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هوالكريم: القرآن في المعنل بضمجر المقصود 
مثلوالخم؛ المبدأ ين يتوسط عرفؤع شل سمر صيغه 
٠[،]الشرة: آلثئإأمله م تعالى: نوله ض )هم( 

أحماهاحدا كثيرة مواضع في الكريم القرآن في ورد وقل 
فيكثير احتلاف بينهم ووم عندها، وتويفوا الدارسون 

منذلك وغير البلاغية ودلالاته القمل سمر ممهوم 
٠يه المتعلقة ائل الم

أحمدحين الرزاق عبد د• الكريم الباحث نام وثل 
فيوو٠لاJفه الفصل )صمير موضع من طرف بدراسة 
وحاولالبحث، هذا في البلاغية( وأسرار، الكريم القرآن 

هدادلالات فى البلاغة وأهل رين المقأنوال استقصاء 
احتيارفي المياق أثر بيان مع القرآنية، الايات في الضمير 
الموضؤعهدا ثراء يزيل أنه سك ولا الناسبة. الدلالة 



العربيةاللغة من غيه الباحث تمكن زبالة مع وعممه 
المتمكينللباحشن واسع ميداو وهو ودنائقها، وأسرارها 

أدواته.من 

بجامعةوعالومه الكريم الفنرآن كرسي رغب وند 
لإنادةمنشوراته؛ صمن البحث هذا نثر في سعود المللث، 

التيللثغرة وسدا القرآنية، المكتبة ولإئراء الباحثين، 
والبلاغةالقرآن علوم ائل مصمن البحث هذا يعالجها 

بقبولوالناثر المؤلف، من اطه يتقبله أن ونرحو والعربية. 
حسن.

اله



الثحبمق

إبرازفي وأثرْ الممل ضمر البحث هذا يعنى 
®ضميرI يعنران وهو الكريم، لالمرآن البلاغي الإعجاز 
وتأملأيتهأسرار ت الكريم اJقرTن ني ووءلائف المصل 
.Kبلاغية

نصلين؛عر - المقدمة بعد - الحث ؤيشتز 

صميرائل ملأبرز ُّوجزة مقدمات ت الأول الفصل 
عندوالنقاش الجدل فيها كثر ائل موهي المصل، 
الضمير،هدا ميالت، كتت رين والمفواليلاعيين الالعويين 

منمحل له فهل اسما كان ؤإن حرف؟ أو اسم هو وهل 
ثرومحلي؟وما لا؟ أو الإعراب 

إلمامعلى لنكون الثاني للقمل توطئة الفصل وهذا 
بالدراسة.نتناوله الأي بالموصؤع ودراية 

البلاغيةالوطاتم، الجث تتح فقد الثاني• الفصل وأما 
و٠لاتفا:ثلاث وعرض الكريم، القرأن في الفصل لممير 



منمزيدا وآثرنا التوكيدوالتقوية، وظيفة أولها؛ 
برزالكريم، القرآن في الكم المشابه من وات التحاليل 

يزكيولم ٌوًلن، في الفصل بضمير التوكيد أملون فيها 
؛ه.فىموءلنآحرسيه

والاختصاص.والحصر القصر وفليفة ت وثانيها 

 Iوالتابع.الخبر بين التمييز وظيفة وثالثها
الوظائفتلك أمثلة عرض حلال من لنا وانكشف 

المعجز.القرآن ^ا تعبيرات تحت مستورة وكنور معان 

النتاج.من جملة فيها بخاتمة البحث حتم وأحترا؛ 





ربلله والحمد دال، والالتوفيز له الله أمحال 
العالمين.

أ-د.محدبجقدأسل
محاماالامحملامية معود ين محمد الأيام بجامعة اللميات امتاذ 

فهد v^L^Jlبمجح « u«_lالشؤون إدارة مي والمثشار 
المنورة؛ايديثة الشرف المصحف لطاعة 



الثشدتة

السان،علمه الإنسان، حلق الذي ض الحمد 
وعلىمحمد بظ ، المرسلن أمرق على والم٠الآم والصلأة 

الدين•يوم إلى بإحسان تعهم ومن وصمه آله 

اللخةوفي اعريم القرآن في الضمائر فإن ث: ميك 
العنايةمن ونو^غ حفلط ا المواصط^ من العربة 

وعالوموالتفاسر، البلاغة، وكتب، النحو، كتس_، في 
القرآن.

المتنوعة،الكتب تلك من كتاب يخلو يكاد ولا 

بياياإما الضمائر! عن الحديث من المختلفة والمنون 

لمرجعها.وتحليلا ثرحا ؤإما وتقريعاتها، امها لأف

يتالكيحمل لم الضمائر أنواع من نوعا هناك أ0 إلا 
الضمجروهو البلاغية، ودلالاته أسرار0 تبرز ولم العناية، 
٠الفصلاا _الصمير دالمسخى 







هذاأهمية حول وحدينا نديما والملأعيين رين المق
هؤلاء:ومن الموصؤع، 

عيدالقاهرالجرجاني)ات،اب1م(،البلاغيين يح ش٠ 
صميرني المصر بلاغة همن حديثه معرصى ني نال فقد 

الفخامةمن مكان وله الشأن، عجي_، فن #وهدا الفصل: 
تأديةعن العبارة ئمصر الذي البيان محر من وهو والنتل، 

التأمل،واستقصاء القس مراحعة على فيه والمعول حقه، 

ذكرالذي )ءت،ه؛؟ه( الأندلسي حيان أبو منهم و٠ 
فيمستقلة الة رّألف، أيه المحيط،: الح^ # يرْ تففي 

الفصل١صمير أحكام 

حديثهمعرض في )محت،بملا"م( الأثير ابن يقول ؤ٠ 
فيئيل ائ التآكيد: أحل من الفصل صمجر مجيء عن 
فأيالنحو، ب، كتفي مذكورة الضمائر إف الموضع: هذا 

مايذكرون لا المحاه أ0 نعلم ولم هاهنا، ذكرها إلى حاجة 
وأولئلثحوبلاغة، بفماحة يختص هذا إ0 نلث،: ذكرئه؟ 

وأفالضمائر، عدد يذكرون ؤإنما إليه، يتعرضون لا 

اسمجانيرص٣٨١الخام ف الإبز دلائل )١( 
(.٤٤)\/ حنان لأم الممط الهم انظر: )٢( 



وّآآعالعقيمة 

ذلك،يتجاوزون ولا كدا، والمتمل كذا، منه المنفصل 

الأمرعن خارجا ١^١ المؤع هذا في أوردت فإني أنا وأما 
معرضفي الأنوال هذه بمثل يؤتى ؤإنما . . المحوى. 
اليان*لا،.علم أسرار من وهر المبالغة، 

تتكائرالبيان علم مجن مجوصع اوهذا أيصا وتال 
ناغرهه<الأ،.محاسنه؛ 

فينفيس كلام موس أبر محمد محمد للدكتور و٠ 
العلماءانثه ت فيها يقول الفصل صمير بلاغة إبراز أهمية 

لهايجد حقيه دواع انشتها القمل صمير مح، مواقع إلى 
ومتاعا*فضلا المتذوق الدارس 

بنطم اللص ص اض ض جا. ر• 
فيالمحتملة ي_ارالضماتر المرسوم بحثه في ي الصاعد ناعم 

الكريمالقرآن في الضمائر ءإل ت قول الكريما القرآن 
إبرازحيث من وخموصا كبيرة، خدمة إلى تحتاج 

,، *أ . . بالأمثلة. مدعمه وافية دراسة ودراستها قواعدها، 

(.Y'Y-/Y)الأثير لأبن والثامر الكاتب ائب في الاتر المثل )١( 
 )Y( ٧١المدر ،^(Y«،\/Y.)
)ص'؛أ<(.مّيى أبو سد  jySjMالتراكيب دلالات )٣( 
الصاعدىملقى للدكتور الكريم القرآن في المحتملة الضمائر )٤( 



I الدراسة:أهداف
منها:أهداف، مدة تحقيق إلى الدراسة هده تسعى 

واللغةالكريم القرآن بين القوية الصلة اظهار - ١ 
تمياؤيان تعالى: نوله في بالبسان الموصوفة العربية 

[.١٩٥]اكرا،; فزه 

والوقوفإعجازه حقائق معرفة إلى لنا سبيل ولا 
منهااغترب فمن اللغة، تللث، طريق عن إلا مقاصده على 

القرآن.حلاوة عن اغترب 

القرآنفي التطبيقية البلاغة وجوه من وجه إبراز — ٢ 
والكشفالقمل، صمير وظائف عرض حلال من الكريم 

الوظائف.تلاك لأمثلة البيانية واص البلاغية الأسرار عن 

فليسالقرانية، المكتبة في موجودة يغرة سد ء ٣ 
صميربلاغة تناولت، علمية دراسة _ علمى ي، ح_ هناك 

تثيريالدراسة هن.ه يشر ولعل الكريم، القران في الفصل 
؛هن>االاهتمام من للمزيد والمتخصصين الباحثين قريحة 

الموصؤع.

الإسلاميةالجامعة مجلة في منثور محكم بحث ١(، ٠ )ص■ 
.٠١٤٢٥( ١٢٧)العدد المروة، بالدية 



__^=^3قح=المقدمة
 Bْ ثانمرا،سة ءج

فييتيمحمن الدراسة هده في اتيعته الدى المنهج إن 
م:

مذل1نهامن واستخراجها العلمية المادة بجمع قمت — ١ 
المران،وعلوم البلاغة، وكتمب، النحو، كتب من المتنوعة 

الأتية:الخهلة وفق وترتيبها تقليمها م ومن والتفاسير، 

الأصليةمثلانه_ا من العالم أهل نقول، ويمت، — ٢ 
المستعلاع.قدر المعتمدة ومراجعها 

بلاغةإبراز على البلاغي الجاو_ا في اهتصرت، - ٣ 
هيالتي الدلالي الساق ظل في القمل ضمير 
رينالمف؛أقوال، دللث، على عينا م٠ ا الثاحجأمدار 

اللففلي.المشابه توجيه كتب، ومزلفي والبلاغنين 
هذهيخدم ما على النحوية ائل المفي اهتمريت، — ٤ 

متكاملة،سوية صورة في لتخرج الأمر ويتهللبها الدراسة، 
عنالدراسة تخرج لا لكي إليه أتهلرق فلم ذللث، غير أما 

التخصصي.إمحنارها 

المناقشة،تدعي تالتي المائل في ناقشت، - ه 
الترجيح.وجه ذكر ْع راجحا أراه ما ورجحت 



هذهفي ذكرهم الوارد للاعلأم أترحم م ل- ٦
التعريف،عن وغناهم ولشهرثمم الامحنالة، حشية الدراسة 

لهم•ورود أول عند وماتهم سض ذكرت ئنما 

الدوامة؛طة خ■ 

وخاتمة.وفصالين مقدمة عر الحث اشتمل 

الموصؤعأهمية فيها تناولت فقد المقدمة؛ ما أ٠ 
الذيوالمنهج الدرامة، وأهداف احتياره، وأسياب 

فىابنة السما^، والدرامالدراسة، وحئلة عاليه، سرت 
الموصؤع.

اكالي:الحو عر ثاولهما -م نقد الفصلان وأط 
ائلملأبرز موجزة مهدمات ت الأول لفصل ا ٠

ةخموفيه القمل، صمير 
مأاحث<!

لضميروالاصعللاحي اللغوي المفهوم الأول; البٌث، 
الفصل.

اللغويينعند الفصل صمير ميات نالثاني المحث، 
•والمفرين واللاغيض 

والحرف،.الامحمية بين الفصل صمير ت الثالث، اامحث< 



المقدمة

الراعالمحث، 
الخامسالمحث 

الثانيالفصل 

الأولالمحث 

الثانيالمحث 
الثالثالخحث 

.وعدمه لإعراب ا بين القمل صمير 

٠الفصل صمير محروط 

القرآنفي الفحل صمير وظائف 
تمياحت ثلاثة وفه ، كريم لا 

.والقوية التوكيد وظيفة 

.والامحصاص والحصر القصر وظيفة 

الدوامة.هده نتائج أبرز وفيها ت لخاتمة ا٠ 
وأنالمتواضع، الجهد هدا ش يبارك أن أسأل والثت 

الإسهامفي وهقت مد أكون أن كبير وأملي الحثلا، دي ي
وسلماش وصلى ، واحرا أولا لله والحمد كتابه، حدمة في 

.أجمعين وصحبه آله وعلى محمد نيا على 

احمدحسين اثرزاق، هيد ن> 





Aاليت١ثاتالثاث

علميةدراسة على يعثر لم الباحث امحللاع حدود في 
الكريم،القرآن في الفصل صمير بلاغة ساولت مستقلة 

علاقةلها معاصرة ودراسات قديمة مؤلفات ثمة ولكن 
مننؤع إلا هو ما القمل صمير إ0 إذ بحثنا؛ بموصؤع 

الضمائر.أنواع 
نديمه؛الضمائر بموصؤع العلماء عناية كانت وقل 

أف^: ^١١٩يوض وال)ت؛هماه( الزركثى ذكر حيث، 
مجلدينفي الضمائر في مصنعا )تم\يهه( الأنباري لأبن 

ىا;االفهرست في الديم ابن ذكر كما 
الضميرفي —( ٠٢٤)تآُ الدوري حفص عمر لأبي 

)٢(
•ومرجعه 

نيوالإتقان (، YT)؛/uزركثي القرآن طوم في اJرUن انقلر: )١( 
)ا/^ه(.لليوطي القرآن صالوم 

اود;م)ص•؛(.لأبن الفهرت انظر: )٢( 



جعفربن أحمد القرآن! صمائر ني ألف وممن 
انيالكرمالدين وشص )ت؟خ\ه_(، الدينوري 

،^(١،.٧٨٦^

صميرأحكام ني، ستقالة رمالة الأنيلي، حيان ولأ؛ي 
حمتاروقد ت المحيط،ا الحر  ١١يره نفني، يقول ، الفصل، 
تمن نحو في دلائل غير من مجردة الفصل أحكام 

ورةات«رى.

وقائدته،الفصل، في، الكلام تقدم وقد ١١ت أيصا وقال 
معمن نحو في الكلام فيها جمعث التي، المائل من وهو 

اسدلالءص.دون أحكاتا أوراق 

النورتر لم مفقودة مخهلوءلا>>ت، كلها المولفامت، وهذه 
بعد.

اللث،مثلاثة اتخذت، فقد المعاصرة الدرامحات، وأما 
التالي،:التحو عني، وهي، الضمائر، لموصؤع تناولها في 

إص،وار(، ٩٧•)T/ \ص القران ير نفمصفاته نهرسته انظر: )١( 
المصحمالطبائ فهد الملك بمجمع القرآب الدراسات مركز 

الشريف.

)ا/أإ(.حيان لأيي المط البحر )٢( 
اوابق)آ/س<.المدر )٣( 



السابقاتالJرارطت 

الضمائرأحكام تناولت دراسات ت الأول الك الم
الطابععاليها ؤيغالب عامة، بصفة ونواعده وتميما0 

تمنها النحوي، 

الألهعبد محمد للدكتور العربية، اللغت قى الضمائر — ١ 

•جر 

حفيذللمحمد لاJاحث المربية، اسة في الضمائر —٢ 
الضمير،؛مرجع تعنى دراسات ت الثاني اللك( 

ذلكاومن المعنى، في ذلك وأثر تعدده واحتمال 
مواضعهت الكريم ^١، ٣٧١ني الضمير مرحع — ١ 

محمدللدكتور والأسلوب، المعنى ني وأثره وأحكامه 
*صسر0 '.)م(ِْ 

للدكتورالكريم، القرآن في المحتمالة الضمائر — ٢ 
الم-اءدىر؛،.ناعم بن ملغي 

.٣١٩٨٠القارة، المعارف، دار طبعته )١( 
المغرب،،بمكناس، الأياب، كلية متشررة، غير ماجستير رسالة )٢( 

٣١٩٩٣.
غريم،دار وسرتها القاهرة، العلوم، دار كلية من دكتوراه رسالة )٣( 

.٣٢٠٠١القارة، واكوض، واكر للطامة 
المنورة،يالمدينة الإمحلأمئة الجامعة مجلة لي منثور محكم يحنأ ( ٤ ) 

!٠١٤٢٥( ١٢٧المدد)



جء^قامحص٢٢

دراسةت وأبرزها بلاغية، دراسات، الئالث، الملك، 
دارالفميرالمعنونة العطوي حمود بن عويص الدكتور 
القرآتيُلا،•الفلم ؛ي المنفصل 

المروقالاختصاص أهل على تخفى لا أثه وأصا 
المنفصلفالفمير الفصل، وصمير المنفصل الضمير بين 
وذلاJفهمنهما لكل أل كما الفصل، صمير من وأثمل أعم 

وخصائصه.

وجاءّعةالعرية اللغة كلية من رالنقد البلاغة ئي ماحتير رسالة )١( 
بعد.تشر ولم عام الإسلامية، سعود بن محمل الإمام 









=٠٠٠

ا\_؛،ألأود 
اك^^للنممطر اصفوي اص،ص^ال 

أصمر; _LJالإخفاء، هو اللغةI في الضمير 
عزمأي♦ شيقا؛ تمسه في أصمر أحفاI ،0 الشيء 

ماJهل١،,عليه 
يلحفلتسمية وهي بالكناية، الكوفة أهل عند ؤيعرف 

،.ترأوالالخفاء معنى أيصا فيها 
تيقال ، ارقصن® للفعل ممدر فهو' الفصل وأما 

ءامئأآقم، ءؤإ0 ت التنزيل وفي مضلا، يفصل بينهما مصل 
يىأثيوا ثأون وآدمّر( ن)هو؛1 ؤآفسمت هاديأ وقة 

يفضيت آي [؛ ١٧زالعج: آؤموه يوم ليتهن يثمل آس 
ويسم

والقاموس(، ١٢٧١)T/ ض لابن اس مقاييس سبمم بطر: )١( 
(.)ص١٥٥)فعر( للمروزابادي المحبل 

٠ادلولأتهاوتحديد دراصتها الكوثي النحو مصطلحات يئظرت )٢( 
(.٦١)ص: الخران اه همد للدممور 

)أا/س(.تمر يطر: ( ١٢)



٢٧

الفصللضمير الاصطلأحي التعريف 

صيغةهو ت الاصطلاحي المفهوم ئي الفصل صمير 
لحو، والخبر المبتدأ بن لتوسط مرفؤع منفمل صمر 

أوما٤[، حءاه آلثومول  j^j،تعالى! قول 
َةامارصث ظتقهم ^؛؛١ تعالى! كقول والخبر البتدأ أصل 

أوبم ^٠^ تعالى• وقوله [، ٧٦أل1ْثإيانه ير 
أثا،إو(هر يرقم تعالى! وقول [، ٣٧]اوهمْ: آلئْئره 

[.٧٧]الخاقان: 

صيغةلقتل! احترنا أنتا يجد التعريف قي والتأمل 
للإشارةوذلك منفصل؛ مير ص ت نقل ولم منفصل، صمير 

الثاني(،الشم  ١٦٨)؛/الحاجب ابن لكاب الرضي رح ث انظر: )١( 
للعلوىالإعجاز حقانق ويلوم البلاغة لأّرار المتضمن والعلراز 

(iT/y -\١٤٤ ،) للدمابيالفوائد تسهيل ئى المرائي وتعليق
(،٦٠١)ا/ يوطي خلالقرآن طوم ني والإتقان (، ١٦٩٨)

عقيمةالخالق عيد محمد للثّخ الكريم القرآن لأمالوبج ودرامحامت، 
الثالث،(.المم  ١٣٦)\/



>سأتي.كما حرفيته أو اسميته قي الواير الخلاف إلى 
الحاجبابن لكانة شرحه ش )ت1خآُ،و( الرصي تال 

العواملقبل والخبر المبتدأ بين ررؤيتوسط )تا1ُاُه(ت 
يميللمبتدأ مهنابق منفصل مرئؤع صيغه وبعدها 

.٢١١((فصلا 

الثاني(،م الم)\/U\ الحاب ابن لكاب الرضي رح ث
حيانلأبي الرب لسان من الضرب ارتشاف ت ايصا وانظر 

\لأنددي





\ص\ه

؛،^^؟UtVrjعند الفصل ضمحر تسميات 

والممسرينوالملأغيين 

هوتفصلا الضمير هذا على أطلق من أول إن 
وتبعه، محسبويه أساذ ه( ١٧٥)تأحمد بن الخلسل 

ررهدات بعنوان بابا عقد حيث ذلك في ه(  ١٨٠)ت سيبويه 
وأخواتهنونحن وأنا وأنثا هو فيه بكون ما باب 

القرآنفي حاءُت، التي الأمثلة لبعض عرض ثم فهلأ«أى، 
الكريم^.

ماوا ، البحبمريمن الفص>ل ذ^>مر وسسص، 

(.٣٨٩٨)لسويه المحاب يطر: )١( 
.نفسهاالصضحة ح السائق المصدر ( ٦٦

(.٣٩٢-٣٩٠اسراوابق)أ/)٣( 
المريينالنحويينت بين الخلاف ائل مفي الإنماف ينظرت )٤( 

مشلاين الضل وشرح (، U-U/Y)الأنباري لأبن والكومحن 
المم)ا/ا،1ا الحاجب ابن لكاب الرصي وشرح ١(، )"ا/ه• 

(،١١٩/١)عقيل لابن الموائد تسهل على اعد والمالثاني(، 



Iتسسات  I®*لممسرين وا غيين تبلا وا للغويين ١ عند لمصل ا صبمير تسميات 
ً=^^============سه=

ودعامةعمادا مموه الكوفيون 

المقمران*من ^! ٦٧٢)^؛،مالك امن بقول 
٠عماد١٠ الكوفن وعند فصلا، البصريين عند المسمى 

مفصلمير ص صيغة هو *والقمل I حيان أبو وتال 
وبعضعمادا، الكوفيين وأكثر الفراء ميه ؤبمرفؤع، 

.٠ صفة المدنثون ميه ؤيدعامة، يميه الكوفيين 

الأءاراب*كتب عن اللسب،، *مغني كتاب في وجاء 
ررثرحت بعنوان باب آماه( ١ )ت الأنماري هشام لابن 
وعمادا®فصلا المسمى حال 

(٥٦٧١)توالقرطى ( ٥٣١)ت* الهلبري استعمل كما 

لنحييالإعجاز حقاتق وعلوم البلاغة لأسرار المتضمن الطراز و ً
)آ/أإا(.العلوي 

اسلوشرح )آ/آهآ(، )ا/مأ'آ( للخراء القرآن ساني طلر: )١( 
الحاجبابن لكافة الرمحي وسرح (، ١١)"ا/• يعيش لابن 
الفواندتسهبل طى والساعد الثاني(، الشم  ١٧٠)١; 

وال>ازر'ا/أأا(.)ا/ا<اا(،
الفوانو)\إا<\\(.-سهل على الصاعد )٢( 
حيان)ا/هخأ(.لأبى الرب لسان من الضرب ارتشاف )"١( 
منام)مآ/مأ(،لأبن الأهمارب كب عن الس، مغني )٤( 

•النحويين بين الخلاف مانل في الإنماف ايفثا؛ و١نفلر 
•( U'U- '^ ٦٨)الأياري لأبن والكومحن المرين 



ومفترثاحينا، متمردا ®العماد®، مصطلح يريهما نفني 
ا.آحرأ١ حث المرى بالمصطلح 

الضميرهذا أن الحاس جعفر أبو محيري 
محولهتوجيه محي محال حيث، ®الفاصالة®؛ اليصريين عند يسمى 
يكونأن ®يجوز ٥[! ]\ؤقو1.' آلمهيمزه م ت تعالى 
الكوفيونؤيميها فاصله، البصريون ميها ينيادة ®هم® 

.، أولثلئ،هل حبر وءالفلحون® عمادا، 

كما)دت،م\ّآ؛ه( ءلال_، أبي بن مكي احتتار هو وهذا 
القران®إعراب، ®مشكل كتابه في مذكور هو 

ذكرهما الضمير لهذا ذكرُت، التي مياتر اكومن 
شرحهعند يقول ورانية، صالة بأنه آم( ١ )محتاْ الأحفس 

ينأيص م ندا َكاُك، إن آللهن ئالوأ تعارت لقوله 
إمذا>س<أثيثا أو ألسد نن ->تأًار، عث_نا شلن عندق 
-جعلتجراهو« لأن ؤألحم4 ءافنصب [: ٣٢؛ب 
»ماأ*ر؛،.كزيادة توكيدا زائدة اللكدم في صلة هاها 

!٤٧.)\\إ\'1\ (، ٢٦٧)!/)آ/أاأ(، اتجرى تمر طلر: )١( 
)ا/ببآ(،الترطى وشر 

المحاصحفر لأبي القرآن أعراب، )٢( 
)آ/«آ.اآ(.يظر:)"ا(
القران.ماز )٤( 





لضميرالمامة السميات إلى حس عباس ؤيضيف 
يحنارولأ الفصل®، احرق نميته ومحو آخر، اسما الفصل 
وصورتهشكله يمراعاْ مجارا؛ إلا القمل® ررصمير تسميته 

،.الءاJة®١١

تايصريين عند فصلا تمٍت4 يب س٠ 

يرفعلأنه فملأ؛ الضمير هذا البصريون ممى 
لما^١ بعد0 ما كون يوصح فهو اللبس، ؤيزيل الإلهام 

.وال4،لأ-انا

نميبعضهم: تعليل من أولى رااكايع« بلففل والتحليل 
•، والتعترأالخبر بين محل لكونه فصلا 

أكثرهمذكر من أولى التابع ءوذكن هشام: ابن يقول 
ءمحإهالثيب أنت نحو في الفصل لوقؤع الصفة؛ 
،.توصف((١٣لا والصائر [، ١١٧]اواممْ: 

تمحنش بين به للفصل فملأ سس أيه مالك ابن ؤيرى 

(.٢٤٨. حن __ الوافي المم )١( 
للكمةالرضي وشرح (، U«U/Y)الأنباري لابن الإنماف يطر: )٢( 

الثاني(.الخم  ١٦٨)؛/الحاجب ابن 
)أ/آ-ا،أ(.اللمب ض )٣( 









=وآزّآع=
ماباسم سموه الحاجب ابن يقررْ كما والكونيون 

المرسنسمية كانت ها ومن معناه؛ إلى ؤيودي يلازمه 
أظهر•

التسميةيأل لترحيحه فيعلل ^ AYUcj)الدماميتي أما 
تسميةفإف أخص، القمل كان ؤإذا أحص، بالفصل 

مشتملايكون لأحمى ا لأف العلة؛ لهذه أولى البحريين 
.٢١٢١عر 

بتصرف.الفوائد تهل عر الفرائد تعليق 



وانحرفاالاسمية بين صميراممصل 



اجكث\ئِلأ

والحرفالاسمية بين الفصل صمير 

المسغةهده أل ت العلم أهل باتفاق معلوم هو مما 
أوأنت، نحو! مخاطب أو أنا، نحو! التكلم على الدالة 
عندماالاختلاف وقع ولكن الضمائر، من - هو نحو! غالجؤ 
أخرىوخليفة إلى الابتداء ني وخليفتها من الضمائر هده ملت، 
منفتكون أصلها على بافه هي فهل ر>الفمل«، وهي 

الحروف؟من وصارت تغير قد الأصل هذا أف أو الأسماء؟ 
التالية!العلور ني ستتاوله ما هدا 

فريقين،إلى المسألة هده حول الملم أهل م انق
تلحججه رأيه فرخا للكل 

علىبانيه الضمائر هذْ أف يرى الأول! المريق 
بنللخليل منسوب، نود وهو مى، معلى لدلالتها اسميتها 

العلماءرمن واحد غير ذكره كما أحمد 

_ومغني را/؟غ؛(، الأتيلي حيان لأبي القرب ارتشاف ينظر• 





تآآع=
لهداالحقيقة الوخليفة في احتلالهم الثاني: الأمر 

*الفعمر 

الرامح!لقول ا• 
صميراعتار هو -؛ نظرى في - دالأترى الراجح 

تأثيراغيره في بزنر ولا شيئا، بعمل لا حريا الفصل 
وجودهاقتضت ووظائف فوائد له أل نجزم ولكننا إعرابيا، 

التهليقية.الأمثلة مع الثاني الفصل في سينه كما 
لهداترجيحه في ^ ٦٦٩عصفور)^،ابن يقول 

مرصعولها أسماء، ألها زعم من النحويين ررومن القول؛ 
لألحروف؛ ألها والصحح: فاسد، وذللئ، الإعراب، من 
فيتوحد لم الإعراب من لها موضع لا ماء أم

،.١١٠كلأمهم

(.٦٦.  ٦٥)Y/عصفور لأبن الزجاجي جمل شرح 



^٢^

وسمهالإعراب بين سيراممصل 



وعدمهالإعراب بين الفصل ضمتر 

صميراسمية في العالم آهل حلاف مضى فيما علمنا 
لهذايكون ألا اليدهي من يكون وفد حرفيته، أو الفصل 
بحرفيته.يقول من عند الإعراب من محل اضمير 

فريقين!إلى فاحتالفوا ياسمينه القائالون أما 

لهمحل لا أئه إلى الغريق هدا ذهب الأول: الفريق 
،•١^۵٣،^ جمهور رأى وهو الإعراب، من 

الفريق:هدا دلة أ0 
وهولخرصى، كان إنما الضمير هدا مجيء أن — ١ 
لمإذ الحرف؛ فأشبه تابع، لا حبر بعده ما بأف الإعلام 

لهموضع لا والحرف غيره، في لمعنى إلا به يجا 

الضلوشرح (، U«U/T)والإنصاف )؛/U\<"؛(، الكتاب انثلر: )١( 
(dWTfr  وشرح(، ٢٤٥)؛/لأبن.الك الشاب الكاب وشرح

اللبيبومنتي الثاني(، المم  ١٧٦)؛/الحاجب ابن لكامحيت الرضي 
(.٣٣٤الأفراح)؛/وعروس (، ٤٩٧)آ/آ-ا<أ.



وعدمهالإمءاب بين الفصل ضمير 

•١^١^١٢من 
دليلتباله ما لتغير المصل صمير تغير عدم أو - ٢ 

فولهنحو ترى ألا الإعراب؛ من له موصع لا أف على 
[،٣٩]الكهف: ووإداه ثاي ينك أثن أثأ _؛ ون تعالى: 

.ج؟م أش عت هاوو، ثم تذ لآسؤ ي تعالى؛ وقوله 
الإعرابمن موصع له كان فلو '٢[، ]المزمل• ^٠،*؛ 
ولكانالأولى، الأية فى من،اك« أولى ااإاي« لففل زكان 

الثانية.الأية فى ا"هواا من أولى ارإياْ® لمظ 

غيرأمت الإعراب من القمل صمير حلو أ0 - ٣ 
فيوالكاف الموصولة، ااأل،اا ومنها: نفلادر٥، وله مستنكر 
ذلك.ونحو و»أوكاك«، ااذلك«، 

منمحلا له أ0 إلى الكوفيون ذم، الثاني: الفريق 
محلهيجعل فالقراء محله، في احتلفوا ولكنهم الإعراب، 

محيإمحله أل )تاهخاه؟(ث الكائي ؤيرى تبله، ما محن 
نمدْرآ،.

واله،ع)؛/خا■(.(، U«U/Y)الإنصاف يطر: )١( 
 )Y( :الإنصاف يطر(U>n/Y ،) الحاجّ،ابن لكاب الرضي وشرح

-رص"ْ'آ للمرادى دالض الثاني(، الفم )ا/ا"'اا 
(.yri)\/الأفراح ومروص (، ٤٩٧)Y/اي وثي (، ٣٠١



اثميوالكالغراء يولي من تقدم ما على وبناء 
مقنجرؤئ؛ نوله"تعالى! نحو في الخلاف ثمرة تفلهر 

تعالى!وقوله [، ١١٧ت لالمائاJeه علتهم آلثفب أنت كتث 
منألحى م ندا كاى إن آللهئ ئالوأ 

.{.٣٦]الأنفال: 

بالتوكيد،رفعا الضمير محل يكون الفراء قول فعلى 
i

نصبا.محله يكون الكسائى قول وعلى 

الفريق!هذا ليل ده 

لهوالضمير الضمائر، أنواع من نؤع القمل ير مص 
اسمحابعندئد فوجب النركسب،، عند الإعراب من محل 

Iالرامح لقول ا ٠
هوالرامح! المول، أن يبدو الفريقين أدلة عرض بعد 

وذلك:الأول؛ الفريق رأي 
الفريق*هذا أدلة لقوة _ ■ ١
علىيعرب الفصل صمير بعد الذي الأمم ولأل - ٢ 
غيروكأثه إليه، التفات غير من قبله ما حاجة حسب 

(.٦٧٠)ا/ معطي ابن ألفية شرح يتقلر• 



وعدمهالإعراب بين الفصل صمير 
٤٧

موجود

الأكثرهو النمل مير ص إعراب عدم ولأف — ٣ 
العربية.اللهجات قى شيوعا 

فيورد إعرابه وعدم الفصل صمير إهمال - ٤ 
فيورد فقد إعماله أما جعة، الالقراء جمهور قراءات 
تذلك ش ئرئ ومها شاذة، قراءات 

م^١ إنَكاى آللهث ئالوأ تعالى: وله ق- 
ه(١٤٨)تالأعمش قرأ [، ٣٢]الأن_فال: عنولئ؟بم ين آنثى 
بالرفع)الص( )تحهّ؛له(ت علي بن ونيد 

آلْلإيإبمههم َةاؤأ رلبج( طثثهم ^j•؛، تعالى: وله ق- 
الم-ون()الغلعود: مبن اض عبد قرأ [، ٧٦]الزخرف: 

عثمحلو، مت ين هثك مدمإ •' الى تعءقوله 
الث_ثالأبو قرأ [، ٢٠]المزمل: ق؛مأه هفلم م؛ هو أش 
(.٢٤٧/١)الواني اكءو بمظر:)ا(
)؛/^أ(.ابل الحر يظر: )٢( 

ؤاعراب(، )ص٦٣١حالويه لابن القراءات شواذ ني مخممر ينظرن )٣( 
(.١٢١)أ/للحاس القرآن 

الأنمارينيل. أبو الحروف محه •أحاو ترجمته: في الذمي قال )٤( 



،.بالرفع١١وأطم( )خن )ت؟\م(: المفع وابن 

ولكننوني، متى أطم ولا ، ■• شاذة. أحرف ذلك وني النحوي، 
كتابنا'.ذاوف,او أخاره من شيء عش ١طااع فمن للكمائي، ا صت معا 

القراء)ا/"اا<ا(.طقات 
المحيطوالبحر )ص؛أا(، القراءات شواذ في مختمر ينظر.  ٢١،

.(Y-nv/A)

ماوفيها معروفة، قراءة له أة ميب الابن ترحمة في الذهبي ذكر 
)ا/هبم\(.القراء طبقات انظرن مظلم. ؤإّتادها ئيشذ، بتكر 



اثفصلضبمير شراJط 



ه».ه

الفصلضمير شروط 

لضميرشروط ستة اللسبا، ررمغتي قي هشام ابن أورد 
اكارلا،تالنحو عر موزعه وص الفصل، 

قباله.فيما شرطان أولا\ 
يعده.فيما شرطان ثانيات 

ه.نففي له شرطان I ثالما 
الشروط.تلك في القول تفصيل ؤإليك 

ماله:فا شروطه أولا: 
وهما؛شرطان، الفصل صمير ئل فيما يشترط 

ءاؤرأوأغكتعالىI كقوله الحال في مبتدأ يكون أن — ١ 
حداهنم وقوله! ٠[، ]اوقرْ: آلمممن٤٠ مر 

[pLJI وأخواتها((،#كان كامحم الأصل في أو ؛!، ١٥١؛
نحووأخواتها((، #ظننت، ومفعول ، ١١وأخواتها#إل وامم 

(.٤٩٥.  ٤٩٣)Y/اب •ض يظر: )١( 





يجوزلا ®من* هع أيه في المعرفة يشبه وهو التفضيل، أفعل 
عليهارأل،ا يحول يجوزت ولا إصافته، 

رأنل،برلمع )تآُهاه-( الهمداني عمر بن عيسى وقرأ 
بل، الشاذة القراءة هذْ في الفصل لضمير شاهد ولا 

Iالفراء يقوو ذللت، وفي )أنل(، وخرم مبتدأ، )أنا( يكون 
فهي®أنل* رفعت ؤإذا عماد، ®أفل، نمت إذا ^١٠ ١٠٠

جائزة*يهما والقراءة اسم، 

هنفر شروطه ثالثا 
وعما؛شرطان، الفصل صمير نفس في يشترط 

صيغةأي- المنف۵اة؛ الرسر صمائر أحد كونه — ١ 
ذللث،ومن نحن، ، أنت، أنا، هم، هو، مثل؛ المرفؤع، 

وقوله؛[، ٢٢٩آاْل؛لتونه نئر ؤ|أؤلتاش تعالى؛ قوله 
[.١٤]د: \ء ق أ. 

يفعما المقام هدا في إليه الإشارة ينبغي ومما 
والضميرالقمل صمير بين والالتباس الخلط من أحيانا 

١(، ١٢. ١ ١ ١ )■T/ المفصل وثرح (، ٣٩٢)U/ \ذكت\ب بطر: )١( 
وتحاوقالهمامم)أ/-ما(.

حيانلأبي الممط المر يشر: )٢( 
رم(سانىالترآنلأفراء)أ/ْأا<.



س^^^وهل

بيتهما؟القاتمة العلاقة وما المفصل، المرفؤع 

وجهتن؛من الموال هذا عن والجواب 

ميةتالفص|ز،اا صمر ٠ مية ت٠ الأول لوم^ه ا ٠
تسميةفهي المنفصل الضمير أما وموقعه، برخليفته 
عنه.منفصلا يسر وإلم بالفعل يتصل لا إذ بالعلامة؛ 

الضجرينسن العلاقة أما الثاني؛ لوجه ا ٠
المرفوعةالمنفصلة الصمائر نقلت مبق، كما نقل علاقة 

الفصل.هي أحرى وظيفة إلى الابتداء في وفلقتها من 

احتمىلماذا وهوت ه، نفبُلدح آُتحر مزال ونمة 
الضمائر؟من غيره دون بالفصل المفصل المرفؤع 

احتصاصىإذ ت نقول أسؤال الهذا عن لالآحابة 
ترىألا التوكيد، من فيه لما بالفصل؛ المفصل المرفؤع 

ثذنبج،آث ١^ >ة؛اَُم تعالى: فوله نحو التوكل أفاد كف 
[.١٩]١^: أم 

التكلمفي فله، الذي للاسم مْلابئا يكون أن - ٢ 
وفيوالجمع، والتئنية الإفراد وفي والسة، والخهلاب 

أفااواءاام ! -( ٠٧٠)ين،؟ المالقي يقول والتأنسث،، التذكير 
قبلهاما على تجري - الفصل ضمائر أي: - الألفافل هذه 



أوالتأنيث، أو التذكير أو الجمع، أو التثنية أو الإفراد من 
٠٠..الحفور.

ذللث،:عر الدالة الأ.ثالة ؤإليلث، 

والخسة:والخطاي، اككالم قي المطامة 
[،١٤زف; ه أقن أثا ^إي تعالى: فوله ذلك، ومن 

حاءففد [، ٥٨]القمص: ألو؛يبجتث>ه ص ؤاؤ}{طي وقوله: 
فيهحاء ما ومثال التكلم، في قبله لما مطابثا ينا الفصل 
ؤّقثاتعالى: فوله الخaلابs فى فاله لما مطابما المصل 

_،لا ؤ،اظ وقوله: [، ١١٧]المائدة: عانجإه القفش أدت، 
فنحوالغيبة في المعنابقة وأما [، ٦٨]طه: أت إنك 
تالزّ"؛مّف•أقضؤه ثم ي ولبج، طنثهم ؤو، ت تعالى قوله 

[.٢٠]الحشر: أأماايزئ،ه ^ Jkألبمنؤ ؤلتح.ثا وقوله: [، ٧٦

والج،ع:والتقنية الأفراد ش المهلامة 
فيقبله لما مطابما المصل فيه جاء ما أمثلة فمن 

]يوش:سره آلييألمشس هو ؤإدهُ تعالى: قوله الإفراد 
وأما١[، ]الإسراء: \مذوه آلثيغ ثو ؤادث وقوله: [، ٩٨

رص'ّااا■للمالمي المعاني حروف شرح ؛ي المائي رصف، )١( 



القرآنفي ترد لم فإنهأ المثنى بمسغة القمل مطابقة 
الكريم•

الجمعفي قبله لما مهنابما القمل فيه جاء ما ومثال 
وقوله•أ، ١٢تالقرء؛ آلممسدوزه ئم ايهم تعالى• قوله 

[.٦٤؛،،: J*yG^فلثرنيم أثث إم ؤمماو 

واكأنث:اكدكير قى اسامة 
ئثثاممث تعالى: قوله التدكير أمثلة فمن 

ضكأ إن مح-؛مل ل، ؤؤإ ه• وقول"اء، رِ؛ لالكوتأبرز؛ه 
[.٤١: ]١^١٠اص0ه 

اقلثاثثه ق0 تعالى: قوله أمئلته فمن التأنسأا وأما 
آوجمْ^^٤ ونوله• ٦؛!، )،؛ ]١^٠-محلاه وأي دنقأ أتي خف 
Ct  ^ [.٣٩]غام: آلثءره

تحقيقعدم أن المقام هذا في يلاحفل أن ينبغي ومما 
صميرباب عن الخروج إلى تودي ند المطابقة صورة 
أياإيثأ ؤثوآ& تعالى• قوله فمي أحرى، أبواب إلى القمل 

لمالت-ْلابق صورة أف نجد ٩[ لال-ملت ه تلكم ائتي- أثل 
نوله:في الهاء فإف ولهدا التركيب؛ هل-ا في تتحقق 
والقصة.الشأن صمير 



بعضعلى سريعة ؤإطلألة موجزة، مقدمات هذه 

محدوديةإن إذ أطيل؛ أن أريد ولا الفصل، صمير ائل م
تقدم.بما يالأكتفاء تلزمني البحث، 







توطئة

انواللغويين والبلاغن رين المقكلأم من يستفاد 
يه،الإتيان عند يحققها وأغراصا وظ\وت القمل لضمير 

محيالوظائف نالك إجمال يمكن والا،سقراء التأمل وبعد 
الخالة:الأمور 

دلألمهاولها واكمهمية، الخوكيد الأولى: الوظيمة 
الجمهورعند الفصل ررفائدْ حيان: أبو قال المعنوية، 

الأكيد«را،.

والامحصاص،والحصر النصر الثانية: الوظيفة 

.البلاغيون بها واهتم أيصا، معنوية وهي 
وهيوالخاح، الخير بين الخميير الثالثة: الوظيفة 

المحالأم.أكثر ذكرئ على واهتصر لففلية، 

(.TrT)\/وموس )أ/آ-هأ(، اللمب ض انظر: )٣( 



الوظائفمده الزمخشري)تحّاهم( وجمع 
ضهدى عق ءؤلإكلى ت تعالى نوله ير نففي المذكورة 

رروفاليتهث فقال ٥[ بقرة: ]الآلعميمزه م محأوكك ثيهم 
والتوكيد،صفة، لا حبر بعده الوارد أف على الدلالة 
٠عير٥أأ دون إليه ني للميايته ني المفامحدة ال ؤإيجاُب 

الفصلصمير وءلائف إل ت مول، أن ستعلح وهكذا 
عليهأثنى أمر وهو الزمخثرى، عند رؤيتها اكتمك ند 

لففليةوظيفة على ائتمارهم النحاة على وعاب هشام، ابن 
,٢٢١والتابعالخر بين التمييز وهي واحدة، 

اكالي:اكٍو عر ا،لأ-بمال هذا تفصيل ؤإمم، 

التاؤيلوحوم في الأفاؤيل وعيون التنزيل حقالق ص الكشاف )١( 
لالز.خثرى)ا/ا-؛ا(.

.ضانظر: )٢( 



واثتقؤيةاثتوكيد وظيفة 



و—عجو^^وإمحءلآلبجء

والتءيةالتوكيد وظيفة 

لضميروالتقوية التوكيد وظيفة عرٌى في البدء قبل 
لغةالتوكيد تعريف نذكر أن الأجدر من لعل القمل 

،ت۶٠١١النحو مر رذللث، واصعللاحا، 





للتوكيدالاصطلاحي التعرث 

بجدللتوكيد الاصطلأم التعريف في المتأمل 
الاصطلاحى،والمعس اللغوي المعنى بين التام الخاسب 

العلويحمزة بن يحص ذكرْ ما الاصطلاحية معانيه فمن 
وتقويةالنفس في الشيء ارتمكين بقوله: )ته؛بم( 

أمرْااأا،.

ررهوبقوله: ١ه(  ٠٩)ت؛الكفوي البقاء أبو وعئفه 
وتقويته((رآ،,قبله الحاصل المعنى لتقرير اللفغل يكون أن 

وصورأنواع والملأغبين المحويين عند وللتوكيد 
والذيتفصيلها، مقام القام هدا ليس اليب وأسوأدوات 

صمنيكن لم ؤإن القمل صمير أل نعلم أن هو هتا يعنينا 
ثالمفهومالمعنوي الموكيد أو اللففلي الوكيد اليب أس

ليحيىالإعجاز حقائق وعلوم البلاغة لأسرار المتضمن الطراز )١( 
(.١٧٦الطوي)أ/

(.امي)ص١٩٦٢كاءلأي الكاJات )٢( 



و—عاونمردالأسس؛صمص 

الواسعومفهو0 التوكيد أمحلوب من حزء أثه إلا النحوي 
هعالتآكيل تفيد كثيرة أساليب فثمة المعنوية، وءلائفه وأهم 

ولأموررإف®، كالممم، بلاغية ومعطيات أسرار من تقيده ما 
والأستغال.الابتداء، 

بعضسماه التأكيد القمل صمير إفادة أحل ومن 
ألغافلوبين بينه يجمع لا كما دعامة، سبق كما الكوفيين 
همأنفسهم ا١أولئلث، ت المثال سبيل على يقال فلا التوكيد، 

الاستغناءوهدا ؛التوكيد، عنه استغنوا فقد المملحونا، 

الوءليفةل١،.، iUjليردي يجيء أيه على دليل 
ألنذكر أن كللك المقام هذا ني ااممي.د ومن 

ومنللتوكيد، القمل صمير إفادة أنكر الحاجب ابن 
لم-أكيدا كان لو لأنه أكيدا؛ يكون أن حائز »لأ كلامه: 

جائزلا معنويا، يكون أن ؤإما لفنلثا، يكون أن إما يحلر 
إنبعينه الأول اللفغل إعادة اللففلؤر لأف لففلثا؛ يكون أن 

المعنويلأف معنويا؛ يكون أن جائز ولا • • . ظا٥^١ كان 
ا. ١٠عليهايمامحير ولا ثحففل بألفاظ 

القرآنعلوم ني واليرمان )أ/آ-ا،أ(، اليس، مغني ث؛لر: )١( 
لازرممي)آ/أ«ْ(.

 )٢(juVi  ١(.الحاجب)٤;١ لأبن الحرة•



بمامحجوج وهو تغرب، مصنيعه الحاجب وابن 
بالممهومالتوكيد يفيد القمل صمير أف من آنما ذكرناه 
أولفظثا توكيدا يكون أن بالضرورة وليس الوامع، اللغوي 
معنويا.

كلامحملي رده ئي بكي الالدين بهاء يقول 
نظر،ففيه تأكيدا، ليس إنه ت فوله راوأما الحاجي،! ابن 
الذيالتأكيد لأ0 ذكره؛ فيما محصت اكأكيل أف ون1لم ولا 

التابع،؛اب، في النحاة عاليه تكلم الذي التوكيد هو ذكره 
وكاثه. . المعاني. وأهل الأصوليين باصطلاح لأكيد ولتكنه 
ولينإليه، للمسني تأكيد الفصل أن ت المراد أن توهم 

للجملة١١تأكيد هو بل كيلك، 

التنزلباب من — أيصا الحاجب لأبن بقال أن ليمكن 
المبتدأبين يتومهل حينما الفصل صمير إ0 ٠ — ماوهيه عال 

بمئابةفهو كدللئ،، أصله ما أو الإساد، لتأكيد والخبر 
ففيالرحاج، المالحفد هدا إل أشار وقد الأفقر، التكرار 
ثيهممن هدتمء يمك ت تعار توله عن كلامه معرض 

دخلتررهم(( . . را. ث يقول ٥[ لالّقرة; آلتميمزه م ؤئتلث، 
الكيالدين لهاء المفتاح تلخيص رح ث ني الأفراح عروس )١( 



>أوإإ!ى للتوكيد الاصطلاص ا1تعرياف 

أ ١١للأمم تكريرا كانت مشت ؤإن فصلا، 
مستفيضةللتوكيد المفيدة الفصل صمير أمثلة أف وبما 

إعهلاءآثرت فإنني تحصى؛ أن من وأكثر الكريم القرآن في 
ايامت،سياق في الواق^ الفصل لفبمممر التحلل من مريد 

واللماتالبلاغية الأسرار لكون وذك اللففلى؛ الضابه 
.الياقات تلك، في أكثر تبرزان الإعجانية 

القرآنفي الالففلير٢، المتشابه وآيات الفصل صمير 
تالكريم 

Iتطيمة أْثالأث 

أكدتمتوائمة متشابهة آيات الكريم القرآن في تأتي 
شيهآحر مومحلن في تزكي ولم موطن، في الفصل بضمير 

الست؟فما يه، 

وحوليحدد الذي هو أحيائا السياق أف الجواب! 
آخر.مقام في منه وحلوه مقام، في الفصل 

(.)ا/٤٧للزجاج ؤإعرايه القرآن معاني )١( 
المقالالمتشابه من احترار بوصف هنا المتشابه تقييد )٢( 

مجالليس المتشايه فذلك المعنوي، المتشابه ت له ومال للمحكم 
يحسا.



والأصوليينرين والمفاللغويين عند معلوم هو ومما 
والوقوفالنص، دلالات تحديد في ^١ دورا ياق للأف 

غيرهادون المقصوده المعانى على 

مقامررلكل عندهمI المشهورة المقولات نمن 
الحالاالمقتضى الكلام وررمطابقة مقال(الأ،، 
أ0يجد عمونا القرآني التوكيد في المتأمل أف كما 

أدقالتوكيد اليب أساحتيار راعى قد الكريم القرآن 
فيالمزكية الألفافل انتقاء في الدقة غاية في فهو اJراطة، 

.متقنة فنية طريقة بحب المناسب الموضع في وضعها 

حيثالمعاني إبراز غي المياق دور في نفيس كلام القيم لأبن )١( 
والقطعالمحتمل، ومض المجمل، محين إلى يرشد ءالماق مول: 
لأبنالفوائد بدائع الدلالة®. رتنؤع ٠ .المراد.غير احتمال بعدم 

الدلالة؛تحديد ثي ياق الدور على الدالة الأمثلة اوصح ومس 
الثلاثيمن تصاغ التي والمكان الزمان وأسماء الميمية المصائر 
ونغزج،طه_،، نحوت العن، بفتح )شل( وزن عالي الجرد 

بينالفرق على الوقوف يمكن لا ونحوها الأمثلة نهل.ه ومنزب، 
ؤيعينالراد، وحل.ح الذي ياتها بإلا المكان واسم الزمان اسم 

المقصود.
(.١٣٦/١)ساط راض المان )٢( 
•٨( ٠ )ص القزؤيتي للخيب البلاغة علوم في الإيضاح )٣( 
المامراتيفاصل للدممور القرآني اشر يطر: )٤( 



٩—مو|ثاتويد الاصمللاحى التعريف 

لهحلقت إيما المكان، هذا أف يشعر القارئ وكأف 
توفيةتستطع لا أحرى كلمة وأف يعينها، الكلمة تلك 

.أمحها يه وفت الذي المعنى 
ئلمسفى اللفظي التشابه توجيه مؤلفات اعتنت وقد 

كتابأبرزها من ونمل ؤإبرازها، البلاغية الأسرار تلك 
الإسكافيللمنمهليب التأويل٠١ وغرة التنزيل، رردرة 
القرآن®متشابه نوحيه فى برهان، وال ٠١، ه(  ٤٢٠)ت 

بذويالقاطع التأويل، وارملأك )ته'هه_(، للكرماني 
آيمن اللففلى المتشابه نوحيه في والتعطيل، الإلحاد 

ور؛كشف، ( ٠j،U  Ao)الغرناطي الزبير لابن التنزيل® 
جماعةلابن المثانى® من المتشابه فى العاني، 

•وغثرها 

التشابهآيات أسرار علي الدالة الأمثلة تك هي وئ 
المصل:ضمير مع اللفظي 

ؤوأثاالأعراف: سورة في تعالى قوله الأول: المثال 
ءي_>ِهسميع إمحر أثه آستمد ثنغ آلسبلتي ين يرعنلف 

•٢٠.]

ألسثلأتيين ي\رعنك ؤوإما فملت: سورة في وقوله 
.[ ٣٦]نمك: ألئلمئزه أكميع هو إقمحر أذ ستعد ألخ 



فماالأعراف آية دون فصلت آية في الفمبمل ورد فقد 
ذلك؟في المر 

بماالعبير يقتضي الأيتين من كل سياق أف التحقيق؛ 
حبماالفصل صمير تعمل يالكريم فالقرآن به، عبر 

اللغوي.والذوق الياق متقيه 

بعدجاءت نمك آية أف الإسكافي الخطيب ياJكر 
يئةاليدفع أن وهو فعله؛ ان الإنعلى ينق ما إلى دعاء 

ثصنعى اؤ آدج الثم ه أ-لسمح ءى ؛الخسة: 
أ"ا؛ا،]_،: ■كم؛ته ولأ ئث؛ره ويتق يثاق< آري ؛يا 

محبماصمحأ أمحن إلا ؟ئنهآ ورثا ذلك؛ بعد قوله وتأمو 
[.٣٥ضلت: ت ه عظيم حثو ذو إي هقنها 

عنبالإعراض الأمر سمها فقال. الأعراف آية وأما 
أثؤلأ؛ىيم-أءن وأمم، ألإ،ف وأم آتءو وغ ين الالج_ام

كماإليها د.ءا التي الأفعال فيها تعفلم ولم [، ١٩٩
محورةفي وعرف أكل. ولهذا فصلت؛ محورة في عفلمت 
محورةفي والتعريض التوكيد وترك وموه فقال؛ فصلت 

الأءرافر١،.

(.٤٢• - ٤ الإكافى)ْرو١ لس_،اكز,لوغرةدرة يظر: 



و١٧عللتوكيد الاصطلاحي العريف 

بينفوجه -( ٠٩٢)تاُالأنصاري زكريا القاصي وأما 
هو®٠٠بزيادة - فصلت محورة آي• - همنا ررئاله بقوله! الأيتين 

منحلهنا ما لأف بدونها؛ الأعراف في و، 
ذكر،بما التأكيد فناب وبالحمسر، بالتكرار I بموكدين 

منالقياس على فجرى ذلك ص حلا الأعراف في وما 
٠نكرة® والمسند معرفه، إليه المسند كون 

للأيتينواللاحق السابق السياق في التأمل وبعد 
منيتقدمها لم الأعراف آية أ0 وهر! آخر توجيها وجدت 
بلوالعلم، السسهع يصمق موصوف هو ما الله لته محلوها 
تعارتمحال تعلم، ولا سمع لا التي الأصنام ذكر تقدمها 

تءثم مممق ه 0 همحق م• ء، بمج لا ء >ا؛ممح 
[.١٩٢-  ١٩١لالأءراف: أسيو زلا 

معالعنهم نفى حينما L الاه فول كذلك وتأمل 
هآبتئوث أرثثت ^١^( ت البطش وآلة المشي وآلة والمر 

لت ۶١أ محممى آمحن ص ئ غأ :نلثوذ ص فم ١; 
ثمحزهثأد يوومح؛ محإ ٣ أئئوأ م ا سوئ ;١^١^ 

١٩٥.]

الأنماريزكريا للقاضي القران ني يلتس ما بكنف الرحمن نتح ]١( 
)صه"اه(.



٧٢

عنتحكي حطابات قبلها تقدم فقد ضلت آية أما 
يتقهمواأؤ؛زا تعالى: قال والإنس، الجن عالمي 

نا١٠١Jثمحت عسلهثا نإلاض أيي بث ^؛؛١ أثون اييا رمأ 
المدكررونوهؤلاء [، ٢٩]فمالت: أ'لآتىبمه من ِلكؤيا 

بالسمعموصومون والإنس الجن عالمي من الملون 
فيالنمل بضير أكد ولهذا العلم، إليهم ؤيتب والمر 

ءأل*ي المحليين والمعن الخبر في وحاء فهالت>، آية 
أحدلا يقول: المياق وكاف اصذه ^اشغ الامتغراقية 

•العليم عيره أحد ولا المح، عيره 
 Uكلفي المانية الأسرار وتمم الأعجاز، هدا روع أ

االقرآن هدا كلمات من كلمة 
ؤد'إلفالحج: سورة في تعالى قوله الثاني: المثال 

"أدنطدهر دينهء ثي، ثدمحى ما يأدنث آلحى ئو آثث أنشي 
[.٦٢]الحج: آلخض-إره آلعلإ هر آس 

روآلص هو ه إن ؤد؛لك لقمان: محورة فى وقوله 
ألًيرهآتلأ هن أثه نآن آثثطث ضه من تنمن تا 

•٣[.]لضان: 

صوجود في إلا واضح الأيتين بين فالتشابه 
هرللمحي، ثن ثت-ءزننى ما ؤرأُك، الحج: آية في الممل 



ئتوكيدالتعريف\لأصطلأص 

ص
دؤنعين يلمن ما وثو ت كمان آية ني منه وحلوه آدنطره 
■٠

أفاإلآّكافيت الخطيب يوجهه كما ذلك م والسب 
مؤكداتيمده أكد ند الحج آية تبل التي الأيات سياق 

الأيةهده أكدت ذلك عالي السياق ض ملما مترادفة، 
نلمكذلك،، الأمر فليس لامان آية أما القمل، بضمير 

الفصل.بضمير التوكيد إلى يحتج 

ونمت،الأولى أ0 رروالجواب ه.' يقول ذلك دفي 
مواصعستة في مترادفة توكيدات فيه تقدمت، مكان في 

أوثتلؤأ نؤ أثي سنمز ؤ، يابجثيأ ؤوأل!ذتت ت نوله ت وهي 
مؤكدتان،والون فاللأم تكه يدئا أس مثامإ 

[،٥٨]١^: آلرزمح؛ه -كؤر لهو آثت قت عده: وب
تنهملأءؤدد-إتأم وبعده: مؤكدان، ®هو* مع واللام 

وبعده:السبيل، ، Uljسبيلهما والموز واللام نجبمؤي—ٌ>ه 
حبرفي التي اللام [، ٥٩تال٠ج• مليسره أمقر آئه ءؤدإة 

لمهوأهم إرى> آس ®ؤل-نمئثه عده: وبائ،، _ذلكررإلء 
هاوافى جاء التوكيدات ترادفتؤ فلما [، ٦٠لالحجت ه غضّ 

ماكذلكف وليس • • الأية. ش )هو( بقوله: مؤكدا الموصع 
اليالموكيدات تتقدمه لم لأنه لامان؛ سورة في حاء 



—3آآء—
الأولى؛؛في تقدمت كما أمثالها نتع ت

دلالةفي نوحيهآحر ثةِذبج م( ١٢٧وللألومي)ت*
علىالحظ أل لما الحج، صورة في الفصل صمير زيادة 

فيعليهم الحظ دون السورة هذه في وآلهتهم المشركين 
لقمانصورة 

وذكرالشركاء مهللان فكرة أف ظهت كلامه ومعنى 
فيكما الحج، محورة في إيرادها تكرر المزعومة آلهتهم 

النما بممحثئ لا ما آثؤ شن ثن وعإ ت تعالى ه فول
أمم،خثة دى دعؤأ . آثعيد آلمUJنق م ظف يثمت 

[،١٣- ١٢ح_ح; ]الآلمشره ثلم اوك ير شإ، من 
أشفيك ؤبن لب، منزؤذ ءيرّ ثي ؤ-»نئاء ت تعالى وكقوله 

فآلئ لأِ مي أو اثن قئثثن آلقآء محي و  ٥٥
[.٣١]الحج: ّيقه ئمآ 

\لخأيىؤؤانى I تعالى فوله السورة آخر فى وحاء 
نإنق آ-نتعوأ نثر لبادا محتقإ آن آش دوي ين دمى 

\صضثكث ِئه ثثفدوث لا شكا ^^١^، مثبم؛ 
يلبسما بكنف الرحمن فتح وانثلر: (، )ص٣م١١ابق ايالممدر )١( 

(.٤٣٦_ )ص٥٣٤القرآن في 
•١(.٤/٢١)انماني روح انثلر: )آ(



و—جسوعيد الاسئلاحي التعريف 

التأكيدوناب استدعى ذلك كل [، ٧٣لالا>جت رآل<قاوب_،ه 
الفصل.بفمير 

آيةفي السياق أو م\تي: ناضل الدكتور محيري 
ؤإبرازها،والباطل الحق سائية توضيح على يركز الحج 

الحق،ويعاندون يعاحزون الدين مع العنيف الصراع ذللثج 
مثأتيُاءابؤا ؤ،" سعإ ؤرآك؛ات ت الى تعال نا كم

الصراعهدا مثل يوحد ولا [، ٠١ت ]الحج لئيمه رأءلما 
آيةفي انتقاه ما السياق يقتض فلم لقمان، محورة في 

،•التوكيلمن الحج 
عمران!آل محورة في تعالى قوله الثالث،! المثال 

مسم؛رهصتبمت ثتدا ورتحم نل أثن ^إن 
[.٥١ممران: ]آل 

ثنياود3مح ه مريم! سورة في وموله 
•[ ٣٦• ل"ر؛م تنقيره بممط 

ة3ؤب، نو أثن الزخرف؛ سورة ني وقوله 
[.٦٤]الزحرف: قن£سثه ؤمة نند١ 

انامرائيصالح نانحل للدكتور اليياني التفسير طريق على ينظر* 
(.٣٧٠رآأ/ا،1مآ_ 



دونالزخرف آية في القمل صمير نيادة هنا يلاحظ 
قدالزخرف آية أف ذلك: في والسب الأخريين؛ الأيتض 

اشدون من إلها واتخاذه ه عيسى عبادة سياق ش قيلت 
له,اممه ربوبية تأكيد ذلك فناسب الأخريين، الأيتين بخلاق 

رُوأٌا* التأييل® ُملأك قي الغرناطي الزئير ابن يقول 
بمفهومهفيحرز الزخرف، سورة فى المصلى الضمير نيادة 

كانفلما . . قبله.لأية ا في تقدم ما إليه دعا صرورئا معنى 
وهنئجوقولهم: آلهتهم ذكر الزخرف سورة في تقدم قد 

ماناسه المسيح؛ يعنون: [ ٥٨لالزحرذ،ت هوه آمِ شر 
أثنإن ►ؤ المسح عن حاكيا تعالى قوله من به أعمثا 

المعنى،هذا راهولأ فأحرز [... ٦٤لالز-خرفت يهزه ؤ، هو 
وردما آلهتهم ذكر من مريم وآية عمران آل( آية في يرد ولم 
ذكرتا®لما المحرز الضمير إلى يحتج فلم هتا، 

نوحيهعن يختلف، آخر توجيه اإلآ'محكافى وللخملما 
عمرانآل آيض في الحذف سج، بوجه فهو الزبير، ابن 

فينزلت، آياتا عثر بعد ونمت، عمران آل آية أل ومريم• 
منتقدم بما التأكيد عن فاستغنى لإوءغؤ؛ؤ وعيي مريم قصة 

«لأكاكأويل)؛/ع«م_بم'م.)ا(



و—جاترثالأسمس؛صسمص 

أبوهلا وخالقه، ربه سبحانه اض أف على الواله الايات 
مريمسورة في الحال وهكذا النصارى، زعمت، كما ووالده 
عنذللثه فأغنى غؤؤق، مريم نمة من آية عشرين بعد ونمت، 

مثليتقدمها فلم الزحرفه آية وأما النمل، محمير ذكر 
اضعن الأبوة ونفى الربوبية إثباُتج تاكيد ب، فنامذلك،، 

وُالىرا،.

توجيهأن التوجيهجن بين الموازنة بعد وسدو 
الآيارتإمجمؤع أف ذللئؤ الصواب،؛ إلى أنري، الزبير ابن 

ثماني، الزحرفسورة في .؛ عسى نمة في وردن، التي 
فالعدلايالن،، عثر عمران آل فى حاء وما آيايث،، 

الإسكافيالخطستإ نوحيه أ0 على يدل أمر وهمو متقارب،، 
مطرد.وغير يفيق غير 

سياقفي حاء ما الزبيرت ابن رأى أيصا يؤيد ومما 
٥^اكثت، ءستى إآأ ^^؛١ ت تعالى نوله في الزخرف آياُتح 

٠٤مؤ هثغؤى أؤكا بمض ثكم رلأجث رأل>آثن جئتكّ ئد 
كقولهم:خلهرت، ند ومزاعم ادعاءامحتج فهناك [، ٦٣]الزخرف: 

-طالت،ورد اش، ظالثؤ إزالة إلى الأمر ص اش، ابن غنيت 
(.)ص٦٣الإعاني للخفح اكأؤيل وم، اكزيل درة يظر: 



ماوهذا بالعبادة، وتمرده اف وحدانية وتأكيد المزاعم، 
الزخرف.آية ني الفصل ضمير أفاده 

يرهنفعند ةإل>؛ؤ ( ١٠١٣٩٣)عاشور ابن يقول 
ربياض ت اي القمر؛ أفاد الممل *وصمير الزخرف: 

الذينالقوم كان ؤإن بالوحدانية إعلان وهذا غيره، لا 
فيبدهمة فلهرت ند لكن موحدين، عيسى إليهم أرمل 
اض«را،.ان عزير : قالواالذن فرفهم بعض 

تكرارأيصا: هنا المذكورة اليلاغية ، الل3لائأوومن 
العبوديةالتزام في أبلغ فهو [ ٦٤]\رخمف.■ وثمةؤه< ج لفغل 
،•س الجري عر يألف "ربنا®، ت نوله من 

قومهعلى عيي نفس تقديم سر إلى كذللث، وانظر 
فيالغلو ذرائع مد ؛الممد ^^؟٠؛ وق قلل' في 

مغلوأيه علم اممه لأل معجزاته؛ من ٧^، عيسى، تقديس 
الحقيقة١١على اأنح من بنوته فيزعمون أتباعه من فرق فيه 

يسموأن بثر لكلام وأتى ا وأبلغه افه كلام أعظم ما 
المعجز!كلامه قياداتي 

اكميرواكوير)هآ/مأآ(.)١( 
(.٤٩٢)Y/المط المم انظر: )٢( 
واكوير)هآ/ح؛آ(.التحرير )٣( 



ق٩٢٤ممتوتبد امآصمللاحي التعريف 

يىألأوزذ ؤوأل؛ضؤ0 ت تعالى فوله ت الرابع المثال 
ءامأس بجَ< .قبمي آثبيوي وأون وأ'لأصافي أثمحءن 

حنإب-بمألأيهنز عنك قبممئ، حقت محر وقني عند تقثؤأ 
[.١٠٠]ي: آثظلم4 آلئ زلاق أبدا فها 

جتمؤرألتأش أكويبثى أسي الى: تموقوله 
-؛؛i؛،ؤج جإلأ فبما حبنم؛؛ث ألأيهنر محنها ين منى 
آدظيثِيمألمر و تيلف أيكؤ أق ته وةت؛0 عنؤ 

 :^[.٧٢]١

الأيةدون الفصل بضمير الثانية الأية في جاء كيف تأمل 
الثانيةالأية في ذكر أته ذلك: في الملاغي والمر الأولى، 

اممهرمحوان وهو ألا منها، أكبر هو ما الجنات على زيادة 
الجناتمن أكبر أي: ث=قأريم؛ أم ته ءؤردبمو؛ن تعالى: 

الفوز.توكيد في زاد ذلك زاد فلما ونعيمها، ومالال.اتها 

أثدءؤرْنوك الفعلية الجملة عن عدل كيف انغلر ثم 
الثبوتعر الدالة الأمية الجuة ر سه نئضوأ تم 

ذلككل اب فنيكره أق تيى ؤوربمو؛ن والدوام 
وعغلمهل١،.الفوز تأكيد 

القرانيوالمسر (، ٢٦٥-  ٢٦٤ا/ )٠ واكوض التحرير بنظر: :١( 
(.١٤٩. )صا/؛ا ازمراش  J،>uللدممور 



_و

الرانيالطم وهدا الحكم، الماء هدا إلى أرأيت، 
الماق!ْع التلأنمة الماهية الدقة وتلالث، اليدع، 

ولمؤد=ى؟ره فوله: في التفضل بصيغة والنمير 
تقديرهمبق كما المقام هن لظهوره عليه المفصل معه يذكر 
أعاليالروحانية ١^١٥١^٠ أق على دليل ذلك وفي آنما، 

الجثمانيةمن وأشرئ، 
بلإوالوصف هذا وتعبير الفصل ضمير تأملت، ولقد 

أنهفوحديت، المزيز، الكتاب، آيامحت، في [ ٧٢]التوية: ألظيثره 
مواصع،ستة في منه وحذف مواصع، ثعة مفي يكر 
الفصلبضمير ^^١ التركيب، حاء التي الآياات، أ0 حفل ويلا 

أوالفوز، إلى الوصول آخر محلرف بادعاء يشعر بما سبقت، 
التيفالأية الحقيقة، في بفوز وليس فوز بملله ما أف توهم 
عنتتحدتؤ آيات، سبقتها عنها الحدسث، بمدد نحن 

بعمنمن بمضهر ؤآلمتتفقشت، آلمثفقؤن ؤ ت ومصيرهم المنافقين 
أيتمرصقوف آلتئوئ، ءن ويتأوى ألثام تأثروى 

أثثوعد . ايمل حإ أهضن إ>ك^ ءمحبجم أق قثوأ 
ثتثثئمح، دثأ حتمحف -جهم ثار محآت؛قار رألثنقت، 

[.٦٨. ٦٧]١^: نمأ4 ثياب وهر آة وتثهث 
واكوير)'ا/هآآ(.التحرير انظر: )١( 



للتوكبدالاصطلاص التعريف 

تآيصا التوية سورة ش تحار توله ١؛؟^'-؛؛، تلك ومن 
وآنوقمأس-4ن ألتمحؤى يُى آقت ة و- 

ثمنإرنأم كز ؤ، ضأوى ١^!^ ثهر أذى 
أنىوثن ثالدوءاة وألإمحز ائئزكؤ ف حما ؤؤ رعدا 

ودلإبفن بايعم آلإى هفم ة،ستيةإ أم ممكح هوهفي،ء 
ذكرالأية هده سق فقد [، ١١١]التويت؛ أدظيده ألغوز مو 

يريدونوكانوا المزار، مجد كبناء المناففض أعمال بعض 
الأيةفجاءت والفوز، الخير يريدون أنهم لمض المإيهام 
وحاءممعة، ولا فيه رياء لا الذي الحقيقي الفوز ميه 

ألموزيو ءؤودتي^> القمل صمير بتوسيط مؤكدا الجزاء 

أليناألث؛وق ق، أتثمنح ^لهر ت يونس ورة مفي و- 
أأعظينِهألمزر ئز دهى أم إهتقإثت> نديل لا اأخأزق نقب 

[.٦٤]يونس: 

اللهعباد حزاء على تعفينا الصافات محورة في و— 
[.٦٠]المّا»ات: يره ألمؤر ثر هندا ءؤإ0 ت الحلمين 

للمؤمنينيعانهم في الملائكة لسان على حاء مما و— 
محزآلستاب ي رثن ألكقاب غافر: سورة في 
٩[.]غام: أدظيره ألنير مو وهى يقؤتئ ممد 



المومجنمآل ذكر في الحديد سورة في وحاء -
أ؛د:؛مبث ريبمم >، ٠٠نالميثت ألمحن ركا خأ ت والمؤمنات 

،إكي؛أ ^?، ٢٠•أ'لآلمر ي ثن مى جقق آمحم  ٢٤^؛يإثبجِ 
[.١٢]الحديد: أءبم4 النور ئد 

ليزكدفيها القمل ضمير حاء الأمان هذء كل 
العغليم.بالفوز والخبير الجزاء حقيقة بين التام التناسب 

بمينمو نيا ^٢^؛، تعالى• نوله ت الخاص المثال 
يشبمتنثو نهق ؤآدا . نبج، ^5•؛( ئر أوى و. 

[.٨١- ٧٨]الشراء؛ ؛.؛^^ ٠٥نز يسئ( مآقدى 
أفعالمع الممل صمير فلهر فد الأمان ذْ هض 
هذامدكر ولم والشفاء، والإمقاء، والإمحلعام، الهدامة، 
)حلفني،وهي،• الأحرى الثلاثة الأفعال مع الضمير 

ا؛؛*محن، -بض، 

أنناهو الخدن،: وهذا الدكر هدا في البلاغي والمر 
فيكما شراكة الفعل في يتوهم حيتا القمل ضمير نجد 

المخاوو(يدعي فقد والثناء، والإسئماء والإطعام الهداية 
معالفصل بضمير القرآني الخبير حاء ولهذا يفعلها؛ أمه 

بها.وتخصمه تعالى اممه إلى بتها نليومحل الأفعال تلك، 



^٣٨^امحصطلأصممتمحص اثرد 

فيهايتوهم فلا والإحياء والإماتة الخالق أفعال وأما 
خاصةهي بل ه، لتفأحد يدعيها أن يمكن ولا الشراكة، 

للإتثانضرورة هناك تكن لم ولهذا منانع؛ دون تعالى باه، 
القملضمير 

حاجالذي نمرود وادعاء ووهم كدب يظهر وهنا 
هيابمن ليء ت فال حينما رئه في .ل إبراهيم 

وماوالإحياء، ان إنحياه ترك بين وشتان [، ٢٠٨
والإماتة!القتل بين 

م(١٤١)رت،ذالشعراوي الشيغ يقول 
كلمع ]هو[ كلمة تخدم امس اه، أف ولو . .. ١١

كلمن ]هو[ كلمة حذف أو الايات؛ في المذكورة الأفعال 
ولمضىالناس، محغلم لذلك تب، لما المن.كورة، الأفعال 
.٩.اق، كلام وئ ثر، كلام أنه على الحديث 

الأفراحوعروس (، ٢٠.  n/U)حيان لأيي \سط البحر يطر: )١( 
/Y(٣٣٢ ،) يكثف الرحنن وفتح U صا"هأ(.القرآن في يكس(

عبرالشبح استطاع ص زماننا، ني فريدة ظاهرة الشعراوي الشيخ )٢( 
ييلاعةالتذوق قضايا إلى العامة جمهور يأخذ أن التلمزيوب برامجه 
بهذهينزلوا أن يستطيعوا لم حيث غيره، عنه عجز أمر وهو الهران، 
بيتهم.خيما دائره ^^، بل الاس، عامة إلى القضايا 

(.٥١/ )ا الشعراوى متولي محمد للشخ القرآن معجزة )٣( 



_و~عج1و^^^إإأمح؟صع
يرهنفئي هده ظه عاشور ابن تناول وقد 

حيثذإك عر رد بل الفصل، صمر نيل من يجعلها للم 
يقعلا القمل صمير لأذ فمل؛ ضمين الضمين *وليس ئاوت 

العامحلفا،يعد 

يلزملا أه إر يثير إذ وجيه؛ اعتراص محا واعتراضه 
يكونأن والاختصاص التوكيد معنى أفاد صمير كل في 

فملأ.كونه نرومحل أحد لفقده وذلك للقمل، 

كلأف ص: مده في الكاهنان البلاغة يقام ومن 
منالملائم موضعه في عطف الحعلف حروف من حرف 

حاأ،في^"١^، ت تعالى قوله غفي الدقيق، ومكانه السياق، 
ؤنإ،ت تعالى قوله في وكيلك [، ٧٨]الشعراء: يجإه يئو 

انملفحرف أو نجد [، ٨٠]الشعراء: ئهن ممهئث، 
إنماالهداية إذ والتعمسب،؛ الترتسب، على الدالة الفاء هو 

المرض.يعم، إنما والثناء الخلق، بعل، تأتي 

ثتنمزهبملمثف ئو ت تعالى قوله في أما 
الترتيب،على تدل لا التي بالواو عطف فقد [ ٧٩]الشعراء: 

الإطعامفي ترتيب لا ولهذا الجمع، لمطلق هي بز 

والصير)ه؛/أأ؛(.الحرير )١( 



»»•— SIلأتوكيد الاصطلاص التعريف 

====شم======—صظ=

يجتمعان.وند ١^^، على أحدهما يتقدم فقد والإمقاء، 

ضاهذثأ يسنج، ت تعالى فوله في وأما 
هعالترتيب على تدل التي نم® ب® عطف فقد [ ٨١؛ لالثسعراء 

بزمانالموت بعد يكون البعث إحياء أل ومعلوم التراخي، 
اممأاتامح> ^۶ ت أ■حرى آية في وعلا جل اض نال كما ومهلة 
[.٢٢.  ٢١تهمس: ثآ; إذا إ ئ. 

البلاغاتعن حديثه مياق في ظلإ الأثير ابن يقو,ل 
منثيء رركل ت المذكورة الآJات تضمنتها التي القرآنية 
الدالموغ ليقع يناسبه، بما عهلف قل المذكورة الأفعال 

المغزى*دقيق المأخذ، لعليم، موصع وهذا . . منه. 

(.٢٦.•الأثتر)أ/ا<هأ لأبن انائر الخل 
•ملممن موضع اوهذا العطف: حروف امحرار صن ايئا وتال 

الساترالمثل ينبض* كما لاستعمال يتفعلن وقلما شريف، البيان 

إرالرض أت . إبرامم ا0 أبما البلأب الأسرار تلك ومن 
^^١ت تعالى اش إلى الشفاء وأسند أمرصني، يقل* فلم ه نف

ؤإلأتعالى، اتل مع تأينا [ ٨٠ت ]الشعراء أئهأت>ه ئيو عرتس 
تعالى.اش س والشقاء نالمرض 

لييالتس ما بكثغ، الرحمن وذخ (، ٢٥)٨ المحٍطءالبحر انظر؛ 
والمحريرعود)آ/ا<؛أ<، الأبي وتمر )صم\ه؛(، القرآن 

واكوير)ا<ا/"اأا(ؤ



تآنع=^=ء^^^^ق؟قه=
الكلمات،به تنهض لا الذي الأعجاز هذا أريع ما 

اانمارات عته وتعجز 

الأعراف!محورة في تعالى نوله السائس! المثال 
َةتيثيمامحرم ينم ه تتمها أم ّدفي عن بمدوف وفي؛ 

[.٤٠]الأ'ماف: 

عنبمدون ءؤأف؛ن هود! محورة في تعالى وقوله 
[.١٩زهوي: ؤؤه م إ'لآءِق ننم عنبما نيعوما اممه 'ثنجل، 

فوله!بعد الفصل مير ص يذكر لم الأولى الأية ففي 
الفصل،بضمير حاء فشو الثانية الأية في وأما 

مياقأف الغرناحلي! الزبير ابن يقول كما ذلك في والسر 
الفحل،صمير نيادة فناسب الإطناب، على بني هود آية 

سقوطهءناس_ا الإيجاز على بتي الأعراف آية وسياق 
هود!آية سياق في الإطناب على الدالة القرائن ومن 

قيضختعالى! قوله في الإضمار موصع في الغل-اهر ورود 
عقأف شنه آلأ رنهر ءق َكدبجإ آقيى كؤأء أ'لأسهند 

.اض لخة ألا يقل! ولم [ ١٨]مود: أضبيزه 
الاويل)آ/ا-هأ(.محلاك يطر: )١( 
نييكس محا يكشف الوحش ونتح )آ/\هأ(، اكأرل محلاك يطر: )٢( 

(.)ص٣٩١\م\0 



٣^ سوكبد الاصطلاص اثرث 
= LAYJ=س^ض===^—=

فيالضمير نيادة في المر أن و. عاشور ابن ويرى 
البعثإنكارهم تعجيل هنا المقام ارأل هو؛ هود سورة 

فحكيالمناب؛ العقاب من يترقبهم بما إشعارا وتقريره؛ 
سورةفي وما هذا، يناب ما الأشهاد كلام من يه 

وظهرالنار أدحلوا قوم شأن في قيل لما حكايه الأعراف 
كلاممن تاكعد فيه ما لحكاية غرض فلا عقابهم، 
فيماالبليغ يحكي ؤإنما واقع المقالتين وكلتا الأشهاد، 

الحكاية((لمقام مناسة له ما يحكيه 
فيالذiالمن صمات أن فيرى الأمرم الوممور وأئ 

ناسبولهذا الأعراف،؛ آية في منها وأشد أكثر هود آه 
ذكرررفقد الصدئ؛ هدا في فيقول الفصل، بضمير اكآكيد 

أمشي ش جثذإط أيهم الفلالمبن صفات من الأعراف في 
عليهاوزاد هود في وذكرها [، ٤٥]الأهمراف: ءن.ثاه ثثئوم 

أمحُعق أهرئ مي أئام ؤوترأ اممه على الكذب افتراء 
فيهمأكد الضلال صفات في زاد فلما [، ١٨ءقن،ه< 

فقال؛المذاب في لهم وزاد بزيادة الكفر صفة 
الخسرانصفة في وزاد [، ٢٠]هود: العياب^ ثم 

رآآ[اال ]هود: ١^^،^ ^٥٠؛ فقال 
اكميرواكوير)آا/أم.)١( 
(.١٥٦)1مش اكسر )٢( 



الحل!مورم في تعالى نوله I الماع المثال 
تثثأرت-أهظم يذ ذلإ نجعد ؤن، أئس1مح نن 3^؛ -بمد 

همأم ؤيتبمي يمحزث آماتطل ألهكن ند ردد!ققإ وحثي؟ 
[.٧٢ثمحذ4 

٥٤جملنا أة تجيأ ^ؤالإ انمكبوت؛ محورة في ونوله 
أفهمينمو يقبمتؤة ^( Ja0L^iحنلؤإ مى ألئاس ومظم< ءاثا 

[.٦٧تالسكوت: اظثفه 
آيةدون النحل آية في القمل محمير ذكر نمد 
مساقأ0 الاسكافي؛ الخطيب يعلل ذلك وفي الخكبوت، 

نهايةفي الكلام انتقل نم بالمخايين، متصل الحل آية 
مييما وهو - ار الإخبإلى الغياب عن الأمة 

أفيتوهم كلأ الفصل بضمير الكلام فاكي. _، Jالأكفاتر١، 
سورةفي الأمر كذلك يكن ولم الإخبار هدا 

هذهنبل الي لأية ا في التمر الإخبار لأ0 الخكبوت؛ 
^^٥١قوله؛ وهو غيره، دون للخبر يحمرء عما أغنى 

منبطريق معنى عن التعبير به يقصد بلاغي مصطلح الالتفات؛ 
باحرعنه التعبير يعد والغيبة والخطاب، التتكلمم، ١كلأثةت الطرق 

البلاغةومعجم (، )_lAالقزؤيس للخطيب المنماح تلخيص انظر: 
^(.٩٦٨)طبانة بدوي للدممور المرية 



للتوكيدالاصطلاحي التعريف 

آلمإق شهم  ٥٠أفيوا ك هيأ ه دعئإ هإي( ؤ، يغيإ 
منذءابثهم تآ ! ٥٩. بنجيز نم إدا 

ينآزش نبمف :اث محاءآ أة جأ وثر 0 :ص 
- ٦٥تالعنك-وت؛ ك5ميةه أم وإ؛اوئؤ لؤينؤن ^[!٣، حتلهم 

\^/xSjjعن أض الغيب عن الإحباو فترادث [ ٦٧
تالحج سورة في تعالى فوله الثامن؛ المثال 

محثأآهش ئنحئ  iC"الكء ض أزو اثن ى أض 
آلألأق0ؤب رثا آلكثثتت ؤ نا لت . ثر لط؛م، آس إى 

[.٦٤-  ٦٣]١^; آليو لهز آثت وإأك< 
ؤآلأكىآلهتت ق ما ولم لقمان؛ محورة في ونوله 

[.٢٦]لقمان: أثيده ألتي هو أس إن 
بمهد؛لما جلثد ءؤو؛يى • العنكبوت محورة في وقوله 

٦[.]العتكيوت؛ آدّنامينه عن كى آلتة إن إثثس.ؤ2 
أسالحج؛ أية في قال فد ها اض أن يلاحفل 

أنميمو أس ^إن I لقمان في ونال ألحثب٠يده، ألنجئ١ أهو 
لأمزاد إذ لقمان؛ في مما أكثر الحج في الغنى فأكد أ-لثيده 

(،٣٧٤_ القرآن)._rUrفي يلض ما بكشف، الرحنن نع واظر: 
واكميروالمير)؛ا/'آآ(.العود)ه/غآا(، ر وتمر 



محورةفي ذكر أنه وذلك )هو(، على فأدخلها فيها الابتداء 
لقمان.في يدكره لم ما بهم فه ١١٥١وأحلقه على نعمه من الحج 

فىعما فيحتالف العنكبوت محورة فى المساق وأما 
قالوالابتلاء، الفتن محياق في أيها وذللث، ولقمان، الحج 

نير;٦^١ فرو آن أن؛^١ ١^ أنث و وثن -سالى: 
آكبمثثآس ظ؛تلس ئيهم بن آس ثن، ؤبمن . ثئ مبب 

.٣[ - ١ لالعنك؛وت؛  4٤٠آلكيإ^رررقناس صدفؤأ 
إنهيُ بج-،ن ٩ كثي ءؤو؛ى وعلا؛ جذ' قال ثم 

أمحلوب، فاحتالف٦[ لاا_م؛_ك_سوتت آدنلم\نه عن ذقأ آس 
الغنىوتعريف، الفصل بضمير حاء فقد والخاتمة، التوكيد 
الغنيوتعرف الفصل بضمير وحاء الحج، في اللام وزيادة 

لقمان.في اللام دون من 
العنكبوت.في الغني يعرف ولم الفصل بضمير يات ولم 

وقدرتهوسعته لملكه ذكت ولقمان الحج في أيه وذلك 
عنغناه فدكر العنكبوت في وأما الخلق، على ونعمته 
ؤإفاضةملك غنى فالأول ت الغنيين بين فرق وثمة خلقه، 
الأحرين.عن استغناء والثاني ونعمة، رحمة 

كانت،ّ فإنه منها، كل في الأي خاتمة في وتأمل 
فال؛خلقه على وألهلافه نعمه تعداد في الحج محورة 



ثلتوتيدامح٠طلأص اصريف 

نعمه،على يحمد الذي أي• [؛ ٢٦ت ]لقمان ئئفده ^١١^، 
فلماالعنكبوذإ فى وأما لقمان، محورة فى السياق وكذللث، 

لم- مها العافية اش نسأل - الفتن ذكر في السياق كان 
آدفيد،هم، ^١٠،، ت ال نل بلنده "أ^١^، • ل قب

،.حهادهم١١عن محي آي: ٦[؛ ]الشوت: 
بكتفلم قل اف أ0 كيف كذلك، محا الحفل ون
فهوئلتده -أؤ\ئقآ قال: بل بالغنى العلية ذاته ؛وصن، 

جهةعلى كلها صفاته فى والمحمود غناه في المحمود 
الذينالمذمومض بالأغنياء تعريض ذلك وض الثبوت، 

عليه.يحمدون بما يأتوا ولم أحد يحمدهم لا 

يونطنمحن بمتن، تعالى؛ قوله التامع؛ البال 
[.١٦لالأسام: أل1ناةه آلمور وتيلك نحنهر ثني 

ألصثإ؛؛نيؤبمياؤأ ءامؤأ آلث جه تعالى؛ ه وقول
•٣[.]الجانة: ه أشن ألمور هو ثلك ثتنهء ؤ، نيم ئنجثث> 

آيةدون الجاثية آية في يكن الفصل مير ص أن يلاحقن 
الأنعامآية #إن فيقول؛ الزبير ابن بملل ذلك د؛ي الأنعام، 

ثيابني، نٍتئ إذ لناف إؤ وم تعالى؛ قوله تقدمها ند 

م\وب\\.\\اشر اظر: 



عنهبمأرئ< بثا بقوله; أعقبها ثم [ ١٥]الأسام؛ عظيمه يوم 
والمراد[، ١٦]الأنعام؛ آلسنزه آلموز ودبم، دبجحض ممد يوم—،ئ 

الأيةهذْ إلى السورة أول من يتقدم فلم الآ-محرة، عذاب ت به 
الفصل.صمير إلى داع هناك يكن لم ولذا فوز؛ أته يتوهم ُّا 

عنمخبرا تعالى قوله قبلها ورد فقد الجاثية آية أما 
ؤمادجآ سوف آلدبأ إلا همي نا ) -؛، ٩١١منكري قول 
تاداي ِ>، ؤتا قوك: فأفهم [ ٢٤]|_: ي ج 

وراءها،حياة ولا لهم الحاصالة هي الحياة هذء أل ألوتاه 
كماليس الأمر أف فأحبروا فوزه، فدللث، فيها تنعم فمن 

[،٢٤]الجاثٍة؛ طتؤزه إلا مأ إن ءامِ مى ؛,^، Joثم ب، ظنوا، 
،فورا ظننتموه ما لا الفوز هو ذللئط لهم قيل قد فكأن 

آيةفي يتقدم ولم المقصود، هدا الضمير مفهوم فأحرز 
٢.يناس_،اا ما على م؛ فجاء يندعيه، ما الأنعام 

درجةأل المامراني فاصل محمد الدكتور ؤيرى 
اضأف ذلك الأنعام؛ آية في مها أعلى الجاثية آية في الفوز 
فريبجم ءؤئثجثه> الجاثية: آية في قال وعلا حئ 

اضرحمة فكأل ١لذلرفية، معنى تفيد و)في( [ ٣٠]الجاثية؛ 
وهدافيها، ومتنعمين منغمسين وتجعلهم تضمهم شيء 

(.٤٢٦. )\إ0أJUlJl  1.لأك 





المملضمير إلى ْشيئا ه عاشور ابن يقول 
^ئنيوله; في ارهوء راوصمير ت جدة الآية في المذكور 
عاليهالقمل لقصر فمل؛ صمير [ ٢٥جدة: ]المهده 
مابعض بيان من القرآن في يذكر ما أف إلى إيماء تعالى؛ 
عنيرتدعوا أن منه مهلموعا ليس أنييائهم على فيه اختلفوا 

لأنهممعذرتهم؛ وقطع عليهم للتسجيل هو ؤإنما اخلافهم، 
القيامة#يوم إلا ينهم يفصل فلا الحجة يقبلون لا 

المتشابهآيات مع القمل لضمير ما لنا تبين وهكذا 
تنفد،لا بيانية ودلالات بلاغية، أسرار من اللفنلي 

حمرها.لأحد يمكن ولا 
موقعهامنه لفظة كئ تقع وعلا حل الله فكتاب 

منوجه أثه كما حمائمه، من حميمة وذللث، المناسبإ، 
مبثوثهو كما وجه أبرز هو ل البلاغي، إعجازه وجوه 

الكريم.القرآن إعجاز كتب في 
تمكنت،التي اللفظي المتشابه آيات أبرز كانت، تللث، 

البلاغةبحر مجن فيض من غيض وهي رمدها، من 
وقديماالمقام، به مح يبما نأتي أن ويكفينا القرآنية، 

بالعنق.أحامحل ما القلادة من يكفي فيل• 

اكميروالضير)؛آ/بممآ(.





فيوليزيد خصومه، على . وغلته علوه لإب٢ّاز ذلك كل 
.جلاله جل ربه بوعد قالبه 

َقن،َكاقينشأ ألأينجر ؤ، يييقأ ^^٠! • تعالى قوله و- 
[.٢١]غام: قوه نيم آثد هم مامإ مله> بن أؤ؛زمامأ عذق 

بهجيء ت نوله ني القمل فسر 
إذإليه؛ الضد على المسند نمر به يراد ولا للتأكيد، 

٠هتا معنى للقصر لن 

تالتالية الآياتا حاءمحت، النهج هدا وعر 
ضتؤ0 أن يلإل تلو ؟o إم^' ينموك  ٧١٥^- 

[.١١٥آ'ضثه 
يذآئؤ و سا ص 4 آمحئ الوأ ئ .
[.٣٢ءندق.ه 

[.٩٠]يوث: دوسم،يم ؛!؟ic ردق^ لتا —
[.٤٠]الشعراء; سؤخزه هم إنَكؤا مثخا' ثق ؤ؛أتلا ►- 
.[ ٥٢]الجم: أئم نم إقبما'مامأ بل، تن ج م -
يغظم"؛، هد أف عت ءئدْ مز يف لآثسؤ يمأ م -
•٢[•]المزمل: أه 

اض)ئأ/ا،اا:الالممدد انظر: 



لأثحف\قافى

اثقصروالحصروالاحتصاصوظيفة 



ًه»ه

والاحساصوالخصر المكر وخليفة 

الدالةالأمثلة وأوودنا التوكيد، وظيفة عرصنا أن بعد 
هنانعرض بيانية، ونكت أسرار من تصمنتها وما عليها 

القصروهى القمل، لضمير الثانية المعنوية الوظيفة 
بلمتقاربة مصطلحات ونالك والاختصاص، والحصر 

العلمأهل بعض عند مترادفة 
تلكبين التفريق يرى الملم أهل بعض كان ؤإذا 

ألف،الذي )تهه¥ه( السمكي الدين كتقي الممطلحات 
الحصربين الفرق في لانتناصن، ®ا ت أمسماها الة رّس

هذهبين اوى سالبلاغي العرف فإل والاحتماص(( 
الأصهللأ-حاتأآ،.

(.U'\"V/Y)الإتقان انظر: )١( 
فيالأفراح رمردس كتابه في والدم رسالة الكي الدين بهاء صمن )٢( 

ذكرهاالسيوطي أرآ كما (، ٤٨٣-  ٤٧٨)ا/المفتاح• تلخيص سمح 
اللاغت.وفنون الإعجاز قي موارده صمن الإتقان مقدمة في 

)أ/'آآآ(.الإتقان انظر: 



والاختصاصوالعصر القصر وفليغة 

هوهنا: والامحصاص والحصر بالقصر والمصري 
منالفصل صصر أل باعتبار إليه المسند على المسند تصر 

البلاغثوزرا،.أرئ الص القمر أسالب 
بمعنىتأكيد؛ فوق نأكيد حفيقته في القمر أ0 كما 

واحدة.جملة في جمالتين يضغعل المتكلم أل 
تالوظيفة س0 أمثلة ومن 

^٥^٤١ئن أثب هدى إك ؤئز ت الى تعه فول- ١ 
[.١٢•]اكرة: 

فىوالتعريف فمل، صمير لأية ا فى الغيبة ففمير 
فثمةالاستغراق، عالي الدال الجنس ، تعريفؤأاثدئ٤بم 
وتعريف،القمل صمير ! هماالحمر أماليثا من أسلوبان 

القمرمعنى تحقيق إفادة بينهما الجمع وفي الجزأين، 
٠ا j،،^ للعناية وتأكيده 

أشارالقصر معش واللام بالألف المعرف، الخير ؤإفادة 
فيواللام® ءالألفج تجد أك ®واعلم بقوله! الجرجاني إليها 

وجوها:ذلك في له ترى ثم الجنس، معنى على الغر 
لقصدكعنه المختر على المعنى جنس تقصر أن أحدها؛ 

^٩٦٨)البث، ومض الإعجاز دلاثل ؛نظر: )١( 
•٨(.• )Y/ والإممان (، ٣٣٣-  ٣٣٢)\إ الأنراح وءردص 

(.٦٩٤واكوير)ا/ والتحرير (، ٣٧٢)ا/انماتي روح انظر: )٢( 



محء'

هووررعمرو الجوادء هو ررنيد ! ةولالثاوذلك المالغة، 
صورةفي الكلام يخرج أيك إلا الكامل، أنه تريد الئجاعا،، 

لملأنك وذلك فيه؛ إلا توحد لم الشجاص أو الجود أف يوهم 
ار. . الكمال. ييغ أن عن لقصوره غيره من كان بما تعتد 

الاألينا _« تعالى؛ قوله ومنه — ب 
ًةائأؤ ١^ ي ص نوى نيئ لتت 

[.٦٤لانمكّوتت 

بضميرالقمر استخدم ئد الكريم القرآن أل نجد 
أخرى!موثمدات وجود مع الأخرة مشهد في القمل 
لتقريروذلك الابتداء؛ ولأم ، وررإفء الاسمية، الجمالة 

التيلحقيقية ١٤الحياة هي وأيها ان، للأنالأحرة حياة أهمية 
محياقفي ءؤالصنانه< لنقل اختيار إلى وانفلر حيوية، تفيض 

حياةمعنى عن وأكمل أعمق صورة يعهلي فهو المقطع، 
الاضطرابيفيد الذي ارمعلأن® وزن على جاء فقد الأحرة، 
ذلك،كل المّرفلآ،، عالم قواعد في مقرر هو كما والحركة 
الاحرة.مسهد وصفا لتتاسمط 

الإءجاز)صا،ي؛(.دلائل )١( 
لبحرقالأنعال لأمة بشرح الإشكال وحل الأنفال فتح ينظر: )٢( 

(.١٨)ص• 



ه—جوالاصصاص والخصر وسةاسّر 

نيالكامنة اليلاغة إلى مشيرا ١^؛^ عاشور ابن يقول 
الحياةهي الأحرق الحياة . . ا. • لمظ اختيار 
عنتنبئ صيغة هو الذي الفعلان وزن لها صغ الحق، 
بشيرالحياة كمال لمعنى نوصيحا التحرك؛ معنى 

نوةعلى أمارة والاصطراب التحرك فإل المتعارف، 
.وامح١نا^١٢الفتان مثل الثيء في الحيوية 

ألمندنحنز ءس وما ت الى تعه نولومنه - ج 
إمؤ، نصجئة -أثى؛ ظ ^^^ ١٠^مومأ ما هغثب 

[•١٢]ص: 

المشركينعلى الرد سياق فى الأية هده جاءت 

إلاز ^^١ يمولون! وكانوا والحشر البعث أنكروا الن«ين 
[،٢٤ثمة: أذنرهإلأ ؛٠^١ ؤبما ؤفيا ثوق ألدتأ ■تائنا 

لأفادةالفصل صمين الخبر في المؤكدات بين من فجعل 
الضميرااوتك;ّير ت المعاش* أروح ني حاء الحصر، 

إلىللإثارة العظمة وصمير . . للتقوية. أو الحصر لإفادة 
لردأو الخبر بأمر للامحتاء والتأكيد الفعل، جلالة 

.«لى..الإنكار.

راكو.ر)اأ/؛م.الحرير )١( 

)آآ/اراآ(.العاني روح )٢( 



ألتامةلحى تعالى! قوله أيصا الأمثلة ومن — د
[.١٦٦. ١٦٥]الصافات: جوه لص إنا يؤ 

الحصر،يفيد الأيتين في  ٠١نحن  ٠٠القمل فضمير 
^،،J|؛،لا العبودية مواقف في الصامون هم أثهم ومعناه: 

غيرهم.لا المنبمون هم وأيهم 
الأية!على تعاليقه في )رتااه؟ه( العود أيو يقول 

الفصلوصمير القصر وهي - التأكيد بفنون كلامهم وتحليه ٠٠
بكاملعنهم صدوره أف لإبراز - ^٠٠ ١١١وحرف الابتداء ولأم 

التنزيل٠٠جزالة تقتضيه الذي هو هذا والنشاط، الزينة 

آسأؤٍلثأء ين آهندؤأ ؛ تعالى قوله ومنه - ه
٩[.]الشورى: شء عق(ِلإ( وهو أنيق بمي وهو أليل، هو 

بقولهالفلالمين عن الولاية نفى هث الله أف يلاحثل 
نجّميمؤلإ ين لم ما ،اؤرإل0لثإمز0 ة! الأيذه هل بق

منأولياء هؤلاء اتخاذ ذكر عند صدر ثم ٨[، ]الثررى: 
هنا؛ها الإضراب معنى تفيد التي المعادلة )أم( ؛ الله دون 
تقريرإلى ذللئ، بعد فانتقل أولياء، دونه من اتخذوا بل أي: 

نتعداهلا تعالى اممه على يون قد الولاية صفة أف حقيقة 

العود)ما/'ا٢(.أش تمر )١( 



والاحتصامىتحصر وا تقصر ا وظيفة 

•دونه من إلها اتخذوها اش المعبودات من غيره إلى 

آكثبدسثوئ ءؤثُ • تعالى فوله الأمئالة نالك ومن و— 
[.٢٠]الحشر: هم ألجثت أنتحب آلصؤ محأكنث ألثاي 

الفريقينبين المساواة عدم الأية في ذكر فقد 
قمريفيد الذي القمل بضمير أتى ثم النفي، بامحلوب 

التياوات من والأية المبمة، أصحاب عر الفوز صفة 
القمريفيد الفصل صمير أن 'هملى البلاغيون بها امتدل 

والأ->تماصلا،.
عثاثثنيا قن ووا تعالى! فوله الأمثلة ومن - ز 

[.٢٣]الإنان: تنيلاه آلم؛ءان 

ثمنحزه القمل بضمير المتصل الضمير فأكد 
المنزلفآكد ءؤوأز)اده المؤكد بالمدر التنزيل أؤد 

والمنزلتعالى، اض وهو المنزل الأيه يكزن وقد والتنزيل، 
القرآن.وهو والمنزل .، الني وهو عليه 

التنزيلإلى للإثارة الضعف بفعل والتعبير 
التعبيرفي العلم أهل فزق هنا ومن التا.ريجي، المفرق 
فيغالتا يستعمل فالإنزال وااأنزلاا، ررنزل« لفظ بين القرآني 

)ا/ممم(.الأفراح ءروس اظر: 



التدرج.قي يستعمل والتنزيل الواحوة، الJءعة 
تتعالى لقوله تميره عند الزمخشرى يقول 

وإب'يثذهآترفيه نأرل يتم ييئآ ^١ ثسمد،ا ادتؤ، ألككب ئقش 
وأنزلالكتاب نزل مل: لث؛ قلت: »فإن ٣[: ىو\0: ل1ل 

ونزلمنجما، نزل القرآن لأ0 قيئ،: والإنجيل؟ التوراة 
جمالة«لا،.الكتابان 

تعالى:قوله الفصل ضمير القصر شواهد ومن — ح 
٣[.]ص: آص ئث قاص ءؤإ>ى 

:آربعة هنا الجمالة تضمشت، 
رإ0«.ل0 

٠للقصر المفيد الفصل مير ص0 
هيؤإنما زمان، يفيدها لا التي الاسمية لجمالة ا0 

والدوام.الشوت على دالة 
الخبر.عريف، ت0 

iLوكل  J— j ، ،عناع الدفاحل من المؤكدات
منصادر كلام من ، الشريفقلبه وتطيسب، اش. رسول 
معين•

الغراطيالزبير لابن التاؤيل ملأك وانئلر: )\إ\\1ه الكثاف :١( 
٤(. ٠٣. ٤  ٠٢)\<Y/ واكوير وانمرير )ا/ا-\/آ(، 



والاختصامىوالحصر القصر وظيفة 

ءؤإرك>قوله! في القصر ارفحمل عاشورI ابن يقول 
صفةقصر يفيد الفصل صمير لأ0 ؛ هو سااتثاك^ 

نيالمقصر الجي شانئ وص الموصوف، على الأبتر 
الأبترهو أي• قلب؛ قمر وهو إليه، ني المعلى 

لأأتت«لا/

العداوةوهو الشنان، من المنغص؛ الشانئ; ومعنى 
المنقطعفالأبترت ^، ٥٥١١وهو البتر، من والأبتر والبغضاء، 

انقطعلأثه أبتر؛ له؛ ل نلا لمن ؤيقال حير، كل عن 
د"<.

ونيالأية بهذه المعني في رون المقذكرْ ومما 
يكرإذا كان الثهمي وائل بن العاص أف نردلها؛ سبب 

عفبلا أبتر رحل هو فإنما دعوه؛ ت قال الله. رسول 
الأيةفنزك منه، وامترحتم ذكره انقهير هللث، لو له، 

فهوالحصر، تقوية أجل من صيغة واختيار 
منفيجعله أبترء هو ثانتك ارإف أو أبتر® شانثلث، ارإف ت يقل لم 

واكوير)'مأبه(.الحرير )١( 

القرانغريب محي والعمدة (، ٦٩٧)؛Y/القرى تمر يئلر: )٢( 
)صهْ-ا<.القي رطالب ين فكي 

للواحديالرول وأساب (، ٦٩٨. ٦٩٧)(Y/الطري تمر ؛تفلر: )٣( 
(.)ص٦٦٤



جه^ؤفمحم

٣[.,,;: ]١٥أٌ ي ثاظك> بلئل الإر؛جملة 
لأف؛ المستور® هو شانئك ررإ0 ت كيلك يقل ولم 

فقدوالنجيل، الحدوث على يدل وهو مفعول، امم صيغته 
>روفيالألومي: يمول ذلك، وفي البتر، هذا عنه يزول 

الإسلامشيخ ثال ما على المبتور دون بالأبتر التعبير 
المبالغة١،من يخفى لا ما تيمية ابن 

الوظيفةهذه على اثتملت، اكي القرآنية الأمثلة ومن 

آ*تينهم ;محك، ي تمح، \ 'ً 
ؤعث وآنت عقإ ألزت آنت َمحت وقه ^٠^١ '_ ة' 

[.١١٧\ ثميد.ه 

٤[.،: JuVl]ثماه آلثفينون ئأ أؤله ؤ- 
بمادهءهعن ألوئد يمل، ئر أق أن بما»وأ > ١١^- 

 :^1[١٠٤.]

[.٤٩]الحجر؛ آليمره آتمضّ أط إب ثادءا ع —
[.٨٩]الحجر: ألثاثاه ألنفير أئا نأ إ —

ءاده؛, 

؛Y(.A/Y)•'العاني روح :١( 



والاختصاصوالحصر القصر وظيفة 

[.١٤]طه: أتاي الإ إن لا 1س أنا . - 
آسمحس أن محامزكي آم و مي يم ه - 

•٥[.]1^: عتر أؤإتك بق هئلأ عي 
٩[.: ٠٢١]آلهأه آمز آقث أ، ه _ؤثومح 

[.٣٠]القصمسا:^٠؛،^ ٥١نث آس" أثا إؤتح ينثؤ؛ى ^ - 
[.١٧٣]اسس: 1لثل؛زنه أم يينا _ؤثإن 
[.٧٦]!_: ضه م سر _وثا 

[.٥٨^،: lUiJUl]\ذ،\و؛ه ألئزآ ذو ألثؤزق ئر أثن اى و- 
اجتماعإلى نشير أن المقام هذا في ذكره يبني ومما 

منمظهر وهو أحيانا، واحد مثال في أكثر أو وءليمتير، 
قولهفمي أسراره، تتزاحم لا حث البياني الإعجاز 

نلحظ[ ٦٢ءمران: ]آل آلحق آلثثص أين سا وة ث تعالؤر
التقويةلزيادة الابتداء لأم عليه يحك قد الفصل صمير أن 

هداأي: القصر؛ يفيد أنه كما الفصل، ضمير أفادها التي 
وعقائدهمالتماري كتب تقصه ما لا القممس، 

الفصل؛ضمير فواثد تعداده معرضر في العالوي يقول 
علىدلالة ففيها ترى؛ كما للتاكيل. مفيدة هي، وكما . .. ١١

(ا٢٦٧/٣راكميرو١لضير))آ/يإ(، العود أمح، ضر يظر: )١( 



ألظثلتول؟ا<ئتز ؤرآلكفثو0 ت ال نإذا لأيه اص؛ الاحتم
لكفرهمأيهم على لبدث بالضمير جاء فإيما [، ٢٥٤]القرة؛ 

ئزؤأوا!فيك تعالى! وقوله الفاحش، الظلم بمزيد اختموا 
اختصاصهممزيد على دلالة فيه ٤[ ]الأنفال؛  ٠٤حثاألمؤينون 

فيؤخذالخالق، ائر بين من لصفته وامتحقاقهم بالإيمان 
الضميرهذا من والتأكيد الاختصاص 

!٤٥ساوى)آ/أأا_ الطراز 



الةكقاس

اثضرواتتابعاثتجيزس وثيقة 





داثتابعالخبر بين التمييز وظيفة 

عنده.الروية واكتمال نظرته لاتساع الزمخشري 
فلنتأملالوظيفة؛ لهدم مثالا نضرب أن أردنا ؤإذا 

نزوأس أس إز ألمعتن أنثث أفآش ت تعالى آش نول 
صميرمن الأية هد0 جردت فلو [، ١٥ل»اطر; آلخمبده آلم 

للفظصفه إلا هو ما قوله؛ أف لتوهم الفصل 
الذيهو القمل فضمير بعد، يأت؛ لم الخر وأل الجلالة، 

الخبر.بأنه ؤيثعر واللس الوهم هدا مثل يرفع 
القرأنيالنص نجد ولبى وهم هناك يكون لا وعندما 

؛ثاببمث3 ؤون0 تعالى؛ كقوله الفصل؛ صمير من حاليا 
فقد[، ٣٨]محمد: راءه ألف؛]ؤأضر أنبئ ؤأقه مسم عن يمل 

الأسمّية.الجملة بعد مستقلة جملة جاءت 

لهزهالأمثلة من مزيد.ا لعرصنا المقام صيق ولولا 
الأمثلةعثرات أن إلى الفلر ولكننا اللففلية، الوظيفة 

القصروظيفة أو والتقوية التوكيد لوظيفة أوردناها التي 
بينالتمييز لوظيفة أمثلة تكون أن كذلك تصلح والمحمر 

والتاع.الخبر 
اوكريم،القرآن في القمل صمير ، وظائفأهم تللئ، 

•والنحومحن واللاغتن المقرين عند الحديث مدار وعليها 



هِقكة

القملمير ص رمحاب في الطواف هذا بعد 
يمكنما هنا أبرز أن رأيت الكريم؛ القرآن في ووظائفه 

يمثلتوند أهمية، ذات نتائج من استخلاصه 
تآت هو يما 

مياتنالمصطلح لهذا أن الدراسة أيانت أولا؛ 
اللم:أهل محي عدة 

٠الصرين محي الفصل مر ص— 

الكوفيض.محي دعامة أو ماد ع- 

والرابهلة،والزائد، والملة الفاصلة، منها؛ وس 

القمل.وحرف 

يصرىمحهللح وهو - الفصل صمير مصعللح ثانيا؛ 
السائدهو إذ الأحرى؛ الممهللحات من وأتب دق أِ 

للكلمة.الدقيق المعنى يعطي أيه كما المشهور، 
هو؛الفصلاا اصمير يمطبج الدتيق التعريفج نالئا؛ 



الخاتمة

أروالخبر، المبتدأ بين يتومط مرفؤع منفصل صمير صيغة 
والخير.الميتدأ أصله ما 

حولالعلم أهل حلاف الدراسة اسثعرخت رابئات 
الراجحالقول أل وتيين حرفيته، أو المصل صمير اسمية 

ينيرولا شيئا، يعمل لا حريا الفصل صمير اعتبار هو؛ 
وبلاغيةنحوية وظائف له ولكن إعرابيا، ^٠^١ غيرْ في 

وجوده.اقضت 

مقرونةالفصل صمير شروط الدراسة أوردت ت حامتا 
لكلأنيموزعه وكانت القرآنية، يأمثلتها 

٠الفصل صمير قبل فيما رظان م" 
يعده.فيما رطان ش— 

ذاته.فى -شرطان 

حولاختلافهم سسب - اللغويون ايتعد ،،ادئا 
-شروطه ذكر في والتوسع ؤإعرابه، الفصل، صمير تسمية 

تعودالتي والفوائد الضمير هدا وظائف في التفكير عن 
وجوده.من الجملة على 

يحقمهاوأغراض وظائف القمل لضمير محايعا 
والقصروالتقوية، التوكيد ت أبرزها لإتيازيه، ا عند 

والتابع•الخر محن والتمييز والاختصاص، والحصر 



_#ه^بمحمحمح

بضميرالتوكيد أهمية مدى الدراسة أظهرت يامئا! 
دقيقة،ولطائف بلاغية، أمرار من تضمه وما الفصل، 

مناف كتاب في مما بحر من ونهلرة كثير، من قليل وذللئ، 
.إحاطتهالأحد يمكن لا عفليمة أسرار 

صميردور الدراسة هذه في لنا اتضح تامئا 
القرآنية،المعاني إبراز في وأثره القرآني ال؛اءا في الفصل 

القرآنية.الآات من اللفظي المتشابه في ميما ولا 
فيالسياق أنر كذلك البح.ثا في نجلى ء_اشئات 

واضحةصورة يرمم فهو ولحاقه، سباقه القرآني! الفلم 
ألفاظ.من المعنى يلائم ما وانتقاء الكلام، اليف لكيفية 

لففلةكل فيها تقع الكريم القرآن آيات عشر: الحائي 
تعييرها،يمكن ولا التركيب، من المنامتؤ موقعها فى 

غيره،عنه يغني لا الذي موضعه في معجز حرف وكل 
وجهأبرز وذللث، مراده، السياق وممد المعنى، اختن ؤإلأ 
صادقمصطفى اش ورحم البلاغي، إعجازه وجوه من 

»وإنكقوله: كلامه نفائس فمن )ذه'مام(؛ الرافعى 
الوجوهفي كلماته ونفلم القرآن، تركيب تاملت، إذا لحار 

فيقائا اللففل فنرى ؤ . ٠ فيها ينصرف المي المختلفة 
الأومعذلك، مع لأنه نم الفلم، في الأليق لأنه موضعه؛ 



الخاتمت

ذلكومع الدلالة، في الأقوى ذلك ومع المعنى، في 
البلاغة،وجوه في الأبيع ذلك وْع الإبانة، في الأحكم 

أويتمدمه مما الأية لمفردات مناسبة الأكثر ذلك ومع 
االأ،...يترادفءاوه.

أشهرأف الدراسة هذه حلال من تبين عشرت الثالم^؛ 
مولموهم الكريم القرآن في الفصل صمير بلاغة آتناول من 

الإسكافي،كالخطيب القرآن؛ فى اللفظي المتشابه 
ففيهيره، نففي عاشور ابن وكيلك الغرناطي، الزبير وابن 
التفاسير.من غيره في توجد فلما مدفونة بلاغية كنوز 

المتشابهلأيات أل الدراسة أبرزت ت ءاسر الثالث 
بضميرالتوكيد يلاغة في ليس بديعة، رارا أم اللفظي 

والتنكير،التعريف في احتلافها في بل فحب، الفصل 
منذس غير إلى والإفراد، والجمع والتاحير، والتقديم 

مزيدإلى بحاجة مجالات الأمور هازه كل الطم، وجوه 
التيات والدرامالمصنفات زالت وما الل.راسة، من 

محاوودْلقليلة المجالات تلك، تناولت 

(.٢٨٢.)ص١٨٢ الراض نمطفى النوة واللاعن ١^ اعجاز )١( 
ببلاغنالعناه محي مشكورة جهود الصامل علي بن محمد للدكتور )٢( 

أولمن مراصع عشرة أورد فقد الكريم، القرآن في اللفظي المتشايه 



تجسالكريم للقرآن اللاغي الإعجاز ت عشر الرابع 
أرادمن كلأ منه يرتوي عوره، بدرك لا وبحر ينصب، لا 

إعجازه.وأوجه القرآن هدايات على الوقوف 
العالمين،رب ض الحمد أن دعوانا وآخر هذا 

أجمعين.وصحبه آله وعلى محمد، نبينا على افه وصلى 

اللفظيالمتشابه يلاغة من ت كتابه في البقرة سورة أوائل إلى الفاتحة 
الكريم.١^ في 



١٧.

بنالرحمن مد اللبن لجلال القرآن، هملوم في الإتئان - ١
دبمصطفى د. تحقيق: -(، ٠٩١السيوطي بكر أبي 

ا؛>ه_سا<ام.ط١، دمشق، كير ابن نشردار البغا، 
بنمحمد حيان لأبي العرب، لسان من الفثزب، ارتشاف - ٢ 

التماس،مصطفى د. تحقيق: .(، ٠٧٤)لتامالأندلسي يوسف 
م.١٩٨٧ط١، القاهرة، الدني، مطعة 

عوداللأبي الكريم، القرآن إلى،رابا اتجم العقل إرشاد ٣- 
الترامثاإحياء دار نشر )اأتجاهبمه(، العمالي محمد بن مأءمد 

محروت•الربي، 
صادقلمحطفى النبوية، والسلاغة المران إهمجار ٠ ٤ 

القاهرة،الكبرى، التجارية ١^^ )<ت،أهآاه(، الراقص 
؛.،'١٩٤٥

النحاسمحمد بن أحمد جعفر لأبي القرآن، إء-راب، - ه 
الكتب،،عالم طبعة زاهد، زهير د. تحقيق: )تم"اّآه(، 

.٣١٩٨٥ه،؛اه_ ط٢، العربية، النهضة ومكتبة 
الصرصرىالقوى عباد بن لسليمان الضير، عل؛ »ي الاكير ء ٦ 

نشرحين، القادر عيل. د. تحقيق: ، ( ١٠٥٧ )مت،آ الطوقي 
.؛٠١٩٧٧القاهرة، الأدابء، مكية 

بابنالمعروف عمر بن عثمان عمرو لأبي النحؤية، الأمالي - ٧ 
،ط١ حمويي، حن هادي تحقيق: )ا.ت،أإاُه_(، الحاج؛، 

.٣١٩٨٥بيروت، الكتب،، عالم 



البصرصالمحيسن: بين الخلاف مسائل ني الإنصاف - ٨
الشهيرمحمد بن ارحمن عبد البركات لأبي والكوفيين، 

بيروت،العصرية، المكتة نشر )تم\يهه(، الأناري® ؛٠١بن 
.٢١٩٨٧ه_ ١٤٠٧

بنعمر بن عتمان عمرد لأمح، المفصل، شرح ني الإيضاح - ٩ 
مهلبعةالعاليلى، موسى د• تحفثق• )تا"أا"ه(، الحاجب 

الخزوينىارحنن عبد بن فحمد ط الأ1اح -  ١٠
الشركةخفاحي، المنعم عبد ت وتعليق شرح ، -( ٥٧٣)تاُ 

٠٢١٩٨٩بيروت، للمحاب، العالمين 
الأندلسييوسف بن محمد حيان لأبي المحيط، البحر -  ١١

بيروت.الفكر، دار نشر ، -( ٥٧٤)تء 

القيمباين الشهير ١^^؛، بم أبى بن لمحمد الفوائد، بدائع -  ١٢
وأشرفالعدوى، وعادل عطا، هشام ت تحقيق ه(، )ت١٥٧

حدا،المكرمة، مكة الباز، مصطفى نزار مكتبة نثر أحمد، 
أاأاه_آ-هبمام.

الدعبد بن محمد الدين لبدر القرآن، علوم ني البرهان - "١١ 
وزميلاه،المرعثالي يومنذ د. حققه؛ -(، ٥٧٩٤)تالزركثي 

.٢١٩٩٠ط١، بيروت، المعرفة، دار نثر 
الشهير؛الجاحظبحر بن عمرو عثمان لأبي والسين، الميان -  ١٤

مكتبةهارون، لام العبد ت وثرح تحقيق —(، ٥٢٥)تء
٠٢١٩٨٥القاهرة، الخانجي، 

)ت'آهمآاه(،عاشور بن الaلاهر لمحمد والتغؤير، التحرير -  ١٠
ليشر.التوسعية ادوار نثر 

رمقانت ترجمة لبرحثترامر، العربية، للغت النحوي اكلور -  ١٦
.٢١٩٨٢القاهرة، الخانجى، مكتبة التواب، عبئ 



جعلمرا وا در لمصا ا فهرس 

دارنشر المامرائي، صالح فاصل للدمحور امآني، اكبير —  ١٧
ط1،الأردن، صار، 

بنالدين بدر لمحمد النوائار، سهيل على الفرائد تعاليق -  ١٨
بنيحمد د. ت تحقيق ■(، ٥٨٢١)ت،^الاJماميني بكر أبي 

م.١٩٨٣ه_١٤٠٣ط١، ءLلالرحنناسدى، 
القزؤينيالرحمن عبد بن لمحمد اد٠ؤمتا١ح، نلخيعس  ٠١٩

بممر.وأولاده الحلي البائي مصهلفى مفة (، ١٥٧٣٩)^،
جريربن محمد جعفر لأبي، القرآن، آي تآليل عن الجان جامع - ٢ ٠ 

المحمنعبد بن فه ا عجي ٠ د ٠ تحقّق ، ( ١٠٠٣ ٠ )متا الْلمري 
نثرهجر، يدار والدراسامتؤ الحومث، مركز ْع باكياون التركي 

١٤٢٢صساعةواضزع،ط ٢٠ه.١، م.٠١
وآيالئتة من تضمنته لما والمبثن القرآن لأحكام الجاهع - ٢ ١ 

)تااياُه(،القرطى أحمد بن محمد اش عبد لأبى الفرقان، 
معبالاشتراك التركي المحن عبد بن افه عبد د> ت تحقيق 

—-٥١٤٢١^ط١، بيروت،، الة، الرّة مرّنثر احرين، 

المرائيقام بن للحن انماني، ^صفيءرون،- ٢٢
فاصل،نديم ومحمد فخرالديزئاوة، ئ. ت تحقيق )ُت،هأتم\ه(، 

م.١  ٩٨٣ه_  ١٤٠٣،؛يرون، الجديدة، الأفاق دار منثورايت، 
الخالقعبد محمد للشيخ الكريم، القرآن لأسلوب، دراماين، -  ٢٣

القاهره.حان، مهليعة عقيمة، 
اشعجي بن محمد اض عبد لأبي التأؤيل، وغرة التنزيل يرة -  ٢٤

متشوراُت،، ه(  ٤٢٠)متؤ الإصكافي يالخءلمّسؤ الشهير الأصبهاني 
آبمماه_مهام.ط١، بيروت، الجديدة، الآظق دار 

قرأهه(،  ٤٧١)ت الجرحانى القاهر لمجد الإعجاز، دلائل —  ٢٠
القاهرة،الخانجى، مكتبة شاكر، محمد محمود عليه! وعلق 
'ا؛اه_بمخهام.طآ،



دارموسى، أبو محمد محمد للدكتور التراكيب، دلالات —  ٢٦
^١٣٩٩المُلم، 

المورعبد لأحمد انماني، حروف شرح لي المباني رصف، -  ٢٧
الخراثل،محمد أحمل د. ت تحقيق -(، ٠٧ ٠٢المالقي)ت 

بدمشق.المحريية اللغت مجمع مطبوعات 
المثاني،والمع العظم القرآن ير نفني المعاني ردح -  ٢٨

إحياءدار نثر _(، ٠١٢٧الألومحي)ت•محمود الدين لتهاب 
محروت•العرمح،، التراث 

الديننود للي مالك، ابن ألفيان على الأشموني شمح -  ٢٩
المكنيةالميد، الحميد عبد د. ت تحقيق الأشمونى)ته؛هه(، 

والتأرخ.الهلباُة ذكر دون القامرة، للتراث، الأزعرية 
الموصليحمعة بن المزيز لمد معطي، ابن ألب ثمح -  ٣٠

نشرالثوملي، علي د. تحقيق: القواس، بابن المعروف 
.٣١٩٨٥ْ«إا،ل_ ٍدا، الرياض، الخريجي، مكتية 

يلالأني مجالك بن اف عجي بن لمحمد هيل، الششيح ~  ٣١
الأنجلومكتبة اليد، الرحمن عبد د. ت تحقيق ه(، )ت٢٧٦

١٣٩٤ًلالمرية،  ملأ١٩٧٤ه_١،
)تآأأه(،الإثبيلي عصفور لأبن الزجاجي، جمل تمج -  ٣٢

١٣١٩٨٢بغداد، م3لماءة جناح، أبو صاحب ت تحقيق 
الحسّنبن لمحمد الحاجب،، ابن لكاغية الرضي شمج -  ٣٣

ودّالحفظي، حن د. ت تحقيق ه(، ٦٨٦)تالأصتراباذى 
سعودبن محمل الإمام جامعة طبعة ممري، بشير يحيى 

.٣١٩٩٦،;- ١٤١٧ط\، الرياض، الإسلامية، 
الأندلسيمالك، بن اف ءثال> بن لمحمي. اكافيان، الكافية تمح —  ٣٤

مركزر ُهريا.أي، المنعم عبد د. تحقيق. ، ٠(  ٦٧٢ت ُ) 
القرى،أم بجامعة الإسلامي التراث ؤإحياء العالمي الثحث، 
آ'أاه.ًلا،



جعواثمرا المصادر فهرص 

بعيشبن علي بن يعيش الدين لمرنق المفصل، شرح -  ٣٠
يرون.الكتب، عالم نثر ^(، ٦٤٣)^،

ناعمين مالفي لالاJممور الكريم، القرآن ني الحمالة الضمائر .  ٣٦
بالمدينةالإسلامية الجامعة مجلة ني منثور بحث، الصاءل.ي، 

0أأ\ه.( ١٢٧)!_ 

الذميعثمان بن أحمد بن لمعيمد المراء، ءد؛قا>ت، -  ٣٧
فيملالمللث، مركز حان، أحمد د. ت تحقيق ، ^، ٤٥٧ ر>أت<خ 

".٠١٤١٨الرياض، الإسلامية، رالاوراّاتأ لاوحو>ث، 
الإعجاز،حقائق وئرم الملاية لأسرار المخمن الطراز -  ٣٨

المعارفح،مكبة -(، ٠٧٤٩)^،العلوي حمزة بن ليحيى 
٠٢١٩٨٠«أاه_ «الراض،

الدينلبهاء الفتاح، تلخيص شرح في الأفراح عريس -  ٣٩
تحقيق:(، ٠٧٧٣)^،بكي الاا،كافي عيد بن علي بن أحمي. 

)صمنيرولتا العلية، الكتب، دار حليل، إبراعيم خليل د. 
٢٢٠. ٠١٤٢٢ط\, اللخيص(، شروح ميالة  ٠١.

المامراتي،صالح فاصل للدكتور اليياتي، الضير ٍلريق صلى -  ٤٠
٢٢٠ ٠٠١٤٢٣الشارقة، جامعة منتوران،  ٠٢.

الا.ينلجمال الأفعال، لامية يئمح الأشكال وحل الأممال تع - ٤ ١ 
د.تحقيق: (، ٠٩٣٠)يتحببحرق المعروف، عمر بن محمد 

-٠١٤١٣الكويت، جامعة م3لبوعارته المحاس، مصهلفى 
٢١٩٩٣.

نكراللقاصي القرآن، في بكى ما بكشف، الرحنن فتح -  ٤٢
عليمحمد الشيخ تحقيق: )دت،آأوه(، اري الأنمس

٠٠١٤٠٥حدا، يرويث،، الكتب،، عالم دار الصابوني، 
تحقيق:)ت0خم(، الديم إسحاق بن لمحمد القهرمنح، .  ٤٣

.٢١٩٧١ ٠٠١٣٩١طهران، طعة تجدد، رصا 



القرآنيةالدراسات مركز إصدار C الكريم القرآن ءصم1ت يهرمحت . ٤٤
اه. ٤٢٤الشريف، المصحف لهلياعة فهد الملك بمجمع 

يعقوببن محمد الدين لمحي المحيط، القاموس -  ٤٥
والنشر،لالطياعة العرمحية المؤسسة ، ٨^ ١ )ت٦ الفيروزايادى 

محروت'
بسيبويهالشهير فبر بن عثمان ين عمرو يشر لأبى اممتاب، س  ٤٦

مكتبةنشر هارون، اللام عيد ؛ وسؤح تحقيق ، ه(  ١٨٠رن 
بالرياض،الرفاعي ودار بالقاهرة الخانجي 

وجو0ني الأناوبل وعيون التغربل حقاني، همن الكشاف -  ٤٧
تتحقيق )تم'آههس(، الزمخشرى عمر بن لمحمود التآليل، 

يرون.العربي، التراث إحياء دار نشر المهالى، الرزاق عبد 
اللغؤية،والفروق المسحات ثي معجم الكليات: .  ٤٨

حممه:.(، ٥١ ٠٩)ت؛ الكفوي مرمى بن أيوب البقاء لأبي 
بيروت،الرمالة، مرمة المصري، ومحمد درؤيس، عدنان 

٤٩  .JUI JJUJI , الدينلفياء والشاعر، الكاب أدب ني
تحقيق؛ه(، ٦٣٧)رت،الجزري الأثير بن محمد بن اض نمر 

الفرزدق،منيابع طجانة، بدوي ود. الحوفي، أحمد دّ 
.٢١٩٨٣.الرإض،

-(،٠٢١)ت٠ المشي بن معمر عبيدة لأبي القرآن، مجاز -  ٥٠
بممر.الخانجي مكتة سزكين، فواد محمّد د. تعليق: 

حالويهبن أحمد بن لحين القراءات، شواذ في مخمر -  ٠١
الرحمانيةالطبعة برحثترامر، بنشره عنى ، يّاه_( ٠ )ت 

.٢١٩٣٤بمصر، 
ءقيل)ت،بمأ'لأه(،بن الدين لبهاء اعاJعرسهيلاهماتد، اا ٠٠٢

منشورات، ٢١٩٨٠س  ٠٠١٤« •بركات، كامل محمل ئ. تحقيق: 
■القرى أم بجامعة الإسلامي، التراث ؤإحياء العلمي، البحّتح مركز 



٥٢٢٥والمراجع اسمادر فهرس 
|فسطاو_، أبى بن لمكى القرأن، إمحراب مشكل -  ٠٣

دمشق،مطبعة واس، المحمد ياسين ت تحقيق )ت؟ّآإه(، 
٢١٩٧٤;. ٥١٣٩٤.

مدلولأنها،وتحديد درامتها الكوفي النحو مصطلحات - ه ٤ 
والشر،للهلبامة هجر دار الخثران، حمد بن اش عبد للدكتور 

.٢١٩٩٠اا؛اه_ طا،
الأحفسعدة مبن سعيد الحسن لأبي القرآن، معاني -  ٠٥

العصريةالمهليعة فارس، فائز د. تحقيق! )تها'آه(، 
٠٢١٩٨١ٍدآ، بالكويت، 

،UX-Uo)الفراء زاد بن يحيى نكرا لأبى امحرآن، ساتي -  ٥٦
عالمالنجار، علي ومحمد نجاتي، يوسما أحمد تحقيق؛ 
..٠١٤٠٣ط٣، بيروت، اص، 

ريالبن إبرامم إسحاق لأبي ئءرا؛ه، القرآن معاني -  ٠٧
عالمشالبى، الجليل عبد د. تحقيق؛ -(، ٠٣١)ت١ الزجاج 
.٢١٩٨٨، ط\ بيروت، امسح، 

)تخا؛اه_(،الشعراوي متولي محمد للشيخ القرآن، معجزأ -  ٠٨
،ٍل؛ بجدة، تهامة ومكتبة بممر، العالمي الكتاب، دار 

العلومدار يانة، بدوي للل.كتور العربية، ايلاغة معجم -  ٥٩
.٢١٩٨٢آ.؛اه_ الراض، والحر، لتجاعت 

فارسبن أحمد ين الحلأبي اللغة، مقاسي معجم -  ٦٠
مصهلفىمهلعة هارون، لأ٢ العيد تحقيق؛ ، —( ٩٥٣ ٥ رن 

.٢١٩٧٠;. ٥١٣٩٠ط٢، بمصر، وأولاده الحلي 
بناش عبد محمد لأبي الأءاردس،، كتب، عن اللبيب، مغني -  ٦١

محمدتحقيق؛ م(، )ت١٦٧الأنحاري هشام بن يوسف، 
بيروت،العصرية، المكتبة نشر الحميد، عيد الدين محيي 
.٢١٩٨٧ه_١٤٠٧



دارنشر )تا"*اُه(، الرازي عمو بن لمحمد الغيب، هناتيح —  ٦٢
.٢١٩٨٥ه»؛\ه_ ط"؟، يرون، \ذم,1 

العلوم،موصوءا'ت، ني الميادة ومماح العادة مساح ء  ٦٣
-(،٠٩٦٨)^،زاده كبرى بطاش الشهير ممعلفى بن لأحمد 
الكبدار النور، أبى الوهاب وعبد البكري كامل ت تحقيق 

القاهرة.الخويثة، 
-(،٠٢٨٥)^،المبرد يزيد بن محمد الماس لأبي المقتضب،، -  ٦٤

بيروت،الكتب، عالم عقيمة، الخالق عيد محمد ت تحقيق 
٢١٩٦٢^-١٣٨٢.

نوحيهني والتعطيل الإلحاد بذوي القاؤلع التأؤيل ملأك -  ٦٠
بنأحمد جعفر لأبي اكزبل، أي من الاJفظ المثاب 

معيدد• تحقيق• ، -( ٠٠٧ )محتاح الغرذاءلي الزبير بن إبراهيم 
٠١٤٠٣، ١١١٠بيروت، الإملاهي، الغرب دار نشر الفلاح، 

-٢١٩٨٣.
القاهرة.العارف، دار نشر حن، لعباس الوافي، المم -  ٦٦
الدينلجلال الجوامع، جمع قمح الهرامح همع -  ٦٧

المعرفةدار -(، ٠٩١)زا اليوتلي بكر أبي بن الرحمن عبد 
•يعرومت والسر، للطاعة 
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٥الملخص 
٩المقدمة 

٠١ اختياره وأساب الموصؤع أهمية 
٤١ الدراسة أهداف 

٥١ الدراسة منهج 
٦١ الدرامحة خهلة 

٩١ المايقة الدراسات 

٢٣. الفصل صمير ائل ملأبرز موجزة مقدمات ت الأول الفصل 
لضميروالاصعللاحي اللغوي المفهوم الأول؛ المبحث 
٢٥الممل 

اللغويينعند القمل ضمير ميات نالثاني؛ المبحث 
٢٩والمفرين واللاغيين 

٣٩...... ....والحرف.الاسمية يئن القمل ضمير الثالث؛ المبحث 
٤٣. ء وعدمه الإعراب بين القمل ضمير الراح؛ البحث 
٤٩القمل ضمير شروط الخاص؛ البحث 

٥٧.. .... الكريم القرآن ني الفصل صمير وءلاتف الثاني؛ الفصل 






