻ   ڻ ۀ ڻٺفي قكلو سبحانو  (ليس)أيضا لككف الكالـ في قكة كجاءت الباء زائدة 

قاؿ أبك عبيدة  "(بقادر)الشاىد في قكلو  [ّّ: األحقاؼ] ٺھ ھ ۀ ہ ہ ہ ہ

                                                                                                                     

 .ٕٖ :حركؼ المعاني :ينظر  (ُ)

 .ٕٓ/ٔ :تفسير ابي السعكد (ِ)

 .ّٔٗ/ِ :تفسير البيضاكم  (ّ)

 .ٕٕ/ٔ :تفسير ابي السعكد  (ْ)

. ِْ/ِٔ :التحرير كالتنكير :ينظر  (ٓ)
 .ّٕ/ِٔ: ر كالتنكيرالتحرم: ينظر  (ٔ)

 .ّٔٗ/ِ :كتفسير البيضاكم ،ِٖ/ٓ :فتح القدير :ينظر  (ٕ)

 .ٖٗٓ-ٕٖٓ/ِ :كالنحك الميسر ،ّٖ-ّٕ :معاني الحركؼ :ينظر  (ٖ)

. ٕٗ/ٔ :تفسير ابي السعكد  (ٗ)
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قاؿ الكسائي  [ُٔٔ: النساء] ٺڱ ںں ڱٺ :كما في قكلو ،الباء زائدة لمتككيد: (ُ)كاالخفش
كالجار  ،ما أظنؾ بقائـ :فتقكؿ ،ستفياـالعرب تدخؿ الباء مع الجحد كاال :(ِ)كالفراء كالزجاج

 ،مجركر لفظا مرفكع محال (اف)خبر  :فقادر ،(ّ)..".كالمجركر في محؿ رفع عمى انيا خبر الف
. (لـ)ككانت الباء زائدة الشتماؿ اآلية عمى النفي بػ 

الضمير  [ٖ: األحقاؼ] ٺڎ ڇ ڇ ڇ ڇ ٺقكلو تعالى  (كفى)كمف كركدىا زائدة في فاعؿ 
يشيد لي بالصدؽ : "كالمعنى. (ْ)جركر لفظا في مكضع رفع بالفاعمية الف الباء زائدةـ (الياء)

. (ٓ)"كيشيد عميكـ بالجحد كاإلنكار
كىك اما اف يككف الظرؼ حقيقة كىك  ،(ٔ)"الظرفية ،معناه الكعاء" :(في)حرؼ الجر  (ّ

يو كقد يتسع ؼ ،الماؿ في الكيس :اشتماؿ الظرؼ عمى الشيء الذم يحكيو نحك قكليـ
فالف ينظر في العمـ كأف العمـ قد اشتمؿ  :كذلؾ نحك قكؿ القائؿ ،فيجرم مجرل المثؿ

. (ٕ)عميو
كالقمنسكة  ،أدخمت الخاتـ في إصبعي"كمف المكانية اما مكانية أك زمانية أك مجازية ))كالظركؼ 
مرأة النار دخمت ا"كقد تأتي لغير الظرفية عمى قمة كالتعميؿ كما جاء في الحديث  .(ٖ)(("في رأسي

كمتضمنة  :مع عبادم :أم (مع)أك متضمنة معنى  ،أم بسبب ىرة (ٗ)"النار في ىرة حبستيا
كترد أحيانا أخرل بمعنى  ،(الباء)كما تتضمف معنى  ،(إلى)كترد بمعنى  (َُ)،...(عمى)معنى 

. (ُُ)(مف)
في أحد عشر مكضعا مف ىذه السكرة المباركة منو ما كاف داال  (في)جاء ىذا الحرؼ 

. كمنو ما كرد داال عمى الظرفية المجازية ،لظرفية المكانية كىك األكثر كركداعمى ا
لقد تعمؽ حرؼ  ،[ْ: األحقاؼ] ٺې ۉ ۉ ې ېٴۇٺفمثاؿ الظرفية المكانية قكلو سبحانو 

. الذم ىك بمعنى المشاركة كمف خاللو اتضح معناه (شرؾ)بالفعؿ  (في)الجر 

                                         

 .(ٓٓ)ية اآللـ يذكرىا في ىذه االية كانما ذكرىا في  ُِْ/ُ :معاني القراف لالخفش :كينظر ِْٓ :مجاز القراف  (ُ)

 .ُّْ/ْ :كمعاني القراف كاعرابو لمزجاج ٔٓ/ّ :فراءمعاني القراف لؿ :كينظر ِّْ :معاني القراف لمكسائي  (ِ)

. ّٓ/ٓ :فتح القدير لمشككاني  (ّ)
 .َْْ :النحك القراني :ينظر  (ْ)

. ٖٔ/ٔ :تفسير ابي السعكد :كينظر ،ُٕٓ/ّ :الكشاؼ  (ٓ)
 .ُِٔ :كشؼ المشكؿ :ينظرك ،ُِ :حركؼ المعاني لمزجاجي  (ٔ)

. ٔٗ :معاني الحركؼ :ينظر  (ٕ)
. ُُٗ/ُ :مغني المبيب  (ٖ)
 .(ِْٔٓ)رقـ الحديث  ،ُُِْ/ِ :سنف ابف ماجو ابك عبد اهلل محمد بف يزيد القزكيني ابف ماجو :ينظر  (ٗ)

 .ٔٗ :معاني الحركؼ  (َُ)

 .َُْ-َْٖ :لنحك القرانيا :ينظر  (ُُ)
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تدبيرىا حتى يتكىـ اف يككف ليـ شائبة استحقاؽ أم في خمقيا أك ممكيا ك " :قاؿ أبك السعكد
لممعبكدية فاف ما ال مدخؿ لو في كجكد شيء مف األشياء بكجو مف الكجكه فيك بمعزؿ مف ذلؾ 

. (ُ)"االستحقاؽ كاف كاف مف األحياء العقالء فما ظنكـ بالجماد
 [ُْ: األحقاؼ] ٺ   مج  حج  يث  ىثڦ  ٺ كمنو قكلو تعالى 

كأصحاب الجنة أدؿ عمى االختصاص . "(ِ)اؿ مف المستكف في أصحابح :خالديف فييا :قكلو
مف معنى االختصاص  (أصحاب)أكلئؾ في الجنة كأكلئؾ ليـ الجنة لما في  :بالجنة مف اف يقاؿ

. كغيرىا مف اآليات التي تدؿ عمى ىذا المعنى .(ّ)"كما في اإلضافة أيضا
  [ُٓ: األحقاؼ] ٺڃ  ڃ  ڃ   ٺٺٺ كنحكه قكلو سبحانو 

معناه أف يجعؿ  :قمت  ٺڃ ٺ ڃ ڃٺفي قكلو  (في)فاف قمت ما معنى "  ذكر الزمخشرم
فقد جعؿ   (ْ)"ىب لي الصالح في ذريتي كأكقعو فييـ :ذريتو مكقعا لمصالح كمظنة لو كأنو قاؿ

. الذرية ظرفا لمصالح
: األحقاؼ] ٺڃ   ڃ   ٺ  ٺ  ٺٺ  :-في قكلو (مف)متضمنة معنى  (في)كجاءت 

ٖ] .
أم تندفعكف فيو مف القدح في كحي اهلل تعالى كالطعف في آياتو سحرا تارة " :م الكشاؼجاء ؼ

 .(ٔ)كمنو ما جاء في قكؿ امرئ القيس. (ٓ)"كفرية أخرل
 وهل ينعمن من كان احدث عهده                      ال ين شهرا في  ال ة أحوال

  (ٕ)أم مف ثالثة أحكاؿ :التقدير
 ٺڭ  ڭ    ې  ې   ۉ  ۉ  ې  ٺ م قكلو ككردت بمعنى المصاحبة ؼ

. [ُٖ: األحقاؼ]
. (ٖ)أم مع أمـ قد خمت كمضت :كالمعنى ،(في أمـ)في قكلو  (مع)معنى  (في)تضمنت 

فالمفتكحة مف اليكامؿ ال عمؿ ليا كالمكسكرة فعاممة كعمميا  ،تككف مفتكحة كمكسكرة :الالـ (ْ
 :ترد لمممؾ نحك ،م مكضكع بحثنافالجارة كه .(ٗ)الجر في األسماء كالجـز في األفعاؿ

                                         

 .ٕٔ/ٔ :تفسير  ابي السعكد  (ُ)

. ّْٗ/ِ :كتفسير البيضاكم ،ٕٔٔ/ٗ :الدر المصكف :ينظر  (ِ)
. ِْ/ِٔ :التحرير كالتنكير  (ّ)
 .ُِٓ/ّ :الكشاؼ  (ْ)

. ُٗ/ّ :فتح القدير :كينظر ،ُٕٓ/ّ :الكشاؼ  (ٓ)
 .والوهل يعمن من كان احدث عهده    ال ين شهرا في  ال ة اح  :-كركاية الشاىد في الديكاف ِٕالديكاف  :ينظر  (ٔ)

. ٔٗ :معاني الحركؼ :ينظر  (ٕ)
 .ُِّ/ُٔ :الجامع الحكاـ القراف :ينظر  (ٖ)

 .ٓٓ-ُٓ :معاني الحركؼ :ينظر  (ٗ)
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كقد تككف بمعنى بعد كترد بمعنى  .الحبؿ لمدابة :كقد تككف لالختصاص نحك ،الماؿ لزيد
مىٍكفى  :مثؿ قكليـ (بعد)كبمعنى  (مع) مىٍكفى  :أم ،كتبت لثالثو خى . بعد ثالث خى

. (ُ)أم مف اجمؾ ،فعمت ذلؾ لؾ :نحك ،كبمعنى مف اجؿ
 (ِ)(في)كبمعنى  (عمى)أخرل تتضمف معنى كأحيانا  (إلى)كتككف مكاف 

. (ّ)كتككف لمتككيد إذا كانت زائدة (عف)كقد ترد بمعنى 
كمنو ما اتصؿ  ،مكسكران في ستة مكاضع منو ما اتصؿ باسـ ظاىر (الالـ)كرد حرؼ الجر 

لىكـ   ،لىنا ،لىو :نحك (ؾ-نا-ىا) ركجاء مفتكحان عند جره لمضمائ ،بالضمير
 [ٕ: األحقاؼ] ٺٿ  ٿ  ٿ          ڤ  ڤ  ٿٺ قاؿ تعالى 
كىي الـ العمة كليست الـ تعدية فعؿ  ،الالـ مكسكرة جرت االسـ الذم بعدىا (لمحؽ)الشاىد فيو 

 ،لما قاؿ بعض الكافريف لبعض في شاف المؤمنيف كمف أجؿ إيمانيـ –القكؿ إلى المقكؿ لو 
ع ضمير المتمك عمييـ كالمراد بو اآليات ككضعو مكضع ضميرىا ككضع الذيف كفركا مكض

. (ْ)لمتسجيؿ عمييا بالحؽ كعمييـ بالكفر
. [ُُ: االحقاؼ] ٺہ  ھ  ھ             ھ   ھ    ٺ كنحكه قكلو 

خصصيف أك  :ىك حاؿ مف الذيف كفركا تقدير ،الـ التعميؿ متعمقة بمحذكؼ"الالـ فيو أيضا 
 ٺٹ ٹ  ڤ  ڤ  ٿ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ ٺكقكلو في اآلية السابقة  ،...مريديف

 (عف)ككردت بمعنى  (ٓ)..".كليست ىي الـ تعدية فعؿ القكؿ إلى المخاطب بالقكؿ [ٕ: األحقاؼ]
بعد  (لي)الالـ في قكلو  ،[ٖ: األحقاؼ] ٺڦ چ چ چ چ ڃڃٺفي قكلو سبحانو  (عف)
فال تقدركف عمى كفو عف معاجمتي كال تطيقكف دفع شيء مف " :كالتقدير ،(عف)بمعنى  (تممككف)

كال يممؾ عنانو إذا  ،ؼ افتريو كاتعرض لعقابو؟ يقاؿ فالف ال يممؾ إذا غضبعقابو عني فكي
. أم فالعقكبة كاقعة بي ال تدفعكنيا عني ،(ٔ)..".صمـ

  [ّٓ: األحقاؼ] ٺۆئ  ۆئ   ۇئٺ كقد كردت الالـ مفتكحة في قكلو 
كالكالـ  ،أم ال تستعجؿ ألجميـ ،الـ تعدية فعؿ االستعجاؿ إلى المفعكؿ ألجمو (ليـ)الالـ في "

. (ٕ)"ال تستعجؿ ليالكيـ :عمى حذؼ مضاؼ إذ التقدير
. (مف اجؿ)فالالـ كردت بمعنى 

                                         

 .ِّٗ-ِّْ/ُ :كمغني المبيب ،ٖٓ-ْٖ :حركؼ المعاني :ينظر  (ُ)

 .ِٖٗ :االزىية  (ِ)

. ُْٓ-ُّْ:  النحك القراني: ينظر  (ّ)
 .ُِ/ِٔ :تحرير كالتنكيركاؿ ،ّّٗ/ِ :تفسير البيضاكم :ينظر  (ْ)

 .ٕٓ/ِٔ :التحرير كالتنكير  (ٓ)

 .َُْ/ْ :تفسير النسفي :كينظر ،ُٓٔ/ّ :الكشاؼ  (ٔ)

 .ٕٓ/ِٔ :التحرير كالتنكير  (ٕ)
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. [ُٕ: األحقاؼ] ٺڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ٺكنحكه قكلو تعالى 
. كغيرىا مف اآليات. (ُ)فالالـ لبياف المؤفؼ لو كما ىيت لؾ ،كىي كممة تضجر (أؼو لكما)
أك ترد  ،مميا الجر كمعناىا االستعالءكع ،كىي مف الحركؼ العكامؿ :(عمى)حرؼ الجر  (ٓ

. (مف)أك بمعنى  ،بمعنى المصاحبة
. (ِ)(عند)، كبمعنى (الباء)كترد بمعنى  ،كترد بمعنى الظرفية

جاء ىذا الحرؼ في ثمانية مكاضع مف ىذه السكرة فمنو ما دؿ عمى االستعالء كمنو ما كرد 
. كمنو ما كاف متضمنا لممعاني األخر ،بمعنى الظرفية

ے      ے  ۓ            ۓ  ڭ    ٺ ف داللتو عمى االستعالء قكلو تعالى فـ

 [ّّ: األحقاؼ] ٺڭ  
حياء المكتى كغير ذلؾ مف  (بمى)اآلية تذييؿ لجممة  ألف ىذه تفيد القدرة عمى خمؽ السماكات كا 

لرد إنكارىـ أف يمكف  (إف)كتأكيد الكالـ بحرؼ  .المكجكدات الخارجة عف السماكات كاألرض
ففي . (ّ)ألنيـ لما أحالكا ذلؾ فقد أنكركا عمكـ قدرتو تعالى عمى كؿ شيء ،حياء اهلل المكتىإ

. (ْ)اآلية تقرير لمقدرة عمى كجو عاـ يككف كالبرىاف عمى المقصكد
 ٺخت حت جت يبڦ ڦ  خب حب جب يئٺفي قكلو تعالى  (في)ككرد ىذا الحرؼ بمعنى 

. (ٓ)أم في يكـ القيامة (فال خكؼ عمييـ) [ُّ: األحقاؼ]
 (عرضيـ عمى النار)"  ،[َِ: األحقاؼ] ٺېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئٺفي قكلو  (الباء)كجاء بمعنى 

. (ٔ)"تعذيبيـ بيا مف قكليـ عرض بنك فالف عمى السيؼ إذا قتمكا بو
.. .،انت غايتي :أم ،انما أنا إليؾ :كقكؿ القائؿ ،تككف لمنتيى غاية :(إلى)حرؼ الجر  (ٔ

 (ٕ)"مع"كقد تقع في مكاف 
. (ٖ)(الباء)بمعنى كقد تككف 

أك  (الباء)كقد دلت عمى انتياء الغاية أك جاءت بمعنى  ،مكاضع (ستة)في  (إلى)كردت 
. (عند)تضمنت معنى 

  [ٓ: األحقاؼ] ٺ  ېئ    ېئ  ېئ  ۈئ   ۈئ    ۆئ   ۆئ  ٺقاؿ تعالى 
                                         

. ْٕ/ٔ :تفسير ابي السعكد :ينظر  (ُ)
 .َْٔ-َْٓ :النحك القراني :ينظر  (ِ)

. ٓٓ/ِٔ :التحرير كالتنكير :ينظر  (ّ)
 .ّٖٗ/ِ :بيضاكمتفسير اؿ :ينظر  (ْ)

 .ِْ/ِٔ :كالتحرير كالتنكير ،ُِْ/ْ :تفسير النسفي :ينظر (ٓ)

 .ُْْ/ْ :تفسير النسفي  (ٔ)

. ٖٗ-ٖٖ/ُ :كمغني المبيب عف كتب االعاريب ،ٔٔ-ٓٔ :حركؼ المعاني:ينظر  (ٕ)
. ََْ :النحك القراني :ينظر  (ٖ)
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ة كعبر عف نيام.كناية عف استغراؽ مدة بقاء الدنيا .جعؿ يكـ القيامة غاية النتفاء االستجابة"
 (ُ)"كالمؤمنكف ()الف المكاجو بالخبر ىك الرسكؿ  (يكـ القيامة)الحياة الدنيا بػ 
ٱ ڦ ڦ ڦ  ڦ  پ  پ پ  پ   ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ٺكنحكه قكلو 

ڤ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ڦ  ڦ  ڦ  

أم انو سبحانو انزؿ عمييـ كتابا  [َّ  –ِٗ: األحقاؼ] ٺچڃڃڃ ڦ  چ  چ   چ
في اآلية عمى انتياء  (إلى)فدلت . (ِ)()دييـ إلى نكر اهلل كالى إتباع سنة رسكلو الكريـ يو

. الغاية
جاء في  .[ِٗ: األحقاؼ] ٺڦ پ ڦ ٱ ڦ ڦٺقكلو تعالى  (الباء)كمف كركدىا بمعنى 

. (ّ)"اممناىـ إليؾ كاقبمنا بيـ نحكؾ" صرفنا إليؾ نفرا"" :الكشاؼ
. كبمعنى التعميؿ ،كقد ترد بمعنى الباء ،يفيد المجاكزةترد حرفا لمجر  :(عف)حرؼ الجر  (ٕ

. (ْ)(بعد)كبمعنى 
. (ٓ)(مف)كبمعنى  ،(عمى)كبمعنى 

كرد ىذا الحرؼ في خمسة مكاضع كقد دؿ فييا عمى المجاكزة  
  [ِِ: األحقاؼ] ٺڀ  ڦ   ڦ  ڦ   ٺقاؿ تعالى 

 (ٔ)كالمعنى متقارب ،لتمنعنا :كقيؿ .لتزيمنا :كقيؿ ،أم لتصرفنا عف عبادتيا"المعنى 
أم لنترؾ عبادة  ،كالمراد بو الترؾ كالتقدير ،الصرؼ :ذكر ابف عاشكر اف االفؾ بفتح اليمزة

إف لـ تكفَّؽ لالحساف فأنت في قكـ قد "أم  .في اآلية عمى المجاكزة (عف)، فقد دلت (ٕ)آليتنا
. في عبادة ما ال ينفع كال يضر.كجاكزكا الحد بالشرؾ (ٖ)"صرفكا
 (بؿ ضمكا عنيـ)" [ِٖ: األحقاؼ] ٺجبحب يئ ىئ حئمئ جئڤ ڤ ی ی  ىئ ىئ ىئٺككقكلو 

. (ٗ)"غابكا عف نصرىـ كامتنع أف يستمدكا بيـ امتناع االستمداد بالضاؿ
. أم انيـ اتخذكا قربانا متجاكزيف اهلل في ذلؾ فاضمكىـ السبيؿ ،أفادت المجاكزة (عف)فػ 

                                         

. َُ/ِٔ :التحرير كالتنكير  (ُ)
. ُْٕ/ْ :تفسير النسفي  (ِ)
. ُْٔ/ْ :تفسير النسفي :كينظر ،ِٔٓ/ّ :الكشاؼ  (ّ)
 .َْٕ :كالنحك القراني ،ْٗ-ْٔ/ّ :معاني النحك :ينظر  (ْ)

. َْٖ: ا لنحك القراني: ينظر  (ٓ)
 .ُّٔ/ُٔ :الجامع الحكاـ القراف :كينظر ،َّ/ٓ :فتح القدير  (ٔ)

 .َْ/ِٔ :التحرير كالتنكير :ينظر  (ٕ)

 .َّ/ٓ :فتح القدير  (ٖ)

 .ّٕٗ/ِ :تفسير البيضاكم  (ٗ)
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ليذا يدعكه النحاة تعدية  ،كالـ ميمةيستنتج مف ىذه النصكص اف لحركؼ الجر كظيفة في اؿ   
نما كظيفتيا اداء المعاني ما كاف منيا اصال أك مجازا  األفعاؿ القاصرة كايصاليا إلى المفاعيؿ كا 

ثـ اف كثرة استعماليا جعميا اقرب إلى االسـ كالفعؿ مف حيث تعدد دالالتيا  ،بيف الفعؿ كمفعكلو
مع غيرىا خالفا لبعض حركؼ المعاني كأدكات  كاتساع معانييا التي ال تتضح اال بانضماميا

. االستفياـ كالنداء كالحركؼ المشبية كغيرىا إذ تككف معانييا قائمة في النفس
كبعضيا اآلخر كىك  ،تقييد التبعية أنكاع بعضيا يخص االسـ كحده كتبعية النعت" :قرينة التبعية

حده بؿ تككف في االسـ كغير تبعية التككيد كتبعية البدؿ كتبعية العطؼ ال تخص االسـ ك
 (ُ)"االسـ

كقد  ،تخصيص أك تكضيح :كفائدتو.. .فيك تابع يدؿ عمى معنى في متبكعو مطمقا :فأما النعت
. (ِ)يككف لمجرد الثناء أك الذـ أك التككيد

كيرفع ضميره كىك يتبع منعكتو  فاالكؿ ما يفيد معنى في منعكتو ،كالنعت نكعاف حقيقي كسببي
كفي الرفع كالنصب  ،شرة في التعريؼ كالتنكير كالتأنيث كاالفراد كالتثنية كالجمعفي أربعة مف ع

. كالجر
ىك ما يفيد معنى في شيء متعمؽ بالمنعكت مرفكع بو كيتبع منعكتو في  :كأما النعت السببي
. اثنتيف مف خمسة

. (الرفع كالنصب كالجر)ككاحدة مف كجكه اإلعراب  ،في التعريؼ كالتنكير
دا دائما كيراعى في تذكيره كتأنيثو ما بعده الفعؿ مع االسـ الظاىر كاف كاف المنعكت كيككف مفر

.  (ّ)عمى خالؼ ذلؾ
 :كلذلؾ ال ينعت بيا اال النكرة نحك ،كىي مؤكلة بالنكرة ،كتقع الجممة نعتان كما تقع خبرا كحاال"

أك  ،"مررت بزيدو قاـ ابكه" :فال تقكؿ ،كال تنعت بيا المعرفة" أبكه قائـ"أك " مررت برجؿ قاـ أبكه
. (ْ)"ابكه قائـ

أك شبو جممة  ،أك جممة ،منو ما جاء مفردا ،لقد كرد النعت في كاحد كثالثيف مكضعا
نمحظ اف  [ِ  –ُ: االحقاؼ] ٺپ پپ ڦ ڦ ڦ پ ڦ ٱٺفمف كركده مفردا قكلو تعالى 

. (ٔ)تدبيره كالتقدير انو عزيز في انتقامو حكيـ في. (ٓ)نعتاف (العزيز الحكيـ)قكلو 

                                         

 .ٕٖ: في بناء الجممة العربية، محمد حماسة عبد المطيؼ  (ُ)

 .ِٓٔ-ِْٔ/ِ :شرح المقدمة الكافية  (ِ)

 .ِْٔ-ْٖٓ :كالنحك القراني قكاعد كشكاىد ،ّْٗ-َّٗ :شرح قطر الندل كبؿ الصدل :ينظر  (ّ)

. ُُٔ/ّ :شرح ابف عقيؿ عمى الفية ابف مالؾ  (ْ)
. ُٗٓ/ٕ:عراب القراف كبيانوينظر ا  (ٓ)
 .ُّّ/ْ :تفسير النسفي :ينظر  (ٔ)
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مستقبؿ " ":[ِْ: األحقاؼ] ٺٿ ٿ ٿ ڑ ڑ ٿ ڈ ڍ ڍٺكنحكه قكلو سبحانو كتعالى 
ككذلؾ "، (ُ)"(عارضا)كىك نعت لػ  ،مستقبال اكديتيـ :أم ،اإلضافة في تقدير االنفصاؿ" اكديتيـ

 (ِ)..".،عارض"ممطرنا كقع نعتا لػ 
ظيـ الذم يعرض في أفؽ بالسحاب الع (ىذا عارض ممطرنا)فسر ابف عاشكر قكلو تعالى 

. (ّ)السماء كالجبؿ
 [ِٓ: األحقاؼ] ٺں  ں  ڻ     ڱ  ڱٺ كمف كركد النعت جممة قكلو تعالى 
كالسبب في ذلؾ كما ذكر القرطبي أفَّ . (ْ)نعت لمريح (تدمر)ذىب العكبرم إلى القكؿ إفَّ جممة 
كليـ  ،كثمانية اياـ حسكمان فكانكا تحت الرماؿ سبع لياؿو  ،اهلل أمر الريح فأمالت عمييـ الرماؿ

فيي التي قاؿ اهلل  ،ثـ أمر اهلل الريح فكشفت عنيـ الرماؿ كاحتممتيـ فرمتيـ في البحر ،انيف
قاؿ ابف  .أم كؿ شيء مرت عميو مف رجاؿ عادو كأمكاليا" تدمر كؿ شيء بأمر ربيا"تعالى فييا 

مف شأنو أف تدمره الريح مف فيي تيمؾ ما  ،اليالؾ :كالتدمير ،أم كؿ شيء بيعثت إليو :عباس
. التي دمرت كؿ شيء (لمريح)كقعت صفة  (تدمر)كلذلؾ فجممة . (ٓ)اإلنساف كالحيكاف كالديار

 [ِٗ: األحقاؼ] ٺپ ٱ ڦ ڦ ڦ ڦ پ پٺكمف نحك ذلؾ أيضا قكلو تعالى 
 ،، كىناؾ مف حمميا عمى المعنى فاعربيا حاالن (ٔ)(نفرا)نعت لقكلو تعالى  (يستمعكف)اف جممة 

. (ٕ)(مف الجف)ف النكرة قد تخصصت بالصفة األكلى ال
أم كاذكر لقكمؾ كقت صرفنا إليؾ نفرا كائنا مف مقدران استماعيـ " :قاؿ أبك مسعكد ،كالمعنى
فكانكا يستمعكف  (جف نصيبيف)يعني  (مف الجف)، كاقبمنا بيـ نحكؾ كالنفر دكف العشرة (ٖ)"القرآف
. (ٗ)يؿ يصمي أك في صالة الفجر فاستمعكا لقراءتوكىك قائـ في جكؼ الؿ ،القرآف ()منو 

ى ې  ې   ۅ ۅ ى ې ۉ ۉ ې ې ۋ ۋٺ  كقكلو تعالى (شبو جممة)كقد يرد النعت 

  .[ْ: األحقاؼ] ٺې
  (َُ)"بكتاب منزؿو مف قبؿ ىذا :أم ،في مكضع جر (مف قبؿ ىذا) :قكلو تعالى"

                                         

. ْٕٔ/ٗ :الدر المصكف :كينظر ّْٖ/ِ :التبياف في اعراب القراف  (ُ)
 .ْٕٔ/ٗ :الدر المصكف  (ِ)

. ِْ/ِٔ :التحرير كالتنكير :ينظر  (ّ)
. ّْٖ/ِ :التبياف في اعراب القراف :ينظر  (ْ)
 .ُّٕ/ُٔ :الجامع الحكاـ القراف :ينظر  (ٓ)

. ّْٗ/ِ :التبياف في اعراب القراف :ينظر  (ٔ)
 .ّٕٗ/ِ :كتفسير البيضاكم ،ٕٗٔ/ٗ :كالدر المصكف ،ّّ/ٓ :فتح القدير :ينظر  (ٕ)

 .ٖٕ/ٔ :تفسير ابي السعكد  (ٖ)

. ُْٕ-ُْٔ/ْ :تفسير النسفي :ينظر  (ٗ)
. ّْٓ/ِ :التبياف في اعراب القراف  (َُ)
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 :قاؿ ابف عاشكر. (ُ)"ؿ ىذاأم كانت مف قب ،صفة لكتاب (مف قبؿ ىذا)"فكقعت شبو الجممة 
ألنو حاضر في أذىاف أصحاب المحاجة فإنو ييقرأ  ،إلى القرآف (مف قبؿ ىذا) :في قكلو كاإلشارة"

أف يككف مف قبؿ القرآف ليسد باب المعارضة بأف  ككجو تخصيص الكتاب بكصؼ .عمييـ معاكدة
. (ِ)"يأتكا بكتاب يصنع ليـ

. (ّ)صفة إلثارة (مف عمـ) :فقكلو .(ف عمـو أك آثارة ـ)ككذا شبو الجممة في قكلو 
كمف ذلؾ  .أم شيئا مأثكرا مف كتب األكليف. (ْ)أم بقية مف عمـ األكليف ،بقية منو :كالمعنى

. [ُِ: األحقاؼ] ٺمئىئ حئ جئڤ ڤ ی  ی  ىئ ىئ ىئٺأيضا قكلو تعالى 
المؤمنيف  (بالمحسنيف)كيعني . (ٔ)"متعمؽ ببشرل"كىك . (ٓ)صفة لبشرل (لممحسنيف)فشبو الجممة 

. (ٕ)المؤمنيف المطيعيف
 ،تابع يدؿ عمى معنى مقصكد بالنسبة مع متبكعو" إذ ىك  (العطؼ)كمف قرينة التبعية أيضا 

فعمرك تابع مقصكد  ،مثؿ ما قاـ زيد كعمرك ،يتكسط بينو كبيف متبكعو احد الحركؼ العشرة
كالمعنى كالكاك  ، كمف ىذه الحركؼ ما يقتضي التشريؾ في المفظ(ٖ)"بنسبة القياـ إليو مع زيد
ألنو  (كلكف ،بؿ)كمنيا ما يقتضي التشريؾ في المفظ دكف المعنى كػ  ،كالفاء كثـ كحتى كغيرىا

. (ٗ)يثبت لما بعده ما أنتفى كما قبمو
لقد جاء العطؼ في سكرة االحقاؼ في كاحد كاربعيف مكضعا كأكثر ما كاف فييا بكاسطة حرؼ 

. (ثـ)ك  (الفاء)كيمييا  (الكاك)
، الكاك حرؼ عطؼ [ٔ: األحقاؼ] ٺڦ ڦ ڦ ڦ پ پ پ پٹ ٱٺكؿ قكؿ تعالى فمف األ

كالكاك العاطفة معناىا مطمؽ . (َُ)األكلى (كانكا)فيي معطكفة عمى  (ككانكا)كقكلو  ،(كاذا)في 
. أك عمى الحقو ،أك عمى سابقو ،إذ قد تعطؼ الشيء عمى مصاحبو ،الجمع

كىؤالء المعبكدكف  ،شر الناس يريد بو يكـ القيامةفالمعنى الذم تكحيو اآلية الكريمة انو إذا ح
كالجف كالشياطيف يتبرؤكف  ،الذيف عبدكىـ مف دكف اهلل كانكا ليـ اعداءن فالمالئكة اعداء الكفار

                                         

. َُٔ/ٕ :اعراب القراف كبيانو  (ُ)
 .ٗ/ِٔالتحرير كالتنكير   (ِ)

 .َُٔ/ٕ :كاعراب القراف كبيانو ،ُٔٔ/ٗ :الدر المصكف :ينظر  (ّ)

. ُٖ/ٓ :فتح القدير :ينظر  (ْ)
. ُٕٔ/ٕ :اعراب القراف كبيانو :ينظر  (ٓ)
 .ِّ/ٓ :فتح القدير  (ٔ)

. ُِْ/ْ :تفسير النسفي :ينظر  (ٕ)
 .ُِْ-ُُْ-ِ :قطر الندل كبؿ الصدل شرح :ينظر ،ُِْ :التعريفات لمجرجاني  (ٖ)

 .ْْٕ :النحك القراني :ينظر  (ٗ)

 .ُِٔ/ٕ :اعراب القراف كبيانو :ينظر  (َُ)
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 ،كيتحمؿ أنيـ عادكا معبكداتيـ النيـ كانكا سبب ىالكيـ ،كيمعف بعضيـ بعضا ن  ،غدان مف عبدتيـ
. (ُ)(ككانكا بعبادتيـ كافريف) :قكىك قكؿ ،عبادتيـ فكجحد المعبكدك

ذا حشر الناس)يتضح مف اآلية انو سبحانو عطؼ جممة  عمى ما قبميا لمناسبة ذكر يكـ  (كا 
. القيامة

 [ ٗ: األحقاؼ] ٺٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ   ڤڤ  ٺ كنحكه قكلو سبحانو 
 ككجو" :بف عاشكرقاؿ ا. (ِ)عطؼ عميو (كال بكـ) ،(يفعؿ)متعمقاف بػ  (بي)الجار كالمجركر 

المكصكلة  (ما)النافية مع انيما متعمقاف بفعؿ صمة  (ال)بإقحاـ  (بي)عمى  (كال بكـ)عطؼ 
ما يفعؿ بي كبكـ الف المكصكؿ كصمتو لما كقعا مفعكال  :فمماذا لـ يقؿ ،كليس في الصمة نفي

 تناكؿ النفي ما ىك في حيز الفعؿ المنفي فصار النفي شامال (كما ادرم) :لممنفي في قكلو
كما حسف دخكؿ الباء التي مف شأنيا اف تزاد  ،لمجميع فحسف ادخاؿ حرؼ النفي عمى المعطكؼ

ں ڻ  ں ڱ ڱٺكىك مثبت في قكلو تعالى  (إف)فيجرَّ بيا االسـ المنفي المعطكؼ عمى اسـ 

العاممة فيو في خبر  (أف)لكقكع  [ّّ: األحقاؼ] ٺۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ڻ ڻ ڻ
. (ّ)"..."أكلـ يركا"النفي كىك 

كيعد ما يعد  ،جاء زيد فعمرك :التي تفيد الترتيب مف غير ميمة نحك (الفاء)كمف الثاني العطؼ بػ 
كقد  ،فقد يطكؿ الزماف كالعادة تقتضي في مثمو انتفاء الميمة ،في العادة مرتبا مف غير ميمة
 ،بعد األكؿ قاؿ المبرد كىي تكجب اف الثاني :التعقيب"كقد تفيد . (ْ)يقصر كالعادة تقتضي العكس

أك ال ترل اف يقاؿ تزكج فالف فكلد  ،كأف األمر بينيما قريب كالتعقيب في كؿ شيء يحسبو ،األكؿ
. (ٓ)..."لو إذا لـ يكف بينيا اال مدة الحمؿ

ڭ ڭ ڭ ې ې ۉ ۉ ې ې  ٴۇ  ۋ   ڭٺكمما كرد منو في ىذه السكرة قكلو تعالى 

. [ِٔ: األحقاؼ] ٺۋ  ۅ  ۅ
كعطفت  ،كمعيـ فاعؿ ،فعؿ ماضو  (اغنى)نافية  (ما)ك ،الفاء حرؼ عطؼ (فما اغنى) :قكلو

. (ٔ)السمع عمى االبصار كاالفئدة
السمع )ليستعممكا  :كالتقدير (...كجعمنا ليـ سمعا)عمى جممة  (...فما اغنى)عطؼ سبحانو جممة 

 فيما خمقت كيعرفكا بكؿ منيا بو معرفتو مف فنكف النعـ كيستدلكا بيا عمى شؤكنو (كالبصر كاالفئدة
. كيشكركه ()فنعميا 

                                         

 .ُِِ/ُٔ :الجامع ألحكاـ القراف :ينظر  (ُ)

 .ُّٔ/ٕ :اعراب القراف كبيانو :ينظر  (ِ)

 .ُٔ-ُٓ/ِٔ :التحرير كالتنكير  (ّ)

 .ْٖٕ :النحك القرآنيك ،َٖٗ/ّ :شرح المقدمة الكافية :ينظر  (ْ)

 .َُ/ُ :المقتضب :كينظر ،ْٖٕالنحك القراني   (ٓ)

 .ُٖٕ/ٕ:اعراب القراف كبيانو :ينظر  (ٔ)
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إذ  (كال ابصارىـ)فيي لـ يستعممكىا مف استماع الكحي كمكاعظ الرسؿ  (فما أغنى سمعيـ)فقاؿ 
حيث لـ يستعممكىا في  (كال افئدتيـ) .لـ يجتمكا بيا اآليات التككينية المنصكبة في صحائؼ العالـ

. تعماؿ السمع فالبصر فالفؤادىنا الترتيب كالتعقيب باس (الفاء)أفادت . (ُ)معرفة اهلل تعالى
: األحقاؼ] ٺ جئڤ  ڤ  ی  ی    ىئ  ىئ  ىئٺجاء العطؼ بالفاء في قكلو تعالى 

ِٖ] .
ىؤالء شفعاؤنا  :فيال منعتيـ مف اليالؾ آليتيـ الذيف يتقربكف إلى اهلل تعالى حيث قالكا" :كالمعنى
. (ِ)..."عند اهلل

ضربت زيدان ثـ عمرا كقكؿ  :أشد تراخيا نحكإال أنيا  ،التي تشبو الفاء (ثـ)كمف حركؼ العطؼ 
. (ّ)اتيت البيت ثـ المسجد :القائؿ

. [ُّ: األحقاؼ] ٺ يبڦ  ڦ     خب  حب  جب  يئٺ قاؿ تعالى 
دكا اهلل سبحانو  :كالمعنى (ْ)(ثـ)بػ  (قالكا ربنا اهلل)عمى جممة  (استقامكا)عطؼ جممة  انيـ كحَّ

. (ٓ)()كتعالى ثـ اتبعكا شريعة نبيو الكريـ محمد 
. أم انيـ جمعكا بيف التكحيد كاالستقامة عمى الشريعة

. كبذلؾ تتضافر بحركؼ النسؽ قرينة التبعية كقرينة االداة
الذم ىك تابع مقصكد كحده بالحكـ بال كاسطة  :(البدل)كالنكع اآلخر مف قرائف التبعية 

بدؿ  :احدىا :كاقسامو ستة" .كالمتبكع انما ذكر تكطئة لو ليككف كالتفسير بعد اإلبياـ. (ٔ)عاطؼ
نما لـ .. ."جاءني محمد أبك عبد اهلل" :كىك عبارة كما الثاني فيو عيف األكؿ كقكلؾ ،كؿ مف كؿ كا 

بدؿ  :كالثاني.. ."كؿ"عمى  (أؿ)حذران مف فذىب مف ال يجيز ادخاؿ " بدؿ الكؿ مف الكؿ"اقؿ 
 ،..."كمت الرغيؼ ثمثوا" :اف يككف الثاني جزءان مف األكؿ كقكلؾ ،كضابطو .بعض مف كؿ

 :كقكلؾ ،كضابطو اف يككف بيف األكؿ كالثاني مالبسة بغير الجزئية .كالثالث بدؿ االشتماؿ
كبدؿ  ،كبدؿ الغمط ،كالرابع كالخامس كالسادس بدؿ االضراب ،..."اعجبني زيد عممو"

. (ٕ)..".،النسياف
: األحقاؼ] ٺپ پ پ ڦ ڦ ڦ ڦٺنمحظ أف البدؿ قد كرد في ىذه السكرة في قكلو سبحانو 

ُِ] .
كاذ ظرؼ لما مضى، كىك  ،كاخا عاد مفعكؿ بو ،انت :كفاعمو مستتر تقديره ،كاذكر فعؿ أمر"

 (ٖ)..".كما كقع لو معيـ ،كىك ىكد يالبس كقت انذاره ،بدؿ اشتماؿ مف اخا عاد
                                         

 .ٕٕ/ٔ :تفسير ابي السعكد :ينظر  (ُ)

. ُّ/ِٔ :التحرير كالتنكير :كينظر ،ّٕٗ/ِ :تفسير البيضاكم  (ِ)
 .ُْٓ :ندل كبؿ الصدلكشرح قطر اؿ ،ُّٓ/ُ :كمغني المبيب ،َُ/ُ:المقتضب :ينظر  (ّ)

 .ُٕٔ/ٕ :اعراب القراف كبيانو :ينظر  (ْ)

 .ُِْ/ْ :تفسير النسفي :ينظر  (ٓ)

 .ُِٓ/ِ :ىمع اليكامع لمسيكطي :ينظر  (ٔ)

 .ِْٓ-ِّْ :شرح قطر الندل كبؿ الصدل  (ٕ)

 .ٕٓ/ٔ :كتفسير ابي السعكد ،ّٕٔ/ٗ :الدر المصكف :كينظر ،ُٕٔ-ُٕٓ/ٕ :اعراب القراف كبيانو  (ٖ)
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 :قكلو تعالى" [ِٖ: األحقاؼ] ٺحئ جئڤ ڤ ی ی  ىئ ىئ ىئٺكقد يرد البدؿ في قكلو تعالى 
. (ُ)..".بدؿ منو (آليةن )ك ،(اتخذكا)ىك مفعكؿ  (ناقربا)

ال يصح اف يككف قربانا مفعكال ثانيا كآليةن " :إذ قاؿ الزمخشرم ،كأنكر بعض المفسريف ىذا الكجو
متقربا بيـ لصار  :كمعناه ،ككجو الفساد انو لك كاف قربانا مفعكال ثانيا (ِ)"بدال منو لفساد المعنى
عمى ترؾ اتخاذ اهلل متقربا؛ الف السيد إذا كبخ عبده، كقاؿ اتخذت سيدا المعنى إلى انيـ كبِّخكا 

كليس ىذا المقصكد، فاف اهلل تعالى يتقرب  ،فانما معناه المكـ عمى نسبة السيادة إلى غيره ،دكني
فكاف حؽ  ،فانما كقع التكبيخ عمى نسبة اآلليية إلى غير اهلل تعالى ،إليو كال يتقرب بو لغيره

  .(ّ)ىك المفعكؿ الثاني (آلية)ككف الكالـ اف م
كتككيد . يقصد بو تحقيؽ المعنى في النفس باعادة لفظ أك معنى ،مف قرائف التبعية أيضا والتوكيد

أك يثنيو كيالقيو مف جية المعنى  ،أك لفظ يكازنو لمتحسيف ،المفظ يعني اعادة المفظ المؤكد بعينو
 (ْ)كغيرىا (اجمع –كمو  –عينو  –نفسو )م اما تككيد المعنى فيككف بالفاظ كه .لممبالغة

ھ ھ      ہ ہ ہ ہ ھ ھ ۀ ۀٺكقد يرد التككيد بالضمير المنفصؿ نحك قكلو تعالى 

. فنحف تككيد لمضمير المتصؿ في كعدنا .[ّٖ: المؤمنكف] ٺے  ے  ۓ  
. الثانية تككيد لالكلى (القارعة)أك قد يأتي التككيد باالسـ الظاىر عند قكلو سبحانو 

كجاء  .(ٓ)الثانية تككيد لالكلى (يدعك)قد يجكز تككيد الفعؿ بمثمو كما في قكلو تعالى فػ  أك
 :-التككيد في ىذه السكرة الكريمة في مكضع كاحد ككاف نكعو تككيد الفعؿ بمثمو في قكلو تعالى

 [ْ:األحقاؼ] ٺھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ېٺ 
ألنيما بمعنى  (أرأيتـ)ػ لفاعؿ كالمفعكؿ بو تككيد ؿالمتككنة مف الفعؿ كا (أركني)جممة 

. (ٔ)اخبركني
كخالصة القكؿ أف مبحث النحك لف يفيـ كلف تحدد أبعاده إال مف خالؿ عالقات كقرائف 
كمف ثـ فإف المفردات ال يمكف ليا أف تحمؿ أم طابع نحكم لخمكىا مف ىذه العالقات كالقرائف، 

تماـ معناىاكليذه العالقات كالقرائف أثر في ص  .ياغة الجممة كبناء تراكيبيا كا 
 

 بت المصادر والمراجع 
عبد  :تحقيؽ ،(ىػُْٓت)عمي بف الحمزة النحكم اليركم  :االزىية في عمـ الحركؼ (1

. ـُُٕٗ-ىػُُّٗ ،دمشؽ ،مطبكعات مجمع المغة العربية ،المعيف الممكحي
 ،ِط ،القاىرة ،عارؼدار الـ ،احمد ماىر البقرم :أساليب النفي في القرآف الكريـ (2

. ـُٖٓٗ-ىػَُْٓ

                                         
 .ٕٕٔ/ٗ :كالدر المصكف ،ّٔٔ/ُِ :المحرر الكجيز :ينظر ،ّْٗ/ِ :التبياف في اعراب القراف  (ُ)

 .ٕٕ/ٔ :كتفسير ابي السعكد ِّ/ٓ :كفتح القدير ،ُّٗ/ُٔ :الجامع إلحكاـ القراف :ينظر ،ِِٔٓ/ّ :الكشاؼ  (ِ)

 .ُِٖ/ٕ :إعراب القراف كبيانو :ينظر  (ّ)

 .ُّٗ-ُِٗ :حككشؼ المشكؿ في الف :ينظر  (ْ)

. ْٖٗ-ْٔٗالنحك القراني : ينظر  (ٓ)
 .ُٗٓ/ٕ :كاعراب القراف كبيانو ،ُٖ/ٓ :كفتح القدير ،ٗٓٔ/ٗالدر المصكف  :ينظر  (ٔ)
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ابك عمر يكسؼ بف عبد اهلل بف عبد البرِّ القرطبي :اإلستيعاب في معرفة األصحاب  (3
ىػ  ُِّْ ،ُط ،دار اإلعالـ ،صححو كخرج أحاديثو عادؿ مرشد (ىػّْٔت )النمرم 

  .ـََِِ -

طبعة ـ ،زىير غازم زاىد. د :تحقيؽ ،(ىػّّٖت)أبك جعفر النحاس  :إعراب القرآف (4
. ـُٕٕٗ-ىػُّٕٗ ،بغداد ،العاني

 ،دار االرشاد بحمص ،مؤسسة االيماف ،محيى الديف الدركيش :إعراب القرآف كبيانو (5
 .ـُّٖٗ-ىػَُّْ ،ِط

سمسمة ، دار الرشيد لمنشر، مصطفى جماؿ الديف :البحث النحكم عند االصكلييف (6
. ـَُٖٗ ُط، دراسات بغداد

عادؿ احمد  :تحقيؽ ،(ىػْٕٓت)الغرناطي أبك حياف محمد بف يكسؼ  :البحر المحيط (7
كعمي محمد معكض كشارؾ في تحقيقو كشارؾ في تحقيقو الدكتكر زكريا  ،عبد المكجكد

االستاذ الدكتكر عبد الحي  :قرظو ،كالدكتكر احمد النجدلي الجمؿ ،عبد المجيد النكقي
-ىػُُْٗ ،ُط ،لبناف ،بيركت ،دار الكتب ،منشكرات محمكد عمي بيضكف ،الفرماكم
. ـُٗٗٗ

 ،ُط ،(ىػُٔٔت)عبد اهلل بف الحسيف بف عبد اهلل العكيدم  :التبياف في إعراب القرآف (8
. ـََِٖ-ىػُِْٖ ،العصر لمطباعة

 ،لبناف ،بيركت ،مؤسسة التاريخ العربي ،التحرير كالتنكير المعركؼ بتفسير ابف عاشكر (9
. ـَََِ-ىػَُِْ ،ُط

. ـُُٕٗ-ىػُُّٗ ،تكنس ،(ىػُْٕت)الشريؼ عمي بف محمد الجرجاني  :التعريفات (10
أبك محمد عبد الحؽ بف  :(المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز)تفسير ابف عطية  (11

الرحابي الفاركؽ عبد اهلل ابراىيـ االنصارم كعبد  :تحقيؽ ،(ىػْٖٓت) األندلسيعطية 
. ـُُٖٗ-ىػَُُْ،ُط،الدكحة،كمحمكد الشافعي العناني ،إبراىيـالعاؿ السيد 

أبك السعكد محمد بمف : (ارشاد العقؿ السميـ إلى مزايا القرآف الكريـ)أبي السعكد تفسير  (12
مكتبة كمطبعة محمد عمي  ،محمد عبد المطيؼ :باشراؼ ،(ىػُٓٗت)محمد العمادم 

. ـُِٖٗ-ىػُّْٕ ،ُط ،مصر ،صبيح عيداف االزىر
هلل لبي عمر بف ناصر الديف سعد عبد ا :(أنكار التنزيؿ كأسرار التاكيؿ)تفسير البيضاكم  (13

حققو عبد القادر عرفات بإشراؼ مكتبة البحكث  (ىػُٕٗت)محمكد الشيرازم البيضاكم 
. ـُٔٗٗ-ىػُُْٔلبناف  ،بيركت ،دار الفكر لمطباعة كالنشر ،كالدراسات

عبد اهلل بف احمد بف محمكد النسفي  :(مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ)تفسير النسفي  (14
 .(ت.د)لعربية عيسى البابي الحمبي كشركاءه دار احياء الكتب ا ،(َُٕ)

، ُكماؿ بشر، دار الثقافة العربية، القاىرة، ط: التفكير المغكم بيف القديـ كالجديد (15
. (ت.د)

دار الفرقاف لمنشر  ،الدكتكر محمكد حسف عكاد :تناكب حركؼ الجر في لغة القرآف (16
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. (ت.د) ،جبؿ الحسيف –عماف  ،كالتكزيع
دار الكتاب  ،(ىػُٕٔ)أبك عبد اهلل محمد بف احمد القرطبي  :الجامع الحكاـ القرآف (17

. ـُٕٔٗ-ىػُّٕٖ ،القاىرة ،العربي لمطباعة كالنشر
دار  ،محمكد صالح الطائي ،جكاىر البالغة في المعاني كالبياف كالبديع؛ احمد الياشمي (18

. ـُٖٕٗ-ىػُّٖٗ ،ِالفكر بيركت، ط
بف احمد المعركؼ بابف خالكيو  أبك عبد اهلل الحسيف :الحجة في القراءات السبع (19

 ،الدكتكر فتحي حجازم :قدـ لو ،احمد فريد المزيدم :الدكتكر :تحقيؽ ،(ىػَّٕت)
. ـََِٕ-ىػُِْٖ ،ِط ،لبناف ،بيركت ،دار الكتب العممية ،جامعة االزىر

 :حققو كقدـ لو ،(ىػَّْت)أبك القاسـ عبد الرحمف بف اسحؽ  :حركؼ المعاني لمزجاجي (20
مؤسسة الرسالة  ،االردف ،اربد ،كمية االداب جامعة اليرمكؾ ،كفيؽ الحمدالدكتكر عمي ت

 .ـُْٖٗ-ىػَُْْ ،ُط ،دار االمؿ

 .ـُٗٔٗكماؿ بشر، دار المعارؼ، مصر،  :دراسات في عمـ المغة (21

شياب الديف أبك العباس بف يكسؼ بف محمد  :الدر المصكف في عمـ الكتاب المكنكف (22
 ،الدكتكر احمد محمد الخراط :تحقيؽ ،(ىػٕٔٓت)بي بف ابراىيـ المعركؼ بالسميف الحؿ

. ـُّٗٗ-ىػُُْْ ،ُط ،دمشؽ ،دار القمـ
خرج شكاىده كقدـ لو ككضع  ،عبد القاىر الجرجاني :دالئؿ اإلعجاز في عمـ المعاني (23

. ـََِٕ-ىػُِْٖ ،بيركت ،صيدا،المكتبة المصرية،فيارسو الدكتكر ياسيف االيكبي
 ،ّط ،دار المصارؼ بمصر ،د أبك الفضؿ ابراىيـمحـ :تحقيؽ :ديكاف امرئ القيس (24

. ـُٗٔٗ
 ،عبد القدكس أبك صالح. د.أ :تحقيؽ ،((ىػُُٕت)غيالف بف عقبة ) :ديكاف ذم الرمة (25

. (ت.د) ،دمشؽ
دار الفكر  ،الدكتكر شكقي ضيؼ :نشره كحققو ،ابف مضاء القرطبي :الرد عمى النحاة (26

. ـُْٕٗ-ىػُّٔٔ ،القاىرة ،ُط ،العربي
 ،(ىػَِٕت)احمد بف عبد النكر المالقي  :اني في شرح حركؼ المعانيرصؼ المب (27

. ـُٕٓٗ-ىػُّٓٗ ،دمشؽ ،احمد محمد الخراط :تحقيؽ
أبك الفضؿ شياب الديف محمكد االلكسي  :ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ (28

. ـُٖٕٗ-ىػُّٖٗ ،بيركت طبقة جديدة مصححة ،دار الفكر ،(ىػَُِٕت)البغدادم 
 ،مصر ،دار المعارؼ ،الدكتكر شكقي ضيؼ :تحقيؽ ،ابف مجاىد :القراءاتالسبعة في  (29

ُُٗ .
حقؽ  (ىػِٕٓ-َِٕت)أبك عبد اهلل محمد بف يزيد القزكيني ابف ماجو  :سنف ابف ماجو (30

-ىػُُّٕ ،القاىرة ،مطبعة دار احياء الكتب العربية ،محمد فؤاد عبد الباقي :نصكصو
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. ـُّٓٗ
 :لؾ كمعو كتاب منحة الجميؿ بتحقيؽ شرح ابف عقيؿشرح ابف عقيؿ عمى الفية ابف ما (31

 .(ت.د) ،القاىرة ،دار الطالئع لمنشر كالتكزيع ،محمد محيى الديف عبد الحميد

كمعو كتاب نيج التقى  (ىػُٕٔ)ابف ىشاـ االنصارم  :شرح قطر الندل كبؿ الصدل  (32
عراب شرح قطر الندل، تأليؼ ار محمكد جعفر الكرياسي، منشكرات د: بتحقيؽ كا 

. ـُِٕٗ، ِاليالؿ، بيركت، ط
 ،مكتبة المثنى ،(ىػّْٔت)مكفؽ الديف يعيش بف عمي بف يعيش النحكم  :شرح المفصؿ (33

. (ت.د) ،القاىرة
دراسة  ،جماؿ الديف أبك عمر عثماف بف الحاجب :شرح المقدمة الكافية في عمـ اإلعراب (34

مكتبة  ،الناشر ،قأصؿ الكتاب رسالة دكتكرا ،جماؿ عبد العاطي مخيمر احمد :كتحقيؽ
 ـُٕٗٗ-ىػُُْٖ ،ُط ،الرياض ،مكة المكرمة ،نزار مصطفى الباز

 :تحقيؽ (ىػْٔٔت) أبك عمرك عثماف بف الحاجب النحكم: شرح الكافية نظـ الكافية (35
-ػقََُْمطبعة االداب في النجؼ االشرؼ  الدكتكر مكسى بنام عمكاف العميمي،

. ـَُٖٗ
 ،(ىػّّٗت)اسماعيؿ بف حماد الجكىرم  :(تاج المغة كصحاح العربية)الصحاح  (36

 ،ـُٔٓٗ-ىػُّٕٔ ،ُط ،القاىرة ،دار العمـ لممالييف ،احمد عبد الغفكر عطار :تحقيؽ
. ـُٕٗٗ ،ِط ،بيركت

محمكد بف عمي بف محمكد  :فتح القدير الجامع بيف فني الركاية كالدراية مف عمـ التفسير (37
. ـََِٓ-ىػُِْٔ ،ّط ،الكفاءدار  ،حققو كخرج احاديثو الدكتكر عميرة ،الشككاني

 -ىػ َُِْ ،ُط ،جامعة القاىرة ،محمد حماسة عبد المطيؼ :في بناء الجممة العربية  (38
ُِٖٗ.  

 ،عبد السالـ ىاركف :تحقيؽ ،(ىػَُٖت)أبك بشر عمرك بف عثماف بف قنبر  :الكتاب (39
. ـُٕٓٗ ،مطابع الييئة المصرية العامة لمكتاب

جار اهلل محمكد بف عمر  :القاكيؿ في كجكه التأكيؿالكشاؼ عف حقائؽ التنزيؿ كعيكف ا (40
. (ىػّٖٓت)الزمخشرم 

أبك الحسف عمي بف سميماف بف اسعد التميمي البكيمي الممقب  :كشؼ المشكؿ في النحك (41
منشكرات محمكد عمي  ،الدكتكر يحيى مراد :قرأه كعمؽ عميو (ىػٗٗٓت)بحيدرة اليمني 

.  ـََِْ-ىػُِْْ ،ُط ،لبناف ،بيركت ،دار الكتب العممية ،بيضكف
طبعة  ،(ىػُُٕت)لساف العرب ابف منظكر جماؿ الديف محمكد بف مكـر االنصارم  (42

الدار المصرية لمتاليؼ  ،المؤسسة المصرية لمتاليؼ كالنشر ،مصكرة عف طبعة بكالؽ
 .(ت.د) ،كالترجمة

. ََِٔ ىػ،ُِْٕ ،ٓتماـ حساف، عالـ الكتب، القاىرة، ط  :المغة العربية معناىا كبناىا (43
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محمكد فؤاد  :عمؽ عميو ،(ىػَُِت)أبك عبيدة معمر بف المثنى التميمي  :مجاز القرآف (44
 .ـُْٓٗ-ىػُّْٕ ،ُط ،مصر ،محمد سامي اميف الخانجي الكتبي ،شركيف

أبك الفتح عثماف بف جنى  :المحتسب في تبييف كجكه شكاىد القراءات كااليضاح عنيا (45
الدكتكر  ،دكتكر عبد الحميـ النجاراؿ ،عمي النجدم ناصؼ :تحقيؽ ،(ىػِّٗت)

 ،المجمس األعمى لمشؤكف اإلسالمية ،الجميكرية العربية لمشؤكف المتحدة ،اسماعيؿ شمبي
 .ىػُّٖٔ ،القاىرة ،الكتاب التاسع ،لجنة احياء التراث االسالمي

 ،ُط ،دار الفكر بدمشؽ ،فخر الديف قباكة :مشكمة العامؿ النحكم كنظرية االقتضاء (46
 . ـََِّ -ىػ ُِْْ

حققو  (ىػّْٖ-ِٔٗت)أبك الحسف عمي بف عيسى الرماني النحكم  :معاني الحركؼ (47
 ،دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع ،كخرج شكاىده الدكتكر عبد الفتاح احمد اسماعيؿ شمبي

. ـُْٖٗ-ىػَُْْ ،ّط
الدكتكر فائز  :حققو ،(ىػُِٓت)أبك الحسف سعيد بف مسددة االخفش  :معاني القرآف (48

 .ـُُٖٗ-ىػَُُْ ،ِط ،ـُٕٗٗ-ىػََُْ ،ُط ،فارس

 ،محمكد عمي النجار :تحقيؽ ،(ىػَِٕت)أبك زكريا يحيى بف زياد الفراء  :معاني القرآف (49
. ـُّٖٗ-ىػَُّْ ،ّط ،عالـ الكتب ،بيركت ،محمكد يكسؼ نجاتي

الدكتكر عيسى  :اعاد بناءه كقدـ لو ،(ىػُٖٗت)عمي بف حمزة الكسائي  :معاني القرآف (50
. ـُٖٗٗ ،القاىرة ،دار قباء لمطباعة كالنشر ،شحاتة عيسى

 :شرح كتحقيؽ ،(ىػُُّت)أبك اسحاؽ ابراىيـ بف السرم  :معاني القرآف كاعرابو لمزجاج (51
. ـُٖٖٗ-ىػَُْٖ ،ُط ،بيركت ،عالـ الكتب ،عبد الجميؿ عبده شمبي

، ِط ،القاىرة ،شركة العاتؾ لصناعة الكتاب ،فاضؿ صالح السامرائي :معاني النحك (52
. ـََِّ-ىػُِّْ

محمد  :تحقيؽ ،(ىػُٕٔت)ابف ىشاـ االنصارم  :مغني المبيب عف كتب االعاريب (53
. ـََِٔ-ىػُِْٕبيركت  ،صيدا ،المكتبة العصرية ،محيى الديف عبد الحميد

كبذيمو كتاب الفضؿ في  (ىػّٖٓت)أبك القاسـ الزمخشرم  :المفصؿ في عمـ العربية (54
 ،ُط ،بيركت ،صيدا ،المكتبة العصرية ،شرح ابيات المفصؿ لمسيد محمكد النعساني

. ـََِٔ-ىػُِْٕ
دار  ،عبد السالـ ىاركف :تحقيؽ ،(ىػّٓٗت)أبك الحسيف احمد بف فارس  :مقاييس المغة (55

. ـُٕٗٗ-ىػُّٗٗ ،بيركت ،الفكر لمطباعة كالنشر
الدكتكر كاظـ بحر : تحقيؽ عبد القاىر الجرجاني، :المقتصد في شرح االيضاح (56

 .ُِٖٗ دار الرشيد، ،زارة الثقافة كاالعالـمنشكرات ك المرجاف،



 .العالقات السياقية في بناء الجممة القرآنية سورة األحقاف أنموذجاً 

297 

المجمس االعمى لمشؤكف  ،(ىػِٖٓت) أبك العباس محمكد بف يزيد المبرد: المقتضب (57
. ـُٓٔٗ ،القاىرة االسالمية،

-ىػُُْٖ ،ِط ،مكة المكرمة ،الدكتكر جميؿ احمد ظفر :النحك القرآني قكاعد كشكاىد (58
. ـُٖٗٗ

 .ـُٕٗٗ ىػ،ُُْٖ ،ُط ،المأمكف لمتراث دار ،محمد خير حمكاني :النحك الميسر (59

 ،ُط ،القاىرة ،دار غريب لمطباعة كالنشر الدكتكر أحمد كشؾ، :النحك كالسياؽ الصكتي (60
. ـََِٔ

أبك بكر جالؿ الديف عبد الرحمف السيكطي : ىمع اليكامع في شرح جمع الجكامع (61
 .(ت.د)ركت بي ،دار البحكث العممية لمنشر ،عبد العاؿ سالـ مكـر :تحقيؽ (ىػُُٗت)

 
البحوث المنشورة في المجالت 

طراح العامؿ كاالعرابيف التقديرم كالمحمي (1 مجمة المساف ، تماـ حساف :القرائف النحكية كا 
. ـُْٕٗالمممكة العربية السعكدية –الجزء االكؿ ، العربي

 ،خالد بسندم، مجمة إتحاد الجامعات العربية لالداب: نظرية القرائف في التحميؿ المغكم (2
. ـََِٕ، ِ، عدد ْجمدـ


