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 : النشر  شروط 
ان يكوو ن احث ووب عاً عوو ا عاووب اح  ووو يئ  اووح ي  بثوو  اح  نهوون نووة     وو  ع وو  عوو    وو    .1

 (.CDعاب قنص حبحري )
اح جوو  ( توول   عوو  15( توول    ال ا وو  عوو  )25ان ال احهووع عووعي توول  ث احث ووب عوو  ) .2

( عشووون  10 ه ووو ة ب عووو  نحوووا اح قووو ص اح    ووو  عاوووب ان  وووع   احث  وووب عًاووو  ) (A4احعووو يي )
 8توول   حاث وو   يالوو  احعوونا    25إضوو ة   إنا  وو ن احث ووب  حهووع عوو  االف عوو   وو  توول   

 .ي الر اعنهكي حاث    ل رج احعنا 
 وي ةعوع   احث  ووب ي كو  ان يكو ن احث وب اووحناا عو  روو ح  اح  ا و بن ة  ةدن  وو  احوع   را  اح .3

عاب ان  ا حم احث  ب ن ضع  عاب ق حو  اح جاو   اوو ل  ل اح عا عو ث اح اا او  تو حال ب  احعنا و  
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 اال لابحهوو ئ  ةال يكوو ن قووع وووًل  شوون  عاووب ةي   وو   وو ن ة  اوو م إرووو ح  حا شوون  ووي عجاوو  ةلوون  
  ه عهع احث  ب نذحا لا  ا.

ة    ل اح   رهن اح نووا  إح و   ع ا و   اح جاو   ا حم احث  ب تإانان اعع  ث اح  ك ب  عاب ت  .4
 (   ع ا.15ن     عععح   ي عع  ال ا ج  ز )

 ةن يك ن احث ب ض   االل ق ت ث اال        ع  ض   ان اي اح جا  اح    احة ن  . .5
ي ان ةت  ي احث    ت ح نار   ل ت  ب ه  حا شن ة  عععه  ل ل عع  ال ا جو  ز ال الو   .6

 ح  حهبث  اح  نهن.ةشهن ع  اأره   ت  
 ال اني األت    إحب ةت  نه  و ان  شنث ةم ح  ا شن. .7
إنا  و ن  ي   ر عناقي يال  احعنا  ةحف  100 ا حم احث  ب نع   ةا ر اح شن اح  نر   احث حل    .8

( االف ي  و ر عو  10( تل    عو  زاي عو  نحوا  وع   احث  وب عًاو  )25ععي تل  ا  اق  ع  )
( 25إنا  ووو ن عوووعي تووول  ا  اقووو  عووو  ) ي الر ةعنهكوووي لووو رج احعووونا  100  كووو  تووول   اضووو ة  

( ي الر عو   و  تول   اضو ة     وذحا ي و  عًاو  8تل    ع  زاي ع  نحا  ع   احث  ب عًاو  )
 .  او  ل احل ن  ي حاث ب حع  ي الر 20
 ي عك  ه  ع   -إن  اعث  - ا ض  احنو م ة  االشك ل  ئ(Wordياث  احث ب نًن  عج ) .9

 احث ب عاب ةن ال ن ت ح   ع  اح      احل    حااث ع .
 ةن يك ن احث ب ل ح  ا ع  األلا ن احال ه   اح   ه   االع ئ  . .10
 ي احث ب احعا ي.يج  ااث ع األت ل احعا     اح  اعع اح نع     .11
 يج  ةن ال ن اح ا ط   آلاي: .12

 (.14 ج  اح ط ) (Simplified Arabic:   ع اح ط )اللغة العربية •
 (.14(  ج  اح ط )Times New Roman:   ع اح ط )اللغة االنكليزية •

ع ووو  احهووو اع  يكووو ن ن يووو م اا ووو ئي )اعا  ووو ث ل  ع ووو (  وووي  ه يووو  احث وووبئ  هكووو ن اح ووون     .13
 اح عقبل  ي ا ا   اح ن   .ع   ناائ ع  

 

 : جماالت النشر 
العلمية: .1 عج ل    البحوث  اح       ي  األتبا   اح  ا د ث  احعا     احث     اح جا   ا شن 

 .احعا م اإل      
ا شووون اح جاووو  ت ووو   اح ووووا ناث  اح وووع اث احعا  ووو  اح  ا ووو   المؤؤؤرامراا نالاؤؤؤلناا العلميؤؤؤة: .2

انوو اي اح جاوو  اح ووو    اإل  وو      ضووو   اح ووي ع وووعث  ووع ة ا  ووي عجووو ل احعاوو م   احعنا وو   احع ح  وو 
  احة ن  .
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 : مالحظات النشر 
 احث    اح  ش ر   ي اح جا  اعًن ع  آران احث  ةب   ال اعًن ع  رةي اح جا .  .1
 اح جا  ي ض  الع ث راث     . اناب  احث     ي  .2
 . ة  احذي  ن ض ع  قً  اح ًنان ح  اعع اح شن اح جا  ةي ت ب ع  حفا  ثعع  .3
 . يعاب احث  ب      ع  ا  ع  ت ة  .4
 

 : العنوان الربيدي
 ئ ا وو  اآلياي  ئا ععوو  النهوو  ا ه رهوو  احعوونا ئ ع   يوو  توو   احووع  ئ عع  وو  النهوو    

 .عجا  آياي احلنا بعي
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 احملتويات 
 امس الباحث  عنوان البحث  ت 

 الصفحة 

 ال  من 

 وآ داهبا   اللغة العربية   دراسات و   حبوث 

 15 1 آ . م. د. ابمس انظم سلامين ظواهٌر ايقاعيٌة يف شعِر الّصاحب بِن عبّاد 1

2 
ا يااب  القرائُن املصاحبة للالكم وآ ثُرهااا يف ونااولَّت اليب

بة  النبحوي

د.  بسااابة بعاااهللا عبااا    عبيااا  

 العصميي
16 44 

3 
)عاا م ماا ر    -جاا ا الرااعر والواواا   و ااة 

 آ منوذجا للراعر س تار عب   
 71 45 آ . م. د. ا خالص محمود عب   

4 
يا البدااهللا  يف ديااوان آ    القصااي   امل ح ااة لااا )آ

 حتق ق ووعليق -فراس امحل اين  

  جامس محم  حسن

 م. د. غسان  لوان خلفآ . 
72 85 

5 

: طرائُقُه وآ وساُمُه عن  الراا يا السااع    القَْصر

ها  يف وفسريه ودسري الكرمي   1307-1376)

 الرمحن

  آ مح  حسن آ مح 

 آ . م. د. منري محم  دحام
86 99 

 البحوث وادلراسات التارخيية وال اثرية 

6 
م ماامم كلكااة عاا  1237-1175يوحنااا بااري ن 

 الصليب ة
 121 100 آ . م. د. ثور  خطاب  يل

 142 122 م. د.  يل عطا   محم  م1985-1964العالوات السودانية الترادية   7

 حمفوظ حنناح: العرأ   والتكو ن 8
  آ مح  خادل آ مح 

 آ . د. سع  ووف ق ع   
143 163 

 غراف ة التطبيق ةاجل  ودراسات   حبوث 

9 
ملساا تو ت التلااوث اليئويفااا  يف التبااا ن املاا ين 

 م ينة  ر وك والااثر النامجة عنه
 186 164 آ . م. د. محم  شالش خلف

10 
اخملطااا ال ساااس مل ينااة الرماااد ز الت اااو اتز 

 مرالكت وحلوا
 207 187 م. د. فرات محي  رسحي

11 

المتثيااا اارائطااي  صااوا القبااة يف حماف ااة 

ادل مييية ون م صالح ادل ن ابس تخ ام خريطة  

 املعلومات اجلغراف ة

  م. د. عب  الر اق صاحل حامد

  م. د. ا سامعيا فايفا مخدس

 م. د. همن  فاحل ك ار

208 221 

 243 222 م. د. سع ون مرشف حسني التقومي املنايخ للبوو  الس يايح يف حبري  احلبانية 12

 ال اثر امل نية لتلوث البْص  يف م ينة ااالص 13
  منذر هم   عب   

 آ . د. ر ض عب    آ مح 
244 266 

14 

المتثيا اارائطي لتح ي  مناااطق الا دحامااات 

املروريااة يف م ينااة  ر ااوك ابساا تخ ام وقنيااات 

RS 

  عب    محم  محي 

 آ . د. ص يق مصطفى جامس
267 292 

15 

اجلغراف ة الصناعية يف كتاااابت اجلغااراف ني العاارب 

دراسااة يف الفكاار اجلغاارايف العاار   -واملساالبني 

 ال ساليم

  ران م امح هجاد

 آ . م. د. محم  ف َّت عبي 
293 316 
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 والس ياس ية   البحوث وادلراسات ال  الم ة 

16 
 -ميئااامني الانفوغراف ااا يف الصااحافة السااعودية 

منوذجا    حصيفيت مكة والر ض ا 

 مناف حسن ااادل 

  آ . د. سع  سلامن عب  
317 347 

17 

اعامتد آ عيئاء املنت  ت الر يفية يف صالح ادل اان 

 ىل مواو  التواصا الاجامتعااي يف يةيااة القاا رات 

 دراسة مسحية -اذلاوية 

 مروان رميئان صاحل 

 آ . م. حبيب خلف ملة
348 368 

 ادلراسات الاجامتعية والفكرية 

18 
 -اذلحب املسااائا الفقةيااة املتعلقااة ابلتساابية عناا  

 دراسة فقةية مقارنة
 399 369 د. محم  عي  العتديب

19 

اخملاااوف الاجامتعياااة يف ظااا جااناااة  اااوروان 

و الوهتا ابل داء ال اكدميي دلى طلبة   19- وف  

 ادلراسات العليا  

 421 400 آ . م. د. جنار عب  القادر امح 

20 
املسائا العق يااة املتعلقااة حباا يث: اخجلصااام اجلنااة 

 دراسة مويفوعية -والنار  
 433 422 م. د. عطران  سني اثمر

21 
دور ال دار  امل رسااا ية النايفاااة يف وع  ااا  املناااا  

منوذجا   -امل ريس   وسم يربية ربيعة ا 
 463 434 م. د. جامس الياس آ مح 

22 

آ ثر اسياويجية التعمل التعاوين يف يةية همار  ياارك  

الانتباه عناا  طالبااات الصااف الثاااين املتوسااا يف 

 ماد  الكميياء

 480 464 م. م. انتصار م ةر خريو

23 
مراااالكت آ رَس طالباااات الاوساااام ادلاخلياااة يف 

 دراسة م  انية -جامعة املوصا 
 498 481 م. م. نسبة محمود سامل

24 
الرخصية اجلذابااة )ال ر  مااا  دلى طلبااة جامعااة 

 يكريهللا لكية اليبية للعلوم ال نسانية
 515 499 م. م. م ةر حسني كنوش

يف اليمجة وفنوهنا راسات  د  

25 
All That Counts Anymore Is Power: A 

Foucauldian Reading of Power Relations 

in Arthur Miller's the Crucible 

 ملياء آ مح  رش ي  . دآ . 

 مدسون طاهر حمي  د. آ . م.
516 528 

26 
Understanding of Microselection 

Through Listening Skill to Emily 

Bronte's Wuthering Heights 

 541 529 عفراء  ادا محمودم. 
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Evidence Accompanying Speech and Its Impact 

on The Diversity of Grammatical Structures 

A B S T R A C T

Evidence plays a prominent role in guiding the speaker's 

choices when building grammatical structure. Based on his feelings, 

emotions and trends; Because the two kinds of clues: verbal clues, 

and moral clues are the central unit, and the focus of guidance for 

the system of structures through which the speaker moves to 

remove confusion from the addressee's mind. 

The study sought to show the speaker's personality traits, and 

their relationship to these clues in the speaker's choices; Because 

the linguistic system was created to benefit because it is the main 

reason for producing semantics, as its role is based on mutual 

emotional referrals between: an internal reality and an external 

reality. 

The study aimed to prove the completion of the elements of 

the synthesis by omission and mention in light of the speaker's 

choices; Because the composition will be empty of any semantic 

charge if it is formally stacked; The composition derives its 

semantic richness from the speaker’s law of intent; To be positive 

and influential. 

From here, the research is divided into an introduction to talk 

about the role of the speaker in heritage, and in the modern 

linguistic lesson. In the first topic: the personality traits of the 

speaker and the construction of grammatical structure. In the second 

topic: verbal clues and the role of the speaker in building 

grammatical structure. In the third topic: moral clues and the role of 

the speaker in building grammatical structure. 

 © 2009 - 2021 College of Arts | Tikrit University
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 الكلمات المفتاحية:  
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 القرائُن   -

 الكالم -
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 :المقالةتاريخ 
 

   25/07/2021قدمت: 
 22/08/2021  قبلت:

 20/09/2021نشرت: 
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ل التكرا ي    القرائُن المصااااحبة للكوأ وُهُرفا تي ُّنوا

 النكحويكة

 

 
للقرائن دوٌر باازرٌ   ت جيه اات ارا اازرات الماعلد ب اءااد َّءااز  الاحري؛اا  الءح ي   
َّءاز  ال  مشااااااااااااااازارِّ وانتهازألجات واجد نازنازجات  الح القرائن َّءيا؛،از: القرائن اللحت  اح    
والقرائن المهءيياح  نت اليدادا المريَّياح   ورة را الاحيه ات لء ازَّ الاحرال؛ا  الات  ا رح   

 ب من رالل،ز لر ع اللحبس ان ذنن المخزَط . الماعلد  
ختاا ح  للماعلد ب  واالقا،ز َّ، ِّ القرائن  مزت الشااح راساا  لب زل الاااد  وقد سااهت الدد 
ئ س  ت   با  الرح ل ل لا ازدا لعينات الاااااااااااااااح  ت ارا ازرات الماعلد ب  الح الءد  ازَّ اللويي  رة

ألل   د؛ث يقيَّ دورةِّ ال  اإلدزألت ال هيريح  المابزَدل  َّ؛ن: واقع دارلتدٍّ   إنازج الدح شو
.  وواقع رزرهتد

راساااااااا  البرنزل ال  اساااااااااعمز  اءزااااااااار الاحري؛  د   ز وذير ا  ت   وند ت  الدد 
ضااي  ارا زرات الماعلد ب  الح الاحري؛  ساا تاابً  زر  ز من ُ د  دااة ء  دألل ح  إذا يزل 
أللتح من قزنيل القتاااااد اءد  ز دااااامل َّز   زلاحري؛  يااااااام دو اراَ ِّ الدح ز رااااااَّ مرااااااياااااا 

  َّز وم اد ر ا. الماعلد ب  ل ميل إينزَّ 
من نءز قاااااااااب الب ثة إل  الاحم،؛د لل د ث ان دور الماعلد ب  ت الاورا   و ت  
ختاااااااا ح  للماعلد ب ورءز   مزت الشااااااااح الدحرس اللويي د  ال د ث. و ت المب ث ااوح : الاااااااااد 

َّءااااز القرائن اللحت  ااااح  ودور الماعلد ب  ت  زنت:  الءح ي . و ت المب ااااث اللااااح   الاحري؛اااا  
زلاااث: القرائن المهءيياااح  ودور الماعلد ب  ت َّءاااز    الاحري؛ااا  الءح ي . و ت المب اااث اللاااح

 الاحري؛  الءح ي .
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 المقدمة
جضزن؛،ز  اللوي  ن زَّ  ريد   ،ت وس؛ل  للمنا،د  وامزد للويي د   وسالح للبال تد   ق ما،ز أل 

ق م . والاحري؛  ُدد ُامدج،ز التزال    ،ي وددا ال د   إليتز  المهزنت و ل المقزاد الات جَهزَرف  
 ال؛،ز المنامع. 

والماعلد ب ياااه  ل تااي  اإل ،زَّ  وااايأل  إل  التزئدا من َّءز  الاحرال؛   الح الءد  زَّ اللويي ح 
نء ح  للماعلم؛ن  ُ : هز  لا زدا  ولابل غ المقزااااد  َّءز  ال    جرج؛  مهزنت االتزظ  ت الخلف ح  ال د 

واالتزظ  داااااااااااااا  جرج؛  مهزن؛،ز  ت الءحتس   زلاحرج؛  والاحري؛  يمينزل َّ؛ن المهزنت أل َّ؛ن االتزظ
 ُوع   المهزنت.  

ا ال  قتد الماعلد ب  زللوي  دد  دألل تد  ومن نءز  رهع َّءز  الاحري؛  إل  المهء   ااامزد 
ب ددوا،ز  ويت؛ر   اهامزاتد عبزرا ان منميا  من الاحرال؛  جاامدو ق ما،ز من الدحألل  الات جء د 
للقتد ُارةِّ  ت َّءز  الاري؛  ال   بت  ءا ب الءحص  ون ا ينهل العالَّ مطزبق ز لمقزاد الماعلد م؛ن   

ز للدحألل   ومءَنَّ ا ل،ز.   ًة جبه   ل ا  إلح الءح ي يتب
ي  الهرب بقتد الماعلد ب ُوارِّ  ت دمل الاري؛  د   ز وذير ا ُمر ا ذا بز   ل ا يزنت ويزنت اءز

راسزت الءح ييح   إذ جبر  ف ت اليظ ت  الاحداول ح  لهءزار الاري؛   ومن نءز   ُ راض الماعلد ب امرا للدد 
" د؛ث  القرائُن المصاحبة للكالم وأثُرها في تنوُّع التَّراكيب النَّحويَّةلزنت ق م  ن ا الب ث الميسيَّ َّاااا "

  ف ت البزدل  البرنزل ال  اساعمز  اءزار الاري؛  د   ز وذير ا  ت ضي  ارا زرات الماعلد ب   ج زو 
ز دمل َّز   زلاري؛  ياام دو   ز راَّ الح الاري؛  س تبً  زر  ز من ُ د  د ء  دألل ح  إذا يزل مرايا 

 ر ا.  اراَ ِّ الدحأللتح من قزنيل القتد اءد الماعلد ب  ل ميل إينزَّ َّز وم اد  
ت الب ث المهط  ال ريتد واإلدزر د للماعلد ب واالق  ذلك بمشزارِّ وانتهزألجت واجد نزنزجت   وييهد 
الءحتاااااا ح  ُوار ذلك  ت َّءز  الاحري؛ . ويااااااه  ي لك إلَّرا  دور القرائن َّءيا؛،ز  ت جيه ت ارا زرات  

اليددا المريَّيح  ور را الاحيه ت لء زَّ  الماعلد ب اءد َّءز  الاري؛   الح القرائن َّءيا؛،ز وجضاااااز رنز نت  
 الاحرال؛  الات  ا رح  الماعلد ب من رالل،ز لر ع اللحبس ان الاحرال؛  المامزال . 

يااخدَّ الب ث المء،ج الياتتح ال   ي زو  اساخالص المزدا ابح جتء ت،ز و ق ز لمهز ؛ر  
   ابح دراسا،ز  ت ضي  الا زق وقرائن ااديا .ليييح  و ؛ر ليييح  اساءد ال؛،ز الدحرس اللويي و 

جةه؛ن ال  وضع   بزساءبزطزت  وج ل؛ل،ز  اللويييح   المزدا  الخروج  ت راد  م زول   ويةراات 
ا م لد  الاح ل؛ل  الح الب ث الهلمت ب ث اناقزئت ول س ب ل ز اساقرائ َّز   مهز ؛ر ليييح  و ؛ر ليييح   للمزدح

را راس  )الع ف ح (.ب ؛ث أل جطي  الدد   س  )العمد  ح ( ال  الدد 
زبق  الات جمحت بتل  لب لءز:  راسزت الاح  ومن الدد 

"  مقدم  من الدولاير  دراسة تفسيريَّة ومعياريَّة  الحذف والتَّقدير عند سيبويه"  دراسة بعنوان: .1
للاحرال؛  الات ااارانز ال  ف  َّ   قد نزقش جتا؛ر س؛بييت  1988   عر  م محد  هزمه  ا؛ن دمس

 واالق  ذلك بزلقرائن اللويييح  و ؛ر اللويييح . 
م إلى 1957الحذف والتَّقدير بين النُّحاة العرب والتَّحويليين التَّوليديين من  "  دراسة بعنوان: .2
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  الماهلد ق   َّ  جءزو  المتطل زت الءح ييح  الهرر ح 1996للدولاير آدَّ ُدمد  هزمه  القزنرا     :"م1975
 .  بزل  ف  وذير قيااد ال  ف والاحقد ر  ت الءح َيْين: الهررتد  والاح ييلتد  الاحيل؛د د 

للبزدث م مد ميس      :"االستعمال بين الكثرة والقلَّة وأثره في القواعد النَّحويَّة"  دراسة بعنوان: .3
َّءز  القيااد الءح ييح   واالق  ذلك َّ؛ن    َّ  جءزو   ؛،ز يلرا األساهمز  وقلحات  ت1999هزمه  القزنرا   

 الق زس واألساهمز . 
للدياير بزل ازلً   :"المتكل ِّم وأثره في بناء القاعدة النَّحويَّة في كتاب سيبويه" دراسة بعنوان: .4

(  قد راَّ ن ا  97َّ  ع ) 2011م،د  الختزهت  نشرت  ت منل  يل   اآلداب بنزمه  ا؛ن دمس  
ي  س؛بييت لاتزا؛ل الماعلد ب قتدِّ ودزلات الءحتا ح   ُوار ذلك  ت ا ز    الب ث يمز  رى ازدبت رؤ 

 القيااد الءح ييح . 
للدياير امرو رزطر وندال نةشرت   :"تحليل سيبويه للمفعول به دراسة تداوليَّة "  دراسة بعنوان: .5

ط   ت َّءز   َّ  جءزو  ف ت البزدث دور الماعلد ب والمخز2013 ت منل  يل   اآلداب بنزمه  دليال  
 نميذج المتهي  بت ال  ااابزر ُنحت ُدد الهءزار الم،م   ت َّءز  الاحرال؛  الءح ييح . 

للدولاير امرو رزطر وندال   :"ظاهرة االفتراضات المسبَّقة عند النُّحاة العرب"  دراسة بعنوان: .6
ش الميز را  ت َّءز   َّ  نزق2018نةشرت  ت ديل حزت اآلداب والهليَّ األهامزع ح   هزمه  العييت   

الاحري؛  اللويي د   ت اإلسءزد ن: األسمتد  والتهلتد  واالق  ذلك با زق ال ز  واسات زب ااال  ت 
 الاحري؛ .

ُمحز رط  الب ث  اشامل ال  مقدم   وجم،؛د  واالا  مبزدث  ورزجم   وابت بأنب المتزدر 
مةوالمراهع. ُدزرت  داول ح   ومراازا الءو زا لدور الماعلد ب  ت َّءز  الاحرال؛   إل  وظ ت  اللوي  الاح  المقد ِّ

دنز. ُوار ذلك  ت ج يو  الاحري؛   وجي؛؛ر َّء   الاحري؛  ارا زرات الماعلد ب.    وجهدو
ال د ث.  اللويي د   الدحرس  الاورا   وي لك  ت  الماعلد ب  ت  لل د ث ان دور  الاحم،؛د  ويأجت 

خت ح  للماعلد ب ورءز  الاحري؛  الءح ي . و ت  المبحث األولوذيرت  ت   مزت الشح :  المبحث الثاني: الاد 
: القرائن المهءييح  ودور  المبحث الثالثالقرائن اللحت  ح  ودور الماعلد ب  ت َّءز  الاحري؛  الءح ي . و ت 

الب ث  نازئج  ُنبح  ذيرت  الخزجم   و ت  الءح ي .  الاحري؛   َّءز   انب  الماعلد ب  ت  بت،رس  ورامات   .
 المتزدر والمراهع.

 التَّمهيد: 
نن يااهمل،ز  ت ُنمزط ليييح   ُو قيال  جري؛ب ح     ارا زرات الماعلد ب مهزنت مخاََّن   ت ال د 
هيريح    ب  الرحئ س  ت إنازج الدحألل   د؛ث يقيَّ دورِّ ال  اإلدزألت الشو لا ت؛ل اإل زدا  زلماعلد ب الاح

  انح،ز جايهحت إل  دت ٍّ مز وجاءز ب مهت وجملد لت. ون ا  (1)   المابزدل  َّ؛ن: واقع دارلتدٍّ  وواقع رزرهتد 
 يهءت ُلح ُ ح ارا زرات للماعلد ب مع ُددا  يالم ح  مه؛حء   يةطلل ال  ذلك األرجبزط بزلقتديح .

  د؛ث وهح،يا هةلح اءز ا،ب إل  وااامد الءو زا ارا زرات الماعلب  ت جيه ت يل؛ر من المازئل
ياب والخطأ   إرادا الماعلد ب ون؛حات. وم؛حَّوا َّ؛ن ماايي؛ن اءد دراس  الاحرال؛ : ماايى يملد ل راد التح
ا ال  ارا؛رات    ت الارال؛   ويملد ل الماايى اللحزنت إدرا  الهالقزت َّ؛ن النمل  ت الاحرال؛   ااامزد 
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بزلاحرال؛  نت ربرا بأ راض الماعلم؛ن الات جهبد ر اء،ز  الح  الماعلد م؛ن  د؛ث ُدرييا   ُلح الخبرا 
 . (2)  نءز  ارجبزط ز وا ق ز َّ؛ء،مز 

ل َل لا زدا  والماعلد ب ياه  إل زدا المخزط  وجءب؛،ت  ُر ءز س؛بييت   وإذا يزل الءد  زَّ اللويي و رة
اءيانت )ن ا بزب مز هرى من اامر والءح،ت ال   يهاءت َّايهت الماعلد ب  ت جتا؛ر الاحرال؛    ت بزب  

إضمزر التهل المااهَمل إظ،زرِّ إذا المَت ُلح الرحهل مةااينٍّ ان لت ك بزلتهل(  د؛ث  رى د ف  
الماءد  ت س زق الدواز   لعلرا ذلك ال  ُلاءا،ب  إذ يقي : "... قي  الهرب  ت ملل من ُملزل،ب:  

يزل  داي َّ لك ال   ءب رهل  وإذا سألا،ب مز يهءيل  قزليا: )اللح،بح اْهَمْع  )اللح،بح َضْبه ز وذئب ز(  إذا
المضمر قد   جتا؛رِّ اءدنب  الح  وإنحمز س،ةل  ر مز  ءي    يتاد  اْهَهْل   ؛،ز َضْبه ز وذئب ز(  ويلو،ب  ُو 

"  .(3)  اساهمل  ت ن ا الميضع اءدنب بإظ،زرٍّ
الماعلد ب اءااااد البال ؛د ؛ن الب اااازل  وج ،ر إرادا  الماعلد ب ال     الح البال اااا  جقيَّ ال  قاااادرا 

واإل تاااااازح  ت إيتااااااز  المهزنت واا عزر  زلب زل اءدنب "اسااااااب هزمع لعلد  داااااات  يشاااااا  لك قءزع  
زمع إنحمز  م؛ر  الح مدار اامر واليزي  الات إل؛،ز ينر  القزئل والاااح المهء  وناك ال نزب دول الضااح

دااااااااات  َّليت اإل ،زَّ  ُووضااااااااا ت ان المهء     لك ني الب زل  ت ذلك   ني: الت،ب واإل ،زَّ  فبأ د  
 اا "أل ر؛ر  ت يالَّ أل  د و ال  مهءز   وأل يش؛ر إل  ميَّا   وإل  الهميد ال   إل ت   (4) الميضع"

 .(5) قتدَت  واليرض ال   إل ت نَّات"
"وقد ُهمع الهقال    قز :وقد ُول  النرهزنتو اءزي  يب؛را بمقزاد الماعلد م؛ن وُ راض،ب  إذ  

ز  (6)  را" ال  ُلح الهلب بمقزاد الءحزس  ت م زوراج،ب الب ضرو    الح "الءحزس إنحمز يملد ب بهض،ب بهض 
زمع  رض الماعلد ب ومقتيدِّ"  . (7)  ل هرف الاح

وقاد ُدر  الءوقازد الهالقا  َّ؛ن الءحصد  وُ راض ماعلمات وااااااااااااااا از ا  دألألجات  إذ ألَّادح ُل يميل  
ز لليرض المقتاااايد" اري؛  بقيل،ب: "االب ُوداااازروا إل  االا  ُداااا ز  لبءز  ال (8) المهء  لد ،ب "مياه، 

ءزا   ت جأل تت إل  االا  ُدااا ز   ااوح  مء،ز: ارا زر االتزظ المتردا   ُنحت ي ازج اااازد  ن ِّ التاااد 
شزل ل  ل،ز  واللحزلث: اليرض المقتيد من ذلك العالَّ ال   اللحزنت: ن ب يلد  يلم  مع ُرا،ز المااااااااااااااااااااااة

 . (9) اراالف ُنياات"
راسزت القرآن ح  ُا ب القرائن  و ت الدد    والتق، ح  ارجبطت ارا زرات الماعلد ب بزلاد  زق  انحت من 

القريء  الاد  زق ح  لب نااطع الياي  إل  مقزاد الءوتيص  الح  ال  ارا زرجت   ليأل وهيد ن ِّ  الدح
 زرات  الاحشريع ح . وقي  التق،ز  )اامير بمقزادنز( نزبه  من ُلح االتزظ وضهت دألألت ال  ارا 
  (10)   الماعلم؛ن.  ،ب  رول "ُلح دألألت االتزظ ل ات ل واج،ز  َّل نت جزبه  لقتد الماعلد ب وإرادجت"

الماعلد ب. واالتزظ لب جةقتد لءتا،ز  وإنحمز نت مقتيدا  "الاحهييل  ت ال مب ال  قتد  وذلك الح 
ل َّ،ز إل  مهر   مراد الماعلد ب  وإنحمز نت ُدلح  يةااد و َّ،ز ال  مراد الماعلد ب   إذا    للمهزنت والماياح

ظ،ر مرادِّ ووضً بأ د  طريل يزل اةم َل بمقاضزِّ  سيا  ُلزل بإدزرا ُو يازب  ُو إيمز  ُو دألل   
 .(11)  اقل ح  ُو قريء  دزل ح "
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راسزت اللويييح  ال د ل  أل جتتل الءحصح ان س زقزجت ومهط زجت  وأل جدرس اللوي  مهَّول   والدد 
 .(12)  ان قزئل؛،ز   ،ت"جدرس اللوي  اءد اساهمزل،ز  ت الطحبقزت المقزم ح  المخالت "

"إلح   بقيلت:ويبر   ت الاحتع؛ر الاحداولتد  مبدُ ارا زرات الماعلب   قد ُداااااااازر إل  ذلك ُةوسااااااااان 
مااااأل  اا راض والمقزااااد  ت الاحلتوب بزلعبزرا ومز ي ا و َّ،ز من سااا زق قرائن ااديا  نت مااااأل  

ال    ءنَِّّ الماعلد ب  وهيد: اءتااااار     . واداااااارط لءنزح العالمتد  اإلننز  د  (13)  ل،ز رطرنز وداااااأن،ز"
 . (14) القتد والقدرا

ويأجت س؛ر  ل؛ب؛ن ُلح الهءزار اللويييح  المماير  والمءطيق  أل جاامدو مهزن؛،ز من ذاج؛حا،ز َّل  
من إرادا الماعلب وقتدِّ  إذ يقي :"ال  الرو ب من ُلح العبزرات وااايات الات جخرج من  ب اإلنازل  

زت الات يماب،ز المر  ال  اليرق  جهابر ميضيازت ميهيدا  ت الهزلب  مللُ  د  ميضيازت ُو الهالم
ا من قتديح  الهقل ول س من قدرا ذاج ح  ل،ز"  . (15)  ُررى   إلح قدرج،ز جعيل ماامدح

لت إل  جري؛  آرر أل  ابو   ُ راض الماعلد ب ومقزادِّ لبءز  الاحري؛  ُو لا يو إلح الياي  إل  
ألح من رال  المهء  ال،دف أل مز جهء ت اللوي  مهنم َّز  الح الاحري؛  " انزو  الدحألل  ااول   ونت إ

دألل  اللحتب ال  مهءزِّ ال   يقاض ت ميضيات  ت اللوي   ويميل واي  المخزط  إل ت بي؛ر واسط   
زن   ونت دألل  المهء  ال حزنرا ال   ُو وس؛ل  وني مز نطلل ال ت: الدحألل  اليضع ح  إل  الدحألل  اللح 

مهء  آرر ال  سب؛ل األسادأل   ُ : يتل المخزط  من رال  ن ِّ الطورق إل  ذلك المهء   
 ؛اقزَّل مع  رض ُو قتد الماعلد ب  ومن رال  ذلك الاحتيور ندر  ق م  البءز  اللويي د  للءحصد   د؛ث 

مء يرج؛ن: ااول  جدور  ت اقل الماعلد ب ُو المبدع   يملد ل ال  َّ؛ن امل؛ا؛ن  ؛ر ليييا؛ن  ؛ر  
 .(16)  واللحزن   جدور  ت اقل المخزط  ُو المالقد ت"

راسزت الءحت ح  سبه  مهز ؛ر ل،ز ُار  زال  ت َّءز  الاحرال؛  جملحلت  ت:  وقد وضهت الدد 
بك  وال بك  والاحءزصد   واإلاالم ح   لا ق؛ل الاحمزسك َّ؛ن ااَّء      القتديح   والمقبيل ح   والمقزم ح   والاح

 .  (17)  اللويييح   ت الءحصد  
ت ااسزس  ل يميل الماعلد ب ني الم رد   والميهد  وقد ادارط  زل دايك لءنزح الخطزب ال يار ُ 

ز إذا الب المخزط  ق  للخطزب  رى ُلح الماعلد ب ال يار د   إذ يقي : تد " علو  هلٍّ ليي دٍّ يميل نزه  
 .(18) وإدزل  العبزرا  وإذا يزل للماعلد ب  رض  ءبيت بميهبت ُْل يشمد ل المخزط  ن ِّ المهر  "

 :المبحث األول: سمات الشخصيَّة للمتكل ِّم وبناء التَّركيب النَّحوي 
ل قيحا دألل اح  ن ي َّءازئات لميقتات  دريازت الماعلد ب وانتهازألجات جةال  َّة الاحري؛اَ  الءح ي ح  وجشااااااااااااااماد 
اللويي   لعيل اللوي  رغبزت الماعلد ب ُودزسااااا اااااات  ال جخرج جرال؛  اء،ز  ولعيل اللوي  قتااااايد ميلد دا 

 ل،ز  ونااط ع جلموس ذلك  ت:   
 :سه: المتكل ِّم إشاراته وحواأوالا 

ب من إدزرجت   إلح إدزرات الماعلد م؛ن ودريزج،ب لي  ذات مهزل إضزف ح   الح "الماعلد ب قد يةت، 
را ومةَّيل  إلَّ،زَّ جتيحرِّ المخزَط    ااا(   19)    ت ُاءز  يالمت مز أل  د و ال ت لت ت"   "...   وجعيل مةتاد 

ل نت اءت  ومز ُللر مز جءيب ان اللحتب  اإلدزرا واللحتب دريمزل  ونهب الهيلة نت لت  ونهبة الارهمز 
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ومز جيءت ان الخطد  ... و ت اإلدزرا بزلطحرف وال زه  و ؛ر ذلك من النيارح َمْر ٌل يب؛ر ومهين   
 .(20) دزضرا  ت ُمير ياارنز بهض الءحزس من بهض  ويختين،ز ان النل س و ؛ر النل س"

ل؛د  ورزلرحُس  ورزله؛ن  وال زه   والمءع  إذا  وجعيل إدزرات الماعلد ب المااتَ ب  للءحصد  "بز
ختزل  ورزللحيب  ورزلاح ف ز  (21)   ..."  جبزاد الشح .  إذا هةرد د الءحصو امحز ياات بت  إنحت أل يةهدو نتَّ

دات للاحري؛  وقرائن َّءزئت. والميق  اللويي و أل يمامل دأللات إأل بمهر   اءزارِّ    لةيييَّز  انح،ز م دد 
ز  ت ذنء ح  الال  ؛ن بت والمااقبل؛ن لت  .(22)  الخزره ح  الم  ط  بت دا  يميل الءحصو ُللر وضيد 

خص  قلَت:  وملز  ذلك: "... ُنحك ُر َت ااااااايرا دااااااخصٍّ  تاااااازر آي   لك ال  مهر   الشااااااح
ااااااااااايج ز  هر َت ااااااااااازد  )ابدة هللا وررد ت(  يأنحك قلَت: ذا  ابدة هللا ُو ن ا ابدة هللا  ُو ساااااااااامهَت 

ز  قلَت:   ا ُو دااممَت ري   يت  تاازر آي  لك ال  مهر ات  قلَت: ) يٌد وررد ت(  ُو مااااااَت هاااد  التااح
"... ) (  ُو ذقَت طهزم ز  قلَت: )الهالة  . (23) ) يٌد ُو الماكة

   زلميق  اللويي  ادايى ال  اءزار ليييح   و ؛ر ليييح  جمللحت  ت َّء؛ات الهم ق  والبء   
ق( وقد نزَّت ان البء     بد  والاح وو مع  واللحمس  والشح ؤي   والاح ط  ح   و ت دألل  ال ياس  ن ي: )الرو الاح

" اازمً الءحزس  ت ال وروف الهزديح  مع العل؛ر من ال  ف طبق ز لمز   اللويييح   ت ا ز   جري؛   إذ 
 .(24) يقتدونت من مطزل  الميق "

الناب   دنز   ريزت  ج دد  الات  رتيا؛حات  لت  ليي   ن زٌَّ  ؛ر  نت  وإنحمز  اتييح    ل ات 
ا لت ز   جري؛  ُو للاح يو   االقزت الاياال األهامزع ح  َّ؛ن ُ راد المنامع ويقتدنز الماعلد ب قتد 

 إل  جري؛  ميز ر لت دا ه؛حات  ت نقل الدألألت الات  اقزسم،ز مع المخزط   ت الميق  اللويي . 
ت بزراَّا   ت َّء     ا ز  ت رؤي  الماعلد ب لا د د قتاااااااااادِّ  َّءز  ال  دياسااااااااااد  نلح  ذلك ُيضاااااااااا 

ْلَت: )الق رَطزَس  هللا(  ُ : يةتاا؛ ة   الميق  اللويي  يأنحك: ،م ز ق بَل الق رَطزس َ قة دة سااَ دد  "َرَُْ َت َرهةال  يةاااَ
ْ،ب   ت الق رَطزس  قةلْ  مْهَت َوقَع الاااااااااح زَب الق رَطزَس"الق رَطزَس  وإَذا سااااااااَ  َت: )الق رَطزَس َ هللا (  َُ : َُاااااااااَ

(. ود؛ن جاامع اايج ز ج  ف   . يقي  المبرد:(25) "جرى الرحامَت  رمت  ا  ف التهل والاحقد ر: )يةتا؛ ة
 .(26) للدحألل  ال  دز  الرحامت  والاحقد ر: )ُازَب("

بزلتهل المشااااااااااازند د؛ث ُدحت المشااااااااااازندا م دحى القي     والماعلد ب نءز الات   ت َّءز الاحري؛  
رب ومن رؤي   رب  ُو لمز  رى من دز  األسااااااااهداد للضاااااااح والات  بت لمز  رى من ن؛ئ  إيقزع الضاااااااح

 ال،ال .
ا  ت ن؛َئ  الَ زجد   ْقلَت: )َمعحَ  َوَربد   ز و ْهَ،َ  الَ زجد   َقزاد   ،  ومءت "َقيلةَك: إَذا ُرْ َت َرهةال  مةايهد 

َ  َ هللا" َ   هللا( َاَل  َقْيلَك: َُراَد ممح َ   وينةي ة ُْل جقةيَ : )ممح . وقيلةك (27)  الععب (  َيأنحك َقْلَت:  ةريدة ممح
" ( يأنت قز : ال ك َدْأَنَك َمَع الَ جد   .(28)  ")َدْأَنَك َوالَ جد 

إلدزريح   والبء   الاحلت  ح   د؛ث  أل َّ الماعلد ب َّ؛ن الدألل  األهامزع ح  بمهط زج،ز ال ري ح  وا
 آار الماعلد ب الهءزار  ؛ر اللويي د   اراَّاأل  للاحري؛  َّءز  ال  الهرف اللويي د  َّ؛ءت ور؛ن مخزطبت. 

ط  ح  ج يوأل  إل  َّء؛ات   وياات   الماعلد ب المشزندا المرئ ح  ل  ،ر الاحري؛   ت ايرجت الاح
ْلَت: )ال، الَ  َوَربد  العْعَب  (   الهم ق   اااااااااااااااا "َلْي َرُْ تَ  ْب َبه؛ٌد  َ عبحروا لقة ء،ة وَل ال، الَ   ُوْنَت م  ز َ ء ةرة َنزس 



 (44-16الصفحات )|  2021| أيلول  الثاني( القسم 47( العدد ) 13| مجلة آداب الفراهيدي | المجلد ) بنت عبد هللا عبيد العصيميد.  بسمة 

23  P a g e |  

J.A.A | TU 

: )َاْبَد هللا (  َُ : َيَقعة بَهْبد  هللا  َُو بهَ  ْلَت َاَل  َوْهت  الاحَتزؤة   رر ز  قة وا ال، الَ   ُْو ُرْ َت ضاااَ رة ْبد  َُ  ُْبتاااَ
"  . (29) هللا َيعةيلة

طً  ةاعلحب بت  وني ال   قتدِّ الماعلد ب  ورءز   واا زبق  جضمحءت َّءزئ؛ن: َّءز   ت الاح ملل  الاح
ميا ي ز  ت البء   الهم ق  وني جمل؛ل لب  ةاعلحب بت إلازدا َّءز  الميق  اللويي د  الاتز   بشزند ال ز  ال    

،ب  والضح  رب(  انحت يااتزد من جلك المشزندا جءيحع من رال : )الرؤي   وال يار  وسمزع وقع الاح
وايزت  يت ال مزيزت وأل جضبطت الرد   . (30) وذلك ال ضير مز أل ج دد 

 زلاحري؛  ااوح  ني الءحميذج اا تً والمااهمل  والاحري؛  اللحزنت ا  ً من د؛ث البءز   
ساخدامت لد ،ب  رازي  اارا ،ب  اللويي و إأل ُنحت ُقلو  تزد   الح الهرب لب جااخدمت  ولب يملر ا

 وطلب ز لالراتزر واإلينز . 
ُاضاااااااااااااز  الءوطل من الاحأ و  والاحأووِّ  ورزلنمل   إل هم ع ال ريزت الهضاااااااااااااييح  الات ج دد  ،ز 
وُاضاااااز  النااااااب ااررى من ج ريك اا د  ُو ر ع العات؛ن ُو نَّد  الرحُس ممحز جةهد قرائن دزل ح   ت 

 .(31)   اللويييح  جهمل ال  جيض ً المهء  المراد إرسزلتَّءز  الاحرال؛
عوريَّة للمتكل ِّمثانياا   : : الحالة الشُّ

اللوي  اءتر  زال للاحهب؛ر ان رلنزت الءحتس   ،ت مرآا جهمس مشزارِّ وانتهزألجت واجد نزنزجت  
د َّءز  الاحري؛  ال    اال َّ مع جلك   هيريح . وقد ياادات الماعلد ب  الءحتا ح   ومن ابح  ا دح ال زل  الشو

 ؛ر اللويييح   ونت ُبهزد جتر نز إممزنزت البء   اللويييح . ومز داَّ الخطزب أل يار  و ل نمط اإلرسز  
هيريح  ون ا مز  رمت  المهازد  مرد اامر  ت ج ل؛لت إل  قتد الماعلد ب ون؛حات  َّءز  ال  دزألجت الشو

مءتد  ال   إل ت الب اللوي   ال د ث  د؛ث إلح من ُرصد  مبزدل،ز واي  المخزَط  إل  المهء  الضد 
ط ت   ،ت جاهزمل مع اليظ ت  الاحياال ح  للوي   ومن ابح  لنأ   يقتدِّ الماعلد ب مانزو  ا المهء  الاح

اَّا   ي ،ر ذلك  الماعلد ب إل  د ف بهض ُهَّا  النمل   الح ال زل  الءحتا ح  لت جاادات ن ا األر 
(  وإنحمز َن،؛َاتة     ت س زق الءحْ،ت للاحْ    ر بتح بتح التح داَر  َوالتح داَر الن  "َلَقيل َك: )اَاَسَد  اَاَسَد  َوالن 

  ِّ َن   ُْظ،ر  ت  َدز   وإل  بتح   التح ُو  ةيطئ  ااسَد  يقَرَب  ُو  )المزئ ل(  المخةيَف  َداَر  الن  يقَرَب  ُل 
ًح َان   ااْدَ ز   َمز َُ  ْءتة َقيلةتة: الطحر يَل الطحر يَل  إ ْل َدزَ  َقزَ : َرلد  الطحريَل َُْو َجَء ْضَمَر م َن الت ْهل   َوم 

"  .(32) الطحريل 
ُسقط الماعلد ب اءتر ا من اءزار الاحري؛  لدألل  ال ز  المشزندا ال ت  الح الميق  أل  

ااسليب جاطلح  سرا   ت اادا  والهنل   ت ج   رِّ لمز ي ازج إل  اإلطزل   يمز ُلح طب ه  ن ا  
ف ت من رطر ال  المخزط  ُدحت إل  إسقزط بهض الهءزار مع إرادا مهءزنز   ا "الاح   ر ممحز  
يخزف مءت وقيع المخيف   ،ي ميضع إانز  أل ي امل جطييل العالَّ لئالح يقع المخيف بزلمخزَط   

زبق  إظ،زر لدور الماعلد ب . والمي (33)  قبل جمزَّ العالَّ" ق  اللويي  من رال  ال  ف  ت ااملل  الاح
 بمز يمش  ان الاد  زقزت الءحتا ح  الات جق  ورا  َّءز  الميق  اللويي . 
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اليقيع  ت  المخزط   لانءو   للماعلد ب  ت ر بات  الءحتا ح   ال زل   إنمز   يممن  نءز أل  ومن 
ط  ح   الح الاحطييل قد   الممروِّ بأقتر طريق   ومن ابح ج يح  الاحري؛  من َّء؛ات الهم ق  إل  الاح

  وف رؤي .   دد   إل  جتييت ن ا القتد  ألس مز مع ييل ال ز  والمقزَّ داأل  ال  الم 
الماعلد ب قيل،ب: إذا   َّءز  ال  نتا ح   الءح ييح    القزادا  َّءز   اللويي  اءد  ومن ن ا اإلسقزط 

بإيحز َ  ر  جة  د  لعلرا     "لةءَت  الت ْهَل  َود  ةيا  َذل َك  َُْدَبَت  َوَمز    ) َوإيحزَ  اجحل  ْد   َبزا  َوإيحزَ   ًد    َن )إيحزَ   قةْلَت: 
؛ءئ ٍّ اآلَل" ب د  َن الت ْهل   وَد  ةيا َيَ ْ   ،  .  لعلرا اساهمز  الهرب  (34) اساهَمزل،ب  ت العالَّ   َ َتزَر َّدأل  م 

 . (35)  ذلك ال   هل الاح   ر    ف اهاَّا  اءت َّ،ز"إيحزَ "  ولقتد الماعلد ب ُلح 
هيريح   ت نمط؛ن: ااو : إذا يزنت متردا    وقد ورد إسقزط ازمل "إيحزَ " ل زل  الماعلد ب الشو

: إيحزَ   َيَأنحت َقزَ : إيحزَ  َُدَتبة َوَُد َ  : "َوَ َاَب ُلح َبهَض،ةب يةقز ة َلتة: )إيحزَ (  َفَ قةي ة "َجقةي ة اللحزنت:  (  36) رة
: ")إيحزَ  َوااَسَد(  َيأنحتة َقزَ : إيحزَ   زجحق ؛َن َوااَسَد" َ إيحزَ  مءتيب بزلتهل     (37)   إذا يزنت مهطي    َجقةي ة

 . (38)  انحت وااسد ماحق زل
و ت  ؛ر "إيحزَ " يةخاَّ  ازمل المءتيب  ت س زق الاح   ر إذا يزل مءتير ز مع اسب آرر 

ر ا هةهل (40)   "َوَُْنَلَك َواللح؛َل"   (39)  "َرَُستة َوال زئَط"  مءتيب بهد واو المع ح   ن ي:   ُو يزل متدر ا ممرح
 .(41)  "َّدأل  من اللحتب بزلتهل  وذلك ملل: "الَ َ َر الَ َ َر  والءحَنزَ  الءحَنزَ   َوَضْرر ز َضْررز  

زبق  َّ؛ن يلرا األساااااهمز  وساااا زق ال ز    زلمقزَّ مقزَّ   اساااااءد الماعلد ب  ت َّءز  الاحرال؛  الاااااح
را   ت جيا؛ل المهء .   ج   ر وريف ورهب    عألح إسقزط التهل من ُهل الاو

وهرت الهزدا ال  د ف "التهل من َن ِّ اادَ ز  د؛َن َاءيا لَعلَرجَ،ز  ت َيالم،ب  َواسايَءز    
َ روَل من الَ ز   َورَمز َهَرى مَن ال ير َوَازَر المتهةي ة ااوح ة َََّدأل  مَن اللحتب بزلتهل  د؛َن َازَر  بَمز  

بَ،ت بإيحزَ  َد؛َث َطزَ  الَعالَّة َوَيزَل َيل؛ر ا"  .(42)  اءَدنةب ملَل: إيحزَ   َ شة
هيريح  قلحل الماعلد ب الماز   الَّحمء ح  للاح     ر بزلءح ر إل  الميق  ال   ق ؛لت وراب  دزلات الشو

ف ت  ُودر  ُلح العلم  إذا اةَّلت ان الا زق ال   ي  ط َّ،ز ُو ان س زق الميق  ال   جةااخدَّ  
ف ت ُاب ت َّءز   زر  ز أل ق م  لت ون ا يهءت ُلح سرح العلم  ل س وضع العلم   ت دزل  انتزردنز   

 وإنحمز  ت الاد  زق ال   جرد ف ت.
هيريح  لقزادٌا ليييح  جضبط  ونا اط ع ُل نقي  إلح َّءز  الاحري؛   َّءز  ال  دزل  الماعلد ب الشو

ال  ف   زألناقز  من ماايى إل  ماايى  ُو الاحنزو   ت إيقزع الهالقزت الءح ييح  َّ؛ن مز أل جقع  
ا ف ت ازدا بزلطورق المه،يدا القييح   إلح ذلك أل يايد  ،ز إأل الماعلد   ب  ت دزلات الءحتا ح  المابز ء   ااامزد 

 . (43)  ال  الب المخزط  
ورزلنمل   إنحت أل يممن إدرا  اليزي  الدحألل   إألح من رال  مهر   دور الماعلد ب  د؛ث جايا ر 

رات من ُديا  الماعلد ب  والمقزَّ  د؛ث إلح َّءز  الاحري؛  قزَّ ال  ُمرين:   ل:ل، ا م دد  يي دٍّ   ؛ر ل  األوَّ
ليي ٌّ وني البء   الاط  ح  الات جايا ر مع المهزنت الاد  زق ح   ت    الثَّاني:وني نتا ح  الماعلد ب ودهيرِّ.  

 الاحري؛ .
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 :المبحث الثاني: القرائن اللفظيَّة ودور المتكل ِّم في بناء التركيب النَّحوي 
د دور الماعلد ب  ت َّءز  الاحرال؛  إضز   إل  مز   مض  ال  قرائن  د؛ث جنامع جلك   ا دح

. ونءز  منميا  من القرائن ل،ز دور بزر   ت َّءز  (44)   القرائن ماضز را لاد ح ال  المهء  الءح ي د  
جب (. ا ال  الماعلد ب  مء،ز: )اإلاراب  البء    الرو  الاحري؛   ااامزد 

 القرينة األولى: اإلعراب 
يجتد   ت َّءز   ونت القريء  ااظ،ر َّ؛ن   القرائن اللحت     د؛ث جةهدو "إسااااا،زم ز من الءد  زَّ التاااااد 

" يااااااااااااااااخادم،از الماعلد ب لابازنا  ان المهازنت   ليأل نا ِّ القريء  ماز مة؛د َّ " ازاال من  (45) الءد  ازَّ الءح ي د 
متهي   وأل مضااااااازف من مءهيت  وأل جهنو  من اساااااااات،زَّ  وأل اااااااادر من متااااااادر  وأل نهت من 

  الح االتازظ ميلقا  ال  مهازن؛،از "دا  يميل اإلاراب ني الا   يتا ،از  ُولح اا راض  (46)  جاأل؛اد"
لزمء   ؛،ز دا  يميل ني الماااااخرج ل،ز  ُونحت المع زر ال   أل  اب؛حن نقتااازل يالَّ وره زنت دا   

مز  لاامااحز .  اااا"ااس(47) ..." يهرض ال ت  والمق زس ال   أل يهرف ا  ً من سق ب دا   رهع إل ت
لزنت جهايرنز المهزنت   اعيل  زال   ومتهيل   ومضاااااااااز    ومضاااااااااز  ز إل ت  ولب جعن  ت اااااااااايرنز  
ُوَّء؛ا،از ُدلاح  ال  نا ِّ المهازنت  َّال يازنات مشاااااااااااااااريا   هةهلات دريازت اإلاراب  ؛،از جءبئ ان نا ِّ  

ليا َّر ع  يد ال  ُلح التهل لت  ورءتاا  ام رو ال  ُلح التهل المهزنت   قزليا: ضاارب  يد امر ا   دة
واقع بت  وي لك ساااااااااااااازئر المهزنت ههليا ن ِّ ال ريزت دألئل ال؛،ز ل؛احاااااااااااااااهيا  ت يالم،ب  ويقدميا  

 .(48) التزال إْل ُرادوا ُو المتهي  اءد ال زه  إل  جقديمت"
اللةيي   ت قرا ا الرح ع ال  اإلرباااازر   َّءااااز  الميق   وج ،ر ق ماااا  القريءاااا  اإلاراَّ ااااح   ت 

َ  ﴿  والءحتاا  ال  ال حَّ  ت قيلت جهزل : َصلََ  َرأَتُُه ََحَّالَة احلََطِب ِف ِجصِدَها َحب ٌل   سَََ ََنرًا َذات ََلٍَب. َوام 
دٍ  ال    (51) ج مل مهزنت اليااا  واإلربزر والدواز  (50)    د؛ث إلح قرا ا الرح ع دمزل ة (49) ﴾ِمن  َمسَََ

 مبادُ ألمُرجت  ُو نها ز ألمُرجت ونت َُّو هم؛ل.ُنح،ز مر يا  ال  األجبزع  ُو ربر ا لل
 (52) إنح،ز ج مل مهء  ال حَّد  قطه ز  الح الهرب جءت  بزلمدح وال حَّد     ﴾َحالةَ ﴿  ُمحز قرا ا الءحت  

التزرست: الق زم . يقي   "ُومحز الءحت   ت   لمز  ت دزل  الءحت  من َّ زل الهقير  اآلهل  ل،ز  يَّ 
للاحخت ص  والاحخل ص  من   لل حَّد  أل  ت  ال؛،ز  التد  َّ لك  نرت   ال حَّد   ويأنح،ز ادا،رْت  دمحزل   هل  

ج(53)  ميايف   ؛رنز" يزنْت  الات  َُّح هم؛لٍّ  ممحز  ءزس   هدال  ت طريل  . وني  والاح ي   الشح  ملة 
 .(54) الرسي  ال  هللا ال ت وسلب  ويزنت جمشت بزلءحم م  َّ؛ن الءحزس 

اب    ون ا الاح ل؛ل  ت قرا ا الءحت  ههلت س؛بييت  ت بزبٍّ اءيانت: )ن ا بزبة مز ينر  مَن الشح
ال محزل  ربر ا للمرُا  ولعءحت يأنحت قز : َُذيةرة دمحزلَ   "ولب ينهل    َمنرى الاحه  ب  ومز ُدبَ،ت(  إذ يقي :

 . (55)  ال ط    َدام ز ل،ز  وإْل يزل  هال  أل يةااهمل إظ،زرةِّ"
ويأجت الاحءيين بزاابزرِّ قريء  إاراَّ ح  جل ل ااسمز  المشاقح  ول،ز جأا؛ر يب؛ر  ت َّءز  الاحري؛  

لتزال مع الاحءيين وادمت  جلك الخزا ح  جاهلحل بزليا  ال    رزا  اءد جرد ً الَّحمن لدألل  اسب ا
د وال دو   إذ ألَّد ُل ي تل  ت  من  ف ميل الاحءيين قريء  ال  جخت ص الَّحمن    د و ال  الاحندو

د ُو ال دو .    ت اسب التزال بزل ز  ُو األساقبز  دول الاحندو
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ءز  الاحري؛  د؛ن ج دح  ان امل اسب التزال  ومن نءز ذير س؛بييت ن ِّ الدألل  ُوارنز  ت َّ
وجشب؛،ت للمضزرع  ت بزبٍّ اءيانةت: )ن ا بزٌب من اسب  التزال ال   َهرى مةنرى التهل  المضزرع  ت  

")ن ا    مءين ز(  وذلك قيلةك: نعرا   لزل َيتهل   ت ُردتَ  المهء  مز من ف ت ُردتَ  المتهي    ت المهء    إذا
ا.  م ا(  د  اَت ان  هلٍّ  ت د؛ن وقيات  ضزرٌب  يد  ا(.  إذا ددح ا  د  : )ن ا يضربة  يد  هءزِّ واملةت مللة

: )ن ا يضربة   زا (   مهءزِّ واملةت مللة : )ن ا ضزرٌب ابَد هللا الاح  ؛ر مءقطعٍّ يزل ي لك. وجقي ة
ز ان اجد تز   هلٍّ  ت دز  وقيا َ  ُيض  زا (. ويزل  يٌد ضزرٌب ُبز    إنحمز ج دح ا الاح ت. ويزل   يد 

ا.  ، ا هرى منرى التهل المضزرع  بز (  ويةيا ل  يد   ُ ا   مهءزِّ واملةتة يقيلك: )لزل يضربة مةيا ق ز  يد 
ن ز"  . (56)   ت الهمل والمهء  مءيح

الماعز ئ؛ن   " زرق ز  ت بهض ااديا  َّ؛ن العالم؛ن وجةهد قريء  اإلاراب  ت اسب التزال جءييء ز وادمز  
التهل ُل   َّ؛ء،مز إذا جازوت دزألنمز  ت إممزل  يةترحق  والمهء؛؛ن المخالت؛ن يزلتزال والمتهي   أل 
يميل لعلد  وادد مء،مز إأل بزإلاراب  ولي ُلح قزئال  قز : ن ا قزجٌل ُرت بزلاحءيين  وقزَ  آرر: ن ا  

 .(57) ت  ود ح د فة الاحءيين  ال  ُنحت قاَلت" قزجلة ُرت بزإلضز    لدح  الاحءيينة ال  ُنحت لب يقالْ 
وجاءيحع قريء  الهالم  اإلاراَّ ح   ت الاحري؛  ومز ياات ب،ز من قرائن ليييح   و ؛ر ليييح   
ويلو قريء  ج قد ل المهء  ال    اغ حزِّ الميق  الليي . نااط ع ُل نرى ذلك  ت ا ي  المضزرع   

ت  والرح ع  إذا يزل مابيق ز بقريء  التز  الياقه  بهد نتت ُو دب،ت  د؛ث جنامع ال ت االم  الءح 
بب ح   ؛ةءت ة ل لك  ُو يهط  ال  مز قبلت     زدامل التهل  ت جري؛بت ُل يميل هياب ز ال  مهء  الاح
ز قبلات ف ميل  ز لماز قبلات  ت اإلاراب  ُو يةاااااااااااااااااأن  بات جري؛اٌ  هاد اٌد اماح ف ميل التهال جازبها 

َاء ت  إلح الءحتاااااااااااا  "ال  وه،؛ن من المهزنت: ُددنمز: )َمز  .(58) مر يا ز  تت قيلءز: مز َجأج ؛ء ت َ اةَ دد 
ْاء ت( دد  ا إألح لب جة اَ ز جَاْأج ؛ء ت َُّاد  ز اآلرر: )َ ماَ ْاَاء ت(. ُوماح دح اةء ت،(  ُ : )َلي ََُج؛َاء ت َل اَ دد    ُ : جَاأج ؛ء ت َ اة اَ

. إلح قتاااااااااااد الماعلد ب  ت المهء  ااوح  ههل اإلج زل مءف َّز نف  ز  (59) مءك إج زٌل يل؛ر وأل دد ٌث مءك"
َد ال د ث  َد اإلج زل ليةه   .(60) مطلق ز  والحل ال د ث ال  اإلج زل   لي وةه 

واإلج زل  ت المهء  اللحزنت: ني الءحتت مقارن ز بزل د ث  لي دد  اإلج زل لب يمن مهت دد ث  
ن باب  اماءزع اإلج زل  َّل لقتد الماعلد ب  ت ال زلا؛ن. ون ا   ار أل ُ :  زماءزع ال د ث لب يم

 م زل   ت َّءز  الاحري؛  وجيز رِّ. 
اةء ت ف ميل الاري؛  ميز ر ا  يقي  س؛بييت   ُمحز دألل  الرح ع واألسئءزف  ت قيلءز: مز َجأج ؛ء ت َ اةَ دد 

ااوح  واآلرر   درل ف ت ااوح    اقي : "وإل دئت ُدريَت َّ؛ن     ت بزبٍّ اءيانةت )ن ا بزب التز (:
اةء ت(  وإل دئَت ر هَت ال  وهت آرر  يأنحك   اةء ت(  يأنحك قلَت: )مز َجأج ؛ء ت ومز جةَ دد  )مز َجأج ؛ء ت َ اةَ دد 

اةءز(   ، ا  ت ميضع مبءتٌّ ال  المبادُ"  . (61) قلَت: ) اأنت ج دد 
بزلءحتت: ني نتت الاري؛   اإلج زل ونتت ال د ث  ُ : أل إج زل مءك وأل   المقتد  ت ن ا 

دد ث. وال  األسائءزف  ا يح  الاحري؛  ف ميل المهء  مءقطه ز امحز قبلت  ل ا يميل اإلج زل مءف َّز   
 .(62) ويميل ال د ث دزاال   والاحقد ر: أل إج زَل مءك وال د ثة دزال سيا  ُج؛َت َُّ لب جأت  
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ع للمهء  ال   ُرادِّ الماعلد ب ل؛بءت جري؛بت و ل مز ُراد "وذلك ُنحك ورزلنمل   إلح اإلاراب جزب
جند  ت يل؛ر من المءلير والمء يَّ اإلاراَب والمهء  مانزذَّ؛ن  ن ا  داي  إل  ُمر ون ا يمءهك 

 .(63)  مءت   ما  ااايرا يالم ز مز ُمامَت بهروا المهء   وارجزدت لات  ً اإلاراب"
 : القرينة الثانية: البنية

من القرائن الءح يياح  الات جااااااااااااااازااد  ت َّءاز  الاري؛ا  وجيضاااااااااااااا ً دأللاات  ملال الاحياز ر َّ؛ن  
َيَ تُوَك ِبُكلِ   ﴿ اااا يات اساااب التزال واااا ي  المبزلي   ت سااا زق؛ن  ااول   ت سااا زق قيلت ساااب زنت:

  .(65) ﴾صمٍ َيَ تُوَك ِبُكلِ  َسحَّاٍر َع ِ ﴿:   واللحزن    ت س زق قيلت (64) ﴾َساِحٍر َعِ صمٍ 
ارا زر الءح ب القرآنتد  للتد  يا؛ن  ت يةلدٍّ ُلح التزال من الاد  ر سزدر لا زق   ودزال دألل 

اِجِد نَ ﴿  قيلت جهزل : َحَرُد سَََََََََ َحَرَد ِنو  َهانُوا ُهُم ﴿وقيلت جهزل :   (66) ﴾َوأُل ِقَي السَََََََََّ لََع ََّنا نََتَِّبُع السَََََََََّ
َ  يمز ُلح    (67) ﴾ال َغالِِبيَ  اااا  زر  قد وة الااااح را همع سااازدر  يماب  ويزج   و نرا و زهر  ُمحز سااا ح

ا  ال   َّلتب: )ال ب( ووااااتت  د و ال  جءزه ت ف ت  ود قت بت   ءزسااا  ل لك ُل  ة يروا بزألساااب الدح
ف مز اساااااااشاااااازرنب ف ت من ُمر ميساااااا  بهد  (69)  انحت هياب لقي   رايل   (68)  المبزلي   ت الاااااااد  ر

اِحٌر َعِ صمٌ ﴿قيلاات:   َاا َلسَََََََََََََ  ااأهاازَّيِّ بمااز ني َُّلغ من قيلاات  رااازياا  لمرادِّ بخالف الات  ت   ﴾ِنوَّ هَََ
 .(70) اااراف  إلح ذلك هياب قيل،ب

وجانلح  ق م  قريء  البء    ت ارا زرات الاري؛  َّ؛ن البءز  للمهليَّ والبءز  للمن،ي  لاعل ف  
مل ح   ملل: ارا زر الءح ب اا ي  )قلءز(  ءه  البالغ ح  وإهرا ات اإلاراب الشاد الدحألل  َّ؛ن ضايابط التاح

زَّ القصد  وال مزي   ت قيلت جهزل : بزلبءز  للمهليَّ  و)ق؛ل( بزلبءز  للمن،ي   ت الءح ب القرآنتد   ت مق
َّ ير الماااااااءد إل ت  واللحزن   بإسااااااقزط الماااااااءد إل ت  ت قيلت اَّح  (71) ﴾ال َقر  َةَ  هاهَوِنذ  قَُ  َنا اد ُخُ وا  ﴿

ُكُنوا  ﴿وهل:   ََ َّ ذير الءحهب    (72) ﴾ال َقر  َةَ  هاهَوِنذ  ِقصَل ََلُُم اسَََََََ َرا ِصَل  ﴿ تت آي  البقرا جقدح  ََ ََي َبِِن ِنسَََََََ
ُت َعَ ص ُكم    ﴾َوِنذ  قَُ  َنا﴿ َ عزل إ لزر الءح ب القرآنتد  الاحتااااااااااااااريً بزلتزال (73)  ﴾اذ ُهُروا  نِع َمِِتَ الَِِّت أَنَ َعم 

مقزَّ ذيرِّ ورزاااح   ت  وني هللا اَّح وهل أل م  ُساالير ح  وطريق   ت الاحهب؛ر  ويقيَّ ساا زق الهلب بت 
 مقزَّ ذير الءد هب.

ُمحز آي  اااراف  قد اساايءت  ؛،ز ان ذير المااءد إل ت لاري؛َّ األنامزَّ ال  ال د  بقطع  
َّ من جهريت،ب وجير خ،ب  ت قيلت جهزل : الءح ر ان م دات  د؛ث  َعل  ﴿ جقدح ا َهَما ََلُم   َِلٌَة   اج  ًَ لََّنا ِنلَََََََََ

  ٌٌ ََ ِننَُّكم  قََو  ُ وَو﴾قََا ََ ابح جير خ،ب وجقريه،ب ال   هلا،ب  ت اجد خازذنب الهنال  "إ ا انا ز باألح نا ا  (74)  ََت 
مر"  زنتاااارف إل  اإلاالَّ   .(75) الاااااد  زق لليضاااا  ال؛،ب َّاااااازقط،ب  ت العتر وإاراضاااا،ب ان الشااااو

 دونمز األنامزَّ َّ ير بتزالت. البا اتز  ال  ال د  َّيقيع التهل  ُو األل
ولب جعن قريءا  البء ا  بمتردناز يازف ا  للادحأللا  ال  المهء  ال،ادف  قاد اداازهاْت لقرائن ُررى 
جر ع مز  ؛،ز من إَّ،زَّ  الح  زي  اامر " ءتااااااااا و ال  مزذا يهءت المرسااااااااال بخطزبت أل مزذا جهء ت  

ز  ت ليات  الح مهر   قتااااااد المرساااااال ني الف تاااااال  ت َّ زل  اللوي   داح  لي يزل   الخطزب واضاااااا  
 . (76) مهءزِّ"
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َاب ت( هز ت  ت قيلت   تت اااااا غ الياااااا  المشاااااال  ت الءح ب القرآنتد   ن ي: اااااا ي  )مةشاااااْ
ابٍِه﴾جهزل :   َََ َ ُمَتشَََ  ُ ا َوَ  ًَ َتِب  ََ زب ت(  ت قيلت  . َّ؛ءمز هز ت اااااااا ي  )مةَاشاااااااَ (77)  ﴿َوالزَّ َ ُتوَو َوالرُّمَّاَو ُمشَََ
ابٍِه﴾جهزل :   َََ َ ُمَتشََََََََ  ُ اِرًا َوَ  َََ .  ،ءز   زرق دأللت َّ؛ء،مز آارِّ الاري؛  (78)  ﴿َوالزَّ َ ُتوَو َوالرُّمَّاَو ُمَتشََََََََ

ْت بميطء،ز المءزسااااااااااا .  اااااااااااا زق اآلي  ااول   ت َّ زل قدرجت   القرآنتو  د؛ث إل يل لت   اراتاااااااااااح
َيَّ ِمنَ ﴿ِنوَّ اَّللََّ سااااااااااااب زنت هللا جهزل   ت رلقت:  بِ  َوالنَََّوى ُُي رُِج احل    ال َمصِ ِت َوُُم رُِج ال َمصِ ِت ِمنَ  فَاِلُق احلَ 

َيِ    َكًنا ... احل  َِ َوَجَعَل ال َّص َل سَََََََََ َبا  ََ َتُدوا ِرَا  َوُهَو الَِّاي َجَعَل َلُكمُ ... فَاِلُق اإِلصََََََ  َ َوُهَو   ...النُُّجوٌَ لِتََ
 .(79) ﴾... السََّماِء َماءً   َوُهَو الَِّاي أَنَزََ ِمنَ  ...الَِّاي أَنَشَأُهم  ِمن  نََف ٍس َواِحَدٍد  

وس زق اآلي  ااررى هز   ت َّ زل ااطهم  دالل،ز ودرام،ز اءد العتزر  ور زل مهاقدنب  
َر ثِ  ﴿َوَجَعُ وا َّلِلَِّ ِمَّا َذرََأ ِمنَ   البزطل  قز  جهزل : َِم   احل  َوقَاُلوا  ... َواألَنَ َعاٌِ َنِلصًبا فَََقاُلوا َهَاا َّلِلَِّ ِبَزع ِم

َُم  ِفصِه   َتًة فََ ٌٌ َعَ   َأز َواِجَنا َوِنو  َ ُكن  َمصَ  َعاٌِ َخاِلَلٌة ِلاُُهورََِن َوُُمَرَّ َوُهَو ...  ُشرََهاُء  َما ِف بُطُوِو َهِاِه األَنَ 
َ َمع ُروَشاتٍ الَِّاي أَن َشأَ َجنَّاٍت َمع ُروشَ   ُ  .(80)  ﴾...  اٍت َوَ 

ز(    ا "اامير المشاب ،  ج ازج إل   يزدا ن ر وجأمول  إلدرا  دق ق  ُمرنز   يضع )مةشاب، 
وا إ َل  َاَمر ِّ ( دول الميضع  ا  ال  قدرجت وآيزجت  و ت ميضع اامر بزلءح ر )اْن ةرة  ت الاد  زق الدح

 . (81)  الاد  زق   عزل يلو جهب؛ر ُنا   ت س زقت ال   ورد ف ت"اآلرر ممحز ل س  ت ن ا 
زَبَت( يت؛د المشاااازري   ت مهء   َاَبَت( يت؛د األلابزس واإلداااامز   ُولح التهل )َجشااااَ ال التهل )ادااااْ
من المهزنت  ون ا مز ُلدِّ الت؛رو ُبزد  بقيلت: "ُمير مةشااااااااااب،  ومةشااااااااابح،  يمةه حم   ُ : مةشااااااااام ل  

ز" ي   ت مهء  من " زلمشااااازَّ، : المشااااازر     وجزبهت الت؛يمت بقيلت:(82)  مةلاباااااا  يشااااابت بهضااااا،ز بهضااااا 
 . (83) المهزنت  واألدابزِّ: األلابزس"

تبة  : القرينة الثالثة: الرُّ
قريء  ُسزس ح   ت َّءز  الاحري؛    ةلنأ إل؛،ز إذا انَّت قريء  الهالم  اإلاراَّ ح  ان ج د د 

: "واالب ُْل ل س للءح ب إأل ُْل جضع يالمَك اليضَع ال   . يقي  النرهزنتو   يقاض ت  المهء  الءح ي د 
البة الءح ي  وجهمل ال  قيان؛ءت ُوايلت  وجهرف مءزننت الات نة، نْت  ال جَّيغة اء،ز  وج تب الروسيََّ  

لو  َمْت لك َ ال جةخ   .(84)  مء،ز" بشت الات رةس 
جب    "لاتعحعت وجاهزنل قريء  الروجب  وقريء  الهالم  اإلاراَّ ح   ت ج د د المهء  الءح ي د   ليأل الرو

ُواار العلب ولدرل المهء   ت غ زبزت اليميض ُو  ت مازنزت اللحبس  ويال اليميض واللحبس آ    
 .(85)  من آ زت األجد تز  والاحتزنب"

﴿َفَما َهاَو َدع َواُهم   ملز  ذلك مز هز   ت جيه ت إاراب اساااااااااااب يزل وربرنز من قيلت جهزل :
ا ِن َّ َأو   َََ ن َْ سَََََََََََُ اَءُهم   اُلواِنذ  جَََ اِلِمَي﴾   قَََ ا اَََ   د؛اااث إلح جري؛ااا  ن ب اآليااا  ين؛َّ إاراب (86)  ِنَنَّ ُهنَََّ

ربرنز وقد ُهز  الءو زا اماااااا،ز ج يوأل   ت الاحري؛   ﴾ِن َّ َأو  قَاُلوا﴿اسااااام ز لعزل  وقيلت   ﴾َدع َواُهم﴿
 جب؛د ن وأل مهءيياح  لت  اح  قريءا  جعن  ؛ر ُلح ُباز د احزل اااماد ال  القريءا   د؛اث قاز : "اناحت إذا لب

 ع اااااااااا ( ويزل ميسااااااااا  ن ي:)ضااااااااارب  التزال وجأر؛رِّ المتهي   جقديب وه   المتهي  من التزال



 (44-16الصفحات )|  2021| أيلول  الثاني( القسم 47( العدد ) 13| مجلة آداب الفراهيدي | المجلد ) بنت عبد هللا عبيد العصيميد.  بسمة 

29  P a g e |  

J.A.A | TU 

  ت المشاابحت ذلك وه   ف ت ذلك وه    عمز وادد  إل   اهدحى بزلتهل ال   امل،ز  ت مشاابح،  ُورياج،ز

وأل  الخبر من األساااااااااااب  ب؛د ن لتب  ؛،مز ي ،ر أل ﴾َأو  قَاُلوا  ِن َّ ﴿و ﴾َدع َواُهم  ﴿و ﴾َهاوَ ﴿وني:  بت
زَّل يميل  ُلْ   يه   مهء    .(87) الخبر" والالدل األسب ني الاح

 الاري؛    ت جري؛ب ح  جقيَّ َّيظ تا؛ن: س زق ح   ُوسلير ح   إذ جعيل  ن ييح  قريء   إل قريء  الرجب 

  ومن ابح  ،ت جاهلحل  (88)   ُدَّتدٍّ  َّال تدٍّ  مهء  عبزرا واسانالب وجقل؛    إَّداع قريء  ُسلير ح  ووس؛ل 
جهلوق ز مبزدر ا بزلدحألل   ال جقيَّ قزئم  للاحري؛  ُيَّز يزل نمطت إألح دقحل وازأل  َّ؛ن ماعلد ب  زنب ومخزَط   

جب   اللحزنت المهء  وي ،ر المق؛دا  بزلروجب  ااو  واع. وررحمز ي ،ر المهء  المق؛دا. نااط ع    ؛ر بزلرو
 ُل نالمحس دور الماعلد ب  ت َّءز  الاحري؛   من رال  نيات الروج   ال  الءح ي الاحزلت: 

تبةة المقيةَّدة:. 1 ز اازَّاا ز ج تب للاري؛ا  قيامات  الح اراال   الرُّ جبا  الم تيظا  الات جلاََّّ ميقها  ونت الرو
 دمب من لهءزاااار الاحري؛بت ويخرج الاري؛  قزئب ال  اراال  الروجب   ومن ابح  اي؛حر الميقع الءح ي و 

 ن   ال  أل ت "جقديب ت ن ا الااااااااد  زق بأنح  الاحقديب ان يهبحر وقد  وإاراب آرر  آرر دمب إل  وإاراب 

َّ المضاااااااازف ال  المضاااااااازف إل ت  وجأرور الاحم؛د ؛َّ ان التهل    (89)  الاحأر؛ر" جب  المق؛حدا: جقدو ومن الرو
َّ الميااااااااااي  ال   ت   وجقدو د  والبد  ان المبد  مءت  والمياااااااااايف ال  التاااااااااد  والاحيي؛د ان الم يح

ل   واط  الب زل ان المب؛حن.   التد 
جب  َّ (ُااااااازل مق؛حدا ) رجب  لمق؛دا نيازل:ا والرو ز( ي تب الاحقدو  يمز ذير  ورجب  مق؛حدا )ارضاااااا 

َّ والاحأرور للمبادُ لاااااااب  ازرض يأمن اللحبس  ُو للمتهي   والاحأرور للتزال للخبر  وي تب رجب  الاحقدو
 ااال. مق؛حدا  ت  ؛ر رج    ،ت

اءزار الاري؛   من المممن ادَّ األلاَّاَّ َّ،ز  ت الاحرج؛    إذا ظ،رت القريء  اإلاراَّ ح   ت  
َّ  ُو للاحخت ص.  تت الملزل؛ن:   بشرط: إذا ُمن اللحبس  ُو يزنت اليزي  الهءزي  واألنامزَّ بزلماقدد 

 ضرب ع ا  ميس .  •
 ضرب ي ؛  بشرى.  •

قيلك: )ضرب ع ا   ج تب الروج  لغ زب القريء  اإلاراَّ ح  الم د  إل  اللحبس "وذلك ن ي  
َّ )ميس ( ال ت  انحت مةلب س أل  ب؛ن ف ت إاراب ...  ميس ( إذا يزل )ع ا ( التزال لب ينةَّ ُل يقدح

ار ال    ت الب؛ت( لب ينةَّ الاحقديب والاحأر؛ر إللبزست"   وقد "...  (90)   ولي قلت: )ضرب ال    ت الدح
ن يِّ  ق؛ل: إذا اجحتل مز ن ِّ سب؛لت   وي لك  زاال  جقي : )ضرب ي ؛  بشرى(  ال جند نءز  إاراب ز 

 . (91)  ممحز يخت   ت اللحتب دزلةتة ُةلَّ َّ العالَّ من جقديب التزال وجأر؛ر المتهي  مز يقيَّ مقزَّ اإلاراب"
زبق  يزنت ليهيد لبٌس  ت المهء    عألح  قدال القريء    وقد دةت ت الروجب   ت ااملل  الاح
اإلاراَّ ح  الات ج ار  ت َّءز  اءزار الاحري؛  جقديم ز وجأر؛ر ا طريل إل  اللحبس. ومن نءز يزل نءز   
جب  "وذلك ُلح التزال والمتهي  إذا لب يمن  ت العالَّ مز  د و ال؛،مز الاَّمت الهرب   مز  داي ل تب الرح

ولب يمن مه،ب مز  د و ال  التزال    جقديب التزال وجأر؛ر المتهي    إذا قزليا )َضَرَب ميس  ع ا ( 
َّ المتهي  بي؛ر دا دٍّ ال  ذلك يمز  ت ذلك من  َّ ني التزال  إذ لب جعن الهرب لاقدد  المت ُلح المقدح

 إذا لب يقاض ُددنمز دتب الرحجب  يزنت نءز  دريح   ت َّءز  اءزار الاحري؛     (92)   نقض اليرض"
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ب جليين جري؛بت لهءزارِّ  جبه ز لمقتدِّ و ز ات بهد ُل  زَّت القريء    ل ا،ل للماعلد  (93)   جقديم ز وجأر؛را  
"أل يميل جرج؛   ت دت  داح  يميل نءز  قتد  ت ايرا واءه     اإلاراَّ ح   ت َّءز  الاري؛   اا

ر  وردئ بزل   اةءد ت بت  ُو اةءد ت بزل   اةلد ث بت لب ج َّ  ولب  ة رحر مز ُةورد  َّ ف ت مز قةدد  ل  إل لب يقدح  تة
ءه " يرا وجلك التح  ةلنأ إل    اءزار الاري؛بتإنت   جم؛د َّ الات القرائن جلك  زَّت    ُ : إذا(94)   جلك التو
جب   ؛لََّّ الاري؛   القرائن  بمهء  ُلح قريء    جلك مقزَّ يقيَّ مز من جقديب ااوح  وجأر؛ر اللحزنت  قريء  الرو

جب  جب   الهالم  رت؛ت   إذا جاهزنقزل لبءز  الاحري؛  اإلاراَّ ح    الهالم  وقريء  الرو لزل المت؛ر إل  الرو
 المهء  ورءز  الاحري؛ . جم؛د ؛َّ  ت الم،ب ااار ازدب  نت وازرت 

تبة غير المقيَّدة:  .2 م؛ت َّ لك انح،ز أل ج ز ب ال  رجبا،ز    الرُّ جب  ال رحا  ؛ر اللحزَّا   وسة ونت الرو
جلاَّ  الاحري؛   ال  التهل دارل  رجب   ملل:  ال ري .  دريح   الاحري؛   ل،ز  اءزار  َّ؛ن  ازَّا ز  ممزن ز   َّ

والمتهي   والتزال والمتهي   وال ز  والتهل الماترد ف  والمبادُ والخبر  وال حرف والتهل. ومن نءز  
بأنحت الاحقديب  البء    (95)   الاحأر؛ر" ن ح  ال  "جقديب   اةبد ر ان  يقاتر ال    : ُ ل، ا    الاط  ح   قط 

اللوي  أل  ت الءح ي د   اعيل  دمم،ز ما طرا ال  العلم  الاحري؛   ابق  اساهمزل،ز    "رجب   ت ن زَّ 
م؛ر  ايد  د؛ث  من الءح ييح  للقيااد  مهرحض   األساهمز   ت انح،ز  من لالرا زرات ااسلير ح  ابح  الضح

 . (96)  والاحأر؛ر" الاحقديب
جب   رجب  المتهي  بت  ت الاري؛  جخضع  وللماعلب دو  ا ال  الرو رِّ  ت َّءز  الاحري؛   ااامزد 

ألرا زرات الماعلد ب دت  ز وادم ز  لعيل المتهي   اماحع ب ةريح  ال ري  اا ق ح  دارل الاحري؛   والءد  زَّ  
  دألل َّز إألح  ت البء   اإلَّالغ ح  اإلربزريح   (97)  اللويي و يامً لت  ويبق  للاحري؛  َّءزؤِّ  ت ال زلا؛ن

ُنم ح    ل،ز من  لمز   َّ جاقدح والماعلد ب مهر ا،ز  المخزط   ُل  اقزسب  الات  ريد  المهليم   إلح  من د؛ث 
 .(98) والهءزي   ت الب زل ُو اإلربزر

َر وَمز َيعةيلة ف  ت  يقي  س؛بييت: )َنَ ا َبزبة َمز َيعةيلة ف  ت  األْسبة َمبء َّز َاَل  الت هْ  ََّ َُْو ُةرد  ل  قةدد 
ا  وني ال دو  انحَك جةريدة َُلْ  َلتة  اْلت ْهلة َمْبء  َّز َاَل  األْسب ( "َ إ َذا َََّءْ؛َت األْسَب َاَلْ ت  قةْلَت: َضَرْرتة  يد   جةهم 

ْمَت األْسَب َ ْ،َي َاَررتٌّ ه؛د ٌد و ا  ؛ر  َسَياٌ   َوَج م َل َاَل ت  األْسَب  َوإْل قدح َءزَي ة  ت الاحقديب  والاحأر  ألنا َمزَّة َواله 
للتة  ت: َضَرَب َ ْيٌد َامر ا  َوَضَرَب َامر ا  يٌد"  . (99) م 

إلح الاحقديب  اهلحل بزلمهء  وإرادا الماعلد ب اءد َّءز  الاحرال؛  و ل جرج؛  المهزنت  ت الءحتس   
ملت للاحري؛   لعلد  جقديب ُو جأر؛ر  زي   إذ "أل يميل اإلج زل بزاد ز   وأل  اهلحل القتد بزلبءز    الشح

مخالت   ت ُنتا،ز  ابح يميل للح   ينت  َّ،ز مضميم ز بهض،ز إل  بهض  رض  ؛،ز ومقتيد  أل  
 ا مز   ابو ذلك اليرض وذا  المقتيد  إألح بأل  اخ؛حر ل،ز مياضع ف نهل ن ا ُوأل  وذا  ازن  ز   إلح ن

 .(100) أل دب،  ف ت ال  ازقل"
َّ ال ز  ال  اااااااازدب،ز  ت  وياأار َّءز  الاحري؛   ت وهيد الروجب  واالقا،ز بزلدحألل  د؛ث قةدد

ر﴾قيلت جهزل :  َتشََََََِ ُم  َجَراٌد ُمنَ  ٌَّ َداِث َهَأ ارُُهم  َُي ُرُجوَو ِمَن اأَلج  ًعا أَب لَََََََ د؛ث إلح قريء     (101)  ﴿ُخشَََََََّ
جب  ُلحدت   ًعا﴾جقديب  الرو َََّ ال  اااااازدب،ز والخشااااايع  د؛ث إلح الخشااااايع وال و  أل ي ،ر إألح  ت  ﴿ُخشََ

لح  ونت  ت اله؛يل ُظ،ر مء،ز  ت  اابتااازر ونت ُول  ال ياس جأاور ا بزل زل  الءحتاااا ح  "لءزي  ان ال د 
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  ألسا ضزر ايرا (103)  ا؛ين،مز""ذلح  ال حل؛ل واَّحا الهَّيَّ ج ،رال  ت    اااااااااااااااااا  (102) سزئر النيارح"
ز  ت َّءز  الَاري؛  دألل َّز.  الاد  ت والخَّ    عزل جقديب الروجب  واض  

وقد ُدزر النرهزنتو ان ُار م،ب  ت َّءز  الاحري؛  وني الهءزي  واألنامزَّ  يقي : "واالب ُنحز  
قز  ازد  العازب وني  لب نندنب ااامدوا ف ت د؛ئ ز ينر  منرى ااال  ؛ر الهءزي  واألنامزَّ   

َ ،ةمحزن ،   ز  َهم  ه  َيزَنز  َوإْل  َُْاَء   َّ َبَ زن ت   َونةْب  ْب  ل،ة ُنبو  َّبَ زن ت   ال     مةيَل  )ٌيَقدد  والمتهي :  التزال  ب    ير 
ب(  ولب   ير  ت ذلك ملزأل   أل  ت ُنحت  ءبيت ُل يةهرف  ت    َوَيْهء َ زن ،  ...  ، ا ه؛د د بزلغ  إأل ُلح الشح

ر وهت الهءزي  ف ت ن ا الاحتا؛ر. وقد وقع للد   َّ  ت ميضع من العالَّ ملل ن ا المهء  ويةتاح  دت  قةدد 
ْيَرِّة ََُنبو( من  ؛ر ُل   ير من ُ ن يزنت   َءزَي   َوَاَلح ذ  ََّ ل ْله   ت ظءيل الءحزس ُنحت يمتت ُل يقز : )إنحت قةدد 

ُنبح، ولاخ؛ول،ب ذل نيا الخط  جلك الهءزي ، ورب يزل  ك   قد َايةر ُمر الاحقديب والاحأر؛ر  ت نتيس،ب ونيح
 . (104) ف ت ... وأل هرَّ ُلح ذلك قد ذن  َّ،ب ان مهر   البال    ومءه،ب ُل يهر يا مقزد رنز"

ويم؛ل الب ث إل  وهيد دألل  إربزريح  ُررى  يق ال تاااااااااااااار واألراتاااااااااااااازص ونت: جءب ت  
ر جيد؛د هللا جهزل  وادَّ المخزط  لنءزب الاحيد؛د ونت من آ لزد الدحألألت  ت ن ا الااد  زق ال   يقرد 

ملت للاحري؛ .   اإلدرا  بت  ممز   ار  ت البءز  الشح
 :المبحث الثالث: القرينة المعنويَّة ودور المتكل ِّم في بناء التَّركيب النَّحوي 

نءاز  قرائن  ؛ر لت  اح  نازبها  من ُدا  الماعلد ب  نا ِّ القرائن ج دد   وظ تا  جهب؛رياح  ل،از ُار 
ملت  مء،ز: )الاحءغ ب  واليق (.    زال  ت َّءز  الاحري؛   وجعيل قرائن يزدت  ان دور الماعلد ب الشح

 :التَّنغيم .1
ونت عبزرا ان جازبهزت اااااااااااااايج ح  مابز ء   قريء  ُدائ ح  ج اد ر  ت ارا زرات الماعلد ب لارال؛بت   

هيريح   وج دد   وظ ت  إَّالغ ح  ا ونبيط ز  جرجبط بزنتهزألجت الشااااو    ضااااال  ان إ ال  اللحبس (105)  اااااهيد 
 ان مهء  النمل   ت ايرا:  ض   ُو دَّل  ُو  رح  ُو سرور.

  مهلد ال  بألح المءدوب مءز  ومن نءز ههل س؛بييت الاحءغ ب اءتر ا مزئَّ ا للاحرال؛  الماشزَّ،  ض
يت   ا  ت ذلك ال  قتد الماعلد ب  عزل من المقاض  إدرز  اال  ل؛رجتع التح ٌع ال ت  مهامد  ماتنح
ا طييال  إلسمزع ال ضير ال َّل واليب ال  متقيدنب  إذ يقي   ت بزب الءودب : "االْب ُلح المءدوَب  مدَّ

ٌع ال ت   إْل دئتَ   ُل قَت  ت آرر األسب اال   الح الءودب  يأنح،ب  ارنحميل  ؛،ز  مدايٌّ ولعءحت ماتنح
 .(106)  ..." ... واالب ُلح المءدوب ألَّدح لت من ُل يميل قبل اسمت )يز( ُو )وا(

ت  وجي؛ور دمل الاحري؛   يقي  اَّن   يت وانختزضت دا ٌّ ال  د ف التد  ويزل ارجتزع التح
ت  ودلحت ال ز  ال؛،ز وذلك ف مز دمزِّ ازد  العازب من قيل،ب: )س؛َر ال ت  هءت: "وقد دة  ت   التد 

ت  ف ت  دة  ت  ل؛ٌل(  ونب  ريدول: ل؛ل طييل ويأنحت ن ا إند مز ال ز  ال  ميضه،ز   من د ح  لمز التد 
والاحه  ب مز يقيَّ مقزَّ قيلت: والاحطريً  والاحتخ ب    الاحطييً  لالَّ القزئل ل لك من جة سو  ت ُنحك وذلك

 . (107) طييل ُو ن ي ذلك. ُونت ج سو ن ا من نتاك إذا جأمحلات"
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يت وانختازضاااااااااااااات اءاد اَّن هءد ت ني الاحءغ ب ا؛ءات د؛اث دالح م الح المقيألت   ازرجتازع التااااااااااااااح
ء،ب َّاطييل  "يقيليل: )ساااااااااااااا؛ر ال ات ل؛ال(   ريادول ل؛ال طييال: ونا ا إنحماز يت،ب ا الاحري؛ب اح   إذ يقي :

ت " ا مقزَّ التد   . (108) ال ز   ف قيليل: )س؛ر ال ت ل؛ل(  قزمت المدح
وررمز يميل جمط ط ال رف وقيحا مخرهت دا  ال  ُار الاحءغ ب  ت الاحري؛    ؛ةااايء  َّ لك  

! : )لزل  هللا رهال  ( ان اليا  با زق جءغ متدٍّ "وذلك ُل جعيل  ت مدح إنازل واللحءز  ال ت   اقي ة
يت َّ،ز وال؛،ز  ُ :   َّ وإطزل  التح  اَّيد  ت قيحا اللحتب َّاااا )هللا( ن ِّ العلم  وجاممحن من جمط ط الالح

نزا ز  ُو يريمز   يت  ...( وي لك جقي : )سألءزِّ  يهدنزِّ  )رهال   زضال   ُو دة إنازن ز،( وجممد ن التح
مت  ا  ُو ن ي ذلك(  وي لك   ااايءت َّ لك ان واتت بقيلك: )إناز َّااا)إنازل( وجتخد  ز  ُو هياد  ن ز سم  

بت ف يءت ذلك ان   إلْ  ؛ل  قلت: )سألءزِّ ويزل إنازن ز!( وجَّو  وه،ك وجقطد  ذممَات  وواتات بزلضد 
 . (109) قيلك: إنازن ز لئ م ز ُو ل َّ ا ُو مبخال  ُو ن ي ذلك"

)الاحطييً ُلتزظ:  والاحمط ط   عزنت  اللحتب   قيحا  و يزدا  والاحه  ب   والاحتخ ب   والاحطريً     
( اير ا ل،ز ُار بزلغ  ت َّءز  الاحري؛ . ومن نءز يزنت  عرا جضز ر القرائن إضز   إل  قريء   واإلطزل 

 ل؛ .  الاحءغ ب د؛ث إلح الاحهب؛ر ان مالمً اليهت ودريزت الناد َّ زل لت،ب يل؛ر من ُدمز  الاحرا
 ُديا   ُود ازنا ز  انازذب الاحءغ ب والءحبر لب ازل دور الماعلد ب  ت َّءاز  الاري؛ا   وذلاك  ت "...

 الءد ،زي  وجهق   جزرا  وجةخلحل جزرا  َّ،ز مديح    ؛ر درف ح    ةبادُ الءحيب  ت ن؛ئزت  ونت الءحبرات  الءحيب

 مطلق  لزنت  وررمز اا راض  ن ي ل  ؛،ز إداااااااااازرات  ت العالَّ وررحمز جةقلحل  ويمي  جعلةر وررمز جزرا 

ُاط؛ت ن ِّ الءحبرات  زمع ل؛اتااااايحر  ولاتخ ب العالَّ. وررحمز  اإلدااااابزع  ولاهريف القطع  وإلنمز  الااااااح
ا واللد قل ن؛ئزت جتاا؛ر َّ،ز دالح  ال  ُديا  ُررى من ُديا  القزئل إنت ما ؛د ر ُو  ضاابزل ُو  بزل دح

مهت َّا،د د ُو جضااااااروع ُو  ؛ر ذلك. وررحمز ااااااازرت المهزنت مخالت    جتاااااا؛ر بت ماااااااادره  للمقي 
ب ز و ؛ر ذلك"   . (110) بزراال ،ز  ملل ُلح الءحبرا قد جنهل الخبر اسات،زم ز واألسات،زَّ جهنو

ويدرل الاحءغ ب  ت جتااااء ف الارال؛  َّ؛ن اإلربزر واإلنشااااز  إذا  زَّت ُداا األسااااات،زَّ ملال  
ََ  ﴿بزإلربزر واألسااااااااااات،زَّ من قيلت جهزل :  (111)  الاحري؛ . جليح ن ِّ الم؛َّا  ت قرا ا )آَمْءاةْب(ان   قَا

ا َأه   َََ رُِجوا ِمنَ   ُ ََِِد نََِة لُِت ٌر َمَكر ُوُوُه ِف ا َاا َلَمك  ُتم  لََُه قََبَ َل َأو   َذَو َلُكم  ِنوَّ هََ َ   ِفر َعوُو  َمنَ  و  ا فَََ سََََََََََََ َََ  َ
د؛اث إلح اآليا  ج مت ديار ا َّ؛ن  رايل والاااااااااااااااح را.  قاد دلاحت قرا ا اإلربازر ال     (112)  ﴾تََع َ ُمووَ 

الَّ  ابح آار الاري؛  القرآنتو جعل ف الدحألل  ألساااا ضااازر  الاحير خ والاحقريع إليمزن،ب بميسااا  ال ت الااااح
يرا الات وقهيا  ؛،ز من رال  قرا ا األسااااااااااااات،زَّ األساااااااااااااءعزر د  لاقرير ا  ب  ه ل،ب  ت ن ر التااااااااااااو

 .(113) رايل 
د الاحري؛ا  القرآنتد  َّ؛ن القرا ج؛ن مبءت ال  إدرا  المخازطا  ُلح اإلربازر أل يت؛ادنب   إلح جهادو
ز  ت نتيس المخزطب؛ن بأنح،ب    ،ب يهلمينت  ولعنح الاحري؛  اآلرر آار األسااااااات،زَّ ل ميل ُللر رسااااااير 

َ  تََع  ال  ميااد مع القاال بقريءا  لت  اح    و     عازل الاحءغ ب ُقيى جاأا؛ر ا  ت المخازطا   َ ُموَو﴾﴿فَََ سََََََََََََ
 ود ه ز ألنابزنت.
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د الاري؛   يت بزل،مَّا( قزَّ َّيظ ت  جتاااااااا؛ريح   ل،ز ُار  زال  ت جهدو  زلاحءغ ب ) ت ر ع التاااااااح
؛يطتو )ت  اتة القرآل ال  اشرا ُوهت ...   نااااااااااااااا(:911:  من األسات،زم ح  إل  الخبريح   يقي  الاد  "مدح

 .(114) ومدو الترق  ن ي: )آآلل(  انحت يترد ق َّ؛ن األسات،زَّ والخبر ..."
د  وي ،ر دور الماعلد ب  ت جليين الاحءغ ب َّءيمازت ااااااااااااااازاادا ونازبطا   ؛اهادد الاري؛ا   وجا ادح

 ُنمزطت المخالت  دارل الءحصد  ممحز   دد   إل  سبمت ودبمت.
 :الوقف .2

التح  َّء ح  اسائءزف  قريء  ايج ح  "عبزرا ان قطع  ف ت ازدا  العلم   مء ز  ةاءتحسة  يت ال  
( الممايرا والمتايد    ت قي : (115)  ..."  القرا ا . ي ت ذلك هل َّز  ت دألل  درف الياو بهد )إلح

( قز  ف ت:  )ُر ات دزب ز وإنحت يتخر  يمئ (  د؛ث اقد س؛بييت بزب ز اءيانت: )ن ا بزٌب من َُّياب  َُلح
. وإل دئَت دملت "لأنحك قل : ن ا اَّادا   ولب يةنهل  العالَّة ال  ُر تة َت: ُر اةتة َدزب ز ون ِّ دزلةتة  جقي ة

 . (116)  العالََّ ال  التهل  تا َت"
زب وق  ال  )دزب ز(   ت ن ا الءحصد  ي ،ر دور الماعلد ب  ت الاحري؛   إذا ُراد َّ زل دز  الشح

العالَّ لب زل دزلت  ومن ابح دلحت  الياو ال  األسااائءزف وال زل ح .  إذا لب ويااار نمَّا إلح ابح اساااأن   
 يق  ال  )دزب ز( هز  لت ُل يتاً ال،مَّا  وجعيل الياو ازطت .

د الاري؛  َّ؛ن دق ق  القي  وظءد ؛حات وجعيل قريء  اليق   وينرى القي  مةنرى ال حند    ؛اهدح
َّ زل التزرق َّ؛ن الاري؛ب؛ن من رال  جأويل مهء  التهل المضزرع المابيق  لزدت  ان دور الماعلد ب  ت  

( يقي  س؛بييت:  بزألسات،زَّ  ت س زق القي  المخالط بزل حند    تت بزبٍّ اءيانةت: )ن ا بزٌب من َُّياب  إ لح
 ( ملل: "وسألت  ينس ان قيلت: )ما  جقي : ُنحت مةءطلل،(   قز : إذا لب جةر ْد ال مزي   وههلت )جقي 

(  قلت: )ما  جقي : ُنحك ذان ،(. وإل ُردت ال مزي   قلت: )ما  جقي : إنحك ذان ،( يمز   )ج نو
 .(117)  ُنحت يني  لك ُل ج مت  اقي : ما  جقي   يد مءطلل،"

َُلُم  ﴿  ال  قيلت جهزل :  (118)   وقد آار الءح ب القرآنتو اليقيف وهيرز   من قيلت ﴾  َفََل ََي ُزن َك قََو 
َُلُم  ِنَنَّ نَََعَ ُم َما ُ ِسرُّوَو َوَما  َُع ِ ُنووَ ﴿  ل :جهز َفََل ََي ُزن َك ﴿  "لي ُلح قزرئ ز قُر:   ااا  (119)  ﴾َفََل ََي ُزن َك قََو 

َُلُم  ِنَنَّ نَََعَ ُم َما ُ ِسرُّوَو َوَما  َُع ِ ُنووَ  وُامل القي   ؛،ز بزلءحت     ﴾ِنَنَّ ﴿وجر  طريل األَّادا  َّاا    ﴾قََو 
( بزلقي  يمز  ءتبت بزل حند  لقل  المهء  ان ه،ات ُو الت ان طريقت   ال  م ن  من  ءت  )ُلح

الَّ م َّون ز لقيل،ب:     ون ا يتر م محن جهمحدِّ  ﴾ِنَنَّ نَََعَ ُم َما ُ ِسرُّوَو َوَما  َُع ِ ُنووَ ﴿وههل الءحبتح ال ت الاح
الا بت  وأل يني  للمأميرين ُل  انيح وا ف ت" وضرٌب من اللح ن أل  .(120)  جني  التح

َُلُم  ِنوَّ الِعزََّد َّلِلَِّ ﴿وقاد ل ب اَّن هرير  ت يااااااااااااااار نمَّا إلح من قيلات جهازل :   َوَ  ََي ُزنَ َك قََو 
ِمصُع الَعِ صمُ  َََّ لب يهمل  ؛،ز   لب يهمل  ؛،ز القي  "الح ذلك ربر من هللا مبادُ  و (121)  ﴾َجَِصًعا ُهَو السَََََ

لب يمن من ق ؛ل  المشاااااري؛ن  وأل   ﴾ِنوَّ الِعزََّد َّلِلَِّ َجَِصًعا﴿القي   الح القي  بت قي  المشاااااري؛ن  وقيلت:  
 .(122) ني من ربر اء،ب ُنح،ب قزليِّ"
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ا ال  القتد الهزَّ لآلي   ﴾  ِنوَّ الِعزََّد َّلِلَِّ َجَِصًعا﴿ نمل    اسائءزف ح  ال  سب؛ل الاحهل؛ل وااامزد 
َُلُم  ﴿ول ات م م ح  القي  ان المشري؛ن  ل ا يزل اليق  واهب ز ال  قيلت جهزل      انحت لي يزل ﴾قََو 

ت     قد دا ع ان الاحيد؛د ونزضل لارس خت  وج محل من ُهلملسو هيلع هللا ىلصمن قيل،ب مز يزل امح  داعٍّ ل َّل الءحبتد   
 . (123)  العل؛ر

ديح   ت َّءز  الاحري؛  اءد إهرا  القي  مةنرى   ويمش  س؛بييت دور الماعلد ب  ت َّ زل الاحهدو
( ويزل قبل،ز قي    إل قتد الماعلد ب بزلقي  (124)  ال حند      إذا هز ت النمل  األسم ح  المتدحرا َّاا )إلح

(  دق قات دةملت  النمل  ال  دمزي  قي  لاقع  ت م لد    نت  دمزي  القي   ويةارت  ال،مَّا )إلح
 اقي : )ما  جقي : إنحك ذان ،( ال  ال مزي   وإْل قتد الماعلد ب بزلقي  ال حنح دةملت  النمل  ال   
ُنح،ز متهي  بت لاقع  ت م لد  نت  ال  المتهيل ح   وجقي : )ما  جقي : ُنحت مءطلل،( ال  مهء   

(ال حند   و ةا ت ال،مَّا   .(125)  )ُلح
ا  وجيز ر ا ااااااا ح  الدحألل  و ت ن زَّ الهرر ح   رجبط اليق  بزلبء   الاحري؛ب ح   وجال مت  و ااااااازد 

ز. ملااز  ذلااك: اليق  ال  قيلاات   تَََ طَ ﴿واراال اا  اٍء ﴿ ت قيلاات جهاازل :    ﴾اخ  َََُل احلَصََاُد الَدُّنصََا َهمََ ا َم ِنَّنَََّ
اِء   مََ َزل نََاُه ِمَن السََََََََََََّ ٌُ أَنَ  َُ واألَنَ عََا تَََ َط بَِِه نََبََاُت اأَلر ِِم َِمَِّا َيَ هَُُل النََّا ي اد  إررازلا ز مهءيياَّز    (126) ﴾فََاخ 

تَََ طَ ﴿للاحري؛اا   الح اليق    دد   إل  جقااد ر  اازااال للتهاال   يهيد ال  المااز  وناا ا به؛ااد  يقي    ﴾اخ 
تَََ طَ ﴿َُّي د حزل :"واليق  ال  قيلت   لقرآل  انحت جتع ك للعالَّ الماحتل أل يني   ورزاح   ت ا ﴾اخ 

ع ف  ُأل جرى ُنحت لي  التااااااح  ً المهء   التتاااااا ً اللحتب وذنزب إل  اللويَّ والاحهق؛د  والمهء  الضااااااح
م؛ر  ت يءزي  اءت   ق؛ل: بزألراالط نبزت اارض  ُو بزلمز  نبزت   اارحح بإظ،زر األساب ال   الضاح

 . (127) وربر لضه  ن ا اإلسءزد وقررت من ادَّ اإل زدا" اارض  لب يمد  ءهقد يالَّ من مبادُ
وجق  قريء  اليق  سااااالاااااال  الدو هزت العالم ح   لاعيل اليقزئع العالم ح  )الاحرال؛ ( ماااااااقلح   
المهء   وياألح اليق  يملاد ل متتااااااااااااااال  من متازااااااااااااااال النملا . ي ،ر ذلاك  ت ال نازج اللويي  َّ؛ن  

ا ال  اليق  ال   ال؛َّيد د   والعاازئتد   د؛ث اناتار ااوح  ال  اللحزنت  ت دضاير الرحدا؛د  اسااءزد 
زار:  قتدِّ الماعلد ب  وذلك اءدمز قُر قي  الشح

ةةةةةةةةةةةةةةيُر ُمْهةةةةةةةةةةةةةةةراا                 ال   (128)  َيُكةةةةةةةةةةةةةوُن، المْهةةةةةةةةةُر ُمْهر  ال َيُكةةةةةةةةةةةوُن العِّ
ا؛ٌ   أهزبت ُلح ف ت إقيا    ُونحت ين  ُل  الب؛ت   ت لزل العااااااااازئتح  إلْ  ال؛َّيد و  سااااااااأ   قد 
هر ااااااياٌب  الح العالَّ قد جبح   ُنحت ال  مءتاااااير ز اللحزنت يميل الم،ر : "الشاااااد  ربر يزل   قز  ال؛َّيد و

 .(129) ل(  ابح اساأن   قز : الم،رة م،ٌر"اءد قيلت )أل يمي 
َّ؛ءمز ُرى العازئتو ُلح  ت ر ع يلم  )مةْ،ٌر( اللحزن   إقيا   وني ا؛  ن ي ٌّ اروضتٌّ ازرٌض 
ياب نتب،ز  انح،ز ربر يميل. إألح ُلح ال؛َّيد ح قُر الب؛ت ال  د هزت   ت قزف   الب؛ت  ت ن رِّ  والتح

بزساخداَّ قريء  اليق  ههل همل  )أل   لالم ح   يميل(  ور، ا  اليق  ونت سما  رف ت  ال  )أل 
زار الماعلد ب ُنشد: )أل يميل   يميل( أل ال  َّ؛ء،ز ور؛ن مز بهدنز  ،ت جيي؛د لمز قبل،ز   عألح الشح
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ل من مبادُ  وني الم،ر ااوح   والخب ا مااأنت ز مميح ر الم،ر م،ر ا أل يميل( ووق  ابح َّدُ يالم ز هد د 
 . (130)  وني الم،ر اللحزنت

 قريء  اليق  من رال  دور الماعلد ب جازادِّ ال  إازدا َّءز  الميق  اللويي د   وذلك ألساعءزِّ  
د الاحري؛  وقت ز واسائءز  ز لاهبد ر ان د هزت يالم ح  مااقزا من اليقيف دالح    الق م  الدحألل ح  من جهدو

ا ل،ز. والماعلد   د ذلك الءمط من  ؛رِّ.    ال  وقزئع يالم ح  مءهَّل  ان  ؛رنز ُو اماداد   ب ني من ي دد 
 :الخاتمة

 :أهم نتائج البحث
ُوساااااااط ع ُل ُسااااااند ل بهض مز جبح   الب ث  ن ا بت ُراب يممن ُلْ  مز إل  وااااااالت  قد  ُوليل 

ز وذلك ف مز  لت: ل إل ت جلخ ت   الاحياو
ؤي   ال ريزت اإلدزريح  اءد الماعلد ب ميهح،  ول،ز ُارنز  ت َّءز    .1 الاحري؛  وذلك ن ي: )الرو

ز ان الهءزار الليييح . بد   وال حوق( ونت اءزار  ؛ر ليييح  رزرج الءحص ايض  مع  والشح  والاح

الاحري؛   د؛ث قلد لت الماز   الَّحمء ح   ت  .2 َّءز   للماعلد ب قزادا لضبط  هيريح   ال زل  الشو
 ت الماز   الَّحمء ح  بإطزل  الهءزار اللويييح   ت    س زق الاح   ر  وس زق الءح،ت  والاحطييل

الاحري؛    دد   إل  جتييت القتد يمز  ت إسقزط بهض اءزار الاحري؛    ت ن ي: )َوإيحزَ  
(.   زل  الماعلد ب الءحتا ح  جاطلح  سرا   ت اادا  والهنل   بتح بتح التح (  )التح ْد  َوإيحزَ  اجحل  َبزا 

  رِّ من وقيع المخيف. ت ج   

قريء  الهالم  اإلاراَّ ح  جزبه  ألرا زر الماعلد ب  ول،ز ُارال: ُار مهءي ٌّ جزبع ألرا زراجت   .3
ُوار لت تٌّ  ت ضبط الاحري؛   ن ي: ر ع )دمزل ة ال ط ( للدحألل  ال  اليا  واإلربزر  

اب و   ال حَّد .ب زل،ز  يَّ الق زم   ونتب،ز )دمزلَ  ال ط ( ال  القطع للشح

ب  ت جءيوع قريء  الهالم  اإلاراَّ ح   يمز  ت ا ي  المضزرع   .4 ارا زرات الماعلد ب ل،ز ج مو
الياو(  )التز    ااداا  بقريءات  مابيق ز  يزل  إذا  والرح ع   الءحت   ال ت االم   جنامع  د؛ث 

َاء ت( بزلءحت اةء ت(  الياقه  بهد نتت ُو دب،ت  ت ااملل : )مز َجأج ؛ء ت َ اةَ دد     و)مز َجأج ؛ء ت َ اةَ دد 
 بزلرح ع.

ف ميل ارا زر الماعلد ب  ت دألل  الءحت  ههل اإلج زل مءف َّز نف  ز مطلق ز  والحل ال د ث   .5
ال ت  ُو يميل قتدِّ من اإلج زل: الءحتت مقارن ز بزل د ث  لي دتل اإلج زل لب يمن مهت  

ب  ؛،ز الءحتت  ُ : نتت اإلج زل ونتت ال د ث. وال  دد ث. ُمحز الرح ع  إلح ارا زر الماعلد  
 .  األسائءزف  ءقطع المهء  امحز قبلت  ف ميل اإلج زل مءف َّز  ويميل ال د ث دزاال 

قريء  البء   قريء  جري؛ب ح  يااهمل،ز الماعلد ب  ت مقزَّ القصد  وال مزي   ن ي الميز را َّ؛ن   .6
؛َّ ال  ال د  بقطع الءح ر ان  زالت  اةترف الميز را  المبءت للتزال والمبءت للمتهي  للاحري

 إل  اإلاالَّ َّيقيع التهل واأللاتز  بت. 

يخضاع الاحري؛  إلرادا الماعلد ب َّءز  ال  اانم   والهءزي   ت الاحقديب والاأر؛ر  يمز  ت  .7
رجب  المتهي  الات جخضاااااااااع ألرا زر الماعلد ب من د؛ث دت  ز وادم ز  لت ال ري  اا ق ح   ت 
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 الاحري؛   واللوي  جامً لت َّ لك.
وساااااااااااااارورِّ ودَّنات و ضاااااااااااااابات اءاد َّءاز    اااماد الماعلد ب قريءا  الاحءغ ب للاحهب؛ر ان  ردات .8

يت ُو ا ال  جطييل التااااااااااااااح جتخ مات  ف  ا ف  جطيي ات  ُو  جقتاااااااااااااا؛رِّ  ُو  الاحري؛ا   ااامازد 
 الءحهت ليضيح الاحءغ ب  ت ُدا  الماعلب للاري؛ .

يااااااااااااااهمل الماعلد ب الاحءغ ب لر ع اللحبس اءد د ف األسااااااااااااات،زَّ  نل  بق  الاحري؛  ال   .9
إل  اإلنشااااااااااااااز ،  ازلاحءغ ب  ت ُدحى وظ تا؛ن: وظ تا  ن يياح  دألل اح  ظ،رت   الخبرياح  َُّ  ا يح 

 ت جءم ط الاحري؛  القرآنتد  إل : جقرير واسااااااات،زَّ  ووظ ت  جهب؛ريح  جنلحت  ت انتهز   رايل  
 ودارجت واساءعزرِّ إليمزل الاح را.
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اب    الهقد  . وقد ذن  إل  ُل ُاءزف الدألألت ال  المهزنت رما : "ُول،ز اللتب اب اإلدزرا  اب  78/ 1    والتبيينالبيان  النزدب     ( 20)

 والءتب  نت ال ز ". نتب   اب ال ز  الات جام   الخط  
 . 77/ 1/  1   والتبيينالبيان النزدب   ( 21)
 .69ص َّ 1998 العا   ازلب  متر  القزنرا  الخزما  الطبه     الداللةعلم  امر   ء ر: ُدمد مخازر  ( 22)
 .  130/ 2–270   253/ 1 الكتاب س؛بييت   ( 23)
 .  344ص   واإلجراءالنص والخياب  َّيهراند   ( 24)
 .257/ 1   الكتاب  س؛بييت   ( 25)
  لبءزل  َّ؛روت  ااول  الطبه   اض م  م مد ابد الخزلل  ج ق؛ل: العرب،المقتضب من كالم    َّيد َُّي العبزس م مد َّن   المبرد  ( 26)

منل  يل        تداولية تحليل سيبويه للمفعول به دراسة    وندال  امرو    ويء ر:.  129/ 4  َّ  2010  والاي يع ازلب العا  للطبزا  والءشر  
 .329ص َّ 2013   17الاء     34الهدد  متر  دليال  هزمه    اآلداب  

 .329ص    تداولية تحليل سيبويه للمفعول به دراسة  وندال امرو   ويء ر: . 257/ 1   الكتاب  س؛بييت  ( 27)
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 .  273/ 1 الازَّل  المرهع  ( 28)
 .257/ 1 الازَّل  المرهع  ( 29)
 . 285/ 1   الخصائص  هءت اَّن    ء ر: ( 30)
زل:جمحزَّ    ء ر: ( 31)  .353ص َّ 2004 العا   ازلب  متر   القزنرا    الرابه   الطبه    ومبناهااللُّغة العربيَّة معناها  داح
 .  253/ 1   الكتاب  س؛بييت   ( 32)
مماب     متر    القزنرا   الرؤوف  طت ابد    ج ق؛ل:     النحو األشباه والنظائر في    بمر  هال  الد ن ابد الردمن َّن َُّت    الا؛يطت    ( 33)

 .268/ 1 َّ  1975 اا نري  العل زت 
 .273/ 1   الكتاب  س؛بييت   ( 34)
  ت    د.   المء؛ري   المطبه    متر الطبه  ااول   القزنرا      المفصلشرح   يع ش  مي ل الد ن يع ش َّن الت َّن    يع ش  اَّن    ء ر:   ( 35)
2 /25. 
 .274/ 1   الكتاب  س؛بييت   ( 36)
 .273/ 1 الازَّل  المرهع  ( 37)
 .338  331ص  تداوليةتحليل سيبويه للمفعول به دراسة  وندال  امرو  ويء ر:. 212/ 3   المقتضب  المبرد   ( 38)
 .274/ 1   الكتاب  س؛بييت   ( 39)
 .275/ 1 الازَّل  المرهع  ( 40)
 .275/ 1 الازَّل  المرهع  ( 41)
 .275/ 1 الازَّل  المرهع  ( 42)
دار  ري  للطبزا     متر    القزنرا    اللزن    الطبه       الدالليالنَّحو والداللة مدخل لدراسة المعنى النحوي    دمزس   م مد     ء ر:   ( 43)

 .86ص  َّ  2006 والاي يع والءشر 
 .232ص  ومبناهااللغة العربية معناها  دازل جمزَّ    ء ر: ( 44)
 .255/ 1 َّ  2006 العا  ازلب  متر   القزنرا   ااول   الطبه     واألدبمقاالت في اللغة   دازل جمزَّ  ( 45)
احبي في فقه اللغة   يريز َُّي ال ا؛ن ُدمد َّن  زرس َّن     زرس اَّن    ( 46)   الشييمت متطت     ج ق؛ل:    كالمهاوسنن العرب في    الصَّ

 . 77ص َّ 1963 والءشر  م سا  َّدرال للطبزا   لبءزل   َّ؛روت   ااول  الطبه  
 .28ص   اإلعجاز دالئل   النرهزنت   ( 47)
 .69ص   النحواإليضاح في علل  الَّهزهت   ( 48)
 .4  3اآلي   الماد  سيرا   ( 49)
  اللزلل   الطبه     ض ف  ديقت    ج ق؛ل:     القراءاتالسبعة في    الام مت  َُّي بمر ُدمد َّن ميس  َّن العبزس    منزند  اَّن     ء ر:   ( 50)

 .270ص َّ 1988 المهزرف  دار  متر   القزنرا  
 . 375/ 5  وإعرابهمعاني القرآن   والَّهزج    98/ 3   القرآن معاني   الترا     ء ر: ( 51)
    315/ 2  َّ  1954  الخزننت مماب    متر   القزنرا   سَّي؛ن  م مد   اد    ج ق؛ل:   القرآنمجاز   الا مت  مهمر َّن الملء     اب؛دا  َُّي    ( 52)

  العا   ازلب    متر   القزنرا   ممرَّ  ابد الهز  سزلب    ج ق؛ل:    السبع الحجة في القراءات  َُّي ابد هللا ال ا؛ن َّن ُدمد    رزلييت  واَّن  
 .377ص َّ  2007

 . 451  / 6   السبعة الحجة للقراء  التزرست   ( 53)
 .375/ 5  وإعرابهمعاني القرآن   الَّهزج   ء ر: ( 54)
 .70/ 2   الكتاب  س؛بييت   ( 55)
 .164/ 1   الكتاب  س؛بييت   ( 56)
 . 14ص     القرآن تأويل مشكل  قا؛ب   اَّن   ( 57)
 .28/ 3   الكتاب  س؛بييت    ء ر: ( 58)
 .30/ 3 الازَّل  المرهع  ( 59)
 .153/ 2  النحواألصول في  الاراج اَّن    ء ر: ( 60)
 .30/ 3   الكتاب  س؛بييت   ( 61)
 .14/ 2   المقتضب  والمبرد     160/ 1   القرآن معاني   الترا     ء ر: ( 62)
 .258/ 3   الخصائص  هءت  اَّن   ( 63)
 .112اآلي    اااراف  سيرا   ( 64)
 .37اآلي   الشهرا   سيرا   ( 65)
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 .120اآلي    اااراف  سيرا   ( 66)
 .40اآلي   الشهرا   سيرا   ( 67)
 .64/ 4 الحجة،  التزرست َُّي الت   ء ر: ( 68)
هرا  )  ( 69) ٌر َال  ٌب﴾.34 ت س زق آي  الشو ْن َدْيل تة إ لح َنَ ا َلَازد   ( ﴿َقزَ  ل ْلَمأل  م 
ٌر َال  ٌب﴾.109 ت س زق آي  اااراف )  ( 70) ْن َقْيَّ    ْراةيَل إ لح َنَ ا َلَازد   ( ﴿َقزَ  ل ْلَمأل  م 
 .58اآلي   البقرا  سيرا   ( 71)
 .161اآلي    اااراف  سيرا   ( 72)
 .47 40اآلي   البقرا  سيرا   ( 73)
 .138اآلي    اااراف  سيرا   ( 74)
رر في تناسب اآليات والسور  امر  َّرنزل الد ن َُّي ال ان إَّراه ب َّن  البقزات  ( 75)   دياد ت:ررج ُدزد لت والل ال ت ووضع نظم الدُّ

 .135/ 8 َّ  1995 الهلم   دار العا   لبءزل  َّ؛روت  ااول  الطبه   الم،د   الر اق ابد 
 .69ص  َّ  2004 لبءزل   َّ؛روت   ااول  الطبه     تداولية استراتيجيات الخياب مقاربة لغوية  الش،ر   ابد ال،زد   ( 76)
 .99اآلي   اانهزَّ سيرا   ( 77)
 .141اآلي   اانهزَّ سيرا   ( 78)
 .96-95اآلي   اانهزَّ سيرا   ( 79)
 .141-136اآلي   اانهزَّ سيرا   ( 80)
 .92ص  ه 1426 امحزر  دار  ااردل    امحزل  اللزن    الطبه      القرآنيبالغة الكلمة في التعبير  الازمرائت  زضل  ( 81)
م مد َّ،نت    ومراهه : ابد ال ل ب الط زو     ج ق؛ل:     القاموس تاج العروس من جواهر    ال ا؛ءت  الا؛د م مد مرجض     الَّر؛د     ( 82)

 .ه(ب  )ش مزدا   َّ  1968 العييت مطزبع دميم   الن؛ل  دار  العييت   ااول   الطبه      راج  ااار  وابد هللا ُدمد 
متطت     متر    القزنرا    ااول   الطبه       للرافعي المصباح المنير في غريب الشرح الكبير    الت  ُدمد َّن م مد َّن    الت؛يمت    ( 83)

 .304ص  ت   د.  ال لبت  البزَّت 
 .81ص   اإلعجاز دالئل   النرهزنت   ( 84)
 . 107/ 1  َّ  1993  العا  ازلب    متر   القزنرا   ااول  الطبه       القرآنيدراسة أسلوبية للنص    البيان في روائع القرآن  دازل جمزَّ    ( 85)
 .5اآلي    اااراف  سيرا   ( 86)
 .270/ 4  المحيطالبحر   د زل  َُّي  ( 87)
 .67/ 1 القرآن، البيان في روائع  دازل جمزَّ    ء ر: ( 88)
 .136ص    اإلعجازدالئل   النرهزنت  ابد القزنر  ( 89)
 . 2/245  النحواألصول في  الاراج اَّن   ( 90)
 .36/ 1   الخصائص  هءت  اَّن   ( 91)
  لبءزل   َّ؛روت   ااول   الطبه     اللب؛ات  ع زد    ج ق؛ل:    الزجاجيالبسيط في شرح جمل    الباات  اب؛د هللا َّن ُدمد    الرر ع اَّن َُّت    ( 92)

 . 280/ 1 َّ 1985 اإلسالمت  دار اليرب 
 .209ص  ومبناهااللغة العربية معناها  دازل جمزَّ    ء ر: ( 93)
 .337ص   اإلعجاز دالئل   النرهزنت   ( 94)
 .135ص   اإلعجاز دالئل   النرهزنت   ( 95)
 .69/ 1   القرآن البيان في روائع  دازل جمزَّ  ( 96)
ُامز  ندوا    الاهيدي     هدا   ااول   الطبه       اللغويةموقف النقد العربي التراثي من دالالت ما وراء الصيغة    دازل  جمزَّ     ء ر:   ( 97)

 .891ص َّ  1988 واللقز ت  اقدت  ت نزد  هدا اادَّت 
  َّ 1989  لمتري   ا مماب  ااننلي    متر    القزنرا    ااول   الطبه      سيبويهفي كتاب    عناصر النظريَّة النَّحوية  ب ؛ر   سه؛د     ء ر:  ( 98)

 .158ص
 .80/ 1   الكتاب  س؛بييت   ( 99)
 .473ص    اإلعجازدالئل   النرهزنت  ابد القزنر  ( 100)
 .7اآلي    القمر  سيرا   ( 101)
 .174/ 8  المحيطالبحر   د زل   َُّي  ( 102)
رل؛ل    ج ق؛ل:     التأويلالكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه    امر  َُّي القزسب م ميد َّن    الَّمخشر      ء ر:   ( 103)

 .655/ 5َّ  2002 لبءزل   َّ؛روت   ااول  الطبه   د  ز 
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 .83ص   اإلعجاز دالئل   النرهزنت   ( 104)
 .333/ 1   واألدب مقاالت في اللغة  دازل . وجمزَّ 39ص    اللغة علم  بز   ُسس مزريي   ء ر: ( 105)
 .220/ 2   الكتاب  س؛بييت   ( 106)
 .370/ 2   الخصائص  هءت  اَّن   ( 107)
 .259/ 1   المحتسب  هءت  اَّن   ( 108)
 .371/ 2   الخصائص  هءت  اَّن   ( 109)
  َّ 1958  اام؛ري   المطبه     متااااااار    القزنرا    اانيانت  ُدمد   اد   ج ق؛ل:   الشةةةةفاء،   هللا  َُّي الت ال اااااااا؛ن َّن ابد    سااااااا؛ءز  اَّن   ( 110) 
4 /198 . 
   السبعة الحجة للقراء    التزرست َُّي الت     ء ر: وقرُنز البزقيل ال  األسات،زَّ ُ  َّ،مَّج؛ن.    واددا  قُرنز دتص بزإلربزر ُ  َّ،مَّا    ( 111)
4 /70. 
 .123اآلي   اااراف  سيرا   ( 112)
 .472/ 1  الكشف وممت     70/ 4   السبعة الحجة للقراء  التزرست َُّي الت   ء ر: ( 113)
  ا؛دا    الطبه     إَّراه ب  م مد َُّي التضل    ج ق؛ل:    القرآن اإلتقان في علوم    بمر  هال  الد ن ابد الردمن َّن َُّت    الا؛يطت    ( 114)

 . 1/98 َّ 1997 الهتري   المماب    َّ؛روت  
    َّ؛روتالطبه  اللزن       ام؛رات ج ق؛ل:  يريز     العشرالنشر في القراءات  اَّن النَّر   َُّي الخ؛ر م مد َّن م مد الدمشقت     ( 115)

 .189/ 1   2002َّ لبءزل 
 .122/ 3   الكتاب س؛بييت   ( 116)
 .142/ 3المرهع الازَّل   ( 117)
  لبءزل   َّ؛روت   ااول   الطبه     المَّيد  ُدمد    ج ق؛ل:   واالئتنافالقيع    إسمزا؛ل َُّي ههتر ُدمد َّن م مد َّن    الء زس    ء ر:  ( 118)

 . 434ص َّ 2002 الهلم    دار العا  
 .76اآلي   يس  سيرا   ( 119)
 .  14ص  القرآنتأوي مشكل  قا؛ب   اَّن   ( 120)
 .65 اآلي   ينس سيرا   ( 121)
 .182/ 11   البيان جامع   هرير  اَّن   ( 122)
 .  433/ 2   القرآنالبيان في روائع  دازل  وجمزَّ    471/ 1   القرآن معاني   الترا     ء ر: ( 123)
نءز  ُرره  دروط إلهرا  القي  منرى ال ن  نت: ُل يميل التهل مضزرا ز  ُول يقتد الماعلد ب بمالمت المخزَطَ   ُول يميل    ( 124)

 .  122/ 1  الكتابيةتتل َّ؛ن التهل واألسات،زَّ بتزال  ؛ر ال رف والمنرور ومهمي  التهل   ء ر: س؛بييت    ُوألمابيق ز بزسات،زَّ  
 .  122/ 1  ب الكتا ء ر: س؛بييت   ( 125)
 .24 اآلي   ينس سيرا   ( 126)
 .144/ 5  المحيطالبحر   د زل  َُّي  ( 127)
معجم األدباء إرشاد األريب إلى    الرومت يزقيت َّن ابد هللا    ال مي  والب؛ت من منَّو  الرمل  والخبر اءد    قزئلت لب ُق  ال     ( 128)

 .  1742/ 4 َّ  1991 اإلسالمت دار اليرب  لبءزل  َّ؛روت  ااول  الطبه   عبزس إدازل   ج ق؛ل:  األديبمعرفة 
  ج ق؛ل: طت ابد الرؤوف  الطبه  ااول   القزنرا   األشباه والنظائر في النحو الا؛يطت  هال  الد ن ابد الردمن َّن َُّت بمر   ( 129)

 .254/ 3َّ  1975متر  مماب  العل زت اا نري   
 . 254/ 3  األشباه والنظائرالا؛يطت   ( 130)
 
 

 

 

 

 



 (44-16الصفحات )|  2021| أيلول  الثاني( القسم 47( العدد ) 13| مجلة آداب الفراهيدي | المجلد ) بنت عبد هللا عبيد العصيميد.  بسمة 

41  P a g e |  

J.A.A | TU 
 

 المصادر والمراجع

  القزنرا  متر   1  طإيضاح الوقف واالبتداء في كتاب هللا عز وجل اَّن اانبزر   َُّي بمر م مد َّن القزسب َّن بشزر اانبزر     -1
 َّ.1971ه  1390

  ط  َّ؛روت      جت  ً ومراهه : م مد الضبزع  د.العشر   في القراءات  النشر اَّن النَّر   َُّي الخ؛ر م مد َّن م مد الدمشقت    -2
 ت.  لبءزل  م سا  الرسزل   د. 

ط  بيداد  الهراق  مطبه  الهزنت       ج ق؛ل: ميس  َّءز  الهل؛لت  د. اإليضاح في شرح المفصلاَّن ال زه   َُّي امر المزل    -3
 د.ت.

  لبءزل   َّ؛روت    4التالت  ط  نابد ال ا؛  ج ق؛ل:  األصول في النحو اَّن الاراج  َُّي بمر م مد َّن س،ل َّن الاراج البيداد     -4
 َّ.1999 الرسزل   م سا  

  متر    القزنرا      1ط  الاريت    ابد هللا  ج ق؛ل:     القرآنعن تأويل آي    جامع البيان  الطبر   َُّي ههتر م مد َّن هرير    هرير  اَّن   -5
 َّ.2002 ه  1422 ننر  دار 

 َّ.2011  للعازب ال،؛ئ  المتري     متر    القزنرا     5ط   الءنزر ج ق؛ل: م مد الت      الخصائص   هءت َُّي التاً المزل َّن    هءت اَّن   -6
   4ج ق؛ل: الت الءند  نزا  وابد ال ل ب الءنزر وابد التازح دلبت  ط    عنها المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح   -7

 َّ.1994 ه  1415 اإلسالم   المنلس ااال  للش ول  متر   القزنرا  
 ه. 1408 يل؛ر  دار اَّن  سيريز  دمشل     1مز ل المبزر   ط ج ق؛ل:  العينفي اسم المفعول من الثالثي المعتل المقتضب  -8
  َّ؛روت     1ط  ممرَّ  ابد الهز  سزلب    ج ق؛ل:    السبع الحجة في القراءات    رزلييت  ال ا؛ن َّن ُدمد َّن    ابد هللاَُّي    رزلييت  اَّن   -9

 َّ.1979 ه  1399 الشروق دار   لبءزل 
َّن    س؛دِّ  اَّن   -10 إسمزا؛ل  َّن  والمحيط    س؛دِّ  الت  من    ج ق؛ل:     األعظمالمحكم  مه،د    متر    القزنرا    ط   د.   الهلمز  همزا  

 ه.  1377 الهرر   المخطيطزت 
  َّ؛روت    1ط  َّد ي   ُن س  ج ق؛ل:    الزجاجي شرح جمل   اإلدب؛لت  َُّي ال ان الت َّن م من َّن م مد ال ضرمت  اتتير  اَّن  -11
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