التباين الداللي لآليات المتشابهة
في القرآن الكريم

أ.م.د .رعد نعمة راضي
جامعة ميـسان  /كلية التربية األساسية

المقدمة :
الحمددددد رع العدددددالمية و لالمدددد أ لالسددددد م علدددددح أ,ددددر
الطيبية الطاهرية ,لبعد :

المرسدددددلية سددددديدنا محمدددددو لعلدددددح لددددد

فدددان المتل آلمددد ليدددا ال قدددر ن المدددريع يقدددت عتدددد يدددا متوددداب ة فدددي الللدددأ للمت دددا م تللدددة فدددي كلمدددة أل
أكثدددر مدددة ج دددة التقدددديع لالتدددللير أل الدددفكر لالحدددف و أل األفدددراد لالتثتيدددة لال مددد و أل مدددة ج دددة اسدددتعما
االسدددع فدددي مسضددد لاسدددتعما اللعددد فدددي مسضددد لدددر و لريدددر هدددفا ممدددا وددداب ال قدددارع معتدددا لالتلدددت
ل تسع للظ 0
للتددا أن نتسددان عددة سددبت هددفا التبدداية و لمددايا جددان هددف اليددة ب ددف المددي ة لاليددة المتودداب ة ل ددا
بالمي ة االلرى و إي البد أن يمسن هتاك سبت .
لقددد لجدددنا أنلسددتا مودددلدية إلددح تبدد هددف الظدداهرأ لالبحددت عت ددا فددي المتددت التددي تتددال أسددرار
التعبيدددر القر ندددي للطا لددد لعللددد هدددفا العلدددع الدددفم يقدددسم فدددي مت ددد علدددح اعتمددداد الحددد الل دددسم لاسدددتقران
مدددلسال األللددا فددي القددر ن المددريع و لمددة لددع االاتمددام إلددح المقددام لالمتاسددبة لريددر يل د مددة القددرا ة التددي
عية علح ف ع التص 0
لقدددد ار ليتدددا ل دددف الدراسدددة لطدددة قسام دددا المقدمدددة ل مددددل لل لدددة مباادددت للا مدددة تقاسدددع فدددي
ممسنا هفا البحت لعلح لفق التر يت اال ي :
م مسع ا آل
مقدمة البحت ليتاط ب ا بيان دلاف البحت ل حديد لطت
لمدددددل البحددددت ليعتددددح بتعريددددت التبدددداية الددددداللي ل حديددددد مل سمدددد و أ آلمددددا المبااددددت لهددددي المحددددالر
مددص األل مت ددا لدراسدددة التبدداية الدددداللي فددي اليددا المتوددداب ة علددح مسدددتسى
االساسددية للدراسددة فقدددد ل آل
الملدددردأ و ل المبحدددت الثددداني بسدددطتا المددد م فيددد علدددح التبددداية الدددداللي فدددي اليدددا المتوددداب ة علدددح مسدددتسى
التركيت 0
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لفدددي المبحدددت الثالدددت تاللتدددا أسدددباع لدلاعدددي التبددداية الدددداللي فدددي اليدددا المتوددداب ة وللتمتدددا البحدددت
صلتا إلي ا 0
متا في ا أهع التتا ج التي س آل
ب ا مة ل آل
إعتمدددد البحدددت علدددح م مسعدددة مدددة الممدددادر لالمراجددد القدددديع مت دددا لالحدددديت وفمدددة القدددديع اللدددرل
الل سيددددةي البددددي هدددد العسددددمرم ل ملددددردا اللددددا القددددر ن ي للرارددددت االصددددل اني ل أسددددرار التمرارفددددي
لررأ التللي يلل طيت االسمافي ل م ك التللي ي لل رناطي .
درأ التتزي
آل
القر ن ي للمرماني ل آل
لمدددة الحدددديت التعبيدددر القر ندددي ول لمسدددا بيانيدددة و لمدددة أسدددرار البيدددان القر ندددي ي للاضددد السدددامرا ي
ل التلسدددير البيددداني ي لبتدددو الوددداطا ل مدددة ب ردددة القدددر ني الامدددد بددددلم ل ل دددة القدددر ني ألامدددد م تدددار
عمددر لريرهددا مددة المتددت فم د عددة م مسعددة مددة التلاسددير الم تللددة لكتددت علددسم القددر ن ممددا هددس مثبددو
في قا مة الممادر لالمراج
لبعددد :فانتددا نقددر لنعتددر أنتددا لددع نددس هددفا المسضددسع اق د مددة الدراسددة وللمددة نرجددس أن نمددسن قددد
ألفيتدددا بعددد ,اقددد ولال ي لدددس عمددد ابدددة دم مدددة ال طدددل لالزلددد و فمدددا كدددان فدددي هدددفا البحدددت مدددة صدددساع
ف ددس مددة فم د ى عددالح لل د الحمددد ألالم ل لددرا م و لمددا كددان في د مددة لطددل لنسدديان لريددر يل د فمددة أنلسددتا
و لنسل ى عالح أن ال يحرمتا أجر الم ت دية .
المدخل :
التباين الداللي مفهومه ومصطلحه :
مددددة المعلددددسم آل
أن مددددة مقتمدددديا البحددددت – أم بحددددت -السقددددس علددددح ماهيآلددددة المسضددددسع و ألن يلدددد
ي ددددم الباادددت الدددح اقتلدددان ال طدددسا المدددحيحة فدددي مسدددار بحثددد ولمعرفدددة ماهيآلدددة الودددين تسقدددت علدددح
استعمال في الل ة لاالصط ح 0
التباين في اللغة واالصطالح :
ال ي ددددرل التبددددايةيفي الل ددددة عددددة معتددددح البعددددد بددددية ,ددددي ية أل التمييددددز بيت مددددا و جددددان فددددي مع ددددع
مقددايي الل ددة :بسن  :البددان لالددسال لالتددسن أص د لااددد و لهددس البعددد قددا ال لي د  :يقددا بيت مددا بددسن بعيددد و
1ي
لبُسن علح لزن ُاسر لاسر لبية  :البعيد أيما م و أم فر يي
لالتبددداية هدددس ممددددر مدددة بددداع التلاعددد الددددا علدددح الموددداركة لهدددس مودددتق مدددة بددديةي بمعتدددح بعدددد
ل انلمددد ي  :قدددس  :بددداية القدددسم  :أم ددداجرلا ل باعددددلا ول بددداية الدددرج ن  :بدددان كددد لاادددد مت مدددا عدددة
2ي
صااب و كفل في الوركة إيا انلم و لبانو المرأأ عة الرج ف ي با ةيي
لفددددي المع ددددع السسدددديا  :بدددداية األمددددران ددددايرا لالتللددددا و يقددددا ا لقددددو الملما ددددان فددددي الللددددأ
ل باي تتدددا فدددي المعتدددح وليقدددا  :بددداية المدددديقان  :اقترفدددا و ل ددداجرا و ل قاطعدددا و لسدددار كددد مت مدددا فدددي
أم كددد لاادددد لددد
ا دددا مسدددتق  000لالتبددداية  :ممددددر بددداية و يقدددا بيت مدددا بددداية فدددي الدددرأم  :الدددت
3ي
رأم م الت يي
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عرفددد ال رجددداني بقسلددد  :التبددداية مدددا إيا نسدددت أادددد الودددي ية إلدددح اللدددر
أ آلمدددا فدددي االصدددط ح  :فقدددد آل
لدددع يمدددد ااددددهما علدددح ,دددين ممدددا صدددد عليددد اللدددر و فدددان لدددع يتمدددادقا علدددح ,دددين أصددد و فبيت مدددا
التبدددداية الملآلددددي و كالنسددددان لاللددددرا لمرجع مددددا إلددددح سددددالبتية كليتددددية و لإن صدددددقا فددددي ال ملددددة فبيت مددددا
التبددداية ال ز دددي و كدددالحيسان لاألبدددي ,و لبيت مدددا مدددة العمدددسم مدددة لجددد لمرجع مدددا إلدددح سدددالبتية جدددز يتية
4ي
يي
لالددفم يل ددع مددة هددفا التعريددت أن التبدداية هددس التسددبة المسجددسدأ بددية ,ددي ية أل أكثددر و لكدد مت مددا و
أل جزن مت ما يتميز بسجسد ,ين رير مسجسد في اللر 0
لكلمددددة التبددددايةي ب ددددفا المعتددددح سددددتعم فددددي علددددسم م تللددددة و كعلددددع الرياضدددديا و ف ددددي سددددت دم
للمقارندددة بدددية األطدددسا لالقياسدددا الم تللدددة ول سدددمح مدددث الع متدددان و ي ع متدددا التبددداية 5ي ولل دددف
فدددي
الملمدددة أيمدددا م امدددسر فدددي ميددددان الثقافدددة فيدددفكرلن ممدددطلد التبددداية الثقدددافيي ليدددراد بددد االلدددت
يددددلسجيا التلميدددر لالسدددلسكيا لالتمدددرفا العامدددة 6ي لفدددي علدددع االامدددان هتددداك قدددانسن اسدددم قدددانسن
التبدددايةيلهس مدددة القدددسانية المسدددت دمة علدددح نطدددا لاسددد فدددي الحمدددس علدددح البياندددا الم تللدددة و لفدددي
فة الرسع
7ي

كدددفل يسدددتعم اصدددحاع هدددفا اللدددة ممدددطلد التبددداية اللدددسنيي للداللدددة علدددح االلدددت
الح رير يل مة العلسم لالم اال .

بدددية االلدددسان

آل
إن المددد م علدددح ددداهرأ التبددداية يقتمدددي التلريدددق بيت مدددا لبدددية ددداهرأ الم دددايرأ التدددي عتدددي الم اللدددة
8ي
أل اللر الفم يعتي الم ايرأ يمسن ميدان لاسعا م لكبيرا م
مطلقا م والن االلت
الداللة لغة واصطالحا ً
قددددا ابددددة فددددارا  :الدددددا لالدددد م  :أصدددد ن و أادددددهما  :إبانددددة الوددددين بلمددددارأ نتعلم ددددا لاللددددر:
اضددطرع فددي الوددين فدداألل قددسل ع  :دللددو ف نددا علددح الطريددق و لالدددلي  :األمددارأ فددي الوددينو لهددس بددية
9ي
الداللة لالدُاللةيي
ليقدددس ال دددسهرم  :الداللدددة فدددي الل دددة ممددددر دلآلددد علدددح الطريدددق داللدددة بلدددتد الددددا ي ولداللدددة بمسدددر
10ي
الدا ي لدلسلة بلتد الدا ي في معتح  :ار,د يي
لفدددي اللسدددان  :الددددلي  :مدددا يسدددتد بددد و لالددددلي  :الددددا و لقدددد دلآلددد علدددي الطريدددق يدلددد لداللدددة لداللدددة
11ي
بمسر الدا لفتح ا ي لدلسلة لاللتد أعلح يي
ليسددددتلاد مددددة هددددفا العددددرل المع مددددي و أن المعتددددح المحددددسرم الددددفم دددددلر اسلدددد مددددادأ دلدددد ي هددددس
الر,اد لالبانة 0
أمددا فدددي االصددط ح  :فقدددد يكددر الت دددانسم أن الداللدددة فددي ممدددطلد أهدد المتطدددق هددس أن يمدددسن الودددين
12ي
بحالة يلزم مة العلع ب ا العلع بوين الر يي
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سددددم أل
لادددددآل االصددددل اني بقسلدددد  :اعلددددع أن داللددددة الللددددأ عبددددارأ عددددة كسندددد بحيددددت أيا ُ
13ي
والاظو التل معتا يي

يآلدددد

التباين الداللي في اصطالح اللغويين
التبدداية الددداللي فددي اصددط ح الل ددسيية لالدارسددية هددس عبيددر عددة دداهرأ مددة ددساهر الل ددة و ليددراد
بددد لآلمددد المعددداني الدقيقدددة بدددية االللدددا المتقاربدددة المعددداني و لهدددف المعددداني قدددد مدددسن لافيدددة علدددح كثيدددر مدددة
14ي
متملمي الل ة و أل بعبارأ الرى هس لآلم اللرل بية معان قاربو اتح أ,م اللر بيت ايي
لقددد كددان هددفا التقددارع فددي المعدداني لهددفا التودداب فددي الدددالال ملحس ددا م لدددى العددرع القدددمان و بيددد أندد
مددد مدددرلر الدددزمة لكثدددرأ االسدددتعما أصدددبد التددداا يسدددتعملسن ا بمعتدددح لاادددد و ريدددر ممتدددرلية بمدددا بيت مدددا
مة
فدددرل دقيقدددة لال مدددراعية التبددداية في دددا و اتدددح د آل
ددة بعمددد ع أن هتددداك كثيدددرا مدددة الملمدددا التدددي يعتقدددد
أن المعتدددح في دددا لاادددد و للمدددة فدددي الحقيقدددة أن هتددداك فرلقدددا م ل بايتدددا م بيت مدددا عددد لمددد للظدددة داللدددة لاصددد
15ي
با
لممددا ال,دد فيدد أن هددفا الل ددع ال دداطا قددد أصدداع األللددا المتقاربددة المعتددح فددي القددر ن المددريع أيمددا م
و فمدددا ي دددرم علدددح الل دددة العربيدددة ي دددرم علدددح القدددر ن المدددريع ألنددد ندددز بلسدددان ا و إي لرد فدددي القدددر ن
المدددريع كلمدددا يسدددت دم ا ابدددة الل دددة ليظدددة أن دددا متطابقدددة المعتدددح للمت دددا فدددي الحقيقدددة ليسدددو كدددفل و إي أن
هتددداك فرلقدددا م دالليدددة طليلدددة بيت دددا فمدددث م كلمتدددا السالددددأ لاألم يلالتدددي يظدددة كثيدددر مدددة أهددد الل دددة أن مدددا
متطابقتدددددانو لهدددددفا ريدددددر صدددددحيد و لاالسدددددتعما القر ندددددي لللظتدددددية يمودددددت يلددددد وإي إن اسدددددتعما كلمدددددة
السالدددأي ددر با بمددلة السالديددة أل الحمددد لالددسالدأ التددي هددي أعلددح درجدددا القرابددة لأللق ددا ولل ددفا علقدددو
ل دددا أامدددام لاصدددة كلامدددام الرضددداعة وقدددا عدددالح

ضدددعةَ أَل َالدَ ُهد ْ
ددة َادددسلَي ِة ...يي ]البقدددرأ
َلال َسا ِلددددَا ُ يُر ِ

]233/
أ آلمدددا كلمدددة األمي فقدددد لرد فدددي يدددا كثيدددرأ لتودددير إلدددح قرابدددة التسدددت 16ي ومدددة يلددد قسلددد عدددالح :
ضددد ِعي ِ يي [القمدددص  ]7/و أل ودددير إلدددح صدددلة األمسمدددة التدددي سدددبق مرالدددة
سدددح أَن أَر ِ
َلأَل َايتَدددا إِلَدددح أ ُ ِ آلم ُمس َ
الددددسالدأ و فدددد سددددتحق األم مع ددددا أن سددددمح لالدددددأ و قددددا عددددالح َلإِي أَنددددتُع أ َ ِجتْددددةط فِددددي بُ ُ
دددسن أ ُ ْم َ ددددا ِ ُمعيي
طد ِ
]الت ع]32/
لمثددد يلددد يقدددا فدددي كلمتدددي األع لاالسالدددد ي و إي يظد آل
ددة كتيدددر مدددة التددداا ان مدددا متدددرادفتية لبمعتدددح
لاادددد لال يلرقدددسن بيت مدددا لالمدددحيد ان مدددا ليسدددا كدددفل بددد همدددا متقددداربتية فدددي المعتدددح لهتددداك فدددر دقيدددق
بيت مددا و فملمددة األعي حمدد معتددح الرعايددة لالعتايددة لالتربيددة 17يأمددا كلمددة السالددد يفلي مددا معتددح التسالددد
لالتتاسدددد لامددددس الوددددين عددددة ,ددددين قبلدددد لانلمددددال عتدددد 18ي لاالسددددتعما القر نددددي لمدددد الللظتددددية
يموت هف اللر .
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لهتددداك امثلدددة الدددرى كثيدددرأ مثددد

الوددد لالريدددت ي ل

ال دددس

لال وددديةي ل ال يدددت لالمطدددر ي ل

الحمدددد لالودددمر ي و ل التبدددل لال بدددر ي لريدددر يلددد كثيدددر ال يتسددد الم دددا لدددفكرها هتدددا و لقدددد اصدددطلد
علدددح البحدددت الل دددسم الدددفم ي دددتع بتحديدددد داللدددة األللدددا المتوددداب ة المعددداني بدددـ اللرل الل سيدددة ي و لاهدددع
كتاع لصلتا في هفا الم ا هس كتاع اللرل الل سيةي ألبي ه

العسمرم  1005هـي

إن البحدددت فدددي المعددداني الدقيقدددة بدددية األللدددا التدددي قددد فدددي التمدددس
سددبي الا د

المتوددداب ة يثبدددو جزمدددا م أن ال

للددأ ممددان للددأ لددر و فقددد مددسن الللددأ ضددعيلة فددي المسض د الددفم ددتممة في د مرادفت ددا و

لربما حسة في مقام زدرم في مقارنت ا يي

19ي

المبحث األول
( التباين الداللي على مستوى المفردة) :
اوال :االختالف في بنية المفردة ( أبنية االسماء ,أبنية االفعال ,المفردة بين االسمية والفعلية)
ثانيااا  :االخااتالف فاااي أحااوال المفاااردة ماان هاااة (التعريااك والتنكياار ,والتااا ذير والت نيااث ,ومااان هااة ذااار
المفردة وح فها )
اوال :االختالف في بنية المفردة ( أبنية االسماء ,أبنية االفعال ,المفردة بين االسمية والفعلية )
1ــ االختالف في أبنية األسماء
هتدداك يدددا كريمدددة يمددسن أاللدددت

فدددي أبتيدددة أسددما ا ليلددد كدددلن يمدددسن االلددت

فدددي الملدددردأ مدددة

ايت إفرادها ل ثتيت ا و أل مة ايت إفرادها لجمع ا أل قد يمسن التباية في صيغ ال مسع
أ -الت
قدددد

االسع إفرادا م ل ثتية
تلدددت يتدددان متوددداب تان فدددي ملدددردأ مدددة ايدددت االفدددراد لالتثتيدددة فتدددرد فدددي يدددة بمدددي ة االفدددراد

سد َ
لفدددي يدددة ألدددرى بمدددي ة التثتيدددة و للعددد مدددة أألمثلدددة علدددح يلددد قسلددد عدددالح  :فَل ِ َيدددا ُ فَقُد َ
ددسال
ددسال ِإنْدددا َر ُ
َر ِبآلددد َ يي [طددد  ] 47/وفقدددد لرد للظة رسساليبمدددي ة التثتيدددة فدددي ادددية جدددان بمدددي ة االفدددراد فدددي قسلددد
عدددسنَ فَقُ َ
سدددس ُ َرعآل ِ ال َعدددا َل ِميةَ يي ]الودددعران  ]16/مددد أن ال طددداع مس آلجددد إلدددح
دددسال ِإنْدددا َر ُ
عدددالح ) فَل ِ َيدددا فِر َ
مسسدددح لهدددارلن فدددي كلتدددا أليتدددية لالسدددبت فدددي إفدددراد الرسدددس فدددي يدددة الودددعران -كمدددا يدددرى أبدددس ايدددان ـ
هس ا لاق مدددا علدددح ,دددريعة لااددددأ لا حادهمدددا بسدددبت األلدددسأ كلنآلمدددا همدددا رسدددس لااددددي 20يأمدددا التثتيدددة فدددي
ية ط فقد جان علح الل ة المعرلفة لهي المطابقة في التثتية0

110

ليدددرى الددددكتسر فاضددد السدددامرا ي أن سدددبت التبددداية أن المددد م فدددي يدددة الودددعران مبتدددي علدددح الساددددأ
صدددد ِرم َل َال يَت َ
ط ِلد ُ
مد ُ
ددق
قدددا عدددالح علدددح لسدددان مسسدددح
ُسن 12ي َليَ ِ
دديق َ
قَدددا َ َرعآل ِ ِإ ِنآلدددي أ َ َلدددا ُ أَن يُ َمددد ِفآلب ِ
َددارلنَ يي [الوددعران ]13-12/لأ آلمددا المدد م فددي يددة طدد فبتددي علددح التثتيددة قددا عددالح :
سددانِي فَلَر ِسدد ِإلَددح ه ُ
ِل َ
َ
َ
َ
عدددسنَ ِإنْددد ُ َ
ط َدددح 43ي فَقُد َ
ددسال لَددد ُ
ددرم 42ي اي َهبَدددا ِإلَدددح فِر َ
اي َهدددت أندددوَ َلأ ُلدددسكَ ِبويَدددا ِي َل َال َتِيَدددا فِدددي يِكد ِ
قَددددس مال لَ ِيآلتمددددا لَ َعلْدددد ُ يَتَددددفَ ْك ُر أَل يَ وَددددحيي [طدددد ]44-43-42/لعلددددح هددددفا فلددددي مددددة المتاسددددت أن سضدددد
21ي
رسساليبالتثتية في ية الوعران لال أن سض رسس يباألفراد في ية ط
ب-اختالف أالسم إفرادا ً و معا ً
فدددي الملدددردأ مدددة ايدددت االفدددراد لال مددد وفتدددرد فدددي ممدددان بمدددي ة االفدددراد
قدددد يمدددسن االلدددت
لفددددي ممددددان لددددر بمددددي ة ال مدددد و مددددة يلدددد لرلد كلمددددة معدلدأيبمددددي ة االفددددراد فددددي قسلدددد عددددالح
دددار ِإ ْال أَيْا ممددددا َمعدددددُلدَأ ميي [البقددددرأ  ]80/للرلدهددددا بمددددي ة ال مدددد معدددددلدا ي فددددي
َلقَددددالُسا لَددددة َ َم ْ
سددددتَا التْد ُ
ددار إِ ْال أَيْا ممدددا َمعددددُلدَا َل َ
ددر ُهع فِدددي
مسضددد لدددر ليلددد فدددي قسلددد عدددالح يَ ِلددد َ بِدددلَنْ ُ ع قَدددالُسا لَدددة َ َم ْ
رد ْ
سدددتَا التْد ُ
دِيتِ ِ ع َما َكانُسا َيلت َُرلنَ يي [ عمران ]24
لقددد يهددت الددرازم فددي لسددير يلدد إلددح القددس  :آل
إن االسددع ايا كددان مددفكرا فاألصدد فددي جمعدد التددان
ددرأ لجدددرار ممسدددسرا يل لابيدددة للدددسابي ممسدددسرا يإال أنآلددد قدددد يسجدددد ال مددد بددداأللت لالتدددان
ويقدددا  :جد آل
فيمدددا لاادددد مدددفكر فدددي بعددد ,المدددسر نحدددس صددد آلمام لصددد آلماما ولجمددد سدددبطر لجمدددا سدددبطرا و لعلدددح
هددفا لرد قسلدد عددالح فدددي أيددام معدددلدأيل فددي أيدددام معدددلدا يفا
األص لهس قسل أياما معدلدأيلفي

عددالح ملددع فدددي سددسرأ البقددرأ بمددا هدددس

عمران بما هس اللرعي 22ي.

الرجلَددددةُ
لمددددة اليددددا األلددددرى التددددي التللددددو ملردا ددددا إفددددرادا م لجمعددددا م قسلدددد عددددالح فَل َ َلددددفَ ُ ُع ْ
فَلَصدددبَ ُحسا فِدددي دَ ِار ِهدددع َجدددالِ ِميةَ [األعدددرا  ]78/م بدددرا م في دددا عدددة قدددسم صدددالد و فقدددد أفدددرد الددددار فدددي هدددفا
دارهِع َجددالِ ِميةَ يي
اليددة فددي اددية جمع ددا فددي قسل د عددالحَ :لأَلَددفَ ِ الْ دفِيةَ َلَ ُمددسا ال ْ
مددي َحةُ فَلَص دبَ ُحسا فِددي ِديَد ِ
[هسد ]94/م برا م في ا عة قسم ,عيت علي الس م 0
لسدددبت يلددد كمدددا يدددرى صددداات البرهدددان آل
أن المددديحة مدددة السدددمان فتبلدددغ مسدددااة مدددة األرل اكبدددر
ممدددا بل ددد مسدددااة الرجلدددة و آل
الن الرجلدددة لهدددي الزلزلدددة الودددديدأ
م

الرجلة لجمع ا م الميحة

دددتص ب دددزن مدددة األرل فلدددفل ل آلادددد

23ي

ليؤيددد مددا يهددت إليدد الزركوددي أنتددا إيا مددلحتا الممددحت لجدددنا أنآلدد ايددت يكددر الرجلددة أفددرد فيدد
فَلَلَدددفَ ُ ُع
الددددار لايدددت يكدددر المددديحة جمع دددا و فمثدددا مدددا افدددرد فيددد الددددار بسدددبت يكدددر الرجلدددة قسلددد
الرجلَةُ فَلَصبَ ُحسا فِي دَ ِارهِع َجالِ ِميةَ يي ]األعرا ]91
ْ
َ
ْ
َ
ُ
مدددي َحة فَلصدددبَ ُحسا فِدددي
لمثدددا مدددا جمددد فدددي الددددار لدددفكر المددديحة قسلددد عدددالح أ َلدددفَ الدددفِيةَ َلَ ُمدددسا ال ْ
24ي
ارهِع َجالِ ِميةَ يي [هسد .] 67/
ِديَ ِ
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ج ــ التباين في صيغ الجموع
مددة المعددرل

فددي صدديغ ال مددسع فددي العربيددة أنآلدد قددد يمددسن للملمددة الساادددأ أكثددر مددة جمدد فت مدد

مددرأ جمدد مددفكر سددالع لمددرأ ألددرى جمدد مسددير و نحددس كلمددة نبدديي التددي
.لقدددد
سدددتب

مدد علددح نبيدديةي ل أنبيدداني

مددد الملمدددة جمددد مؤندددت سدددالع دددارأ ل دددارأ ألدددرى جمددد مسدددير نحدددس كلمدددة سدددتبلةي التدددي

مددد

ي ل سدددتاب ي لقدددد تبددداية الملمدددة فدددي جمدددسع التمسدددير فتدددل ي مدددرأ علدددح صدددي ة لمدددرأ لانيدددة علدددح

صددي ة ألددرى نحددس كلمددة بحددري فقددد

مدد

جمدد قلددةي علددح أبحددري لقددد

مدد جمدد كثددرأ بحددار يولقددد

جدددان هدددف المدددسر مدددة ال مدددسع فدددي القدددر ن المدددريع فتدددرى أن الملمدددة السااددددأ قدددد التللدددو فدددي جمسع دددا
لال بدددد أن يمدددسن هتددداك سدددبت لت مددديص اليدددة بدددال م الدددفم لرد فيددد دلن ال مددد االلدددر0للعددد مدددة
األمثلدددة علدددح يلددد كلمة لطي دددةيالتي جمعدددو جمددد مسدددير لطايايليل فدددي قسلددد عدددالح َل ِإي قُلتَدددا اد ُللُدددسا
سدد ْ دما َلقُسلُددسا ِا ْ
طددةط نَ ِلددر لَ ُمددع َل َ
هَدد ِف ِ القَريَددةَ فَ ُملُددسا ِمت َ ددا َاي ُ
سددت َِزيدُ
دداع ُ
ددت ِ,دد تُع َررَدددما َلاد ُللُددسا البَ َ
طايَددا ُكع َل َ
ال ُمح ِسدددتِيةَ يي] البقدددرأ  ]58لفدددي مسضددد ألدددر جمعدددو جمددد مسدددير لطي ا يليل فدددي قسلددد عدددالح َلإِي
دددت ِ,ددد تُع َلقُسلُددددسا ِا ْ
قِيددد َ لَ ُ دددد ُع اسدددد ُمتُسا َهدددد ِف ِ القَريَدددةَ َل ُكلُددددسا ِمت َ ددددا َايد ُ
سدددد ْ دما نَ ِلددددر لَ ُمددددع
ددداع ُ
طددددةط َلاد ُللُددددسا البَ َ
سدددت َِزيدُ ال ُمح ِسدددتِيةَ يي األعدددرا
ل ِ
َطي َدددا ِ ُمع َ

 ]161علدددح الدددررع مدددة أن ال طددداع فدددي كددد اليتدددية مس آلجددد لبتدددي

إسرا ي وفما سبت الت ميص0
يددددرى صدددداات مدددد ك التلليدددد آل
يأن يددددة البقددددرأ جددددان فددددي مقددددام عددددداد الددددتعع لاألالن علددددح بتددددي
إسددرا ي ف ددان
لالددتعع وب د

لطايددايعلح صددي ة جمددد التمسددير الددفم يليددد المثددرأ ليتاسدددت مددا قمددد مددة مثيدددر االالن
يددة األعددرا

والتددي لددع يددرد في ددا يل د و ف ددي لددع ددبة علددح عددداد الددتعع علددح بتددي إسددرا ي

ف ان م مسعة جمعا مؤنثا سالما لطي ا ي الفم يليد القلة

25ي

لهتددداك سدددبت لدددر للت مددديص يكدددر االلسسدددي لهدددسان ى عدددالح أسدددتد القدددس إلدددح نلسددد فدددي يدددة
البقدددرأ فتاسدددت هدددفا السدددتاد أن دددل ي كلمدددة لطي ةيم مسعدددة جمددد مسدددير ليدددد هدددفا ال مددد علدددح انددد ي لدددر
ل ددع لطايدداهع م مددا كانددو كثيددرأ وب د

يددة األعددرا

فان د كمددا لددع يسددتد القددس في ددا إلددح نلس د لإنمددا يكددر

القس بالبتان للم س فقا  :لإيا قي ل عي أ ح ب م القلة فقا

لطي ا ي

26ي

في أبتية األفعا
2ـ االلت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فددي أبتيددة افعال ددا0فقددد يددل ي اللعدد م ددردا م فددي يددة
فددي القددران المددريع يددا متتددا رأ يمددسن االلددت
فدددي الدردددام لفمددد وألمدددة ايدددت البتدددان للمعلدددسم لالم دددس
لمزيددددا م فدددي يدددة ألدددرى وألقدددد يمدددسن االلدددت
لستقت علح نمايل لفل :
أــ يل ي اللع م ردا م أايانا لمزيدا م في ألرى :
112

لرد فدددي القدددران المدددريع يدددا متوددداب تلدددت أفعال دددا مدددة ايدددت الت دددرد لالزيدددادأ ف دددان فدددي
مسضددد بمدددي ة م دددردأ لفدددي مسضددد ألدددر بمدددي ة مزيددددأو مدددة يلددد اللعددد ب يايدددت لرد م دددردا فدددي
قسلدد عددالح :قُلتَددا اه ِب ُ
علَددي ِ ع َل َال ُهددع
ام فَدد َ لَددس ط َ
طددسا ِمت َ ددا َج ِميعمددا فَا ِ ْمددا َيددل ِ َيتْ ُمع ِم ِتآلددي ُهدددمى فَ َمددة َ ِبدد َ ُهدددَ َ
يَحزَ نُدددسنَ يي [البقدددرأ  ]38أمدددا فدددي قسلددد عدددالح :قَدددا َ اهبِ َ
عدددد ُُل فَا ِ ْمدددا يَدددل ِيَتْ ُمع
طدددا ِمت َ دددا َج ِميعمدددا بَع ُ
مددد ُمع ِلدددبَعَ ,
م ُّ َل َال َيوقَحيي [ط  ]123/ايت لرد مزيدا م بال مزأ لالتان0
ام فَ َ َي ِ
ِم ِتآلي ُهدمى فَ َم ِة ا ْ َب َ ُهدَ َ
هدددس ن يدددة طددد تمدددمة أمرية:م اهددددأ المددد فدددي الددددنيا لاللدددسز فدددي اللدددرأ
ل سدددبت االلدددت
0ل يدددة البقدددرأ تمدددمة اللدددسز فدددي اللدددرأ 0لالحالدددة األللدددح تطلدددت عمددد أكثدددر لا,دددق0ف دددان باللعددد الددددا
27ي
علح المبال ة لالتملت ل مرالوا 0لجان باللع ال ليت للعم ال ليتيي
سددلتَا إِلَددح أ ُ َمددع ِمددة
لمددة األمثلددة األلددرى مددا جددان فددي اليتددية المددريمتية فددي قسل د عددالح َ :للَقَددد أَر َ
سدددلتَا فِدددي
ددان َلال ْ
ددر ِ
سد ِ
مد ْ
مد ْ
ان لَ َعلْ ُ دددع َيت َ َ
ددرعُسنَ (( [األنعدددام ]42/لقسلددد عدددالح َ :ل َمدددا أَر َ
قَب ِلددد َ فَل َ َلدددفنَا ُهع ِبال َبل َ
ددرعُسنَ يي ]األعدددرا  ]94فقدددا عدددز لجددد فدددي
ان لَعَلْ ُ دددع يَ ْ
ددان َلال ْ
ددر ِ
سد ِ
مد ْ
مد ْ
ي إِ ْال أ َ َلدددفنَا أَهلَ َ دددا بِالبَل َ
قَريَدددة ِمدددة نَبِددد آل
يددة األنعددام يتمددرعسنيولقا فددي األعدددرا يمددرعسني بالبدددا ل الدرددام و لالسدددبت فددي يلدد اندد قدددا
فددي األنعددام للقددد أرسددلتا إلددح أمددع مددة قبل د يلقددا فددي األعددرا  :لمددا أرسددلتا فددي قريددةيلاألمع أكثددر مددة
القريدددة ولهدددفا يعتدددي طدددال الرسدددا علدددح مددددار التددداري وفلمدددا طدددا الحدددد لاسدددتمر جدددان بمدددا هدددس أطدددس
للبتددان و فقددا  :يتمددرعسنيللما كددان الرسددا فددي األعددرا إلددح قريددة جددان بمددا هددس اقمددر فقددا  :لعل ددع
28ي
يمرعسنيفسض ك ملردأ ممان ا ال ق ب ا0
ب-البناء للمعلوم والمجهول
هتددداك يدددا متوددداب ة يكدددر في دددا أفعدددا مبتيدددة للمعلدددسم فدددي مسضددد لمبتيدددة للم دددس فدددي مسضددد
علَددددح الْددددفِيةَ
لددددر0مددددة يلدددد اللعدددد طبدددد يفقددددد جددددان مبتيددددا م للمعلددددسم فددددي قسلدددد عددددالح  :إِنْ َمددددا ال ْ
سددددبِي ُ َ
ددت َل َ
طبَددد َ ْ
علَدددح قُلُدددس ِب ِ ع فَ ُ دددع َال يَعلَ ُمدددسنَ يي [
ضدددسا ِبدددلَن يَ ُمسنُدددسا َمددد َ ال ََسا ِلد ِ
يَسدددت َل ِينُسنَ َ َل ُهدددع أَرتِيَدددا ُن َر ُ
لُ َ
ددت
ضدددسا بِدددلَن يَ ُمسنُدددسا َمددد َ ال ََسا ِلد ِ
التسبدددة ]93/لجدددان مبتيدددا م للم دددس فدددي السدددسرأ نلسددد ا قدددا عدددالحَ :ر ُ
َل ُ
علَدددح قُلُدددس ِب ِ ع فَ ُ دددع َال َيلقَ ُ دددسنَ يي]التسبدددة [87 /ليدددرى صددداات كتددداع مددد ك التلليددد أن السدددبت فدددي
ط ِبددد َ َ
يلددد هدددس أن مطلددد اليدددة التدددي قبل دددا لإيا أنزلدددو سدددسرأ يببتدددان أندددز ي للم دددس ولأمدددا اليدددة الثانيدددة فلدددع
يق قبل ا فع مبتي للم س 29ي لهفا تاست للظي جمي
 3ــ المفردة بين االسمية و الفعلية
لرد فدددي القدددران المدددريع يدددا متوددداب ة في دددا ملدددردا بمدددي ة االسدددع ي لفدددي نظدددا ر ل دددا بمدددي ة
اللعددد ي لالبدددد أن يمدددسن هتددداك سدددبت لدددفل  0لقبددد أن نعدددرل األمثلدددة ن دددد انددد مدددة المتاسدددت فدددي هدددفا
المقددام أن نبددية مددا يليددد ك د مددة االسددع لاللع د فمددة المعددرل

أن االسددع يليددد الثبددس لاللع د يليددد الحدددل

ل الت ددددد فدددايا قلتدددا محمدددد م ت دددد ي فقدددد أسدددتدنا االجت ددداد إلدددح محمدددد علدددح لجددد اليقدددية و لإيا قلتدددا ي ت دددد
محمدي فقد أستدنا إلي الحدل لالت دد

30ي
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يقدددس عبدددد القددداهر ال رجددداني لبيانددد أن مسضدددسع االسدددع علدددح أن يثبدددو بددد المعتدددح لودددين مدددة
ريددرأن يقتمددي

ددد د ,ددي ا بعددد ,ددين و لأمددا اللعدد فمسضددسع علددح أن يقتمددي

,ددي ا بعددد ,ددين و فددايا قلددو زيددد متطلددق ي فقددد البددو االنط د

فع د ل د مددة ريددر أن

دددد المعتددح المتودداب
عل د يت دددد ليحددد

متددد ,دددي ا فودددي ا م لأمدددا اللعددد فانددد يقمدددد فيددد إلدددح يلددد فدددايا قلدددو زيددددُ هدددا هدددس يا يتطلدددق ي زعمدددو أن
يق مت جزنا م ف زنا م ل جعلت يزالل ي

االنط

31ي

للعددد مدددة األمثلدددة علدددح يلددد قسلددد عدددالح علدددح لسدددان ندددسح عليددد السددد مي

سد َ
دداال ِ َر ِبآلدددي
أ ُ َب ِلآل ُ ُمدددع ِر َ

مددد ُد لَ ُمدددع َلأَعلَددد ُع ِمدددةَ ْ
لِ َمدددا َال َعلَ ُمدددسنَ يي [األعدددرا
َلأَن َ
سد َ
َاصددد طد أ َ ِمد ط
ددية (([ األعدددرا
دداال ِ َر ِبآلدددي َلأَنَدددا لَ ُمدددع ن ِ
لسدددان هدددسد عليددد السددد مي ))أُبَ ِلآل ُ ُمدددع ِر َ
 ]62/إيا لرد في دددا اللعددد

انمدددديل قسلددد علدددح
 ]68/إيا لرد

في ددا االسددع ناصدددي ل قددد يكددر الددرازم سددبت قددس نددسح انمددد لمددع ي ل قددس هددسد ل أنددا لمددع ناصددد ي
فقددا :

فلمددا كددان مددة عددادأ نددسح علي د الس د مي العددسد إلددح

ال جددرم جددان بمددي ة اللع د

ديددد ل د الدددعسأ ك د يددسم لفددي ك د سدداعة

لانمددد لمددع ي لأمددا هددسد فقسل د لأنددا لمددع ناصددد ي يددد علددح كسن د مثبتددا فددي

لدد التمدديحة مسددتقرا ُ في ددا ي 32ي ليؤيددد يلدد مددا جددان فددي القددران المددريع علددح لسددان نددسح قَددا َ َرعآل ِ إِ ِنآلددي
ددر لَ ُ دددع َجعَلُدددسا
ددر م
عدددس ُ قَدددس ِمي لَدددي م َلنَ َ د م
ارا 6ي َلإِ ِنآلدددي ُكلْ َمدددا دَ َ
ددزد ُهع دُ َ
دَ َ
عدددس ُ ُ ع ِلت َ ِلد َ
عدددا ِي إِ ْال فِد َ
ددارا 5ي فَلَدددع يَد ِ
ارا 8ي لُدد ْع
ص ُّ
عددس ُ ُ ع ِج َ دد م
ددرلا َلاسددت َمبَ ُرلا اسددتِمبَ م
ارا 7ي لُدد ْع ِإ ِنآلددي دَ َ
صددابِعَ ُ ع فِددي َيَانِ ِ ددع َلاست َ وَددسا لِيَددابَ ُ ع َلأ َ َ
أَ َ
ارا (([نسح ]9- 5
ِإ ِنآلي أَعلَتوُ لَ ُ ع َلأَس َرر ُ لَ ُ ع ِإس َر م
ثانيااااا :االخااااتالف فااااي أحااااوال المفااااردة ماااان هااااة( التعريااااك والتنكياااار  ,والتاااا ذير والت نيااااث
,ومن هة ذر المفردة وح فها )
 - 1االختالف من هة التعريك والتنكير
يمعرفددة فددي يددة لنمددرأ فددي يددة ألددرى مودداب ة ل للددح
مددة األمثلددة علددح يلدد م ددين كلمددة الحددق
آل
مدددت ِمدددةَ ْ
لِ يَ ِلددد َ ِبدددلَنْ ُ ع َكدددانُسا
ليلددد فدددي قسلددد عدددالحَ :ل ُ
علَدددي ِ ُع الفآلِلْدددةُ َلال َمسددد َمتَةُ َل َبدددا ُنلا ِب َ َ
دددر َبو َ
ض ِ
دددرلنَ ِبو َ َيدددا ِ ْ
الحقيمعرفدددة بددداللت
دددقيي ]البقدددرأ  ]61ايدددت لرد كلمة
آل
َيملُ ُ
لِ َل َيقتُلُدددسنَ التْ ِب ِيآلددديةَ ِب َي ِ
دددر ال َح آل ِ
علَددي ِ ُع الفآلِلْددةُ أَيددةَ َمددا
لال د م0لفددي يددة متودداب ة لرد نمددرأ ب يددر اقيليلدد فددي قسلدد عددالح
ُ
ددربَو َ
ض ِ
مدددت ِمدددةَ ْ
ل ُ ِقلُدددسا إِ ْال بِ َحبددد ِمدددةَ ْ
علَدددي ِ ُع ال َمسددد َمتَةُ يَ ِلددد َ بِدددلَنْ ُ ع
لِ َل ُ
لِ َل َابددد ِمدددةَ التْد ِ
ددربَو َ
دداا َلبَدددا ُنلا بِ َ َ
ضد ِ
ددر َاد آل
ددرلنَ بِوَيَدددا ِ ْ
ددقيي ] عمدددران  ]112لالسدددبت فدددي يلددد كمدددا يدددرى
َكدددانُسا يَملُد ُ
لِ َليَقتُلُدددسنَ األَنبِيَدددا َن بِ َيد ِ
الددرازم أن الحددق المددفكسر بحددر

التعريددت فددي يددة البقددرأ هددس إ,ددارأ إلددح الحددق المعلددسم المعددرل

التدداا الددفم يسجددت القت ولأمدددا قسلدد ب ير اقيبددالتتمير فدددي يددة
يمة هتاك اق أص

33ي
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عتددد

عمددران فيددراد بددد لكيددد العمددسم أم لدددع

لهدددفا المعتدددح أ,دددار إليددد د0فاضددد السدددامرا ي فقدددا  :أنيكلم الحقيالمعرلفدددة فدددي يدددة البقدددرأ دددد
علددح أن ددع كددانسا يقتلددسن األنبيددان ب يددر الحددق الددفم يدددعس إلددح القت د ولالحددق الددفم يدددعس إلددح القت د معددرل
لمعلدددسم ولأمدددا التمدددرأ فمعتاهدددا أن دددع كدددانسا يقتلدددسن األنبيدددان ب يدددر ادددق أصددد وفلي
الحق يدعس إلح إيفان األنبيان فم م عة قتل ع

هتددداك لجددد مدددة لجدددس

34ي

2ــ االختالف من هة الت ذير والت نيث
مدددة المعدددرل انددد إي ا فمددد بدددية اللعددد لفاعلددد بلاصددد سدددسان أكدددان اللاعددد اقيقيدددا أل م ازيدددا
جازفي يل يكر ان التلنيت لافف ا و لفي يل يقس ابة مال :
لقد يبيد اللع

رك التان

نحس أ ح القاضي بتو الساقت

35ي

لقددد لرد فدددي القدددران المدددريع يدددا جدددان في دددا اللعددد مدددفكرا و لفدددي مسضددد لدددر ,دددبي لددد ل جدددان
ددارهِع َجددالِ ِميةَ يي هددسد ]67إي
مؤنثددا0مددة يلدد قسلدد عددالح َلأَلَددفَ الْددفِيةَ َلَ ُمددسا ال ْ
مددي َحةُ فَلَصددبَ ُحسا فِددي ِديَ ِ
لرد اللعددد الدددفي بددددلن دددان التلنيدددت مددد أن اللاعددد مؤندددت لهس المددديحة ي لفدددي مسضددد لدددر يكدددر
مددي َحةُ فَلَصدد َب ُحسا ِفددي
فيدد ددان التلنيددت مدد اللاعدد نلسدد ليلدد فددي قسلدد عددالح َلأَلَددفَ ِ الْددفِيةَ َلَ ُمددسا ال ْ
ددارهِع َجدددالِ ِميةَ يي [هدددسد] 94لالم ادددأ أن هدددا ية اليتدددية متوددداب تية مامدددا وإال أن اللعددد الدددفيجان فدددي
ِديَد ِ
األللح مؤنثاولفي الثانية مفكرا0
للتدددا أن نتسدددان عدددة سدددبت دددفكير اللعددد فدددي األللدددح ل لنيثددد فدددي الثانيدددة ولال دددساع علدددح يلددد نقدددس
:أن الحددف لاللبددا جددا زان فددي هددفية المسضددعية ف ددان فددي اليددة األللددح علددح السجدد األل لددع لرد فددي
36ي
السسرأ نلس ا بالبا ع مة التلنيت علح السج الثاني جمعا م بية السج ية
ليدددرى ابدددة االنبدددارم أن ادددف التدددان فدددي اللع الدددفيفي اليدددة األللدددح يرجددد إلدددح انددد محمدددس علدددح
فَ َمدددة َجدددا َن ُ َمس ِع َ
ظدددةط ِمدددة َر ِبآلددد ِ يي[البقدددرأ]275
المعتدددحو الن المددديحة فدددي معتدددح المدددياح كقسلددد عدددالح :
37ي
للع يق جان و الن المسعظة بمعتح السعأ0

3ــ االختالف من هة ذر المفردة وح فها
لمة االمثلة علح يلد يكدر السديدأ مدريع علي دا السد مي فدي مسضد لادفف ا لاالكتلدان بدفكر صدلت ا فدي
لاتَدا َل َج َعلتَاهَدا َلابتَ َ دا َ َيدةم
متَو فَر َج َ ا فَتَلَ تَدا فِي َ دا ِمدة ُر ِ
مسض الر0قا عالح في سسرأ األنبيان )) َلالْتِي أَا َ
صدْقَو
متَو فَر َج َ ا فَتَلَ تَا فِي ِ ِمة ُر ِ
لاتَا َل َ
ِلل َعالَ ِميةَ ((لقا في سسرأ التحريع َ :ل َمر َي َع ابتَوَ ِعم َرانَ الْتِي أَا َ
ِب َم ِل َما ِ َر ِبآل َ ا َل ُكت ُ ِب ِ َل َكانَو ِمةَ القَانِتِيةَ يي [التحريع ]12/
مددة الم اددأ فددي هددفية التمددية أنآلدد لددع يددفكر فددي سددسرأ األنبيددان اسددع السدديدأ مددريع علي ددا السدد مي
لإنمدددا يكدددر صدددلت ا لهدددي التدددي أامدددتو فرج ايولانددد يكدددر فدددي سدددسرأ التحدددريع عددد لأ علدددح صدددلت ا
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فقددا لمددريع ابتددو عمددران التددي أامددتو فرج دداي0لفددي سددسرأ األنبيددان قا  :فتل تددا في ددا مددة رلاتدداي
لفي التحريع فتل تا في مة رلاتاي ليكر ابت ا في سسرأ األنبيان للع يفكر في سسرأ التحريع
للع أسباع هفا االلت

هي :

-1أنآلددد لدددع يدددفكر اسدددم ا فدددي األنبيدددان الن السددديا فدددي يكدددر األنبيدددان فدددفكر مسسدددح لهدددارلنيفلع يمدددرح
باسع مريع ألن ا ليسو مة األنبيان 0
 2ـددـ السدديا فددي سددسرأ التحددريع فددي يكددر التسددان فددفكر مددث م امددرأأ نددسح للددسط مددة المددسافر ليكددر
امدددر أ فرعدددسن لمدددريع ابتدددة عمدددران مدددة المؤمتدددا فمدددان التمدددريد اسدددما م أبلدددغ لأ دددر مدددة األفعدددا مدددداا أل
ي آلما 0
 -3آل
إن قسلددد فتل تدددا في دددا مدددة رلاتددداي أعددد آلع مدددة قسلددد فتل تدددا فيددد مدددة رلاتددداي فقسلددد  0في ددداي يعم دددا
كل دددا و لأ آلمدددا قسلددد  :فتل تدددا في دددا ف دددس الدددص ألنددد إ,دددارأ إلدددح مسضددد الدددتل  ......كمدددا أن قسلددد عدددالح :
لمدددريع ابتدددو عمدددران التدددي أامدددتو فرج دددايالص مدددة قسلددد عدددالح  :لالتدددي أامدددتو فرج ايألنددد لمددد ا
38ي
بالعلع لالسصت  ......لهس ك م عظيع بعم أعلح مة بع ,يي
المبحث الثاني
(التباين الداللي على مستوى الترذيب)
اوال  :التقديم والت خير
ثانيا  :ال ذر والح ف
ثالثا  :اإلبدال
رابعا  :التكرار
أوال  :التقديم والت خير
ددرد فددي القددر ن المددريع أايانددا يددا متتددا رأ تلددت ملردا ددا مددة ايددت التقددديع لالتددللير وفلددي
مددسطة مددا مددث يددل ي المبتدددأ لددع يددل ي ال بددر بعددد وأم بمعتددح ان د يددل ي علددح األص د للمت د فددي مددسطة لددر
,بي ب يُقدم ال بر ليتللر المبتدأ0
لكددفا الحددا مدد اللعدد لاللاعدد فلددي مسضدد يتقدددم اللعدد علددح اللاعدد للمتدد فددي مسضدد لددر ,ددبي
ب يتقدم اللاع علح فعل و إلح رير يل مة ألج التقديع لالتللير األلرى
آل
إن التقدددديع لالتدددللير قدددد اظدددي بعتايدددة العلمدددان القددددامح و إي عدددد هدددفا األسدددلسع كتدددز مدددة كتدددسز البيدددان
إنمددا يقدددآلمسن الددفم بياندد أهددع ل ددع و لهددع بوددلن أعتددح لإن
ويقددس عتدد سدديبسي 180هددـي مبيَتددا م أهميتدد
39ي
كانا جميعا ي مان ع ليعتيان عيي
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ليدددسد الباادددت أن يسددد فدددي هدددفا المسضددد عددددم ا لاقددد مددد مدددا يهدددت إليددد الددددكتسر محمدددسد السددديد
,دددي سن فدددي كتابددد أسدددرار التقدددديع لالتدددللير فدددي ل دددة القدددر ن المدددريع ي فدددي نظر ددد إلدددح ج دددسد العلمدددان
القدامح إزان ما يكرل عة هفا األسلسع و
فقددد جددان فددي مقدمددة المتدداع علددح الددررع مددة كثددرأ أسددرار التقددديع لالتددللير للطا لدد و فلددع ي ددتع بدد
اا ددط مددة المتقدددمية و للددع يبيآلتددسا مددا ل د مددة ألددر فددي الم د م و لكددان عمددد ع فددي بيددان سددبت مددا قطدددم أن يقسلددسا
 :ق ددآلم للعتايددة ب د و لألن يكددر أهددع  000ليل د لظددت ع أن د يملددي أن يقددا فددي ك د ,ددين قدددم ان د قدددم للعتايددة
40ي
ب ولالن يكر أهع وليل الظة اللاسد قد صرف ع عة أدراك سر األع از في القر ن يي
للسدددتا هتدددا بمددددد إلبدددا هدددفا األمدددر لالددددفاع عدددة القددددمان للمدددة يملدددي أن نودددير علدددح ع الدددة إلدددح
بع ,ما يكر هؤالن العلمان عة هفا األسلسع ممتلية بعالع ل سم ل لر ب ري علح سبي المثا :
ف دددفا ابدددة جتدددي  392هدددـيجعل مدددة ,ددد اعة العربيدددة لارجددد سدددبت التقدددديع إلدددح اال سددداع فدددي المددد م
فقدددا عدددة قدددديع الملعدددس بددد علدددح اللاعددد ليلددد أن الملعدددس قدددد ,ددداع عدددت ع آل
لاطدددرد فدددي مدددفاهب ع كثدددرأ
قدم علح اللاع اتح دعا يل أبا عليا إلح أن قا :
إن قدددم الملعددس علددح اللاع د قسددع قددا ع برأس د كمددا أن قدددم اللاع د قسددع قددا ع برأس د ولإن كددان قددديع
اللاع أكثر و لقد جان ب االستعما م ي ا م لاسعا نحس
قسل عالح :

ِيريي فاطر]28:
ِيرا َل ِإن ِمة أ ُ ْمة ِإ ْال َل َ فِي َ ا نَف ط
ِيرا َلنَف م
ق َبو م
ِإنْا أَر َ
سلتَاكَ ِبال َح آل ِ

لاألمر في كثرأ قديع الملعس علح اللاع في القر ن لفميد الم م متعالع رير مستتمر يي

41ي

471هددددـ ي فالتقددددديع
كددددفل عتددددح بدددد الب ريددددسن للعدددد مددددة ابددددرزهع :عبددددد القدددداهر ال رجدددداني
لالتددالير عتددد بدداع كثيددر اللسا ددد جددع المحاسددة لاسدد التمددر بعيددد ال ايددة ال يددزا يلترلدد عددة بديعدد
ليلمددي بدد إلددح لطيلدد لال يددزا ددرى ,ددعرا م يرلقدد مسددمع ليلطلدد لدددي مسقعدد لددع تظددر فت ددد سددبت
42ي
أن راق للطت عتدك وأن قدم في ,ين لاس الللأ عة ممان إلح ممان ي
أنواع التقديم والت خير
أــ التقديع لالتللير في المبتدأ لال بر
دددرد بعددد ,اليدددا يمدددسن المبتددددأ في دددا مقددددما علدددح ال بدددر للمتددد فدددي مدددساطة لدددر ,دددبي لددد يدددؤلر
عتدد و للعددد مدددة األمثلددة علدددح يلددد مدددا جددان فدددي اليتدددية المددريمتية قسلددد عالح ال َحمددددُ ِ ِِْ َرعآل ِ ال َعدددالَ ِميةَ يي
[اللا حة ]2:
لقسلددددد عدددددالح  ّ :الحمدددددد رعآل السدددددمالا لرع االرل رعآل العدددددالمية يي ال اليدددددة ]36و ايدددددت
ن اددأ فددي هددا ية ا ليتددية أن اليددة األللددح جددان علددح األص د فددي قددديع المبتدددأ الحمددديعلح ال بددر ,ددب
ال ملدددة ي لنعتدددي باألصددد نظدددام ال ملدددة العربيدددة و فمدددة المعدددرل أن األصددد فدددي ال ملدددة أالسدددمية أن
يتقددددم المبتددددأ علدددح ال بدددر جدددان فدددي ,دددرح الرضدددي علدددح المافيدددةي :إنما كدددان أصددد المبتددددأ التقدددديع ألنددد
43ي
محمسم علي لالبد مة لجسد قب الحمعي
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ليقس ابة مال :
لجسزلا التقديع إي ال ضررا

لاألص في األلبار أن ؤلر

44ي

أ آلما الية الثانية التي جان في سسرأ ال الية فقد قدآلم ال بر ,ب ال ملة ي علح المبتدأ0
ل لسدددير هدددفا التبددداية فدددي كددد اليتدددية و آل
أن اليدددة األللدددح جدددان علدددح األصددد و للدددع يمدددة هتددداك مدددا
األصددد و أ آلمدددا الثانيدددة التدددي لرد فدددي سدددسرأ ال اليدددة فقدددد اقتمدددح المقدددام
يسدددتدعي م ي دددا علدددح لددد
قدددديع الدددفا المسدددتحقة للحمدددد وفقدددد يكدددر هدددف السدددسرأ الملارلعقا ددددهع و مدددة يلددد أن دددع نسدددبسا الحيددداأ
ِددي ِإ ْال َا َيا ُتَددا الدددُّن َيا نَ ُمددس ُ َلنَح َيددا َل َمددا يُ ِل ُمتَددا ِإ ْال الدددْه ُر َل َمددا لَ ُ ددع
لالمددس إلددح الدددهر فقددالسا َلقَددالُسا َمددا ه َ
بِدددفَ ِل َ ِمدددة ِعلدددع إِن ُهدددع إِ ْال يَ ُ
ظتُّدددسنَ يي [ال اليدددة] 24للدددع يتسدددبس إلدددح ى عدددز لجددد الدددفم بيدددد كددد ,دددين و
45ي
للفل ناست قديع الفا الل ية في هفا المقام
لهتددداك سدددبت ألدددر لهدددس أن أكثدددر اليدددا فدددي سدددسرأ ال اليدددة جدددان علدددح طريقدددة الحمدددر ل ع عدددفاع
م ددديةي9/و لل دددع عدددفاع عظددديعي 10/ل ل دددع عدددفاع مدددة رجدددز ألددديعي 11/وللاضدددد مدددة هدددف أليدددا قدددديع
ال بر ,ب ال ملةيعلح المبتدأ
ب ـــ التقديم والت خير بين الفعل والفاعل
دددرى ال ُمددددؤ ِمتِيةَ
مددددة األ مثلددددة علددددح يلدددد مددددا جددددان فددددي اليتددددية المددددريمتية و قسلدددد سددددبحان يَددددس َم َد َ
ددار لَا ِلددددِيةَ
ددرم ِمدددة َح ِت َ دددا األَن َ د ُ
َلال ُمؤ ِمتَدددا ِ يَسدددعَح نُد ُ
ددرا ُك ُع اليَدددس َم َجتْدددا ط َ د ِ
ددسر ُهع بَددديةَ أَيددددِي ِ ع َلبِلَي َمدددانِ ِ ع بُود َ
ددزم ْ
ددس اللَدددس ُز ال َع ِظدددي ُع (([الحديدددد  ]12لاأللدددرى قسلددد سدددبحان
ي َلالْدددفِيةَ
َيدددس َم َال يُ د ِ
لُ التْ ِبددد ْ
ِفي َ دددا يَ ِلددد َ ُهد َ
,ددين
علَددح ُك د ِآل َ
َ َمتُددسا َم َع د ُ نُد ُ
سرنَددا َلار ِلددر لَتَددا ِإنْ د َ َ
دسر ُهع يَس د َعح بَدديةَ أَي ددِي ِ ع َل ِبلَي َمددانِ ِ ع يَقُسلُددسنَ َربْتَددا أ َ ِمددع لَتَددا نُ َ
ِيريي[التحريع  ] 8:لالم اددددأ فددددي هددددا ية اليتددددية أندددد يكددددر فددددي أيددددة سددددسرأ الحديد يسددددعح نددددسرهع يإي
قَددددد ط
جدددان هدددف اليدددة علدددح األصددد فدددي نظدددام ال ملدددة العربيدددة فدددي قدددديع اللعددد علدددح اللاعددد وفاألصددد فدددي
ال ملدددة العربيدددة كمدددا يدددفكر التحددداأ آل
أن األصددد في دددا أن يتقددددم اللعددد علدددح اللاعددد ولدددفل ال يسدددل في دددا عدددة
السدددبت وأ آلمدددا إيا قددددم اللاعددد علدددح اللعددد فقدددد صدددار ال ملدددة أسدددمية لدللدددو فدددي بددداع التقدددديع لالتدددللير
ولهددس مددا جددان فددي يددة سددسرأ التحددريع إي قدددم اللاعدد نددسرهعيعلح اللعدد يسددعحيو أم إن ددا جددان علددح
األص 0
ل
ليدددرى صددداات مددد ك التللي يأنددد أ دددح فدددي يدددة سدددسرأ الحديدددد بال ملدددة اللعليدددة التدددي ليدددد الحددددل
46ي
لالت دد ألن لع يفكر المؤمتية م نبي ع  0علي الم أ لالس مي
أمدددا يدددة سدددسرأ التحدددريع فقدددد أ دددح بال ملدددة أالسدددمية التدددي ليدددد الثبدددس لأنددد يكدددر المدددؤمتية مددد نبدددي ع
صددلح ى عليدد لالددد لسددلعيليل فدددي قسل لالددفية امتدددسا معدد ي 47ي لقسلددد هددفا يتتاسدددت مدد مدددا يهددت إليددد
كثير مة التحاأ الفية يرلن أن ال ملة اللعلية ليد الت دد لالحدل ولأن ال ملة أالسمية الثبس 0
يقددددس عبددددد القدددداهر فددددي كتابدددد دال دددد األع ازي :لبياندددد أن مسضددددسع أالسددددع علددددح أن يثبددددو بدددد
المعتددح للوددين مددة ريددر أن يقتمددي دددد ,ددي ا م بعددد ,ددين  000لأ آلمددا اللعدد فلندد يقمددد فيدد إلددح يلدد يي
48ي
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ــ التقديم بين الفاعل والجار والمجرور
مددة المعددرل أن ال ددرل مددة التقددديع هددس العتايددة لاألهتمددام وفمددا يقدددم يمددسن أهددع مددة الددفم يددؤلر
ددر بتدددا قدددس سددديبسي آل
أن العدددرع إنمدددا يقددددمسن الدددفم بيانددد أهدددع ل دددع لهدددع ببيانددد أعتدددح لإن كاندددا
و لقدددد مد آل
49ي
جميعا م ي مان ع ليعتيان ع ي لهفا في عمسم التقديع
ل تدددددرل العتايددددة لاالهتمددددام مدددد الملمددددا دددددرجا م تامزليددددا م000فقسلدددد  :يهددددت الددددح المسدددد د لالدددددي
50ي
يقمد أن العتاية بال ار أكثر مة قسل  :يهت لالد إلح المس ديي
لدددفل يل دددع أن قدددديع ال دددار لالم دددرلر علددد ح اللاعددد يمدددسن فدددي مساضددد أبلدددغ مدددة دددللر عتددد و لأن
العتاية لاالهتمام ب أكثر مة الفم يل ي بعد ولالفم يحدد يل سيا التص 0
سددح ِإ ْن
مددح ال َمدِيتَدد ِة يَسدد َعح قَددا َ يَددا ُمس َ
للعدد مددة األمثلددة علددح يلدد قسلدد عددالح َل َجددا َن َر ُجدد ط ِمددة أَق َ
اص ِحيةَ يي[القمص20 /
ال َم َ َ يَل َِم ُرلنَ بِ َ ِليَقتُلُسكَ فَال ُرل ِإ ِنآلي لَ َ ِمةَ التْ ِ
سددلِيةَ يي[يدد  ]20/و
لقسلدد عددالح
مددح ال َمدِيتَدد ِة َر ُجدد ط يَسددعَح قَددا َ يَددا قَددس ِم ا ْبِعُددسا ال ُمر َ
َل َجددا َن ِمددة أَق َ
إي قددددم اللاعددد الرجددد ي فدددي اليدددة األللدددح علدددح ال دددار لالم دددرلر مة أقمدددح المديتدددةي لألدددر عتددد فدددي
اليدددة الثانيدددة لالسدددبت فدددي يلددد أن أيدددة سدددسرأ القمدددص جدددان علدددح األصددد للدددي هتددداك مدددا يسدددتدعي
م ي ا علح رير االص 0
51ي

أ آلمددا يددة سددسرأ ي د فقددد قمددد في ددا مددة بعددد مسددافة عددة داعيددة إلددح ال دددى فلددع يمددر بعددد الددداريي
أم بيددان المسددافة التددي جددان مت ددا الرجدد هددس أألهددع فددي هددفا المددسطة لددفل قدددم 0هددفا المعتددح يتسافددق مدد
مددا يكددر ال طيددت أالسددمافي مددة أن ال ددرل مددة قددديع ال ددار لالم ددرلر علددح اللاعدد فددي هددف اليددة هددس
أن يعدددر الم اطدددت أن الرجددد جدددان مدددة ممدددان بعيدددد إلدددح م تمددد التددداا لايدددت ال يقدددرع مدددة م دددارم
القمددة لال يحمددر مسضدد الدددعسأ0فقدددم مددا بميددو بدد القددسم بدد أعظددع لالتع ددت متدد أكثروفقددا لجددان
52ي
مة أقمح المديتة رج ي يتمد ل ع يي
للجدددد الباادددت إ,دددارأ إلدددح هدددفا المعتدددح فدددي كتددداع معددداني التحدددسي للددددكتسر فاضددد السدددامرا ي لهدددس
يقارن بية قسلية :
األل  :قسلتا قدم مة القرية رج ي لالثاني قسلتا  :قدم رج مة القرية ي

آل
أن المعتدددح األل أن قدلمددد كدددان مدددة القريدددة لأمدددا الثددداني فيحتمددد هدددفا المعتدددح ليحتمددد معتدددح
فيقدددس
53ي
ألر لهس أن قدلم هفا لع يمة مة القريةيي
ج ــ التقديم والت خير في المعطوفات
لنعتددي بدد قددديع أاددد المعطددسفية علددح صددااب فددي مسضدد ل ددللير عت د فددي مسضدد لددر لالبددد أن
يمدددسن هتددداك مسجدددت داللدددي تدددرجد بددد قدددسأ المعتدددح ل ماسددد السددديا لهدددس مظ دددر اسدددلسبي مدددة اسددداليت
القران المريع
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للعددد مدددة األمثلدددة علدددح يلددد يكر الم لدددرأ لالعدددفاعيإي أنددد مدددة المعدددرل
54ي
يكرها أن يبدأ بفكر الم لرأ ليؤلر العفاع

فدددي أسددداليت القدددران فدددي

ودددا ُن َل ْ
لُ َ
ددسر
ِع َمددة يَ َ
ددر ِل َمددة يَ َ
ودددا ُن َليُعَدددفآل ُ
كقسلدد عدددالح ي َل ِ ِِْ َمددا فِدددي ال ْ
رلُد ط
ل يَ ِلد ُ
سددد َم َالا ِ َل َمددا فِدددي األَر ِ
َر ِاي طعيي [ عمران ]129/
ودددا ُن َل َكدددانَ ْ
لُ َ
ددسرا
ِع َمدددة َي َ
ددر ِل َمدددة َي َ
ودددا ُن َليُ َعدددفآل ُ
لقسلددد عدددالحَ :ل ِ ِِْ ُملددد ُ ال ْ
رلُد م
ل َي ِلد ُ
سددد َم َالا ِ َلاألَر ِ
55ي
َر ِاي مماي [اللتد ]14/و لمساض ألرى
لعلددح هددفا المعتددح مددا جددان فددي الحددديت القدسددي أن رامتددي سددبقو رمددبي ي للمت د قددد لددرل عددة
هدددفا التظدددام فدددي مساضددد اقتمدددو الحاجدددة في دددا قدددديع يكدددر العدددفاع رهيبدددا لزجدددرا م كمدددا يقدددرر الزركودددي و
ودددا ُن َل ْ
مت دددا قسلددد عدددالح أَلَدددع َعلَدددع أ َ ْن ْ
ددر ِل َمدددة َي َ
ِع َمدددة َي َ
ل يُ َعدددفآل ُ
لَ لَددد ُ ُملددد ُ ال ْ
لُ
ودددا ُن َل َي ِلد ُ
سددد َم َالا ِ َلاألَر ِ
ِيريي [الما دددأ  ]40/لالحممددة فددي قددديع العددفاع علددح الم لددرأ هتددا أن اليددة لرد فددي
علَددح ُكدد ِآل َ,ددين قَددد ط
َ
سددديا الحدددديت عدددة آل
قطددداع الطدددر لالسدددرا لالمحددداربية لرسدددسل الدددفية يسدددعسن فدددي األرل فسدددادا
دداربُسنَ ْ
ل
لَ َل َر ُ
سدددسلَ ُ َل َيسددد َعسنَ ِفدددي األَر ِ
الدددفية سدددبق يكدددرهع فدددي قسلددد عدددالح ِ :إنْ َمدددا َجدددزَ ا ُن الْدددفِيةَ يُ َحد ِ
مددلْبُسا أَل ُقَ ْ
م فِددي
طدد َ أَيدددِي ِ ع َلأَر ُجلُ ُ ددع ِمددة ِلدد َ أَل يُتلَددسا ِمددةَ األَر ِ
فَ َ
سددادما أَن يُقَتْلُددسا أَل يُ َ
ل يَ ِلدد َ لَ ُ ددع ِلددز ط
ع ِظددي طعيي [الما دددأ  ]33/فمددان مددة المتاسددت قددديع يكددر العددفاع وجددان فددي
عددفَاعط َ
ددرأِ َ
الدددُّنيَا َللَ ُ ددع فِددي الَ ِل َ
لسير رلح المعاني قسل عالح يعفع مة يوان لي لر لمة يوان ي
أ آلمددددا قريددددر ملمددددس السددددمسا لاألرل لدددد سددددبحان ولأ آلمددددا لبددددر لددددر وألن الظدددداهرفي الحددددديت
دددرعلح
سددددبقو رامتددددي رمددددبيي قددددديع الم لددددرأ علددددح التعددددفيت و لإن آلمددددا عمدددد هتددددا ألن التعددددفيت للممد آل
السددرقة و لالم لددرأ للتا ددت مت ددا لقدددمو السددرقة فددي أليددة ألالم لددع يكددر التسبددة بعدددها ف ددان هددفا ال اددق
56ي
علح ر يت السابق يي
لهددفا المعتددح يمدداد يمددسن قريبددا ممددا يكددر أبددس ايددان و إي قددا فددي لسددير هددف اليددة لمددا يكددر عددالح
مددرف فددي أامددام المحدداربية لأامددام السددرا وللددع يحدداع مددايكر مددة العقسبددا علددي ع نبدد علددح أن يلدد
هددس مددر فددي ملمدد لملمدد ال معقددت لحممدد فيعددفع مددة يوددان لهددع الم دداللسن ألمددر لي لددر لمددة يوددان
لهدددع التدددا بسن و لال طددداع 00قيددد للم تدددرا علدددح السدددرقة لريرهدددا مدددة المحظدددسرا و لالمعتدددح  :ألدددع
57ي
علع أن عاجز عة ال رلل عة ملمي هاربا م متي لمة عفابي فلع اجترأ علح ما متعت مت يي
ثانيا :الح ف وال ذر :
الدددددفكر لالحدددددف ممدددددطلحان مت زمدددددان فدددددي االسدددددتعما التحدددددسم لالب ردددددي يترافقدددددان فدددددي هدددددفا
أالستعما م كسن ما متتاقمية في ماهيت ما0
لقددددد ل آلاددددد العلمددددان التحدددداأ لالب ريددددسنيبية الممددددطلحية لرألا أن األصدددد فددددي المدددد م الددددفكر لال
يحددددف متدددد ,ددددين إال بدددددلي سددددسان أكددددان هددددفا الدددددلي معتسيددددا م أم يقتمددددي المعتددددح أم صددددتاعيا م قتمددددي
المتاعة التحسية .
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آل
إن هددفا األسدددلسع فدددي طبيعتدد يتتمدددي إلدددح علددع المعددداني و فمددد م عددة كسنددد مدددة مبااددت علدددع التحدددس و
لهددس مددة أهددع سددتة العددرع فددي ك م ددا ألن د يددربا بددية مقتمدديا التعبيددر لااجا د ولهددس مددا أدرك د التحدداأ
58ي
األلا الفية كثر عتدهع الحديت عت 0
فقدددد أ,دددارإلي سددديبسي 180هدددـ ي فدددي أكثدددر مدددة مسضدددسع مدددة المتددداع مبيآلتدددا م أنساعددد لكا,دددلا م عدددة
أسرار لأسباب و مؤ آل
كدا م أن يل مة ستآلة العرع اللمحان في أساليب ع 59ي
اللدددران  207هدددـي فدددي أكثدددر مدددة مسضددد فدددي كتابددد معددداني القدددر ن يولكاندددو لددد
كمدددا أ,دددار أليددد
آل
60ي
و لكاندددو البدددة جتدددي أيمدددا م إ,دددارا لاضدددحة ل دددفا
نظدددرا لاقبدددة فدددي بيدددان مدددساطة الدددفكر لالحدددف
61ي
األسلسع و إي جعل بابا م قيآلما م مة أبساع  ,اعة العربية
كمدددا اظدددي هدددفا األسدددلسع بعتايدددة الب ردددية أيمدددا م ويقدددس عتددد ال رجددداني هدددس بددداع دقيدددق المسدددل و
لطيددت المللدددف وع يدددت األمددر و ,دددبي بالسدددحر وفلندد دددرى بددد ددرك الدددفكر ألضدددد مددة الدددفكر و لالمدددمو
62ي
عة أألفادأ و أزيد ل فادأ ل دك أنطق ما مسن إيا لع تطق و لأ ع ما مسن بيانا م أيا لع بةي
لقدددد كاندددو عتايدددة ال رجددداني ب دددفا األسدددلسع لاضدددحة اتدددح أنددد أفدددرد لددد التتدددية لعودددرية صدددلحة فدددي
كتاب دال األع از
أنواع الح ف وال ذر
أ  -اف

ار

في مسض ليكر في مسض لر-:

دددالى بَدددديةَ
دددر ال َحدِيدددد ِد َاتْددددح إِيَا َ
لعدددد مددددة األمثلددددة الساضددددحة علددددح يلدددد قسلدددد عددددالح ُ َ :ددددسنِي ُزبَد َ
سد َ
ددرا 96ي فَ َمددا اسدد َ
ددرل ُ َل َمددا
طا ُ
ال ْ
عسا أَن يَظ َ ُ
علَيدد ِ قِط م
مدددَفَي ِة قَددا َ انلُ ُ ددسا َاتْددح إِيَا َجعَلَدد ُ ن م
ددرا َ
َددارا قَددا َ َ ُددسنِي أُف ِ
است َ َ
عسا لَ ُ نَقبما يي ]الم ت ]97- 96
طا ُ
ايت قا عالح سبحان فما اسطاعسا أن يظ رل يلقا لما استطاعسا ل نقباي
للتدددا أن نتسدددان عدددة سدددبت اسدددتعما اللعددد اسدددطعسايم الظ دددسر ل اسدددتطاعساي مددد التقدددت و ألن
هفا األمر ال يممة أن يمسن اعتباطا م و ب البد أن يمسن هتاك سبت 0
لقدددد لقددددت البحدددت علددددح م مسعددددة مدددة أقددددسا العلمددددان فدددي لسددددير هددددا ية اليتدددية لللددددص إلددددح أن
السدددبت فدددي يلددد اقتمدددا السددديا و لهدددس مبتدددي علدددح القاعددددأ الل سيدددة التدددي قدددس  :آل
أن الزيدددادأ فدددي المبتدددح
دددد علدددح الزيدددادأ فدددي المعتدددح ي 63ي يلددد أن الظ دددسر علدددح السدددد لالمدددعسد فسقددد أيسدددر مدددة نقبددد ف دددا
باللع ال ليت م العم أاللت0لجين باللع التام م العم األلق لهسالتقت0
يقدددس الدددرازم  :قسلددد فمدددا اسدددطاعسا أن يظ دددرل ي أم مدددا قددددرلا علدددح المدددعسد عليددد ألجددد ار لاعددد
64ي
ل ما استطاعسا ل نقباي أم ما استطاعسا يل ألج ص بت للوسنت ي
ليكدددر الددددكتسر فاضددد السدددامرا ي فدددي كتابددد ب ردددة الملمدددة ي سجي دددا م لدددرا اعتمدددد فيددد علدددح الدددزمة
الدددفم يسدددت رق أاددددا التقدددت فدددي السدددد قياسدددا م إلدددح الدددزمة الدددفم يتطلبددد المدددعسد عليددد و فقدددا  :إنددد كمدددا
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كددان المددعسد علددح السددد يتطلددت زمت دا م أقمددر مددة أادددا التقددت في د اددف
65ي
ُ
التطق الزمة الفم يتطلب ك اد يي

مددة اللع د لقمددر مت د لي ددان

للعددد مدددة األمثلدددة األلدددرى علدددح يلددد أيمدددا مدددا جدددان فدددي يتدددي سدددسرأ الزمدددر لهمدددا قسلددد عدددالح
سدد ط يي
ددرا َاتْددح ِإيَا َجا ُنلهَددا فُ ِت َحددو أَب َسابُ َ ددا َلقَددا َ لَ ُ ددع لَزَ نَت ُ َ ددا أَلَددع َيددل ِ ُمع ُر ُ
ددرلا ِإلَددح َج َ ددتْ َع ُز َم م
َلسِدديقَ الْددفِيةَ َكلَ ُ
دددرا َاتْددددح ِإيَا
]الزمددددر  [71لقسلدددد عددددالح فددددي السددددسرأ نلسدددد ا َل ِسدددديقَ الْددددفِيةَ ا ْقَددددسا َربْ ُ ددددع ِإلَددددح ال َ تْدددد ِة ُز َمد م
علَددي ُمع ِطبددتُع فَاد ُللُسهَددا لَا ِلدددِيةَ يي [الزمددر ]73الودداهد فددي
سدد َ طم َ
َجا ُنلهَددا َلفُتِ َحددو أَب َسابُ َ ددا َلقَددا َ لَ ُ ددع لَزَ نَت ُ َ ددا َ
ها ية اليتية هس سبت استعما الساليم اللع فتحويم أبساع ال تة دلن أبساع ج تع0
اي يدددرى الزركودددي أن سدددبت يلددد هدددس أن أبدددساع ج دددتع م لقدددة لال لدددتد اال عتدددد م يددد ع فيلددداج ع
عدددفاب ا لمدددا أعدددد ى ل دددع في دددا وأمدددا أبدددساع ال تدددة ف دددي ملتسادددة و لال يتسقدددت فتح دددا علدددح م دددين أهددد
ال تة الي ا و قا عالح جتآلا عدن ملتآلحة ل ع االبساع يي
ع  -يكر كلمة في مسض لافف ا في مسض لر:
س ديَ َرى ْ
سددسلُ ُ ل ُد ْع ُد َدردُّلنَ
ع َملَ ُمددع َل َر ُ
لُ َ
مددة يل د مددا جددان فددي يتددية متبددايتتية لهمددا قسل د عددالح َ )) :ل َ
ُ
ت َلال ْ
ودددد َ ادَأِ فَيُتَ ِبآلدددد ُ ُمع ِب َمددددا ُكتددددتُع َع َملُددددسنَ يي ]التسبددددة  [ 94/لقسلدددد عددددالح َ :لقُدددد ِ اع َملددددسا
عددددا ِل ِع ال َيدددد ِ
ِإلَددددح َ
ت َلال ْ
سدديَ َرى ْ
ودد َ ادَأِ فَيُتَ ِبآلددد ُ ُمع بِ َمددا ُكتددتُع َع َملُدددسنَ يي
ع َملَ ُمددع َل َر ُ
عدددا ِل ِع ال َيدد ِ
سددت ُ َردُّلنَ إِلَددح َ
لُ َ
سددسلُ ُ َلال ُمؤ ِمتُدددسنَ َل َ
فَ َ
[التسبة ]105/بزيادأ لالمؤمتسنيفي الية الثانية
ل سجيددد يلددد عتدددد ال طيدددت االسدددمافي و أن اليدددة األللدددح كاندددو فدددي المتدددافقية و لهدددع الدددفية يبطتدددسن
الملدددر ليظ دددرلن األيمدددان ولالتلدددا عمددد ي ليددد المتدددافق فددد يطلددد عليددد أال ى سدددبحان ولقدددد يطلددد عليددد
رسسل وفلع يق لالمؤمتسنيألن المؤمتية ال يرلن أعما المتافقية 0
أ آلمددد ا اليدددة الثانيدددة ف دددي فدددي المدددؤمتية لطاعدددا ع فقدددا لالمؤمتدددسنيألن األعمدددا األسددد مية يوددداهدهما
66ي
المسلمسن بعم ع عة بع ,كالم أ لالزكاأ لالحج ل د يل مة أعما األس م
ل ددد يل د أيمددا مددا جددان فددي اليتددية المتبددايتتية ولهمددا قسل د عددالح َ :لإِي قُلتَددا اد ُللُددسا َه د ِف ِ القَريَددةَ
سددد ْ دما َلقُسلُدددسا ِا ْ
طدددةط نَ ِلدددر لَ ُمدددع َل َ
فَ ُملُدددسا ِمت َ دددا َايد ُ
ددت ِ,ددد تُع َر َ
سدددت َِزيدُ ال ُمح ِسدددتِيةَ
دداع ُ
رددددما َلاد ُللُدددسا ال َبد َ
طا َيدددا ُكع َل َ
]البقرأ] 58/
ددت ِ,ددد تُع َلقُسلُدددسا ِا ْ
لقسلددد عدددالح َ :ل ِإي قِيددد َ لَ ُ ددد ُع اسددد ُمتُسا َهددد ِف ِ القَريَدددةَ َل ُكلُدددسا ِمت َ دددا َايد ُ
طدددةط َلاد ُللُدددسا
سددد ْ دما يي [األعدددرا  ]161/فقدددد زيد رردددداي فدددي يدددة البقدددرأ دلن يدددة األعدددرا و ليعلآلددد الدددرازم
دداع ُ
البَد َ
يلدد أن ى عدددالح ل آلمدددا أسدددتد القدددس إلدددح نلسددد فددي يدددة البقدددرأ لإي قلتايقدددا رردددداي مريمدددا م ل دددع ل ودددريلا م و
للمدددا لدددع يسدددتد القدددس إلدددح نلسددد فدددي يدددة األعدددرا لإنمدددا قدددا لإي قيددد ل عيبتدددي اللعددد للم دددس و ناسدددت
67ي
يل اف رردايمت ا
ج ــ ح ف شبه الجملة
لمدددة األمثلدددة علدددح يلددد مدددا جدددان فدددي سدددسرأ الم دددت فدددي سددديا قمدددة مسسدددح عليددد السددد ميم
ال مددددر عليدددد السدددد مي ليلدددد فددددي قسلدددد عددددالح :قددددا ألددددع أقدددد إنآلدددد لددددة سددددتطي معددددي صدددددبرا
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يي[الم دددت ]72/لقسلددد عدددالح قدددا ألدددع أقددد لددد إنآلددد لدددة سدددتطي معدددي صدددبرا يي[الم دددت \]75و بزيدددادأ
,ب ال ملة الممير الم رلري ل ي في الية الثانية 0
إن المتلمددد فدددي ال يتدددية السدددابقتية وي دددد أن اليدددة الثانيدددة في دددا ,دددين مدددة التلنيدددت يلددد انددد لمدددا كدددان
قدددا ألرقت دددا لت دددر أهل دددا يي [ الم دددت ]71/وي آلكدددر
النمدددار مدددة مسسدددح عتدددد لدددر السدددليتة بقسلددد
قدددا ألدددع أقددد إنآلددد لدددة سدددتطي معدددي صدددبرا يي [الم دددت \] 72فاعتدددفر
ال مدددر بمدددا كدددان قدددد قالددد لددد
قدددا ال ؤالدددفني بمدددا نسددديو لال رهقتدددي مدددة أمدددرم عسدددرا ييالم دددت \73
مسسدددح عليددد السددد مي بقسلددد
أقتلددو نلسددا زكيآلددة ب يددر نل د لقددد ج ددو ,ددي ا نمددرا
فلمددا لق د مت د بعددد يل د إنمددار قت د ال د م لهددس قسل د
يي[الم ددت  ]74/قددا ال مدددر يلدد بتلكيددد المددد م المتقدددم فقددا قدددا ألددع أقدد لددد يي[ الم ددت  ]75/ليقابددد
68ي
بالم م ما لض مة مسسح علي الس ميزيادأ التتاست
لالحدددق أن زيدددادأ الملمدددا بزيدددادأ التلنيدددت أل التدددسبي مسدددتعم فدددي ك متدددا الددددارل و فمدددث م عتددددما
ددرى  ,مددا م يمددر علددح عمدد ال يقددسى عليدد اطبدد قددا م  :قلددو أندد ال سددتطي أن لعدد هددفا الودديني
فدددايا عدددالد فعلددد قلدددو لددد  :قلدددو لددد أنددد ال سدددطي أن لعددد هدددفا الودددين يبزيدددادأ لددد ي و فدددايا كدددرر
محاللتدد قلددو لدد  :قلدددو لدد مددرارا م أندد ال سدددتطي أن لعدد هددفا الوددين ي بزيدددادأ مددرارا م و فلددي كدد مدددر
69ي
رى نلس زيد في قريع كلمة أل أكثر علح ما قلت في قريع السابق
ثالثا :اإلبدال
قددددد مددددر بتددددا يددددا متودددداب ة أسددددتبد في ددددا اددددر أل كلمددددة أل جملددددة و لالبددددد أن يمددددسن ل ددددفا
سدددة اسدددتعما يلددد الحدددر أل الملمدددة أل ال ملدددة فدددي هدددفا
السدددتبدا سدددبت اقتمدددا سددديا الدددتص بحيدددت ا ُ
المسض و لاستبد بتظير في مسض لر 0
لقبددد أن نعدددرل ل دددف اليدددا التدددي امددد في دددا هدددفا السدددتبدا يدددسد البحدددت التلكيدددد علدددح أمدددر لهدددس
أن أسدددلسع القدددر ن المدددريع مت دددان لمتسددد ع بعمددد مددد بعددد ,لكلنددد صدددسرأ لااددددأ أل جسدددد لاادددد فدددي
البتددددان لالتركيددددت لالمعتددددح ولان ال طدددداع القر نددددي يمدددد الحددددر أل الملمددددة لال ملددددة فددددي الممددددان الددددفم
ستحق لبحست ما يقتمي المقام بحيت يراعح التسق العام لآلية ل اتح السسرأ0
أ ــ اإلبدال بين الحروف :
لعددد مدددة األمثلدددة علدددح يلددد إبددددا ادددر الدددسال بحدددر اللدددان فدددي اليتدددية المدددريمتية و لهمدددا قسلددد
ع ِبو َيَا ِددد ِ ِإنْددد ُ َال يُل ِلددد ُد ْ
علَدددح ْ
الظدددا ِل ُمسنَ يي [األنعدددام ]21/
لِ َكددد ِفبما أَل َكدددفْ َ
ددرى َ
ددة افتَد َ
عدددالح َ :ل َمدددة أ َ لَددد ُع ِم ْمد ِ
علَدددح ْ
ع بِوَيَا ِددد ِ إِنْددد ُ َال يُل ِلددد ُد ال ُم ِر ُمدددسنَ يي [يدددسن
لِ َكددد ِفبما أَل َكدددفْ َ
ددرى َ
ددة افتَد َ
لقسلددد عدددالح  :فَ َمدددة أ َ لَددد ُع ِم ْمد ِ
 ] 17/إي لرد فدددي يدددة األنعدددام لمدددة أ لدددع ي لفدددي يدددة يدددسن فمة أ لدددع يلالسدددبت فدددي يلددد يتعلدددق بالبتدددان
70ي
الداللي لم السسر ية
يلددد أن اليدددا التدددي قددددمو فدددي سدددسرأ األنعدددام عطدددت بعمددد ا علدددح بعددد ,بدددالسال ليلددد فدددي قسلددد
ي َهدددفَا القُدددر َ ُن ِألُندددف َِر ُكع بِددد ِ َل َمدددة بَلَددد َغ أ َ ِدددتْ ُمع لَت َوددد َ دُلنَ أ َ ْن َمددد َ ْ
ددرى قُددد َال
عدددالح َ :لأ ُ ِ
لِ َ ِل َ دددةم أُلد َ
ددي ِإلَددد ْ
لاد َ
ددر ُكسنَ يي ]األنعددام  ]19/لدددع قددا لمددة أ لعيللددتع اليدددة
ددس إِلَدد ط َل ِ
ددرم طن ِم ْمددا ُو ِ
اادددط َلإِنْتِددي بَد ِ
أَ,دد َ دُ قُدد إِنْ َمددا ُهد َ
بقسل لالظالمسنيليمسن لر الية متلقا م للظا م م ألل ا0
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لأ آلمددا فددي سددسرأ يددسن فاليددا التددي قدددمو عطددت بعمدد ا علددح بعدد ,باللددان لهددي قسلدد عددالح :
ددرا ِمدددة قَب ِلددد ِ أَفَددد َ َع ِقلُدددسنَ يي [يدددسن  ]16/لدددع قدددا  :فمدددة أ لعيباللدددان للدددتع اليدددة بقسلددد
فَقَدددد لَبِثدددوُ فِدددي ُمع ُ
ع ُمد م
ددر ِميةَ يي [يدددسن  ]13/فسصدددل ع بدددلن ع
الم رمدددسني ليتسافدددق مددد مدددا قبل دددا ل هدددس
ددزم القَدددس َم ال ُم د ِ
َكدددفَ ِل َ نَ د ِ
ل ِمددة بَع د ِدهِع ِلتَت ُ
دت َع َملُددسنَ (( [يددسن
دت فِددي األَر ِ
ظد َدر َكيد َ
م رمددسن لددع قددا مددة بعددد ))ل ُ د ْع َجعَلتَددا ُكع َل َ ِد َ
71ي
 ]14/فسصلت ع الية الم رمسنيليعلع أن سبي هؤالن سبي مة قدم ع
ب ــ االبدال بين الكلمات:
لمثددددا يلدددد االبدددددا بددددية للظتددددي انل ددددر ي ل انب سددددو يفقددددد لرد للظددددة انل ددددر يفددددي قسلدددد
عيتمدددا قَدددد
عدددالح :
ددرأ َ َ
ددر فَدددانلَ َ َر ِمتددد ُ التَتَدددا َ
َل ِإ ِي است َسدددقَح ُمس َ
ددرع ِب َع َ
عود َ
مددداكَ ال َح َ د َ
سدددح ِلقَس ِمددد ِ فَقُلتَدددا اضد ِ
ددربُسا ِمدددة ِرز ِ ْ
ل ُمل ِسددددِيةَ يي البقدددرأ \0 ]60امدددا
لِ َل َال َعثَدددسا فِدددي األَر ِ
َ
ددربَ ُ ع ُكلُدددسا َلا,د َ
ددع ُكددد ُّ أُنَددداا َمود َ
ع ِلد َ
ُ
للظددة انب سددو يفقددد لرد فددي قسلدد عددالح َلقَ ْ
ددرأ َ أَسدد َبا م
سددح
طعتَددا ُه ُع التَتَددي َ
طا أ َم ممددا َلأَل َايتَددا ِإلَددح ُمس َ
عو َ
ددربَ ُ ع
عيتمدددا قَدددد َ
ددرأ َ َ
سدددو ِمتددد ُ التَتَدددا َ
ددر فَانبَ َ َ
ددرع بِعَ َ
ددع ُكددد ُّ أُنَددداا َمود َ
عود َ
مددداكَ ال َح َ د َ
إِ ِي است َسدددقَا ُ قَس ُمددد ُ أ َ ِن اضد ِ
ع ِلد َ
سددل َسى ُكلُددسا ِمددة َ
علَددي ِ ُع ال َمد ْ
ط ِيآل َبددا ِ َمددا َرزَ قتَددا ُكع َل َمددا َلَ ُمسنَددا َللَ ِمددة َكددانُسا
دة َلال ْ
دام َلأَنزَ لتَددا َ
َل َلْلتَددا َ
علَددي ِ ُع ال َ َمد َ
سدددد ُ ع يَظ ِل ُمددددسنَ يي [األعددددرا \ ] 160لكدددد الللظتددددية مددددث ن فعدددد سددددرديا يا ممددددمسن ادددددلي لااددددد و
أَنلُ َ
لهددددس قمددددة مسسددددح عليدددد السدددد مي لاستسددددقاق لقسمدددد لقددددد تددددال اللددددرل بددددية االنل ددددار لاالنب ددددااي
بالدراسددة عددددد مدددة الملسدددرية لالل دددسيية القددددمان لالمحددددلية 0لكاندددو اراقهدددع قريبدددا لااددددأ 00لمدددة هدددف
الران أن االنل دددار لاالنب ددداا ي تللدددان فدددي المثدددرأ لالقلدددة ف دددرلل المدددان يمدددسن فدددي بدايتددد انب اسدددا لدددع
يمير انل ارا
يقدددس الع مدددة الطبرسدددي إن االنل دددار هدددس االنودددقا لاالنب ددداا أضددديق متددد فيمدددسن ألال انب اسدددا لدددع
72ي
يمير انل اراي
ل ددددرى الدددددكتسرأ عدليددددة الوددددر ع آل
أن قددددسأ االمددددر فددددي سددددسرأ البقددددرأ فددددي اللع اضددددرعيللقسع
الحتمدددي القدددسم 0النددد أمدددرمة ى جددد ج لددد يجان متاسدددبا النل دددار المدددان 0امدددا فدددي سدددسرأ العدددرا فمدددان
أمراالسدددتقان مدددة ى جددد ج ل يلمسسدددح عليددد السددد ميبااليمان لالايتدددا الدددح مسسدددحي فسرداالمرم للدددا
بدددـ أنيالتقديريدددة وكمدددا ن ادددأ ليتدددا لرلدددالأ لهمدددا وجدددان متسددد مة مددد للظدددة انب سدددويالتي دددد صدددلا
73ي
ارللف ا علح لالرلالأ
لمددددة االمثلددددة االلددددرى علددددح يلدددد ايمددددا مددددا جددددان فددددي اليتددددية لهمددددا قسلدددد عددددالحَ :ل ِ ِِْ ُجتُددددسدُ
ل َل َكدددددانَ ْ
ع ِلي ممدددددا َا ِمي ممدددددايي [اللدددددتد ] 4/لقسلددددد فدددددي السدددددسرأ نلسددددد ا َل ِ ِِْ ُجتُدددددسدُ
ال ْ
سددددد َم َالا ِ َلاألَر ِ
لُ َ
ع ِزيد م
ل َل َكدددانَ ْ
ددزا َا ِمي ممدددا يي [اللدددتد  ]7/فقدددد قدددا فدددي اليدددة األللدددح لكدددان ى عليمدددا
ال ْ
سددد َم َالا ِ َلاألَر ِ
لُ َ
اميمايلقا في الثانية عزيزا م اميماي
قيددد إن السدددبت فدددي يلددد أن المددد م األل متمددد بدددانزا السدددميتة لازديددداد المدددؤمتية إيماندددا فقدددد قدددا
سددد َم َالا ِ
ع ال ُمدددؤ ِمتِيةَ ِليَدددزدَادُلا إِي َمانمدددا َمددد َ إِي َمدددانِ ِ ع َل ِ ِِْ ُجتُدددسدُ ال ْ
ددس الْدددفِم أَندددزَ َ ال ْ
سددد ِميتَةَ فِدددي قُلُدددس ِ
قبل دددا ُ :هد َ
ل َل َكددددانَ ْ
ع ِلي ممددددا َا ِمي ممددددايي ]اللددددتد  ]4/ف ددددفا مسضدددد علددددع لاممددددة فقددددا  :عليمددددا اميمدددداي لأ آلمددددا
َلاألَر ِ
لُ َ
ِع ال ُمتَددددافِقِيةَ َلال ُمتَافِقَددددا ِ
اليددددة الثانيددددة فددددي مسضدددد عددددفاع لعقسبددددا فقددددد جددددان بعددددد قسلدددد َ :ليُ َعددددفآل َ
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ددر َكا ِ ْ
دداِِ َد ْ
عددددْ
ددت ْ
الظدددانآلِيةَ بِد ْ
ددرأ ُ ال ْ
ددة ال ْ
علَدددي ِ ع َللَعَدددتَ ُ ع َلأ َ َ
لُ َ
َمد َ
سدددس ِن َلر ِ
سدددس ِن َ
علَدددي ِ ع دَا ِد َ
ددركِيةَ َلال ُمود ِ
َلال ُمود ِ
ع ِز م
ل َل َكانَ ْ
يزا َا ِمي مما يي
يرا 6ي َل ِ ِِْ ُجتُسدُ ال ْ
س َم َالا ِ َلاألَر ِ
م م
لُ َ
سا َن َم ِ
لَ ُ ع َج َ تْ َع َل َ
[اللتد ] 6,7/وف فا مسض عزأ لعلية لامع ولفل قا عزيزا م اميماي 74ي
4ــ التمرار:
التمرار هس داللة الللأ علح المعتح مردآلدا م و كقسل لمة ستدعي  :أسرع أاسرعيو آل
فان المعتح مردآلد
لللأ لااد و لهس ي تلت عة األطتاع الفم هس زيادأ الللأ عة المعتح للا دأ ولي تلت عة التطسي أيما الفم
هس زيادأ الللأ عة المعتح ل ير فا دأ وليسجد التمرار في الللأ لالمعتح مث أطعتي أطعتييوليسجد في المعتح
دلن الللأ مث أطعتي لال عمتيي و فان الت ي عة المعمية هس أمر بالطاعة 75ي
لالتمرار في عمسم يل ي ل رل التلكيد و يقس  :ابة األلير 637هـي  :لاعلع أن المليد مة التمرير أن
كرر في ك م ي 76ي
يل ي في الم م سكيدا م ل 000لإنما يلع يل للداللة علح العتاية بالوين الفم آل
ليقس الزركوي عة أسلسع التمرار لقد رلا مة أنمر كسن مة أساليت اللمااة انا م أن ال فا دأ في و
للي كفل وب هس مة محاست ا السيما إيا علآلق بعم ببع ,ي 77ي

الممررأ التي لقلتا علي ا و لترى سبت مرارها و
بعد هف المقدمة عة التمرار نعسد لفكر بع ,اليا
آل
ل سجي العلمان القدامح لالمحدلية ل فا التمرار0
مة يل قسل عالح

سس َ َعلَ ُمسنَ يي [التمالر]4-3 /
سس َ َعلَ ُمسنَ 3ي ل ُ ْع َك ْ َ
َك ْ َ

اللران 207هـي في بيان علآلة التمرار في ها ية اليتية  :الملمة قد مررها العرع علح الت ليأ
يقس
آل
لالت سيت و ف فا مة ياكيي 78ي
لمة يل أيما قسل عالح  :أَللَح لَ َ فَلَللَح 34ي ل ُ ْع أَللَح لَ َ فَلَللَح يي [القيامة ]35/34
إي يرى صاات م ك التللي أن سبت التمرار يتعلق بسيا التص ويل أن قد قدم ها ية اليتية لصت
َت إِلَح أَه ِل ِ يَت َ َم ْ
طح
ع َل ََسلْح 32ي ل ُ ْع يَه َ
صلْح 31ي َللَ ِمة َكفْ َ
صدْ َ َل َال َ
الم رم الممفآلع بقسل عالح  :فَ َ َ
يي
 ]33-32-31/لل فا يستحق هفا الدعان و الن أللحيمقلسع لي يل مرار هفا الدعان إ,عار
[القيامة
بلن عم عم يستحق بسبب هفا التسع مة العقاع 79ي
لقد يهت الدكتسر فاض السامرا ي إلح ما يهت إلي ابة الزبير مة أن الية الثانية جان لكيدا م لآلية
األللح فقا  :أن سبت التمرار هس أن يكر عدم التمديق لأ آلكد بالتمفيت و ليكر عدم الم أ لأ آلكد بالتسلي و
فمرر أرب مرا و ك لعيد مقاب صلةي 80ي
للم آل ديدط للعيد و آل
لنحس يل أيما م قسل عالح:

فَا ِ ْن َم َ العُس ِر يُس مرا 5ي إِ ْن َم َ العُس ِر يُس مرا يي 5ـ 6الورح
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يقس صاات م ك التللي
يولزيد لكيدا م بالتمرير يي  81ي

إن ى ب آل
ور عباد بلن العسر يتبع يسر ل لكيد يل بـ آل
آل
إن المؤكدأ لل بر

لقد جان اليسري في الية نمرأ م في المسضعية لهس إ,عاربالتسسعة لل ف ا قي
م مة التمرير ل تمير ما نمر سسعة طر الرجانيي 82ي
فتح آل

لة ي لت عسر يسريةي و

آل
إن ال ملة الثانية هتا لكيد
ليهت الزركوي إلح أن التمرار هتا جان ل رل التسكيد فقا ايما و فقا :
ل للح لتقريرها في التل ل مميت ا مة القلت لألن مرير صريد ل يي 83يعلح أن لالت الرأم القا
إن م زيد كتاباي علح آل
بتعدد اليسر فقا لال يد يل علح عدد اليسر وكما اليد قسلتا  :إن آلم زيد كتابا آل
أن
مع كتابية و فاالصد آل
أن هفا لكيديي 84ي
المبحث الثالث
أسباب التباين الداللي ودواعيه في اآليات المتناظرة :
 -1السياق القرآني
 - 2الفاصلة القرآنية
 - 3البناء الداخلي للسورة
تاللتددددا فددددي المبحثددددية السددددابقية التبدددددآلال ل الت يآلددددرا فددددي البتددددح التركيبددددة التددددي يتودددد آلم مت ددددا
ال طددداع القر ندددي علدددح نطدددا التمدددس المتتدددا رأ و لهدددف التبددددال لالت يدددرا  -كمدددا مدددر بتدددا – كدددان
بعمددد ا علدددح مسدددتسى الملدددردأ و لبعمددد ا اللدددر علدددح مسدددتسى التركيدددت و للدددرع سدددا يسدددل و إيا كدددان
ل آلمدددة نمدددس متتدددا رأ و قدددد امددد في دددا مثددد هدددف الت يدددرا  00فمدددا هدددي االسدددباع لالددددلاعي ل دددفا
التباية في هف التمس و الحق أن ا تحمر في ل لة أمسر -:
األل  -:يتعلدددق بالسددديا بسصدددل أداأ ل ددد ا صدددلة لليقدددة فدددي سجيددد المعتدددح يلددد أن السددديا يعدددد سدددببا
ر يسا في لض التص بالبتا ية التي هس علي ا مسازنة بمااب
لالثدددداني  -:يتعلددددق باللاصددددلة القر نيددددة إي أن مددددة المعددددرل
إلح جملة يرا لرجو ببع ,التراكيت عة أنماط ا العادية 0

أن مراعدددداأ القددددر ن لللاصددددلة القر نيددددة أدى

الثالدددت  -:يتعلدددق بالبتدددان الدددداللي للسدددسرأ و يلددد أن ال طددداع القر ندددي بلسدددر يتسدددع بسدددمة اال حددداد و لأن
التدددا ر فدددي أم سدددسرأ قر نيدددة ي ددددها علدددح لفدددق بتدددان معدددية يسدددعح مدددة ل لددد إ دددار داللتددد مساددددأ أمدددام
القارا0
لسيعرل البحت بوين مة االي از ل ف االمسر الث لة م بع ,االمثلة القر نية
ألال  :ألر السيا في التباية في االيا المتتا رأ-:
قبدد الحددديت عددة ألددر السدديا فددي إادددا التبدداية فددي اليددا المتودداب ة و نددرى أندد مددة المتاسددت أن
نعرل لمل سم ال ممطلد السيا لأهميت لانساع 0
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السياق لغةً واصطالحا
فددي تبعتددا لمعتددح السددديا فدد ي مع مددا الل دددة و لجدددنا أن ددع يكدددرل حددو مددادأ سدددس ي و ألن
85ي
السيا أصل سسا ي فقلبو السال يان لمسر السية
قدددا ابدددة فدددارا  :السدددية لالدددسال لالقدددا :أصددد لاادددد و لهدددس ادددفل الودددين و يقدددا  :سددداق يسدددسق
سدددسقا م لقيددد  :انسددداقو ل سدددالقو البددد سدددالقا :إيا تابعدددو و لالمسدددالقة لالمتابعدددة و كدددلن بعمددد ا يسدددس
86ي
بعما ي
لجددان فددي لسددان العددرع سددا إلددح أمر دد صددداق ا ل السدديا ي م ددر المددر أ و قيدد لدد يلدد ألن العددرع
كدددانسا إيا زلجدددسا سددداقسا البددد لال دددتع م دددرامي  87ي ليقدددا أيمدددا م للدددد ف ندددة ل لدددة بتدددية علدددح سدددا
لاادددد أم بعمددد ع علدددح ألدددر بعددد ,ليسدددو بيدددت ع جاريدددة يي 88ي يل دددع مدددة هدددفا أن السددديا يدددد علدددح التتددداب
للحدددس ,دددين لودددين لدددر لا مدددال بددد و لهدددف المعددداني – كمدددا هدددس لاضدددد – معددداني اسدددية أصدددل ا مدددة
سددا الما,ددية سددسقا م و لمددة بعدد ,المع مددا الحديثددة اسددتعملو هددف الملمددة السدديا ي فددي سدديا ال ملددة إي
اسدددتعار مدددة سددديا الما,دددية إلدددح سددديا الملمدددا فدددي ال ملدددة و ايدددت جدددان فدددي المت دددد سددديا المددد م :
أسلسب
لم دددرا و يقدددا  :لقعدددو هدددف العبدددارأ فدددي سددديا المددد م و أم مدرجدددة فيددد ي 89ي هدددفا فيمدددا ي دددص
السددديا ل دددة ا آلمدددا اصدددط اا و فدددالحق أن ممدددطلد السددديا هدددس اادددد الممدددطلحا الل سيدددة الودددا عة بدددية
الدارسدددية و ل,ددديسع ا يدددسهع بعضاااهم أن ااا ا المصاااطلو أو اف وا اااو ومفهاااوم  ,فااا ا ماااا حااااول حدياااد
المعنااى الاا ظااان أندد ف مددد وبدددا األمدددر عسدديرا لراممددا وللعددد هددف المدددعسبة جعلددو كثيدددرا م مددة الدددفية
كتبدددسا عدددة السددديا ي مدددسن الطدددر عدددة عريدددت السددديا ليتتقلدددسن إلدددح أهميتددد فدددي دراسدددة المعتدددح ل
ل ا لدددد لعتاصددددر لريددددر يلدددد مددددة المبااددددت المتعلقددددة بدددد  0للعدددد المددددعسبة الساضددددحة فددددي ليددددة
المقمددسد بالسدديا بسصددل ممددطلحا وهددي محاللددة العثددسر علددح عريددت للممددطلد مددة يلدد التددسع المددان
ال دددام كمدددا يقدددس المتاطقدددة  0لمددد يلددد لعلدددح قاعددددأ مدددا ال يددددرك كلددد ال يتدددرك جلددد ي عثرندددا علدددح
ددر السددديا بلنددد الدددتظع الللظدددي للملمدددة لمسقع دددا مدددة يلددد الدددتظع
عريدددت للسددديا عتدددد أللمدددان و إي عد آل
90ي
يي
لهدددفا التعريدددت لإن كدددان ي دددص نسعدددا م لااددددا م مدددة أندددساع السددديا و لهدددس السددديا الل دددسم و إال أنددد
يممددة اعتمدداد عريلددا للسدديا و لمعتدددح هددفا التعريددت أن الملمددة مسددت بعددددها الددداللي إيا مددا ار بطددو مددد
جار ا لمة ل يل يتمسن التظع الللظي و إي يوترك ال مي في إ ار المعتح 0
أ مية السياق في أنتاج المعنى
عدددسد أهميدددة السددديا فدددي كسنددد يحددددآلد معتدددح الملمدددة فدددي ال ملدددة للدددي للملمدددة مدددة معتدددح محددددآلد
لدددارل السددديا و فالسددديا يعتبدددر الح دددر األسددداا فدددي علدددع المعتدددح يقدددس سدددتيلة ألالمدددان أن نظريدددة
السددديا إيا طبقدددو بحممدددة عتبدددر الح دددر األساسدددي فدددي علدددع المعتدددح يي  91ي آل
إن عدددددا م مدددة الملدددردا قدددد
ال يتمددد معتاهددا فددي ضددسن التلسددير المع مددي ل ددا و لددفا يظدد حديددد معتددح المدد م محتاجددا م إلددح مقددايي
لادلا ألرى رير م رد التظر إلح القامسا ي 92ي لمة هف المقايي لاألدلا السيا ي0
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ليدددفهت عددددد ريدددر قليددد مدددة الدارسدددية إلدددح أن نظريدددة السددديا عدددد لااددددأ مدددة نتدددا ج البحدددت الدددداللي
الحدددديت ليتسدددبسن إلدددح ال دددرع 82ي لهدددفا األمدددر صدددحيد بيدددد أنتدددا نلمددد جدددفلر هدددف التظريدددة فدددي مؤللدددا
93ي
القدمان و أل أن سجي التص كان ال اج األل لدى الل سيية القدمان
للعددد نظريدددة الدددتظعي عتدددد ال رجددداني  471هدددـيلير ,ددداهد علدددح معدددرفت ع بالسددديا الل دددسم إي أكدددد
ال رجدداني فددي هددف التظريددة علددح أهميددة المعدداني المسددتسااأ مددة الللددأ و ف ددس يقددس  :لددي الددتظع سددسى
95ي
عليق الملع بعم ا بع ,يي 94يليقس أيما م الللأ ب للمعتح في التظع يي
لهدددفا الطبدددرم  310هدددـي يعلددد بعددد ,التيارا ددد فدددي التلسدددير و فيقدددس
96ي
التللي طلت أ سا الم م علح نظام في المعتحي

فانمدددا الترندددا مدددا الترندددا مدددة

ليقدددس الزركودددي  :لددديمة محدددا نظدددر الملسدددر مراعددداأ نظدددع المددد م الدددفم سدددبق لددد لأن لدددالت أصددد
السضددد الل دددسم لثبدددس الت سزلل دددفا دددرى صددداات المودددا ي عددد الدددفم سددديق لددد المددد م معتمددددا م اتدددح
97ي
كلن رير مطرلح يي
أنواع السياق :
سع الل سيسن الداللة السياقية علح قسمية :
يق آل
 -1الداللدددة السدددياقية الللظيدددة  -:ليدددراد ب دددا نسدددق المددد م إي دددر با الملمدددا بع قا دددا ممدددا قبل دددا لمدددا
بعدها ولمعتح الملمة ال يتمد أال مة ل استعمال ا في جم و
يقدددس الددددكتسر أامدددد م تدددار عمدددر إن المعتدددح ال يمودددت إال مدددة لددد
 98ي
لضع ا في سياقا م تللةيي
ليممة التمثي لللع

تسددديق السااددددأ الل سيدددة أم

ضرع ي التي ق في سياقا متتسعة مت ا

عمرل زيدا – المرع المعرل
 يقسلسن – ضرعط
 ضرع لتا معل آل أم لصت لتا مث م -ضرع في األرل أم طلت الرز مة ل

السعي

 ضرع ف ن لي مسعدا م  :أم عيآلة لي لقتا م ضرع ألماسا آل بلسداا – دلي علح حيآلرإلددح ريددر يل د مددة المعدداني و لمث د يل د يقددا فددي كلمددة يددد يايا لقعددو فددي سددياقا م تللددة و فيقسلددسن
:
ــ هع يد يلاادأ علح عدلهع و يراد بفل اجتماع ع
ــ بايعت يدا بيد أم نقدا
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ــ اتح يعطسا ال زية عة يد و أم عة يلآلة لص ار
ـ ف ن طسي اليد و إيا كان سمحا 99ي
إن هدددددف المثلدددددة لريرهدددددا دددددد داللدددددة لاضدددددحة علدددددح أن لمددددد سددددديا قريتتددددد الحاكمدددددة علدددددح
100ي
المعتح
 -2الداللددددة السددددياقية الحاليددددة  -:ليددددراد ب ددددا األاددددسا لالظددددرل لالم بسددددا التددددي مدددداات صدددددلر
الدددتص ل حددديا بددد يقدددس الددددكتسر محمدددسد السدددعران أن المعتدددح المع مدددي لدددي كددد ,دددين فدددي أدراك
101ي
معتح الم م فثمة عتاصر رير ل سية يا دل كبير في حديد المعتح يي
لنوددددير هتددددا إلددددح أن للدددددكتسر عبددددد األميددددر زاهددددد قسدددديع لددددر للسدددديا فيقددددس لالسدددديا – عتدددددم-
متمددد لمتلمددد فالمتمددد  :مدددا سدددبق اليدددة لمدددا أعقب دددا مدددة ندددص و لالمتلمددد  -:اليدددا التدددي تاللدددو
الممددمسن يا دد لإن لرد فددي مسضدد لددر فبددال م بيت مددا لبددية اليددة محدد البحددت تمددد ع قددة العددام
بال دددا و لالمطلدددق بالمقيدددد و لالم مددد بالملمددد  00للعددد هدددفا هدددس األصددد فدددي مدددا أطلدددق عليددد القددددمان
102ي
لسير القر ن بالقر نيي
أمثلة ألثر السياق في التباين في اآليات المتشابهة
انتقدداالم مددة الت ريددد إلددح التطبيددق و نقددت لنسددتتطق نمايجددا م مددة كتدداع ى العزيددز للبددا
و لاألمثلة علح يل كثيرأ 0

مددا أسددللتا

سن يي [المؤمتدددسن  ]52/لقسلددد
مدددة يلددد قسلددد عدددالح َ :لإِ ْن َهددد ِف ِ أ ُ ْمدددت ُ ُمع أ ُ ْمدددةم َل ِ
ااددددَأ م َلأَنَدددا َربُّ ُمدددع فَدددا ْقُ ِ
ُلن يي [األنبيان ]92/
عالح  :إِ ْن َه ِف ِ أ ُ ْمت ُ ُمع أ ُ ْمةم َل ِ
اادَأ م َلأَنَا َربُّ ُمع فَاعبُد ِ
لاللدددر بدددية اليتدددية – كمدددا هدددس لاضدددد – قسلددد فدددي اليدددة األللدددح فدددا قسنيو لفدددي اليدددة الثانيدددة –
قسلددد فاعبددددلن يو لالبدددد أن يمدددسن السددديا الدددفم لرد فيددد كددد يدددة يقتمدددي يلددد  0فدددلن اليدددة األللدددح
جدددان عقدددت يكدددر عقسبدددا ألمدددع كثيدددرأ ممدددة عمدددسا الرسددد و لكدددان يلددد سدددببا م فدددي ه ك دددع نحدددس قسلددد
رثَدددا من فَبُعددددما ِللقَدددس ِم ْ
عدددالح فَ َ عَلتَدددا ُهع ُ
َل َجعَلتَدددا ُهع أ َ َاادِيد َ
ددت
الظدددا ِل ِميةَ يي ]المؤمتدددسن  ]41/لقسلددد عدددالح
فَبُعددددما ِلقَدددسم َال يُؤ ِمتُدددسن(( [المؤمتدددسن  ] 44/بددد أن الت ديدددد لالتحدددفير يسدددتمر اتدددح بعدددد هدددف اليدددة ليلددد
َاتْدددح إِيَا فَت َحتَدددا
ددر ِ ِ ع َاتْدددح ِاددديةيي ]لمؤمتدددسن ]54/لقسلددد عدددالح
نحدددس قسلددد عدددالح ))فَدددفَر ُهع فِدددي رَمد َ
سدددسنَ يي [المؤمتدددسن  ]77/لريدددر يلددد فالتحدددفير لالت ديدددد أكتتدددت
عدددفَاع َ
,ددددِيد ِإيَا ُهدددع ِفيددد ِ ُمب ِل ُ
علَدددي ِ ع َبابمدددا يَا َ
َ
هدددف اليدددة اكتتافدددا و بددد يممدددة القدددس أن جدددس السدددسرأ العدددام مودددحسن بالتحدددفير لالت ديدددد 0أمدددا اليدددة الثانيدددة
فددي سددسرأ األنبيددان فقددد جددان فددي سدديا دا علددح األاسددان لالتلمدد لاللطددت التددام كمددا فددي قمددة أيددسع
عليددد السددد ميلمريع علي دددا السددد مي و لدددفل ناسدددت أن يسضددد للدددأ فدددل قسنيفي يدددة المؤمتدددسن لمدددا فيددد
مدددة التحدددفير لالت سيدددت المتاسدددت للعقسبدددا ولللأ فلعبددددلنيفي يدددة األنبيدددان بعدددد يكدددر الاسدددان لاللطدددت
103ي
و كما يقس أبس ايان فتاست األمر بالعبادأ لمة هف صلت يي
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للتللددف مثدداالم لددر و لهددس قسل د عددالح َ )) :ل َال َقتُلُددسا أَل َالدَ ُكددع ِمددة ِإم د َ نَحد ُ
دة نَددر ُزقُ ُمع َل ِإيْددا ُهع
(([األنعدددام  ]151/لقسلددد عدددالح َل َال َقتُلُدددسا أَل َالدَ ُكدددع لَوددديَةَ إِمددد َ نَح ُ
دددة نَدددر ُزقُ ُ ع َلإِيْدددا ُكع يي ]السدددران
] 31/فقددددم فدددي سدددسرأ األنعدددام رز البدددان علدددح األبتدددان فقدددا و نحدددة ندددرزقمع لإيددداهعي لقددددم فدددي السدددران
رز األبتددان علددح البددان فقددا نحددة نددرزق ع لإيدداكع ي فمددا السددبت فددي يل د  0السددبت فددي يل د هددس أن د فددي
يدددة االنعدددام يكدددر عدددالح أن دددع يقتلدددسن ألالدهدددع مدددة اللقدددر الساقددد ب دددع مدددة إمددد ي ف دددع محتددداجسن إلدددح
الددرز العاجدد لقيددام بتمللددة األبتددان و لأمددا فددي يددة السددران ف ددع يقتلددسن أبتددانهع لوددية اللقددر فددي المسددتقب
ال أن دددع ملتقدددرلن فدددي الحدددا للدددفل قددددم رز األبتدددان علدددح البدددان اتدددح ي بدددرهع أن رزق دددع مع دددع لأن
أبتدددانهع ال يوددداركسن ع فدددي رزق دددع 104ي جدددان فدددي البحدددر المحددديايأن قسلددد مدددة إم ي ددداهر امدددس
الم يللسالد ال سقع
للودديت فبدددأ ألالم بقسلدد نحددة نددرزقمع يلطابددا م لآلبددان ل بودديرا م ل ددع بددزلا المدد
الرز لع عطت علي ع األلالد0
علح ال

لأاالتدد الددرز

لأمددا فددي يددة السددران فددانة قددتل ع إيدداهع إنمددا هددس لتسق د امددس االم د لال وددية مت د فبدددأ في د بقسل د
105ي
نحة نرزق عي ألبارا م بتملل عالح برزق ع فلستع أنتع رازقي ع لعطت علي ع األدياري
ثانيا :الفاصلة القرآنية -:
اللاصدددلة فدددي القدددر ن هدددي كلمدددة طلدددق علدددح لدددر اليدددة فدددي كتددداع ى عدددالح و قدددا ابدددة متظدددسر :
106ي
لألالر اليا في كتاع ى فساص وبمتزلة قسافي الوعر  00لااد ا فاصلةيي
لقا الزركوي  :هي كلمة لر الية و كقافية الوعر و لقريتة الس يي

107ي

ليددددرى الدددددكتسر أامددددد م تددددار عمددددر أن وددددبي القدددددمان لللاصددددلة القر نيددددة بقافيددددة الوددددعر أل قريتددددة
السددد هدددي محاللدددة مدددت ع لتسجيددد التظدددر لالتلكيدددد علدددح ال اندددت المدددس ي لالم مدددة الللظيدددة فدددي ألالدددر
108ي
اليا و لأن يل جان لمسايرأ طبيعة العرع في الترنع لالنواد
لالبددددراز ال انددددت المسسدددديقي فددددي اللساصدددد ولمراعدددداأ متطلبددددا الددددت قم الت مددددي راعددددو االيددددا
التقددديع لالتددالير وزيددادأ اددر ال اففدد فددي ألالددر بعدد ,االيددا وصددر الممتددسع مددة المددر لريددر
يل 109ي
بيت ددا مددا جددان فددي
لمددة أمثلددة االيددا المتتددا رأ التددي كددان لللاصددلة القر نيددة ألرهددا فددي االلددت
سدددح يي ]طددد  ]70/لقسلددد عدددالح :
ددرعآل ِ َهد ُ
ددارلنَ َل ُمس َ
اليتدددية المدددريمتية و لهمدددا قسلددد عدددالح قَدددالُسا َ َمتْدددا ِبد َ
َدددارلنَ (([الودددعران ]48-47/ايدددت لدددتع بددداأللت فددددي
سدددح َله ُ
دددرعآل ِ العَدددالَ ِميةَ 47ي َرعآل ِ ُمس َ
)) قَدددالُسا َ َمتْدددا بِ َ
اليددة األللددح مراعدداأ للاصددلة األلددت فددي يددا هددف السددسرأ إي جددان هددف اليددة ضددمة عوددر يددا اقتددرن
في ددا م سسدددح لهددارلن لكاندددو اليدددة السايدددأ التدددي قددددم في ددا هدددارلن علددح مسسدددح و أمدددا اليددة الثانيدددة فقدددد
110ي
لتع ب ارلن مراعاأ أيما م لللاصلة ايت سيطر التسن المسبسقة بمد علح سسرأ الوعران
لمدددة يلددد أيمدددا م مدددا جدددان فدددي سدددسرأ القمدددص و إي لرد في دددا اليتدددان قسلددد عدددالح  :قُددد أ َ َرأَيدددت ُع إِن
سددر َمدما ِإلَددح َيددس ِم ال ِق َيا َم د ِة َمددة ِإلَد ط رَيد ُدر ْ
َج َعد َ ْ
مد ُدرلنَ ]
لِ َيددل ِي ُمع ِبلَيد َس د ُمتُسنَ فِيد ِ أَفَد َ ُب ِ
لُ َ
دار َ
علَددي ُم ُع التْ َ د َ
(( القمدددص ]71/قسلددد عدددالح  :قُددد أ َ َرأَيدددتُع ِإن َجعَددد َ ْ
سدددر َمدما ِإلَدددح يَدددس ِم ال ِقيَا َمددد ِة َمدددة ِإلَددد ط
لُ َ
علَدددي ُم ُع التْ َ دددا َر َ
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ددر ْ
ددرلنَ يي [القمددص  ]72/للتددا أن نتسددان  :لمددايا التللددو لتددام
م ُ
رَي ُ
لِ يَددل ِي ُمع بِلَيدد َسدد ُمتُسنَ فِيدد ِ أ َ َفدد َ ُب ِ
اليتددية و لال ددساع علددح يل د كمددا يددرى الدددكتسر فم د اسددة عبدداا  :أن يددة اللي د قددد لتمددو بالسددم و
ألن دلام الليددد فيددد إعمدددا لحاسدددة السدددم ل عطيددد لحاسدددة البمدددروللتمو يدددة الت دددار بالبمدددر ألن دلام
الت ددار لهددس ددر ألعمددا التدداا ل مددرفا ع يتاسددب البمددريي 111ي لهددفا التسجيدد يتسافددق مدد جددان فددي
البرهان عة ها ية اليتية 0
إي يقدددددس الزركودددددي  :اقتمدددددو الب ردددددة أن يقدددددس أفددددد سدددددمعسن ي لمتاسدددددبة مدددددابية السدددددماع
لالظدددر الليلدددي الدددفم يمدددلد ل سدددتماع لال يمدددلد ل بمدددار و أمدددا اليدددة التدددي لي دددا  00فاقتمدددو الب ردددة
112ي
أن يقس أف بمرلن ي إي الظر ممين صالد ل بمار و لهفا مة دقيق المتاسبةي
ثالثا :البناء الداخلي وأثره في التباين بين االيات المتناظرة
قددد يمددسن البتددان الددداللي للسددسرأ القر نيددة ألددر فددي التبدداية و إي قددد يمددسن هددفا البتددان سددببا م فددي ألتيددار
للظددة ممددان للظددة ألددرى أل سددببا م فددي زيددادأ فددي ممددان لاددف فددي لددر و أل سددببا م فددي قددديع للظددة فددي يددة
ل للرها في ألرى و لرير يل مة المظاهر مما مربتا في المبحثية االل لالثاني0
لندددسد قبددد أن نودددرع فدددي ضدددرع األمثلدددة أن نبدددية أن القدددر ن المدددريع قدددد راعدددح فدددي االلتيدددار أمدددسرا م
عديددددأ إي راعدددح السددديا الدددفم لرد فيددد اليدددة و لكدددفل السدددسرأ التدددي لرد في دددا هدددف اليدددة كمدددا راعدددح
السدددياقا األلدددرى فدددي السدددسرأ التدددي لرد في دددا يدددا مقارندددة ل دددف اليدددة لكددد يلددد يدددد علدددح أن كددد
113ي
كلمة قب ك ار قد لض لضعا م فتيا م مقمسدا م في راية الدقة لال ما يي
للتسضدددد يلددد باألمثلدددة و قدددا عدددالح
َلأَنبَت َو ِمة ُك ِآل زَ لل [الحج] 5/

علَي َ دددا ال َمدددا َن اهتَد ْ
ددز َل َربَدددو
له ِ
َامددددَأ م فَدددا ِيَا أَنزَ لتَدددا َ
ددرى األَر َ
َل َد َ

علَي َ دددا ال َمدددا َن اهتَد ْ
ددز َل َر َبدددو ِإ ْن الْدددفِم
ل لَا ِ,ددد َعةم فَددداِيَا أَنزَ لتَدددا َ
ددرى األَر َ
لقدددا عدددالح )) ِمدددة َ َيا ِددد ِ أَنْددد َ َد َ
ِير (( ]فملو]39/
علَح ُك ِآل َ,ين قَد ط
أَايَاهَا لَ ُمحيِي ال َمس َح إِنْ ُ َ
عتددد التظددر لالتلم د فددي اليتددية المددريمتية ن ددد أن د عددالح قددد اسددتعم للظددة هامدددأيفي يددة الحددج
و للمتددد فدددي يدددة فمدددلو قدددد اسدددتعال عت دددا بللظدددة لا,دددعةي لالظددداهر أن داعدددي الت ددداير الللظدددي فدددي
اليتية يعسد إلح السيا الداللي للسسرأ التي لرد في ا ك ية0
فسدديا يددة الحددج و يوددير إلددح مراا د ايدداأ النسددان و إي سددبق يددة الحددج قسل د عددالح َ )) :يددا أَيُّ َ ددا
علَقَددة ل ُد ْع ِمددة ُمم د َة ُم َلْقَددة
داا ِإن ُكت دتُع فِددي َريددت ِمددةَ البَع د ِ
التْد ُ
ت فَاِنْددا َللَقتَددا ُكع ِمددة ُد َدراع ل ُد ْع ِمددة نُطلَددة ل ُد ْع ِمددة َ
س د ْمح ل ُ د ْع نُ د ِدر ُج ُمع ِطل د م ل ُ د ْع ِلت َبلُ ُددسا أ َ ُ
 ,ددْ ُكع
دام َمددا نَ َ
َلرَيد ِدر ُم َلْقَددة ِلتُبَ د ِيآلةَ لَ ُمددع َلنُ ِقد ُّدر فِددي األَر َاد ِ
وددا ُن إِلَددح أ َ َج د ُم َ
َام ددَأ ]
َل ِمددت ُمع َمددة يُتَد َدسفْح َل ِمددت ُمع َمددة يُد َدردُّ ِإلَددح أَريَ ِ العُ ُمد ِدر ِل َمددي َ َيعلَد َدع ِمددة َبع د ِد ِعلددع َ
له ِ
,ددي ما َل َد َدرى األَر َ
((الحددج ] 5/فمددلن اليددة عددرل لمراادد ايدداأ النسددان و لفي ددا بيددان مددة ى عددالح إلددح النسددان بددلن الددفم
أقتدددر علددح هددفا قددادر علددح أن يعيدددك ليبعث د مددة جديددد و لالددفم يسددتد يل د اليددة التددي بعدددها ))يَ ِل د َ بِددل َ ْن
ددس ال َحد ُّ
ْ
ِير(( [الحدددج ]6/فلمدددا كدددان السددديا داالم علدددح
علَدددح ُكددد ِآل َ
,دددين قَدددد ط
ددق َلأَنْددد ُ يُح ِيدددي ال َمدددس َح َلأَنْددد ُ َ
لَ ُهد َ
قدر ددد علدددح األايدددان لاألماندددة لدددع قدر ددد علدددح حقيدددق البعدددت لالتودددسري جدددان للظدددة هامددددأي سافقدددا م مددد
114ي
هفا السيا و ألن للظة هامدأي عتي هالمة ميتة يابسة ال زرع في ا البتة
131

أ آلمدددا يدددة سدددسرأ فمدددلو فقدددد لدددر القدددر ن اسدددتعما للظدددة لا,عةيلسصدددت ادددا األرل علدددح للظدددة
هامدددأ وليرجدد يل د أيمددا إلددح مقتمددح البتددان الددداللي للسددسرأ نلسدد او فددايا ماعدددنا نقددرأ اليتددية السددابقية
ددر َال َسددد ُ دُلا ِلل ْ
ددار َلال ْ
ودددم ِ َل َال
ودددم ُ َلالقَ َمد ُ
ليدددة فمدددلو لهمدددا قسلددد عدددالح )) َل ِمدددة َ َيا ِددد ِ اللْيددد ُ َلالتْ َ د ُ
ددر َلاسددد ُ دُلا ِ ِِْ الْدددفِم َللَقَ ُ د ْ
سددد ِبآل ُحسنَ لَددد ُ
ددة ِإن ُكتدددتُع ِإيْدددا ُ َعبُددددُلنَ 37ي فَدددا ِ ِن اسدددت َمبَ ُرلا فَالْدددفِيةَ ِعتددددَ َر ِبآلددد َ يُ َ
ِللقَ َمد ِ
علَي َ ددددا ال َمددددا َن
ل لَا ِ,ددددعَةم فَدددداِيَا أَنزَ لتَددددا َ
دددرى األَر َ
دددار َل ُهددددع َال يَسددددل َ ُمسنَ 38ي َل ِمددددة َيَا ِدددد ِ أَنْدددد َ َد َ
بِاللْيدددد ِ َلالتْ َ د ِ
اهتَد ْ
,دددين قَددددِير (([فمدددلو  ]39-37فت دددد أن
علَدددح ُكددد ِآل َ
ددز َل َر َبدددو ِإ ْن الْدددفِم أَا َيا َهدددا لَ ُمح ِيدددي ال َمدددس َح ِإنْددد ُ َ
داللت مددا قددسم علددح فمددرأ عددرل مقدر د فددي للددق الوددم لالقمددر ف مددا يتددان مددة يددا لادانيت د لددع ربددا
يل د بلمددرأ البعددت لالمعدداد فالحددديت فددي هددفا المسض د يدددلر أص د علددح فمددرأ التسايددد للددي البعددت فمددان
م دددين للظدددة لا,عةيلسصدددت األرل متاسدددت ل دددفا السددديا ألن ال ودددسع مدددة لدددسازم العبدددادأ لمقسما دددا
115ي

لب دددفا ن دددد أن الداللدددة السددددياقية ل دددا ,دددلن فدددي حديددددد ايثيدددة البتدددان الدددداللي للددددتص بمدددا يتلدددق مدددد
متطلبددا هددف الداللددة ولل ددفا يثبددو فددي مددسطة ليرف د فددي لددر و ليقدددم فددي يددة ليددؤلر فددي ألددرى وليددؤلر
صددي فددي يددة علددح صددي ألددرى فددي يددة مقاربددة ل ددا 0فيق د التب داية فددي الداللددة بددية التمددية المتتددا رية
 0إن مراعددداأ البتدددان الدددداللي للسدددسر القر نيدددة ال يقدددت فقدددا عتدددد اليدددا المتتدددا رأ وبددد إن السدددسرأ كل دددا
116ي
بتان لااد و لأن متلتد السسرأ ل ع قة ب ا مت ا و لاألمثلة علح يل كثيرأ 0
صددد ِركَ َاد َدر طل ِمت د ُ ِلتُت دف َِر بِ د ِ َليِكد َدرى
فمددث م سددسرأ األعددرا ابتدددا بددـ ) ِكتَدداعط أ ُند ِدز َ إِلَي د َ فَ د َ يَ ُمددة فِددي َ
ا القُدددر َ ُن فَاسدددت َِمعُسا لَددد ُ يي [األعدددرا ] 204 /
ِلل ُمدددؤ ِمتِيةَ (( [األعدددرا ] 2 /ولالتتمدددو بقسلددد
دددر َ
َل ِإيَا قُ ِ
يو إي جدددان
فقدددد أبتددددأ السدددسرأ بدددفكر المتددداع للتمدددو بددد أيمدددا م لمدددة يلددد أيمدددا م مدددا جدددان فدددي سدددسرأ
القسدددع بدددالقر ن فدددي بددددن السدددسرأ للتم دددا بدددالم م علدددح القدددر ن أيمدددا م لال نريدددد أن نطيددد فدددي يكدددر األمثلدددة
ألن يلددد لدددي ,دددي ا م عارضدددا م ل ر يدددت اليدددا لدددي عودددسا يا م و لإنمدددا هدددس أمدددر مقمدددسد فدددي هدددفا المددد م
مدددلَو ِمدددة لَددددُن َا ِمددديع َلبِيدددر يي هدددسد ]1/
الرفيددد ف دددس بتدددان محمدددع قدددا عدددالح ِكتَددداعط أُا ِم َمدددو َيَا ُددد ُ لُددد ْع فُ ِ آل
117ي

الخا مة
ص البحت إلح عدد مة التتا ج كان البد مة يكرها و لهي علح التحس األ ي -:
س آل
-1يعدددد التبددداية الدددداللي نمطدددا م أسدددلسبيا م راقيدددا م فدددي التعبيدددر ليمثددد ال اندددت البدددداعي فدددي األدان لي دددد
إلح للق ألسان متتسعة مة التعبير في الوم لالمممسن 0
 -2أ آلكد البحت علح أن التتسع الللظي في االيا المتواب ة هس إلران للمعتح ل سسي ل في ا
 3ـ ي دددد التبددداية فدددي القدددر ن المدددريع إلدددح حقيدددق مسضدددسعا ديتيدددة ل,دددرعية لأصدددسلية لفمريدددة
لاصة ب إلح جانت لدية ال ما الوملي عة طريق التتسع الل سم
 4ـددد أكددددالبحت إلدددح أن أسدددلسع القدددر ن مت دددان
لااد في البتان لالتركيت لالمعتح 0

لمتسددد ع بعمددد بعددد ,لكلنددد صدددسرأ لااددددأ ال جسدددد
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 -5أ آلكددد البحددت إلددح أن أم للظددة فددي التعبيددر القر نددي قددد لضددعو بحيثيددة هتدسددية دقيقددة فددي مسضددع ا
الدددفم ي دددت أن مدددسن فيددد و لأن أم عدددالر ل للدددا فدددي االيدددا المتتدددا رأ إنمدددا لرد للبدددا داللدددة معيتدددة
لاصة يتطلب ا التص 0
 -6أ,ددددار البحددددت إلددددح أن التبدددداية فددددي االيددددا
مستسى التركيت أيما م

المتتددددا رأ جددددان علددددح مسددددتسى الملددددردأ لجددددان علددددح

 -7أ,ددددار البحددددت إلددددح أن السدددديا و لاللاصددددلة لالبتددددان الددددداللي للسددددسرأ و كددددان مددددة أهددددع أسددددباع ل
دلاعي التباية في اليا المتتا رأ 0
 -8أ,دددار البحدددت إلدددح أن القدددر ن المدددريع قدددد راعدددح فدددي فساصددد اليدددا التعبيدددر لالمعتدددح للدددع يمدددة
ألج االنس ام المسسيقح لاد 0
لفددي ال تددام نقددس متلسددية بقددس ابددة قتيبددة فددي لا مددة كتاب د للي د موددم القددر ني :فل آلمددا سددا ر مددا
آلملمتددا بدد فانآلددا أاقآلددان بددلن ال نزكيدد لأن ال نؤ آلكددد الثقددة بدد و لكدد آل مددة عثددر متدد علددح اددر ي ددت ييددر
فددتحة نتا,ددد ى فددي إصدد ا لأدان اددق التمدديحة فيدد  0فددان النسددان ضددعيت ال يسددلع مددة ال طددل إال أن
يعمم ى بتسفيق لنحة نسل ى يل لنررت إلي في درك إنآل جساد لهسعيي 0
ل لر دعسانا أن الحمد

رع العالمية

وامش البحث
1يمع ع مقايي

الل ة و أامد بة فارا و 323 /1

2يلسان العرع ابة متظسر و  64/3مادأ بيةي ليتظر المحاح  2082/5و 2083
3ي المع ع السسيا و 117/1
4ي التعريلا و ال رجاني و 157
5ي يتظر متتدى محبي الرياضيا و محاضرأ ل ستاي محمد الباجي بعتسان التباية للمت الثاني االعدادم لالمحاضرأ
متوسرأ علح ,بمة التو
6ي التباية الثلافي لألر في يدلسجيا التلمير الم تللة متة الحربي و بحت متوسر علح صلحة ال زيرأ الر يسةو ال زيرأ
للمحافة لالتور علح ,بمة التو العدد  13609ال معة  15محرم 1431
7ييتظر  :التباية اللسني لألر في إ ار الحركة في اللة البمرم و د 0عباا جاسع الربيعي
8ي اللرل الل سية في الل ة العربية و د0علي كا ع المورم و أطرلاة دكتسرا و
9ي مع ع مقايي

الل ة و  259 /2و د ي

10ي المحاح  1659 /4دل ي
11ي لسان العرع  399 /1دل ي
12ي كوا

اصط اا اللتسن والت انسم 787 /1

133

5

13يبيان الم تمر و ,رح م تمر ابة الحاجت و عبد الرامة االصل اني 120/1
14ي يتظر :مقال قميرأ جدا م متوسرأ علح ,بمة االنترنيو بعتسان اللرل الل سية بية بع ,االللا المتواب مة ل
القر ن المريع د 0استان عبد العزيز القتيعر و لفي عتسان المقالة مة ل القر ن المريعي لاألفم أن مسن في القر ن المريع
ي أم مة دلن كلمة ل ي
15ي يتظر :التراد

في الل ة و د 0ااكع الزيادم و 222

16ي يتظر :ل ة القران دراسة سليقية فتية و اامد م تار عمر و 153
17ي يتظر ملردا اللا القران و الرارت االصل اني و

27

18يدقا ق اللرل الل سية في البيان القر ني و محمد ياا لمر الدلرم و أطرلاة دكتسرا
19ي الممدر نلس و  159و 161و 162
20ي البحر المحيا ابس ايان االندلسي و 230\6
21ي ب رة الملمة في التعبير القر ني و فاض السامرا ي و 97ــ98
22ي لسير ملا يد ال يت المعرل

بالتلسير المبير و الرازم و142/ 3

 23ييتظر البرهان في علسم القران و الزركوي 123.
 24ييتظر ب رة الملمة في التعبير القر ني 54.
 25ييتظر:م ك التللي و ابة الزبيرو

63-62\1

 26يرلح المعاني في لسير القران العظيع لالسب المثاني وااللسسي و267\1
27يالتعبير القر ني وفاض السامرا ي و294
28ي ب رة الملمة في التعبير القر ني و د0فاض السامرا ي و39
29ي الممدر السابق و86-84
30ي معاني التحس  :فاض السامرا ي و23/1
31ي دال

األع از

122

32ي لسير ملا يد ال يت و الرازم 156/14
33ييتظر  :الممدر نلس 103\3
34ي معاني التحس 119-118/1
35ي ,رح ابة عقي 477/1
36ي يتظر دراسة المتواب الللظي مة م التتزي /د0محمد فاض السامرا يو140
37ي يتظر:البيان في رريت إعراع القرانوابسالبركا بة االنبارمو20/2
38ي مة أسرار البيان القر ني و فاض السامرا ي و 158ــ161
39يالمتاع و سيبسي 15/1
40ي اسرار التقديع لالتللير في ل ة القر ن المريع و د0محمسدالسيد,ي سن و
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157

41ي ال ما ص و ابة جتي و297-295/1
42ي دال

االع از و 10

43ي ,رح الرضي علح المافية 88/1
 44ي ,رح ابة عقي 484/1
45يدراسة المتواب الللظي مة م التتزي

و137

46ييتظر :م ك التللي 893/2
47ييتظر الممدر نلس و الملحة نلس ا
48ي دال
49ي

االع ازو 131
المتاع 15/ 1

50ي معاني التحس 105/3
51يم ك التللي
52يدرأ التتزي

 757/2ليتظر  :دراسةالمتواب الللظي مة م التتزي و178
ل آلررأ التالي و ال طيت االسمافي 391-39

53يمعاني التحس و فاض السامرا ي 104/3
54ييتظر :البرهان في علسم القران و الزركوي 67/4
55ي يتظر علح سبي المثا و البقرأ  284/وا
56ي رلح المعاني وأاللسسي 135/6
57ي لسير البحر المحيا و أبس ايان 496/2و ليتظر  :ر يت المعطسفا في القرأن المريع لالحممة في و بحت للدكتسر
129
صاات ابس جتاح و م لة ن لالقلع ي العدد 15
58ييتظر  :أساليت الطلت عتد التحسيية لالب رية ود 0قي

األلسي و25

59ي يتظر :المتاع  8/1و 111و  279و144/2
60ي يتظر  :معاني القر ن و اللران و 13/1و104\1و 67\2
61ييتظر  :ال ما ص و ابة جتي و 360/2
62يدال

األع از وال رجاني و 131و لالحف

63ييتظر  :الموا

الب ري في القر ن  :ممطلح أبس ,ادم و

109/1

64ي لسير ملا يد ال يت الرازم 173/21وليتظر لسير رلح المعاني 41/16
65يب رة الملمة في التعبير القراني و12
66يدرأ التتزي

لررأ التالي و23
آل

67ييتظر :لسيرملا يد ال يت الرازم 93/3
68ي يتظر  :م ك التللي 248/1
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69ي التعبير القر ني و 117
70ييتظر  :أسرار التمرار في القر ن المريع والمرماني و106/2
71ييتظر :الممدر نلس الملحة نلس ا
72ي جام البيان في للي م القر ن المعرل

بتلسيرالطبرم  120/ 10ــ121

 73ييتظر اللرل الل سية لالداللية بية اللا القر ن المريع و د .عدلية عبد ال بار الورع و بحت متوسر في م لة نسن
 94ي
لالقلع العدد 21يو
 74ييتظر  :البرهان في سجي متواب القر ن و 439
75ي 1ييتظر  :المث السا ر في أدع الما ت لالواعر و ابة األلير 128/2/ولمع ع الممطلحا الب رية
ل طسرها و أامد مطلسع و 338/2
76يالمث السا ر في ادع الما ت لالواعر 338/2
77يالبرهان في علسم القر ن و 9/3
 78يمعاني القر ن و اللران و  278/3و
79ي يتظر م ك التللي 934-933/2
80ي يتظر :لمسا بيانية و فاض السامرا ي و230
81ي م ك التللي

248 / 1

 82ي أسرر التمرار في القر ن المريع و المرماني و106/ 2
 83ي

البرهان في علسم القر ن و98/4

84ي الممدر نلس و الملحة نلس ا ل دراسة المتواب الللظي مة م التتزي و 260
 85ييتظر  :لسان العرع – 435/6
86ي مع ع مقايي

الل ة 117/3

87ي لسان العرع  436/6مادأ سس ي
88ي القامسا المحيا و الليرلز أبادم و825
89ي المت د في الل ة و لسي

معلس

و 365

90ي دلر الملمة في الل ة و ستيلة اللمان و55-54
91ي الممدر نلس و 59
92يعلع الل ة و د  0محمسد السعران و290
93ييتظر :علع الداللة 0أامد م تار عمر و 62و طسر البحت الداللي و محمد اسية الم يرو16
94يعلع الداللة العرع و فايز الداية و32
95يدال

االع ازو عبد القاهر ال رجاني و40

96ي جام البيان في لسير م القر ن المعرل

بتلسير الطبرم و316/3
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97يالبرهان في علسم القر ن 201/2
98يعلع الداللة وأامد م تار عمر و67
99يالممدر نلس و 68
100ي يتظر  :انتال الداللة القر نية في ضسن سلطة السيا و السيد مر مح جما الدية و بحت متوسر في م لة المباح
و144
101يعلع الل ة ود0محمسد السعران و291
102يمقسما مت ية في حلي التص القر ني و د .عبد االمير زاهدو بحت متوسر في م لة السدير و العدد 9و

54

103ي البحر المحيا و  406/6و ليتظر م ك التللي  408/2لالتعبير القر ني وفاض السامرا يو 242
104ي يتظر :لمسا بيانية و فاض السامرا ي و67
105ي البحر المحيا 251/4
106ي لسان العرع و ابة متظسر مادأ فم ي
107ي البرهان في علسم القر ن و الزركوي 53/1
108ي يتظر  :ل ة القر ن و أامد م تار عمر و132
109ي يتظر لمي يل في اللاصلة في القر ن ود 0محمد الحستالمو  54ولالمتاسبة بية اللاصلة القر نية ل يا ا و
محمد يسست ها,ع و رسالة ماجستير و 65والتعبير القر ني و فاض السامرا ي و19
110ي يتظر التعبير القر ني و196
111ي يتظر  :قمص قر نية و د.فم عباا و 88
112ي البرهان في علسم القر ن 83/1
113ي التعبير القر ني و224
114ييتظر  :التبيان في لسير القر ن و الطسسي و 291/7ولالموا
115ي يتظر دلاعي التباية الداللي للتمس

769/1

المتتا رأ د 0سيرلان عبد الزهرأو بحت متوسر و64

116ي يتظر  :التعبير القر ني و 278 - 277
117ي الممدر نلس و 226

المصادر والمرا ع
 القر ن المريع أسددددرار التقددددديع لالتددددللير فددددي ل ددددة القددددر ن المددددريع و د 0محمددددسد السدددديد ,ددددي سن و دار ال دايددددةوممر وطـ 1و 1983
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 أسدددرارالتمرارفي القدددر ن و محمدددد بدددة امدددزأ المرمددداني دددد عبدددد القادرأامدددد عطددداو داراللمددديلة د .ي
ـددد أسددداليت الطلدددت عتدددد التحدددسية لالب ردددية د 0قدددي
المسص – ط 2و د 198

إسدددماعي االلسدددي مطبعدددة دار المتدددت جامعدددة

  -البرهدددان فدددي علدددسم القدددر ن و بددددر الددددية الزركودددي و دددد محمدددد أبدددس اللمددد إبدددراهيع و بيددددرلولبتان و دار المعرفة للطباعة لالتور د 0ي
 ب رة الملمة في التعبير القر ني و د 0فاض السامرا ي و دار عمار االردن –ط و1999ـ د بيددان الم تمددر ,ددرح م تمددر ابددة الحاجددت و محمددسد بددة عبددد الددرامة بددة أامددد األصددب اني و ددد
محمد مظ ر بقا و التا,ر جامعة أم القرى – ممة الممرمة  1998 – 1406م
 البيددددان فددددي رريددددت القددددر ن و أبددددس البركددددا بددددة االنبددددارم ددددد و د 0طدددد عبددددد الم يددددد طدددد ال ي ددددةالممرية العامة للمتاع  198م
ـ د ددال الل ددة لصددحاح العربيددة وأبددس نمددر إسددماعي بددة امدداد ال ددسهرم و ددد السدديد أامددد عبددد ال لددسر
العطار  1956ممر دار الحديت القاهرأ
 التبيدددان فدددي لسدددير القدددر ن و ,دددي أبدددي جعلدددر محمدددد بدددة الحسدددة الطسسدددي و مدددحيد  /أامدددد ابيدددتالعاملي التا,ر دار اايان الترا العربي
 -التراد

في الل ة د 0ااكع مال لعيبي دار  00لدار الحرية للطباعة ب دادو 1980

 التعبير القر ني د 0فاض السامرا ي و االردن دار عمار و ط و 1988 التعريلا و علي بة محمد ال رجاني  816هـي القاهرأ المطبعة ال يرية 1306هـ لسير البحر المحيا أبس ايان األندلسي و الريال و ممتبة لمطاب التمرالحديثة لسدددير المودددا عدددة اقدددا ق ردددسام ,التتزيددد أبدددس القاسدددع محمدددسد بدددة عمدددر بدددة أامدددد الزم ودددرمجار ى ودار المتاع العربي بيرل طـ 1407 3هـ
 -لسدددير ملدددا يد ال يدددت المعدددرل

بالتلسدددير المبيدددر الدددرازم وط  2ط دددران مطبعدددة المتدددت العلميدددة د0

ي
 دددفيت الل دددة البدددة متمدددسر األزهدددرم  370هدددـي دددد يعقدددسع عبدددد التبدددي و مراجعدددة محمدددد علددديالت ار و الدار الممرية للتلليت لالتور 1967
  -جدددام البيدددان فدددي لليددد أم القدددر ن و الطبرسدددي 310هدددـي ط 2و مطبعدددة ممدددطلح البدددابي الحلبددديلالالد و ممر
 -ـ جم رأ الل ة البة دريد االزدم 321هـيبيرل

دار المادر للعلمان د 0ي
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 الحدددف الب ردددي فدددي القدددر ن – ممدددطلح عبدددد السددد م أبدددس ,دددادم و ممتبدددة القدددر ن للطبددد لالتودددرلالتسزي القاهر
 ال مدددا ص البدددي اللدددتد عثمدددان بدددة جتدددي دددد و علدددي الت دددار و ط 2و القددداهرأ مطبعدددة دار المتدددت1954
ـ دراسا في علع الل ة و سليمان فتد ى أامد التا,ر األفا العربية 2008
 دراسدددة المتوددداب الللظدددي مدددة أم التتزيددد فدددي كتددداع التلليددد /فاضددد السدددامرا ي دار عمدددار للطباعدددةاالردن و ط2011 3
دددرأ التلليدددد و ابددددس ع بدددددى االصددددل اني المعددددرل بددددـ ال طيددددت االسددددمافيي ددددد
درأ التتزيدددد لرد آل
 آلمحمد ممطلح ايدية و ممة المرمة و جامعة أم القرى و ط 1و  1422هـ ـ  2001م
 دال ددد األع ددداز فدددي علدددع المعددداني \عبدددد القددداهر ال رجددداني 471هدددـ دددد محمدددسد محمدددد ,ددداكر مليددددالمدني القاهرأ 1984
ـدددد دلر الملمددددة فددددي الل ددددة و سددددتيلة أللمددددان و دددددو كمددددا بوددددرو دار رريددددت للطباعددددة لالتوددددر ط12
1997
 رلح المعددداني فدددي لسدددير القدددر ن العظددديع لالسددددب المثددداني و ألبدددس اللمددد ,ددد اع الددددية االلسسدددديالب دادم وبيرل دار اللمر و1978
ـددد ,دددرح ابدددة عقيددد جمدددا الددددية عبدددد ى ابدددة عقيددد
السعادأ

دددد و محمدددد محيدددي الددددية عبدددد الحميدددد مطبعدددة

 ,رح المافية في التحس ورضي الديةو االسترابادم دار المتت العلمية بيرل 1964 ددداهرأ الحدددف فدددي الددددرا الل دددسم و طددداهر سدددليمان امدددسدأ و الددددار ال امعيدددة للطباعدددة لالتودددرو 1998ممر و االسمتدرية
– علع الداللة العربي و د0فايزالداية و ديسان المطبسعا ال امعية ال زا ر 1973
ـ علع الل ة ود 0محمسد السعران دار اللمر العربي طـ 2القاهرأ 1997
– اللاصلة في القر ن ومحمد الحستالم – دار عمارعمان االردن وطـ 2و  1421هـ و  2000م
ـددد اللدددرل الل سيدددة والحسدددة بدددة عبددددى بدددة سددد
سليع و دار العلع لالثقافة للتور لالتسزي

بدددة سدددعيد أبدددس ال ددد

العسدددمرم و دددد محمدددد إبدددراهيع

ـدددد اللددددرل الل سيددددة فددددي العربيددددة و د 0علددددي كددددا ع الموددددرم دار المددددلان للتوددددر لالتسزيدددد وطددددـ1
2011م
ـ فق الل ة وعلي عبد السااد لافح وطـ 6و ن مة ممرللطباعة لالتور ممر 2008
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ـ قمص قر نية وأ.د فم اسة عباا ودار التلا

– المتددداع لسددديبسي و أبدددس بودددير عمدددر بدددة عثمدددان قتبدددر  180هدددـي دددد عبدددد السددد م هدددارلن ممتبدددة
ال ان ي للطباعةلالتور ممر 1988
– كودددا اصدددط اا اللتدددسن الت دددانسم و دددد د0لطلدددي عبدددد البددددي راجعددد أمدددية ال دددسلي المؤسسدددة
السالية للتلليت لالتور لالطباعة ممتبة الت مة العربية 1963
 لسددان العدددرعوابة متظدددسر جمدددا الدددية بدددة محمدددد بدددة ممددرم األنمدددارم  711هدددـي الددددار المعرفدددة وللتلليت لالترجمة طبعة ممسرأ مطبعة بسال المؤسسة الممرية للتلليت لالتور
 ل ة القر ن دراسة سليقية فتية واامد م تار عمر مؤسسة ط 2المسيو 1979م لمسدددددا بيا نيدددددة فدددددي نمدددددسو1999

مدددددة التتزيددددد \ د 0فاضددددد السدددددامرا ي دار عمدددددار –األردن ط1

ـدد المثدد السددا ر فددي أدع الما ددت لالودداعر و ابددة االليددر 637هددـي حمحمددد محيددي الدددية عبددد الحميددد
مطبعة ممطلح البابي الحلبي 1973
ـددد معددداني القدددر ن لللدددران  /أبدددس زكريدددا يحيدددح بدددة زيددداد بدددة عبدددد ى بدددة متظدددسر الدددديلمي اللدددران و دار
الممرية للتلليت لالترجمة ـ ممر د و أامد يسست الت ا ي
ـددد معددداني التحدددسو د 0فاضددد السدددامرا ي و جامعدددة ب دددداد و بيدددو الحممدددة و مطبعدددة لزارأ التعلددديع العدددالي
و جامعة المسص
 مع دددع مقدددايللطباعة ل التور د0

الل دددة البدددة الحسدددية اامدددد بدددة زكريدددا  395هدددـي دددد عبدددد السددد م هدددارلن دار اللمدددر

 مع ع الممطلحا الب رية ل طسرها و د  .أامد مطلسع و الم م العلمي العراقي و 1986ـددد المع دددع السسددديا \ مع دددع الل دددة العربدددي /إ,دددر
أايان الترا العربي د 0ي

علدددح طبعتددد عبدالسددد م هدددارلن بيدددرل لبتدددان دار

ـ ملردا اللا القر ن و الرارت االصل اني د و صلسان عدنان داللدم و دار القلع و دموق
ـ د م د ك التلليدد القدداط بددفلم اللحدداد لالتعطيدد و أامددد بددة إبددرهيع بددة الزبيددر الثقلددي ال رندداطي أبددس
جعلر د وعبد ال تي محمد علي اللاسي التا,ر دار المتت العلمية بيرل
 مة أسرار البيان القر ني و فاض السامرا ي دار اللمر د 0يط 1999 1ـ المت د في الل ة و لسي
ـ الرسا

معلس

التا,ر دار المور بيرل طـ 1986 5

لاالطاريد ال امعية ـ
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ـددد دقدددا ق اللدددرل الل سيدددة فدددي البيدددان القر ندددي أطرلادددة دكتدددسرا و محمدددد يددداا لمدددر الددددلرم و كليدددة
التربية ابة ر,د جامعة ب داد  1426هـ و  2005م
ـددد المتاسدددبة بدددية اللاصدددلة القر نيدددة ل يا دددا و دراسدددة طبيقيدددة لسدددسر ي األادددزاع لسدددبل – محمدددد يسسدددت
ها,ع السيد و ال امعة االس مية ورز و  2009رسالة ماجستيري
ـ الدلريا ل الم

ـ

ـددد إنتدددال الداللدددة القر نيدددة فدددي ضدددسن سدددلطة السددديا و السددديد مر مدددح جمدددا الددددية و بحدددت متودددسر فدددي
م لة الممباحي و للدراسا لاالبحا القر نية و العدد  11ي1433هـ و  2012م
ـددد التبددداية اللدددسني دا دددرأ فدددي إ دددار الحركدددة فدددي اللدددة البمدددرم ود 0عبددداا جاسدددع الربيعدددي و جامعدددة
العلمية االكاديمية العراقية
باب و بحت متوسر علح مسق الم
ـددد ر يدددت المعطسفدددا فدددي القدددر ن المدددريع لالحممدددة فيددد و أ  .د صددداات ابدددس جتددداح و بحدددت متودددسر فدددي
م لة ن لالقلع ي العدد 15
ـددد اللدددرل الل سيدددة لالدالليدددة بدددية أللدددا القدددر ن المدددريع و د0عدليدددة عبدددد ال بدددار الودددرع و جامعدددة بابددد
 2011وبحت متوسر في م لة نسن لالقلع العدد 21ي
ـددد دلاعدددي التبددداية الدددداللي للتمدددس
نسن لالقلع

المتتدددا رأ و د 0سددديرلان عبدددد الزهدددرأ و بحدددت متودددسر فدددي م لدددة

ـ مقدما مت ية في حلي التص القر ني و د .عبد االمير زاهد م لة السدر و العدد 9ي
ـددد مقالدددة قمددديرأ جددددا م متودددسرأ علدددح ,دددبمة األنترنيدددو بعتدددسان اللدددرل الل سيدددة بدددية بعددد ,األللدددا
المتواب ة في القر ن المريع د 0استان عبد العزيز القتيعر
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