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ياق القرآني وَأَثُرُه  ُد َطَراِئِق الَوْصِل والَفْصِل َبْيَن الَعاِمِل والَمعموِل في الدِّ َتَعدُّ
 على المعنى

 )دراسٌة نحويٌَّة دالليٌَّة تطبيقيٌَّة على نماذَج قرآنيٍَّة( 

 إعجاد الباحثة:
 بركاتشيماء دمحم توفيق 

 :الملخَّص

الليَِّة في        راسُة ضاىخًة مغ الطَّػاىِخ األدائيَِّة اإلعخابيَِّة الجِّ تتشاوُل ىحِه الجِّ
 ،الشُّرػِص العخبيَِّة: ضاىخة تعجد شخائق الػصل والفرِل بيَغ أجداِء تخاكيِبيا

ُتُو نساذج مغ القخآن  وأثخ ذلظ عمى السعشى. وذلَظ في قالٍب تصبيقيٍّ مادَّ
الطاىخة عامًًل عطيًسا مغ عػامِل إرفاِد السعشى وإيخاِف  بػصف ىحه ،الكخيع

. عمًسا بأنَّ بحَث ىحه الطاىخة قج تشاولو العمساء  ضًلِلِو في الشَّّزِ القخآنيِّ
في  ،والػصل والفرل ،األوائل تحت مطمَِّة الػقِف واالبتجاِء والقصِع واالئتشافِ 

 ،كالفخق والجسع ،يغيَّةكالعصِف واالستئشاِف. ومباحَث بًل ،مباحَث نحػيَّة
كالتَّساِم واالكتفاِء. وقج جاَء تشاول ىحه الجراسِة لسػضػِع  ،ومباحَث تجػيجيَّة

ياِق القخآنيِّ تشاواًل  ِد شخائق الػصِل والفرِل بيَغ العامِل والسعسػِل في الدِّ تعجُّ
 نحػيِّا دالليِّا في مجاالٍت ثًلٍث: إحجاىا: بيغ العامل ومعسػِلِو السشرػب.

َءاَمَغ }:  -عدَّ وجلَّ  –وىحا بيغ )ورسمو( وما قبمو مغ سياٍق في قػلو 
ِئَكِتوِ  ّللَِّ ٱُكلّّ َءاَمَغ بِ  ۡلُسۡؤِمُشػَن  ٱوَ  ۦ ِبَسٓا ُأنِدَل ِإَلۡيِو ِمغ رَّبِّوِ  لخَُّسػلُ ٱ  ۦ َوُكُتِبوِ  ۦ َوَممَٓ 

ُسِموِ  ۦ َوُرُسِموِ  ْا َسِسۡعَشا َوَأَشۡعَشۖا ُغۡفَخاَنَظ َربََّشا َوِإَلۡيَظ َوَقاُلػ  ۦ اَل ُنَفخُِّق َبۡيَغ َأَحٖج مِّغ رُّ
يدحبػن( وما ). وثانييا: بيغ العامل ومعسػلو السخفػع. وىحا بيَغ (ٔ){ ۡلَسِريخُ ٱ

                                                           

 .ٕ٘ٛ( سػرة البقخة: ٔ)
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ِجُلػَن ِفٓي َءايَ ِت  لَِّحيغَ ٱَأَلۡع َتَخ ِإَلى } : -تعالى  –مغ سياٍق في قػِلِو  قبَموُ  ُيجَ 
ُرُسَمَشۖا َفَدۡػَف  ۦ َوِبَسٓا َأۡرَسۡمَشا ِبوِ  ۡلِكتَ بِ ٱَكحَُّبػْا بِ  لَِّحيغَ ٱ جب َأنَّى  ُيۡرَخُفػنَ  ّللَِّ ٱ

ِقِيۡع وَ  أۡلَۡغمَ لُ ٱِإِذ   ٿ َيۡعَمُسػنَ  ِدلُ ٱِفٓي أَۡعشَ  مَ  ُثعَّ ِفي  ۡلَحِسيعِ ٱِفي  ڈ ُيۡدَحُبػنَ  لدَّ
العامل وما تعمَّق بو مغ أشباِه الجسِل. وىحا  . وثالثيا: بيغ(ٔ){ُيۡدَجُخوَن  لشَّارِ ٱ

 لَِّحيغَ ٱَقۡج َخِدَخ }: -سبحاَنُو  –وما قبَمُو مغ سياٍق في قػِلِو  (حتَّى إذا)بيَغ 
اَعةُ ٱَحتَّىٓ  ِإَذا َجٓاَءۡتُيُع  ّللَِّۖ ٱَكحَُّبػْا ِبِمَقٓاِء  َحۡدَخَتَشا َعَمى   لدَّ ۡشَشا  َبۡغَتٗة َقاُلػْا يَ  َما َفخَّ

 .(ٕ){ِفيَيا َوُىۡع َيۡحِسُمػَن َأۡوَزاَرُىۡع َعَمى  ُضُيػِرِىۡع  َأاَل َسٓاَء َما َيِدُرونَ 

ةٍ        راسِة إلى نتائَج عجَّ َد شخائِق  ،وقج خمرُت مغ ىحِه الجِّ أىسُّيا: أنَّ تعجُّ
ياِق القخآنيِّ مغ أىعِّ ع ػامِل ثخاِء الػصِل والفرِل بيَغ أجداِء تخاكيِب الدِّ

ياِق القخآنيِّ معانيوِ  . وأنَّ شخائَق الػصِل والفرِل بيَغ أجداِء الجسِل في الدِّ
وأخخى دالليٍَّة تفديخيٍَّة ال بجَّ مغ االلتداِم بيا ألداِء  ،تشبشي عمى قػاعَج إعخابيَّةٍ 

حيحِة. وأنَّ شخائَق الػصِل والفرِل بيَغ أجداِء التخاكيِب في  السعاني الرَّ
فسشيا ما  ،ياِق القخآنيِّ تختمُف باختًلِف أنػاِع العًلقِة بيَغ أجداِء التخاكيبِ الدِّ 

ىػ بيَغ العامِل ومعسػِلِو السخفػِع. ومشيا ما ىػ بيَغ العامِل ومعسػِلِو 
 السشرػِب. ومشيا ما ىػ بيَغ العامِل وما تعمَّق بو مغ أشباِه الجسِل.

  

                                                           

 .ٕٚ-ٔٚ( سػرة غافخ: ٔ)
 .ٖٔ( سػرة األنعام: ٕ)
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The hello sought to be a way of achieving and 

achieving between the work and the commission in the 

Qur'anic savoic and affecting the meaning 

(A semantic grammatical study applied to Qur'anic 

models) 

Preparation by the researcher: 

Shaimaa Mohammed Tawfiq 

Barakat 

Supervised by A.D. Farida Hassan 

Maageni 

Abstract : 

This study deals with a phenomenon of semantic 

expressionism in the Arab texts: the phenomenon of the 

multiplicity of methods of communication and separation 

between the parts of its compositions, and the effect on 

the meaning. This is in an applied form, which is 

modelled on the Qur'an, describing this phenomenon as a 

great factor in the avoidance of meaning and the 

irrevocation of its shadows in the Qur'anic script. The 

research of this phenomenon was addressed by the early 

scientists under the umbrella of waqf, initiation, cutting, 

and separation, in grammatical investigations, such as 

kindness and appeal. And rhetorical investigations, such 

as teams and gatherings, and language investigations, such 

as communication and sufficiency. This study addressed 

the subject of the multiple methods of communication and 

separation between the worker and the practice of the 

Qur'anic conduct in a semantic grammatical approach in 

three areas: one: between the worker and his correct 

worker. And this is between his messengers and his earlier 

context in his saying: God and his people have written and 
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written and sent him. We've heard and listened to your 

god.' The second is between the worker and his raised 

work. And this between (pull) and the earlier context in 

his saying - Come on - We have been sent to him. In the 

first half of 2012, they were forced to take part in the war. 

And the third is between the worker and the 

similarsentences he has to do with it. And this between 

(even if) and the pre-context in his saying - his praise - 

"has lost" They said, "We've got to get them out." On their 

backs, they will not be remembered. 

I have come to several conclusions from this study, the 

most important of which is that the multiple ways of 

connecting and separating the parts of the Compositions 

of the Qur'anic sympers are among the most important 

factors in the richness of its meanings. The methods of 

communication and separation of sentence parts in the 

Qur'anic book are based on expressive and semantic 

interpretive rules that must be adhered to to the 

performance of true meanings. The methods of connecting 

and separating the parts of the compositions in the 

Qur'anic book vary according to the types of relationship 

between the parts of the compositions, including what is 

between the worker and his elevated function. And some 

of it is between the worker and his well-established 

worker. And some of it is between the worker and the 

similarities he has to. 
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ةـــدمـقـالم  

ًلُم عمى رسػِل هللاِ  ،بدع هللا       ًلُة والدَّ وعمى آِلِو وصحِبِو ومغ  ،والرَّ
 واالُه.

 ،كًلَمُو عمى أساليِب العخِب وشخائِقيا في التَّعبيخِ  –عدَّ وجلَّ  –أندَل هللُا 
ومغ ىحه الصخائِق وصُل الكًلِم وفرُمُو بحدِب السخاِد مشُو. ُروي عغ أبي بكٍخ 

يِق  جِّ معو ناقٌة: " أتبيُعيا؟ قال: ال  أنَُّو قاَل لخجلٍ  –رضَي هللُا عْشُو  –الرِّ
؛  (ٔ)ولكغ قْل: ال وعافاَك هللُا " ،عافاك هللُا ؛ فقاَل لو أبػ بكٍخ: ال تقْل ىكحا

عاِء عميوِ  (ال عافاك هللا)وىحا لَسا في عبارِة  ال وعافاَك )وعبارُة  ،مغ معشى الجُّ
عاِء لُو.  هللُا( مغ معشى الجُّ

ةٌ        بشيْت عمى قاعجٍة  ،عمى أنَّ ليحا الػصَل في القخاءِة القخآنيَِّة شخائُق عجَّ
في حجيِث  –َع صمَّى هللُا عميِو وسمَّ  –معشػيٍَّة عامٍَّة جاءْت عغ رسػِل هللِا 

ًلُم  –مجيِء جبخيَل  وقػلِو لُو: اقخْأ القخآَن عمى حخٍف. فقاَل  ،إليوِ  –عميِو الدَّ
حتَّى بمَغ  ،ميكائيُل: استدْدُه. فقاَل: اقخْأ عمى حخَفيغ. فقاَل ميكائيُل: استدْدهُ 

أو آيُة  ،ما لع تختْع آيُة عحاٍب بآيِة رحسةٍ  ،كلّّ كاٍف شافٍ  ،سبعَة أحخفٍ 
. وعمى قػاعٍج تفريميٍَّة جاءْت عغ عمساِء اإلقخاِء (ٕ)ٍة بآيِة عحاٍب "رحس

رًة في مباحَث مبشيٍَّة عمى اعتباراٍت: إعخابيَّة معشػيَّة ،والعخبيَّةِ  وإعخابيَّة  ،مقخَّ
 وتخكيبيَّة بًليغيَّة. ،وإعخابيَّة صػتيَّة ،صخفيَّة

                                                           

 ،ألبعي جعفعخ الشحعاس القصعع واالبتعجاءأو  ،القصع واالئتشاف ،يشطخ: أبػ جعفخ الشحاس (ٔ)
 .ٕٓ (،ىعٕٗٗٔ ،بيخوت: دار الكتب العمسية) ٔط ،تحقيق: أحسج فخيج

 ،بععععاب: أنععععدل القععععخآن عمععععى سععععبعة أحععععخف ،كتععععاب فزععععائل القععععخآن ،صععععحيب البخععععاري  (ٕ)
ٛ/ٙٗٔ. 
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والػصل  ،والقصِع واالئتشافِ  ،وذلَظ تحَت مطمَِّة مباحِث الػقِف واالبتجاءِ       
ل. جاء فييا كًلميع عغ الػقِف التَّامِّ؛ بشاًء عمى تساِم السعشى بتكامِل روالف

مدتقمًَّة بمفِطيا دوَن معشاىا عسَّا بعجىا. وقبب  ،أركاِن تخكيِب اآليِة ومتعمَّقاِتيا
ياقِ  بغ وفداِد السعشى بحلَظ. قاَل ا ،السعشى بانفراِل أركاِن تخكيِب الدَّ

:" ومغ تساِم معخفِة إعخاِب القخآِن ومعانيِو وغخيِبِو: معخفُة الػقِف (ٔ)األنباريِّ 
والػقَف الكافي الحي  ،واالبتجاِء فيو؛ فيشبغي لمقارئ أن يعخَف الػقَف التَّامَّ 

: " (ٖ)اويُّ د . وقاَل الشَّك(ٕ)والػقَف القبيَب الحي ليَذ بتامٍّ وال كاٍف " ،ليَذ بتامٍّ 
جميُل الخصِخ؛ ألنَُّو ال يتأتى ألحٍج معخفُة معاني  ،ِف عطيُع القْجرِ باُب الػق

خعيَِّة مشو إالَّ  ،القخآن  .(ٗ)الفػاصِل " بسعخفةِ  وال استشباُط األدلَِّة الذَّ

 –فالسقرػُد بالػصِل والفرِل ىشا ىػ السقرػُد بالػقِف واالبتجاِء       
؛ بسا يتزسَُّشُو مغ وأشسلَ  وإْن كاَن مػضػُع الػقِف واالبتجاِء أوسعَ  –عسػًما 

ومشيا ما يتعمَُّق بعمِع  ،مشيا ما يتعمَُّق ِبعمِع التَّجػيجِ  ،مػضػعاٍت أكثَخ تفريًًل 
 القخاءاِت.

                                                           

 ىععع(. يشطععخ:ٕٖٛت)األنبععاري ىععػ:   بععغ القاسععع بععغ بذععار األنبععاري الشحععػي األديععب  (ٔ)
 ،)القعععععاىخة: مصبععععععة الخعععععانجي ٔط ،لقعععععخاءفعععععي شبقعععععات ا غايعععععة الشيايعععععة ،بعععععغ الجعععععدري   

 .ٖٕٔ-ٕ ،ىع(ٕٖ٘ٔ
تحقيععق: عبععج الععخحيع  ،إيزععاح الػقععف واالبتععجاء فععي كتععاب هللا عععدَّ وجععلَّ  ،  األنبععاري  (ٕ)

 .ٛٚ ،ىع(ٕٛٗٔ ،)القاىخة: دار الحجيث ،الصخىػني
 ،السكشععى بععأبي حفععز ،الشكععداوي ىععػ: العًلمععة معععيغ الععجيغ عبععج هللا بععغ جسععال الععجيغ (ٖ)

غايعة الشيايعة فعي شبقعات  ،ىعع(. يشطعخ: بعغ الجعدري ٖٛٙتعػفي سعشة ) ،والسعخوف بعالشكداوي 
 .ٕ٘ٗ-ٔ ،القخاء

فيخسععة مخصػشععات السكتبععة األزىخيععة  ،(ٔٔ)ورقععة االقتععجاء فععي معخفععة الػقععف واالبتععجاء (ٗ)
 (.ٜٜٛٓٔ/ٕٕٔ)رقع
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والػصُل والفرُل في مطمَِّة الػقِف واالبتجاِء يأتي بيَغ أجداِء التخاكيِب       
والتي تتسثَُّل أشكاُل االرتباِط بيشيا في األنػاع  ،يًَّة كانت أم فعميَّةً اسس ،الجسميَّةِ 
 . عًلقُة التَّعمُِّق.ٖ. عًلقة التَّبعيَِّة. ٕ. عًلقة العسل. ٔاآلتيِة: 

كسا أنَّ كلَّ  ،ال ُبجَّ لو مسا يعسُل فيوَفأمَّا بالشِّدبِة لعًلقِة العسِل فإنَّ كلَّ عامٍل 
معسػٍل ال بجَّ لو مغ عامٍل قج عسَل فيِو. ويجخُل في ىحا الشػِع العػامُل 

 ،فاِت العاممِة. والعػامِل السعشػيَّةِ وما أشبَيُو مغ الرِّ  ،مثل: الفعلِ  ،الَّمفطيَّةُ 
 .(ٔ)والجػازمِ  والخمػِّ مغ الشَّػاصبِ  ،كاالبتجاءِ 

 ،والعامِل ومخفػِعوِ  ،بيَغ العامِل ومشرػِبوِ  كسا أنَّ عًلقَة العسِل تذسُل العًلقةَ 
 والعامِل وما تعمَّق بِو مغ أشباِه الجسِل.

ُة        ِة التخكيِب التي تشبشي عمييا صحَّ وبسا أنَّ مجاَر األمِخ عمى صحَّ
ِة التَّخكيِب كاَن ىحا البحث  ،السعشى ُة السعشى التي ال بجَّ فييا مغ صحَّ أو صحَّ

ِد شخائِق الػصِل والفرِل بيَغ العامِل والسعسػِل في  التَّصبيقيُّ في مػضػِع تعجُّ
ياِق القخآنيِّ وأثخه عمى السعشى عمى نحٍػ تصبيقيٍّ في أشكال الػصِل  ،الدِّ

 والفرِل بيَغ العامِل والسعسػِل.

  

                                                           

يغ اإلنرععععاف فععععي مدععععائل الخععععًلف بععععيغ الشحععععػي ،يشطععععخ: عبععععج الععععخحسغ بععععغ األنبععععاري  (ٔ)
 (،ىععععٚٓٗٔ ،بيعععخوت: السكتبعععة العرعععخية) ،تحقيعععق:   عبعععج الحسيعععج ،البرععخييغ والكعععػفييغ

ٕ-٘٘ٓ. 
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: بين العامِل ومرفوِعِو:        أوَّالا

ِجُلػَن ِفٓي َءايَ ِت  لَِّحيغَ ٱَأَلۡع َتَخ ِإَلى }: -تعالى  -في قػلو  - َأنَّى   ّللَِّ ٱُيجَ 
ُرُسَمَشۖا َفَدۡػَف  ۦ َوِبَسٓا َأۡرَسۡمَشا ِبوِ  ۡلِكتَ بِ ٱَكحَُّبػْا بِ  لَِّحيغَ ٱ  جبُيۡرَخُفػَن 
ِقِيۡع وَ  أۡلَۡغمَ لُ ٱِإِذ   ٿَيۡعَمُسػَن  ِدلُ ٱِفٓي أَۡعشَ  مَ   ۡلَحِسيعِ ٱِفي  ڈُيۡدَحُبػَن  لدَّ
 .(ٔ){ ُيۡدَجُخوَن  لشَّارِ ٱُثعَّ ِفي 

ِدلُ ٱوَ )مػضع الػصل والفرل:  - مَ   .(ُيۡدَحُبػنَ           لدَّ

 ،السرخِّيَغ عمى ما ىع فيو ،في سياق وعيِج السجادليَغ في آياِت هللاِ       
بيغ بكتِب هللِا السشدلَ  َغ مغ يوما أيََّج بِو أولئظ السخسم ،عمى مخسميوِ  ةِ السكحِّ

ًلِسل ُيدحبػَن بيا ،اآلياِت جاَء إيعاُدىع باألْغًلل في أعشاِقيع فعمى  (ٕ)وبالدَّ
ًلِسُل(بَسا قبمو  (ُيْدحبػن )وصِل السزارِع  الخبَخ  (ُيْدحبػن )جسمة تكػُن  )الدَّ

ًلِسل يدحبػَن بَيا .(ٖ)َلو وعمى ىحا فجسمُة السبتجِإ  .(ٔ)وتقجيُخ السعشى: والدَّ

                                                           

 .ٕٚؤٚ:  آية ،سػرة غافخ( ٔ)
( األْغععًلل جسععع ُغععل )بزعععِّ الغععيغ السعجسععة( وىععػ حمقععٌة مععغ حجيععٍج أو ِقععجٍّ )جمععج( تحععي  ٕ)

، ُتجسعع بيععا يعُج األسععيِخ إلعى ُعُشِقععِو. وتدعتعسل فععي  بعالعشق، ُتشعاط بيععا سمدعمٌة مععغ حجيعٍج أو ِقععجٍّ
ععيِق والعشعععتِ  . السعععاني كسععا تدععتعسل فععي السحدعععػِس فُتصمععُق إلرادِة األعسععاِل السدععتجِمَبِة لمزِّ

عععا كانعععت أعسعععاليع قيعععػًدا فعععي أعشعععاقيع،  وكًلىسعععا يرعععجق عمعععى السعععػَرِد فعععي اآليعععة الكخيسعععِة؛ لسَّ
َوَيَزععُع َعععۡشُيۡع ِإۡصععَخُىۡع }:  -سععبحانو  –يحاسععبػن عمييععا ويجععدون عمييععا. وعمععى ىععحا قػلععو 

لَ ٱوَ  ًلِسعل يدعحبػن( بععجىا ٚ٘ٔاألعخاف :  {َكاَنۡت َعَمۡيِيۡع   لَِّتيٱ أۡلَۡغمَ  . غيخ أنَّ ورود )والدَّ
يَّة. يشطخ: ابغ مشطػر،  ُب الجاللَة الِحدِّ ، ٖٕٓ-ٚ ،، )بيخوت: دار صادر(لدان العخبُيخجِّ

 .((غمل))، مادة ٗٚ-ٔٔ. و ((سمدل))مادة 
تحقيععق: د. جععػدة  ،فععي غخيععب إعععخاب القععخآن البيععان ذكععخ ىععحا الػجععو ابععغ األنبععاريِّ فععي( ٖ)

 .ٜٗٙ -ٕ ،ىع(ٖٔٗٔ ،)القاىخة: مكتبة اآلداب ٕط ، 
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في جػاِب سؤاٍل  (في أعشاقيع األْغًللُ )وخبِخه جسمٌة بيانيٌَّة مقابمٌة لجسمِة 
ٍر بع: حيُث ماذا يحرُل ليْع إزاَء (فدػف يعمسػن )متختٍِّب عمى الػعيِج بع  ، مقجَّ

: األْغًلل تػضُع -عمى العكذ  -جػاُب عميِو جاَء ال(  ٕ)تْكحيِبيع بالكتاِب؟
ْع: إزاَء تْكِحيِبيع بَسا َأْرَسْمَت بو ُرُسَمَظ؟ جاَء ، و: ماذا يحرُل ليُ (ٖ)في أعشاِقِيع

ًلِسلُ   .(ٗ)يدحبػَن ِبيا الجػاُب عميِو: الدَّ
                                                                                                                         

== 

اللععععِة عميعععو. يشطععععخ: ( ٔ) جعععًلل الععععجيغ بتقعععجيخ رابعععع  لمخبعععخ بالسبتععععجِإ )بيعععا(. ُحععععِحف لقعععػَِّة الجَّ
)بيعععععععخوت: السكتبعععععععة  تحقيعععععععق:   الفاضعععععععمي ،فعععععععي الشحعععععععػ األشعععععععباه والشَّطعععععععائخالدعععععععيػشي، 

 .ٕٕٚ -ٔ، ىع(ٖٓٗٔ،العرخية
وقعْج اسعتعسمت )إْذ( فعي اآليععة الكخيسعة بسعشعى )إذا(؛ وذلععظ أنَّ الكعًلم لًلسعت بال؛ بععجليل ( ٕ)

غ ىحا َتيقُّغ حرػل الفعل، حتى ُأْخخَج مخخج الساضي. و ورود ىعحا فعي  )سػف(؛ وقْج حدَّ
 {ُرُءوِسععععِيعۡ َناِكُدععععػْا  ۡلُسۡجِخُمععععػنَ ٱَوَلععععۡػ تَععععَخىٓ  ِإِذ }: - سععععبحانو –كتععععاب هللا كثيععععٌخ، فسشععععو قػلععععو 

 : البقعععخة {ۡلَععععَحابَ ٱَضَمُسعععٓػْا ِإۡذ َيععَخۡوَن  لَّععِحيغَ ٱَوَلعععۡػ َيعععَخى }: - سععبحانو –(. وقػلعععو ٕٔ)الدععججة: 
عععغ حقععائق غععػامس التشديععل وعيععػن األقاويععل  الكذععافالدمخذععخي، محسععػد . يشطععخ: ٘ٙٔ

، ىعع(ٕٚٗٔ ،الكتعاب العخبعي )بيخوت: دار ٔط ،ضب : الجاني آل زىػي  ،في وجػه التأويل
 ٕط ،عشايعععة:   شعععسذ العععجيغ ،فعععي إععععخاب القعععخآن التبيعععانالعكبعععخي، عبعععج هللا . ٖٙٗ -ٖ

 .ٜٕٖ -ٕ ،م(ٕٓٔٓ ،)بيخوت: دار الكتب العمسية
. ومثمعو قعػل الععخب: أدخمعُت ( ٖ) عمى القمب؛ مْغ حيُث إنَّ العشَق ىي معا ُيػَضعع فيعِو الِغعلُّ

 ،تحقيعق: عبعج العخزاق السيعجي، البحخ السحعي يخ تفدالقمشدػة في رأسي. يشطخ: أبػ حيَّان، 
 .٘ٚٗ -ٚ ،(ٖٕٗٔ ،بيخوت: دار إحياء التخاث العخبي) ٔط
ععا كععان اعتبععار حسععل األمانععِة وتحسيميععا بجعميععا فععي العشععق؛ تقععػل العععخب: وتخكععت ىععحا ( ٗ) لسَّ

جعاءت معععاقبتيع عمعى تزعييعيع حسعل أمانععِة كتعبيع و العسعل بيعا بجعععَل  أمانعًة فعي عشقعظ  
األْغًلل في أعشاقيع. ولسَّا كان تْكحيبيع مدعتسًخا بالخَّسعػِل ورسعالتو، ومشدعحًبا عمعى معا سعبق 
ًلِسععل وسععحبيع بيععا  مععْغ الخُّسععل والخِّسععاالت الستتاليععة الستعاقبععة جععاءت معععاقبتيع بععخبِصِيع بالدَّ

 إلى جيشَّع.
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ًلِسُل(ححِف خبِخ  تقجيخُ ويربُّ         .عميوِ  )األْغًلُل(لجاللِة خبِخ  )الدَّ
في  وتقجيُخ السعشى: إْذ األْغًُللُ  .(ٔ)حااًل  (يدحبػنَ )وعمى ىحا الػجِو يكػُن 

ًلِسلُ  وبيحا التَّقجيِخ َيثبُت التَّفخيُق  .(ٕ)في أعشاُقيع مدحػبيَغ ِبيا أعشاِقيع، والدَّ
ًلِسل مْغ حيُث إنَّ اأُلَوَل لمحْبذِ   .(ٖ)، واأُلَخَخ لمَجخِّ بيَغ األْغًلِل والدَّ

عسَّا قبَمُو فإنَُّو يجيُء مدتأنًفا بِو الكًلُم، متعمًِّقا  (ُيْدحبػنَ )وعمى فرِل       
ًلِسُل(، ويكػُن (يعِ حسفي ال)بو شبُو الجسمِة  معصػًفا عمى السبتجِإ  )الدَّ

وتقجيُخ  .(ٗ)(في أعشاقيع)، وقْج ُأخبَخ عشيسا بالجارِّ والسجخور )األْغًلُل(
ًلِسلُ (٘)والتَّأخيخِ السعشى عمى التَّقجيِع  ، ( ٔ)كائشٌة في أعشاِقِيع : إْذ األْغًلُل والدَّ

وَن في الساِء السغميِّ بشاِر جيشََّع، ثعَّ ُتدعَُّخ جيشَُّع بِيعْ    .(ٕ)يجخُّ

                                                           

الحمبععي فععي جيغ شععياب العع. و ٜٕٖ -ٕ، التِّبيععانذكععخ ىععحا الػجععو كععلُّ مععْغ العكبععخي فععي ( ٔ)
تحقيعق: عمعي مععػض وععادل عبعج السػجعػد وجعاد ، في عمع الكتعاب السكشعػن  ر السرػن جال

 .ٚٚ -ٗ ،ىع(ٗٔٗٔ ،)بيخوت: دار الكتب العمسية ٔط ،جاد وزكخيا الشػتي
 .السخاجع الدابقةتشطخ ( ٕ)
ِد. يشطعععععخ: ( ٖ) أبعععععػ القاسعععععع وقعععععج وافعععععق لفعععععُا التَّدمدعععععل معشعععععاه، بسعععععا يعععععجلُّ عميعععععو معععععغ التَّعععععخدُّ

بيخوت: دار الكتعب )تحقيق: إبخاهيع شسذ الجيغ  ،ألفاظ القخآن مفخداتمعجع األصفياني، 
 .ٖٕٚ ،ىع(ٕٖ٘ٔ ،العمسية

تحقيعق: أحسعج  ،مععاني القعخآن وإعخابعوالدجاج في أبي إسحاق  :ذكخ ىحا الػجو كلّّ مغْ ( ٗ)
الشحعاس فعي أبعي جعفعخ . و ٖٛٚ -ٗ ،ىعع(ٕٛٗٔ ،بيخوت: دار الكتب العمسية) ٔط ،فتحي

 -ٕ ،ىععععع(ٕٛٗٔ ،القععععاىخة: دار الحععععجيث)تحقيععععق   تععععامخ    رضععععػان  ،إعععععخاب القععععخآن
و الحمبي في  ٜٕٖ -ٕ، التبيان. والعكبخي في ٜٗٙ -ٕ، البيان. وابغ األنباري في ٜٗ٘

 .ٚٓٚ -ٗ، الجرُّ السرػن 
 .ٚٓٚ -ٗ الجرُّ السرػن يشطخ: الحمبي، ( ٘)
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ًلِسُل(فإذا ما اعُتِبَخْت الػاو قبَل        ياُق بيَغ  )الدَّ لًلستئشاِف كاَن الدِّ
وما قبَمُو عمى الػصِل، في مقابمٍة بجيعيٍَّة لرػرتيِغ مَغ العحاِب،  (ُيدحبػنَ )

وَن بِو )األْغًلُل(األولى بآلِة ما ُيَثبَُّت بِو السعحَّبػَن  ، والثانيُة بآلِة ما ُيجخُّ
ًلِسُل( بححِف الفعِل الستعمِِّق بو الجارُّ  .(ٖ)وذلَظ بصخيقِة االحتباكِ  )الدَّ

، وححِف ما تعمََّق بِو (ألْغًلُل ُتجعل في أعشاِقِيعا)والسجخوُر مْغ األولى: 
ًلِسل ُيدحبػَن بيا)( مْغ الثَّانيِة: (بيا)شبُو الجسمِة )الفعُل   (.والدَّ

ًلِسُل(وإذا ما اعُتِبَخت الػاُو قبَل        ياَق بيَغ  )الدَّ لمعصِف فإنَّ الدِّ
ٍة ُمْبِخَزٍة لثباِت عحاِب وما قبَمو إمَّا عمى الفرِل بيَغ جسمٍة اسسيَّ  (ُيدَحبػن )

ًلِسل في أعشاِقيع، وجسمٍة ( ٗ)السجادليَغ في آياِت هللاِ  بتثبيِت األْغًلل والدَّ
                                                                                                                         

== 

تحقيعععق:   عبعععج  ،ععععغ كتعععب األعاريعععب مغشعععي المبيعععب، ألنرعععاري ا يشطعععخ: ابعععغ ىذعععام( ٔ)
 .ٖٔ٘ -ٕ ،ىع(ٕٚٗٔ ،الحسيج )بيخوت: السكتبة العرخية

 ،فعي تفدعيخ القعخآن العطعيع والدعبع السثعاني روح السعانياأللػسي، شياب الجيغ يشطخ: ( ٕ)
   .ٖ٘ٗ -ٕٗ ،ىع(ٕٙٗٔ ،القاىخة: دار الحجيث) ،تحقيق: الديج الديج وليج عسخان

( االحتبعععاك: مأخعععحه معععغ الحبعععظ العععحي ىعععػ الذعععج و اإلحكعععام وتحدعععيغ أثعععخ الرعععشعة فعععي ٖ)
الثػب. وفي الكًلم ىػ أن يجتسع متقابًلن، فيححف مغ كلٍّ مشيسا معا يقابمعو لجاللعة اآلخعخ 

ِمٗحا َوَءاَخعَخ َسعيًِّئا }:  -عدَّ وجلَّ  –عميو. ومغ ىحا قػلو  . ٕٓٔالتػبعة :  {َخَمُصػْا َعَسًٗل صَ 
ٍء وآخخ سيًِّئا برعالٍب. يشطعخ: بخىعان العجيغ إبعخاهيع البقعاعي،  أي: خمصػا عسًًل صالًحا بديِّ

مكتبععععة الخشععععج ) ٔط ،، تحقيععععق: مععععاىخ ياسععععيغ الفحععععلالشكعععت الػفيععععة بسععععا فععععي شععععخح األل يععععة
، معتعخك األقعخان فعي إعجعاز القعخآن. جًلل الجيغ الديػشي، ٖٔٙ-ٕ ،ىع(ٕٛٗٔ ،ناشخون 
-ٔ ،ىعععععععع(ٛٓٗٔ ،بيعععععععخوت: دار الكتعععععععب العمسيعععععععة) ٔط ،: أحسعععععععج شعععععععسذ العععععععجيغتحقيعععععععق
 .ٕٗٗوٖٕٗ

)القععععاىخة:  ٖط ،تعميععععق:   شعععاكخ، دالئععععل اإلعجعععازالجخجعععاني، عبعععج القععععاىخ يشطعععخ: ( ٗ)
 .٘ٚٔ ،ىع(ٖٔٗٔ ،مصبعة السجني
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بيغ بكتاِب هللِا وما ُأرسَل بو رسُمُو  ِد عحاِب السكحِّ فعميٍَّة واصفٍة الستسخاِر وتججُّ
 .(ٔ)باستسخاِر سحِبِيع في الحسيِع وسجِخىع في الشَّارِ 

اسسيٍَّة مثِبتٍة وحاليٍَّة واِصفٍة؛ إبخاًزا  تيغ: جسمةٌ وإمَّا عمى الػصِل بيَغ جسم      
بيغ بكتبِو وبسا  -عدَّ وجلَّ  -لفطاعِة عحاِب السجادليِغ في آياِت هللِا  ، السكحِّ

ُأرسَل بِو رسُمو، بيحا الشَّػع مْغ آالِت التَّعحيِب، في صػرٍة كي يٍَّة تجديجيٍَّة، 
لػن (  ٕ)فييا العسُل بجداٍء مْغ جشدوِ ُقػبل  بتثبيِت األْغًلِل في ( ٖ)؛ حيُث ُيججَّ

ًلِسِل جداَء ُمجادلِتِيع في آياِت هللِا  ىا بالدَّ ؛  -سبحانو  -أعشاِقِيع، ومجِّ
 -عدَّ وجلَّ  -لدحِبيع في الساِء السغميِّ جداَء تكحيِبِيع بَسا ُأرِسَل بو رسُل هللِا 

 .(ٗ)شََّع جداَء تكحيِبِيع بالكتِب الُسشدَّلةِ ، ثعَّ رميِيع في جي

ولْع َيِخد تخجيٌب عشَج أىِل العمِع لػجٍو مْغ ىحه األوجو؛ إْذ أوردوىا عمى       
، بع)الدًلسل( (ُيدَحُبػن )، غيَخ أنِّي أجج في تقجيِخ وصِل (٘)التَّجػيِد والتَّخييخ
ًلِسُل(بتقجيخه خبًخا لع  إْذ األْغًلل )ومعصػًفا عمى جسمِة  ،(بيا)رابُصُو بِو )الدَّ

عمى االحتباِك  أقػل: أجُج في ىحا التَّقجيخ مْغ متانة الشَّدِج،  (في أْعشاِقِيع
                                                           

 .السخجع الدابقيشطخ ( ٔ)
قو قػلو ( ٕ) لَ ٱَوَجَعۡمَشا }: - عدَّ وجلَّ  -يرجِّ  َىۡل ُيۡجَدۡوَن ِإالَّ َما  لَِّحيغَ ٱ َشاقِ ِفٓي أَعۡ  أۡلَۡغمَ 

ۖ
َكَفُخوْا

 .ٖٖ : سبأ  {َكاُنػْا َيۡعَسُمػَن 
 .((جعل)) ، مادةٜٜوٜٛ -ٖ، لدان العخبُيحكع تقييجىع. يشطخ: ابغ مشطػر، ( ٖ)
-ٕٗ ،)بيخوت: مؤسدة التاريخ( ،التَّحخيخ والتَّشػيختفديخ بغ عاشػر، الصاىخ يشطخ: ( ٗ)

ٕٗٗ. 
. والشحعاس فعي ٖٛٚ -ٗ، مععاني القعخآن وإعخابعوىكحا وردت عشج كلِّ مْغ: الدجاج فعي ( ٘)

 ،تحقيععق:   عثسععان ،مذععكل إعععخاب القععخآنال يدععي فععي مكععي . و ٜٗ٘ -ٕ، إعععخاب القععخآن
 -ٕ، البيعععان. وابعععغ األنبعععاري فعععي: ٕٔٗ ،ىعععع(ٖٓٗٔ ،)القعععاىخة: مكتبعععة الثقافعععة الجيشيعععة ٔط

 .ٚٓٚ -ٗ، الجرُّ السرػن . والحمبي في ٜٕٖ -ٕ، بيانالتِّ . والعكبخي في: ٜٗٙ
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ُمُو عمى الفرِل (  ٔ)ونراعِة الجَّبج َسا فيِو مغ تقجيِخ السقابمِة بيغ أجداِء لما ُيقجِّ
عل السحكػِر في بالف (ُتجعل)الدياقيِغ الستعاشفيِغ: الفعل السححوف مغ األول 

ِل (ُيدحبػن )الثَّاني  بالستعمِِّق  (في أعشاِقِيع)، والستعمِّق السحكػِر في األوَّ
، في دائخة السقابمِة السعشػيَِّة ألنػاِع العقػباِت بأنػاِع (بيا)السححوِف مغ الثَّاني 

 .اإلجتخاءاتِ 

                                                           

 .((دبج))، مادة ٕٛٓ -٘، لدان العخبالتشديق. يشطخ: ابغ مشطػر، ( ٔ)
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 ثانياا: بين العامِل ومنصوِبِو:

بِّوِ  لخَُّسػلُ ٱَءاَمَغ }: -عدَّ وجلَّ  - في قػلو -  ۦ ِبَسٓا ُأنِدَل ِإَلۡيِو ِمغ رَّ
ِئَكِتوِ  ّللَِّ ٱُكلّّ َءاَمَغ بِ  ۡلُسۡؤِمُشػَن  ٱوَ  اَل ُنَفخُِّق َبۡيَغ  ۦ َوُرُسِموِ  ۦ َوُكُتِبوِ  ۦ َوَممَٓ 

ُسِموِ  غ رُّ  ۡلَسِريخُ ٱَوَقاُلػْا َسِسۡعَشا َوَأَشۡعَشۖا ُغۡفَخاَنَظ َربََّشا َوِإَلۡيَظ  ۦ َأَحٖج مِّ
}(ٔ). 

 .(اَل ُنَفخِّقُ  ۦ         َوُرُسِموِ )مػضُع الػصِل والفرِل:  -

صمَّى هللُا عميِو  –مػقَف رسػِلِو الكخيِع  -عدَّ وجلَّ  -بعَج حكايِة هللِا       
َم مْغ ومْغ مَعُو مْغ السؤمشيَغ إزاَء ما أُ  -وسمََّع  ِمخوا ِبِو وُنُيػا عْشُو فيَسا َتقجَّ

 (النفخِّق ) -سبحاَنو  -جاَء قػُلُو  (آمغ الخَّسػلُ )آياِت سػرِة البقخِة بقػِلِو مخبًخا 
ًة؛ فعمى تقجيِخ  حكايًة إلعًلِنِيع الحَّاتيِّ تدػَيَتيع في ترجيِقِيع بالسخسميَغ خاصَّ

بسا سبَقُو مغ سياٍق فإنَّو يجيُء  (النفخق )ع بو ن ًيا وصِل السزارِع الستكمَّ 
سيِخ في  وتقجيُخ السعشى: كلُّ  .(ٕ)(آمغَ )مقػَل قػٍل مححوٍف يأتي حااًل مْغ الزَّ

أو: كمُّيع آمشػا باّلِل ومًلِئَكِتِو وُكتِبِو وُرسِمِو  .(ٖ)واحٍج مشيع آمَغ يقػُل أو قائًًل 

                                                           

 .ٕ٘ٛسػرة البقخة: ( ٔ)
البحعععخ وأبعععي حيَّعععان فعععي . ٕٜٔ -ٔ التبيعععان،العكبعععخي فعععي  :كعععّل معععغ حا الػجعععوىععع ذكعععخ( ٕ)

 فتب القعجيخ في الذػكاني    .ٜٗٙ-ٔ، الجر السرػن والحمبي في: . ٘ٛ٘-ٕ ،السحي 
 ،)بيعععععخوت: دار الكتعععععاب العخبعععععي ،الجعععععامع بعععععيغ فشعععععي الخوايعععععة والجرايعععععة معععععغ عمعععععع التفدعععععيخ

األنبعععاري فعععي . واحتسمعععو كعععًلم ٕٜ-ٖ ،روح السععععانيواأللػسعععي فعععي  .ٖٔٓ-ٔ ،ىعععع(ٕٚٗٔ
 .ٖٕ٘ -ٔ، الكذاف. والدمخذخي في: ٜٕٔ، واالبتجاء إيزاح الػقف

 .ٖٙ٘-ٔ، اإلنراف. يشطخ: األنباري، (كل)مخاعاًة  لمفا ( ٖ)
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أي: كمُّيع آمشػا باّلِل  .(ٔ)يقػلػَن أو قائميَغ: النفخُِّق بيَغ أحٍج مْغ رسِل هللاِ 
سبحاَنو  -ومًلِئَكِتِو وكُتِبِو َوُرُسِمِو معمشيَغ عجَم تفخيِقِيع بيَغ أحٍج مْغ رسِل هللِا 

 .(ٕ)وتدػيَتيع بيَشيع في التَّْرجيِق بِيع -

ِقيَغ  -تعالى  –فيَػ عمى معشى قػِلِو  في امتجاِح السؤمشيَغ بخسِل هللِا غيَخ مفخِّ
ۡشُيۡع  ۦ َوُرُسِموِ  ّللَِّ ٱَءاَمُشػْا بِ  لَِّحيغَ ٱوَ }بيَشُيع:  ُقػْا َبۡيَغ َأَحٖج مِّ وُىْع أْي:  .(ٖ){َوَلۡع ُيَفخِّ

بقػِلِيع ىحا قْج جسُعػا في ترِجيِقِيع بالسخِسل وُرُسِمِو كافًَّة بيَغ  -السؤمشيَغ 
 -، في قػِلو (٘)كسا ُأِمخوا بيحا مْغ قبلُ  .(ٗ)شسػِل االعتقاِد وقػَِّة التَّرخيِب بوِ 

ِعيَل  ۧ َوَمٓا ُأنِدَل ِإَلۡيَشا َوَمٓا ُأنِدَل ِإَلىٓ  ِإۡبخَ هِ  ّللَِّ ٱُقػُلٓػْا َءاَمشَّا بِ }:  -سبحاَنو  َع َوِإۡسسَ 
َق َوَيۡعُقػَب وَ  ِمغ  لشَِّبيُّػنَ ٱَوَمٓا ُأوِتَي ُمػَسى  َوِعيَدى  َوَمٓا ُأوِتَي  أۡلَۡسَباطِ ٱَوِإۡسحَ 

بِِّيۡع اَل ُنفَ  ۡشُيۡع َوَنۡحُغ َلوُ رَّ ، وما ُأِمخوا ِبِو مْغ بعُج (ٙ){ُمۡدِمُسػَن  ۥ خُِّق َبۡيَغ َأَحٖج مِّ
ًة:  -سبحاَنو  -في قػِلِو  َوَمٓا ُأنِدَل َعَمۡيَشا َوَمٓا  ّللَِّ ٱُقۡل َءاَمشَّا بِ }آمًخا نبيَّو خاصَّ

َق  ِعيَل َوِإۡسحَ  ِهيَع َوِإۡسسَ  َوَمٓا ُأوِتَي ُمػَسى   أۡلَۡسَباطِ ٱَوَيۡعُقػَب وَ ُأنِدَل َعَمىٓ  ِإۡبخَ 
ۡشُيۡع َوَنۡحُغ َلوُ  لشَِّبيُّػنَ ٱَوِعيَدى  وَ  بِِّيۡع اَل ُنَفخُِّق َبۡيَغ َأَحٖج مِّ  .(ٚ){ُمۡدِمُسػنَ  ۥ ِمغ رَّ

                                                           

ِخععِخيغَ }:  - سععبحانو - مخاعععاًة لمسعشععى. كسععا فععي قػلععو( ٔ) . يشطععخ: ٚٛالشسععل:  {َوُكععلّّ َأتَععۡػُه دَ 
 .ٖٓٓ-ٔ ،فتب القجيخ. الذػكاني، ٖٕ٘-ٔ، الكذافالدمخذخي، 

 .ٕٚٔ-ٔ، إعخاب القخآنيشطخ: الشَّحاس، ( ٕ)
 .ٕ٘ٔسػرة الشداء: ( ٖ)
 .ٕٛ٘-٘ ،روح السعانييشطخ: األلػسي، ( ٗ)
 في سػرة البقخة نفديا.( ٘)
 .ٖٙٔسػرة البقخة: ( ٙ)
 .ٗٛسػرة آل عسخان: ( ٚ)
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ِر        مقػاًل لو خبًخا ثانًيا لع  (النفخِّق )الحي جاء ويربُّ تقجيخ القػل السقجَّ
يقػلػَن أو يقػُل: النفخُِّق بيغ رسِل هللِا  ...وتقجيُخ السعشى: " كلّّ آمغَ  .(ٔ)(كلّّ )
بأْن نؤمَغ ببعٍس ونكفَخ ببعٍس، كسا فعَل أىُل الكتاَبيِغ، بْل  -تعالى  –

ِة رسالِة كلِّ واحٍج مشُيع ُق برحَّ  .(ٕ)" ُنؤِمُغ ِبِيْع جسيًعا، وُنرجِّ

تَّعميِق في دائخِة معاني سياِق اآليِة فإّنو وبشاًء عمى ما تدسُب بِو قػاعُج ال      
وما قبَمُو مْغ سياٍق  (النفخِّق )بتقجيِخ الفرِل بيَغ السزارِع السشفيِّ  القػلُ يربُّ 

، عمى أْن تكػَن جسمُة  اعتخاضيًَّة بيَغ جسمَتيِغ  (النفخُِّق بيَغ أحٍج مشُيع)إثباتيٍّ
وقاُلػا )، وجسمِة: (ِو وكتِبِو ورسِموِ كلّّ آمَغ باّلِل ومًلئكتِ )متعاشفَتيِغ؛ جسمِة: 

، جسمِة التَّرجيِق القمبّي وجسمِة اإلعًلِن القػليِّ باالستجابِة (ٖ)(َسِسْعَشا َوأَشْعَشا
سيِخ في  .واالن يادِ   (رسِموِ )والقػُل بيحا الػجِو يأتي بشاًء عمى اعتباِر عػِد الزَّ

 .(ٗ)نفخُِّق بيَغ أحٍج مْغ رسِمَشا فالتَّقجيُخ: ال ؛ -سبحاَنو  -إلى ذاِت السخِسِل 
بيغ  -سبحاَنو  -فيي جسمٌة تشبيييٌَّة تححيخيٌَّة؛ ذلظ أنَّ تدػيَة السخِسِل 

ِميَغ في إيجاِب اإليساِن بِيع َيقتزي مْغ السخَسِل إلييع اإلذعاَن السخسَ 
ًة وأنَّ سياَق اآليِة امتجاٌح لمسدتجيبيَغ ألوامِخ هللِا  دَّ وجلَّ ع -والستابعَة، خاصَّ

وإعًلِنِيع ذلَظ  -صمَّى هللُا عميِو وسمَّع  -بترجيِقِيْع بالسشَدِل عمى الخَّسػِل  -

                                                           

، روح السععاني. األلػسعي فعي: ٘ٛ٘-ٕ، البحخ السحعي ذكخ ىحا الػجو أبػ حيان في: ( ٔ)
العععجّر (، فعععي: . وذكعععخه الحمبعععي فيسعععا إذا كانعععت القعععخاءة باليعععاء )اليفعععخق( و)اليفخقعععػن ٕٜ-ٖ

 .ٜٗٙ-ٔ، السرػن 
 .ٕٜ-ٖ ،روح السعانييشطخ: األلػسي، ( ٕ)
 .ٜ٘٘-ٕ ،التحخيخ والتشػيخذكخ ىحا الػجو ابغ عاشػر في  (ٖ)
 .السخجع الدابقيشطخ  (ٗ)
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 .(ٕ){ۡسَتۡغَشى ٓ ٱَأن رََّءاُه } -عدَّ وجلَّ  –وم يُذ ىحا االعتباِر قػُلو  .(ٔ)التَّرجيقَ 
 .(ٖ)أي: رأى نفدو

ياُق عمى تقجيخ الػصل ترجيقٌ         اإلثباتُ  أوَّاًل  وتػكيٌج لُو بصخيقَتيِغ: ،فالدِّ
ترجيٌق وتػكيٌج لو  وعمى تقجيِخ الفرِل: (.النفخِّق )بع  الشَّفيُ ثانًيا  ، و(ٗ)(كلّّ )بع

واالعتخاُض بيَشُيسا بالشَّْفِي لمتَّشبيِو والتَّححيِخ مْغ  .بصخيِق اإلثباِت والعصِف عميوِ 
غيَخ أنَّ في الػصِل عمى الحاليَِّة إشعاًرا بالتَّدميِع يخُبػ عميِو في  .(٘)السخالفةِ 

تقجيِخ الػصِل عمى الخبخيَِّة؛ ففي تقجيِخ الػصِل عمى الخبخيِة إشعاٌر بالتَّقييِج، 
ِقيَغ  تقييِج اإليساِن بعجِم التَّفخيِق؛ إحقاًقا لمحقِّ و تشريًرا عمى مخالفِة السفخِّ

 .(ٙ)ضياِر اإليساِن الكامِل بَسا كفخوا ببعِزوِ مْغ أىِل الكتاِب، بإ

مقػاًل  –وىػ الخأي عشجي  –ىحا والجسيػُر عمى تجػيِد وجيي الػصل       
أو مقػاًل لقػٍل مححوٍف يقُع  ،مغ الزسيِخ في )آمغ(لقػٍل مححوٍف يقُع حااًل 

ياِق عمييسا؛  ضاىخِ  لجاللةِ ؛ وذلظ (ٚ)خبًخا لع)كل( بعج الخبخ األول )آمغ( الدِّ
                                                           

 سوفيععععو تعععععخيٌس بغيععععخىع مععععغ أىععععِل الكتععععاب )الييععععػد والشرععععارى( الععععحيغ يؤمشععععػن بععععبع( ٔ)
 .ٙٛ٘-ٕ، السحي البحخ ويكفخون ببعس. يشطخ: أبػ حيان، 

 .ٚ:  سػرة العمق( ٕ)
مشععاب االسععع  ابععت فععي )رآه(نكسععا  )هللا( اب االسععع الطععاىخشععم فععي )رسععمو( نابععت اليععاء( ٖ)

 .ٗٔ٘-ٖ ،إعخاب القخآن. يشطخ: الشَّحاس، الطاىخ )اإلندان(
 ٔط ،تحقيععععق: رجععععب شععععو ،مععععغ لدععععان العععععخب ارتذععععاف الزععععخبيشطععععخ: أبععععػ حيععععان، ( ٗ)

 .ٜٜٗٔ-ٗ ،ىع(ٛٔٗٔ ،خانجيال)القاىخة: مكتبة 
 .ٙٗٗ-ٕ، مغشي المبيبابغ ىذام،  يشطخ:( ٘)
 .ٕٜ-ٖ، روح السعانييشطخ: األلػسي، ( ٙ)
الععععجر . والحمبعععي فععععي ٘ٛ٘-ٕ ،البحععععخ السحععععي وىعععحا عشععععج كععععلٍّ معععغ: أبععععي حيععععان فعععي  (ٚ)

 ،روح السعععاني. واأللػسععي فععي ٖٔٓ-ٔ ،فععتب القععجيخ. والذععػكاني فععي ٜٗٙ-ٔ ،السرععػن 
== 
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واألخُح بالَّطاىِخ أولى مغ الحَّىاِب إلى تقجيِخ الححِف واإلضساِر السقػِل ِبِو في 
ِاعتخاًضا معمًًِّل الستجابة السؤمشيغ لسا ُأمخوا بو في كامِل  (ٔ)تقجيِخ الفرلِ 
يِغ وال ياِم بَيا كَسا ىَػ في جس بالتدامِ  خَ أوام مغْ  ،سػرِة البقخةِ  يِع ما شخائِع الجِّ

ػا في بتقجيِخ: )) آمشُ  ،(ٕ)دوَن تفخيٍق بيَشُيعْ  ،َي إلى مْغ سبَق مْغ الخُّسلِ وحِ أُ 
 .(ٖ)حاِل أنََّشا أمخناُىع بحلظ؛ أِلنَّشا ال نفخُِّق بيَغ أحٍج مغ رسِمشا ((

  

                                                                                                                         
== 

َلععالحععػفيِّ  . وىععػ مشدععػٌب إلععىٕٜ-ٖ يغ. واقترععخ العكبععخي عمععى ذكععخ الحاليععة فععي فععي األوَّ
 .ٕٜٔ-ٔ ،التبيان

  .ٜٖٕ-ٔ ،معتخك األقخان ،. الديػشيٜٖٕ-ٔ ،مغشي المبيب ،يشطخ: ابغ ىذام (ٔ)
 .ٜ٘٘-ٕ ،التحخيخ والتشػيخ ،يشطخ: ابغ عاشػر (ٕ)
 .السخجع الدابق (ٖ)
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 ثالثاا: بيَن العامِل وما تعلَّق بو:

َحتَّىٓ  ِإَذا  ّللَِّۖ ٱَكحَُّبػْا ِبِمَقٓاِء  لَِّحيغَ ٱَقۡج َخِدَخ }: - عدَّ وجلَّ  -في قػلو  -
اَعةُ ٱَجٓاَءۡتُيُع  ۡشَشا ِفيَيا َوُىۡع  لدَّ َحۡدَخَتَشا َعَمى  َما َفخَّ َبۡغَتٗة َقاُلػْا يَ 

 .(ٔ){َيۡحِسُمػَن َأۡوَزاَرُىۡع َعَمى  ُضُيػِرِىۡع  َأاَل َسٓاَء َما َيِدُرونَ 
 .(َحتَّى ٓ            ّللَِّۖ ٱِبِمَقٓاِء ) :-: والفرلِ  مػضع الػصلِ  -

خيِف  بَسا قبَمَيا، االسعِ  (حتَّى)عمى تقجيِخ وصِل         (حتَّى)فإنَّ  (هللاِ )الذَّ
، عمى جيِة (إلى أنْ )أي:  (أنْ )بعَجىا  اُمْزَسخً  (إلى)كػُن حخًفا جارِّا، بسعشى ت

عا لمتَّكحيِب السحكػِر قْبَمَيا؛ فيي ومجخوُرىا  .(ٕ)الغايةِ  متعمِّقان بع  (إذا)إمَّ
، والسعشى: قْج خدَخ السكحبػَن بمقاِء هللاِ  مْغ زمِغ تبميِغِيع بالخِّسالِة  (ٖ)(كحَُّبػا)

اعُة أو مقجِّ  وىحا عمى اعتباِر امتجاِد التَّكحيِب  .(ٗ)ماُتيا فجأةً إلى أْن جاءْتُيُع الدَّ
ماتِو السػِت أو مقجِّ مْغ وقِت حرػِل التَّبميِغ لمسػصػفيَغ ِبِو إلى وقِت مجيِء  

                                                           
 . ٖٔ : سػرة األنعام( ٔ)
الدمخذخي في كًلم أبي حيَّان عغ محهبو في )حتعى( الجاخمعة : ذكخ ىحا الػجو كلّّ مغ (ٕ)

 ،الفػائعج وتكسيعل السقاصعج تدعييل فعي ابعغ مالعظو . ٖٔٔ-ٗ، البحعخ السحعي عمى )إذا( في 
 .ٙٗٔ ،ىع(ٖٚٛٔ ،)القاىخة: دار الكتاب العخبي ،تحقيق:   بخكات

 .٘ٔ-ٕ، الَكذافيشطخ: الدمخذخي،  (ٖ)
وىحا عمى القػل بجػاز تقجيخ ححف مزاٍف ىعػ الفاععل، وإقامعة السزعاف إليعو مقامعو،  (ٗ)

 ،كذف الخفا ومديعل اإللبعاس، العجمػنيفالّتقجيخ: إلى أْن جاءتيع مقجمات الداعة. يشطخ: 
 .ٖٙٛ-ٕالتخاث(، دار )القاىخة:   ،أحسج القًلش تحقيق:
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، أو مْغ وقِت حرػِل التَّبميِغ لمسػصػفيَغ بالتَّكحيِب إلى وقِت مجيِء (ٔ)فجأةً 
 .(ٕ)فجأةً  (ماِتَيامقجِّ )ال يامِة أو أىػاِليا 

ياِق في تعمُِّق        بَسا قبَمَيا حالَة وصِمَيا  (حتَّى)ومسَّا يشبُئ عْشُو مفيػُم الدِّ
، (خدخَ )متعمِّقاِن بع  (إذا)؛ فيي ومجخوُرىا (ٖ)لمخدخانِ أْن تكػَن غايًة  .ِبوِ 

نيا ّْوالسعشى: قْج حرَل ُخدخاُن السكح بامتشاِعِيع -بيَغ بمقاِء هللِا في الحياِة الجُّ
مْغ زمِغ تكحيِبِيع بالخِّسالِة إلى  -عْغ التَّرجيِق وحخماِنِيع مْغ الَقبػَل والتَّػفيقِ 

ماِتَيا اعِة أو مقجِّ  .(ٗ)فجأةً  مجيِء الدَّ

بيَغ بالخِّسالِة مْغ وقِت ّْوىحا عمى اعتباِر امتجاِد حرػِل الخدخاِن لمسكح      
ماِتِو فجأةً  ، أو مْغ وقِت (٘)حرػِل تكحيِبِيع إلى وقِت مجيِء السػِت أو مقجِّ

بيَغ بمقاِء هللِا إلى وقِت مجيِء ال يامِة أو أىػاِلَيا  حرػِل تكحيِب السكحِّ
ماِتَيا)   .(ٙ)أةً فج (مقجِّ

                                                           
ععا كععان حرععػُلو دخععػاًل فععي أحععػاِل اآلخععخِة ومقععج( ٔ) ععاعِة لسَّ َي السععػُت باسععِع الدَّ ماتيععا. جععاء ُّْسععسِّ

بعاب  ،لمديمععي تخخيج أحاديث الكذعافيشطخ:  ". مغ ماَت فقج قامت قيامتو في الحجيث: "
 .٘ٔ-ٕ، الَكذافيشطخ: الدمخذخي،  .٘ٗٗحجيث رقع:  ،ٖٙٗ-ٔ ،سػرة األنعام

 .ٔٗٔ-ٗ، البحخ السحي يشطخ: أبػ حيان،  (ٕ)
عمعى وجعو التخصئعة، وإن كشعت أجعج لعو وجًيعا  ٔٚٔ-ٚ،روح السعاني في األلػسي ذكخه ( ٖ)

 مغ السعشى صحيب.
اعِة بأنػاِع السحِغ والبًلَيا، حتَّى إذا قامْت  ( ٗ) أو عمى معشى خدخاِن السكحبيَغ إلى قياِم الدَّ

ععاعُة وقعععػا فيسععا يشدععػَن مععْغ ىػِلععِو ىععحا الخ -ٔ، إعععخاب القععخآندععخان. يشطععخ: الشحععاس، الدَّ
 . ٔٚٔ-ٚ، روح السعاني. األلػسي، ٕٕٙ

 .٘ٔ-ٕ، لكذافيشطخ: الدمخذخي، ا  (٘)
 .ٔٗٔ-ٗ، البحخ السحي يشطخ: أبػ حيان،   (ٙ)
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ّْ وعشجي أنَّو ال يستشُع تقجيُخ تشازِع كلٍّ مْغ الخدخاِن والتكحيِب في الجار      
خشيَّةِ )، (حتَّى إذا)والسجخوِر  وعمى ىحا يكػُن تقجيُخ  .(الجسمِة الطَّخفيَِّة الذَّ

بيَغ، وتكحيُب الخاسخيَغ إلى وقِت مجيِء  السعشى: قْج حرَل خدخاُن السكحِّ
غخى  اعِة الرُّ اعِة الكبخى (السػِت وأىػالوِ )الدَّ  .(ٔ)(ال يامِة وأىػاِلَيا)، أو الدَّ

، (لقاِء هللاِ )عسَّا قبَمَيا يكػُن الكًلُم قْج تعَّ بع  (حتَّى)وعمى تقجيِخ فرِل       
بيَغ بمقاِء هللِا، ثعَّ اسُتؤِنَف بع مثبًتا ومقخِّ   (حتَّى)ًرا حرػَل خدخاِن السكحِّ

شِة معشى الدببيَّةِ   الخاسخيغَ  إعًلنِ  حرػلِ  لتقخيخِ  ؛(ٕ)االبتجائيَِّة الستزسِّ
بيغَ  اعةِ  مجيءِ  عشجَ  هللاِ  بمقاءِ  السكحِّ َخُىع بغتةً  الدَّ َمُيع َتَحدُّ  تفخيِصِيع عمى َوَتَشجُّ

وذلظ  .(ٗ)، مْغ عجِم التَّرجيِق بَيا، واالىتساِم بذأِنَيا، واالعتجاِد لَيا(ٖ)أمِخَىا في
خِط أو جػاِبوِ  فييا مشرػَبةٌ  (إذا)وذلظ في جسمٍة شخشيٍَّة،   .(٘)بفعِل الذَّ

                                                           
مععغ الععػجييغ، فععي متعّمععق  كععلّّ  بشععاًء عمععى مععا ورد لععجى السعععخبيغ السفدععخيغ مععغ تععخجيب ( ٔ)

 )حتى(. 
 ،تحقيععععق: عبعععج السعععععيغ السمععععػحي ،فععععي عمعععع الحععععخوف هيععععةز كتعععاب األيشطعععخ: اليععععخوي،  (ٕ)

تحقيعق:  ،فعي حعخوف السععاني الجشعى العجانيالسعخادي، الحدعغ . ٕ٘ٔ ،ىعع(ٜٖٔٔ)دمذق: 
. ابعغ ٜٗ٘ ىعع(ٖٔٗٔ ،)بيخوت: دار الكتب العمسية ٔط ،د. فخخ الجيغ قباوة    فاضل

 .ٛٗٔ-ٔ،مغشي المبيبىذام، 
إمععًلء مععا مععغ بععو الععخحسغ مععغ وجععػه اإلعععخاب ذكععخ ىععحا الػجععو كععلّّ مععغ: العكبععخي فععي  (ٖ)

. وأبي ٜٖٕوٖٕٛ-ٔىع( ٜٜٖٔ ،دار الكتب العمسية ،، )بيخوتوالقخاءات في جسيع القخآن
التحخيعخ . وندبو إلى الدمخذعخي فيعو. وابعغ عاشعػر فعي ٖٔٔ-ٗ، البحخ السحي حيَّان في 
 .٘ٙ-ٙ، والتشػيخ

 .ٙٔ-ٕ، الكذافدمخذخي، يشطخ: ال(  ٗ)
 .ٛٗٔ-ٔ، مغشي المبيبيشطخ: ابغ ىذام، (  ٘)
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اعتباِر الفرِل عمى تقجيع جسيػُر إلى الالتَّقجيخيِغ ذىَب  وفي ضيػِر أيِّ       
، وإْن كاَن ما بعَجَىا البجَّ داخًًل (ٔ)ابتجائيَّةً  (حتَّى)انبشاًء عمى تقجيِخ الػصِل؛ 

يِو  وقْج كاَن قػُليع  .مْغ معشى الغائيَّةِ  (حتَّى)فيسا قبَمَيا في السعشى؛ لسا تؤدِّ
لبجاءِة ما تجلُّ عميِو مْغ معًشى، وقخِبِو  (إذا)اآلتيِة قبَل  (حتَّى)ىحا في 

ِب معشًى كسا في تقجيِخىا ومباشخِتِو، فًل يحت اُج إلى تقجيِخ تعمٍُّق أو تخكُّ
   .(ٕ)جارَّةً 

غيَخ أّني أذىُب إلى ما ذَىب إليو فخيٌق مْشُيع في تخجيِب تقجيِخ الػصِل       
، وما يتختَّب عمى ىحا (ٖ)جارَّةً  (حتَّى)عمى الفرِل انبشاًء عمى اعتباِر 

 (حتَّى)االعتباِر في مداِقِو مْغ تقجيِخ تعميِق الجارِّ ومجخوِرِه بعامٍل تكػُن 
ومْغ ُثعَّ أداء معشى  .غايًة لُو عمى الح يقِة اإلعخابيَّة مع الح يقِة السعشػيَّةِ 

نيا بامتشاِعِيع  بيَغ بمقاِء هللِا، خدخاِنِيع في الجُّ عْغ الحكِع بخدخاِن السكحِّ
التَّرجيِق وحخماِنِيع مْغ َقبػِل األعساِل إلى أْن تجيَء ال يامُة بأىػاِليا التي 

 معشى الحكعِ أو  .يشدػَن َمَعَيا كلَّ َزْيٍف، ويشجُمػَن فييا عمى التَّقريخِ 
ُمػا والَت  نيا واآلخخِة التي إذا صاُروا إلييا َنِجمػا عمى ما قجَّ بخدخاِنِيع في الجُّ

َسةِ ٱَوَسٓاَء َلُيۡع َيۡػَم }ُجػُزوا عمى ما َوَزُروا ساعَة مشجِم، و    .(ٗ){ِحۡسًٗل  ۡلِ يَ 

                                                           
البحعخ ورجحو أبػ حيعان فعي  .ٛٗٔ-ٔ، مغشي المبيب في ابغ ىذام ذكخ ىحا اإلجساع(  ٔ)

 معزًجا إياه بقػل الدمخذخي.  ٖٔٔ-ٗ، السحي 
 .ٛٗٔ-ٔ، مغشي المبيبيشطخ: ابغ ىذام، (  ٕ)
 .ٙٗٔ، التدييلابغ مالظ، يشطخ: (  ٖ)
 .ٔٓٔ:  سػرة شو ( ٗ)
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، وما ُيِفيُجه (ٔ)ىشا السفيجِة لمتَّحقيقِ  (قجْ )بع  - أي الخدخان -سبِقِو  بجليلِ وىحا 
، (ٕ)وتقخيبو مغ الحاضخ التَّعبيُخ بيا مْغ الحكِع بثبػِت الحجِث السحكػِر َمَعَيا

فالسقرػُد في اآليِة الكخيسِة الحكُع بامتجاِد  .ما يأتي بعَجَىا وتدمُِّصِو بيا عمى
اعِة؛ فالسعشى: قْج خدَخ السكّحبػن  نيا إلى قياِم الدَّ بيَغ في الجُّ خدخاِن السكحِّ
بيَغ الداعُة فجأًة أعمُشػا خداَرَتُيع  نيا، فإذا جاءْت السكحِّ بمقاِء هللِا في الحياِة الجُّ

ِم عمى تفخيِصِيع في أمِخَىافي الحياِة اآلخخِة بترخِ  ياُق ىَشا في  .يِحِيْع بالتَّشجُّ فالدِّ
ياِق في قػِلِو  َوِإنَّ َعَمۡيَظ َلۡعَشِتٓي ِإَلى  َيۡػِم }: - تعالى -عسػِم غائيَِّتِو كالدِّ

يغِ ٱ أي: وإنَّظ مصخوٌد مْغ رحسٍتي إلى ذلظ اليػِم، فإذا جاَء ذلَظ اليػُم  .(ٖ){لجِّ
 .(ٗ)بَسا تشدى معُو المَّعغَ  ُجػِزيتَ 

  

                                                           
فعععي تفدعععيخ  مجسعععع البيعععانالصبخسعععي، الفزعععل  .ٕ٘٘، الجشعععى العععجانيالسعععخادي،  يشطعععخ:(  ٔ)

 .ٛٚ-ٛ ،م(ٜٔٙٔ ،)بيخوت: دار مكتبة الحياة ،القخآن
 ،، )القعععاىخة: مصبععععة حجععععازي(السفرعععل فععععي عمعععع العخبيعععةيشطعععخ: محسعععػد الدمخذعععخي،  (ٕ)

 .ٚٗٔ-ٛ ،، )بيخوت: إدارة الصبعة السشيخية(السفرلشخح . مػفق الجيغ ابغ يعير، ٛٗٔ
 .ٛٚ:  سػرة ص(  ٖ)
 .ٔٚٔ-ٚ،روح السعانييشطخ: األلػسي، (  ٗ)
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 الخاتمــة 

الحي بحسجه نبجأ وبحسجه نشتيي ، حسًجا كثيًخا شيًبا مبارًكا  هلل الحسج
 فيو. 

د شخائق الَػْصل والَفْرل الىحا البحث في  ُسْجَخى في مػضػع تعجُّ
ياِق القخآني وأثخه عمى السعشى ، عمى نحٍػ تصبيقيٍّ عمى نساذج قخآنيٍَّة  في الدَّ

ة ، أىسيا : أنَّ الػصل والفرل بيغ متخابصات  ْمت إلى نتائَج عجَّ مختارٍة تػصَّ
ة ، فيشاك  ياق القخآِنيِّ لو شخائُق عجَّ الػصُل والفرُل بيَغ العامِل الجسمة في الدِّ

(. كسا الحالوالعامِل ومعسػِلِو السشرػِب ) ،ومعسػِلِو السخفػِع )السبتجأ وخبخه(
 أنَّ ىشاِلَظ الػصل والفرل بيَغ العامِل وما تعمََّق بو مغ أشباِه الجسِل.

وأنَّ اختًلف شخائق الػصل والفرل بيغ متخابصات الجسمة في 
الليِّ ؛ فكسا أنَّ الػصل بيغ  الدياق القخآني مغ عػامل إثخاء السعشى الجِّ

ياق القخآنيِّ يؤدي معشًى فإنَّ الفرل بيشيا متخابصات الجسمة  بشاًء  –في الدَّ
ي معشًى كحلظ. -عمى اعتباراٍت ُأَخخى   يؤدِّ

كسا تّػَصمُت في ىحا البحث إلى أنَّ إمكانيََّة الػصل والفرل بيغ 
متخابصات الجسمة في الدياق القخآني تشبشي عمى قػاعج صشاعيَّة نحػيَّة ، 

الُبجَّ مغ االلتدام بيا عشج القػل بإمكانيَّة الػصل والفرل  وقػاعج دالليَّة تفديخية
ي إلى معاٍن صحيحٍة وفق مخاِد اآلية ، وأنَّ اإلخًلَل بيا  ، وأنَّ االلتدام بيا يؤدِّ

ياق في اآلية. ي إلى الخمل في الشاحية السعشػيَِّة، ومخالفِة السخاد مغ الدِّ  يؤدِّ
ْمُت في بحثي ىحا إلى أنَّ أ كثخ ما يسكغ تصبيق إمكانية كسا تػصَّ

ًلزماتو مغ الجسل في الدياق القخآني ما اشتسل عمى تالػصل والفرل بيغ م
  .تابعةٍ و  معسػلةٍ ما بيغ قيا : يسكغ التشػيع في اعتبار تعمُّ  أشباه الجسل ؛ إذْ 
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جاد ، واإلخًلص ،  –سبحانو  –وأخيًخا أسأل ّللّاَ  التػفيق ، والدَّ
 مع عمى ىحا العسل بو. والشفع لي ولكلِّ ُمصَّ 
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 فهرس المراجع

معجع مفخدات ألفاظ القخآن ىع( ٕٖ٘ٔاألصفياني، أبػ القاسع ) -
 ، تحقيق: إبخاهيع شسذ الجيغ، بيخوت: دار الكتب العمسية. الكخيع

روح السعاني في تفديخ القخآن ىع( ٕٙٗٔاأللػسي، شياب الجيغ ) -
، وسيج عسخان. ، تحقيق: الديج الديجالعطيع والدبع السثاني
 القاىخة: دار الحجيث. 

البيان في غخيب إعخاب ىع( ٚٓٗٔعبج الخحسغ ) ،ابغ األنباري  -
  القاىخة: مكتبة اآلداب. ،ٕط ،تحقيق: د. جػدة   ،القخآن

إيزاح الػقف واالبتجاء في كتاب هللا ىع( ٕٛٗٔاألنباري،   ) -
 ر الحجيث. ، تحقيق: عبج الخحيع شخىػني، القاىخة: داعدَّ وجلَّ 

مغشي المبيب عغ كتب ىع(، ٕٚٗٔاألنراري، ابغ ىذام ) -
 ، تحقيق:   عبج الحسيج، بيخوت : السكتبة العرخية. األعاريب

، ٔ، طصحيب البخاري م( ٕٙٓٓالبخاري،   بغ إسساعيل ) -
 بيخوت: دار الكتب العمسية. 

الشكت الػفية بسا في شخح ىع( ٕٛٗٔالبقاعي، بخىان الجيغ ) -
 ، مكتبة الخشج. ٔ، تحقيق: ماىخ الفحل، طاألل ية

، تحقيق: محسػد دالئل اإلعجازىع( ٖٔٗٔالجخجاني، عبج القاىخ ) -
 القاىخة: مصبعة السجني.  ٖشاكخ، ط

 ،ٔط ،غاية الشياية في شبقات القخاءىع( ٕٖ٘ٔ  ) ،ابغ الجدري  -
  القاىخة: مصبعة الخانجي.
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السرػن في عمػم الكتاب الجر ىع( ٗٔٗٔالحمبي، شياب الجيغ ) -
ن، تحقيق: عمي معػض وعادل عبج السػجػد وجاد جاد السكشػ 

 ، بيخوت: دار الكتب العمسية. ٔوزكخيا الشػتي، ط
تحقيق:  ،ارتذاف الزخب مغ لدان العخبىع( ٛٔٗٔأبػ حيان ) -

  القاىخة مكتبة الخانجي. ،ٔط ،رجب شو
ج الخزاق تحقيق: عب ،تفديخ البحخ السحي ىع( ٖٕٗٔأبػ حيان ) -

  بيخوت: دار إحياء التخاث العخبي. ،ٔط ،السيجي
، تحقيق: معاني القخآن وإعخابوىع( ٕٛٗٔأبػ إسحاق ) ،الدجاج -

 بيخوت: دار الكتب العمسية.  ٔط ،أحسج فتحي
القاىخة: مصبعة  ،السفرل في عمع العخبية ،محسػد ،الدمخذخي  -

  حجازي.
غػامس الكذاف عغ حقائق ىع( ٕٚٗٔالدمخذخي، محسػد ) -

 ،، ضب : الجاني آل زىػي التشديل وعيػن األقاويل في وجػه التأويل
 ، بيخوت: دار الكتاب العخبي. ٔط

، األشباه والشطائخ في الشحػىع( ٖٓٗٔالديػشي، جًلل الجيغ ) -
 تحقيق:   الفاضمي، بيخوت: السكتبة العرخية. 

معتخك األقخان في إعجاز ىع( ٛٓٗٔالديػشي، جًلل الجيغ ) -
بيخوت: دار الكتب  ،ٔط ،تحقيق: أحسج شسذ الجيغ ،آنالقخ 

  العمسية.
فتب القجيخ الجامع بيغ فشي الخواية ىع( ٕٚٗٔ  ) ،الذػكاني -

  بيخوت: دار الكتاب العخبي. ،والجراية مغ عمع التفديخ
 ،مجسع البيان في تفديخ القخآنم( ٜٔٙٔالفزل )  ،الصبخسي -

  بيخوت: دار مكتبة الحياة.
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، بيخوت: مؤسدة تفديخ التحخيخ والتشػيخابغ عاشػر، الصاىخ،  -
 التاريخ. 

 ،تحقيق: أحسج القًلش ،كذف الخفا ومديل اإللباس ،العجمػني -
 القاىخة: دار التخاث.

، عشاية:   شسذ التبيان في إعخاب القخآنم( ٕٓٔٓالعكبخي ) -
 بيخوت: دار الكتب العمسية. ،ٕط ،الجيغ

إمًلء ما مغَّ بو الخحسغ مغ وجػه ىع( ٜٜٖٔعبج هللا ) ،العكبخي  -
 بيخوت: دار الكتب العمسية. ،اإلعخاب والقخاءات في جسيع القخآن

تحقيق:    ،مذكل إعخاب القخآنىع( ٖٓٗٔمكي ) ،ال يدي -
 القاىخة: مكتبة الثقافة الجيشية. ،ٔط ،عثسان

 ،نيالجشى الجاني في حخوف السعاىع( ٖٔٗٔالحدغ ) ،السخادي -
بيخوت: دار الكتب  ،ٔط ،تحقيق: فخخ الجيغ قباوة    فاضل

 العمسية.
تحقيق: أحسج  ،القصع واالئتشافىع( ٕٗٗٔأبػ جعفخ ) ،الشحاس -

 بيخوت: دار الكتب العمسية. ،ٔط ،فخيج
، تحقيق:   تامخ إعخاب القخآنىع( ٕٛٗٔالشحاس، أبػ جعفخ ) -

    رضػان، القاىخة: دار الحجيث. 
تحقيق: عبج السعيغ  ،األزهية في عمع الحخوفىع( ٜٖٔٔوي )اليخ  -

 دمذق.  ،السمػحي
، بيخوت: إدارة الصبعة شخح السفرلابغ يعير، مػفق الجيغ،  -

 السشيخية.

 


