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Abstract 
 

The research tackles  the semantic field of a grammatical particle n 

Arabic grammar, the anaphoric reference of the third person pronoun in 

sentence structure. Grammarians of Arabic language say that the third 

person pronoun has anaphoric reference in six syntactic constructions the 

predicate integrated pronoun, subject pronoun related to subject / object, 

Ni'ma / bis'a interpreted pronoun, Rubba accusative pronoun apposition 

interpreted pronoun and the anecdote pronoun the last construction is 

beyond the scope of the study for its interpreter of pronoun is a sentence, 

not singular. It is necessary to explain the reason that has made the 

grammarians post pone the reference of the pronoun in these grammatical 

constructions though they support the non – avoidance of elipsis before 

mentioning it in the other construction. This is possibly owed to their 

intention of revering speech and making it influence the listener. It is 

obvious that this style has a role in the suspence of speech; when the 

thing is vaguely mentioned, the listener visualises many things and finds 

suspence in its complementation. Has the interpreter of the thing been 

mentioned later, it turns effective inside the listener. The research has an 

organic unity. It is prefaced with an introduction in which the conept of 

pronoun is tackled linguistically and  idiomatically according to Basrah 

and Kufa schools grammar. After that, the antecedence and referentiality 

of the third person pronoun in Arabic language, and its position in the 

Arabic sentence are discussed. Then, the body of the research is discussed 

in which each aforementioned grammatical construction is sufficiently 

detailed. 
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الممخص 
 

يعالج ىذا البحث الجانب الداللي لجزئية مف جزئيات النحك العربي الكثيرة، اآل كىي 
ضمير الغائب عمى ما بعده في بناء الجممة العربية، كقد ذكر النحاة اف ضمير عاد اؿـمسألة 

الضمير المفسر بخبره، : )الغائب يعكد عمى ما بعده في ستة صكر أك تراكيب نحكية ىي
كالضمير المفسر بالمبدؿ منو، كالضمير المرفكع بأكؿ المتنازعيف، كالضمير في باب  

كتعد الصكرة أك ( كضمير الشأف( رب)اىما، كالضمير المجركر بػكما يجرم مجر( نعـ ك بئس)
عف نطاؽ البحث ككف مفسر الضمير فيو جممة كليس مفردان، كلعؿ مف  ان التركيب األخير خارج

جكاز تأخير مرجع الضمير في ىذه التراكيب  إلىالضركرم بياف السبب الذم حدا بالنحاة 
دـ جكاز اإلضمار قبؿ الذكر في غيرىا مف الرغـ مف انيـ ينصكف عمى ععمى النحكية، 
، كربما كاف السبب األىـ في ذلؾ ىك قصدىـ إلى تفخيـ ما كاف مف باب الضركرة إالالتراكيب 

 ألنناالكالـ، كتعظيمو في نفس السامع كال يخفى ما ليذا األسمكب مف دكر في تشكيؽ السامع 
تصكره كؿ مذىب كيتشكؽ إلى ما بعده نجعؿ السامع يذىب في  أكالن عندما نذكر األمر مبيمان 

. ما ذكرنا المفسر لو بعد ذلؾ كاف أكقع في نفس السامع فإذامف خبر 
كقد شكؿ البحث كحدة مكضكعية ابتدأنا فيو بتمييد عرفنا فيو الضمير لغة كاصطالحان 
ـ لدل البصرييف كالككفييف ثـ عقبنا ذلؾ بالحديث عف معاد ضمير الغائب في الكالـ العربي، ث
تحدثنا عف كضعو في بناء الجممة العربية كصكالن إلى مرتكزات البحث األساسية كتمثؿ ذلؾ 

 .أنفان بالحديث المفصؿ عف كؿ تركيب مف التراكيب التي اشرنا إلييا 

 
تمييد 
عمى  كاألخرصحيحاف يدؿ احدىا عمى دقة في الشيء،  أصالفالضاد كالميـ كالراء  :الضمير

 أضمرت: كىك مشتؽ مف قكليـ. (ِ)عمى كزف فعيؿ بمعنى اسـ مفعكؿ كالضمير. (ُ)غيبة كتستر
كقد سمي بذلؾ . (ّ)كسترتو، فيك مضمر كالحكيـ بمعنى المحكـ أخفيتوذا إالشيء في نفسي 

طالقولكثرة استتاره،   كاألسماءعمى الضمير البارز إنما ىك مف باب التكسع، أك لعدـ صراحتو  كا 
بالضمير نستر االسـ الصريح  ألنناكاقرب  أرجحالرأم الثاني  ًإف ،كالذم يبدك لمباحث. (ْ)المظيرة

ك ( ىك)ك ( أنت)قمت  إذا، ككذلؾ تذكر اسمؾ بؿ سترتو بيذه المفظة فأنت لـ( أنا)قمت  فإذا
؟ أنتفيقكؿ لؾ مف ( انا)طرقت باب احدىـ يقكؿ لؾ مف الطارؽ؟ فتجيب  إذاترل أنؾ  اآل( ىي)

لذا طمب منؾ في الثانية ذكر اسمؾ ( أنا)ر اسمؾ صراحة بقكلؾ لـ تذؾ فأنتفتقكؿ لو فالف، 
.  (ٓ)الصريح، فاخذ مصطمح الضمير مف ىذا النو ييستر بو االسـ الصريح

 إذكىك بالمعنى نفسو، . (ٔ)لن مكف أكالككفة كناية  أىؿم يسميو كالضمير مصطمح بصر
األزىرم قاؿ خالد . (ٕ)ارة مكنيةاف الكناية تقابؿ الصريح، كمنو قكليـ استعارة تصريحية، كاستع
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طالقو، كسترتو أخفيتو إذا أضمرتوالمضمر اسـ مفعكؿ مف (: "ىػَٓٗت) عمى البارز تكسع،  كا 
أم معقكد، كىك اصطالح ( عقد العسؿ فيك عقيد)كالضمير بمعنى المضمر عمى حد قكليـ 

بؿ الصريح قاؿ ابف ، كالكناية تقاالنو ليس باسـ صريح لن رم، كالككفية يسمكنو كناية كمكفبص
 :ىاني

 

فصرح بمف تيكل كدعني مف الكنى 
 

  
. (ٖ)"فال خير في المذات مف دكنيا ستري 

 

 
معاد الضمير  

، فقد منا بياف مراتب تقدـ ىذا المرجع اف الحديث عف مرجع أك معاد الضمير يتطمب
كم كيسمى ىذاف ، كتقدـ معفتقدـ لفظي. (ٗ)أقساـذكر النحاة اف ىذا التقدـ ينقسـ عمى ثالثة 

:  م ضابط كًؿ قسـ منياأتحكمي كفيما ماؿتقدـ اؿ، كبالتقدـ الرتبي أيضان  القسماف
يذكر المرجع قبؿ الضمير ذكران صريحان، سكاء  أفكضابط ىذا القسـ : (َُ)التقدم المفظي -1

يث ، الف الفاعؿ مف ح(قي الـى غي  زيدي  ضربى : )ال، فاالكؿ كقكليـ  أـأكاف مف حيث المعنى متقدمان 
، فاف المرجع ىينا متقدـ في (قي الـى غي  زيدي  ضربى : )نحك قكليـ: المعنى مقدـ عمى المفعكؿ كالثاني

. المفظ كىك متأخر في المعنى، الف المفعكؿ مف حيث معناه متأخر عف الفاعؿ
كضابط ىذا القسـ ااٌل يككف مرجع الضمير مصرحان بتقديمو بؿ ىنالؾ : (ُُ)التقدم المعنوي -2

ة كىذه م ككف مرجع الضمير متقدمان في الذكر عمى مكضع الضمير في الجمؿيقتض آخرشيء 
: المقتضيات تتمخص بما يأتي

نحك . (ُِ)الفاعمية تقتضي اف يككف الفاعؿ متصالن بالفعؿ إف إذككف مرجع الضمير فاعالن،  -أ
  ۓھ  ھ    ے  ے  ۓ  ھۀ  ہ   ہ    ہ   ہ   ھ چ: قكلو تعالى

 [ُِْ/البقرة. ] چۉ  ې ې  ې       ۉ   ڭڭ  ڭ  ڭ
: االبتداء يقتضي اف يككف المبتدأ قبؿ الخبر نحك قكليـ إف إذككف مرجع الضمير مبتدأ،  -ب

. (ُّ)في داره زيدي 
يقتضي اف  أكؿ، كالمتصؿ بو مفعكالن ثانيان فككف االسـ مفعكالن أكالن ككف مرجع الضمير مفعكالن  -ج

كمنو قكؿ . (ُْ)(درىمو زيدان  أعطيت: )حك قكليـيككف متقدمان في المفظ عف المفعكؿ الثاني ف
(. في بيتو يؤتى الحكـ. )(ُٓ)العرب

كمنو ( اجتيد يكف خيران لؾ: )ككف مرجع الضمير مصدران ذكر فعمو قبؿ الضمير نحك قكليـ -د
ۓ  ڭ  ڭ    ۓہ  ہ  ھ  ھ        ھ  ھ   ے  ےچ  :قكلو تعالى
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چ    ې  ې ى   ى  ې   ۅۋ  ۅ  ۋۉ  ې  ې  ٴۇ  ۉڭ  ڭ   ې  ې

. (ُٔ)فاف المعنى اعدلكا ىك أم العدؿ اقرب لمتقكل[ ٖ/المائدة]
 :اف يككف مرجع الضمير مصدران ذكر الكصؼ المشتؽ منو قبؿ الضمير نحك قكؿ الشاعر -ىػ

 

 إليوزجر السفيو جرل  إذا
 

  
خالؼ  إلىكخالؼ كالسفيو 

 

 

. (ُٕ) (السفيو)لو السفو المفيكـ مف قك إلىعائد ( إليو)ف الضمير في قكلو إً ؼ
قكلو . (ُٖ)األكؿ، فمثاؿ ضمير استمزامان قريبان أك بعيدان اف يككف سياؽ الكالـ مستمزمان لمرجع اؿ -ك

ں    ڻ    ڱ  ں    ڱڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڳگ  گ   گ  ڳچ : تعالى

ھ  ے  ے  ۓ  ۓ    ھہ  ہ    ہ  ھ    ھ  ہڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ې  ې  ٴۇ  ۋ    ۉڭ  ڭ  ڭ         ڭ  ې  ې

  ۇئ  وئ    وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائې  ې     ى  ى  ې  ې     ىى

  ىئ مئ  حئ  جئ  یڳ  ڳ  ی  ىئىئ     ىئ  ېئ  ېئ  ۈئۈئېئ  ۆئ  ۆئۇئ

 [ ُُ/النساء]چيئ
ڑ  ک     ک  ک  ک    گ  گ  چ : قكلو جؿ شأنو. (ُٗ)كمثاؿ الثاني

[ . ِّ/ص. ] چ گ  گ  ڳ  ڳ
م المفظ كليس ىنالؾ ما يقتضي كضابطو اف يككف مرجع الضمير متأخران ؼ: التقدم الحكمي -3

 األصؿ ،التقدـ المعنكم إف إذتقدمو عمى محؿ ذلؾ الضمير كما كاف ذلؾ في التقدـ المعنكم، 
 أكالحدث  أكفيو اف يككف معو شيء يقتضي تقدـ المرجع ، كرتبة المرجع في الكالـ مثالن 

ضي تقدـ الضمير سكل ىذا النكع مف التقدـ ال يككف مع الكالـ شيء يقت إفالسياؽ، في حيف 
كينحصر ىذا النكع مف . (َِ)فيو اف يككف مرجعو متقدمان  األصؿ أفالضمير نفسو بناءن عمى 

الضمير المفسر : )(ُِ)ىي باإلجماعالنحاة  أجازىامف التراكيب النحكية  أنكاعخمسة  التقدـ في
نعـ )ضمير في باب المتنازعيف كاؿ بأكؿبخبره، كالضمير المفسر بالمبدؿ منو، كالضمير المرفكع 

كىي ما سنتحدث عنيا الحقان بشكؿ [( رب]كالضمير المجركر بػ ( كبئس كما يجرم مجراىما
. مفصؿ اف شاء اهلل تعالى  في الفقرات الالحقة

 
وضع ضمير الغائب في بناء الجممة العربية 

إلشارة، الضمير، كاسـ العمـ، كاسـ ا: ىي أقساـستة  إلىتنقسـ المعرفة في المغة العربية  
كيعد الضمير . (ِِ)كاحد مف المعارؼ السابقة إلى أضيؼكما  باألداةكاالسـ المكصكؿ، كالمعرؼ 

، فضمير المتكمـ اعرؼ أنكاعوىذه المعارؼ، كمعرفتو ىذه تختمؼ بحسب اختالؼ  أنكاعاعرؼ 
كمف المعمكـ اف ضمير . (ِّ)مف ضمير المخاطب، كضمير المخاطب اعرؼ مف ضمير الغائب
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تقدـ مرجعو عميو كذلؾ النو إنما  إذاال يتـ معناه الذم كضع لو في الجممة العربية ااٌل الغائب 
كضع عمى اف يككف معرفة كما ذكرنا سابقان لكف ال بنفسو بؿ بسبب ما يعكد عميو، فاف ذكرناه 

ؼ في الجممة كلـ نقدـ لو مرجعان يعكد عميو بقي مبيمان منكران ال يعرؼ المراد منو، كتنكيره خال
تأخير معاد ضمير الغائب في  إلىكلعؿ سائؿ يسأؿ عف السبب الذم حدا بالعرب . (ِْ)كضعو

بعض التراكيب النحكية، كىي ما ذكرناىا في مكضكعة التقدـ الحكمي في الفقرة السابقة ، حتى 
انيـ  ،كالجكاب عف ذلؾ. (ِٓ)المفسر متقدـ في الحكـ أكالقكؿ باف ىذا المرجع  إلىاضطر النحاة 

:  أمرافتعارض عندىـ قد 
في الضمير اف يككف مرجعو متقدمان عميو لكي يتـ معناه،  األصؿمف اف  أنفان ما ذكرناه  :وليماأ
 إذايتأتى  إنماتفخيـ الكالـ كتعظيمو في بعض السياقات المغكية، كذلؾ  إلىقصدىـ : ثانييماك

كىذا إنما يفعمكنو (: "ىػّْٔت)يش قاؿ ابف يع. (ِٔ)ثـ ذكركه مفصالن ثانيان  أكالن مبيمان  األمرذكركا 
كتفخيمو فيكنكف عف االسـ قبؿ جرم ذكره ثـ يفسركنو بظاىر بعد  األمرتعظيـ  إرادةعند 
المخاطب، الف الشيء  أكفي نفس السامع  ان في العربية كقع األسمكبليذا  إفكمعمكـ . (ِٕ)"البياف
. (ِٖ)في نفس السامع أكقعكاف ذلؾ ما فسر  فإذامعرفتو،  إلىكاف مبيمان فاف النفكس تتشكؽ  إذا

فتجعؿ السامع يذىب في تصكر معنى ىذا الضمير كتعقمو كؿ مذىب النو ال يدرم ( ىك)تقكؿ 
في  أكثرما ذكرت الخبر بعد ذلؾ كاف تأثير ذلؾ  فإذاعالـ يعكد، كتجعمو متشكقان لمعرفة خبره 

. نفسو
يحصؿ مع التأخير  األكؿككاف بتأخير المرجع  إالكلما كاف المقصكد الثاني ال يتأتى  

لما كاف : أقكؿالف غايتو اف يبقى ضمير الغائب ناقص المعنى غير مبيف حتى يذكر المرجع، 
مفسر ضمير الغائب في ىذه التراكيب النحكية،  أككذلؾ استساغ العرب تأخير مرجع  األمر

: كفيما يأتي بياف مفصؿ لكؿ منيا
 
 الضمير المفسر بخبره  -ُ

عشر مكضعان قرآنيان جاء فييا الضمير عائدان  أربعةب في القرآف الكريـ في كرد ىذا التركي
ىذه المكاضع ما كرد في قكلو . (ِٗ)عمى ما بعده كمفسران بو، كىذا العائد ىينا ىك الخبر، كمف

  وئ  وئ       ەئ  ەئ  ائ  ائې  ې  ې  ې    ى  ى  چ : تعالى

. چىئ  ىئ   ىئ       ېئ  ېئ  ېئ    ۈئ  ۈئ   ۆئ    ۆئ  ۇئۇئ
[ ْٔ/لحجا]
فقد جاءت ىذه اآلية في سياؽ حث المخاطبيف عمى السفر بغية اطالعيـ عمى مصارع  

 إف إذ. (ُّ)تفيد التعجب چ ې  ې چ: كاليمزة في قكلو. (َّ)اليالكة فيعتبركا مف حاليا األمـ
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 لألمـااٌل أنيـ لـ يعتبركا مما جرل  كأدكاتوىؤالء القكـ فضالن عف امتالكيـ العقؿ السميـ 
. (ّّ)سببية جكابية مسبب ما بعدىا عمى السير چى  ى چ: كالفاء في قكلو. (ِّ)بقةالسا

لـ يسيركا سيران تككف ليـ بو قمكب يعقمكف بيا كآذاف يسمعكف بيا، أم انتفى اف  إنيـ: كالمعنى
في اآلية،  األبصارعف ذكر  اآلذافكقد اكتفى بذكر . (ّْ)تككف ليـ قمكب كاذاف بيذه المثابة بو

مف المسافريف فيعممكا ما  األخبارثير مف المخاطبيف كىـ الذيف لـ يسافركا اف يتمقكا ألف حظ ؾ
.  (ّٓ)عممو المسافركف عممان سبيمو السماع ال البصر

      چ: مبيـ يفسره قكلو چ ۈئ  ۈئ   ۆئ    ۆئ  چ: كالضمير في قكلو 

ؤنثان كفي قراءة الضمير ضمير الشأف كالقصة، يجيء مذكران كـ(: "ىػّٖٓت)قاؿ الزمخشرم  چۈئ
، كفي تعمى ضمير راجع (األبصار)، كيجكز اف يككف ضميران مبيمان يفسره (فأنو)ابف مسعكد 

عمى اف جممة  ( ال تعمى األبصارفانيا )كتقدير الكالـ في غير القرآف . (ّٔ)"إليو
اـ الظاىر مؽ أقيـ األكؿمف الفعؿ كالفاعؿ المستتر خبر بعد خبر، فمما ترؾ الخبر ( ال تعمى)

. (ّٕ)ظاىران فصار فاعالن مفسران لمضمير إليوما يرجع  كجكد الضمير لعدـ
ىذه الحالة في  إكبار أفادثـ تفسيره ثانيان قد  أكالن  األمر إبياـىذا التركيب أم  إفكيمحظ  

عظاميانفس المتمقي  مما حممو عمى التعجب مف حاؿ ىؤالء الكفار، فيـ مع صحة عقكليـ  كا 
. في الضالؿ إيغاؿينكركف شكاىد الحؽ كما ذلؾ ااٌل  ماعيـكأس أبصارىـكسالمة 

جاءت  إذ[ ُٓ/المعارج] چڀ     ڀ  ڀڀچ : ما كرد في قكلو تعالى أيضان كمنيا  
المذككريف في اآليات السابقة قاؿ . (ّٖ)ىذه اآلية في سياؽ ردع المجرميف عف الكدادة كاالفتداء

پ  پ  ٹ   ڦ  ڦ  ڦ   پ  پ  ڦٱ    خب  حب   جب  يئچ : تعالى

   ٹ  ٹ      ڤ  ڤ  ڤ  چٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ 
. [ُْ-َُ/المعارج]
افاد ابطاؿ ما يخامر نفكس المجرميف مف . (ّٗ)حرؼ ردع چ ڀڀ   چ: كقكلو 

كقد نزؿ تمنييـ ىذا . (َْ)الكدادة، كالتنبيو عمى انو ال ينفعيـ االفتداء كال ينجييـ ذلؾ مف العذاب
.  (ُْ)نو كتعالى مطمع عمى ما يدكر في صدكرىـمنزلة الكالـ الف اهلل سبحا

مف ( كال)حرؼ  أفادهاستئناؼ بياني ناشئ عما  چڀ     ڀ  چ: كقكلو 
السعكد  أبكمبيـ يفسره ما بعده مف الخبر قاؿ  چڀ  چ: كالضمير في قكلو. (ِْ)االبطاؿ

ـ عنو الخبر إما لمنار المدلكؿ عمييا بذكر العذاب أك ىك مبيـ ترج( انيا)كضمير (: "ىػِٖٗت)
تككيد  چڀ چ: مف قكلو( اف)حرؼ التككيد  أفادكما  .(ّْ)"چڀ     چ:الذم ىك قكلو تعالى 

( لظى)ك . (ْْ)معنى التعريض ال تككيد مضمكف الخبر الف ذلؾ ليس بمحؿ التردد لدل السامع
كيجكز اف يراد . (ْٓ)عمـ لمنار منقكؿ مف المظى بمعنى الميب چڀ     ڀ  چ: مف قكلو
   .(ْٔ)فسو عمى سبيؿ المبالغة كانيا كميا ليب خالصالميب ف
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ۋ  ۅ  ۅ     ى  ى  ې  چ : كمنيا كذلؾ ما كرد في قكلو تعالى 

يكـ القيامة، كالمتمثؿ ذلؾ  أحكاؿفقد جاءت ىذه اآلية في سياؽ بياف بعض [ ُٗ/الصافات]چې
.  (ْٕ)مف قبكرىـ عند النفخة الثانية األمكاتببعثة 

فما . اذا كاف كذلؾ: كالتقدير. (ْٖ)كاقعة في جكاب شرط مقدر چۋچ : كالفاء في قكلو 
قاؿ . (ْٗ)ضمير مبيـ يفسره خبره چۋ  ۅچ : مف قكلو( ىي)زجرة كاحدة، ك  إالىي 

كذىب الرازم . (َٓ)"ىي مبيمة مكضحيا خبرىا إنماشيء،  إلىكىي ال ترجع : "الزمخشرم
البعث زجرة  فإنماكالـ في غير القراف انيا مبيمة عمى شريطة التفسير كتقدير اؿ إلى( ىػَٔٔت)

كالمراد بيا في ىذا . (ِٓ)كالزجرة ىي الصيحة مف زجر الراعي غنمو اذا صاح عمييا. (ُٓ)كاحدة
سميت زجرة النيا تزجر المكتى عف الرقكد في القبكر "السياؽ النفخة الثانية في الصكر كقد 

.  (ّٓ)"كتحثيـ عمى القياـ مف القبكر كالحضكر في مكقؼ القيامة
تأكيد لما تفيده صيغة الفعمة مف معنى المرة لدفع تكىـ اف ( كاحدة)في قكلو  إفكيمحظ  

يككف المراد مف الصيحة الجنس دكف الكجكد الف كزف الفعمة يجيء لمعنى المصدر دكف 
. (ْٓ)المرة
 
 : الضمير المفسر بالمبدؿ منو  -ِ
كانما ذكر  .(ٓٓ)ـ بال كاسطةيعرؼ البدؿ في النحك العربي بأنو التابع المقصكد بالحؾ 

ال  إذكفيو اف المبدؿ منو ال يتبيف بغيره . (ٔٓ)اإلبياـالمتبكع قبمو تكطئة لو ليككف كالتفسير بعد 
كلمبدؿ في . (ٖٓ)ترجمو أكالككفة تكريران  أىؿكيسميو . (ٕٓ)غير زيد كاألب، (رأيت زيدان اباه)تقكؿ 

 اإلبداؿما ييمنا مف ىذا المكضكع ىك عممية ، كفصميا النحاة في المطكالت أحكاؿ النحك العربي
ذىب االخفش  إذفقد اختمؼ النحاة في ذلؾ ( ضربتو زيدان : )مف الضمير كما في قكليـ

ذلؾ  إف( ىػِٗٗت)كذكر ابف كيساف . (َٔ)(ىػَُٖت)الى جكازه كمنعو سيبكيو . (ٗٓ)(ىػُِٓت)
غائب دكف المتكمـ كيبدؿ  المظير مف المضمر اؿ" :قاؿ الزمخشرم. (ُٔ)باإلجماعجائز 

بي المسكيف : ، كال تقكؿأكليا، كصفعت كجكىيا زيدان، كمررت بو زيدان  رأيت: كالمخاطب تقكؿ
.  (ِٔ) "، كال عميؾ الكريـ المعكؿاألمركاف 

  ەئ   ەئچ  :كقد كرد ىذا التركيب في مكضع كاحد مف النص القراني ىك قكلو تعالى 

ڳ       ىئىئ  ىئ  ېئ  ېئ        ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ

[ . ِٗ/ البقرة ] چ ڳ  ی  ی 
كاختمؼ في . (ّٔ)كاألرضفي سياؽ ذكر النعـ كمنيا خمؽ السماكات  اآليةجاءت ىذه  إذ 

كارتفع مف غير  إليياانو عال  إلىفذىب الربيع  چ ېئ        ېئ  ۈئ  ۈئچ معنى قكلو
قصدا  بإرادتو إليياقصد : قكقيؿ معنا. (ْٔ)كسمطانو أمرهعال : تكييؼ كال تمثيؿ كال تحديد كالتقدير
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قصده قصدان  إذا( كالسيـ المرسؿ إليواستكل )سكيا بال صارؼ يمكيو كال عاطؼ يثنيو مف قكليـ 
 :، كقيؿ معناه استكلى كممؾ قاؿ الشاعر(ٓٔ)مستكيا

   

قد استكل بشري عمى العراؽ 
 

  
. (ٔٔ)مف غير سيؼ كدـ ميراؽ

 

 

كالمراد بالسماء . (ٕٔ) (عمى)بمعنى ( إلى)خالؼ الظاىر القتضائو ككف  األخيركىذا  
.  (ٗٔ)فكؽ إلىكأنو قيؿ ثـ استكل . (ٖٔ)جية العمك أكالعمكية  اإلجراـ

بيا لتدؿ عمى التفاكت  جيءال تفيد التراخي الزمني في ىذا السياؽ بؿ ( ثـ)كيمحظ اف  
كميف كؽ أتميفأم ( فسكاىف)كمعنى . (َٕ)األرضبيف الخمقيف كفضؿ خمؽ السماكات عمى خمؽ 
عنى التسكية ىك تسكية سطكحيا كقيؿ ـ. (ُٕ)كخمقيف ابتداءن مصكنات عف العكج كالفطكر

. (ِٕ)مالس، اك جعميف سكاءباإل
كالضمير في : "مبيـ يفسره المبدؿ منو قاؿ الزمخشرم( فسكاىف)كالضمير في قكلو  
ذا التركيب كفائدة ق. (ّٕ)"ربو رجالن  :، كقكليـتفسيره: ضمير مبيـ، كسبع سماكات( فسكاىف)

 إلىتشكفت النفكس  أبيـ إذا، النو أكالن يبيف  أفمف  كأعظـ أفخـتبيف كاف  إذاالمبيـ  إفالنحكم 
( ىػْٕٓت) حياف أبككقد عمؽ . (ْٕ)االطالع عميو، كفي البياف بعد ذلؾ شفاء ليا بعد التشكؼ

بو، فيك عائد كمفيكـ اف ىذا الضمير يعكد عمى ما بعده كىك مفسر : "عمى قكؿ الزمخشرم بقكلو
كىذا الذم ذكره الزمخشرم ليس كاحدان مف ىذه الضمائر التي سردناىا  …عمى غير متقدـ الذكر 

تشبيو بدالن منو كمفسران لو كىك الذم يقتضيو ( سبع سماكات)تخيؿ فيو اف يككف  أف إال
. (ٕٓ)"، كانو ضمير مبيـ ليس عائدان عمى شيء قبمو(ربو رجالن )الزمخشرم لو بػ

 كاألرضتذييؿ مقرر لما قبمو مف خمؽ السماكات  چڳ     ڳ  ی  یچ :كقكلو 
.  (ٕٔ)كما بينيما، عمى ىذا النمط البديع المنطكم عمى الًحكىـ الفائقة

الميـ صؿِّ عميو الرؤكؼ )مف قكليـ ( ىػُٖٗت)ما حكى الكسائي  أيضان كمف ىذا القبيؿ  
الرؤكؼ )عائدان عمى ما بعده مف قكليـ مبيمان ( عميو)فقد جاء الضمير في قكليـ . (ٕٕ) (الرحيـ
. كىك مفسر بو( الرحيـ

 
 الضمير المرفكع بأكؿ المتنازعيف العمؿ ثانييما  -ّ

فعؿ متصرؼ كاسـ  أك، اسماف يشابيانيما في العمؿ أكىك اف يتقدـ فعالف متصرفاف،  :التنازع
ىما مف حيث يشبيو في التصرؼ، كيتأخر عنيما معمكؿ غير سببي مرفكع، كىك مطمكب لكؿ مف
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مع التخالؼ فييما  أكالمفعكلية،  أككالطمب إٌما عمى جية التكافؽ في الفاعمية ليما . (ٖٕ)المعنى
. (ٕٗ)بالعكس أكعمى جية الفاعمية، كالثاني عمى جية المفعكلية  األكؿباف يككف 

كلمتنازع صكر كتراكيب عديدة بسطيا النحاة في كتبيـ المطكلة، كما ييمنا مف ىذا  
صكرة كاحدة تتمخص بتقديـ عامميف يطمباف معمكالن كاحدان، كقد اعمؿ ثانييما  أكع تركيب المكضك
كقبؿ عرض الشكاىد المدلمة عمى ىذه الفقرة، ال بد لنا . فاعالن لو األكؿلكقت الذم يطمبو فيو في ا

انو ال خالؼ بيف النحاة بصرييـ كككفييـ في جكاز إعماؿ أم العامميف  إلىمف اف نشير 
إذ ذىب . (َٖ)كأكالىماباإلعماؿ  أحقيماالثاني، كلكف الخالؼ بينيـ في  أك األكؿ أردتتنازعيف الـ

لككنو اسبؽ العامميف في الذكر فأخذ بسبقو قكة عمى  كأكلى أحؽ األكؿاف إعماؿ  إلىالككفيكف 
ؿ باإلعماؿ لككنو بجكار المعمك أكلىاف الثاني  إلىكذىب البصريكف . (ُٖ)التسمط عمى المعمكؿ

في السماع، كما نص ذلؾ ابف ىشاـ  كاألكثركىك الصكاب في القياس . (ِٖ)كمتصالن بو
الفعؿ  إعماؿف أ في ىذه المسالة بأف مما يؤيد ألنفسيـكقد احتج الككفيكف . (ّٖ)(ىػُٕٔت)

قبؿ الذكر، كىك مما ال  اإلضمار إلىذلؾ  أدلالثاني  أعممت إذامف الثاني أنؾ  أكلى األكؿ
.  (ْٖ)العربيجكز في كالـ 

 اإلضمارالبصريكف فقد ردكا عمى ىذا االحتجاج بقكليـ انما جكزنا في ىذا التركيب  أما 
كاف  إذا األخر ىاعف بعض األلفاظف العرب قد تستغني ببعض إعده يفسره ، كبقبؿ الذكر الف ما 

لؾ قكلو مف ذ. (ٖٓ)في الممفكظ داللة عمى المحذكؼ لعمـ المخاطب، كالشكاىد عمى ذلؾ كثيرة جدا
ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  چ   :تعالى

ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ې  ې  ۉ                ۉ  

 [ّٓ/االحزاب].   چې  ې  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ
استغناءن عنو بما ذكره قبؿ، كلعمـ  األكؿفيما اعمؿ فيو  األخرنو لـ يعمؿ إيمحظ  إذ 

كالحافظات لفركجيف، )كالتقدير في غير القراف  كؿاألالثاني قد دخؿ في حكـ  إفالمخاطب 
( .  كالذاكرات اهلل كثيرا

 : قكؿ الشاعر  أيضان كمف ىذا القبيؿ  
بالمدينة رحمو  أمسىفمف يؾ 

 
  

فأني كقياري بيا لغريب 
 

كالتقدير . (ٖٔ)لداللة الثاني عميو األكؿعف ذكر خبر ( قيار)كىك  اآلخرفقد استغنى بذكر خبر  
مع عدـ تقدـ ذكر المظير لداللة  اإلضماركالف جاز ( . ريب بيا كقيار لغريب كذلؾفأني لغ)

ڑ  ک     ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  چ: الحاؿ عميو كما في قكلو تعالى

قبؿ  اإلضمارف جكاز إيعني الشمس كىي غير مذككرة في السياؽ، ؼ[ ِّ/ص] چ  ڳ  ڳ
.  أكلى الذكر لشريطة التفسير كداللة المفظ عميو مف باب
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ال يخمك مف  األكؿف العامؿ إالعامؿ الثاني، ؼ أعممناما  إذاكبناءن عمى ما تقدـ فأننا 
ما، كؿ بو، كىذا خارج عف نطاؽ البحثمفع إلىيحتاج  أف إما: حالتيف ، ؿفاع إلىاف يحتاج  كا 

، يكجبكف حذفو تمسكا بقكؿ سائي، كىشاـ كالسييؿفاعؿ فالؾ إلى األكؿف احتاج العامؿ إؼ
 : شاعراؿ

 

 اقى دى اى أرى كى ا قى ل ؿى رطى األى بً  ؽى ؼَّف عى تى 
 

  
يبي ؿً ٍت نىٍبميييـٍ كؾى ذَّف بى ؼى  رجااله 

 

 

حذفكنو المتناع حذؼ البصرييف يضمركنو كال م إففي حيف . (ٕٖ)(أرادكا)كال ( تعفقكا)لـ يقؿ  إذ
الف قبؿ الذكر، كعكد الضمير عمى متأخر لفظا كرتبة  اإلضمار، كاف لـز فيو العمدة عندىـ

، كنعـ ربو رجالن )قبؿ الذكر قد جاء مصرحان بجكازه في غير ىذا الباب نحك قكليـ  اإلضمار
ضربكني )كمف الشكاىد النثرية عمى ىذا المكضكع ما حكاه سيبكيو مف قكؿ العرب . (ٖٖ) (رجالن 

كىذا المعمكؿ قد . (ٖٗ)(ضربت)عمى انو معمكؿ لمعامؿ الثاني ( قكمؾ)بنصب ( كضربت قكمؾ
الشكاىد الشعرية فمنيا قكؿ  أما( ضربكني)مف الضمير العائد عميو في قكليـ  أبيـ فسر ما
 : (َٗ)الشاعر

 

جفكني كلـ اجؼ االخالء انني 
 

  
لغير جميؿ مف خميمي ميمؿي 

 

 

في المفظ عف مفسره  متقدما( جفكني)الجماعة مف قكلو ( ك)فقد اتى بضمير الغائب كىك ىنا 
 :(ِٗ)قكؿ الشاعر أيضان كمف ذلؾ . (ُٗ)ككنو في الحكـ متقدما كساغ ذلؾ( خالءاأل)كىك قكلو 

 

ىكينني كىكيت الغانيات الى  
 

  
اٍف شبتي فانصرفت عنيٌف آمالي 

 

 

، كتأخر عنيما معمكؿ كاحد، (ىكينني، كىكيت)يمحظ انو قد تقدـ في ىذا الشاىد عامالف ىما  إذ
فيطمبو فاعالن، كاٌما الثاني فيطمبو  ؿاألك أماككؿ مف ىذيف العامميف يطمبانو مف جية المعنى، 

في  األكؿعمؿ الشاعر العامؿ الثاني في لفظ المعمكؿ المتأخر، كاعمؿ العامؿ أمفعكالن بو كقد 
كقد فسر ىذا الضمير بعائده المتأخر عنو لفظا كرتبة كىك قكلو ( نكف االناث)ضميره كىك ىنا 

. (ّٗ)(الغانيات)
 
 ما جرل مجراىما الضمير المفسر في باب نعـ كبئس ك -ْ
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( نعـ: ")في اشتقاقيما أفٌ  كاألصؿالذـ،  أفعاؿمف ( بئس)المدح، ك أفعاؿمف ( نعـ)تعد 
منقكؿ مف بئس بفتح ( بئس)النعمة، ك  أصاب إذامنقكؿ مف نعـ فالف بفتح النكف ككسر العيف 

.  (ْٗ)"االمدح كالذـ فشابيا الحرؼ فمـ ينصرؼ إلىبؤسان فنقال  أصاب إذاالباء ككسر اليمزة 
الغالب في  أف، غير كثانييما أكليمابكسر ( نعـ كبئس)لغات  أربع( نعـ كبئس)كفي 

ۉ    ۉ  ې  ې  ٴۇ  ۋ    چ: كمثاؿ ذلؾ قكلو تعالى( ما)مء بعدىا مأف يج( نعـ)

  وئەئ   ەئ  ائ  ائى      ىۋ   ۅ  ۅ  ى  ى   ې  ې  ې  ې

بفتح كسككف،  (نعـ كبئس)، ثـ [ٖٓ/النساء] چۆئ   ۆئ           ۇئ  ۇئ    وئ
. (ٓٗ)فييما األصؿبفتح فكسر كىي ( نعـ كبئس)ثـ 
فيككف ماليما مف احكاـ قاؿ السيكطي  األفعاؿكقد يجرم مجرل ىذيف الفعميف بعض  
بضـ العيف ( فىعيؿ)في الذـ عمالن ( بئس)في المدح ك( نعـ)كألحؽ بيما أم بػ( : "ىػُُٗت)

. (ٔٗ)"ثي مفتكح اك مكسكر كعقؿ كنجسكصفان ككـر كظرؼ كشرؼ أك مصكغان محكالن مف ثال
 إذايسكؤه  األمربالفتح مف السؤ ضد السركر مف ساءه ( سكىأ) األصؿفانو في ( ساء) أمثمتوكمف 
فصار ( بئس)بالضـ فصار قاصران، ثـ ضمف معنى ( فىعيؿ) إلىفيك متعد متصرؼ، فٌحكؿ  أحزنو

   .(ٕٗ)جامدان قاصران محككمان لو كلفاعمو بما ذكرنا في بئس
فاعؿ كمخصكص بالمدح : ال بد ليا مف شيئيف األفعاؿىذه  إف إليو اإلشارةكمما تجدر  
( نعـ الرجؿ زىير)، كمثاؿ ذلؾ قكليـ تفصيمو الحقان اف شاء اهلل تعالىالذـ عمى ما سيأتي  أك

. فالرجؿ ىك الفاعؿ كالمخصكص بالمدح ىك زىير
الجنسية ( اؿ)اسـ ظاىر معرؼ بػ :لاألو: كالفاعؿ في ىذا التركيب النحكم عمى قسميف 

 إلىمضاؼ  أكما اقترف بيا،  إلىاسـ مضاؼ  أكالتي  تفيد االستغراؽ أم شمكؿ الجنس حقيقة، 
. كىذا القسـ خارج عف نطاؽ البحث. (ٖٗ)مقترف بيا إلى أضيؼاسـ 

كىك مدار البحث اف يككف الفاعؿ فييما ضميران مستتران مفسران بنكرة منصكبة  :والثاني 
ابقة ليما افرادان ، مطالمذمكـ أكلى التمييز كاجبة التأخير عف الفعؿ ، كالتقديـ عمى الممدكح ع

. (ٗٗ)، كتذكيران كتأنيثان كتثنية كجمعان 
: (ََُ)كمف الجدير بالذكر اف ليذا الضمير احكامان تتعمؽ بو يمكف تمخيصيا بما يأتي 
 إليوكجمعو بناءن عمى ما ذىب  أنو ال يبرز في تثنية كال جمع ، استغناءن بتثنية تمييزه -ُ

. جميكر النحاة 
. فشاذ( نعـ ىـ قكمان انتـ)ما نحك انو ال يتبع، كأ -ِ
(. نعمت امرأة ىند)فسر بمؤنث لحقتو تاء التأنيث نحك  إذاأنو  -ّ
الظاىر يراد بو الجنس كعميو فاف المضمر منو ( فاعؿ نعـ)اف  إلىذىب بعض النحاة  -ْ

لمشخص الف المضمر عمى التفسير ال يككف في اف المضمر  إلى آخركفكذلؾ، كذىب 
. شخصان  إالكالـ العرب 
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يككف ضميران ( نعـ كبئس كما يجرم مجراىا)كمما ينبغي التنبيو عميو اف ما ذكر مف اف فاعؿ 
اف االسـ المرفكع بعد النكرة  إلىكذىب الكسائي . (َُُ)مستتران فييما ىك مذىب الجميكر

نعـ زيدي )، كيجكز عنده اف تتأخر فيقاؿ ق منصكبة عمى الحاؿكالنكرة عند( نعـ)المنصكبة فاعؿ 
انو جعؿ  إالاف االسـ المرفكع فاعؿ كقكؿ الكسائي  إلى( ىػَِٕت)كذىب الفراء . (َُِ)(رجال

ثـ نقؿ الفعؿ ( نعـ الرجؿ زيدي ( )نعـ رجالن زيد )في قكليـ  كاألصؿالنكرة المنصكبة تمييزان منقكالن 
 كأفادنعـ رجالَّف زيده كيقبح عنده تأخيره النو كقع مكقع الرجؿ المرفكع، : االسـ الممدكح فقيؿ إلى

بئس )ك( نعـ رجالن انت)قكليـ : احدىما: الجميكر لكجييف إليوكالصحيح ما ذىب . (َُّ)إفادتو
ا فيو نعـ رجالن كاف زيدان، فاعممك: قكليـ: كالثاني. فمك كاف فاعالن ال تصؿ بالفعؿ( رجالن ىك
فيما يتعمؽ بمفسر ىذا الضمير فال بد لو مف شركط ينبغي تكافرىا فيو تتمخص بما  أماالناسخ، 

:  (َُْ)يأتي
(. نعـ كبئس)اف يككف مؤخران عنو فال يجكز تقديمو عمى  -ُ
نعـ )اف يتقدـ عمى المخصكص، فال يجكز تأخيره عنو عند البصرييف جميعيـ كأما قكليـ  -ِ

. فنادر( زيده رجالن 
.   ف مطابقان لممخصكص في االفراد كضدِّيٍو، كالتذكير كضده اف يكك -ّ
النو خمؼ مف فاعؿ ( مثؿ، كغير، كأم، كافعؿ التفضيؿ)فال يفسر بػ( اؿ)اف يككف قابالن لػ -ْ

. فاشترط صالحيتو ليا( اؿ)مقركف بػ
لـ يجز الف الشمس مفرد في الكجكد ( نعـ شمسان ىذه الشمس)اف يككف نكرة عامة فمك قمت  -ٓ

. جاز( نعـ شمسان شمس ىذا اليكـ: )قمتكلك 
. لزكـ ذكره كما نص عميو سيبكيو كصحح بعضيـ أنو ال يجكز حذفو كاف فيـ المعنى -ٔ

:  منيا قكلو تعالى. (َُٓ)كقد كرد ىذا التركيب في القرآف الكريـ في مكاضع عديدة
ٹ  ڤ    ڤ    ٹٱ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   پ  پ  پ  پ  ٹ   ٹچ 

ڦ     ڦٹ  ٹ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ڦ  ٹٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ    ڤ 

[ . ُِٕ-َِٕ/البقرة. ]چڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڄڦ  ڄ  ڄ
 أفضؿأم الصدقة :  اذ سيئؿ رسكؿ اهلل  اإليضاحفقد كردت ىذه اآلية في سياؽ 

ٿ  ٿ   ٿ  چ: كفي قكلو. (َُٔ)صدقة السر اـ صدقة العمف ؟ فنزلت ىذه اآلية لبياف ذلؾ

ٱ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   پ  چ : تعالىفي قكلو  أجمؿنكع تفصيؿ لبعض ما  چٹٿ  ٹ

، أم اف تظيركا  الصدقات ترؾ العطؼ بينيما، كلذلؾ كبياف لو چٹپ  پ  پ  ٹ   ٹ
كىذا في الصدقات المفركضة، كأٌما في صدقة . (َُٕ)فنعـ شيئان ابداؤىا اف لـ يكف رياءن كسمعة

ة لمفقراء كقد أم تعطكىا خفي چٹ  ٹ چ : بقكلو تعالى أريدكىي التي  أفضؿ فاإلخفاءالتطكع 
.  (َُٖ)قاؿ بذلؾ جميكر العمماء
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مضنة  اإلخفاءلما اف  أيضان الفقراء مع انو كاجب في االبداء  بإتيانياكلعؿ التصريح  
، فقد يدعي الغني الفقر كيقدـ عمى قبكؿ الصدقة سران كال يفعؿ ذلؾ في االلتباس كاالشتباه

شيء في محؿ نصب عمى التمييز، نكرة تامة بمعنى  چٿ چ : في قكلو( ما)ك. (َُٗ)العالنية
، كىي ضمير منفصؿ في محؿ رفع مبتدأ خبره جممة (ما)ضمير مستتر مفسر بػ (نعـ)كفاعؿ 

 ……كالفاعؿ لنعـ مضمر مفسر بنكرة : "حياف أبكقاؿ . (َُُ)النو المخصكص بالمدح( نعما)
نكرة تامة ليست ( ما)، فػ( شيئان )كقدركه بػ( نعـ)ىنا تمييزان لذلؾ المضمر في ( ما)كقد عربكا 

.  (ُُُ)"مكصكفة كال مكصكلة
ڱ  ڱ  ں    ں   ڻ   ڻ  ڻ    ڻ     چ: قكلو تعالى أيضان كمنيا  

   ڭھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ھۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ

كردت ىذه اآلية في سياؽ الرد كالتعريض بالمشركيف الذيف  إذ[ َٓ/الكيؼ] چڭ  ې  ې
.  (ُُِ)عمى فقراء المؤمنيف سابيـكأف كأعكانيـ بأمكاليـافتخركا 

كفي . (ُُّ)ىك سجكد تحية كتكريـ چں   ڻ چ : معنى السجكد في قكلو إفكيمحظ  
استئناؼ سيؽ مساؽ التعميؿ لما يفيده استثناء المعيف مف  چۀ        ۀ  ہ چ : قكلو

 چ ہچ : فالفاء في قكلو. (ُُْ)جنيان  أصموالساجديف، كأنو قيؿ ما لو لـ يسجد؟ فقيؿ كاف 
جعؿ ككنو مف الجف سببان في فسقو، النو لك كاف ممكان كسائر المالئكة الساجديف الدـ  إذلمتسبب 

اهلل الف المالئكة معصكمكف البتة كال يجكز عمييـ ما يجكز في حؽ الجف  أمرلـ يفسؽ عف 
. (ُُٓ)كاألنس

أم خرج عف طاعتو سبحانو كتعالى كاصمو مف فسؽ ( ربو أمرففسؽ عف )كمعنى  
أيخرج عف قشره، كسمَّفكا الفارة فاسقة لخركجيا مف جحرىا مف البابيف، كليذا عدم  ذاإالرطب 

: قاؿ رؤبة( عف)بػ
  

ييكيف في نجد كغكران غائران 
 

  
. (ُُٔ)فكاسقان عف قصدىا جكائرا

   

كسكتو عف عرل، كاطعمتو عف جكع، كالمعنى : تفيد السببية كما في قكليـ( عف: )كقيؿ
اهلل تعالى لممالئكة الذيف كاف ىك في  أمرفاسقان كافران بسبب بناء عمى ذلؾ أنو صار 

  .(ُُٖ)كالتعرض لكصؼ الربكبية المنافية لمفسؽ ىك لبياف كماؿ قبح ما فعمو. (ُُٕ)عدادىـ
عقيب عممكـ أ: كالفاء لمتعقيب كالمعنى. (ُُٗ)لالنكار كالتعجب چھچ : كاليمزة في قكلو 

 إلىكفي االلتفات . (َُِ)مف دكف اهلل أكلياء تباعوكأبصدكر تمؾ القبائح عنو تتخذكنو كذريتو 
بكماؿ السخط  اإليذافمف  چڭ  ې  ېچ: الغيبة مع كضع الظالميف مكضع الضمير في قكلو

مر مفسر الذـ كفاعمو مض إلنشاءفعؿ ماض جامد ( بئس)ك. (ُُِ)عمى المشركيف ما ال يخفى
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فاعميا مفسر بتمييزه، : سبئ(: "ىػٕٔٓت)، قاؿ السميف الحمبي (بدالن )بتمييزه كىك ىنا 
.  (ُِِ)"كذريتو إبميسبئس البدؿ : كالمخصكص بالذـ محذكؼ تقديره

:  في قكلو تعالى( ساء)، فمف شكاىده (نعـ كبئس)ما يجرم مجرل  أما 
 أحكاـما ليا مف  أخذتجاءت ساء بمعنى بئس كقد  إذ[ ٔٔ/الفرقاف] چۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئچ

ضمير مبيـ يفسره مستقران، كالمخصكص بالذـ  ساءت في حكـ بئست، كفييا: "قاؿ الزمخشرم
( إفٌ )محذكؼ، معناه ساءت مستقران كمقامان ىي، كىذا الضمير ىك الذم يربط الجممة باسـ 

فيككف المفعكؿ محذكفان أم ( أحزنت)بمعنى ( ساءت)كقيؿ يجكز اف تككف . (ُِّ)"كجعميا خبران ليا
.  (ُِْ)تمييز أكساءتيـ كالفاعؿ ضمير جينـ، كمستقران حاؿ 

أم جينـ، . (ُِٓ)"مف المبالغة في بياف سكء حاليا األكؿكىك بعيد خاؿو عٌما في : "السعكد أبكقاؿ 
: كيبدك اف اآلية قد دلت عمى اف المؤمنيف سألكا اهلل تعالى اف يصرؼ عنيـ عذاب جينـ لعمتيف

ؿ يسأؿ عف كلعؿ سائ. (ُِٔ)اف عذابيا كاف غرامان، كالثانية انيا ساءت مستقران كمقامان  األكلى
اف عقاب : "الرازم ذلؾ بقكلو أكضحالفرؽ بيف الكجييف كعف الفرؽ بيف المستقر كالمقاـ، كقد 

الكافر يجب اف يككف مضرة خالصة عف شكائب النفع دائمة، كقكلو 
إنيا ساءت )ككنو مضرة خالصة عف شكائب النفع، كقكلو  إلى إشارة( اف عذابيا كاف غرامان )

الفرؽ بيف المستقر كالمقاـ فيحتمؿ  أماككنيا دائمة كال شؾ في المغايرة،  إلى ةإشار( مستقران كمقامان 
 اإلقامة، كأٌما ستقركف في النار كال يقيمكف فييافانيـ م اإليماف أىؿاف يككف المستقر لمعصاة مف 

 .(ُِٕ)"فممكفار
 
 ( رب)الضمير المجركر بػ  -ٓ

حيف نص البصريكف عمى  انيا اسـ، في إلىفذىب الككفيكف ( رب)اختمؼ النحاة في 
في  اإلنصاؼعديدة بسطيا صاحب  بأدلةانيا حرؼ جر، كقد احتج كؿ منيما لمذىبو 

انيا حرؼ يفيد  إلىالنحاة  أكثركما اختمفكا في داللتيا عمى الكثرة كالقمة، فذىب . (ُِٖ)كتابو
انيا تفيد  إلى آخركفكذىب . (ُِٗ)"كرب معناىا الشيء يقع قميال(: "ىػِٖٓت)التقميؿ قاؿ المبرد 

، خالفان كليس معناىا التقميؿ دائمان (: "ىػُٕٔت)، كالتقميؿ قميال قاؿ ابف ىشاـ التكثير كثيران 
 كجماعة بؿ ترد لمتكثير كثيران ( ىػّْٕت)، خالفان البف ديريتسكيو ، كال التكثير دائمان لألكثريف

ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  پ  چ: كمف شكاىد داللتيا عمى التكثير قكلو تعالى. (َُّ)كلمتقميؿ قميال

اما داللتيا . (ُُّ)((يا رٌب كاسية في الدنيا عارية يكـ القيامة))  كقكلو[ ِ/الحجر] چڤ  ڤ
  : في النبي . (ُِّ)طالب أبيعمى القمة فمف شكاىدىا قكؿ 

 

كابيض يستسقى الغماـ بكجيو 
 

  
ثماؿي اليتامى عصمة لالرامؿ 
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 إليوما ذىب  إليومعنى التقميؿ، كالذم نميؿ المقدرة بعد الكاك لتفيد ( رب) مجيءكالشاىد فيو 
مف انيا تككف لمتكثير كالتقميؿ كاف القرينة في السياؽ ( ىػُّْٔت)الشيخ مصطفى الغالييني 

.  (ُّّ)ىي التي تعيف المراد
النكرات كىك في حكـ الزائد فال  إالالكالـ، كال يجر  أكؿفي  إالحرؼ ال يككف ( رب)ك

عائد ( ربو)كىذا الضمير في ( ربو رجالن : )ر الغيبة نحك قكليـيتعمؽ بشئ كقد يدخؿ عمى ضمي
: مذكران مفسران بتمييز مطابؽ لممعنى فنقكؿ مفردان  إالعمى ما بعده، كىك عند الجميكر ال يككف 

قاؿ . (ُّْ) (ربو نساء اكرمت)ك ( ربو امراة اكرمت)ك ( ربو رجاالن اكرمت)ك ( ربو رجميف اكرمت)
 :(ُّٓ)الشاعر

 

ما   إلىدعكت كربو فتية 
 

  
 فأجابكايكرث المجد دائمان 

 

 

لفظا فكاضح،  أماكىك متأخر عنو لفظا كمعنىن ( فتية)الشاعر قد اعاد الضمير عمى  إفكفيو 
مميز لمضمير كمبيف لو كمزيؿ البيامو، كرتبة المميز متأخرة عما ( فتية)كاما معنى فالف 

فيو مفردان مع اف التمييز جمع مما يدؿ عمى كنحف اذا تأممنا الشاىد كجدنا الضمير . (ُّٔ)يميزه
مجمكعان، كما يجب  أكيجب اف يككف مفردان كاف كاف تمييزه مثنى ( رب)اف الضمير المجركر بػ 

كحكى الفراء مف الككفييف التأنيث كالجمع كالتثنية فيو قياسا اف يككف مذكرا كاف كاف تمييزه مؤنثان، 
.  (ُّٖ)لـ يرد فيو سماع عف العرب إليوذىب كىك محجكج باف ما . (ُّٕ)(نعـ)عمى باب 

فقد ( رب)لـ يرد في النص القراني ، اما ( ربو)كمما تجدر االشارة اليو اف ىذا التركيب 
عمى [ ِ/الحجر] چپ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤچكردت مرة كاحدة في قكلو تعالى 

مء الفعؿ ممييئة اك مكطئة لمج( ربما)في قكلو ( ما)، ك(ُّٗ)كثرة كقكعيا في لساف العرب
                                                                                                                                                                         .(ُُْ)جارة ليا( رب)، كجكزكا اف تككف نكرة مكصكفة ك (َُْ)بعدىا
    
 
 
 
 
 
 
 

 ثىوامش البح



 .-دراسة نحوية داللية-الضمير العائد عمى ما بعده ومفسره مفرد 

248      

                                         
.  ُّٕ/ّمقاييس المغة : ينظر (ُ)
.  ّٗ/ُمعاني النحك : ينظر (ِ)
. ف .ـ  (ّ)
.  َُٗ/ُ، كحاشية الصباف  ُّٗ/ُشرح التصريح عمى التكضيح : ينظر (ْ)
.  ّٗ/ُمعاني النحك : ينظر (ٓ)
.  ِِّ/ُ، كىمع اليكامع  ِْٔ/ُارتشاؼ الضرب : ينظر (ٔ)
.  ٗٔ/المطكؿ: ينظر (ٕ)
.  ِّٓ/ديكاف الحسف بف ىاني: ، كينظر ُّٗ/ُشرح التصريح عمى التكضيح  (ٖ)
( . ىكامش الشيخ محمد محيي الديف عبد الحميد) ُٗٗ/ِالشمكني شرح ا: ينظر (ٗ)
ىكامش الشيخ محمد محيي الديف عبد ) ُٗٗ/ِ، كشرح االشمكني  ٗ/ّشرح كافية ابف الحاجب : ينظر (َُ)

(. الحميد
(. ىكامش الشيخ محمد محيي الديف عبد الحميد) ََِ/ِشرح االشمكني : ينظر (ُُ)
.  َُ/ّب شرح كافية ابف الحاج: ينظر (ُِ)
.  ُُ/ف. ـ  (ُّ)
.  ُُ/ّشرح كافية ابف الحاجب : ينظر (ُْ)
.  ِٕ/ِ األمثاؿ، كمجمع  َُُ/ِ األمثاؿجميرة  (ُٓ)
.  ُٗٗ/ِ، كشرح االشمكني  ٗ/ّشرح كافية ابف الحاجب : ينظر (ُٔ)
.  ِّٔ/ُىمع اليكامع : ينظر (ُٕ)
.  ِّٔ/ُ، كىمع اليكامع  ُُ/ّشرح كافية ابف الحاجب : ينظر (ُٖ)
. ف . ـ  (ُٗ)
(. ىكامش الشيخ محمد محيي الديف عبد الحميد) َُِ/ِشرح االشمكني ( َِ)
.  َِِ/ِ، كشرح االشمكني  ِِٕ-ِٗٔ/ُ، ىمع اليكامع  ُٕٕ/شرح شذكر الذىب: ينظر( ُِ)
.  َِِ-ُْٕ/شرح شذكر الذىب: ينظر( ِِ)
.  ٔٗ/شرح قطر الندل: ينظر( ِّ)
ىكامش الشيخ محمد محيي الديف عبد ) ُٗٗ/ِ، كشرح االشمكني  َِْ/ِشرح كافية ابف الحاجب : ينظر( ِْ)

.  ٕٓ/ُ، كمعاني النحك (الحميد
.  ُِ/ّشرح كافية ابف الحاجب : ينظر( ِٓ)
( . ىكامش الشيخ محمد محيي الديف عبد الحميد) َُِ/ِشرح االشمكني : ف، كينظر. ـ ( ِٔ)
.  ِٖ/ٖشرح المفصؿ ( ِٕ)
 . َُْ/ِ، كالبرىاف  َُِ/كدالئؿ االعجاز،  ُِْ/ِالطراز لمعمكم : ينظر( ِٖ)
،  ٗٔ/، كيسّٖ/، كالمؤمنكفُٓٓ/كاألعراؼ، ِٗ/، كاالنعاـٖٔ/سكرة البقرة: عمى سبيؿ المثاؿ أيضان ينظر ( ِٗ)

.  ِْ/كالجاثية ، ٕٖ/كص
رشاد،  َْ/ِّمفاتيح الغيب : ينظر( َّ) .  ُُُ/ٔالعقؿ السميـ  كا 
.  ِٕٖ/ُٕالتحرير كالتنكير : ينظر( ُّ)
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. ف . ـ  (ِّ)
رشاد،  ُٔٓ/ٓالدر المصكف : ينظر( ّّ) .  ُُُ/ٔالعقؿ السميـ  كا 
.  ِٕٖ/ُٕالتحرير كالتنكير : ينظر( ّْ)
. ف . ـ ( ّٓ)
.  ُٕٓ/ٓ، كالدر المصكف  ُْٔ/ّالكشاؼ : ، كينظر ِِٖ/ِمعاني القرآف لمفراء ( ّٔ)
.  ّٖ/ُّركح المعاني : ينظر( ّٕ)
.  ُّٔ/ْالكشاؼ : ينظر( ّٖ)
.  ّٖٖ/ٓنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ أ: ينظر( ّٗ)
.  ُِٔ/ِٗالتحرير كالتنكير : ينظر( َْ)
. ف . ـ ( ُْ)
. ف . ـ ( ِْ)
.  ُّ/ٗإرشاد العقؿ السميـ ( ّْ)
.  ُّٔ/ِٗالتحرير كالتنكير : ينظر( ْْ)
.  ُّٔ/ْالكشاؼ : ينظر( ْٓ)
.  ِّٕ/ُِركح المعاني : ينظر( ْٔ)
.  ُُّ/ِٔمفاتيح الغيب  : ينظر( ْٕ)
.   ْٖٗ/ٓ، ك الدر المصكف  ُْ/ْالكشاؼ  :نظرم( ْٖ)
.  ْٗٗ/ٓ، كالدر المصكف  ُٖ/ْمدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ : ينظر( ْٗ)
.  ُْ/ْالكشاؼ ( َٓ)
.  ُُّ/ِٔمفاتيح الغيب : ينظر( ُٓ)
.  ٖ/ٓأنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ : ينظر( ِٓ)
.  ُُّ/ِٔمفاتيح الغيب ( ّٓ)
.   ََُ/ِّ التحرير كالتنكير: ينظر( ْٓ)
.  ّٗ/ّالمسالؾ  أكضح( ٓٓ)
.   َٕ/ِ، كاالتقاف  ٔٔ/ّ، كينظر شرح المفصؿ  ِٖٗ/العربية  أسرار :ينظر( ٔٓ)
.  عمى االنترنيت  اإلسالميةمكقع شبكة مشكاة ( باب الباء ، البدؿ)معجـ القكاعد العربية : ينظر( ٕٓ)
محيي الديف تكفيؽ، مجمة التربية كالعمـ العدد ، كالمصطمح الككفي لمدكتكر  ُٗٔ/ِارتشاؼ الضرب : ينظر( ٖٓ)

.  ُٖ/األكؿ
.  َِٕ/ِ، كشرح االشمكني  ْٖٓ/ُارتشاؼ الضرب : ينظر (ٗٓ)
.  َِٕ/ِ، كشرح االشمكني  ّٗٔ/ُمغني المبيب  :ينظر (َٔ)
ف . ـ  (ُٔ)
.  ُٖٓ/ المفصؿ  (ِٔ)
.  ُُْ/ِمفاتيح الغيب : ينظر( ّٔ)
.  َِٖ/ُالبحر المحيط  : ينظر( ْٔ)
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رشاد،  ُِٓ/ُالكشاؼ : ينظر( ٓٔ) .   ٖٕ/ُالعقؿ السميـ  كا 
  ُُٓ/ُ، كالمحرر الكجيز  ِْٕ/ُالتأكيؿ  كأسرارالتنزيؿ  أنكار: ينظر( ٔٔ)
.  ِْٗ/ُركح المعاني : ينظر( ٕٔ)
.  ِْٕ/ُالتأكيؿ  كأسرارالتنزيؿ  أنكار: ينظر( ٖٔ)
.   ُِٓ/ُالكشاؼ : ينظر( ٗٔ)
.  ُّٓ/ف . ـ ( َٕ)
.  ُِٓ/ف . ـ ( ُٕ)
.  ُِٖ/ُالبحر المحيط : ينظر( ِٕ)
.  ُِٓ/ُالكشاؼ ( ّٕ)
.  ُِِ/ُ، كتفسير غرائب القرآف  ُْْ-ُّْ/ِمفاتيح الغيب : ينظر( ْٕ)
.  ُِٖ/ُالبحر المحيط ( ٕٓ)
.  ٖٖ-ٕٖ/ُالعقؿ السميـ  إرشاد: ينظر( ٕٔ)
.  ُٖٓ/ُ، مغني المبيب  ْٖٓ/ُارتشاؼ الضرب : ينظر( ٕٕ)
.  ُٖٔ/ِالمسالؾ  أكضح: ينظر( ٖٕ)
عف شبكة مشكاة ( باب التاء، التنازع)، كمعجـ القكاعد العربية  َِْ/ِشرح التصريح عمى التكضيح : ينظر( ٕٗ)

. عمى االنترنيت اإلسالمية
 . َُٔ/ِشرح ابف عقيؿ : ينظر( َٖ)
.   ّٖ/ُفي مسائؿ الخالؼ  اإلنصاؼ: ينظر( ُٖ)
.   َُٔ/ِشرح ابف عقيؿ : ينظر( ِٖ)
.  ِْٓ/شرح شذكر الذىب: ينظر( ّٖ)
.  ٕٖ/ُفي مسائؿ الخالؼ  اإلنصاؼ: ينظر( ْٖ)
.  ّٗ/ ف. ـ ( ٖٓ)
.   َُٓ/ُشرح االشمكني  أيضان ، كينظر  ْٗ/ ف.ـ ( ٖٔ)
كىمع اليكامع  ُُٔ/ِ، كشرح ابف عقيؿ ُِٔ/، كشرح شذكر الذىبَُِ/ِالمسالؾ  أكضح: ينظر( ٕٖ)

ّ/َُِ   .
.   ََِ – ُٗٗ/ِالمسالؾ  أكضح: ينظر( ٖٖ)
.  ٕٗ/ُتاب الؾ: ينظر( ٖٗ)
.  ِِّ،  َِِ/ِشرح االشمكني : ينظر( َٗ)
(. ىكامش الشيخ محمد محيي الديف عبد الحميد) َِّ/ِشرح االشمكني : ينظر( ُٗ)
.  ِِّ/ِشرح االشمكني : ينظر( ِٗ)
(.  ىكامش الشيخ محمد محيي الديف عبد الحميد) ِّّ/ِشرح االشمكني : ينظر( ّٗ)
.  ُّٓ/ّشرح التصريح عمى التكضيح : ينظر( ْٗ)
.  ِٔ-ِْ/ّ، كىمع اليكامع  ُّٔ/المفصؿ : ينظر( ٓٗ)
.  ُِٗ/ٕشرح المفصؿ : كينظر ّٕ/ّىمع اليكامع ( ٔٗ)
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.  ٖٗ/ِشرح التصريح عمى التكضيح : ينظر( ٕٗ)
.  ٕٕ-ٕٔ/ُ، كجامع الدركس العربية  ِٔٓ/ْمعاني النحك : ينظر( ٖٗ)
.  ُِٕ-ُُِ/ْشرح االشمكني : ينظر( ٗٗ)
                                                 كجامع الدركس العربية                                                                                                          ُِٕ-ُُِ/ْ، كشرح االشمكني َِْ/ْية ابف الحاجب شرح كاؼ: ينظر( ََُ)

ُ/ٕٗ  .
.  ُِٕ/ْشرح االشمكني : ينظر( َُُ)
.  ف . ـ ( َُِ)
. ف . ـ ( َُّ)
.  ُِٕ/ْ، كشرح االشمكني  ُِْ/ْشرح كافية ابف الحاجب : ينظر( َُْ)
، ٗ/، كالتكبة ُٕٕ/، كاالعراؼ ُّٔ،  ُّ/كاإلنعاـ،  ُُٓ، ٕٗ/سكرة النساء: ينظر عمى سبيؿ المثاؿ( َُٓ)

.  ٔ/، كالفتح ُِ/، كالجاثية ْ/، كالعنكبكت ِّ/كاإلسراء،  ٗٓ،  ِٓ/كالنمؿ
.  ّٔ/ٕمفاتيح الغيب : نظرم( َُٔ)
.  ِّٔ/ُالعقؿ السميـ  إرشاد: ينظر( َُٕ)
.  ِّّ/ّالقرآف  ألحكاـ، كالجامع  ّٓٔ/ُالمحرر الكجيز : ينظر( َُٖ)
.  ِّٔ/ُالعقؿ السميـ  إرشاد: ينظر( َُٗ)
.  ٔٔ/ّ، كالتحرير كالتنكير  ّّْ/ُ، كالكشاؼ  َُّ-ََّ/ُمعاني القرآف كاعرابو : ينظر( َُُ)
.  ّّٕ/ِلمحيط البحر ا( ُُُ)
.  ُُٔ/ُِمفاتيح الغيب : ينظر( ُُِ)
.  ِِٕ/ٓ السميـالعقؿ  إرشاد: ينظر( ُُّ)
.  ٕٗٔ/ِالكشاؼ : ينظر( ُُْ)
. ف . ـ ( ُُٓ)
.  ِٕٕ/ُُ، كركح المعاني  ُْٕ/ِمعاني القرآف : ينظر( ُُٔ)
.  ِٕٕ/ُُ، كركح المعاني  ِِٓ/ّكالمحرر الكجيز  ٕٗٔ/ِالكشاؼ : ينظر( ُُٕ)
.  ِِٕ/ٓالعقؿ السميـ  إرشاد: ينظر( ُُٖ)
.  ٕٗٔ/ِالكشاؼ : ينظر( ُُٗ)
.  ِِٕ/ٓالعقؿ السميـ  إرشاد: ينظر( َُِ)
.  ِِٖ/ف. ـ ( ُُِ)
.  ْْٔ/ْالدر المصكف ( ُِِ)
.  ِٖٗ/ّالكشاؼ ( ُِّ)
.  َْٕ/ٔالبحر المحيط : ينظر( ُِْ)
.  ِِٗ/ٔالعقؿ السميـ  إرشاد( ُِٓ)
.  ٓٗ-ْٗ/ِْمفاتيح الغيب : ينظر( ُِٔ)
.  ٓٗ/ِْمفاتيح الغيب ( ُِٕ)
.  ِّٖ/ِفي مسائؿ الخالؼ  اإلنصاؼ: ينظر( ُِٖ)
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.  ُّٗ/ْالمقتضب ( ُِٗ)
.  َُٖ/ُمغني المبيب ( َُّ)
(. باب تحريض النبي صمى اهلل عميو كسمـ عمى صالة الميؿ كالنكافؿ. ) ّٕٗ/ُصحيح البخارم ( ُُّ)
.  َُٖ/ُمغني المبيب : ينظر( ُِّ)
.  ُٕٖ/ّجامع الدركس العربية : ينظر( ُّّ)
.  ّْ/ّ، كمعاني النحك  َُٗ/رصؼ المباني : رينظ( ُّْ)
.  ّْٓ/ِ، كىمع اليكامع  ُِٕ/ُ، كشرح شذكر الذىب  ّٖٔ/ُمغني المبيب : ينظر( ُّٓ)
( . ىكامش الشيخ محمد محيي الديف عبد الحميد. ) َِٕ/ِشرح االشمكني : ينظر( ُّٔ)
.  ُُٗ/، كرصؼ المباني   ّٖٔ/ُمغني المبيب : ينظر( ُّٕ)
ىكامش الشيخ محمد محيي ) َِٕ/ِ، كشرح االشمكني  ّْٓ/ِ، كىمع اليكامع  ُٓٓ/ُ كؿاألص: ينظر( ُّٖ)

(. الديف عبد الحميد
.  َُْ/ِالقراف الكريـ  ألسمكبينظر دراسات ( ُّٗ)
.  ُّٗ/رصؼ المباني : ينظر( َُْ)
 . َُْ/ِالقراف الكريـ  ألسمكبينظر دراسات ( ُُْ)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المصادر والمراجع
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كتب المطبوعة  ال:  أوالًال 
الفضؿ  أبكمحمد : ، تحقيؽ(ىػُُٗت)جالؿ الديف السيكطي : في عمكـ القراف اإلتقاف .ُ

.   ُٕٓٗمصر،  –، الييئة المصرية العامة لمكتاب إبراىيـ
مصطفى . د: تحقيؽ( ىػْٕٓت ) األندلسيحياف  أبك: ارتشاؼ الضرب مف لساف العرب .ِ

. ـ ُٕٖٗ=  ىػَُْٖالقاىرة،  -، مطبعة المدني ُالنماس، ط
السعكد محمد بف محمد العمادم  أبك: مزايا القراف الكريـ إلىالعقؿ السميـ  إرشاد .ّ

. ـ ُٗٗٗ=ىػُُْٗلبناف،  –،دار الكتب العممية، بيركت  ُ، ط(ىػِٖٗت)
محمد بيجة البيطار، مطبعة : ، تحقيؽ(ىػٕٕٓت)البركات ابف االنبارم  أبك: أسرار العربية .ْ

. ـ ُٕٓٗ= ىػ ُّٕٕدمشؽ،  –الترقي
 –، مؤسسة الرسالةِعبد الحسيف الفتمي، ط. د: ، تحقيؽ(ىػُّٔت)ابف السراج : األصكؿ .ٓ

. ـ ُٕٖٗ= ىػ َُْٕبيركت، 
البركات ابف االنبارم  أبك: في مسائؿ الخالؼ بيف النحكييف البصرييف كالككفييف اإلنصاؼ .ٔ

 -الكبرل ، المكتبة التجارية ْمحمد محيي الديف عبد الحميد، ط: ، تحقيؽ(ىػٕٕٓت)
. ـ ُُٔٗ=ىػَُّٖالقاىرة، 

ناصر الديف عبد اهلل بف عمر (: تفسير البيضاكم: )التأكيؿ المسمى كأسرارالتنزيؿ  أنكار .ٕ
الشيخ عبد القادر عرفاف العشا حسكنة، دار الفكر لمطباعة : ، تحقيؽ(ىػُٕٗت)البيضاكم 

. ـُٔٗٗ=ىػُُْٔلبناف،  –كالنشر، بيركت 
محمد : ، تحقيؽ(ىػُٕٔت) األنصارمابف ىشاـ : بف مالؾا ألفية إلىالمسالؾ  أكضح .ٖ

.  ـ ُٕٗٗ=ىػُّٗٗلبناف،  –، دار الجيؿ، بيركت  ٓمحيي الديف عبد الحميد، ط
صدقي محمد جميؿ، كعرفاف : ، تحقيؽ(ىػْٕٓت) األندلسيحياف  أبك: البحر المحيط .ٗ

 لبناف، –العشا حسكنة، كزىير جعيد، دار الفكر لمطباعة كالنشر، بيركت 
. ـ ُِٗٗ=ىػُُِْ

محمد : ، تحقيؽ(ىػْٕٗت)بدر الديف محمد بف عبد اهلل الزركشي : البرىاف في عمكـ القراف .َُ
. ـ ُٕٓٗ=ىػُّٕٔالكتب العربية،  إحياء، دار  ُ، طإبراىيـالفضؿ  أبي

(.  ت.د)، الدار التكنسية لمنشر، (ـُّٕٗت)محمد الطاىر ابف عاشكر : التحرير كالتنكير .ُُ
العالمة نظاـ الديف الحسف بف محمد النيسابكرم : رآف كرغائب الفرقافتفسير غرائب الؽ .ُِ

لبناف، -، دار الكتب العممية، بيركت ُالشيخ زكريا عميرات، ط: تحقيؽ( ىػِٖٕت)
. ـ ُٔٗٗ=ىػُُْٔ
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، انتشارات ناصر  ٓ، ط(ىػُّْٔت)الشيخ مصطفى الغالييني : جامع الدركس العربية .ُّ
(. ت.د)طيراف،  –خسرك 

سالـ : ، تحقيؽ(ىػُٕٔت)القرطبي  األنصارممحمد بف احمد : القراف كاـألحالجامع  .ُْ
. ـ َََِلبناف،  –مصطفى البدرم، بيركت 

. ـُٖٖٗ-ىػَُْٖبيركت،  –، دار الفكر (ىػّٓٗت)ىالؿ العسكرم  أبك: األمثاؿجميرة  .ُٓ
: ، تحقيؽُ، ط(ىػَُِٔت)محمد بف عمي الصباف : حاشية الصباف عمى شرح االشمكني .ُٔ

.  ـ ََِِ=ىػُِّْالقاىرة،  –الجميؿ، مكتبة الصفا  محمكد بف
(.  ت.د)القاىرة،  –محمد عبد الخالؽ عضيمة، دار الحديث : القراف الكريـ ألسمكبدراسات  .ُٕ
العباس المعركؼ بالسميف  أبكشياب الديف  اإلماـ: الدر المصكف في عمكـ الكتاب المكنكف .ُٖ

كالشيخ عادؿ احمد عبد المكجكد، الشيخ عمي محمد معكض، : ، تحقيؽ(ىػٕٔٓت)الحمبي 
 –، دار الكتب العممية، بيركت ُكالدكتكر جاد مخمكؼ جاد، كالدكتكر زكريا عبد المجيد، ط

.  ـ ُْٗٗ=ىتُُْْلبناف، 
، دار  ُمحمد رشيد رضا، ط: ، تحقيؽ(ىػُْٕت)عبد القاىر الجرجاني : اإلعجازدالئؿ  .ُٗ

. ـ ُٖٖٗ=ىػَُْٗبيركت،  –الكتب العممية 
.  ـ ُْٔٗبيركت ػ -الحسف بف ىاني، دار صادر: بف ىانيديكاف ا .َِ
: ، تحقيؽ(ىػَِٕت)احمد بف عبد النكر المالقي : رصؼ المباني في شرح حركؼ المعاني .ُِ

.  ـُٕٓٗ=ىػُّٕٓدمشؽ،  –احمد محمد الخراط، مطبكعات مجمع المغة العربية 
شياب الديف محمكد بف الثناء  أبك: ركح المعاني في تفسير القراف العظيـ كالسبع المثاني .ِِ

(.  ت.د)لبناف، -التراث العربي، بيركت إحياء، دار  ِ، ط( ىػَُِٕت)عمر االلكسي 
محمد محيي الديف عبد : ، تحقيؽ(ىػُٕٔت)بياء الديف عبد اهلل بف عقيؿ : شرح ابف عقيؿ .ِّ

.  ـ ُْٔٗ=ىػُّْٖمصر،  –، مطبعة السعادة، المكتبة التجارية الكبرل ُْالحميد، ط
، (ىػِٗٗت)الحسف عمي نكر الديف االشمكني  أبك: ابف مالؾ ألفيةشمكني عمى شرح اال .ِْ

 – كأكالدهمحمد محيي الديف عبد الحميد ، مطبعة مصطفى البابي الحمبي : ، تحقيؽ  ِط
.  ـ ُّٗٗ=ىػُّٖٓمصر 

احمد السيد سيد احمد، : ، تحقيؽ(ىػَٓٗت ) األزىرمخالد : شرح التصريح عمى التكضيح .ِٓ
سماعيؿ (. ت.د)مصر  –الجكاد عبد الغني، المكتبة التكفيقية  عبد كا 

محمد : تحقيؽ( ىػُٕٔت) األنصارمابف ىشاـ : شرح شذكر الذىب في معرفة كالـ العرب .ِٔ
.  ـ ُٓٔٗالقاىرة ،  –محيي الديف عبد الحميد 
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محمد محيي الديف عبد : ، تحقيؽاألنصارمابف ىشاـ : شرح قطر الندل كبؿ الصدل .ِٕ
( .  ت.د)، الحميد، دار الفكر

: ، تحقيؽ(ىػٖٔٔت )رضي الديف محمد بف الحسف االستراباذم : شرح كافية ابف الحاجب .ِٖ
( .  ت.د)احمد السيد احمد، المكتبة التكفيقية، 

(.  ت.د)بيركت،  –، عالـ الكتب (ىػّْٔت )مكفؽ الديف بف يعيش : شرح المفصؿ .ِٗ
بيركت،  -، دار الفكر(ىػِٔٓت)البخارم  إسماعيؿعبد اهلل محمد بف  أبك: صحيح البخارم .َّ

ُٖٗٔ  .
يحيى بف حمزة العمكم : اإلعجازالبالغة كعمكـ حقائؽ  ألسرارالطراز المتضمف  .ُّ

.  ـ ُِٖٗ=ىػَُِْبيركت، -، دار الكتب العممية(ىػْٕٓت)
عبد : ، تحقيؽ(ىػَُٖت)بشر عمرك بف عثماف بف قنبر  أبك(: كتاب سيبكيو)الكتاب  .ِّ

.  ـ ُٖٖٗ=ىػَُْٖالقاىرة،  –الخانجي  ، مكتبة ّالسالـ محمد ىاركف، ط
، (ىػّٖٓت)الزمخشرم : في كجكه التأكيؿ األقاكيؿالكشاؼ عف حقائؽ التنزيؿ كعيكف  .ّّ

( .  ت.د)طيراف،  –انتشارات افتاب 
محمد محيي : ، تحقيؽ(ىػُٖٓت)الفضؿ احمد بف محمد الميداني  أبك: األمثاؿمجمع  .ّْ

( .  ت.د)الديف عبد الحميد، دار المعرفة، 
، بيركت (ىػُْٓت)ابف عطية : المحرر الكجيز .ّٓ ـ ََِِ=ىػُِّْلبناف، –، دار ابف حـز

  .
البركات عبد اهلل بف احمد بف محمكد النسفي  أبك: مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ .ّٔ

( .  ت.د)لبناف،  –، دار الكتاب العربي، بيركت (ىػَُٕت)
احمد عزك : ، تحقيؽ(ىػِٕٗت)سعد الديف التفتازاني : المطكؿ شرح تمخيص المفتاح .ّٕ

.  ـ ََِْ=ىػُِْٓلبناف،  –التراث العربي، بيركت  إحياء، دار  ُعناية، ط
 ِمحمد عمي النجار، ط: ، تحقيؽ(ىػَِٕت)زكريا الفراء يحيى بف زياد  أبك: معاني القراف .ّٖ

.  َُٖٗبيركت،  –، عالـ الكتب 
الدكتكر عبد الجميؿ عبده : ، تحقيؽ(ىػُُّت)اسحؽ الزجاج  أبك: معاني القراف كاعرابو .ّٗ

.  ـ ََِْ=ىػُِْْالقاىرة،  –، دار الحديث  ُشمبي، ط
 –التراث العربي، بيركت إحياء، دار  ُكتكر فاضؿ صالح السامرائي، طداؿ: معاني النحك .َْ

.  ـ ََِٕ-ىػُِْٖلبناف، 
محمد محيي الديف عبد : ، تحقيؽاألنصارمابف ىشاـ : مغني المبيب عف كتب االعاريب .ُْ

(.  ت.د)لبناف،  –، دار الكتاب العربي، بيركت الحميد
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، دار ُ، ط(ىػَٔٔت)فخر الديف محمد بف عمر الرازم (: التفسير الكبير)مفاتيح الغيب  .ِْ
.  ـ َََِ=ىػُُِْبيركت،  –الكتب العممية 

 –، دار الجيؿ ِمحمد بدر النعساني، ط: الزمخشرم، نشر: المفصؿ في عمـ العربية .ّْ
(.  ت.د)بيركت، 

، تحقيؽ عبد السالـ محمد ىاركف، (ىػّٓٗت)الحسيف احمد بف فارس  أبك: المغةمقاييس  .ْْ
( .  ت.د)دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع، 

محمد عبد الخالؽ عضيمة، عالـ : ، تحقيؽ(ىػِٖٓت)المبرد محمد بف يزيد : المقتضب .ْٓ
(.  ت.د)بيركت،  –الكتب 

عبد الحميد : تحقيؽ( ىػُُٗت)سيكطي جالؿ الديف اؿ: ىمع اليكامع في شرح جمع الجكامع .ْٔ
.  مصر –ىنداكم، المكتبة التكفيقية 

 
البحوث المنشورة في الدوريات  : ثانياًال 
 –، مجمة التربية كالعمـ، كمية التربيةإبراىيـالدكتكر محيي الديف تكفيؽ : المصطمح الككفي .ُ

.  ـ ُٕٗٗ، لسنة  ُجامعة المكصؿ، ع
 

االنترنيت  : ثالثاًال 
 . عبد الغني الدقر، مكقع شبكة مشكاة اإلسالمية عمى االنترنيت: د العربيةمعجـ القكاع .ُ

 


