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 تكريت جامعة
 

 توطئة
بيِّنا محمٍد الحمُد هلل الميسِّر كلَّ عسير، والصالة والسالم عمى البشير النذير ن

 وعمى آلو واصحابو والتابعين لو بإحسان الى يوم الدين، أما بعد:
فالجار األصمي مع مجروره يطمق عمييما شبو الجممة احيانًا، وىما كالكممة 
الواحدة، إال أنيا ال تشكُل كالمًا مفيدًا، بل تؤلُف نسبة ناقصة؛ ألنَّ العالقة بين كمماتيا 

 تدل عمى الزمان او المكان لذلك الحق بيما الظرف.غير اسنادية، وغالبًا ما 
والتَّعمُّق ىو االرتباط المعنوي بالحدث والتمسك بو، كأنو جزء من شبو الجممة ال 
يظير معناىا إال بو، وال يكتمل معناه إال بو؛ ألنَّ شبو الجممة ترُد مكممة لمحدث ومتممة 

 لمعناه.
ألنو ال يؤدي معنى كاماًل في الجممة،  ؛فالجار والمجرور الُبدَّ أْن يكون متعمقاً 

 ولكن المعنى الذي يؤديو يكون فرعيًا متممًا لممعنى الذي يؤديو الفعل او شبيو.
ويدرس ىذا البحث داللة التَّعمُّق في العربية، ومن اىم األمور التي تناوليا البحث 

 ىي :
 معنى التَّعمق. 
 أنواع المتَّعمَّق. 
 لناقص والجامدالتَّعمق بالفعل الماضي ا. 
 التَّعمق بأحرف المعاني. 
 المواضع التي يعمل فييا الظرف والجار والمجرور.  



 مجمة جامعة تكريت لمعموم اإلنسانية
 (ٕٛٓٓ) حزيران(                     ٘(                   العدد )٘ٔالمجمد )

 ٔ٘٘ 

اّل فحسبنا أنَّنا حاولنا واهلل نسال أن  ،وبعد، فعسى أن نكون قد ُوفقنا في عممنا، وا 
  .إّنو سميع مجيب ،وأن يرزقنا فيو القبول ،يجعل عممنا كّمو خالصًا لوجيو الكريم

 
 ُمقمعنى التَّع

 ،:ىو ارتباط شيء بشيء أو تمسكو بووالتََّعمُّق لغةً  (ٔ)التَّعمُّق مصدر َتَعَمقَ 
وفقدان  ،فالعالقة ال تكون إال بين شيئين ،: ىو أن يتَّعمق لفظ بمفظ في المعنىواصطالحاً 

 .(ٕ)تمك العالقة يعني فصل الشيئين وتفريقيما فيصبح كل طرف في ناحية
والمجرور والظرف في كتب النحو، إذ يرى النحاة أنَّ والتَّعمق من مباحث الجار 

الجار والمجرور ومثمو الظرف الُبدَّ ليما من التعمق بالفعل او ما فيو معنى الفعل كاسم 
الدال عمى  الفاعل واسم المفعول، واسم الفعل، والمصدر الصريح الذي يشمل المصدر

أنَّ الجار والمجرور ال بدَّ أن يعني  ، وىذا(ٖ)المرة او الييئة، او المصدر الميمي وغيرىا
يكون متعمقًا، ألنَّو ال يؤدي معنى كاماًل في الجممة، ولكنَّ المعنى الذي يؤديو يكون فرعيًا 

 ،أي: إنَّ الجار والمجرور يرتبط بمعنى الفعل ،أو شبيو ،متممًا لممعنى الذي يؤديو الفعل
اْلَيْوَم َيِئَس الَِّذيَن َكَفُروا  كقولو تعالى: .معنىويكون التَّعمُّق بما فيو صحة ال ،ويتَّعمَّق بو
)يئس( ال بـ )كفروا(؛ ألنَّ المعنى يكون  فتعمق )من دينكم( بـ ،ٖ_ المائدة/ ِمن ِديِنُكمْ 

 .(ٗ)والمراد: يئسوا من دينكم ،عمى ىذا: كفروا من دينكم وال معنى لو
ا َكَسبُ  ومثمو قولو تعالى: )عمى  فـ ،ٛٔ_ابراىيم/ وا َعَمى َشْيءٍ ََل َيْقِدُروَن ِممَّ

 ،)كسبوا(؛ ألن المعنى يكون عمى ىذا )كسبوا عمى شيء( )يقدرون( ال بـ شيء( مرتبط بـ
نما المعنى: ال يقدرون عمى شيء أي:  فالجار والمجرور تَّعمَّقا بالفعل، ،(٘)وىو فاسد، وا 

  .إنَّ شبو الجممة قد ارتبط بالحدث الذي دلَّ عميو الفعل
وحين البحث عن لفظة التعمق في غير كتب النحو نجد أنَّيا تكاد تكون عامة في 

فقد ُأطِمقْت ىذه المفظة عمى غير الظرف او الجار والمجرور  ،كل ما يتَّعمَّق بعامل قبمو
َياَأيَُّيا الَِّذيَن   في كتب القراءات القرآنية وكتب إعراب القرآن، كما ورد في قولو تعالى:

 .ٜٔ_ النساء/ َيِحلُّ َلُكْم َأن َتِرُُوا النَّْساَء َكْرًىاآَمُنوا َلَ 
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 وال يمكن تقدير التعمق بقولو تعالى: ،(ٙ)متعمق بـ )ترثوا( ال بـ )آمنوا( فـ )كرىًا (
، ومقتضى ىذا األمر (ٚ))يحل(؛ ألنَّ المعنى سيكون)ال يحلُّ َلُكْم كارىين َأن َتِرُثوا النَِّساَء(

ونوا كارىين جاز ليم ذلك؛ ألنَّ )كرىًا( سيكون حااًل لممجرور وىذا المعنى أنَّيم اذا لم يك
 .فاسد

ْذ َأْنَجْيَناُكم مْن آِل ِفْرَعْوَن َيُسوُموَنُكْم ُسوَء  ومثمو ما جاء في قولو تعالى: َواِ 
والمعنى: أنجيناكم  ،)ِإْذ( متعمقة بالفعل )َأْنَجْيَناُكم( فـ ،ٔٗٔ_ األعراف/ اْلَعَذابِ 

 .(ٛ)فوعظيم اهلل تعالى لئال ينزل بيم نقمتو إذا خالفوا ،أحييناكمو 
فـ )سرًا  ٕٕ_ الرعد/ َوَأنفُقوا ِممَّا َرَزْقَناُىْم ِسرِّا َوَعالِنَيةً وفي قولو تعالى: 

(؛ ألنَّ المعنى َرَزْقَناُىم) ( ال بـَأنفُقوا) وىما متعمقان بـ ،( مفعوالن مطمقان او حاالنوعالنيةً 
بل المراد: إنَّيم ينفقون سرًا  ،ك يكون رزقناىم سرًا وعالنية، وليس ىو المرادعمى ذل
 . (ٜ)وعالنية

 وبعد عرض ىذه األمثمة فإننا نمحظ أنَّو الُبدَّ أن يتوافر في الجممة )ُمَتَعمِّق(
مل في )الُمَتَعمَّق( فيو ما يع اما ،)الُمَتَعمِّق( ىو الجار والمجرور او الظرف فـ ،و)ُمَتَعمَّق(

والتَّعمُّق ما ىو إال ارتباط بين ،الظرف او الجار والمجرور ويبين معناىما والمراد بيما
 .الجار والمجرور والعامل سواء أكان فعاًل أم وصفاً 

 
 انواع المتعمَّق

 .واآلخر: محذوف ،األول : مذكور ،المتعمَّق عند عمماء العربية نوعان
وأشار النحاة الى  ،اة؛ ألنَّو األصل في العملوُيعدُّ الفعل اقوى العوامل عند النح

  كقولو تعالى: ،أنَّ الظرف أو الجار والمجرور البدَّ من تعمقيما بفعل او بما في معناه
   ْالفاتحة/  َأْنَعْمَت َعَمْيِيْم َغْيِر اْلَمْغُضوِب َعَمْيِيم_ٚ،  ،وقد اجتمع في اآلية شاىدان

الثانية متعمقة  (َعَمْيِيمْ ) ، واآلخر: أنَّ (ٓٔ)(َأْنَعْمتَ تعمقة بالفعل )( األولى مَعَمْيِيماألول: أنَّ )
. ومثمو قول ابن (ٔٔ)(، وىو اسم مفعول عمل عمل الفعل المبني لممجيولاْلَمْغُضوبِ ) بـ

 :(ٕٔ)دريد 
 واشَتَعَل الُمْبَيضُّ في ُمْسَودِّْه    مَُل اشتعاِل النَّاِر في جزِل الَغضا
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وتعمق الجار  ،والمجرور )في مسَودِّه( بالفعل )اشتعل( وفيو تعمق الجار
 .والمجرور )في جزل( بشبو الفعل وىو المصدر )اشتعال(

 ويحذف متعمق الجار والمجرور والظرف في اربعة مواضع :
 .األول: اذا كان الجار والمجرور والظرف خبراً 

 .الثاني: اذا كان صفةً 
 .الثالث: اذا كان حاالً 

 .ن صمةً الرابع: اذا كا
بل يكون  ،وقد يحذف المتعمَّق عند ابن ىشام وال يترجح تقديره اسمًا وال فعالً 

اما  ،، والذي نراه أنَّ االسم قد ُيقدر في بعض مواضع الحذف(ٖٔ)التقدير بحسب المعنى
الفعل فيصمح تقديره لكل المواضع التي تحتاج الى تقدير متعمَّق، نحو ما جاء في قولو 

َُُموَد َأَخاُىْم َصاِلًحاَوا ِ   تعالى : ، (ٗٔ) بتقدير: وأرسمنا ٔٙىود /  ،ٖٚ_ األعراف/ َلى 
ذ إّنو لم يتقدم ذكر اإلرسال ولكن ذكر النبي والمرسل الييم يدل عمى ذلك، ومثمو قولو  وا 

 ٖٛ_ البقرة/َوِباْلَواِلَدْيِن ِإْحَساًنا  عزَّ وجل:
أو  وصيناىم بالوالدين إحسانًا،و  متعمقة بفعل محذوف تقديره: )بالوالدين( فـ

 . (٘ٔ)وأحسنوا بالوالدين إحساناً 
ويقتصر رأي ابن ىشام المذكور آنفًا عمى حذف المتعمَّق وجوبًا وتقديره اسمًا أو 

 فعاًل في المواضع اآلتية :
إذا كان الجار والمجرور أو الظرف خبرًا، وىذا المتعمَّق يجوز أن ُيقدَّر اسمًا، أو  -1

مة )زيٌد في الدار( عمى تقدير: زيٌد كائن في الدار، أو زيٌد استقر في فعاًل، فـ جم
 الدار.

إذا كان صفًة، نحو: مررُت برجٍل في الدار، فيكون التقدير: مرْرُت برجٍل كائن  -2
 .في الدار، أو استقرَّ في الدار

إذا كان حااًل، نحو مررُت بزيٍد عندَك، والتقدير: مررُت بزيٍد كائنًا عندَك، أو  -3
 .استقَر عندك
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وُيحذف المتعمَّق إذا كان صمًة، إال أن تقدير المحذوف ال يكون إال فعاًل فقولنا:  -4
جاء الذي في الدار، يكون تقديره: جاء الذي استقر في الدار؛ ألن في استقر 

 .ضميرًا مستترًا يعود عمى االسم الموصول
موصول الُبدَّ أن وال يمكن أن نقول: جاء الذي مستقٌر في الدار؛ ألنَّ صمة ال

 .تكون جممة
ن لم يكن في الجممة مايصح تعمقو بو ُقدِّر لو متعمق مناسب نحو قولو تعالى:  وا 

 ّْالمائدة/ النَّْفَس ِبالنَّْفِس َواْلَعْيَن ِباْلَعْيِن َواْْلَْنَف ِباْْلَْنِف َواْْلُُذَن ِباْْلُُذِن َوالسّْنَّ ِبالسّْن _ 
ٗ٘، وتُنزع السن  ،وُيقطع األنف باألنف ،وتفقأ العين بالعين س،أي: تُقتل النفس بالنف

فال يصح تعمق )نائمًا( وىو  ،ومثمو قول قائل: ما لمذي أساء إلينا نائمًا بيننا ؟ ،(ٙٔ)بالسن
نما  ،أي: أساء وىو في حال نومو ،)أساء(؛ ألن المعنى سيكون )أساء نائمًا( حال بـ وا 

 .(ٚٔ) متعمق بمحذوف، أي: ما حصل لو نائماً 
 :(ٛٔ)وقد يكون الحذف شاذًا الختالف متعمقي الجممة كما في قول الشاعر
نَّ ِلساني ُشيدٌة ُيْشَتفى بيا         َوىوَّ عمى َمْن َصبَُّو اهلُل عمَقمُ   وا 

 
والتقدير: عمقٌم عميو، فحذف حرف الجر)عمى( الختالف المتعمق بـ )صبَّو(، أما 

ل بالمشتق، أي: )صعب( او )عمق )عمى( المذكورة فمتعمقة بـ م(، وىو اسم جامد، يؤوَّ
 .)شاق( او )شديد(

َوُقوُلوا آَمنَّا ِبالَِّذي  كما في قولو تعالى: ،وُيحذف شذوذًا لغرض فيم المعنى
 ليطابق قولو تعالى:  ،، والتقدير: والذي انزل اليكمٙٗ_العنكبوت/ أُنزَل ِإَلْيَنا َوُأنزَل ِإَلْيُكمْ 

 َِل َعَمى َرُسوِلِو َواْلِكَتاِب الَِّذي َأنَزَل ِمن َقْبلُ  َواْلِكَتاب ٖٙٔ _ النساء/الَِّذي َنزَّ
(ٜٔ). 

ألنَّ الفعل وما ىو  وُيفيد حذف المتعمق المعمول فيو تعميم المعنى المناسب لو؛
ومتى اطمقو اهلل تعالى أي: الفعل في اآليات القرآنية  ،في معناه متى ُقيَد بشيء َتَقيََّد بو

ويكون الحذف ىنا أحسن وافيد كثيرًا من  ،وحذف المتعمق كان القصد منو التعميم
َياَأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا ُكِتَب   ففي قولو تعالى:  ،واجمع لممعاني النافعة ،التصريح بالمتعمقات

َياُم َكَما ُكِتَب َعَمى الَِّذيَن ِمن َقْبِمُكْم َلَعـمَُّكْم َتتَّقُ  ، فقد تعمق  ٖٛٔ_ البقرة/ ونَ َعَمْيُكم الصّْ
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قولو تعالى: )َلَعمَُّكْم َتتَُّقوَن( بكل ماقيل في كممة )الصيام(، أي: لعمكم تتقون المحارم 
م اهلل عمى الصائمين من المفطرات والممنوعات ومن كل  ،عموماً  ولعمكم تتقون ما َحرَّ

 .(ٕٓ)األحوال والصفات السيئة والخبيثة، ولعمكم تتصفون بصفة التقوى
نَساَن َلِفي ُخْسرٍ ومثمو قولو تعالى:  أي: في  ، ٕ، ٔ_ العصر/َواْلَعْصِر ِإنَّ اْلِْ

خسارة الزمة من جميع الوجوه اال َمِن اتصف باإليمان والعمل الصالح والتواصي بالحق 
 .(ٕٔ)والتواصي بالصبر

ُُرُ  اما قولو تعالى: ر بو ليعمَّ جميع ما فحذف المتكاث ٔ_ التكاثر/ أَْلَياُكم التََّكا
يقصد الناس منو المكاثرة من األموال والجاه واألوالد وغيرىا مما تتعمق بو أغراض النفوس 

 .(ٕٕ)فيميييا ذلك عن طاعة اهلل
وقد وجد عدٌد من النحاة امورًا لفظية تمنع من التعمق بالمذكور وان كان المعنى 

 ِإنّْي َلَك ِمن النَّاِصِحينَ   لى:فيقدرون لو متعمقًا محذوفًا،نحو قولو تعا ،يقتضيو
ن كان المعنى يقتضيو ، فال يعمقون )لك( بـ ٕٓ_القصص/  اذ المعنى  ،)الناصحين( وا 

فيم ُيقدرون لو  ،: إني من الناصحين لك لوجود )ال( الموصولة الداخمة عمى اسم الفاعل
 .(ٖٕ) نَّاِصِحينَ أي: ِإنِّي ِمن النَّاِصِحيَن َلَك ِمن ال ،محذوفًا يفسره المذكور

 
 التعمق بالفعل الماضي الناقص والجامد

ويرجع ىذا الخالف  ،اختمف النحاة في أمر التعمق باألفعال الماضية الناقصة
فمنيم َمن رأى أنَّ ىذه األفعال ناقصة؛ ألنَّيا تدل  ،الى داللة ىذه األفعال عمى الحدث

ء المبرِّد وابو عمي الفارسي وابن ومن ىؤال ،عمى الزمان من دون الحدث ومنع التعمق بيا
 .(ٕ٘)، والجرجاني وابن برىان والشموبين(ٕٗ)جني

ألنَّيا تدل عمى الحدث إال )ليس( ومنيم  وأجاز آخرون التعمق باألفعال الناقصة؛
 .(ٕٙ)ابن ىشام

والذي يبدو لنا أنَّ ىذه األفعال إن لم يتعمق بيا لفظيا فقد يجرنا الى تقدير 
َأَكاَن ِلمنَّاِس َعَجًبا َأْن   دم التقدير أولى من التقدير، ففي قولو تعالى:وع ،المتعمق بو
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 وال يمكن أن يتعمق بـ ،فإنَّ )لمناس( متعمق بالفعل الماضي الناقص ،ٕ_ يونس/ َأْوَحْيَنا
 .(ٕٚ))أن( )اوحينا( لفساد المعنى؛ وألنَّو صمة لـ )عجبًا(؛ ألنَّو مصدر مؤخر، وال بـ

مستشيدًا  ،بالفعل الماضي الجامد فيرى ابو عمي الفارسي أنَّو يجوزاما التعمق 
 :(ٕٛ)بقول الشاعر

عالنِ   َوِنْعَم َمْزكأُ َمْن َضاَقْت َمذاِىُبُو       َوِنْعَم َمْن ُىَو في ِسرٍّ وا 
 

 ،واختمف الرأي عند أبي عمي الفارسي وابن مالك في موضع )َوِنْعَم َمْن ُىَو(
ي أنَّ فاعل )ِنْعَم( ضمير مستتر، و)َمْن( نكرة تامة تمييز لمفاعل فيرى أبو عمي الفارس

 وفيو إعرابان : ،و)ىو( مخصوص بالمدح ،المستتر، والظرف متعمق بـ )ِنْعَم(
 .األول: أنَّ )ىو( مبتدأ خبره ما تقدم

 .(ٜٕ) واآلخر: خبر لمبتدأ محذوف
و( مبتدأ خبره محذوف وزعم ابن مالك أنَّ )َمْن( اسم موصول فاعل )ِنْعَم(، و)ى

 : (ٖٓ)تقديره )ىو ىو(، واستشيد بقول أبي النجم 
 أنا ابو النَّْجم وِشعري شعري    هلِل َدرّْي ما أَجنَّ َصدري

 
والتقدير:  ،)ىو( المحذوفة ِلتضمنيا معنى الفعل وذىب الى أنَّ الظرف ُمتعمِّق بـ

عمى تقدير: وِنْعَم الذي ىو باٍق عمى  وِنْعَم َمْن ىو الثابت في حالتي السرِّ والعالنية، او
عالنو   .ودِّه في سرِّه وا 

 أي: بشر بن مروان ِلتقدم ذكره في قول الشاعر: ،وزعم أنَّ المخصوص محذوف
 وَكْيَف أرَىُب أمرًا او ُأراُع بِو         وَقْد َزكْأُت الى بشِر بن مروان

 
ثالث يكون مخصوصًا )ىو(  ويرى ابن يعيش أنَّ ىذا الرأي يحتاج الى ضمير

  .(ٖٔ) )ىو ىو ىو( أي: بالمدح،
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والذي يبدو لي أنَّ )َمْن( اسم موصول في محل رفع فاعل، و )ىو( ضمير 
و)في سٍر( جار  )َمْن ىو مثمو(، وخبره محذوف تقديره: منفصل في محل رفع مبتدأ،

 .ومجرور متعمقان بـ )ِنْعَم(
 

 لمعانيالتعمق بأحرف ا
 وانقسموا عمى ثالثة اقسام :  ،لتعمق بأحرف المعانياختمف النحويون في ا

 .وىو المشيور ،األول منعو مطمقاً 
جاز ذلك  ،فإن كان نائبًا عن ِفعٍل ُحذف ،ووضع شروطًا لجوازه ،والثاني أجازه

ال فال ،عمى طريقة النِّيابة ال األصالة ويريان  ،وىو قول ابي عمي الفارسي وابن جني ،وا 
 .(ٕٖ)الناصبة في قولنا: يا عبَد اهلل وأنَّ )يا( ىي ،زيد( متعمقة بـ )يا(أنَّ الالم في )يالَ 

 :(ٖٖ)واستشيدوا بقول كعب بن زىير ،والثالث: أجازوه مطمقاً 
 َوما ُسعاُد َغداَة الَبْيِن إذ َرَحُموا     إَل أغنُّ َغِضيُض الطَّرِف َمكحولُ 

 
ة، عمى اعتبار التأويل بفعل )ما( النافي )غداة( مفعول فيو ظرف زمان متعمق بـ فـ

 .(ٖٗ)انتفى، والتقدير: انتفى كونيا في ىذا الوقت اال كأَغنَّ 
وذلك عمى أنَّ  ،وفي ىذا الرأي تعمق الظرف بمعنى التشبيو الذي تضمَّنو البيت

) لئال يكون الظرف  ،عمى التشبيو المعكوس لممبالغة ،األصل: )وما َكُسعاد اال ظبٌي أَغنُّ
 .تقدير عمى المفظ الحامل لمعنى التشبيومتقدمًا في ال

الباء متعمقة بالنفي، ،ٕالقمم / – َما َأْنَت ِبِنْعَمِة َربَّْك ِبَمْجُنونٍ   وأما قولو تعالى:
وىو الجنون الذي يكون من نعمة اهلل  ،إذ لو عمقت بـ )مجنون( ألفاد نفي جنون خاص

 .(ٖ٘) في جنون خاصوال المراد ن ،وليس في الوجود جنون ىو نعمة ،تعالى
وزاد: ااّل أّنَ جميور  ،واستمطف ابن ىشام ىذا الرأي وقال:ىو كالم بديع

فينبغي عمى قوليم أْن ُيقدر أنَّ التعمق  ،النحويين اليوافقون عمى صحة التعمق بالحرف
 .(ٖٙ)أي: انتفى ذلك بنعمة ربك ،بفعل دلَّ عميو النافي
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والتقدير: ما أنت ونعمة ربك  ،ويرى القرطبي أنَّ الباء من حروف القسم
 .(ٖٚ)بمجنون

 وجاء في قول ليمى األخيمية :
اُج َل ُتعِطي الُعصاَة ُمناُىُم       وَل اهلُل ُيعطي لمعصاِة ُمناىا  أَحجَّ

 
فذىب ابن جني الى أنَّ الالم في )ُيعطي لمعصاِة ُمناىا( متعمقـة بحـرف النـداء لمـا 

 .(ٖٛ)فيو من معنى الفعل

وفيـــو نظــر؛ ألنــو قـــد  ،الــرأي؛ ألنَّ معنــى الحـــرف ال يعمــل فــي المجــروروُردَّ ىــذا 
 .(ٜٖ)عمل في الحال

األول التـــالي ويبـــدو لـــي أنَّ ىـــذه الـــالم جـــاَءْت زائـــدة لمتقويـــة؛ التصـــاليا بـــالمفعول 
 .لفعمو، وىو شاذ

 :(ٓٗ)وقد عممت الالم في الحال كما في قول الشاعر
 لدى وكرىا الُعناب والَحَشُف البالي  كأنَّ قموَب الطير َرطبًا ويابسًا    

 
ويــــرى األكثــــرون ومــــنيم ابــــن الضــــائع وابــــن عصــــفور أنيــــا متعمقــــة بفعــــل النــــداء 

. وبمــا أنَّ األصــل فــي الحــرف أْن يــأتي لمــربط فــي الكــالم، وىــي بحاجــة الــى (ٔٗ)المحــذوف
 وىي اربعة: ،تحتاج الى متعمَّق اال أنَّ ىناك بعض الحروف التي ال ،متَّعمَّق
 وف الجر الزائدة لمتوكيدحر  -1

قبل البدء بالحديث عن ىذه الحروف البدَّ من بيان الفرق بين حرف الجر 
 فِمحرف الجر األصمي صفتان : ،األصمي والزائد والشبيو بالزائد

الصفة األولى: لو معنى خاص، وبعضيا قد يكون لو أكثر من معنى مثل )في(: 
 نتياء الغاية.لمظرفية، و)عمى(: لالستعالء، و)إلى(: ال

 والصفة الثانية: لو متعمَّق. 
وحرف الجر الزائد ينعدم فيو الوصفان، اذ ليس لو معنى خاص، وليس لو 

 والغرض منو ىو توكيد المعنى. ،متعمَّق
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 .اما حرف الجر الشبيو بالزائد فمو معنى خاص لكنَّو ال يحتاج الى متعمق
 وحروف الجر الزائدة لمتوكيد ىي:

، فـ )الباء( في ٜٙ، اإلسراء/ٖٗالرعد /-َكَفى ِبالمَِّو َشِييًداحو قولو تعالى: الباء : ن -أ
)باهلل( حرف جر زائد إعرابا مؤكد معنى، ولفظ الجاللة ) اهلل ( فاعل )كفى( مرفوع 
وعالمة رفعو الضمة المقدرة منع من ظيورىا اشتغال المحل بحركة حرف الجر 

 .(ٕٗ)الزائد
)ِمْن( حرف جر  فـ ،ٖفاطر/ -َىْل ِمْن َخاِلٍق َغْيُر المَّوِ عالى: )ِمْن( نحو قولو ت -ب

َما  ومثمو قولو تعالى: ،و)خالق( مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة ،زائد إعرابًا مؤكد معنى
َما َتَرى ِفي َخْمِق الرَّْحمِن ِمن ، وقولو عزَّ وجل:  ٜٔالمائدة/ -َجاَءَنا ِمن َبِشيرٍ 

 .(ٖٗ) ٖالممك/-َتَفاُوتٍ 
 
 حروف الجر الشبيية بالزائدة -2
يفيد الترجي، ينصب االسم ويرفع الخبر، إال أنَّ بعض  ،)لعل(: ىو حرف مشبو بالفعل -أ

فيقولون : لعل زيٍد يأتي، وىو ىنا حرف جر  ،يستعممونيا حرف جر (ٗٗ)العرب وىم عقيل
 :(٘ٗ)ومنو قول كعب بن اسد الغنوي ،شبيو بالزائد

 لعلَّ ابي المغوار منك قريبُ       لصوَت جيرةً ادُع أخرى وارفع ا
 
(. )ابي( اسم مجرور بـ و  )لعلَّ

وقيل: ىي غيُر جاّرٍة، والمجروُر بعدىا ُجرَّ بحرٍف مقّدٍر، واسميا ضميُر شأٍن 
 .(ٙٗ)محذوٌف، أي: َلَعمَُّو ألبي المغوار

 
 )لوَل( : حرف امتناع لوجود -ب

اتصل بيا ضمير فيي حرف جر شبيو الى أن )لوال( إذا  (ٚٗ)وذىب سيبويو
 نحو قول الشاعر:  ،وال يحتاج الى متعمق ،بالزائد

 ،أوَمْت بكفييا من اليوَدِج      لوَلك في ذا العام لم احجج
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 وليا إعرابان :
 :(ٛٗ)أنَّ ) لوال ( حرف جر التصاليا بالضمير، ومثمو قول يزيد بن الحكم الثقفي األول:

 ُمْنَيِوي النّْيقِ  ُقمةِ  ِمنْ  بأجراِموِ         َىوى كما ْحتَ طِ  لوَلي َمْوِطنٍ  َوَكمْ 

 
أنَّيا التجّر؛ ألنَّ األخفش تأّول ماورَد من ذلك  (ٓ٘)والمبرِّد (ٜٗ)ومذىب األخفش

 ،وال أنَت كأنا ،كقوليم:ما أنا كأنتَ  ،عمى أّنو من وضع الضمير المجرور موضع المرفوع
 أنكره. (ٔ٘)إال أنَّ المبرِّد

راب اآلخر ىو: في محل رفع مبتدأ والخبر محذوف تقديره : لوالك موجودة واإلع
 .في ذا العام لم احجج

 
الى أنَّ الكاف  (ٕ٘)فذىب سيبويو ،اختمف النحاة في حرف التشبيو حرف التشبيو : -ج

 :(ٖ٘)كقول األعشى ،حرف شبيو بالزائد وال يحتاج الى متعمق إال في الضرورة
 كالطعن يذىُب فيو الزيت والفتلُ       شططأتنتيون ولن ينيى ذوي 

 
)مثل( واستدلوا عمى  انَّ الكاف اسم بمعنى (ٗ٘)ويرى بعضيم ومنيم األخفش

 ،قوليم بدخول حرف الجر )عن( عمييا؛ وألنَّ حروف الجر اليدخل بعضيا عمى بعض
نما يكون اختصاص دخوليا باألسماء نحو: يضحكن عن كالبرد والتقدير : يضحكن  ،وا 

 مثل البرد. عن
، (٘٘)ومنيم ابو عمي الفارسي ووافق األخفش في وقوعيا اسمًا َجْمٌع من العمماء،

 .(ٓٙ)، واألنباري(ٜ٘)، وابن يعيش(ٛ٘)، والجزولي(ٚ٘)، والزمخشري(ٙ٘)وابن جني
 .(ٔٙ) اما ابن ىشام فذىب الى أنو حرف جر اصمي

 
  ُربَّ : -د

واختمف النحاة في معناىا،  ،(ٕٙ)يناألصل في ُربَّ أنيا اسم، وىو رأي البصري
وىو رأي  ،، وقيل: التكثير مطمقاً (ٖٙ)فقيل: أنيا تفيد التقميل، وىو مذىب اكثر النحويين
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وقيل:  ،(ٙٙ)وقيل: إنيا تذكر في أماكن المباىاة واالفتخار ،(٘ٙ)، وابن درستويو(ٗٙ)الخميل
نما ُيفيم معناىا من السياق، وىو اختيار ابي  إنيا ال تدّل عمى تقميل وال تكثير وا 

 .(ٛٙ)حيان
فيحكم عمى موضع مجرورىا  (ٜٙ)وُنسب الى الكوفيين أنَّيا حرف جر شبيو بالزائد

ُو االبتداء إن كان الفعل الذي بعدىا رافعًا ضميَرُه، نحو: رّب رجٍل قام، أو َسبَبيَّ  بالرفع عمى
نحو: رّب رجٍل أكرَم أخوه عمرًا، وبالنصب إن اقتضاه الفعل الذي بعدىا مفعواًل، ولم 

 يأخذه، نحو: ُرّب رجٍل أكرمُت.
وبالوجيين إن كان مشغواًل بضمير مجرورىا أو سببّيو نصبًا، نحو: رّب رجل 

 .(ٓٚ)ًً أكرمُتُو وأكرمُت أخاه، ويجوز العطف عمى مجرورىا لفظًا وموضعا
( : حرف جر شبيو بالزائد مبني  فـ .قولنا: ُربَّ قول أحسن من عملومثمو  )ُربَّ

  .عمى الفتح ال محل لو من اإلعراب
قول: مبتدأ مرفوع بالضمة المقدرة منع من ظيورىا اشتغال المحل بحركة حرف 

  .الجر الزائد
 )أحسن(.  جار ومجرور متعمقان بـ من عمل: .أحسن: خبر مرفوع بالضمة

 
 التي يعمل فييا الظرف والجار والمجرورالمواضع 

د  اختمف النحويون في إعراب الظرف او الجار والمجرور، فذىب الكوفيون والمبرِّ
من البصريين الى أنَّ الظرف يرفع االسم إذا تقدم عميو، كما في )أمامَك زيٌد( و )في الدار 

الفعل واكتفى بالظرف  فحذف ،وحلَّ في الدار عمرو ،عمرو( عمى تقدير: َحلَّ امامَك زيد
 .(ٔٚ)فارتفع االسم بو كما يرتفع بالفعل ،منو

نما يرتفع  ،يرفع االسم إذا تقدم عميو وذىب البصريون الى أنَّ الظرف ال وا 
وعند البصريين  ،)زيد( عند الكوفيين فاعل فـ .باإلبتداء؛ ألنو قد َتَعرَّى من العوامل المفظية

 مبتدأ مؤخر.
الظرف او الجار والمجرور إذا وقعا )صفًة او صمًة او  ويرى بعض النحويين أنَّ 

خبرًا او حااًل او كان معتمدًا عمى نفي او استفيام( يجوز رفعو لمفاعل، أي: إنَّ كلَّ اسم 
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مرفوع بعد الظرف او الجار والمجرور ىو فاعل لمجار والمجرور او الظرف، نحو: زيٌد 
 .(ٕٚ)في الدار ابوه
و)ابوه( فاعل  ،و)في الدار( جار ومجرور خبر المبتدأ ،)زيد( مبتدأ مرفوع فـ

 والضمير الياء مضاف اليو. ،وىو مضاف ،لمجار والمجرور مرفوع وعالمة رفعو الواو
وذىب آخرون أنَّ )زيد( مبتدأ، و)في الدار( خبر مقدم، و)ابوه( مبتدأ ثاني 

 .األول مؤخر، والجممة من المبتدأ الثاني والخبر في محل رفع خبر لممبتدأ
 ، ٓٔإبراىيم / – َأِفي المَِّو َشكّّ َفاِطِر السََّماَواِت َواْْلَْرضِ   ومثمو قولو تعالى:

 ففي إعراب )شك( الوجيان المتقدمان.
 وفيو دليالن: ،ويعمل الجار والمجرور النصب

 األول / أنَّو إذا حذف الحرف األصمي نصب بعده.
ُيَحمَّْوَن ِفيَيا ِمْن َأَساِوَر   قولو تعالى: العطف والبدل، وذلك نحو والدليل اآلخر/

 .(ٖٚ)، عطف )لؤلؤًا( عمى )من أسأور( ومحميا النصبٖٕالحج/ – ِمْن َذَىٍب َوُلْؤُلًؤا
نصب )االرحاَم(   ٔالنساء/ –َواتَُّقوا المََّو الَِّذي َتَساَءُلوَن ِبِو َواْلْرَحامَ   وقولو عزَّ وجل:

، وقولو تبارك (ٗٚ)وىو بو؛ ألنَّ موضعو نصب لمجرور،عطفا عمى موضع الجار وا
 ، فنصب ٔٙٔ /األنعام - ُقْل ِإنَِّني َىَداِني َربّْي ِإَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم ِديًنا ِقَيًما وتعالى: 

 صراطًا بدليل قولو:  )ِإَلى ِصَراٍط(؛ ألنَّ معناه ىداني )دينًا( عمى البدل من محل
َراطَ  و  ٕٓالفتح/-ا ُمْسَتِقيًماَوَيْيِدَيُكْم ِصَراطً   .ٙالفاتحة/ – اْىِدَنا الصّْ

فعطف  ،ٕٔالحديد/  – َيْسَعى ُنوُرُىْم َبْيَن َأْيِديِيْم َوِبَأْيَماِنِيمْ   وقولو تعالى:
وَن  عمى الظرف المنصوب )َبْيَن( وقولو تعالى: ( ِبَأْيَماِنِيمْ ) الجار والمجرور نَُّكْم َلَتُمرُّ َواِ 

فعطف الجار والمجرور )ِبالمَّْيِل( عمى الحال   ٖٚٔالصافات/  – ْيِيم ُمْصِبِحينَ َعمَ 
 .(المنصوبة )ُمْصِبِحينَ 

: لتعمق ىو أنَّ شبو الجممة في نحوومن خالل ىذا العرض يتضح أنَّ السر في ا
و)اخوك في الدار(، ليست ىي المبتدأ؛ ألن الخبر ينبغي أن يكون ىو  )زيد عندك(،

ومتممًا لمفائدة من المبتدأ، نحو قولنا:)زيد حاضر( و)أخوك مقيم(، ففي  في المعنى المبتدأ
عمى المبتدأ، فيكون ىو ىو، أما الظرف )عند( والجار والمجرور )في  الخبر ضمير يعود



 مجمة جامعة تكريت لمعموم اإلنسانية
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 ٔٙٚ 

تصفان المبتدأ، ألن الخبر في األصل صفة، وىي متممة ومكممة لموصوفيا  الدار( فال
)زيد( و)أخوك( إال عمى معنى التعمق بالحدث الذي يستقيم  يصفان و)عند( و)الدار( ال

)زيد(، وال )في  الجممة، زمانًا أو مكانًا أو سببًا، فميس )عند( ىو الكالم بو، ويقيد شبو
لذلك ينبغي بيان التعمق بسبب الخالف بين المبتدأ وما أخبر بو  الدار( ىو )أخوك(،

معنى، وىو الحدث المحذوف اعتمادًا عمى فيم والتعويل في ذلك عمى ال ظاىرًا أو مقدرًا،
الكالم، ودليل آخر يوضح السر في التعمق أّن الجممة التامة ال ُبدَّ فييا من  السياق ومجرى

اسناد بين ركنييا المذين ال تتم الجممة إال بيما. وبين الجار والمجرور نسبة  نسبة أو
و البعضية وغير ذلك وتؤلف ركنًا واحدًا، وىي الظرفية زمانًا أو مكانًا أو السببية أ ناقصة،

الحدث الذي ارتبطا بو، وىذا الحدث ىو الصالح وحده لإلخبار أو الوصف أو  وىو
المجرور أو الظرف حتى يؤلف مع الركن األول جممة تامة مفيدة مقيدة بو،  الصمة، وليس
ن الحدث أو مكانو شبو الجممة تزيد عمى الجممة االسمية والفعمية ببيان زما وبذلك فوظيفة

ألن قولنا: )زيد  أكثر داللة مع اإليجاز، وفييا إشعار باإلجابة عن سؤال، فيي ،أو سببو
 أن يكون جوابا لسؤال )أين زيد ؟(، وكذلك )أخوك في الدار(. عندك(، يصمح

 
 خبمتة البحث

 وقد اسُتخمص ،إنَّ المباحث التي أجممناىا تمثل دراسًة لداللة التعمق في العربية
 من البحث عدة أمور منيا:

يطمق مصطمح شبو الجممة عمى تركيب من كممتين بينيما نسبة ناقصة،وال ُبدَّ من تعمق  -
فالتعمق ىو ارتباط  ،بفعل أو بما في معناه من مصدر أو صفة أو نحوىما شبو الجممة

 بين الجار والمجرور وبين العامل، سواء أكان فعاًل أم وصًفا.

لتَّعمق عمى مباحث الجار والمجرور والظرف بل إنَّيا تكاد تكون عامة ال تقتصر لفظة ا -
 في كل ما يتعمق بعامل قبمو.

و)ُمَتَعمَّق( ىو ما  ،تتكون جممة التعمق من )ُمَتَعمِّق( ىو الجار والمجرور او الظرف -
 .يعمل في الظرف او الجار والمجرور ويبين معناىما والمراد بيما
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 ٔٙٛ 

ويحذف متعمَّق الجار والمجرور  ،واآلخر: محذوف ،ألول : مذكورا ،المتعمَّق نوعان -
والظرف في اربعة مواضع ىي: اذا كان الجار والمجرور والظرف خبرًا، اذا كان 

 .اذا كان صمةً  ،اذا كان حاالً  ،صفةً 
أما الفعل فيصمح تقديره لكل المواضع التي  ،قد يقدر االسم في بعض مواضع الحذف -

ن لم يكن في الجممة ما يصح تعمقو بو ،متعمَّقتحتاج الى تقدير  ُقدِّر لو متعمق  وا 
 مناسب.

متعمقي الجممة، وُيحذف شذوذًا لغرض فيم المعنى،  وقد يكون الحذف شاذًا الختالف -
 ويفيد حذف المتعمق المعمول فيو تعميم المعنى المناسب لو

 ،ور وان كان المعنى يقتضيواوجد عدٌد من النحاة امورًا لفظية تمنع من التعمق بالمذك -
 فيقدرون لو متعمقًا محذوفًا.

الُبدَّ من التعمق باألفعال الماضية الناقصة؛ ألنَّو إن لم يتعمق بيا لفظيا فقد يجرنا الى  -
 وعدم التقدير اولى من التقدير. ،تقدير المتعمق بو

فمنيم َمن )منعو  وانقسموا عمى ثالثة اقسام ،اختمف العمماء في التعمق بأحرف المعاني -
 .مطمقًا( والثاني )اجازه مطمقًا( والثالث: )اجازه بشروط(

حروف الجر من حيث األصالة وعدميا ثالثة أنواع: حرف جر أصمي: وىو ما لو  -
معنى خاص ويحتاج إلى متعمَّق، وحرف جر زائد: ليس لو معنى خاص وال يحتاج 

 ص وال يحتاج إلى متعمَّق. إلى متعمَّق، وحرف جر شبيو بالزائد: لو معنى خا
ن كانت ،فإن وفقنا فيو من فضل اهلل عمينا ،وبعد: فيذا مايسَّره اهلل لنا من عملٍ  وا 

وصمى اهلل عمى سيدنا محمد وعمى آلو وصحابتو  ،األخرى فمن انفسنا، ونستغفر اهلل
  .وَمْن اىتدى بيديو الى يوم الدين ،األخيار

 
 اهلوامش

 مادة )عمق(. ،محيط المحيطو  ،٘ٗٔ/ٖ( ينظر المخصص ٔ)
عبد اإللو إبراىيم عبد اهلل، رسالة ماجستير كمية ،( ينظر شبو الجممة في العربيةٕ)

 .ٜٔٔم، صٖٜٛٔاآلداب، جامعة بغداد، 
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 ٜٔٙ 

 .ٜٜ/ٕ( ينظر مغني المبيب ٖ)
 .ٕٛٙ/ٕوفتح القدير  ،ٙٔ٘/ٜ( ينظر جامع البيان عن تأويل آي القرآن ٗ)

 .ٕٚٔ/ٗ، وفتح القدير ٙٛٔ/ٕ( ينظر تفسير مقاتل ٘)
، ومعاني ٗٗ/ٕ، وينظر جامع البيان عن تأويل آي القرآن ٔٗٔ( ينظرمفاتيح األغاني ٙ)

 .ٗٗ/ٕالقرآن لمنحاس 
 .ٔٗٔ( ينظر مفاتيح األغاني ٚ)
 .ٖٚٔ/ٙينظر فتح القدير  (ٛ)
 .٘ٓٔ_ٗٓٔ/ٔينظر إعراب القراءات السبع وعمميا  (ٜ)
 .ٜٜ/ٕمغني المبيب ، و ٓٗٔ/ٔينظر تفسير ابن كثير  (ٓٔ)
 .ٜٜ/ٕ( مغني المبيب ٔٔ)
 .( المصدر نفسؤٕ)
 .ٓٓٔ/ٕ( المصدر نفسو ٖٔ)
الجامع ألحكام و  ،ٖٛٙ/ ٘ٔ ،ٕٗ٘/ٕٔ( ينظر جامع البيان عن تأويل آي القرآن ٗٔ)

 .ٖٖٔ/ٗوتفسير ابن كثير  ،٘٘/ٜالقرآن 
آللوسي وتفسير ا ،ٜٖٙ/ٔ، وتفسير البحر المحيط ٚٔٔ/ٔ( ينظرتفسير البغوي ٘ٔ)

ٔ/ٖٛٛ. 
 .ٓٛ/ٕ، وتفسير البيضاوي ٖٔٙ/ٓٔينظر جامع البيان عن تأويل آي القرآن (ٙٔ)
 .ٕٔٔ/ٖ( ينظر معاني النحو ٚٔ)
 .ٗٚٗ، والجنى الداني ٔ٘ٗ/ٔلم ُيعرف قائمو، ينظر المقاصد النحوية  (ٛٔ)
، تفسير ٕٓ/ٙ، والبحر المحيط ٗٛ/ٕ( ينظر جامع البيان عن تأويل آي القرآن ٜٔ)

 .ٜٗ/ٔمباب ال
 .ٗٛ/ٖ، وتفسير الرازي ٕٚٔ/ٔ( ينظر زاد المسير ٕٓ)
 .ٜٖٗٙ/ٙ( ينظر في ظالل القرآن ٕٔ)
، والجامع ألحكام القرآن ٙٛٔ/ٚٔ،وتفسير الرازي ٘ٔ٘/ٛ( ينظر تفسير البغوي ٕٕ)

ٕٓ/ٔٙٛ. 
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 ٔٚٓ 

 .٘ٔ٘/ٛتفسير البغوي .ٔٔ/ٜ، والبحر المحيط ٜٜ/٘ٔينظر تفسير اآللوسي  (ٖٕ)
 .ٔٓٗ/ٕوالخصائص  ،ٜٓ-ٜٛ/ٗقتضب ينظر الم (ٕٗ)
 .ٗٓٔ/ٕ( ينظر المغني ٕ٘)

 ( المصدر نفسو.ٕٙ)

 .ٜٕٕ/ٖينظر تفسير ابي السعود  (ٕٚ)

والمقاصد  ،ٜٓٚوشرح عمدة الحافظ  ،ٗٓٔ/ ٕ، ٖٕٙ/ ٔ( ينظر مغني المبيب ٕٛ)
  .ٚٛٗ/ ٔالنحوية 

 .ٕ٘ٙ-ٖٕٙ/ٔينظر مغني المبيب  (ٜٕ)

 .ٖٖٚ/ٗح الرضي عمى الكافية وشر  ،ٗ/ٕ( ينظر شرح ابن عقيل ٖٓ)

 .٘ٓٔ-ٗٓٔ/ٕ ،ٕ٘ٙ-ٕٗٙ/ ٔينظر مغني المبيب  (ٖٔ)
 .ٙٔ/ٔوالجنى الداني  ،ٙٓٔ-٘ٓٔ/ٕينظر مغني المبيب  (ٕٖ)
 ٙٓٔ/ٕينظر مغني المبيب  (ٖٖ)

 .ٕٖٔ/ ٗٔينظر التحرير والتنوير  (ٖٗ)
 .ٚٓٔ- ٙٓٔ/ٕينظر مغني المبيب  (ٖ٘)

 .( المصدر نفسوٖٙ)
 .ٕٕ٘/ٛٔع ألحكام القرآن ينظر الجام (ٖٚ)
 .ٖٔٗ/ٔمغني المبيب  (ٖٛ)
 .المصدر نفسو (ٜٖ)
 .ٕٙ/ٔ( ينظر الصاحبي ٓٗ)

 .ٖٔٗ/ٔ( ينظر مغني المبيب ٔٗ)
 .ٙ/ٔوالجنى الداني  ،ٜٔ/ٔينظر الكتاب  (ٕٗ)
 .ٖ٘/ٔ، والجنى الداني ٔٙ/ٔ( ينظر المفصل ٖٗ)

 ٖٓ٘اني ، الجنى الدٜٙٗ/ٕ، االرتشاف ٖٙٗ( ينظر رصف المباني ٗٗ)
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 ٔٚٔ 

، وفي األصمعّيات: ٕٙٗ/ٓٔ، الخزانة ٕٛٔ، نوادر أبي زيد ٜٙ( ينظر األصمعّيات ٘ٗ)
)لعّل أبا المغوار(، ولم أجد من رواه: )وارفع الصوت تارًة( إال المؤّلف رحمو اهلل، أّما 

 الرواية المشيورة فيي )جيرًة( أو )دعوًة(.

 .ٖٔ٘( الجنى الداني ٙٗ)

 .ٖٛٛ/ٔ( الكتاب ٚٗ)

 .ٕٙٚشعره:  (ٛٗ)

  .ٖ٘ٚ/ٕتعميقات األخفش عمى الكتاب  (ٜٗ)

 .ٚٛٙ/ٕ، اإلنصاف ٕٚٚٔ/ٖ، الكامل ٖٚ/ٖالمقتضب  (ٓ٘)
 .ٕٚٚٔ/ٖالكامل  (ٔ٘)

 .ٖٛٗ/ٔ، األصول في النحو ٓٗٔ/ٗ، المقتضب ٓٙٔضرورة الشعر لمسيرافّي  (ٕ٘)

 .ٖٔٔديوانو  (ٖ٘)

، والنكت الحسان ٗٗٔب ، وجواىر األدٚٚٗ/ٔ( ينظر شرح الجمل البن عصفور ٗ٘)
 .ٜٖٕ، والمغني ٕٖٔالجنى الداني ، و ٔٔٔ

 .ٕٓٙينظر اإليضاح العضدّي  (٘٘)

 .ٕٕٛ/ٔينظر سّر صناعة االعراب  (ٙ٘)

 ٖٗٔ -ٖٖٔ/ٗينظر الكّشاف  (ٚ٘)

 ٖٕٔ( ينظر المقّدمة الجزولّية في النحو ٛ٘)

 ٖٗ/ٛينظر شرح المفّصل  (ٜ٘)
 .ٕٛ٘ -ٕٚ٘ينظر أسرار العربّية  (ٓٙ)

 .ٔٔٔ/ٕ( ينظر المغني ٔٙ)

 .ٚٔٗ( ينظر الجنى الداني ٕٙ)
والجنى  ،٘٘ٗ/ٕواالرتشاف  ،٘ٚٔ/ٕوشرح التسييل  ،ٖٛٔ/ ٗينظر المقتضب  (ٖٙ)

 .ٚٔٗالداني 

 .ٕٛ٘/ٛينظر العين  (ٗٙ)

 .ٛٔٗالجنى الداني  (٘ٙ)
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 ٕٔٚ 

 .ٕٚٗالمسائل واألجوبة  (ٙٙ)
 .٘ٗٗ/ٕاالرتشاف  (ٛٙ) 

 .ٕ٘ٗوجواىر األدب  ،٘ٚٔ-ٗٚٔ/ٖشرح التسييل و  ،ٕٖٛ/ٕينظر االنصاف  (ٜٙ)
 .ٕٓ ينظر التحفة الوفية بمعاني حروف العربية (ٓٚ)
 .ٓ٘/ٔ،واإلنصاف ٕٕٗ، ٗ٘/ٔينظر المقتضب  (ٔٚ)
 .ٖٔٔ/ٖاليمع  (ٕٚ)

 .ٚٔٔ/ٙوالجاللين  ،ٖ٘ٚ/٘ينظر تفسير البغوي  (ٖٚ)

 .ٖٛ/ٔ( ينظر الخصائص ٗٚ)
 

 واملراجع املصبدر ثبت
 الكتب -1
 ىـ، ٗ٘ٚ ت النحوّي، يوسف بن محّمد حّيان ألبي، العرب لسان من الضَّرب تشافار  -

 .مصر المدنّي، مطبعة ىـ،ٜٓٗٔ ،ٔط النّماس، أحمد مصطفى. د: تحقيق
: تحقيق ىـ، ٚٚ٘ت األنباري، محّمد بن الرحمن عبد البركات ألبي، العربّية أسرار -

 .مٜٚ٘ٔ سنة بدمشق، ربيةالع المغة مجمع مطبوعات من البيطار، بيجة محّمد
 أحمد: تحقيق ،(ىـ ٕٙٔ ت) األصمعيّ  قريب بن عبدالممك سعيد ألبي، األصمعّيات -

 .مصر المعارف، دار ،٘ط ىارون، وعبدالسالم شاكر، محّمد
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 ٖٔٚ 

: تحقيــق الّســّراج، بــن بكــر بــأبي المعــروف النحــوي ســيل بــن لمحّمــد ،النحــو فــي األصــول -
 .بيروت الرسالة، مؤسسة ىـ،٘ٓٗٔ سنة ،ٔط الفتمّي، الحسين عبد

 اليمــذاني احمــد بــن الحســين اهلل عبــد ابــو ،خالويــو ابــن ،وعمميــا الســبع القــراءات اعــراب -
 ،الخـانجي مكتبـة ،العثيمـين سـميمان بـن الـرحمن عبد .د: تحقيق ،(ىـٖٓٚ ت) الشافعي
 .ىـٖٔٗٔ ،ٔط ،القاىرة

 ٚٚ٘) األنبــاري البركـات بــيأل والكـوفيين، البصــريين بـين الخــالف مسـائل فــي اإلنصـاف -
 .مصر ،العربي التراث احياء دار ،الحميد عبد الدين محيي محمد: تحقيق ،(ىـ

 .د تحقيـــق ،(ىــــ ٖٚٚ ت) الفارســـيّ  أحمـــد بـــن الحســـن عمـــيّ  ألبـــي ،العضـــديّ  اإليضـــاح -
 .الرياض العموم، دار ىـ،ٛٓٗٔ سنة ،ٕط فرىود، الشاذليّ  حسن

 ،لمنشــر التونســية الــدار ،الطــاىر محمــد الشــي :  اشــورع إلبــن ،والتنــوير التحريــر تفســير -
 .واإلعالن والتوزيع لمنشر الجماىيرية الدار

 ،الفكــر دار ،(هٗٚٚ) كثيــر بــن عمــر بــن اســماعيل الفــداء ألبــي ،العظــيم القــرآن تفســير -
 . ىـٔٓٗٔ ،بيروت

 ،(ىــٖٓٔ ت) الطبـري جريـر بـن محمـد جعفـر ألبـي ،القـرآن آي تأويـل عـن البيـان جامع -
 .ىـ٘ٓٗٔ الفكر دار

ـــداني الجنـــى - : تحقيـــق ىــــ، ٜٗٚ ت ،المـــراديّ  قاســـم بـــن لحســـن/ المعـــاني حـــروف فـــي ال
 .الموصل الكتب، دار مطابع ،ٔط محسن، طو/ الدكتور

 أحمــد حامــد/ د: تحقيــق ،اإلربمــيّ  الــدين لعــالء/  العــرب كــالم معرفــة فــي األدب جــواىر -
 .القاىرة السعادة، مطبعة ىـ،ٗٓٗٔ سنة نيل،

 ىـــ،ٖٜٓٔ ت البغــدادّي، عمــر بــن القــادر لعبــد/ العــرب لســان لبــاب ولــبّ  األدب خزانــة -
 .القاىرة الخانجي، مكتبة م،ٜٔٛٔ/ ىـٕٓٗٔ سنة ،ٕط ىارون، السالم عبد: تحقيق

 الشـــؤون دار ،النجـــار عمـــي محمـــد: تحقيـــق ،جنـــي بـــن عثمـــان الفـــتح البـــي الخصـــائص -
 .مٜٜٓٔ ،بغداد ،الثقافية

 م،ٜٓ٘ٔ سـنة حسـين، محّمـد محّمـد/ د: تحقيـق/ الكبيـر األعشى ديوان -شىاألع ديوان -
 .القاىرة اآلداب، مكتبة



ُُ  داللة  العربية في قالتَّعلُّ
  ابراىيم احمد شياب .د .م ./ أ حميدي عباس فائزة. د

 ٔٚٗ 

 ىـــ، ٕٓٚ ت المــالقّي، النــور عبــد بــن ألحمــد/ المعــاني حــروف شــرح فــي المبــاني رصــف -
 .دمشق العمم، دار م،ٜ٘ٛٔ سنة ،ٕط

 حســن. د. أ :تحقيــق ىـــ، ٕٜٖ ت جّنــي، بــن عثمــان الفــتح ألبــي ،اإلعــراب صــناعة ســرّ  -
 .دمشق القمم، دار ىـ،٘ٓٗٔ سنة ،ٔط ىنداوّي،

ـــة شـــبو - ـــة فـــي الجمم ـــد ،العربي ـــو عب ـــراىيم اإلل ـــد إب  ،اآلداب كميـــة ماجســـتير رســـالة ،اهلل عب
 م ٖٜٛٔ ،بغداد جامعة

 محـي محمـد: عميـو عمَّـق ،(ىــ ٜٙٚ ت) عقيـل بـن اهلل عبـد الـدين لبياء ،عقيل ابن شرح -
 .مصر ،الرحمانية المطبعة ،ىـٖٓ٘ٔ ،الحميد عبد الدين

 عبـد: تحقيـق ،(ىــ ٖٜٓٔ ت) البغـداديّ  عمـر بـن القـادر لعبـد ،المبيـب مغني أبيات شرح -
ـــز  ثابـــت، بـــن زيـــد مطبعـــة ىــــ، ٖٜٖٔ ســـنة ،ٔط الـــدّقاق، يوســـف وأحمـــد ربـــاح، العزي
 .دمشق

 ىــ، ٜٜٖٔ ،ٕط اإلسـتراباذّي، الحسـين بـن محّمـد الـدين لرضـيّ  ،النحـو في الكافية شرح -
 .بيروت العممّية، الكتب دار

 (.أموّيون شعراء: ضمن) الحكم بن يزيد شعر -
 ،(ىــــ ٜٛٔ ت) األشـــمونيّ  محمـــد بـــن عمـــي الـــدين لنـــور ،األلفيـــة عمـــى األشـــمونيّ  شـــرح -

 .بيروت العربّي، الكتاب دار الحميد، عبد الدين محيي محمد:  تحقيق
. د: تحقيـق ىــ،ٕٚٙت الطـائّي، لـكما بـن عبـداهلل بـن محّمـد الـدين لجمال ،التسييل شرح -

 لمطباعــة، ىجــر ىـــ،ٓٔٗٔ ســنة ،ٔط المختــون، بــدوي محّمــد. ود الســّيد، الــرحمن عبــد
 .القاىرة

. د تحقيــق ،(ىـــ ٜٙٙ ت) اإلشــبيميّ  عصــفور بــن مــؤمن بــن لعمــيّ  ،الّزّجــاجيّ  ُجَمــلِ  شــرح -
 .  الموصل جامعة الكتب، دار مؤسسة مطابع ىـ،ٓٓٗٔ سنة جناح، أبو صاحب

 .بيروت األندلس، دار الصاوي، إسماعيل لمحّمد ،جرير ديوان شرح - 
 عـــالم ،(ىــــٖٗٙت) النحـــوّي، يعـــيش بـــن عمـــيّ  بـــن يعـــيش الـــدين لموّفـــق ،المفّصـــل شـــرح -

 .بيروت الكتب،



 مجمة جامعة تكريت لمعموم اإلنسانية
 (ٕٛٓٓ) حزيران(                     ٘(                   العدد )٘ٔالمجمد )

 ٔٚ٘ 

ــا بــن فــارس بــن أحمــد الحســين ألبــي ،الصــاحبيّ  -  أحمــد الســّيد: تحقيــق ،(ىـــٜٖ٘ت) زكرّي
 .القاىرة الحمبّي، البابيّ  عيسى مطبعة صقر،

. د: تحقيـــق ،(ىــــ ٖٙٛ ت) الســـيرافيّ  اهلل عبـــد بـــن الحســـن ســـعيد ألبـــي ،الشـــعر ضـــرورة -
 .بيروت والنشر، لمطباعة العربّية النيضة دار ىـ،٘ٓٗٔ سنة التّواب، عبد رمضان

 ميــدي. د: تحقيــق ىـــ،٘ٚٔت ،الفراىيــديّ  أحمــد بــن الخميــل الــرحمن عبــد ألبــي ،العــين - 
 .بغداد الحرّية، دار ىـ،ٙٓٗٔ سنة السامّرائّي، إبراىيم. د المخزومّي،

 .بيروت ،الشروق دار ،ٜٛٚٔ ،ٚط ،قطب سيد ،القرآن ظالل في -
 ،الـدالي أحمـد محّمـد: تحقيـق ،(ىــ ٕ٘ٛ ت) المبـّرد يزيد بن محّمد العّباس ألبي ،الكامل -

 .بيروت الرسالة، مؤسسة ىـ،ٙٓٗٔ سنة ،ٔط
 الكبــرى المطبعــة ،(ىـــ ٓٛٔ ت) ســيبويو قنبــر بــن عثمــان بــن عمــرو بشــر ألبــي ،الكتــاب -

 .ىـٖٙٔٔ سنة ببوالق، األميرية
 بـن محمـود القاسـم ألبـي ،التأويـل وجـوه فـي األقاويـل وعيـون التنزيـل حقـائق عـن الكّشاف -

 .بيروت المعرفة، دار ،(ىـ ٖٛ٘ ت) الزمخشريّ  عمر

 .مٜٚٚٔ ،بيروت ،البستاني بطرس ،المحيط محيط -
 الـدينورّي، قتيبـة بـن مسـمم بـن اهلل عبـد محّمـد ألبي والمغة، الحديث في وبةواألج المسائل -

 .ىـٜٖٗٔ سنة القاىرة، القدسّي، مكتبة ،(ىـٕٙٚت)
 دار ،مـراد يحيـى. د: تحقيـق ،(ىــ ٖٖٛ ت) محمـد بـن احمـد جعفـر ألبـي ،القـرآن معاني -

 .ىـٕ٘ٗٔ ،القاىرة ،الحديث

 .بغداد جامعة ،الحكمة بيت منشورات ،السامرائي صالح فاضل. د ،النحو معاني -
 ىشـام بـن احمـد بـن يوسـف بـن اهلل عبـد الـدين لجمـال ،األعاريـب كتـب عن المبيب مغني -

 منشـــورات ،حمـــد حســـن:  وفيارســـو حواشـــيو ووضـــع لـــو قـــدَّم ،(ىــــٔٙٚ ت) األنصـــاري
 .ىـٛٔٗٔ ،ٔط ،بيروت ،العممية الكتب دار ،بيضون عمي محمد

 الكرمــاني المحاســن ابـي بــن محمـد العــالء ألبــي ،والمعـاني ءاتالقــرا فـي األغــاني مفـاتيح -
 ،بيــروت ،حــزم ابــن دار ،مــدلج مصــطفى الكــريم عبــد.د:  وتحقيــق دراســة ،(ىـــٖٙ٘ ت)
 .ىـٕٕٗٔ ،ٔط
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 ٔٚٙ 

 دار ،(ىــ ٖٛ٘ ت) الزمخشـريّ  عمـر بـن محمـود القاسـم ألبـي ،العربّيـة عمـم فـي المفّصل -
 .بيروت الجيل،

 العينــّي، أحمـد بـن محمـود محّمـد ألبـي ،األلفّيــة شـروح شـواىد شـرح فـي النحوّيـة المقاصـد -
 .بوالق طبعة األدب، خزانة بيامش ،(ىـ٘٘ٛت)

 الخـالق عبـد محّمـد.د: تحقيـق ىـ،ٕ٘ٛت المبّرد، يزيد بن محّمد العّباس ألبي ،المقتضب -
 .بيروت الكتب، عالم اهلل، رحمو عضيمة

 ٚٓٙ ت) الجزولــيّ  العزيــز عبــد بــن ســىعي موســى ألبــي النحــو، فــي الجزولّيــة المقّدمــة -
 والنشـر لمطبـع القـرى أمّ  ىــ،ٛٓٗٔ سـنة ،ٔط محّمـد، الوّىـاب عبد شعبان.د تحقيق ،(ىـ

 .القاىرة والتوزيع،
 النحـويّ  األندلسـيّ  يوسـف بـن محّمـد حّيـان ألبـي ،اإلحسان غاية شرح في الحسان النكت -

 .بيروت الرسالة، مؤسسة ىـ،٘ٓٗٔ سنة ،ٔط ،(ىـٗ٘ٚت)
 عبـد محّمـد. د: تحقيـق ىــ،ٕ٘ٔت ،األنصـاريّ  أوس بـن سعيد زيد ألبي،المغة في النوادر -

 .بيروت ،الشروق دار ،ىـٔٓٗٔ سنة ،ٔط أحمد، القادر
 السـيوطيّ  بكـر أبـي بـن الـرحمن عبـد الـدين لجـالل ،الجوامـع جمـع شرح في اليوامع ىمع -

 .مصر ،قيةالتوفي المكتبة ىنداوي، الحميد عبد.د: تحقيق ،(ىـٜٔٔت)
 
 اْلنترنت مواقع -2
 بــن محمــد بــن إبــراىيم الــدين برىــان إســحاق ألبــي العربيــة حــروف بمعــاني الوفيــة التحفــة -

 .األلوكة موقع ،(وتحقيقاً  دراسة) (ىـٕٗٚ - ىـٜٚٙ) الصفاقسيّ  إبراىيم
 
 الحاسوب برامجيات -3

 .الثاني اإلصدار ،الشاممة المكتبة -


