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الداللة في غرر اآليات القرآنية
م.د .صفاء توفيق كاظم الفحام
جامعة بغداد /كمية التربية ابن رشد لمعموم اإلنسانية
قسم المغة العربية

الممخص:

تضمف ىذا البحث الدراسة الداللية في آيتػيف ىمػم مػف آيػمت ال ػرآف الوػريـ آلىمػم اايػة اللممسػة آلاللمسػآلف ب ػد

المئتيف مف سآلرة الب رة آلااية التمس ة آلاللمسآلف مف سآلرة األن مـ آلقد اشتملت ىذه الدراسة على:

أوالً :الداللػػة الم يميػػة التػػي تنمآللػػت فييػػم داللػػة الموػػردات وػػملحي آلال يػػآلـ آلتضػػمنت يض ػمي التضػػمد آلالوػػرآلؽ الدالليػػة
وملورؽ بيف الورسي آلال رش.

ثانيااً :الداللػة النحآليػة التػي تضػمنت داللػة التراويػب االسػنمدية التممػة التػي تآلق يػم اليمػؿ االسػمية آلالو ليػة آلتضػمنت
الداللة في األسمليب النحآلية ومالستويمـ آلالتآلويد آلالت ديـ آلالتػخلير آلنحآلىػمه ىػذا فضػني عػف البحػث فػي داللػة األآليػو
اإلعرابيػة المت ػددة فػػي اايتػيف وملمبتػػد آلاللبػر آلالوػوة آلالمآلوػػآلؼ آل يرىػم .ثػػـ عرضػت ألىػـ النتػػمئا التػي تآلوػػلت

إلييم في قمئمة البحث.

المقدمة:

الحمػػد ر ا
رب ال ػػملميف آلالوػػنة آلالسػػنـ علػػى المب ػػآلث رحمػػة لل ػػملميف بػػي ال مسػػـ محمػػد آلآلػػو

الطيبيف الطمىريف رضي ار عف وحمبو المنتيبيف آلمف تب يـ بإحسمف إلى يآلـ الديف.

م ػػم ب ػػد؛ ف ػػخني ون ػػت آلل ػ ػمي من ػػذ ي ػػمـ الو ػػبم ب ػػتنآلة وت ػػمب ار األعظ ػػـ .آلاستوش ػػمؼ آلامض ػػو

آلاسػػتينم م منيػػو .آليػػدير بملمسػػلـ الوػػحيف بػػؿ بوػػؿ مووػػر مػػف البشػػر ف يوػػرؼ عنميتػػو إلػػى فيػػـ
ال ػ ػرآفه آلاستيض ػػمح سػ ػ اررهه آلاقتب ػػمس نػ ػآلارهه ألن ػػو الوت ػػمب ال ػػذ يض ػػمف إو ػػنح البش ػػره آليتوو ػػؿ

بس ػ مدتيـ عآلاس ػ مدىـه آلال ػرآف مريػػ ،الليػػآل ه آلدليػػؿ النح ػآل ه آلحيػػة الو يػػوه َآلمثَػ َػؿ األديػػبه آلضػػملة
الحويـه آلمرشد الآلاعظه آلىدؼ اللل يه آلعنو تؤلذ علآلـ االيتممع آلالسيمسة المدنيػةه آلعليػو تؤسػس
علػػآلـ الػػديفه آلمػػف إرشػػمداتو توتشػػؼ س ػرار الوػػآلفه آلن ػآلاميس التوػػآليف .آلال ػرآف ىػػآل الم ي ػزة اللملػػدة

للديف اللملده آلالنظمـ السممي الرفي ،للشري ة السممية الرفي ة.

آلل ػػت منػػذ وػػبم بتنآلتػػوه آلاستيضػػمح م منيػػوه آلاسػػتظيمر مراميػػوه فوػػمف ىػػذا الآللػػ ،يشػػتد بػػي ولمػػم

استآلضحت نمحية مف نآلاحيوه آلاوتشوت س اير مف س اررهه آلومف ىذا الآللػ ،الشػديد قآليػمي يضػطرني إلػى
آلارىم .آلمف اايمت التي تلوت نظػر المتػدبر آلتشػيؿ بػمؿ المم ػف

مراي ة وتب التوسيره عآلالى سبر
المتخمػػؿ آيتػػمف ىمػػم مػػف ػػرر آيمتػػوه آلذلػػؾ لمػػم اشػػتملت عليػػو مػػف م ػػمرؼ يمػػة آلعلػػآلـ زيػرةه آلىػػي
الم مرؼ اإلليية آلال لآلـ الربمنية التي ال ي لميم إال ىآله آلىمم:
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أوالً :آية الكرسي :التي بليت مف ال ظمة مم بليت فيي سيدة آ ّ ال ػرآفه آلممػم يػمم فػي فضػليم مػم
ذوره قآلؿ الراز مف توسيره "وتذاكر الصاحابة أفلال ماا فاي القارآن فقاال ليام نماي :أيان أناتم مان
آية الكرساي ثام قاال :قاال لاي رساول ا﵀ ص) ياا نماي سايد البشار آدم وسايد العار محماد وال

فخر وسيد الكالم القرآن وسيد القرآن البقرة وسيد البقرة آية الكرسي" .)1

آليمم في المآلاىب "اآلية الشريفة تقرر أنظم المعارف اإلليية وأىم أصل من أصول الادين

الااذي إليااو ياادنو جميااء اانبياااء والمرساامين وان االنتقاااد بااو يجعاال العبااد فااي الص اراط المسااتقيم
ويحثو نمى العمل القويم يطمبو اإلنسان بالفطرة ويترنم باسمو فاي كال حالاة .إال ىاو ا﵀ المعباود

بااالحق الواحااد ااحااد الااذي اجتمااء فيااو جميااء صاافات الكمااالش ومااا فااي اآليااة الشااريفة ىااو الحااد

الفاصل بين االنتقاد الصحيح وغيره"(.)2

ثانياً :مفاتح الغي  :ىػذه اايػة المبمروػة التػي شػمرت إلػى اإلحمطػة اإللييػة المطل ػة بوػؿ شػيم عآلانػو

ي ّؿ آلعنّ ال ملـ بوؿ شيم ال تلوى عليو لمفية في األرض آلال في السمممه آلتومػف عظمتيػم فػي ف
مومتف الييب آلمم يت لؽ ِ
بو مف علآلـ في البر آلالبحر آلالآلرؽ المتسػمقط آلالحبػة المتآلايػدة فػي ظلمػمت
األرض آلالرطب آلاليمبس وؿ ذلؾ م لآلـ لوُ آلمحوآلر فيو سبحمنو لـ ُيطل ،عليو حد مف لل و حتى
ػدر المنثػآلر للسػيآلطي بسػنده عػػف ابػف مسػ آلد قػمؿ" :أُنطااي
نبيػو اللػمتـ (ص) بحسػب مػم يػمم فػػي ال ّ

نبيكم كل شيء إال مفاتح الغي الخمس ثم قال :إن ا﵀ ننده نمم السانة ينازل الغياث إلاى آخار
اآلية( .)3قمؿ ت ػملى﴿ :إِ َّن َّ
َّللاَ ِػن َدهُ ِػ ْل ُم السَّا َػ ِح ًَُّن َِّز ُل ْال َغْ َ
ْث ًََّ ْؼلَ ُم َما فِيِ ْاأَْْ ََيا ِ ًَ َميا ذَي ْد ُِْ نَ ْفيٌ

يٌخ إِ َّن َّ
َّمييا َاا ذَ ْس ِسييةُ َايدَا ًَ َمييا ذَي ْد ُِْ نَ ْفييٌ تِييمَُِّ َْْ َّ ذَ ُ ي ُ
َّللاَ َػلِييْم َ ثِْي ﴾ [ل مػػمف .]33/فمايتػػمف إذاي
تشتمنف على ح مئؽ ميمػة آلم ػمرؼ يمػةه آلنحػف ن ُرىمػم وثيػ اير آللوآلوػمي آيػة الورسػي لػذا حببػت
ف بحػػث فػػي ىػػمتيف اايتػػيف الو ػريمتيف .إذ يػػمم البحػػث علػػى فوػػليفه آلليمػػم :الداللػػة الم يميػػةه
آلبحثت فيو عف داللة ٍ
عدد مػف الموػردات الميمػة فػي اايتػيف آلبحثػت فػي الثػمني الوػرآلؽ الدالليػة فػي
ب ػػض األلو ػػمظ الػ ػآلاردة .آل م ػػم الوو ػػؿ الث ػػمني فلوو ػػتو للدالل ػػة النحآلي ػػةه آلق ػػد اش ػػتمؿ عل ػػى ثنث ػػة

مبمحث:

األآلؿ مني ػػم لوو ػػتو لدالل ػػة التراوي ػػب االس ػػنمدية آلالث ػػمني لدالل ػػة األس ػػمليب النحآلي ػػة آلالثمل ػػث لدالل ػػة
األآليو اإلعرابية المت ددة.

ثـ اللمتمة التي تضمنت ىـ النتمئا التي تآلولت إلييمه سمئني المػآللى ع ّػز آليػ ّؿ ف يي ػؿ فػي ىػذا
ػرب ال ػػملميفه
ال مػؿ ال بػػآلؿ آلالرضػآلاف آلالمنو ػة آلالومئػػدةه آلممػػم ت ػػرب فيػو إلػػى ار يػػآلـ ي ػآلـ النػػمس لػ ّ
ٍ
فبوضؿ منو آلتخييدهه آل مم مم ومف مني مف لطخ فمف نوسي آلالشيطمف.
فمم ومف مني مف وآلاب
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الفصل ااول /الداللة المعجمية:

المبحث ااول /داللة المفردات:

المتخمؿ في اايتيف المبمروتيف ييد ف ىنمؾ عدداي مف الموردات التي ينبيي البحث فػي دالالتيػم

الم يميػػة مػػف حيػػث يػػذرىم الليػػآل آلتطآلرىػػم الػػداللي وػػملحيه آلال يػػآلـه آلالسػػنةه آلالشػػومعةه آلالورسػػيه
آليؤآلدهه آلمومتف الييبه آلالرطبه آلاليمبس .آلىذه الموردات ىي:

أوالً /الحي :يمم في لسمف ال رب في م نى الحيه قػمؿ" :حيا نقايض الماوتش كتبات فاي المصاحف
بالواو ليعمم أن الاواو بعاد اليااء فاي حاد الجماء وقيال نماى تفخايم االافش وحياي حيااه وىاي يحياا

حيوا بالتشديد"(.)4
ويحي فيو حي ولمجميء ّ
ثانياً -القيوم :آليمم في المودر نوسو في م نى ال يآلـ :ال يمـ آلالمدبر آلاحده آلقمؿ الزيػمج" :القياوم

والقيام في صفة ا﵀ تعالى واسمائو الحسنى القائم بتدبير أمر خمقو فاي إنشاائيم ورزقيام ونمماو
()5
َّ إَِّْ َػلَييييَ ّ
َّللاِ ِْ ُُْْيَييييا ًََّ ْؼلَيييي ُم ُم ْسييييرَ َ َّ ىَا
بااااتمكنتيم" ه ق ػػمؿ ت ػػملىَ ًَ :مييييا ِمييييٍ فَيتَّييييح فِييييِ اأَْْ ِ
ًَ ُم ْسرٌَْ َف َػيَا﴾ [ىآلد.]6/

ثالثاً /السنة :يمم في يميرة الليةه الآلسف :التنط النآلـ بمل يف قبؿ استحوممو آلىػي السػنة (آلسػف)
()6ه آلقد فوؿ ار ت ملى بيف السنة آلالنآلـ ف مؿ َْ :ذَمْ ُ ُذهُ ِسنَح ًََْ نٌَْ ﴾[الب رة.]255/
رابعاً /يشفء :يػمم فػي ال ػيفه الشػو ،مػم وػمف مػف ال ػدد زآلايػمي آلت ػآلؿ وػمف آلتػ اير فشػو تو حتػى وػمر
شػػو ميه آلفػػي ال ػرآف (آلالشػػو ،آلالػػآلتر) الشػػمف ،الطملػػب ليي ػره آلت ػػآلؿ استشػػو ت بو ػنف فتشػػو ،لػػي إليػػو

فيه آلاالسـ الشومعةه آلاسـ الطملب الشوي.)7(،
فشو تو ّ
خامساً /الكرسي :يمم في ال ممآلس الورسي بملضـ آلالوسر السػريره آلال ِ لػـ آلالو ارسػة .آلاحػده الوػراس
آلالو ارريس اليزم مف الوحيوة()8ه آليمم في لسػمف ال ػرب فػي م نػى الورسػي م ػرآلؼ آلاحػد الو ارسػي
َّ﴾(.)9
خ ًَاأَْْ َ
اًا ِ
آلربمم قملآلا ورسي بوسر الومؼ آلفي التنزيؿ ال زيزِ ًَ :س َغ ُك ْ ِسُّْوُ ال َّس َ َ

()30

سادساً /يؤوده :يمم في يميرة اللية في بيمف م نػى يػؤدد دنػى األمػر يػؤآلدني آلداي إذا بيضػني
آلوذلؾ فسر آلد قآللو ي ّؿ ثنمؤه ًََْ َّ ُؤً ُفهُ َِ ْفظُيُ َ ا﴾ [الب رة.]255/
سااابعاً /مفاااتح :يػػمم فػػي وتػػمب م ػػمني ال ػرآف عآلاع اربػػو للزيػػمج فػػي م نػػى موػػمتف الييػػبه عنػػده
عرفني

()33

آلذور عبد ار

علي
الآلولة إلى عملـ الييب آلوؿ مم ال ي لـ إذا است لـ ي مؿ فيو افتف ّ
شبر في توسيره قريبمي مف لوظ الزيمج( )32آلذور النحمس آلال وبر آلالطبرسي آلالطآلسي آلآلرآلف :أن
مفاتح جمء مفتح ىذه المغة الفصيحة ويقال مفتاح والجمء مفاتيح) ( .)33فملموتف بملوسره الموتمح
الذ يوتف بو آلالموتف بوتف الميـ اللزانة آلوؿ لزانو ومنت لونؼ مف األشيمم فيآل موتف(.)34

آلذور ابف منظآلر ف مومتف آلمومتيف ىمم يم ،موتمح آلموػتف آلىمػم فػي األوػؿ ممػم يتآلوػؿ ب ِػو

استلراج الميل مت التي يت ذر الآلوآلؿ إلييم(.)35
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ثامناً /الغي  :يمم في يميرة اللية وػؿ مػم ُسػتتر عنػؾ ي ػمؿ طلبػو فػي ذلػؾ الييػب مػف األرض
المطمئف منيم آلالييمبة المآلض ،الذ يستتر فيو(.)36

الرطب بملوتف ضد اليمبس(.)37
تاسعاً /الرط  :يمم في لسمف ال رب رطب:
َ
ناشرً /اليابس :يمم في لسمف ال ربه قػمؿ :يػبس آليبػيس يػمبس وػذلؾ آل رض يػبس آلقيػؿ :رض قػد
ا
يبس ممؤىم آلولؤىم آليبس :ولبة شديدة آلاليبس بملتحريؾ المومف يوآلف رطبمي ثـ يبس()38ه آلمنػو قآللػو
ت ملى :فَاضْ ِبْ لَيُ ْم طَ ِّ َا فِِ ْالثَحْ ِ َّثَسَا﴾[طو.]77/
عآلاذا ومنت ىذه الموػردات تػدؿ وػؿ آلاحػدة منيػم علػى م نػى م ػيف وموػردات ال ػرآف الوػريـ فخنيػم تشػير
إلى الم نى المطلآلب بدقة متنمىية ال تؤد ولمة لرى مرادفة ليػم م نمىػم الػدقيؽ فويػؼ إذا اتحػدت

ىػػذه الولمػػة مػػ ،الولمػػمت األلػػرى فوآلنػػت عبػػمرات آليمػني نمف ػػة آلم بػرة فخنيػػم توػػآلف بلػ آل دؽه ذوػػر

الػػدوتآلر حػػمتـ و ػملف الضػػممف فػػي داللػػة الولمػػة إذا اتحػػدت مػػ ،ولمػػمت لػػرى اف الولمػػة ال تحػػدد
بملنسبة إلى مآلق يم الداللي دالؿ الميمؿ الداللي الم يف آلىذا ممم يي ػؿ المبػدعيف فػي الليػة ي وػآلف

على الورآلؽ الداللية آل آليػو االلػتنؼ بػيف الولمػمت ممػم يييػا لػوُ انت ػمم الولمػمت التػي توػي بيرضػو

مف الت بير عف الم نى المراد( .)39آلىوذا يمم في سيمؽ اايتيف مف بل مم يوآلف مف حيث الولممت
آلاليمػؿ فػػخف ىػذا االتحػػمد فػػي سػيمؽ وػػؿ مػػف اايتػيف بػػيف ولمػة آل لػػرى آليملػػة آل لػرى إذ شػػولت ىػػذه
الترويبة ال ييبة البليية مف الم مني آلويؼ ال توآلف وذلؾ آلىي ومدرة عف الحويـ الػذ آلضػ ،ىػذه

اللية الحويمة آلال رآف الوريـ آلىآل على رتبة آلشرفمي آلبن ة آلتتيسد فيو قمة ىذه اللية آلبن تيم.
ثانياً /التلاد:

آلىي ف يطلؽ اللوظ على الم نى آلضػده()20ه آل "ىاو ناوع مان العالقاة باين المعااني بال ربماا

كانت أقر إلى الذىن من أي نالقة أخرىش فبمجرد ذكر معنى من المعاني يدنو لد ىذا المعنى

إلااى الااذىن والساايما بااين االاوان .فااذكر البياااض يستحلاار فااي الااذىن الس اواد فعالقااة اللااد ماان
أولح ااشياء في تداني المعاني فإذا جاز أن تعبر الكممة الواحدة نن معنيين بينيما نالقة ماا

فمان بااا أولاى جاواز تعبيرىااا نان معنيااين متلاادين ان استحلااار أحاادىما فاي الااذىن يسااتنت

نادة استحلار اآلخرش فالتلاد نوع من المشترك المفظي"(.)23

آلمػػف مثلػػة التضػػمد :اليػػآلف لبسػػآلد آلاألبػػيضه آلالو ػريـ لليػػؿ آلالوػػبفه آلاألزر لل ػػآلة آلالض ػ ؼه

آلالمػػآللى لل بػػد آلالسػػيده آلالش ػ ب االفت ػراؽ آلااليتمػػمعه آلقسػػط عػػدؿ آل يػػمره آلالسػػدفة النػػآلر آلالظلمػػةه

آلالمسيآلر الومرغ آلالممتلا(.)22

آلالم ػػن ـ النظ ػػر يي ػػد إف التض ػػمد آلرد ف ػػي ااي ػػة الوريم ػػة ف ػػي قآلل ػػو ت ػػملى( :ف ػػي الب ػػر آلالبح ػػر)

آل(الرطػػب آلاليػػمبس) فخنػػو عنػػدمم يػػذور حػػدىمم البػػر آل الرطػػب مػػثني يتبػػمدر إلػػى الػػذىف الضػػد االػػر

البحر آلاليمبس.
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المبحث الثاني /الفروق الداللية:
آلردت في ىمتيف اايتيف الومظ ليم دالالت لموة تنممز بيم مف يرىم وملورؽ بػيف لوظتػي (الورسػي
آلال رش) آل(المومتف آلالمومتيف آلاللزائف).

أوالً /الفرق بين الكرسي والعرش:

الورسػػة
الورسػػي ومػػم مػ هػر م نػػمه الليػػآل ف مػػمدة (ؾ ر س) تػػختي بم نػػى اليمػػ ،آلالميتمػػ ،آلمنػػو ّا

آلالورسي في ال رؼ اسـ لمم ي ػد عليػو آللػآلحظ فيػو الم نػى الليػآل يضػمي اليتمػمع الحػمؿ آل المحػؿ

آل ايتممع األيزام فيوه آللـ يرد ىذا اللوػظ فػي ال ػرآف الوػريـ إال فػي مػآلرديف حػدىمم الم ػمـه آلالثػمني
قآللػػو ت ػػملىْ َ ًَ :ل َ ْْنَييا َػلَييَ ُك ْ ِس يِّْ ِو َا َس يدَا﴾[ص]34/ه آليونػػى بػػو عػػف الملػػؾ .آلالمػراد بػػو فػػي الم ػػمـ
اقتداره التمـ آلس ة سلطمنو ىآل تشبيو بلي بػيف مػم ىػآل الم ػآلؿ بػؿ فػآلؽ الم ػآلؿ بمػم ىػآل المحسػآلس
فيت يف للورسي مف الم نى إنو الم مـ الربآلبي الذ ي آلـ بو مم في السمآلات آلاألرض مػف حيػث إنمػم

مملآلوة مدبرة م لآلمة فيآل مف مراتب ال لـ آليت يف للس ة مف الم نى إنيػم حوػظ علػى شػيم ممػم فػي
ذيلو ب آللوُ َّ ًََْ :ؤً ُفهُ َِ ْفظُيُ َ ا﴾(.)23
السمآلات آلاألرض بذاتو آلآثمرهه آللذلؾ ّ

آل مم ال رش فيآل عظـ لل ػمي مػف الورسػي ومػم ىػآل المسػتومد مػف ب ػض األلبػمر التػي شػمرت إلػى ف
الورسي آلمم يس و مف مللآلقمتو ىآل وحل ة في فنة بملنسبة لل رشه يمم في وتمب التآلحيد:

" ال رش آلالورسي مرتبتمف مف مراتب علـ ار الو لي تتونف بملربآلبية آلالتدبير االييه على ىذا
دلت النوآلص الم دسة قرآنمي آلسنة".

 مػ ،ف الورسػػي مروػػز مػػف الم اروػز األسمسػػية فػػي التػػدبير الربػآلبي للآليػػآلد آلعػػملـ الممونػػمت إال ف
ال ػرش عظػػـ آلىػآل يمثػػؿ إرادة علػى بملنسػػبة إلػػى الورسػي علػػى ىػذا دلػػت النوػآلص الرآلائيػػةه آلربمػػم
وػمف فػي وثمفػة اايػمت ال رآنيػة التػػي ذوػرت ال ػرش بوػومت ملتلوػة مػػم يػؤما إلػى ت ػدـ ال ػرش علػػى

الورسي"(.)24

ثانياً /الفرق بين مفاتيح الغي والخزائن:

ػإف مػف عنػده موػمتف اللػزائفه آلىػآل عػملـ بمػم فييػم
يمم في المآلاىػب" :آلالظػمىر نيمػم متنزمػمفه ف ّ
قمدر على التورؼه يوآلف ومف عنده اللزائف نوسيم آلىآل مملؾ ليم.
ٌ
آلويؼ وػمف فػخف الوػنـ علػى االسػت مرةه حيػث شػبو الييػب بمألشػيمم المسػتآلثؽ منيػم بمألقوػمؿه آل ثبػت

ليػػم الموػػمتيف تلػػينيه آلىػػي بمقيػػة علػػى م نمىػػم الح ي ػػيه آل مػػم إذا ريػػد منيػػم ال لػػـه فتوػػآلف االسػػت مرة

مونيػػةه آلت ػػدـ اللبػػر إلفػػمدة الحوػػره حيػػث فػػمد ىنػػم األسػػلآلب البن ػػي المتػػيف للزيػػمدة فػػي التػػخثير

آلالميمبة في النوآلس"( )25آليبدآل ف ومحب المآلاىػب يػذىب إلػى المنزمػة فيمػم بينيمػم
ف مػف لػوُ
المومتف لوُ المومتيف آلىي اللزائف آلالظمىر نو است مؿ المومتف للداللة على مملويتو لللػزائف عآلاحمطتػو

بيم آليستومد ذلؾ مف الحور الذ د ّؿ عليو الت ديـ آلالتخليره فخف مومتف الييب عنده سبحمنو حوػ اير
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ومم ف اللزائف عنده يضمي ال ير .قمؿ ت ملىًَ :إِن ِّمٍ َش ِْء إَِّْ ِػن َدنَا َ زَ ائِنُوُ ًَ َما نُن َِّزلُوُ إَِّْ تِ َدَْ
َّم ْؼلٌُ ﴾ [الحير.]23/

الفصل الثاني /الداللة النحوية:

المبحث ااول /الداللة في التراكي :

 -1داللة التركي االسنادي التام الجممة االسمية):

تدؿ اليملة االسمية على اإللبػمر بثبػآلت المسػند آلالمسػند إليػو بػن داللػة علػى تيػدد آل اسػتمرار
إذا ومف لبرىم اسممي ف د ي ود ِ
بو الدآلاـ آلاالستمرار الثبآلتي بم آلنة ال ػرائف عآلاذا وػمف لبرىػم مضػمرعمي

داع إلى الدآلاـ(.)26
ف د يويد استم ار اير آلتيديداي إذا لـ يآليد ٍ
 -2داللة التركي االسنادي التام الجممة الفعمية):

تػػدؿ اليملػػة الو ليػػة علػػى إحػػداث الحػػدث فػػي الممضػػي آل الحػػمؿ فتػػدؿ علػػى تحديػػد سػػمبؽ آل

حمضر آلقد يست مؿ لنستمرار بن منحظة التيدد في م مـ لطمبيه لآل ومنت اليملة ىي التي تدؿ
على الثبآلت آل الحدث لـ يوف ىنمؾ فرؽ بيف قآللنم (محمد منطلؽ) آل(محمد ينطلؽ) إذ ف وؿ ىػذه

اليمػػؿ اسػػمية آلىػػآل مػػم تػػرده طبي ػػة الليػػة آلاسػػت ممالتيم آلالمويػػآلـ مػػف دالالتيػػم .ذوػػر السػػيآلطي ف

اليملة إذا وػدرت بمسػـ فمسػمية آل ف ػؿ فو ليػة آل ظػرؼ آل ميػرآلر فظرفيػة( .)27عآلاذا ن منػم النظػر
في اايتيف نيد سيمؽ اليملتيف آلتدالليمم م اير بلييمي آلعييبميه فوي آية الورسي بلػ عػدد اليمػؿ تسػ،
آلومف نويب اليملة االسمية وثر مف الو لية آلل ؿ ىذا (آلار علـ) ينسيـ م ،الوػومت الثبآلتيػة ر

سػػبحمنو آلت ػػملى آلانحوػػمرىم فيػػوه ثمبتػػة لػػوُ بمألوػػملة آلليي ػره بملتب ػػةه
منو ومل لـ آلالشومعة آلالمملوية آلسمئر الوومت األلرى.

ال يحوػػؿ علييػػم الييػػر إال

حآلت ااية الوريمة يمني عديدة ابتد ت بيملة اسمية آلالتتمت بيملة اسمية آلىوذا ومف الترتيب في
يمؿ ااية بوآلرة بليية آلت بير دقيؽ تلتذ ِ
بو ُذف السمم ،السيمم إذا مػم ن ػـ النظػر فػي سػيمؽ ىػذه

اليملػػة االسػػمية التػػي توػػدرت اايػػة آلالدالػػة علػػى الوػػومت الثبآلتيػػة المتضػػمنة عظػػـ لوػ ٍ
ػظ ٍ
داؿ علػػى
ػى آل سػػميف مػػف اسػػممئو الحسػػنى آلحوػػر األلآلىيػػة فيػػو آلحػػده ي ػ ّؿ فػػي عػػنهه آلىػػي قآللػػو
اسػػمى م نػ ي
ت ملىّ :
َّللاُ َْ إِلَوَ إَِّْ ىُ ٌَ ْال َح ُِّ ْال ٌَُّْ ُ ﴾ه آل نظر اليملة الثمنية التي تلييم آلىي يملػة ف ليػة توػدرتيم
داة النوػػيه آلالو ػػؿ ومػػم ذوػػرآلا داؿ علػػى الحػػدآلث آلاالسػػتمرار إذا وػػمف مضػػمرعميه آلفػػي ىػػذا المآلضػػآلع
مػ ٍػر طػػمر ٍ
ئ آل تيييػػر مػػف حملػػة الي ظػػة إلػػى السػػنة آل النػػآلـ آلىػػي ممػػم يطػػر علػػى
ال رآنػػي يمتنػػ،
البشر آلب ية المللآلقمت األلرىه فخنيم منوية عنو البتػة آلىػي قآللػو ت ػملى َْ :ذَمْ ُ ي ُذهُ ِسينَح ًََْ نَيٌْ ﴾
آلىوذا دآلاليؾ بملنسبة إلى اليمؿ األلرى فيممت ب د ىذه اليملة يملة اسمية ت دـ فييم شبو اليملػة

مف اليمر آلالميرآلر النحومر الملؾ فيو ي ّؿ شخنو آلىآل ملؾ ح ي ي ال زآلاؿ لوُ.
ٍِّّ﴾[الومتحة.]4/
آلقآللو ت ملىَ :ملِ ِك ٌَّْ ِ الد ِ
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يك ذُ ْيؤذِِ ْال ُ ْليكَ َميٍ
آلقد نوت على ذلؾ عدة مف اايمت المبمروة و آللو ت ملىِ ُْ :ل اللَّيُ َّم َمالِيكَ ْال ُ ْل ِ
َنز ُ
يِء َْي ِدّ ﴾
يَ ُكيلِّ َش ْ
ع ْال ُ ْلكَ ِم َّ ٍ ذَ َشاء ًَذُ ِؼ ُّز َمٍ ذَ َشاء ًَذُ ِذلُّ َمٍ ذَ َشاء تَِْ ِدكَ ْالخَ ْْي ُ إِنَّيكَ َػلَ َ
ذَ َشاء ًَذ ِ
[آؿ عمراف.]26/
َّ ًَ َما تَ ْْنَيُ َ ا ًَ َما ذَحْ دَ الثَّ َ ٍ﴾[طو.]6/
اًا ِ
آلقآللو ت ملى :لَوُ َما فِِ ال َّس َ َ
خ ًَ َما فِِ ْاأَْْ ِ
ػمئر إليػوه لػذا
فإذا وػمف يػ ّؿ فػي عػنه ملػؾ يػآلـ الػديف آلمملػؾ االػرة بخسػرىم آلالللػؽ يمي يػمه ولػو و ٌ
ت رض إلى حور الملؾ فيو دآلف منمزع.
آلت ػػيف ىػػذه اليملػػة اسػػمية لػػرى موػػدرةي ب ػػ(مف) االسػػتويممية التػػي فػػمدت م نػػى النوػػي آلانحوػػمر
الشومعة فيو آلىي قآللو سبحمنو َمٍ َاا الَّ ِذُ َّ ْشيفَ ُغ ِػ ْني َدهُ إَِّْ تِئ ِ ْانِي ِو﴾ آل نظػر إلػى اليملػة الو ليػة التػي
تلتيػػم آلىػػي تػػدؿ علػػى ثبػػآلت ال لػػـ لػػوُ آلال ن ػػآلؿ ىنػػم حػػدآلث آل اسػػتمرار ألنػػو يػ ّؿ آلعػػن متػػى لػػـ يوػػف
عملممي حتى ومر عملممي؟ه فمل لـ ووة مف وومت الذات فيآل ي ّؿ آلعن عػملـ الييػب آلالشػيمدة آلىػذا
ي رر مبد الشومعة فوخف اليملتيف عني قآللػوَ :مٍ َاا الَّ ِذُ َّ ْشفَ ُغ ِػ ْن َدهُ إَِّْ تِئ ِ ْانِ ِو﴾ آلقآللػوْ َّ :ؼلَي ُم َميا

تَ ي ٍَْْ َ ّْ ي ِدّ ِي ْم ًَ َمييا َ ْلفَيُ ي ْم﴾ يملػػة آلاحػػدةه فوػػخف انحوػػمر الشػػومعة فيػػو يسػػتلزـ ال لػػـ ومػػم اف المملويػػة

الح ي ية تستلزـ الشومعة.

آلتب ػػت ىػػذه اليملػػة يملػػة ف ليػػة توػػدرت بػػملنوي آلىػػي تبػػيف إف وػػؿ علػػـ ليي ػره مت لػػؽ بمشػػيئة .فػػن
يستطي آلف ف ي ملآلا شيم آل يحيطآلف مف علمو اال بمشيئة آلىذا ي رر الم نػى َّ ْؼلَ ُم َما تَي ٍَْْ َّْي ِدّ ِي ْم

ًَ َما َ ْلفَيُ ْم﴾ه ثـ يػممت يملتػمف ف ليتػمف آلريػمف حػدىمم توػدرىم الو ػؿ الممضػي آلاأللػرى توػدرىم
الو ؿ المضمرع المسبآلؽ بملنوي آللتمت بيملة اسمية متضمنة اسميف مػف سػممئو الحسػنى آلوػومتو
َّ﴾ آل ًََْ َّ ُؤً ُفهُ َِ ْفظُيُ َ ا ًَىُ ٌَ ْال َؼلِ ُِّ ْال َؼ ِظيْ ُم﴾ إذا ىػذه تسػ،
خ ًَاأَْْ َ
اًا ِ
ال ليػم ًَ ِس َغ ُك ْ ِسُّْوُ ال َّس َ َ

يمػػؿ األآللػػى سػػمية آلالثمنيػػة ف ليػػة آلالثملثػػة آلالراب ػػة اسػػميتمف آلمػػف اللممسػػة إلػػى الثممنػػة يمػني ف ليػػة
آلاألليرة اسمية .ىذا ولو في آية الورسي آل مم في اايػة الثمنيػة عنػي موػمتف الييػب فخننػم نيػد اليمػؿ
علػػى النحػػآل ااتػػي :اليملػػة الظرفيػػة آل يموػػف ف ن بػػر عنيػػم بمليملػػة االسػػمية آلىػػي (عنػػده موػػمتف

الييب) فمليملة الو لية (ال ي لميم إال ىآل) متبآلعة بيملة ف لية ثمنية آلقد انتيػت اايػة بيملػة ظرفيػة

عطوت على اليملتيف الو ليتيف آلوؿ ىذه اليمؿ تدؿ على انحومر ال لـ فيو.

عآلاذا ان منم النظر في اليملػة الظرفيػة الآلاق ػة فػي بدايػة اايػة ليػم داللػة قط يػة فػي إثبػمت المطلػآلب
آلىآل ف وؿ شيم علميمي ومف آل يره ثمبت لو سبحمنوه يمم في مآلاىب الرحمف" :آياة نظيماة تاد ّل
نمااى سااعة نممااو نا ّاز وج ا ّلش وانحصاااره با ياوش فااال يشاااركو أحااد غياارهش وكممااة نو ينناادهُ) تفيااد معنااى
الشاايود المطمااقش والثبااوت بنااوع خاااص فااي ىااذا المقااام بااال زمااان وال مكااانش وال حا ّاد ماان حاادود
اإلمكااانش وال ممااا يكااون ماان مالبسااات المااادة .وىااو يختمااف ناان الحلااورش ساواء أكااان نمميااً أم
ااص ال يكااون إال ننااد ا﵀ تعااالىش فكااان ليااذه الكممااة
غياارهش كمااا سااتعرفش ومثاال ىااذا الشاايود الخا ّ
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نز وج ّلش فتفادت أم ارً نظيماًش فكان مان
الخاص في النفوس
الوقء
المستعدة التي تتثرت بميابتو ّ
ّ
ّ
أروع برانة االستياللش وتثبت المطمو ش وتقربو إلى الذىن مء قوة البرىانش وفصاحة البيان"(.)28
آلممػػم يلحػػظ فػػي ىػػذه اايػػة اإلئػػتنؼ الآلاقػػ ،بػػيف ىػػذه اليمػػؿ إذ ف وػػؿ يملػػة تبػػيف آلتؤوػػد اليملػػة
األلرىه فيملػة (ال ي لميػم إال ىػآل) تؤوػد (آلعنػده موػمتف الييػب) آلاليمػؿ (آلي لػـ مػم فػي البػر آلالبحػر

آلمػػم تسػ ط مػػف آلرقػػة إال ي لميػػم) (آلال رطػػب آلال يػػمبس إال فػػي وتػػمب مبػػيف) ىػػذه وليػػم تووػػيؿ آلبيػػمف
ة َْ َّ ْؼلَ ُ يَا إَِّْ ىُ ٌَ﴾(.)29
لم نى قآللوِ ًَ :ػن َدهُ َمفَاذِ ُح ْال َغ ْْ ِ
يمم في الوشمؼ في بيمف ترتيب اليمؿ في آية الورسػي" :فتن قمت كيف ترتبت الجمل في آية مان
غير حرف نطفش قمت ما منياا جمماة إال وىاي واردة نماى سابيل البياان لماا ترتا بتادبير الخماق

وكونو مييمناً نميو غير ساه ننو والثانياة لكوناو مالكااً لماا يادبره والثالثاة لكبريااء شاتنو والرابعاة
إلحاطتاو بااتحوال الخماق ونممااو بالمرتلاى ماانيم المساتوج لمشاافانة وغيار المرتلااى والخامسااة

لسعة نممو وتعمقو بالمعمومات كميا أو لجاللة ونظم قدره"(.)30

المبحث الثاني /الداللة في ااسالي النحوية:
 -1االستفيام:

آلرد االستويمـ في قآللو ت ملىَ :مٍ َاا الَّ ِذُ َّ ْشفَ ُغ ِػ ْن َدهُ إَِّْ تِئ ِ ْانِ ِو﴾ آلىآل بم نى النويه آلىذا مػف

األسػمليب البن يػة الم رآلفػةه ذوػر ابػف ىشػمـ فػي المينػي "مػف االسػتويمميةه تػختي اسػتويممية مشػربة
ٌب إَِّْ ّ
َّللاُ﴾ آلال يت يػػد يػآلاز ذلػػؾ بػػخف يت ػػدميم الػآلاآل لنفػمي البػػف
بػػملنوي نحػػآل قآللػػوَ ًَ :مييٍ َّ ْغفِي ُ الي ُّذنُ َ
مملؾ بدليؿ َمٍ َاا الَّ ِذُ َّ ْشفَ ُغ ِػ ْن َدهُ إَِّْ تِئ ِ ْانِي ِو﴾ آلييػآلز علػى قآللػو يممعػة (مػف ذا) مروبػة .ومػم فػي
قآللؾ ممذا ون ت .آلمن ،ذلؾ بآل الب مم في مآلاض ،مف إعرابوه آلث لب في ممليو آل يرىمم(.)33

 -2التقديم والتتخير:

ىآل حد األسمليب النحآلية آلالبن ية تآل ِ
بو داللة على تمونيـ في الوومحة آلملوتيـ في الونـ

آلان يػمده ليػـ فػي ال لػآلب حسػف مآلقػػ ،عػذب مػذاؽ آلقػد ُلتلػؼ فػي عػ ّػده مػف الميػمز فمػنيـ مػف عػ ّػده
منو ألنو ت ديـ رتبتػو التػخلير وػملمو آلؿ آلتػخلير مػم رتبتػو الت ػديـ وملومعػؿه ن ػؿ وػؿ منيػم علػى رتبتػو
آلح و الوحيف نو ليس منوه فإف الميمز ن ؿ مم آلض ،لوُ إلى مم لـ يآلض.)32(،
آلذور الزروشي في البرىمف ف سبمب الت ديـ آلالتخلير وثيرة:

حدىمم :ف يوآلف ولو الت ديـ آلال م تضى لل دآلؿ عنػو وت ػديـ الومعػؿ علػى المو ػآلؿ آلالمبتػد علػى

يد راوبمي.
اللبر آلومحب الحمؿ عليوه نحآل يمم ز ٌ
يل فِ ْ ػَيٌْ نَ
الثمني :ف يوآلف في التخلير إلنؿ ببيمف الم نىه و آللو ت ملىَ ًََْ :
ال َْاُل ُّم ْؤ ِمٍ ِّم ٍْ ِ
َّ ْسرُ ُم إِّ َ انَوُ﴾[ مفر ]28/فخنو لآل لر قآللو مف آؿ فرعآلف فن يويـ نو منيـ(.)33

82

العدد  – 329المجلد األول لسنة 3122م 2541 -هـ

مجلة األستاذ

ال ْال َ ََلُ
آلي ؿ السوموي مف األسبمب وآلف التخلير ممن مي مثؿ اإللنؿ بملم وآلده و آللو ت ملىَ ًََْ :
ِمٍ ٌَْْ ِم ِو الَّ ِذٍَّ َكفَ ًُا ًَ َك َّذتٌُا تِلِ َاء ْآ ِ َ ِج ًَ َ ْذ َ ْفنَاىُ ْم فِِ ْال َحَْا ِج ال ُّد ْنَْا﴾[المؤمنآلف .]33/بت ػدـ الحػمؿه
عنػػي (مػػف قآلمػػو) علػػى الآلوػػؼه عنػػي (الػػذيف ووػػرآلا) آللػػآل تػخلر لتػػآلىـ نػػو مػػف وػػوة الػػدنيم ألنيػػم

ىمىنم اسـ توضيؿ مف الدنآل آلليست اسممي آلالدنآل يت دى بػ(مف) آلحينئذ يشتبو األمر في ال مئليف نيػـ

مف قآلمو ـ اله ف دـ الشتممؿ التخلير على اإللػنؿ ببيػمف الم نػى الم وػآلد آلىػآل وػآلف ال ػمئليف مػف
قآلمو َما ىَ َذا إِ َّْ تَ َش ِّم ْثلُ ُس ْم﴾[المؤمنآلف ]24/بتخلير الميرآلر عف ووة المرفآلع(.)34
ة﴾ فخنو قد قدـ شبو اليملػة مػف الظػرؼ
آلقد آلرد الت ديـ آلالتخلير في قآللو ت ملى ًَ ِػن َدهُ َمفَاذِ ُح ْال َغ ْْ ِ

(عنػػده) علػػى قآللػػو (موػػمتف الييػػب) آلذلػػؾ مػػف يػػؿ ف يبػػيف لنػػم آليػػآلد الموػػمتف عنػػده سػػبحمنو حوػ اير.
ة َْ َّ ْؼلَ ُ يَيا إَِّْ ىُ َيٌ﴾ يػدؿ
يمم فػي التوسػير الوبيػر فػي ىػذا المػآلرد قآللػو ت ػملىِ ًَ :ػني َدهُ َمفَياذِ ُح ْال َغْْي ِ
ة﴾ يويػػد
علػػى وآلنػػو ت ػػملى منزى ػمي عػػف الضػػد آلالنػػد آلت ػػديره (( :نػػو قآللػػو ت ػػملى ًَ ِػن ي َدهُ َمفَيياذِ ُح ْال َغ ْْ ي ِ
الحور

عنده ال عند يره آللآل حوؿ مآليآلد آلر آلايب الآليآلب لومنت موػمتيف الييػب حموػلة

يضمي عند ذلؾ االر آلحينئذ يبطؿ الحور)) (.)35

 -3االستثناء:

ذور النحمة في االستثنمم التمـ آل ير التمـ إف ومف الونـ المػذوآلر فيػو إال يػر مآليػب فخنػو ال

يللآل ف يوآلف تمممي آل ير تمـه فمثمؿ يػر التػمـ (مػم يػممني إال زيػد)ه (مػم ذىػب إال عمػرآل)ه فيػذا

ال يوآلف فيو إال الرف ،ألف الو ؿ مورغ لمم ب د إال فمل ممؿ فيو مم قبؿ إال (مم ضربت إال زيداي) آل(مم
مػػررت إال ب مػػرآل) آلمثػػمؿ التػػمـ نحػػآل (مػػم يػػممني حػػد) آل(ىػػؿ يػػممؾ ريػػؿ) فػػخف اسػػتثنيت فػػي ىػػذا

رف ت االسػـ الػذ ب ػد إال ف لػت (مػم يػممني حػد إال زيػد) آل(ىػؿ يػممؾ ريػؿ إال زيػد) آلرف تػو ألنػؾ
بػػدلت االسػػـ الػػذ ب ػػد إال ممػػم قبلػػو فوػػمر (مػػم يػػممني حػػد إال زيػػد) بمنزلػػة إال زيػػد آلالبػػدؿ مػػف

المنوآلب آلالميرآلر بمنزلة البدؿ مف المرفآلع آلاف شػئت نوػب مػم ب ػد إال فػي ىػذا ومػم نوػبت فػي

اإلييمب ألف الونـ قد تـ ىمىنم في النوس ومم تـ في اإلييمب ف لت (مم يممني حد إال زيداي) (.)36
َّ ًََْ َْ ْ
طية ًََْ َّياتٌِ إَِّْ فِيِ ِكرَياب
آلقد ذور ب ضيـ اف قآللو ت ػملىََ ًََْ :ثَّح فِيِ ُُلُ َ يا ِ
خ اأَْْ ِ

ُّمثِييٍْ﴾ اف االسػػتثنمم من طػػ،

()37

آلالػػذ

راه اف االسػتثنمم ىنػػم موػػرغ إذا ال داعػػي للت ػػدير فػػخنيـ قػػدرآلا

مآليآلداي في قآللو ت ملى :إَِّْ فِِ ِكرَاب ُّمثٍِْ﴾ اال ىآل مآليآلد (في وتمب مبيف).
آلمف دالالت االستثنمم الحوره لـ يوف في الت ديـ آلالتخلير مم يويد الحور في ىذه ااية ومػم ذوػر
الولػر الػراز حسػػب عآلانمػم ُآلردت سػػمليب تويػػد الحوػػر يضػمي وملحوػػر بػػ(إال) آل( ال)ه آل(مػػم) آل(اال)
قمؿ ت ملى( :ال ي لميم اال ىآل) آلقمؿ ت ملى(آلمم تس ط مف آلرقة إال ي لميم) فخنػو فػي ىػذيف المػآلرديف
يبػػيف سػػبحمنو اف موػػمتف الييػػب آلوػػؿ مػػم مآليػػآلد م لػػآلـ لػػو سػػبحمنو حو ػ اير آلال ي مليػػم ي ػره إال منػػو
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يِء ِّمي ْيٍ ِػ ْل ِ ي ِو إَِّْ تِ َ ييا َشيياء﴾[الب ػرة]255/ه آلىػػذا النػػآلع مػػف
آلبمشػػيئتو قػػمؿ ت ػػملىُِ ّ ًََْ :حْطُييٌنَ تِ َشي ْ
األسلآلب م رآلؼ عند ىؿ اللية بمالستثنمم المورغ.

المبحث الثالث /داللة ااوجو اإلنرابية المتعددة:

مف الم لآلـ ف اإلعراب عنور ميـ مف عنمور اليملػة ال ربيػة آللػوُ آليػو مت ػددة فػي اليملػة
الآلاحػػدة آلليػػم دالالتيػػم فػػي الوػػنـ آل ثػ ٌػر ميػػـ فػػي تآليييػػو الم نػػى آلم ػف ىػػذه األآليػػو التػػي آلردت فػػي
اايتيف الوريمتيف:

 -1المبتدأ والخبر:

تودر ااية الوريمة مبتد آلمم ب ده آللبػر آلت ػددت
ذور النحمة آلالموسرآلف ف لوظ الينلة الذ
ّ
األلبمر ليذا المبتد فذورآلا ف قآللو ت ملىْ :ال َح ُِّ ْال ٌَُّْ ُ ﴾ آلقآللو ت ػملى َْ :ذَمْ ُ ي ُذهُ ِسينَح ًََْ نَيٌْ ﴾
َّ﴾ لب ػ اير ب ػػد لبػػره يػػمم فػػي ىمػػ ،اليآلامػػ،
اًا ِ
آلقآللػػو ت ػػملى :لَّييوُ َميييا فِييِ ال َّسييي َ َ
خ ًَ َمييا فِيييِ اأَْْ ِ
للسيآلطيُ" :لتلؼ في يآلاز ت دد اللبر لمبتد آلاحد على قآلؿ حدىـ :آلىآل األوف آلعليو اليميػآلر

اليآلاز ومم في الن آلت سآلام اقترف ب مطؼ ـ اله فمألآلؿ و آللؾ( :زيد ف يو آلشمعر آلومتب) آلالثػمني

المنػػ ،آلالتػػمره ابػػف عوػػوآلر آلوثيػػر مػػف الميمربػػة آلعلػػى ىػػذا فمػػم آلرد مػػف ذلػػؾ ي ػػؿ فيػػو األآلؿ لبػ ايره
آلالبمقي ووة لللبر آلمنيـ مف يي لو (لبر مبتد م دـ) و آللو ت ملى ََ :ىُ ٌَ ْال َغفٌُ ُْ ْال َيٌ ُفً ُف ُ 41اً

ػت فيػػذا بتػػي ...م ػػيظ
ْال َؼيي ْ ِ ْال َ ِيْيي ُد  41فَؼَّييال لِّ َ ييا ُّ ِّيي ُد [﴾41البػػرآلج( .]36-34/آلمػػف يػػؾ ذا بػ ّ
مويؼ مشتي) (.)38
آلالثملث اليآلاز اف اتحدا في اإلفراد آلاليملةه فمألآلؿ ومم ت ػدـ آلالثػمني نحػآل زيػد بػآله قػمئـه لػآله

لمرج آلالمن ،إف ومف حدىمم مورداي آلاالر يملةه آلال اربػ ،قوػر اليػآلاز علػى مػم وػمف الم نػى منيمػم

لبط آلىآل الذ ي مؿ بولتم يديو آلىذا

مره آلزيد عسر يسر
آلاحداي نحآل الرممف حلآل حممض ّ ّ
النآلع يت يف فيو ترؾ ال طؼ ألف ميمآلع اللبريف فيو بمنزلة آلاحدة"(.)39

آليمم في الوآلائد الضيمئية في ت دد اللبره قمؿ :آلقد يت دد اللبر مف ير ت ػدد الملبػر عنػو فيوػآلف

اثنيف فومعدايه آلذلؾ الت دد مػم بحسػب اللوػظ آلالم نػى يمي ػمي آليسػت مؿ ذلػؾ علػى آلييػيف بػمل طؼ
مثػػؿ زيػػد عػػملـ آلعمقػػؿ آلبييػػر ال طػػؼ مثػػؿ زيػػد عػػملـ عمقػػؿ آل مػػم بحسػػب اللوػػظ ف ػػط نحػػآل ىػػذا حلػػآل

حػػممض فخنيمػػم فػػي الح ي ػػة لبػ اير آلاحػػداي مػ ّػره آلفػػي ىػػذه الوػػآلرة تػػرؾ ال طػػؼ آللػػى آلنظػػر ب ػػض
النحػمة إلػػى وػآلرة الت ػػدد آلي ّػآلز ال طػػؼ آلال يب ػد ف ي ػػمؿ :ف مػراد الموػػنؼ بت ػدد اللبػػر مػم يوػػآلف

بييػػر عػػمطؼ ألف الت ػػدد بمل ػػمطؼ إللوػػمم فيػػو ال فػػي اللبػػر آلال فػػي المبتػػد آلال فػػي يرىمػػمه آل يضػمي
المت دد بمل طؼ ليس بلبر بؿ ىآل مف تآلاب و آلليذا آلرد في المثمؿ اللبر المت دد بيير عمطؼ آللػآل

ي ؿ الت دد عـ فمالقتومر عليو لذلؾ(.)40
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آلممم آلرد في مف ت دد اللبر في ااية محؿ البحث مم ذوره ب ض النحمةه يػمم فػي التبيػمف لل وبػر
مف قآللو ت ملى ْال َح ُِّ ْال ٌَُّْ ُ ﴾ ييآلز ف يوآلف لب اير ثمنيمي .آلذور النحػمس نػو لبػر ب ػد لبػره آلذوػر

ذلؾ ال رطبي آليمم في إعراب ال رآف المنسآلب للزيمج ف يوػآلف (الحػي) مبتػد آل(ال يػآلـ) وػوة آل(ال
َّ﴾ الظػرؼ
اًا ِ
تخلذه سنة) يملة لبر المبتد ه آليوػآلف قآللػو ت ػملىَ :ميا فِيِ السَّي َ َ
خ ًَ َميا فِيِ اأَْْ ِ

آلمم ارتوِ ،
بو لب اير آلر فن ت ؼ على قآللو (آلال نآلـ) .آلآلرد قريبمي منو في مشوؿ إعراب ال رآف(.)43
آلعنػػد ف ىػػذا الآليػػو اإلع اربػػي الػػذ ذىػػب إليػػو الزيػػمج آل يػره ال يسػػت يـ بػ ِػو الم نػػى إذ ف (ال يػػآلـ)

ليس ووة لػ(الحي) عآلانمم ونىمم عني (الحي ال يآلـ) اسممف مف سممم الذات اإلليية آلووتمف ليمه
آليملة (ال تخلذه سنة آلال نآلـ) ىي الزمة مف لآلازـ الحيمة البمقية األزليػة ال يآلميػة المطل ػة فيػي بيػمف

مػػف بيمنػػمت مظػػمىر ال ػػدرة اإللييػػة آلال ظمػػةه عآلاذا ومنػػت لبػ اير فيػػي إلبػػمر عػػف ىػػذه الح ي ػػة آلليسػػت
البم اير لمبتد سآلام ومف المبتد (الحي) آل لوظ آلر مف لومظ ااية الذ ت دـ ىذه اليملة عني قآللو
(ال تخلذه سنة آلال نآلـ) آلذوػرآلا آليػو إعرابيػة لػرى فػي ىػذه المآلاضػ ،مػف اايػة مػف قآللػو ((ار....

إلػػى قآللػػو ...آلمػػم فػػي األرض منيػػم إلػػو نوػػب بييػػر تنػػآليف فػػي قآللػػو (ال إلػػو إال ىػػآل)
ار) فػػي مآلضػػ ،رفػػ ،لبػػر (ال) آل فػػي مآلضػػ ،نوػػب علػػى االسػػتثنمم بػػ(اال)

()43

()42

آلقآللػػو (إال

آلقيػػؿ مبتػػد ثػػمنيه

آلارتوػػ ،الضػػمير (ىػػآل) فػػي ال إلػػو إال ىػػآل علػػى آلييػػيف حػػدىمم بمالبتػػدام وخنػػو قػػمؿ مػػم إلػػو إال اره

آلالثػمني ف يوػآلف بػدالي وخنػو قػمؿ مػم إلػو ثمبتػمي آل مآليػآلد إال ار( )44آلالػذ راه ف قآللػو ت ػملى (ال إلػػو
إال ىػػآل) إذا إعػػرب لبػ اير للمبتػػد ار وػػف مػػف وآلنػػو مبتػد ثمنيػميه ألف المبتػػد الثػػمني ال يػػتـ بػ ِػو م نػػى

الونـ اال ترى إنؾ قلت :زيداي بآله آلتآلقوت عف الوػنـ ال يسػت يـ الم نػى آل بػآله مبتػد ثػمني .فػي حػيف
ِ
ّ
آليحسف السوآلت عليػوه فلػذا االلبػمر بيملػة (ال
اف قآللو ت ملى َّللاُ َْ إِلَوَ إَِّْ ىُ ٌَ﴾ يست يـ بو الونـ ُ
إلو إال ىآل) وف مف وآلنيم مبتد ثمنيمي آلار علـ.
منيم:

آلقػػد التلػػؼ النحػػمة فػػي اللبػػر آلعمملػػو إذا وػػمف ظرف ػمي آل اليػػمر آلالميػػرآلر آلذوػػرآلا لػػذلؾ مسػػمئؿ

ااولااى :التلػػؼ فػػي عممػػؿ الظػػرؼ آلاليػػمر آلالميػػرآلر ال ػآلاق يف لب ػ اير فمألوػػف نػػو وػػآلف م ػػدر آلقيػػؿ
لرآلؼ آلنسبو ابػف بػي ال مفيػة إلػى سػيبآليو آل نػو عمػؿ فيػو النوػب ال الرفػ ،ألنػو
المبتد ه آلعليو ابف ّ
آلرد بخنػو ملػملؼ للمشػيآلر مػف يػر دليػؿه آلبخنػو يلتػزـ فيػو ترويػب وػنـ مػف
ليس األآلؿ فػي الم نػى ّ
نموب آلمنوآلب بدآلف ثملث آلقبؿ بملململوة آلعليػو الوآلفيػآلفه عآلاذا قلػت (زيػد لػآلؾ) فػمألخ ىػآل زيػد
آل (زيد للوؾ) فملللؼ ليس بزيد فململوتو لوُ عملت النوب.

الثانية :ذىب ابف ويسمف إلى ف اللبر في الح ي ػة ىػآل ال ممػؿ المحػذآلؼ آلاف تسػميتو الظػرؼ لبػ اير
ميم ايز آلتمب و ابف مملؾ ىذا ىآل التح يؽه آلذىب الومرسي آلابف يني إلى ف الظرؼ ىآل اللبر ح ي ة
آلاف ال ممؿ ومر نسيمي منسيميه آل يم آلا ف ال آلليف يمريمف فػي عملػو الرفػ ،ىػؿ لػو ح ي ػة ـ للم ػدر؟
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آلفػي تحملػػو الضػػمير ىػػؿ فيػػو ح ي ػػة آل فػػي الم ػػدر؟ آلاألوثػػرآلف فػػي المسػػمئؿ الػػثنث علػػى ف الحوػػـ
للظرؼ ح ي ة.

الثالثة :البوريآلف على ف الظرؼ يتحمػؿ ضػمير المبتػد وملمشػ ؽ سػآلام ت ػدـ ـ تػخلر آلقػمؿ الو ّػرام
ال ضمير فيو إال إذا تخلر فخف ت دـ فن عآلاال يمز ف يؤود آلي طؼ عليػو آليبػدؿ منػو ومػم يو ػؿ ذلػؾ
م ،التخلير آلمف تخويده متخل اير( .)45فخف فؤاد عندؾ الدىر يم.)46(،

آلقػد آلرد ىػذا الآليػو فػي قآللػو ت ػػملى فػي اايػة محػؿ البحػث فػي قآللػػوْ َْ ًََْ :
طية ًََْ َّياتٌِ إَِّْ فِييِ

ِكرَيياب ُّمثِييٍْ﴾ فخنيمػػم مرفآلعػػمف مح ػني علػػى االبتػػدام ميػػرآلراف لوظ ػمي آلعطو ػمي علػػى قآللػػو ت ػػملى( :مػػف
آلرقة) آللبرىمم اليمر آلالميرآلر (شبو يملة) ((في وتػمب مبػيف))ه يػمم فػي الميمػ ،للطبرسػي قآللػو

ت ملى :فِِ ِكرَاب ُّمثٍِْ﴾ اليمر آلالميرآلر فػي مآلضػ ،رفػ ،ألنػو لبػر االبتػدام ت ػديره ((إال ىػآل فػي
وتمب مبيف)) ( )47آلذور الزملشر في الوشمؼ اف قآللو ت ػملىْ َْ ًََْ :
طة ًََْ َّاتٌِ إَِّْ فِِ ِكرَياب

ُّمثٍِْ﴾ في مآلض ،رف ،على االبتدام آللبره ((إال في وتمب مبيف)) (.)48
آلىذه األآليػو المػذوآلرة ذورىػم يػر آلاحػد مػف النحػمة آلالموسػريف( )49آلذوػر النحػمس ف قآللػو ت ػملى:

إَِّْ فِِ ِكرَاب ُّمثٍِْ﴾ عطومي على الم نى آلذور يضمي الآليو المت دـ المذوآلر آنومي فػي إعػراب ((اال فػي
وتمب مبيف)) (.)50
آلعنػػد

ف النحػػمس ي وػػد فػػي قآللػػو ىػػذا عطوػمي علػػى الم نػػى

َّ ْؼلَ ُ يَا إَِّْ ىُ ٌَ﴾ آلار علـ.

عطوػمي علػػى قآللػػو ت ػػملىَْ :

 -2اللمائر:

قسـ النحمة الضممئر على ثنثة قسػمـ ىػي مرفػآلع آلمنوػآلب آلميػرآلر .ثػـ ذوػرآلا فػي الميػرآلر
ن ػػو ال ي ػػختي إال متوػ ػني مث ػػؿ :نمن ػػم الم ػػتولـ آل نم ػػؾ آل نموم ػػم آل نمو ػػف للملمط ػػبه آل نم ػػو

آل نميػػم آل نميمػػم آل نميػػف لليمئػػب( .)53آلذوػػرآلا فػػي الضػػمير المسػػتتر وػػؿ مضػػمر يحتػػمج إليػػو لػػـ

يضػ آلا لػػوُ لوظػمي يلوػػو آلاسػػتينآلا بداللػػة سػػيمؽ الوػػنـ عليػػو ت ػػآلؿ زيػػد قػػمـ آلعمػػرآل منطلػػؽ فنبػػد فػػي

(قمـ) مف ضمير ي آلد على زيد آلوذلؾ في منطلؽ آلىآل ضمير مم لـ يض آلا لو لوظمي فلذلؾ لـ يست ـ
ف ي آللآلا محذآلؼ بلنؼ قآللؾ :يممني الذ ضربت فخنػو البػد مػف ضػمير مو ػآلؿ (ضػربت) ي ػآلد

على (الذ ) لونو محذآلؼ ألف لوظمي يلوو ييآلز ذورهه فخف لـ يذور ف د التير حذفو فومف الحػذؼ

فيو مح مي بلنؼ الضمير في قآللؾ :زيد قمـ آلنحآله(.)52

آلقد حآلت ااية عدداي مف الضممئر المتولة آلالمنوولة آلالمستترةه فخمم المتولة فيي:

اليػػمم فػػي (تخلػػذهه لػػوُه عنػػدهه بخذنػػوه مػػف علمػػوه ورسػػيوه يػػؤآلده) آلىػػذه الضػػممئر عمئػػدة إليػػو يػ ّؿ فػػي
عػنه إال الضػمير فػػي يػؤآلده فخنػو ومػػم ذوػر الزيػمج عمئػػداي إليػو يػ ّؿ آلعػػن آل عمئػداي إلػى الورسػػي عآلاذا
ومف للورسي فيآل مف مر ار(.)53
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نو عمئد إلى اره آلذلؾ ألف الضممئر في ااية الوريمة وليػم عمئػدة إليػو .فضػني عػف ف

السمآلات آلاألرض آلالورسي آلال رش وليم مللآلقمت لوُ ي ّؿ آلعن آللآل ان منم النظػر فػي عبػمرة الزيػمج
ل رفنم ىذه الح ي ةه فخنو قمؿ :آل ف ومف عمئداي إلى الورسي ( الضمير) فيآل مف مر ار.
مػم المنووػػلة :فيػي ضػػميراف األآلؿه فػػي بدايػة اايػػة ((ار ال إلػو إال ىػػآل الحػػي ال يػآلـ)) آلالثػػمني فػػي

نيميتيم ((آلىآل ال لي ال ظيـ)).

مم المستترة؛ فيي ضػميراف يضػمي فػي قآللػو ت ػملى(( :ي لػـ مػم بػيف يػدييـ)) الضػمير فػي (ي لػـ)

آلىآل مستتر فيو يآلا ايز ي آلد عليو ي ّؿ آلعنه آلالثمني في قآللو ت ملى(( :إال بمم شمم)) ت ديره ىآل ي آلد
عليو ي ّؿ في عنه .إذاي مف المنحظ ف الضممئر بخنآلاعيم الثنثة وليم (ىمم آل ىآل) يممت بويية

اليمئب آلىذا مم يدؿ على الوبريمم آلال ظمة.

يػػمم فػػي توسػػير المآلاىػػب فػػي الضػػمير (ىػػآل) فػػي قآللػػو ت ػػملى(( :ار ال إلػػو إال ىػػآل)) الضػػمير

يريػ ،إلػػى اسػـ الينلػػة الػداؿ علػػى الػػذات الم دسػة المتوػػوة بيميػ ،وػػومت اليمػمؿ آلاليػػنؿه آلنزيػػد
ىنم ف الآليو في إتيمف الضمير مورداي دآلف اليمػ ،لمػم ذورنػم فػي حػد مبمحثنػم السػمب ة نػو ت ػملى إذا
ومف في م مـ بيمف الوػومت الم دسػة ال ليػم آل فػي م ػمـ الرحمػة آلاالمتنػمف علػى ال بػمد يػختي بػملمورده

عآلاذا ومف في بيمف ال درة آلال يمرية آلالوبريمم يختي بضمير اليم.)54(،
آل م ػم فػػي اايػػة الثمنيػػة ف ػػد آلرد الضػػمير المتوػػؿ فػػي محػػؿ يػػر فػػي قآللػػو ت ػػملى (آلعنػػده) آلآلرد
الضػمير المسػػتتر ت ػديره (ىػػآل) بحسػػب سػيمؽ الوػػنـ فػي قآللػػو ت ػػملىْ ًََّ :ؼلَي ُم َمييا فِييِ ْالثَي ِّ ًَ ْالثَحْ ي ِ﴾
آلفي قآللو ت ملىَ ًَ :ميا ذَسْي ُظُ ِميٍ ًَ ََْْيح إَِّْ َّ ْؼلَ ُ يَيا﴾ فينػم الومعػؿ ضػمير مسػتتر ت ػديره (ىػآل) ي ػآلد
على الضمير البمرز المنووؿ آلالذ ىآل فمعػؿ فػي مآلضػ ،الرفػ ،آلذلػؾ فػي قآللػو ت ػملى ((ال ي لميػم

إال ىػػآل)) ب ػػي ىنػػمؾ ف نشػػير إلػػى الضػػممئر المتوػػلة فػػي مآلضػػ ،النوػػبه آلذلػػؾ فػػي مػػآلرديف آلفػػي
الو ػػؿ نوسػػوه قػػمؿ ت ػػملى(( :ال ي لميػػم إال ىػػآل)) فمليػػمم متوػػؿ بملو ػػؿ (ي لػػـ) فػػي مآلضػػ ،النوػػبه
آلفي قآللػو ت ػملىَ ًَ :ميا ذَسْي ُظُ ِميٍ ًَ ََْْيح إَِّْ َّ ْؼلَ ُ يَيا﴾ آلمػف ب ارعػة الت بيػر آلفنآلنػو إف الضػممئر وليػم
يػػممت بوػػوة اليمئػػب فػػي ىػػذه اايػػة سػآلام ومنػػت متوػػلة ـ منووػػلة ـ مسػػتترة فػػي مآلضػػ ،رفػػ ،آل
نوب آل ير آلىذا ممم يدؿ على عظيـ سػلطمنو آلسػ ة ملوػوه آلقدرتػو التػي ال حػد ليػمه آليبػدآل آلذلػؾ

آلاضحمي إذا است رينم ااية.

 -3الموصوف والصفة:

مػػف األآليػػو اإلعرابيػػة الميمػػة التػػي آلردت فػػي ىػػمتيف اايتػػيف المآلوػػآلؼ آلالوػػوة آلمػػف اليػػدير

بملذور ف ىذا المآلضآلع ال يبحث في علػـ الليػة ف ػطه عآلانمػم يبحػث فػي علػـ الولسػوةه فملونسػوة ليػـ
نظ ػرتيـ اللموػػة فػػي المآلو ػػآلؼ آلوػػوتو تلتلػػؼ عػػف نظػ ػرة الليػػآلييفه فػػملليآليآلف يػػذىبآلف إل ػػى ف
المآلوػػآلؼ آلالوػػوة اثنػػمف

ف المآلوػػآلؼ شػػيم آلالوػػوة شػػيم آلػػره يػػمم فػػي يػػمم ،الػػدرآلس
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ال ربية في المآلوآلؼ آلالووةه االسـ على لبريف مآلوآلؼ آلووةه فمالسـ المآلوآلؼ مم دؿ على
ذات الشػػيم آلح ي تػػو آلىػػآل مآلضػػآلع لتحمػػؿ عليػػو الوػػوةه مػػم الوػػوة مػػم دؿ علػػى وػػوة الشػػيم مػػف
األعيمف آل الم مني آلىآل مآلضآلع ليحمؿ على مم يآلوؼ ِ
بو آلىآل سب ة نآلاع:
اسػـ الومعػػؿ آلاسػػـ المو ػػآلؿ آلالوػػوة المشػػبية آلاسػـ التوضػػيؿ آلالموػػدر المآلوػػآلؼ بػػو آلاالسػػـ اليممػػد

المتضمف م نى الووة المشت ة آلاالسـ المنسآلب(.)55

مػػم الونسػػوة؛ فيػػذىبآلف إلػػى بحػػث المآلوػػآلؼ آلالوػػوة فػػي الػػذات االييػػة فبملنسػػبة لػػو سػػبحمنو

فملووة ىػي ح ي ػة المآلوػآلؼ آلاسػـ داؿ علػى م نػى مػف م منيػو

م ػمني الػذات االييػةه فخننػم ال

يموػف اف ن ػػرؼ الػػذات االييػػة إال مػف لػػنؿ الم نػػىه آلىػػذا الم نػى ال يموننػػم م رفتػػو إال مػػف لػػنؿ
االسـ الداؿ عليوه فملوومت عديدة آلاألسممم وثيرة لذات آلاحدة لذا قػمؿ علػي ميػر المػؤمنيف (:)

(آلوم ػػمؿ اإلل ػػنص ل ػػوُ نو ػػي الو ػػومت عن ػػو لش ػػيمدة و ػػؿ و ػػوة ني ػػم ي ػػر المآلو ػػآلؼ آلش ػػيمدة و ػػؿ
مآلوآلؼ نػو يػر الوػوة فمػف آلوػؼ ار سػبحمنو ف ػد قرنػو آلمػف قرنػو ف ػد ثنػمه آلمػف ثنػمه ف ػد يػزاه
آلمف يزاه ف د ييلو آلمف ييلو ف د شمر إليو آلمف شمر إليو ف د عده)(.)56

آلمػف ىنػم ن لػـ ف المآلوػآلؼ آلالوػوة عنػد المللػآلؽ شػػيئمف آلىػذا يلتلػؼ عػف اللػملؽ يػ ّؿ فػي عػػنه
فوؿ ووة ىي عيف الووة األلرى آلوومتو عيف ذاتو فت آلؿ ار ىآل الحي ىآل ال يآلـ آلال يآلـ ىآل ار
آلالحي ىآل ار آلال يآلـ ىآل الحي آلالحي ىآل ال يآلـ .آلىوذا.

 -4الحال:

آلرد الحمؿ في ىذه ااية في قآللو ت ملى َْ َّ ْؼلَ ُ يَا إَِّْ ىُ ٌَ﴾ ومم ذور ب ضيـ ف د ذوػر ال وبػر (ال
بو الظرؼ آل نوس الظرؼ ف رف ت ِ
ي لميم) حمؿ مف مومتف آلال ممؿ فييم مم ت لؽ ِ
بو مومتف(.)57

 -5العطف:

ذور ب ض النحمة فيمػم يت لػؽ بلبػر (مػم) ال مملػة عمػؿ لػيس إذا وػمف الحػرؼ يػر م ػتض ل ييػمب

وملآلاآل آلنحآلىم يمز نوب مم ب د ال مطؼ آل رف و نحآل (مم زيد قمئممي آلال قمعػد) آلييػآلز (آلال قمعػداي)
()58

آلقد آلرد ال طؼ في ااية في قآللو ت ملى:

آلالملتمر النوب آليوآلف ال مطؼ موحآلبمي بن النمفية
َّ ًََْ َْ ْ
طة ًََْ َّاتٌِ﴾ فيذه األلومظ وليم م طآلفة علػى آلرقػة فػي قآللػو
ًََْ ََثَّح فِِ ُُلُ َ ا ِ
خ اأَْْ ِ
ت ملىَ ًَ :ما ذَ ْس ُظُ ِمٍ ًَ ََْْح﴾ آلىي ميرآلرة لوظػمي مرفآلعػة محػني آلاأللوػمظ الم طآلفػة علييػم المػذوآلرة

آنومي ميرآلرة لوظمي آل نيم مرفآلعة محني على االبتدام(.)59

 -6الم الممك:

َّ﴾ ذوػػر ابػػف ىشػػمـ فػػي
اًا ِ
آلردت الـ الملػػؾ فػػي قآللػػو ت ػػملى :لَّ يوُ َمييا فِييِ ال َّس ي َ َ
خ ًَ َمييا فِييِ اأَْْ ِ
المينػػي اف الػػنـ للملػػؾ آلاستشػػيد بيػػذا الم طػػ ،مػػف اايػػة عنػػي قآللػػو (لػػوُ مػػم فػػي السػػمآلات آلمػػم فػػي

األرض) آلذور آليو آلر ن ني عف ب ض النحمةه ف مؿ ب ضيـ يستيني بذور االلتوػمص عػف ذوػر
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الم نيػػيف االػرييف آليمثػػؿ لػػوُ بمألمثلػػة المػػذوآلرة آلنحآلىػػم آليػػريف ف فيػػو ت لػػيني لنشػػتراؾ آل نػػو إذا قيػػؿ
(ىذا الممؿ لزيد آلالمسيد) لزـ ال آلؿ بخنيم لنلتوػمص مػ ،وػآلف زيػد قػمبني للملػؾ لػئن يلػزـ اسػت ممؿ
المشترؾ في م نييو آل وثرىـ يمن و(.)60

آليػػمم فػي توسػػير المآلاىػػب فػػي حديثػػو عػػف ىػػذه الػػنـ قػػمؿ ف الم ػػرآلؼ بػػيف ىػػؿ الليػػة آلاألدب

الػػنـ تػػختي للملػػؾ الميػػرد فػػي م مبػػؿ سػػمئر الم ػػمني النزمػػة للملويػػة مػػف التػػدبير آلالتنظػػيـ آلاإلييػػمد

آلاإلفنمم آل ير ذلؾ مف لآلازـ الملوية ع ني آلعرفميه آلقد آلضػ ،لػذلؾ ولػو الوػمظ لػرى يسػت ملآلنيم مػ،
تح يػػؽ الم نػػى آلال تسػػت مؿ مػػ ،عدمػػو مػػ ،وػػحة االنووػػمؾ آلقػػد حوػػؿ ذلػػؾ مػػف توػػآلر الملويػػة فػػي
الممتلومت آلانت مم الملوية الآلاق ية الح ي ية مف يمي ،الييمت آل مم فيمم ىآل الح ي ي الآلاق ي فململوية
آلالمملوية تشمؿ يمي ،مم ليم مف اللآلازـ آلااثمر التي ال يستلزـ منيم الن ص مف إطنقيم عليو ت ملى

ػمم آلتػدابي اير آل يػر ذلػؾ فػخف الملػؾ فيػو ح ي ػي ال اعتبػمر وملػدائر بػيف اإلنسػمف .فملمسػتومد
إييمداي عآلافن ي
َّ﴾ اف لػػو الملويػػة الذاتيػػة الح ي يػػة الشػػمملة
اًا ِ
مػػف قآللػػو ت ػػملى :لَّيوُ َمييا فِييِ ال َّس ي َ َ
خ ًَ َمييا فِييِ اأَْْ ِ
ليمي ،اللآلازـ آلالملزآلممت(.)63

سنَةٌ َوالَ نَ ْو ٌم﴾:
 -7إن ار ال الثانية في قولو تعالى﴿ :الَ تَأْ ُخ ُذهُ ِ
يػمم فػػي التبيػمف لل وبػػر فػػي إعػراب قآللػػو (آلال نػػآلـ) (ال) ازئػدة للتآلويػػد آلفمئػػدتيم نيػم لػػآل حػػذفت

الحتمؿ الونـ آلاف يوآلف ال تخلذه سنة آلال نآلـ في حمؿ آلاحدةه فإذا قمؿ آلال نآلـ نومىم( .)62آلال يوف
ف توآلف (ال) ىذه عمطوةه آلذور ابف ىشمـ (ال ال مطوة) ليست عمطوػة إذا قلػت (مػم يػممني زيػد آلال

عمرآل) فمل مطؼ (الآلاآل) آل(ال) تآلويد للنوي .آلفي ىذا المثؿ ممن ،آلػر مػف ال طػؼ بػػ(ال) آلىػآل ت ػدـ
النوي آلقد ايتم م يضمي في آلال آلالضَّالٍِّْ ََ﴾[الومتحة.)63(]7/
مم إعراب ((مف ذا الذ يشو ،عنده إال بخذنو)) ف د آلردت عػدة آليػو إعرابيػة فييػم :األآلؿ ييػآلز ف

يوػػآلف لبػػر آلػػر لمػػم ت ػػدـه آلالثػػمني ف يوػػآلف ب آللػػو ت ػػملى(( :مػػف ذا الػػذ )) مسػػتخنومي (آلعنػػده) ظػػرؼ

ليشو،ه آلييآلز ف يوػآلف (عنػده) حػمالي مػف الضػمير فػي يشػو ،آلىػآل ضػ يؼ فػي الم نػى ألف الم نػى

يشو ،إليوه آلقيؿ بؿ الحمؿ قآلى ألنو إذا لـ يشو ،مف ىآل عنده آلقريب فشومعة يره ب د (إال بخذنو)
فػػي مآلضػػ ،الحػػمؿ آل ال آلم ػػو ذف آل ال فػػي حػػمؿ األذف آلييػػآلز منػػو ف يوػػآلف مو ػآلالي بػ ِػو بخذنػػو
يشو آلف ومم ت آلؿ (ضرب بسيوو)

ىآل آلة الضرب(.)64

آلآلرد يضمي في التبيمف لل وبر في إعراب قآللو ت ملىْ َّ :ؼلَ ُم َما تَ ٍَْْ َ ّْ ِدّ ِي ْم ًَ َما َ ْلفَيُي ْم ًََْ ّ ُِحْطُيٌنَ
تِ َش ِْء ِّم ٍْ ِػ ْل ِ ِو إَِّْ تِ َ ا َشاء﴾ ييآلز ف يوآلف لب اير آلر آل ف يوػآلف مسػتخنومي (مػف علمػو) م لآلمػو
ألنو قمؿ إال بمم شمم آلعلمو الذ ىآل ووة لوُ ال يحمط بشػيم منػو آلليػذا قػمؿ آلال يحيطػآلف ب ِػو علمػمي
إال بمم شمم بدؿ مف شيم ومم ن آلؿ (مم مررت بخحد إال بز ٍيد(.))65
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الخاتمة:
ب ػػد ىػػذه الرحلػػة الد ارسػػية الملتوػرة فػػي رحػػمب وتػػمب ار ال زيػػز عبػػر آيتػػيف وػريمتيف ىمػػم مػػف
ػػرر اايػػمت وػػؿ إلػػى نيميػػة المطػػمؼ فػػي ىػػذا البحػػث مست رضػمي ىػػـ النتػػمئا التػػي تآلوػػلت إلييػػمه

آلىي:

أوالً :المتخم ػػؿ ف ػػي اايت ػػيف المب ػػمروتيف يي ػػد ف ىن ػػمؾ ع ػػدداي م ػػف المو ػػردات الت ػػي ينبي ػػي البح ػػث ف ػػي
دالالتيػػم الم يميػػة مػػف حيػػث يػػذرىم الليػػآل آلتطآلرىػػم الػػداللي وػػملحيه آلال يػػآلـه آلالسػػنةه آلالشػػومعةه
آلالورسيه آليؤآلدهه آلمومتف الييبه آلالرطبه آلاليمبس.

ثانياً :شمآللية علمو سبحمنو على وؿ موػمف آلزمػمف ف لػى الػر ـ نػدرؾ مػف ننػم بخذىمننػم م نػى البحػر
إذا مػػم ذورنػػم البػػر آلم نػػى اليػػمبس إذا مػػم ذورنػػم الرطػػب إال اف ار سػػبحمنو آلت ػػملى ذوػػر الشػػيم مػػ،

حد.
ضده
نيمم م لآلممف لوُ ير مئبيف عنوه آلىذا ممم يدؿ على عظمة علموه عآلانو ال يحده ٌ
ثالثااً :ف ىنملػؾ لومظػمي ليػم دالالتيػم الممديػة وػػمل رش آلالورسػي آلالموػمتف آلالوتػمب المبػيف إال نيػم فػػي
ىمتيف اايتيف ىي عبمرة عف است مرة لت ريب الم نػى إلػى األذىػمف فػمر تبػمرؾ آلت ػملى ال يحتػمج إلػى

آلسػػمئط ل لمػػو الآلاسػػ ،آلملوػػو ال ػػديـ عآلاحمطتػػو بمألشػػيمم فحػػيف سػػخؿ فرعػػآلف مآلسػػى ( )ومػػم حوػػمه
ضيلُّ َْتِّييِ ًَ َْ
ًُن ْاأًُلَيََْ 14ي َ
ت ػملى ب آلل ِػوَ َْ :
يال ِػ ْل ُ يَيا ِػني َد َْتِّيِ فِيِ ِكرَياب َّْ َّ ِ
يال فَ َ يا تَيا ُل ْال ُي ِ
َّن َسييَ[﴾15طػػو ]52-53/فمػػف المؤوػػد اف ار سػػبحمنو آلت ػػملى ال يحتػػمج إلػػى آلسػػمطة الوتػػمب وػػي
يحػػتوظ علمػػو آللوػػي يوػػآلف م وػػآلممي مػػف الضػػنلة آلالنسػػيمفه آللونيػػم وػػآلر فنيػػة مػػف الت بيػػر ال رآنػػي
لت ريب الم مني إلى ذىمننم إذ لآلالىم مم ونم لن رؼ ىذه الم مني.

رابعاً :إف التراويب االسػنمدية التممػة فػي اليملػة ال ربيػة اسػمية ومنػت آل ف ليػة تػدؿ بترابطيػم آلنظميػم
آلب طؼ ب ضيم على ب ض على بيمف بلي آلم نى متيدد لػـ نوػف لنسػتليمو لػآلال االتحػمد آلاالنسػيمـ

المآليآلد بيف ىػذه اليمػؿ آلالسػيمم فػي اليمػؿ ال رآنيػةه ف ػد ثبتػت الد ارسػمت علػى تػرلؼ ىػذه التراويػب
آلت ػرابط ىػػذه اليمػػؿ فػػي اايتػػيف الو ػريمتيف (مآلضػػ ،البحػػث) آلويػػؼ ننػػم آليػػدنم البيػػمف اليػػمم ،ليػػذه

يومؿ ب ضيم ب ضمي آليوسره.
اليمؿ آلويؼ ّ
خامسااً :دلػػت األسػػمليب النحآليػػة المت ػػددة فػػي ىػػذه الد ارسػػة علػػى م نػػى متحػػد فػػي ولتػػم اايتػػيف آلىػػي
انحومر الشومعة آلال لـ آلالملؾ فيو سبحمنو آلت ملى ال ير.

سادس ااً :إف الآليػػآله اإلعرابيػػة آلاف ومنػػت مت ػػددة مػػف النمحيػػة النحآليػػة إال نيػػم فػػي ت ػػددىم آلتنآلعيػػم
تشتمؿ على دالالت ملتلوة بحسب الآليو النحآل ه آللوف ممم يلحظ إف ىنمؾ آليو نحآلية فييم شيم

مف التولؼ ال يموف ف ي بؿ في إعراب اايتيفه ألنو قد يؤد إلى للؿ آل ض ؼ في الم نى عآلالى
ٍ
آلىف في الداللة.
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سابعاً :إف اايتيف آلاف ومنتم في مآلض يف ملتلويف مف ال رآف الوريـه إال نيمم متحدتمف في الم نػى
ف ًَ ِػن َدهُ َمفَياذِ ُح﴾ توسػير
إلى حد قريب آلالسيمم في انحومر ال لـ الذ آلرد في ااية الوريمػة
آلبيمف ل آللو ت ملىْ َّ :ؼلَ ُم َما تَ ٍَْْ َ ّْ ِدّ ِي ْم ًَ َما َ ْلفَيُ ْم﴾.

اليوامش والمصادر:
()3

التوسير الوبيره ل ممـ الولر الراز ه دار الوتب ال لميةه الطب ة الثمنيةه طيراف.3-2/97 :

()2مآلاىب الرحمف في توسير ال رآفه السيد عبد األعلى المآلسآل

3428ىػ2007/ـ :ج.253/4

السبزآلار ه مطب ة شري ته الطب ة الثمنيةه

()3الدرر المنثآلره ال نمة ينؿ الديف عبد الرحمف بف بي بور السيآلطيه الموتبة اإلسنمية موتبة الي ور بطيرافه دار

الوتب ال راقية-الومظميةه يممد األآللىه 3337ىػ :ج.35/3

()4لسمف ال رب ل ممـ ال نمة بي الوضؿ يممؿ الديف محمد بف مورـ ابف منظآلر األفري ي المور ه دار آلموتبة الينؿه

بيرآلته الطب ة األليرة :ج 292/4ه آلينظر :توسير ال رآف الوريـه عبد ار شبره راي و الدوتآلر حممد حوني محمآلده الطب ة

الثملثةه دار إحيمم التراث ال ربي.78 :
()5

لسمف ال رب :ج227/32ه آلينظر :توسير الومفيه المآللى محسف المل ب (الويض الومشمني) مؤسسة األعلمي للمطبآلعمت

وححو ال نمة الشيخ حسيف األعلميه بيرآلت -لبنمف :ج283/3ه النمف،ه سممحة السيد حسيف الودره دار الوتب ال لميةه

بيداده الطب ة األآللى :ج.378/3

()6يميرة الليةه بي بور محمد بف الحسف بف دريده تح يؽ :الدوتآلر رمز منير ب لبوي ستمذ اللية في الدائرة ال ربية في
اليمم ة األمريويةه بيرآلته دار ال لـ للمنييفه الطب ة األآللىه 3987ـه بيرآلت -لبنمفه المتآلفى 323ىػ :ـ.863/2

()7ال يفه ألبي عبد الرحمف اللليؿ بف حمد الوراىيد ه تح يؽ :د .ميد الملزآلميه د.إبراىيـ السممرائيه دار آلموتبة الينؿ:

ج.260/3

()8ال ممآلس المحيط آلال ممآلس الآلسيطه ال نمة الشيخ ميد الديف محمد بف ي آلب الويرآلزابمد الشيراز ه عملـ الوتبه بيرآلت:

ج.246/2
()9

لسمف ال رب :ج.49/33

()30

يميرة اللية :ـ.233/3

()33

ينظر :م مني ال رآف عآلاعرابو للزيمجه بي إسحمؽ بف السر ه شرح آلت ليؽ :الدوتآلر عبد اليليؿ عبده شلبيه عملـ الوتبه

()32

ينظر :توسير ال رآف الوريـ ل بد ار بف شبر.256 :

بيرآلت -لبنمفه المتآلفى333ىػ :ج.257/2
()33

ينظر :إعراب ال رآفه ألبي حمد بف محمد بف إسممعيؿ النحمسه تح يؽ :الدوتآلر زىير مز زاىده عملـ الوتبه موتبة

()34

ينظر :التبيمفه لشيخ الطمئوة الطآلسيه تح يؽ :حمد حبيب قوير ال ممليه موتبة األميفه النيؼ األشرؼه مطب ة

النيضة ال ربيةه الطب ة الثمنية 3405ىػ3985/ـه المتآلفى 338ىػ :ج.73/2

الن ممفه 3393ىػ3964/ـ :ج355/4ه آلالتبيمفه بي الب مم عبد ار بف الحسيف بف عبد ار ال وبر ه دار الوتب ال لميةه

بيرآلت-لبنمفه الطب ة األآللىه 3399ىػ3979/ـه المتآلفى 636ىػ :ج245/3ه آلميم ،البيمف في توسير ال رآفه الشيخ بآل
علي الوضؿ بف الحسف الطبرسيه دار إحيمم التراث ال ربيه تح يؽ :الحمج السيد بمسـ الرسآللي المحنتيه بيرآلت -لبنمفه

3379ىػ3959/ـ :ـ/2ج.330/4
()35

ينظر :لسمف ال رب :ج.320/33
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()36

ينظر :يميرة اللية :ج454/8ه آلينظر :ال ممآلس المحيط :ج.332/3

()38

ينظر :لسمف ال رب :ج.307/35

()37

ينظر :لسمف ال رب :ج.369/6

()39

ينظر :علـ الليةه الدوتآلر حمتـ وملف الضممفه يمم ة بيداده بيت الحومةه آل ازرة الت ليـ ال ملي آلالبحث ال لمي.76 :

()20ف و اللية ال ربية آللومئويمه الدوتآلر إميؿ ي آلبه دار ال لـ للمنييفه الطب ة األآللىه بيرآلت -لبنمفه 3982ـ.383 :

( )23في اللييمت ال ربيةه الدوتآلر إبراىيـ نيسه موتبة األنيلآل الموريةه الطب ة الراب ةه فيرسة بف لير األشبيليه الموتب

التيمر ه بيرآلته 3973ـ.207 :
()22

ينظر :ف و اللية.306 :

()23

ينظر :علـ الليةه الدوتآلر عبد ار عبد الحميد السآليده آلالدوتآلر عبد ار علي موطوىه الطب ة األآللىه دار المدينة

()24

التآلحيد ليآلاد علي وسمره ت رير آلمحمضرات آلدرآلس للسيد وممؿ الحيدر دار فراقده الطب ة الثملثةه مطب ة ستمرهه

()25

مآلاىب الرحمف :ج.409/33

ال ديمة للوتمبه طرابلس -ليبيمه 3993ـ.25 :
3424ىػ2003-ـ.78 :
()26

ينظر :الوليمته ألبي الب مم الحسيني الووآل ه مطب ة بآلالؽه الطب ة الثمنية384 :ه آلينظر :اليمؿ ال ربية تخليويم

آل قسمميم.384 :

()27ىم ،اليآلام ،في شرح يم ،اليآلام،ه اإلممـ ينؿ الديف عبد الرحمف بف بي بور السيآلطيه تح يؽ :حمد شمس الديفه

دار الوتب ال لميةه بيرآلت-لبنمفه المتآلفى933ىػ :ح.49/3
()28

مآلاىب الرحمف :ج.408/33

( )29األمثؿ في توسير وتمب ار المنزؿه الشيخ نمور مومرـ الشيراز ه دار إحيمم التراث ال ربيه الطب ة األآللىه 2002ـ:

ج.97/4

()30الوشمؼ عف ح مئؽ التنزيؿ آلعيآلف األقمآليؿ في آليآله التخآليؿه بآل ال مسـ يمر ار محمآلد بف عمر الزملشر اللآلارزميه

دار الم رفةه بيرآلت-لبنمفه المتآلفى 538ىػ :ج.384/3

()33ميني اللبيب عف وتب األعمريبه اإلممـ بي محمد عبد ار يممؿ الديف بف يآلسؼ بف حمد بف عبد ار بف ىشمـ
األنومر ه تح يؽ محمد محي الديف عبد الحميده الموتبة ال وريةه ويدا -لبنمفه 3987ـ :ج.327/3

()32

ينظر :البرىمف في علآلـ ال رآفه ل ممـ بدر الديف محمد بف عبد ار الزروشيه دار الم رفةه بيرآلت -لبنمفه تح يؽ:

محمد بآل الوضؿ إبراىيـه الطب ة الثمنية :ج233/3ه آلينظر :علـ الم منيه الدوتآلر مييد يييمف الدليميه آلالدوتآلر قيس

إسممعيؿ األآلسيه آلالسيدة حذداـ يممؿ الديف األلآلسيه آل ازرة الت ليـ ال ملي آلالبحث ال لميه يمم ة بيداد.229 :

()33

البرىمف في علآلـ ال رآف :ج.229/3

()34

ينظر :موتمح ال لآلـ ل ممـ بي ي آلب يآلسؼ بف بي بور محمد بف علي السومويه ضبطو آلشرحو األستمذ ن يـ زرزآلره

()35

التوسير الوبير :ج.33/33

دار الوتب ال لميةه بيرآلت -لبنمفه الطب ة األآللىه 3403ىػ3983/ـ.3994 :
()36

ينظر :الم تود في شرح اإليضمح ل بد ال مىر اليريمنيه تح يؽ :الدوتآلر ومظـ اليريمنيه آل ازرة الث مفة آلاإلعنـ

اليميآلرية ال راقيةه 3982ـه سلسلة وتب التراثه المتآلفى473ىػ :ج700/2ه آلينظر :الوآلائد الضيمئية شرح ومفية ابف

الحميبه نآلر الديف عبد الرحمف اليمميه تح يؽ الدوتآلر سممة الرفمعيه مطب ة آل ازرة األآلقمؼ آلالشؤآلف الدينيةه

3403ىػ3983/ـ :ج.420/3
()37

ينظر :إعراب ال رآف الوريـ المنسآلب للزيمج :ج384/3ه آلينظر :ميم ،البيمف للطبرسي :ـ/2ج.330/4
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الريز لرؤبو في ملحؽ ديآلانو389 :ه آلتلليص الشآلاىد آلتلليص الوآلائده ابف ىشمـ عبد ار بف يآلسؼه تح يؽ :عبمس

موطوى الوملحيه الموتبة ال ربيةه بيرآلت -لبنمفه الطب ة األآللىه 3986ـ234 :ه آلشرح بيمت سيبآليو للسيرافيه دار

مخمآلف للتراثه بيرآلت -لبنمفه 3979ـ :ج.33/2
()39
()40

ىم ،اليآلام :،ج.346/3

ينظر :الوآلائد الضيمئية :ج288/3ه آلينظر :وتمب سيبآليوه بي بشر عمرآل بف عثممف بف قنبره تح يؽ :عبد السنـ

محمد ىمرآلفه عملـ الوتبه بيرآلت -لبنمف :ج258/3ه آلينظر :الم تضبه بي ال بمس محمد بف يزيد المبرده تح يؽ :محمد

عبد اللملؽ عظيمةه ستمذ بيمم ة األزىره عملـ الوتبه بيرآلت-لبنمف :ج.308/4

( )43ينظر :التبيمف لل وبر  :ج306/3ه آلينظر :إعراب ال رآف الوريـ المنسآلب للزيمج :ج380/3ه عآلاعراب ال رآف الوريـ
للنحمس :ج330/3ه آلمشوؿ إعراب ال رآف ألبي محمد موي بف بي طملب ال يسيه تح يؽ :حمتـ وملف الضممفه منشآلرات
آل ازرة اإلعنـ في اليميآلرية ال راقيةه سلسلة وتب التراثه 3975ه التآلفى3437ىػ :ج336/3ه آلينظر :اليمم ،ألحومـ ال رآف

ألبي عبد ار محمد بف حمد األنومر ال رطبيه دار الوتب ال لميةه بيرآلت -لبنمفه الطب ة األآللىه 3408ىػ3988/ـ:

ـ/2ج.376/3
()42

ينظر :م مني ال رآف عآلاعرابو :ج336/3ه آلميم ،البيمف :ج360/3ه آليمم ،حومـ ال رآف :ـ/2ج.376/3
ينظر :إعراب ال رآف الوريـ المنسآلب للزيمج.380/3 :

()45

ىم ،اليآلام :،ج.320/3

()43
()44

ينظر :إعراب ال رآف الوريـ للنحمس :ج330/3ه آليمم ،حومـ ال رآف لل رطبي :ـ/2ج.376/3

()46

ىآل يميؿ بثينو في ديآلانو يميؿ بثينةه يم ،آلتح يؽ آلشرح :إميؿ ي آلبه دار الوتمب ال ربيه بيرآلت -لبنمفه الطب ة

األآللىه 3992ـ333 :ه آللزانة األدب آللب لبمب لسمف ال ربه عبد ال مدر بف عمر البيداد ه تح يؽ عبد السنـ محمد
ىمرآلفه موتبة اللمنييه ال مىرةه الطب ة الثملثةه 3989ـ395/3 :ه آلالدرر اللآلام ،على ىم ،اليآلام،ه شرح يم ،اليآلام ،في
ال لآلـ ال ربيةه حمد بف األميف الشن طيه تح يؽ :عبد ال مؿ سملـ مورـه الوآليته الطب ة األآللىه 39/2 :3983ه آلشرح

التوريف على التآلضفه لملد عبد ار األزىر ه آلبيممشو حمشية يمس بف زيف الديفه دار إحيمم الوتب ال ربية (عيسى البمبي
الحلبي آلشروممه)ه ال مىرة366/3 :ه آلشرح شآلاىد المينيه للسيآلطيه منشآلرات دار موتبة الحيمةه بيرآلت -لبنمف :ج846/2ه
شرح األشمآلني على لوية بف مملؾه علي بف محمد األشمآلنيه تح يؽ :محمد محي الديف عبد الحميده موتبة النيضة

الموريةه ال مىرةه الطب ة األآللىه 3955ـ93/3 :ه آلميني اللبيب.442/2 :

()47

ميم ،البيمف :ـ/2ج.330/4

()49

ينظر :إعراب ال رآف المنسآلب للزيمج :ج48/3ه آلالتبيمف للطآلسي :ج355/3ه آلالتبيمف لل وبر  :ج245/3ه آلمآلاىب

()50

ينظر :إعراب ال رآف الوريـ للنحمس :ج.73/2

()48

ينظر :الوشمؼ :ج.25/2

الرحمف :ج.426/33

( )53شرح الآلافية آلنظـ الومفيةه ألبي عمرآل عثممف بف الحميب النحآل ه تح يؽ :الدوتآلر مآلسى بنم
األدبه النيؼ األشرؼه 3400ىػ3980/ـ.275 :

()52
()53
()54
()55

علآلاف ال ليليه مطب ة

شرح الآلافية آلنظـ الومفية.276 :

م مني ال رآف عآلاعرابو :ج.338/3
مآلاىب الرحمف :ج.254/4

يمم ،الدرآلس ال ربية آلتخليويمه الشيخ موطوى الينينيه الموتبة ال وريةه ويدا -بيرآلت -لبنمفه الطب ة ال مشرة:

ج.300/3
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()56
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شرح نيا البن ة :ـ23/3ه آلمنيمج البراعة في شرح نيا البن ةه ال نمة الحمج مير از حبيب ار اليمشمي اللآلئيه دار

ال لـ الموتبة اإلسنميةه المطب ة اإلسنمية بطيراف :ج337/3ه آلنوحمت الآلاليةه الشيخ نمور مومرـ الشيراز ه إعداد عبد

الرحيـ الحمرانيه مطب ة سليممف زادهه الطب ة الثمنيةه نشر مدرسة اإلممـ علي (ع) :ج.49/3

()57
()58

ينظر :التبيمف لل وبر  :ج245/3ه آلمآلاىب الرحمف :ج.426/33

ينظر :شرح ابف ع يؿه قمضي ال ضمة بيمم الديف عبد ار بف ع يؿ ال يلي المور اليمدانيه تح يؽ :محمد محي الديف

عبد الحميده الطب ة الثمنية :ج308/3ه آلتسييؿ شرج ابف ع يؿ أللوية ابف مملؾ في النحآله بيمم الديف عبد ار بف ع يؿ

ال يليه اليمداني المور ه األستمذ الدوتآلر حسني عبد اليليؿ يآلسؼه ستمذ اللية ال ربية آلآدابيمه مؤسسة الملتمر للنشره
ال مىرةه دار الم ملـ الث مفيةه اإلحسممه الطب ة الثمنيةه 3424ىػ2003/ـ.346 :

( )59ينظر :م مني ال رآف عآلاعرابو :ج257/2ه آلمشوؿ إعراب ال رآف :ج255/3ه آلالوشمؼ :ج25/2ه آلتوسير ال رآف ل بد ار
شبر.356 :
()60

ينظر :الميني اللبيب :ج208/3ه آلشرح ابف ع يؿ :ج.82/3

()62

التبيمف لل وبر  :ج.306/3

()64

ينظر :التبيمف لل وبر  :ج306/3ه آلينظر :يمم ،حومـ ال رآف لل رطبي :ـ/2ج.378/3

()63

مآلاىب الرحمف :ج.272/4

()63

ينظر :إعراب ال رآف الوريـ للنحمس :ج.330/3

()65

التبيمف لل وبر  :ج.307/3

Evidence in Al- Quran
D. Safaa Twfik. K.S. Al. Faham
University of Baghdad/ College of Education Ibn Rashd
Department of Arabic Language
Abstract:
The research includes evidence was studying two evidences from al-Quran it was
(55) The mark After (200) from Al- Bakra and evidences (59) from Al, Anaam in clude.
This study on:
The First: The Dictionary evidence which included. The vocabulary evidence (as life
and stay) also a difference between chair and throne.
The Second: The evidence grammar which in clued strustures evidence the perfect.
Predicates which the name Sentence and verb sentence and verb sentence expected and
in clued subjected grammar question con formation in traducing and delaying.
This is from research in the evidence many type in the mark debutante and news and
Adjective important showed on it from the results which areached.
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