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 هـ)٢٣/٠٦/١٤٤٢يف  روقبل للنش هـ؛١١/٠٤/١٤٤٢(قدم للنشر يف 

) اللغويـة والبيانيـة يف القـرآن إِنَّمـاكلمـة: ( أحكـام ودالالتبدراسـة  البحـثهـذه تعلـق ي المستخلص:

 خاتمة.و ثالثة مباحث رئيسيةمقدمة و وقد جاءت الدراسة يف .الكريم

ثم انتقلت إلى  ،بالتعريف بإّنما والتعرف على أحكامها يف اللغة وأقوال المفسرينالدراسة بدأت 

وختمـت بدراسـة تطبيقيـة  ،) والفرق بينها وبين غيرها من األدواتماإِنَّ (بـ الحديث عن وظيفة القصر

 ) ووظيفتها البيانية. إِنَّما(ـألسلوب القصر ب

 عرضت الدراسة التطبيقية ألمرين مهمين يف هذا الموضوع:وقد 

 ) من حيث تقديم اللفظ وتأخيره.إِنَّما(بـ القصر هاألثر البالغي الذي يؤدي :أولهما

 ) من حيث تقوية المعنى وتوكيده.إِنَّما(بـ القصر هالبالغي الذي يؤدي األثر :وثانيهما

وانكشفت لنا مـن خـالل ذلـك العـرض، معـاٍن وكنـوٌز كثيـرة كانـت مسـتورة تحـت ذلـك التعبيـر 

 المعجز يف القرآن الكريم.

 معاين القـرآن الكـريم، والكشف عن التفسيرإلى إظهار أهمية اللغة العربية يف  الدراسة وتوصلت

 هذه المعاين واألسرار. وقرائن األحوال دورًا هام� يف القرآين للسياق نَّ وأظهرت أَ وأسراره، 

  ما، قصر، حصر، توكيد، دالالت، بيان.نَّ مفتاحية: إِ الكلمات ال
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Abstract: This research relates to studying the linguistic provisions the word: 
(but) in the Noble Quran. 

The study came in an introduction, three main sections, and a conclusion. 
The study began with the definition of but and its verdicts in the language and the 

sayings of the commentators. 
 Then It moved on to talk about the function of the restriction in (but) and the 

difference between it and other methods in it. and concluded with an applied study of 
the method the function of the restriction in (but) and its graphical connotations. 

The second: the rhetorical effect with restriction in the word (but) in terms of 
strengthening and confirming the meaning. 

Through this presentation, Appeared to us many meanings and treasures that was 
hidden under this miraculous expression in the Holy Quran  

The study proved the importance of the Arabic language in interpreting and 
clarifying the meanings of the Noble Qur’an and its secrets. He indicated that the 
context of the Qur’an and the Qur’an have an important role in these meanings and 
secrets. 

Key words: but, restriction, assertion, connotations, Arabic rhetoric. 

* * * 

 



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

ا البيانية فإني القرآن الكرميـما وأحكامها اللغوية ودالال  

٦٤  

 المقدمة

 

الحمــد هللا رب العــالمين والصــالة والســالم علــى أشــرف المرســلين، وعلــى آلــه 

 وصحبه أجمعين.

القرآن الكريم هو الكتاب العظيم الذي اجتمعت فيه عناصر البالغة  فإِنَّ أما بعد، 

واإلعجاز يف جوانبه، وهو بحر زاخـر بـالكنوز والجـواهر، فأسـاليب تعبيـره قـد هبـرت 

ثـم أديـر  -كما يقول ابن عطيـة  -بلغاء، بحيث لو نزعت منه لفظه العقول وأعجزت ال

ومن ثمَّ كثرت الدراسات واألبحاث  ،)١(لسان العرب يف أن يوجد أحسن منها لم يوجد

حول القرآن، وال يزال هذا المورد معين� ال ينضب، وسيظل يمنح البشرية مـن علومـه 

 وأسراره إلى يوم القيامة.

الدراسات القرآنية التي تبحث يف بالغة القـرآن، وتكشـف وهذه الدراسة من بين 

 عن دالالت وأحكام كلمة من كلماته

 أهمية الدراسة:* 

يكتســب هــذا الموضــوع أهميتــه الكــربى مــن ارتباطــه الوثيــق بــالقرآن الكــريم، 

 :األهميةوأصول تفسيره، ويؤكد هذه 

مفسر إلى معرفتها، وذلـك ما من األدوات المهمة التي يحتاج النَّ كلمة إِ  نَّ أَ  أوًال:

لما لها من أحكام ودالالت لغوية تختلف معانيهـا بحسـب نظمهـا وسـياقها يف القـرآن 

 الكريم.

                                           
 ).١/٥٢( ،المحرر الوجيز   )١(
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ما تفيد القصر يف لغة العرب، وللقصر طرق كثيرة، وهناك فروق نَّ كلمة إِ  نَّ أَ  :ثاني�

 دقيقة بين هذه الطرق، فكان ال بّد من معرفة أحكام القصر هبذه األداة.

يف القرآن الكـريم، وقـد أحصـيت بنفسـي  كبيراً ما) تشغل حيزًا كلمة (إنَّ  نَّ أَ  ث�:ثال

كثيرًا ما يختلف و ،)١(أكثر من مئة وثالثة عشر موضع� من هذه الكلمة يف القرآن الكريم

وورود هذا الكم الهائل من هذه األداة يسرتعي االنتباه ويدعو  ،معناها من مكان آلخر

 النظر للوقوف على ما توحي إليه هذه الكلمة من دالالت.إلى التأمل وإدامة 

 ما) هبذا الثراء، عزمت على إفرادها ببحث مستقل.ا كانت (إنَّ فلمَّ 

 أهداف الدراسة:* 

 تحاول هذه الدراسُة تحقيق عدة أهداف، من أهمها:

إظهار الصلة القوية بين القرآن الكريم واللغة العربية الموصوفة بالبيان يف  -١

  :ه تعالىقول          :والوقوف  لنا من معرفه إعجازه ، وال بدَّ ]١٩٥[الشعراء

القرآن  هإال بالتبحر يف لغته، ومن اغرتب عن لغتذلك  ، وال يتحققعلى مقاصده

 اغرتب عن معرفة أسراره.

 ما) يف اللغة وكتب التفسير.نَّ أحكام ودالالت كلمة (إِ  بيان أهم -٢

 ما وبين غيرها من األدوات.نَّ بيان أهم الفروق بين أسلوب القصر بإِ  -٣

إبراز وجه مـن وجـوه البالغـة القرآنيـة، مـن خـالل عـرض دالالت وأحكـام  -٤

 ما)، اللغوية والبيانية من خالل األمثلة التطبيقية لكثير من اآليات.نَّ كلمة (إِ 

                                           
موضًعا) وجاءت منفصلة (إّن ما) يف موضع واحد فقـط،  ١١٣جاءت (إنما) هكذا متصلة يف (   )١(

 موضًعا). ١٩من سورة األنعام]، وجاءت بفتح الهمزة (أنما) يف ( ١٣٤[هو: اآلية 
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مي، دراسة علمية مستقلة ثغرة يف المكتبة القرآنية، فليس هناك حسب عل سدُّ  -٥

 تناولت أحكام ودالالت هذه الكلمة يف القرآن الكريم.

 حدود الدراسة:* 

ما) بكسر الهمزة، والمكتوبة هكذا كلمة واحـدة فقـط، نَّ يتناول هذا البحث كلمة (إِ 

مـا)، وال يف رسـم هــذه نَّ مـا) أو (أَ  نَّ ولـذلك ال يبحـث يف تفسـير اآليـات الـواردة بلفـظ (إِ 

 و محلها من المقطوع والموصول، والوقف واالبتداء والقراءات ونحو ذلك.الكلمة أ

 مشكلة الدراسة:* 

 تجيب عن األسئلة اآلتية: نْ تحاول الدراسة الحالية أَ 

ما يف لغة العرب، وما المعاين المرادة هبا يف آيات القـرآن نَّ ما المقصود بكلمة إِ  -أ

 الكريم؟

 ما يف مضمون الجملة؟نَّ عليها كلمة إِ ما الدالالت البيانية التي تدل  -ب

 ما وغيرها من األدوات؟نَّ ما الفرق بين أسلوب القصر بإِ  -ج

 ما ووظائفها البيانية والبالغية.نَّ تقديم أمثلة تطبيقية من القرآن لبيان دالالت إِ  -د

 منهج البحث:* 

 على منهجين: األولىيقوم هذا البحث يف الدرجة 

ئي، اعتمـدت عليـه يف جمـع جزئيـات المـادة العلميـة المنهج االسـتقرا أحدهما:

واستخراجها من مظاهنا المتنوعـة، مـن كتـب اللغـة والنحـو والبالغـة وعلـوم القـرآن، 

والتفسير، ودراسـتها، وتوثيـق نقـول أهـل العلـم مـن مظاهنـا األصـلية والمعتمـدة قـدر 

المسـائل التـي المستطاع، ومـن ّثـم تنظيمهـا وترتيبهـا وفـق الخطـة اآلتيـة، مـع مناقشـة 

 تستدعي المناقشة، للوصول إلى حكم عام أو نتيجة.
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مـا يف نَّ المنهج التحليلي االستنتاجي، الستخراج معاين ودالالت كلمـة إِ  والثاين:

ل المفسرين اظل السياق الداللي لآليات التي هي مدار البحث، مستعين� يف ذلك بأقو

 والبالغيين، وغيرهم من العلماء.

 سابقة:الدراسات ال* 

من جـانبين: أحـدهما يف كتـب البالغـة،  )مانَّ إِ (تناول العلماء والباحثون موضوع 

يف موضوع القصر والتأكيد، وثانيهما: يف كتب حروف المعاين ومباحـث علـوم القـرآن 

وأمـا المفسـرون فقـد جـاء حـديثهم متنـاثرًا  ،يف األدوات التي يحتاج المفسر لمعرفتها

 ي برز فيها هذا األسلوب.أثناء تفسيرهم لآليات الت

ــرآن،  ــة الق ــة يف بالغ ــة المتخصص ــاث العلمي ــرة األبح ــم كث ــر وورغ ــة القص بالغ

كيد، وحروف المعاين وما يتقاطع مع هذا البحث يف القديم والحـديث؛ إال أنـه ال أوالت

علـى بالبحـث مـا) نَّ دراسة علمية متخصصة، تناولت كلمة (إِ  - حسب علمي -توجد 

 وجه الخصوص.

نقص� يف  تكون هذه الدراسة، مما يسدُّ  نْ ا دفعني إلى هذا البحث، وأملي أَ وهذا م

 هذا الجانب، وسبب� وتشجيع�، لكتابة بحوث أخرى عن أدوات، وأساليب أخرى.

 خطة البحث: * 

 وفيها المقدمة، وثالثة مباحث، وخاتمة على النحو اآليت:

 :ــدودها المقدمــة ــدافها، وح ــة، وأه ــة الدراس ــا: أهمي ــنهج وفيه ــكلتها، وم ، ومش

 البحث، والدراسات السابقة، والخطة.

 المبحث األول: التعريف بإنّما والتعرف على أحكامها يف اللغة وأقوال المفسرين ،

 ويتضمن ثالثة مطالب:
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 :ــ المطلــب األول ) وبيــان أشــهر معانيهمــا ودالالهتمــا يف نَّ أَ و نَّ (إِ ـالتعريــف ب

 .اللغة

 :يف  وبيـان أشـهر معانيهـا وعالماهتـا ودالالهتـا (ما)ـالتعريف بـ المطلب الثاين

 .اللغة

 :كلمــة واحــدة لهــا معانيهــا  باعتبارهــاما) نَّ (إِ التعريــف بـــ المطلــب الثالــث

 .ودالالهتا اللغوية

 ما) والفـرق بينهـا وبـين غيرهـا مـن األدواتنَّ (إِ بــ المبحث الثاين: وظيفة القصـر ،

 ويتضمن ثالثة مطالب:

 :ر وبيان أنواعهتعريف القص المطلب األول 

 :طرق القصر والفرق بينها عموم� المطلب الثاين 

 :ما) والقصر بغيرها من األدواتنَّ (إِ ـالفرق بين القصر ب المطلب الثالث 

 ــ ويتضــمن ، (إّنما) ووظيفتهــا البيانيــةـالمبحــث الثالــث: دراســة تطبيقيــة للقصــر ب

 مطلبان:

 :ما من حيث تقديم اللفظ نَّ األثر البالغي الذي يؤدية القصر بإِ  المطلب األول

 وتأخيره.

 :ما من حيث تقوية المعنى نَّ األثر البالغي الذي يؤدية القصر بإِ  المطلب الثاين

 وتوكيده.

 :وفيها أهم النتائج والتوصيات التي توصل إليها البحث. الخاتمة 

 .قائمة المصادر والمراجع 

* * * 
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 المبحث األول

 يف اللغة وأقوال المفسرينالتعريف بإنّما والتعرف على أحكامها 

 

) و(ما)، وبيان ما يتعلـق بكـل نَّ إِ ما) يستلزم تعريفها مجزئة: (نَّ التعريف بكلمة (إِ 

ما) باعتبارها كلمة واحدة لها معانيها نَّ جزء منها من معان وأحكام، ثم تعريفها مركبة (إِ 

 ودالالهتا اللغوية والبالغية.

 .) وبيان أشهر معانيهما ودالالهتما يف اللغةنَّ أَ و نَّ إِ (ـالتعريف ب المطلب األول:* 

تقـول زيـد قـائم، « من حروف التوكيد، قال ابن هشـام: انيف اللغة حرف )نَّ أَ و نَّ (إِ 

، إال أهنـا ال بـّد أن نَّ زيدًا قائم، وكذلك أَ  نَّ لتأكيد الخرب وتقريره، فتقول: إِ  نَّ ثّم تدخل إِ 

 .)١(»كذل يسبقها كالم كقولك: بلغنى أو أعجبني ونحو

التزام الرتتيب بين اسمها وخربها، سواء أكان الخرب مفـردًا أو  :)نَّ إِ ومن أحكام (

 نَّ قائٌم زيـدًا، أو إِ  نَّ جملة، فال يتقدم الخرب على االسم أو عليها، إذ ال يصح أن تقول: إِ 

سـم، فإن كان الخرب شبه جملة جاز تقدمه على اال ،يكتب زيداً  نَّ خلُقه كريٌم زيدًا، أو إِ 

 .)٢(مثل: إّن يف البيت زيداً 

إّن المشددة المكسورة لهـا موضـعان: تكـون تحقيقـ� وصـلًة « :)٣(وقال الزجاجي

ــل فــال  ــى أج ــون بمعن ــالم، وتك ــائٌم، وواهللا إّن أخــاك ع ــدًا ق ــك: إّن زي ــم، كقول   للقس

هـا وراكب نَّ إِ القائـل البـن الزبيـر: لعـن اهللا ناقـة حملتنـي إليـك فقـال:  تعمل شيئ� كقول

                                           
 ).١٦٢شرح قطر الندى وبل الصدى، (ص   )١(

 ).١١٤انظر: التطبيق النحوي، (ص   )٢(

 ).٥٦لصفات، (صحروف المعاين وا   )٣(
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 .)١(»معناه أجل

 :)٢( يت على وجهينأإّن المكسورة المشددة ت وهذا ما أكده ابن هشام بقوله:

ــدهما: ــرب أح ــع الخ ــم وترف ــب االس ــد، فتنص ــرف توكي ــون ح ــد  ،أن تك ــل: وق قي

 تنصبهما يف لغة كقوله:

  إذا إسوّد ُجنح الليل فلتأت ولتكن

 

  )٣( ُحّراســنا ُأســداً  نَّ خطــاك خفافــ� إِ  *

 بعدها المبتدأ فيكون اسمها ضمير شأن محذوف�. وقد يرتفع 

لمن قال لـه لعـن  تكون حرف جواب بمعنى نعم، كقول ابن الزبير  نْ أً  الثاين:

 .)٤( أي نعم، ولعن راكبها ،وراكبها نَّ اهللا ناقة حملتني إليك: إِ 

  وخرج عليه قوم منهم المربد قوله:         :راءة من على ق ]٦٣[طه

د النون المشددة المفتوحة تكون مع صلتها بمعنى اسم علم يحكم عليه  نَّ وأَ  ،)٥(شدَّ

ك شاخص فهي بمعنى اسم مرفوع تقديره: بلغني نَّ باإلعراب كقولك بلغني أَ 

                                           
)، والذهبي يف سـير أعـالم النـبالء، ٣٢٩٨)، (٢٨/٣٦٠أخرجه ابن عساكر يف تاريخ دمشق، (   )١(

)، وأورده ابن خالويه يف الحجـة يف ٦/٢٤٢)، (٥/٢٩٧)، وابن حجر يف اإلصابة، (٤/٤١٠(

 .)٤/٥)، وابن عطية يف المحرر الوجيز، (١/٣٤٣القراءات السبع، (

 ).٥٧-١/٥٦مغني اللبيب، (   )٢(

)، ويف شــرح الكافيــة، ٣٩٤البيــت منســوب لعمــر بــن أبــي ربيعــة كمــا يف الجنــى الــداين، (ص   )٣(

 ).١/١٢٢)، وشرح شواهد المغني، (١/٥١٨(

 سبق تخريجه.   )٤(

). وهـذه القـراءة منسـوبة البـن عـامر ١٠٦٢)، والربهـان، (ص١/٣٩٨انظر: الجنـى الـداين، (   )٥(

)، والسـبعة ١/٢٤٢حجة يف القراءات السـبع، ابـن خالويـه، (ونافع وحمزة والكسائي انظر: ال

 ).١/٤١٩يف القراءات، ابن مجاهد، (
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ك شاخص فهي بمعنى اسم مرفوع معناه: كرهت نَّ شخوصك، وتقول: كرهت أَ 

 .)١(عنى: من انطالقكك منطلق، والمنَّ شخوصك، وتقول: عجبت من أَ 

 يت على وجهين:أون تدة النُّ ) المفتوحة المشدَّ نَّ و(أَ 

 قال ابن هشام:، تكون حرف توكيد تنصب االسم وترفع الخرب نْ أَ  األول:

ما بالفتح نَّ إِ  نَّ يدعي أَ  نْ ها فرع عن المكسورة، ومن هنا صّح للزمخشري أَ نّ واألصح أَ «

  قوله تعالى:وقد اجتمعا يف  ،مانَّ تفيد الحصر كإِ                

    ٢(»، فاألولى لقصر الصفة على الموصوف، والثانية بالعكس]١٠٨نبياء: [األ(. 

 .)٣(لعل تكون لغة بمعنى نْ أَ  الثاين:

 من أهمها: ولكلمة (إّن) دالالت بالغية

 ر:التوكيد وإزالة الشك واإلنكا -١

، »ونفـي الشـك عنهـا« ،»بين الجـزأين« ) هما لتوكيد النسبةنَّ أَ و نَّ قال العلماء: (إِ 

ن كــان ، بحســب العلــم بالنســبة والــرتدد فيهــا، واإلنكــار لهــا، فــإِ »اإلنكــار لهــا نفــي«و

وإذا كان مرتددًا فيها، فهما لنفـي  ،المخاطب عالم� بالنسبة، فهما لمجرد توكيد النسبة

ن منكـرًا لهـا، فهمـا لنفـي اإلنكـار لهـا، فالتوكيـد لنفـي الشـك عنهـا الشك عنها وإن كا

 .)٤(مستحسن، ولنفي اإلنكار واجب، ولغيرهما ال

                                           
 ).٢/١٩). وانظر نحوه: شرح كتاب سيبويه، (٥٦حروف المعاين والصفات، (ص   )١(

 ).١/٥٧مغني اللبيب، (   )٢(

 ).١/٦٠المرجع السابق، (   )٣(

 ).١/٢٨٧)، ومعاين النحو (١/٣١٥( )، ودالئل اإلعجاز١/٢٩٤انظر: شرح التصريح (   )٤(
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 تثبيت الكالم وتقويته: -٢

  كقوله تعالى:                   :وقوله: ،]١٤[طه         

      :فالمخاطب ]١٩١[الشعراء ،  ليس يف نفسه إشارة شك يف هذه

حتى يبلغ به عين  القضايا، ولكن التوكيد يهدف إلى زيادة تقرير المعنى يف نفسه 

 .)١(اليقين

 الجواب عن سؤال: -٣

يف كثيـر مـن مواقعهـا جوابـ� عـن سـؤال  ) أهنـا تكـوننَّ من أصول اسـتعماالت (إِ 

 .)٢(مقدر أو محقق

نــا رأينــاهم قــد لهــا أصــال يف الجــواب: أَ  نَّ فالــذي يــدل علــى أَ « :قــال الجرجــاين

ألزموها الجملة من المبتدأ والخرب إذا كانت جوابا للقسم نحو (واهللا إن زيـدًا منطلـق) 

 . يقولوا (واهللا زيد منطلق) نْ وامتنعوا من أَ 

ه يقصد هبا نَّ من مواقعها، أً  يف الكثير �ثم إنا إذا استقرينا الكالم، وجدنا األمر بين

  إلى الجواب كقوله تعالى:                                

                       :وقوله، ]٨٤ - ٨٣[الكهف:           

            :وأشباه ذلك مما يعلم به أنه كالم أمر النبي ، ]٢١٦[الشعراء 

 .)٣(»بأن يجيب به الكفار يف بعض ما جادلوا وناظروا فيه

                                           
 ).٩٥، (صسة تحليلية لمسائل علم المعايناخصائص الرتاكيب در   )١(

)، ومعــاين النحــو، ١٨٢انظــر: الرتاكيــب النحويــة مــن الوجهــة البالغيــة عنــد عبــدالقاهر، (ص   )٢(

)١/٢٨٧.( 

 ).٣٣٤دالئل اإلعجاز، (ص   )٣(
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 التعليل: -٤

  ) للداللة على التعليل، وذلك نحو قوله تعالى:نَّ قد تأيت (إِ          

                 :وقوله:]١٦٨[البقرة ،                  

               :١(، وغيرها مطرد وكثير يف القرآن الكريم]١٧٣[البقرة(. 

وذكر منها  ):) وكسرها يف تسعة مواضعنَّ إِ قال ابن هشام: يجوز فتح همزة (

  تقع يف موضع التعليل، نحو: نْ أَ « (الثالث):                 

    :على تقدير الم العلة، والباقون  )٢(، قرأ نافع والكسائي بالفتح]٢٨[الطور

           مثله قوله تعالى:ه تعليل مستأنف، ونَّ على أَ  )٣(بالكسر

صالتك سكن لهم، والكسر  نَّ : ألَ يفالفتح على تقدير الم التعليل، أ ،)٤(»]١٠٣ [التوبة:

وقد ذكر اإلمام السيوطي هذا الوجه يف كتابه:  صدر جملة جديدة يف »نَّ إِ « على اعتبار:

  :ليل أثبته ابن جني وأهل البيان، ومثلوه بنحوالتع(اإلتقان وقال:           

        ]:و ،]١٩٩ البقرة                        :١٠٣ [التوبة[،   

 و                    :٥(»، وهو نوع من التأكيد]٥٣[يوسف(. 

 الربط يف الكالم: -٥

   :تأيت لربط الكالم بعضه ببعض، وذلك نحو قوله تعالى هانَّ ) أَ نَّ من وجوه (إِ 

                                           
 ).١/٢٩انظر: معاين النحو، (  )١(

 ).١٦٥، (صتحبير التيسير يف القراءات العشرو )،١/٤١٦( ،يف القراءات العشر المبسوط  )٢(

 .ةجع السابقاالمر  )٣(

 ).١/٣٢٩أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، (   )٤(

 ).١٠٦٢)، وانظر بنحوه: الربهان يف علوم القرآن، (ص١/٣٣١اإلتقان، (   )٥(
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                                   :وقوله:]٣٢[البقرة ،     

                       :نَّ ، فإذا جئت إلى (إِ ]٣٧[البقرة (

 .)١(فأسقطتها رأيت الكالم مختال نابي�

) إذا جـاءت علـى هـذا نَّ واعلـم أنَّ مـن شـأن (إِ « وهذا ما أكـده الجرجـاين بقولـه:

تفيـد مـن ربـط الجملـة بمـا قبلهـا أمـرًا  نْ تغنـي غنـاء الفـاء العاطفـة مـثال، وأَ  نالوجه، أَ 

ــ� ــوال مع ــ� موص ــتأنف ومقطوع ــر مس ــتأنفا غي ــا مس ــالم هب ــرى الك ــت ت ــ�، فأن ، )عجب

  :)٢(واستشهد بقول الشاعر

  بكـــــرا صـــــاحبي قبـــــل الهجيـــــر

 

ـــــــــر نَّ إِ  * ـــــــــاح يف التبكي   ذاك النج

ذاك النجاح يف التبكير) لـم  نَّ ) من قوله (إِ نَّ (إِ ك لو أسقطت نَّ أفال ترى أَ « ثّم قال: 

تر الكالم يلتئم، ولرأيت الجملة الثانية ال تتصل باألولى، وال تكون منها بسـبيل حتـى 

 .)٣(»تجي بالفاء فتقول: بكرا صاحبي قبل الهجير فذاك النجاح يف التبكير

 غرابة الخرب: -٦

ذاته، فيلجأ المتكلم إلى التوكيد وقد يكون الداعي إلى التوكيد غرابة الخرب يف 

ليزيل من نفس السامع ما قد يعلق هبا من وحشة أو استغراب، ويهيئه لقبول الخرب 

 واالطمئنان به، ومنه قوله تعالى:                     

                        ] :فقد أكد ، ]٣٠القصص

                                           
 ).١/٢٧٢( دالئل اإلعجاز،  )١(

)، والهجيـر: ٣١٦)، ودالئـل اإلعجـاز، (ص٣/٢٠٣ار بن برد يف ديوانـه، (البيت منسوب لبش   )٢(

 شدة الحرارة.

 ).٢٧٣دالئل اإلعجاز، (ص  )٣(
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 جملة           ليؤنس نفس موسى نَّ (إِ بـ (  بالخرب، ويحبط ما

حين  ومثله قوله تعالى يخاطب موسى  ،)١(عساه يعلق بالنفس يف مثل هذا الموقف

  حرة:السوجس يف نفسه خيفة من أفاعيل أَ             :٦٨[طه[ ،

ليزل  - كما قال البالغيون -بجملة من التوكيدات  )إِنََّك َأْنَت اْألَْعَلى(فأكد قوله: 

 .)٢( مستوثق اليقين من وعد ربه وحشة نفسه يف هذا المقام، وإن كان موسى 

 

 .يف اللغة ن أشهر معانيها وعالماهتا ودالالهتا(ما) وبياـالمطلب الثاين: التعريف ب* 

ويقـع علـى وجـوه كثيـرة، وقـد اختلـف  ،ما: لفظ مشـرتك، يكـون حرفـ� واسـم�

العلماء يف تقسيماهتا، وبعد الدراسة والبحث يف كتب اللغة وكالم المفسـرين تبـين لـي 

هـذه المواضـع  هنا: تكون حرف� إذا كانت نافية أو زائدة أو كافة أو مصدرية، ومـا عـداأَ 

 .)٣(األربعة فـ (ما) فيه اسم

 ما النافية وأحكامها:

النافية تكون دائم� يف صدر الجملـة، ومعناهـا: أهنـا تنفـي عـن االسـم الـذي  (ما)

يقول المثبت: قام زيـد، ويقـول  ،تدخل عليه ما ثبت له قبل دخولها أو جاز أن يثبت له

 ر عاملة.وهي قسمان: عاملة وغي ،)٤(النايف: ما قام زيد

                                           
 ).٩٨)، وخصائص الرتاكيب، (ص١٦/١٩٦انظر: التحرير والتنوير، (   )١(

)، وخصـائص ٢/١٥٣، (المثل السـائر)، و١/١٥٣( الجامع الكبير يف صناعة المنظوم،انظر:    )٢(

 ).٩٨ب، (صالرتاكي

 ).١/٣٧انظر: الفوائد والقواعد، (   )٣(

 ).١/٣٨المرجع السابق، (   )٤(
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فالعاملة: هي ما الحجازية، وهي ترفع االسم وتنصب الخرب عند « قال المرادي:

 .)١(»وأهل هتامة وغير الحجازيين ال يعملوهنا ،أهل الحجاز

  قال العلماء: وجاءت يف القرآن يف ثالثة مواضع:

        :٣١[يوسف[،             :على قراءة كّسر  ]٢[المجادلة

   ،)٢(التاء             :٣(]٤٧[الحاقة(. 

 ،وأما غير العاملة فهي الداخلة على الفعل، نحو: ما قام زيد، وما يقوم عمرو

وإذا دخلت على الماضي بقي على مضيه،  ،هنا ال عمل لهافهذه ال خالف بينهم يف أَ 

  كقوله تعالى:، )٤(مضارع خلصته للحال عند األكثروإذا دخلت على ال     

          :وقوله:  ،]٢٧٢ [البقرة            :١٦ [البقرة[. 

 ما الزائدة وأحكامها:

أول  وأمــا (مــا) الزائــدة فــال يجــوز وقوعهــا يف أول الكــالم؛ ألّن وقــوع الشــيء يف

يعتنـى  نْ الكالم يـدل علـى قـوة العنايـة بـه، وكونـه زائـدًا يـدل علـى إطراحـه، ومحـال أَ 

وإذا كانت حشوًا فهي تقع  ،ولكنّهم يزيدوهنا حشوا أو آخراً  ،بالشيء ويكون مطروح�

 .)٥(بين شيئين أحدهما عامل يف اآلخر، ويكون دخولها كخروجها

                                           
 ).١/٣٢٩انظر: الجنى الداين، (   )١(

برفـع التـاء علـى لغـة بنـي تمـيم، وقـرأ البـاقون  )مـا هـّن أمهـاهتم( المفضـل قرأ عاصم يف رواية   )٢(

يان يف القراءات السـبع، ، انظر: جامع الببكسرها، وهي يف موضع نصب على لغة أهل الحجاز

 ).١/٧٠٣)، والسبعة يف القراءات، (٤/١٦٣١(

 ).١/٣٧٢)، واإلتقان، (١١٧٢انظر: الربهان، (ص   )٣(

 ).١/٣٢٩انظر: الجنى الداين، (   )٤(

 ).١/٤الفوائد والقواعد، (   )٥(
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    ما يف قوله تعالى:تدخل بين الجار والمجرور، ك نْ ومن ذلك أَ    

           :١(قال الطربي: المعنى عن قليل ،]٤٠ [المؤمنون(. 

فما يف مثل هذه اآلية صلة بمعنى التأكيد، كأّن معناه: عن قليـل ليصـبحّن نـادمين 

 .)٢(حق�

  ومنه قوله تعالى:               :قال أبو حيان: ]١٥٩[آل عمران 

وما هنا زائدة للّتأكيد، وزيادهتا بين الباء وعن ومن والكاف، وبين مجروراهتا شيء «

 .)٣(»معروف يف الّلسان، مقّرر يف علم العربّية

 ما الكافة وأحكامها:

ن تقـع بـين شـيئين: أحـدهما عامـل يف اآلخـر، فتكـف وأما (مـا) الكافـة فرتبتهـا أَ 

عن عمله وتبطله ويتغيـر إعـراب مـا بعـدها عمـا كـان عليـه قبـل دخولهـا ويقـع  العامل

  بعدها ما لم يكن يجز وقوعه قبل ذلك.

 وهي تقع بين ناصب ومنصوب، وجار ومجرور، ورافع ومرفوع.

وأخواهتـا، تنصـب األسـماء وترفـع األخبـار نحـو  نَّ إِ  فمن الناصـب والمنصـوب

 نَّ زيدًا قائم.قولك: إِ 

ّن زيٌد قائٌم) إِ ولو قلت: ( ،ن يقع بعد هذه الحروف مبتدأ وخرب وال فعلوال يجوز أ

  ولو قلت: (لعّل يخرج بكر) لم يجز. ،ولو قلت: (ليت جلَس عمرو) لم يجز ،لم يجز

                                           
 ).٧/٣٤جامع البيان، (  )١(

)، وزاد المســــير، ٣/٣٦٥()، ومعــــالم التنزيــــل، ٤/١٣انظــــر: معــــاين القــــرآن وإعرابــــه، (  )٢(

)٣/٢٦٢.( 

 ).٣/٤٠٧البحر المحيط، (   )٣(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

ا البيانية فإني القرآن الكرميـما وأحكامها اللغوية ودالال  

٧٨  

 .ما زيٌد قائمٌ نَّ (ما) فقلت: إِ ـتقع هذه األشياء التي امتنعت جئت ب نْ فإذا أردت أَ 

  ويف التنزيل:، ء، وكذلك أخواهتالما بطل عمل إن ارتفع االسم بالندا       

            :و .]٥٥ [المائدة           ،        

     :ّن المسيَح، ولكن لما ّن اَهللا، وإِ ّن وليَّكم، وإِ ولوال (ما) لكان: إِ  ،]١٧١[النساء

 .)١(جاءت (ما) أبطلت هذه الحروف فارتفع االسم باالبتداء

  قوله تعالى: ومثال وقوعها بين الجار والمجرور              

    :(رّب) تجر االسم النكرة تقول: رب رجٍل أدركته، وال  نَّ ألَ  ؛]٢ [الحجر

 .)٢((ما)ـيقع بعدها فعل كفها ب يقع بعدها فعل، فلما أراد أنْ  نْ أَ  يجوز

ما زيدت (ما) مـع (رّب) ليليهـا الفعـل، نَّ إِ « ذه اآلية:هقال ابن الجوزي يف تفسير 

أدخـل مـع (رّب) مـا، «وقـال األخفـش:  ،)٣(»تقول: رّب رجٍل جاءين، وربما جاءين زيد

 .)٤(»لُيتكلم بالفعل بعدها

 قولهم: قّلما تقومين. بين الرافع والمرفوعومثال وقوعها 

ــا)  ــارت (م ــه، وص ــا) علي ــدخول (م ــل ل ــن العم ــوف ع ــاض مكف ــل م ــل): فع (ق

والفعل ال يلي الفعل، لوال (ما)  ،كالعوض لهذا الفعل عن الفاعل، ووقع الفعل بعدها

 .)٥(الكافة

                                           
 ).١/٤الفوائد والقواعد، (   )١(

 انظر: المرجع السابق.   )٢(

 ).٢/٥٣٢زاد المسير، (   )٣(

 ).٢/٤١١معاين القرآن، (  )٤(

 ).١/٤٤انظر: الفوائد والقواعد (   )٥(
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 ما المصدرية وأحكامها:

 وهي قسمان وقتّية وغير وقتّية.

  ي تقّدر بمصدر نائب عن ظرف الّزمان، كقوله تعالى:اّلت فالوقتّية هي  

            :أي مدة دوام السموات واألرض وتسّمى ]١٠٧[هود ،

 ظرفّية أيضا.

قال ، ووغير الوقتّية هي اّلتي تقّدر مع الفعل نحو بلغني ما صنعت أي صنعك

   تعالى:        :١(ي بتكذيبهم أو بكذهبم على القرآنأ ]١٠[البقرة(. 

ــاألمر ــل ب ــارع، وال توص ــي والمض ــل الماض ــل بالفع ــدرية توص ــا المص ويف  ،وم

مــا المصــدرية  نَّ ومــذهب ســيبويه والجمهــور أَ  ،)٢(ســمية خــالفوصــلها بالجملــة اإل

السـراج، وجماعـة وذهـب األخفـش، وابـن  ،حرف، فال يعود عليها ضمير، من صلتها

ها اسم، فتفتقر إلى ضمير، فإذا قلت: يعجبني ما صنعت، فتقـديره نَّ من الكوفيين، إلى أَ 

عند سيبويه: يعجبني صنعك، وعند األخفـش: الصـنع الـذي صـنعته، ورد عليـه بقـول 

 .)٤( إذ ال يسوغ تقديره هنا ،)٣(»بما لستما أهل الخيانة والغدر« الشاعر:

                                           
 ).١١٧٤صقرآن، ()، والربهان يف علوم ال١٥٦انظر: الجنى الداين، (ص   )١(

 ).١/٢٥٥)، واللباب يف علوم الكتاب، (١/١٤٢انظر: الدر المصون، (   )٢(

وشاهده قوله: بمـا  )،٣/١٥٤( ،)، ويف التذييل والتكميل١٧٥ص( ،البيت يف معجم الشواهد   )٣(

لستما حيث وصلت ما بفعل جامد والفعل الجامد ال يتحمل ضميرا حتى يعود على مـا، فـدل 

 .ها وتأولها مع ما بعدها بمصدرذلك على حرفيت

 ).١٥٦انظر: الجنى الداين، (ص   )٤(
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 خمسة أقسام: وأما ما االسمية فلها

 : وهي التي يصلح يف موضعها الذي، نحو األول: موصولة:      

          :٤٩[النحل[.  

 »متـأخرة عنهـا« ووجه تسميتها بالموصولة؛ ألهنا ناقصة، ال يتم معناها إال بصـلة

 .)١(لزوم�

   نحوالثاين: شرطية:                          :١٠٦[البقرة[ ،

  وقوله:                        :١١٠[البقرة[. 

 كما يالحظ من هذه األمثلة.،)٢(ومن عالماهتا، أّن لها صدر الكالم دائم�

، ويسأل هبا يةبَِمْعنَى (أي شيء) ولها صدر الكالم كالشرط ستفهامية:الثالث: ا

، عن أعيان ما ال يعقل وأجناسه وصفاته وعن أجناس العقالء وأنواعهم وصفاهتم

    ،    نحو:       :٦٩ - ٦٨[البقرة[،                :١٧[طه[ ،

 بين فعلين سابقهما علم أو دراية أو نظر جاز فيها: الموصولية واالستفهام، وقعت نْ وإِ 

  نحو:                  :٨٩[يوسف[،                  

 .]٩ حقاف:[األ

 نحو:  الرابع: نكرة موصوفة:                :٢٦[البقرة[. 

  ومنها ما التعجبية، نحو:  ،)٣(نكرة غير موصوفة الخامس:         

                                           
 ).٢/٢٤٤انظر: البديع يف علم العربية، (   )١(

 ).١١٧انظر: الربهان يف علوم القرآن، (ص   )٢(

قال الزركشي: ما االسمية َضْرَباِن: معرفة ونكرة ألّنه إذا حسن )، ٥٧انظر: الجنى الداين، (ص   )٣(

ــذي ف ــعها اّل ــرانموض ــاز األم ــا ج ــنا مع ــرة وإن حس ــي نك ــيء فه ــة أو ش ــي معرف ــان، ه  =الربه
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  ،]١٧٥[البقرة:               :١٧[عبس[. 

أغـّرك  مـا(قال العلمـاء: وال ثالـث لهمـا يف القـرآن إّال يف قـراءة سـعيد بـن جبيـر: 

 .)٢(، ومحّلها رفع باالبتداء وما بعدها خرب وهي نكرة تاّمة]٦[االنفطار:  )١()برّبك الكريم

 

كلمـة واحـدة لهـا معانيهـا ودالالهتـا  باعتبارهـاما) نَّ (إِ المطلب الثالـث: التعريـف بــ* 

 .اللغوية

م ولكـنّه )مـا() ونَّ ما) حرف مركب مـن (إِ نَّ ذهب أغلب العلماء إلى أن كلمة: (إِ 

 اختلفوا يف طبيعة هذا الرتكيب ونتائجه.

فيرى بعض المفسرين كالسمعاين والرازي والنسفي إلى أّنها مركبة من (إّن) التي 

(مـا) التـي تفيـد النفـي، وأّنـه بعـد الرتكيـب وجـب بقاؤهمـا علـى و تفيد إثبـات الشـيء

 .)٣(المعنيين السابقين، وهما ثبوت الشيء ونفي ما عداه

  .)٤(ان والمرادي والسمين الحلبيوأنكر ذلك أبو حي

(مـا) الكافـة أو و ) التـي تفيـد التوكيـدنَّ ويرى جمهـور العلمـاء أهنـا مركبـة مـن (إِ 

  .)٥(المهيئة

                                           
 ).١١٦٩(ص=

 ).٢/٣٥٤، انظر: المحتسب، (»أي ما الذي دعاك إلى االغرتار به«قراءة شاذة معناها:    )١(

 ).١/٣٧٢)، واإلتقان، (١١٧٠انظر: الربهان، (ص   )٢(

 ).١/١٥)، ومدارك التنزيل، (١/١٦٩)، وتفسير السمعاين، (١٦/٨٤انظر: التفسير الكبير، (   )٣(

 ).١/١٣٧)، والدر المصون (٣٩٧)، والجنى الداين، (ص١/١٠٠انظر: البحر المحيط، (   )٤(

 =)، واللبـاب يف علـوم الكتـاب،٨/٧٥)، والـدر المصـون، (٧/٢٥٦انظر: البحـر المحـيط، (   )٥(
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 : يف قوله تعالى، ها يف قراءة مجاهدنَّ ويرى األخفش أَ               

 . )١( (كيد)قد أصبحت حرفا واحدا على إعمال صنعوا يف ]٦٩[طه: 

 نَّ نصبا كان صوابا إذا جعل إِ  »إّنما صنعوا كيد ساحر« وقال الفراء: ولو قرأ قارئ

  .)٢(وما حرفا واحداً 

ما) بعد نَّ (إِ  نَّ وقريب من هذا المعنى ما تذهب إليه بعض الدراسات الحديثة من أَ 

عنـى جديـدا تركيبها ينظر إليها من ناحيـة دالليـة علـى أهنـا وحـدة لغويـة واحـدة تفيـد م

 .)٣(بقطع النظر على معاين الوحدات التي ركبت منها

 دالالت (إّنما) ومعانيها اللغوية:

  قـال  ما) كلمة تدل علـى توكيـد مضـمون الجملـة، وهـو األصـل مـن داللتهـا،نَّ (إِ 

وقد أكد ذلك أبو حيـان  ،)٤(»ما لفظ ال تفارقه المبالغة والتأكيد حيث وقعنَّ إِ « ابن عطية:

                                           
=)١٣/٣١٦.( 

ــُد َســاِحٍر) فهــي  ،هواختلفــوا يف طــ«). وقــال الهــذلي: ٢١٤معــاين القــرآن، (ص   )١( فمــن قــرأ (َكْي

ألهنا كافة من العمـل ونصـبت (َكْيـَد)  ؛ألن (َكْيُد) خرب إن ومن قرأ (َكْيَد) فهي متصلة ؛منفصلة

 ).١/١٣٤، (لكامل يف القراءات. انظر: ا»(َصنَُعوا)ـب

ْيـَد ُذكر عن بعضـهم أنـه قـرأ (كَ «): ١٨/٣٣٧)، وقال الطربي (١/١٠١، (الفراءمعاين القرآن،    )٢(

ثـم  .»ا وأعمـل صـنعوا يف كيـدِسْحٍر) بنصب كيد، ومن قرأ ذلك كذلك، جعل إنما حرفا واحدً 

 .»وهذه قراءة ال أستجيز القراءة هبا إلجماع الحجة من القّراء على خالفها«: قال

ــل اللغــوي مــنهج وصــفي تحليلــي، (ص   )٣( ــر يف اللغــة ٢٣٤انظــر: يف التحلي )، والتقليــل والتكثي

 ).٩٨العربية، (ص

 ).٢/٥٠المحرر الوجيز، (   )٤(
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 ها ال تفيد غير هذا المعنى إال من داللة السياق.نَّ بأّ : وقال، )١(ن تفسيرهيف مواضع م

ال  -ما معـان أخـرى إضـافية ودالالت ثابتـة غيـر التوكيـد نَّ لكلمة إِ  نَّ والصحيح أَ 

 قد حفلت هبا آيات التنزيل، ومن أشهر هذه الدالالت: - تستفاد بدوهنا

 :)٢(إفادة الحصر والقصر

هـا نَّ أَ معظم البالغيين والنحـويين والمفسـرين واألصـوليين ب ما) عندنَّ اشتهرت (إِ 

ــر ــر والقص ــى أَ  ،)٣(أداة للحص ــهم إل ــب بعض ــة يف نَّ وذه ــل المبالغ ــر ب ــد الحص ــا ال تفي ه

 واستدل كّل لمذهبه بالنصوص واألدلة اللغوية.، )٤(التأكيد

لق ما ينطنَّ ها تفيد قصر الحكم على شيء، كقولك: إِ نَّ أَ فقد ذهب الزمخشري إلى 

 ما زيد كاتب، وجعل من الثاين قوله تعالى:نَّ زيد، أو قصر الشيء على حكم كقولك: إِ 

            :صفة المصلحين خلصت لهم وتمحضت من  نَّ أَ  ]١١[البقرة

 .)٥(غير شائبة قادح فيها من وجه من وجوه الفساد

وغيـرهم مـن ) ٦(السـعود والنسفي وأبـو كذلك يرى الرازي والقرطبي والبيضاوي

                                           
 ).٧/٤٧٣)، (٥/٤٨٩)، (١/١٠٠البحر المحيط، (   )١(

)، وسيأيت ٢/١٠٦الحصر، والقصر، مصطلحان مرتادفان عند بعض العلماء كما يف اإلتقان، (   )٢(

 الحديث عنهما مفصًال.

)، ٢/١٠٧()، واإلتقـان، ٣٩٧)، والجنـى الـداين، (ص٢/٥٦٤انظر: أمـالي ابـن الشـجري، (   )٣(

 ).١/٣٢٨ومعاين النحو، (

 ).١/١٨٢، (»التوضيح لشرح الجامع الصحيح«المسائل النحوية يف كتاب انظر:    )٤(

 ).١/٦٢الكشاف، (   )٥(

 =)، وأنــوار التنزيــل،٢/٢١٦)، والجــامع ألحكــام القــرآن، (١٦/٨٤انظــر: التفســير الكبيــر، (   )٦(
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 .المفسرين إفادة (إّنما) للحصر والقصر

  ى:قال القرطبي يف تفسير قوله تعال            :١٧٣[البقرة[: 

كلمة موضوعة للحصر، تتضّمن النّفي واإلثبات، فتثبت ما تناوله الخطاب  )مانَّ إِ («

الّتحريم، ال سيّما وقد جاءت عقيب الّتحليل يف  وتنفي ما عداه، وقد حصرت ها هنا

  قوله تعالى:                        :فأفادت  ]١٧٢[البقرة

 .)١(»اإلباحة على اإلطالق

(ما) للنفي، و ) لإلثباتنَّ واستدل اإلمام فخر الدين، على أهنا للحصر، بأن (إِ 

  (ما) لنفي ما عداه، فقال يف تفسير:و فإن إلثبات المذكور       :٦٠[التوبة[ 

لإلثبات وكلمة ما للنّفي، فعند اجتماعهما وجب  نَّ وكلمة إٍ  »ما«و »نَّ إِ « مرّكبة من

 .)٢(بقاؤهما على هذا المفهوم، وهو ثبوت المذكور، وعدم ما يغايره

واحـتج غيـره إلـى  ،)٣(ه قـول ركيـك فاسـدنَّـكالم، وذكر أَ وقد دفع أبو حيان هذا ال

 ها تفيد الحصر بوجهين:نَ أَ 

العرب أجرت عليهـا حكـم النفـي وإال فصـلت الضـمير  نَّ أحدهما لفظي، وهو أَ 

 :)٤(بعدها، كقول الفرزدق

                                           
 ).١/٢٤١قل السليم، ()، وإرشاد الع١/١٥١)، ومدارك التنزيل، (١/٣١(=

 ).٢/٢١٦الجامع ألحكام القرآن، (   )١(

 ).١٦/٨٦انظر: التفسير الكبير، (   )٢(

 ).١/١٠انظر: البحر المحيط، (  )٣(

ــــه، (   )٤( ــــن)،  )١٣/٣١، (ولســــان العــــرب )،٢/١٥٣ديوان ــــوم، ((أن ــــاح العل )، ١/٢٩٣ومفت

 ).٣/٢٧واإليضاح، (
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  مـانَّ نا الذائـد، الحـامي الـذمار، وإِ أَ 

 

  يـدافع عــن أحســاهبم أنــا، أو مثلــي *

يحصر المدافع ال المـدافع عنـه فصـل الضـمير،  نْ ا كان غرضه أَ لم«قال العلماء:  

ما أدافع عن أحساهبم ألفهم غير المراد، فدل ذلك على أن العرب ضمنت نَّ ولو قال وإِ 

 .)١(»الإِ و إّنما معنى ما

) لتأكيد إثبات المسـند للمسـند إليـه، نَّ ه لما كانت كلمة (إِ نَّ والثاين معنوي، وهو أَ 

الحصـر لـيس  نَّ تضمن معنى الحصر ألَ  نْ ) الزائدة المؤكدة، ناسب أَ ثم اتصلت هبا (ما

ال تأكيد على تأكيد، فإن قولك: زيد جاء ال عمرو، لمن يردد المجيء الواقـع بينهمـا، إِ 

 .)٢(ثباته لزيد يف االبتداء صريحا، ويف اآلخر ضمن�يفيد إِ 

 .)٣(وخالفهم يف ذلك بعض المفسرين

الحصـر يسـتفاد مـن سـياق الكـالم  نَّ ى الحصر بنفسها، وأَ ها ال تدل علنَّ وقالوا: إِ 

 ومعناها المبالغة يف التأكيد.

 .)٤(»ما هي للمبالغة يف التوكيدنَّ ما للحصر، إِ نَّ وليست إِ « قال أبو حيان:

                                           
 ).١/٢١٧)، واإليضاح، (١/٢٩١العلوم، ()، وانظر: مفتاح ٣٦٥الجنى الداين، (ص   )١(

 .ةجع السابقاالمر   )٢(

)، والجواهر الحسان، ٥/٤٨٩)، والبحر المحيط، (٢/٥٠٠انظر: المحرر الوجيز، (   )٣(

إِنََّما لفظ ال تفارقه المبالغة والتأكيد حيث وقع، ويصلح مع ذلك ). قال ابن عطية: ٣/١١٣(

  :على االنحصار صح ذلك وترتب كقولهللحصر، فإذا دخل يف قصة وساعد معناها   

           :وإذا كانت القصة ال  .] وغير ذلك من األمثلة٦، فصلت: ١٠٨[األنبياء

 ، وضرب أمثلة لذلك.للمبالغة والتأكيد فقط» إنما«تتأتى لالنحصار بقيت 

 ).٥/٤٨٩البحر المحيط، (   )٤(
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ها ال تدّل على الحصر بالوضـع، كمـا نَّ واّلذي نذهب إليه أَ « وقال يف موضع آخر:

اّلتي كّفت بما، فال فرق بين: لعّل زيـدا قـائم، ولعـّل مـا  الحصر ال يفهم من أخواهتا نَّ أَ 

ما يفهم من سياق نَّ زيد قائم، فكذلك: إّن زيدا قائم، وإّنما زيد قائم، وإذا فهم حصر، فإِ 

 .)١(»ما دّلت عليهنَّ إِ  نَّ الكالم ال أَ 

  وعند تفسيره لقوله تعالى:                    :األنبياء]

 : أنكر على الزمخشري قوله بدالهتا على الحصر.]١٠٨

ّال ه لـم يـوح إليـه شـيء إِ نَّـيقـال إِ  نْ ما داّلة على الحصر لـزم أَ نَّ ولو كانت إِ « وقال:

وال حجـة  ،)٢(»الّتوحيد، وذلك ال يصّح الحصر فيه إذ قد أوحى له أشـياء غيـر الّتوحيـد

، )٣(؛ ألّن الحصـر يف مثـل هـذه اآليـة حصـر مجـازي باعتبـار المقـامألبي حيان يف ذلـك

الحصر يف مثل هذا المقام ال تعني نفـي غيـر التوحيـد، بـل بيـان أهميـة التوحيـد  وإفادة

 حتى كأنه المتفرد بالوحي.

الحصر بحسب كّل مقام على مـا يناسـبه، فقـد يكـون هـذا « قال السمين الحلبي:

ء الواحدنيـة لشـيء جـرى مـن إنكـار الكفـار وحدانيتـه المقام يقتضـي الحصـر يف إيحـا

 .)٤(»ليه لها شيئااهللا لم يوح إِ  نَّ أَ تعالى، و

للحصر قوله  )مانَّ (إِ  نَّ ومن أحسن ما وقع له يف االستدالل على أَ « وقال السبكي:

  تعالى:                   :و لم تكن للحصر ها لنَّ فإِ  ؛]٢٠[آل عمران

                                           
 ).١/١٠، (البحر المحيط   )١(

 ).٧/٤٧٣المرجع السابق، (   )٢(

 ).١/١٣٩)، ومعرتك األقران، (٢/١٠٩انظر: اإلتقان، (   )٣(

 ).٨/٢١٥الدر المصون، (   )٤(
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تولوا فعليك البالغ، وهو عليه البالغ تولوا أو لم يتولوا،  نْ لكانت بمنزلة قولك: وإِ 

توليهم ال  نَّ ما الذي رتب على توليهم نفي غير البالغ، ليكون تسلية له ويعلم أَ نَّ وإِ 

 قال: وهكذا أمثال هذه اآلية مما يقطع الناظر بفهم الحصر منها. ،)١(»يضره

 ما غير الحصر والقصر والتوكيد:نَّ إلِ خرى دالالت أ

مـا) داللتهـا علـى التحقيـر والتقليـل بقطـع نَّ وذكر بعض العلمـاء أّن مـن معـاين (إِ 

 .)٢(النظر عما إذا كان فيها حصر أم ال

وشـرح السـيرايف قولـه يف ذلـك  ،)٣(فادهتا للتحقير والتقليـلإوقد أشار سيبويه إلى 

ن: أحدهما تحقير الشيء، واآلخر االقتصار عليه، فأما ما) تكون على وجهينَّ (إِ « فقال:

االقتصار عليه فقولك يف رجل اّدعي لـه الشـجاعة والكـرم واليسـار، فاعرتفـت بواحـد 

منها دون الباقي، وأثبته له فقلت: إّنما هو موسر أو إّنما هو شـجاع، فعلـى هـذا الوجـه 

ألنك أثبت لـه المسـير، وقـد  ؛ما سرت حتى أدخلهانَّ يرفع الفعل بعد (حتى) إذا قلت إِ 

 أداه إلى الدخول.

مـا تكلمـت وسـكت، وإّنمـا نَّ وأما تحقير الشيء فقولـك لمـن تحقـر صـنيعا لـه: إِ 

ما سـرت نَّ سرت فقعدت، لم يعتد بكالمه وال بسيره، فعلى هذا الوجه نصب سيبويه: إِ 

ألنـك لـم  ؛ألنه لم يعتد بسيره سيرا، فصار بمنزلة المنفي، ويقـبح الرفـع ؛حتى أدخلها

تجعــل الســير مؤديــا إلــى الــدخول، فيكــون منقطعــا بالــدخول، وإال نصــبت (يــدخل)، 

السير، يعنـي فيكون غاية السير، وهذا معنى قوله: ليس يف هذا اللفظ دليل على انقطاع 

                                           
 ).١/٣٥٨( ،السبكي وولدهاإلهباج يف شرح المنهاج،    )١(

 ).٩٨انظر: التقليل والتكثير يف العربية، (ص   )٢(

 ).٢١-٣/٢٠انظر: الكتاب، (   )٣(
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 .)١(»إذا رفعت مع التحقير

فقد نفيـت عـن نفسـك  »ما قمتنَّ إِ « قل ابن فارس عن الفراء أنه قال: إذا قلت:نو

فإنـك نفيـت القيـام عـن كـّل أحـد وأثبّتـه « نـامـا قـام أَ نَّ كّل فعـل إال القيـام، وإذا قلـت: إِ 

 .)٢(»لنفسك

مـا يكـون رّدا علـى نَّ ما) أهنا ال تكون ابتداء أبـدا، وإِ نَّ من معاين (إِ  نَّ ويرى الفّراء: أَ 

ذا ابتـداء ال يكـون هـ »مـا قـام أنـانَّ إِ «و ،»ما أنت إّال أخـي« قولك آخر، ومثل لها، فقال:

ه أخ ومـولّى وأشـياء أخـر، فنفـاه وأقـّر لـه نَّ ما يكون رّدا على آخر، كأّنه اّدعى أَ نَّ إِ و أبدا،

  .)٣(»ه كانت منك أشياء سوى القيام فنفيتها كلها ما خالل القيامنَّ باألخوة، أو زعم أَ 

مـا الـوالء لمـن نَّ إِ (: والذي قاله الفّراء صحيح، وحجته قولـه  قال ابن فارس:

يت يف سـياق التقليـل والتحقيـر، ولكنهـا ليسـت يف جميـع أمـا تـ مـا) كثيـراً نَّ و(إِ ، )٤()أعتق

مـا نَّ إِ (أحوالها ردا على كالم سابق، وقد يستدل لذلك بقول إمراة رفاعـة عـن زوجهـا: 

 .)٥()معه مثل هدبة الثوب

  ما) للتحقير، واستدل بقوله تعالى:نَّ وأنكر ابن فارس إفادة (إِ           

 .)٦(وقال: فأين التحقير ها هنا ]١٧١[النساء: 

                                           
 ).٣/٢١٥( ،السيرايف لكتاب،شرح ا   )١(

 ).٩٣الصاحبي يف فقه اللغة، (صانظر:    )٢(

 المرجع السابق.   )٣(

 ).١٤٩٣أخرجه البخاري، كتاب الزكاة، باب الصدقة على موالي أزواج النبي، حديث رقم: (   )٤(

 ).٢٦٣٩أخرجه البخاري، كتاب الشهادات، باب شهادة المختبي، حديث رقم: (   )٥(

 ).٩٤يف فقه اللغة، (صالصاحبي    )٦(
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٨٩ 

 مـا) تفيـد التحقيـرنَّ (إِ  نَّ كان يريد هبذا الكالم الرّد على من يرى بـأَ  نْ وابن فارس إِ 

والتقليل دائمـا، فاسـتدالله صـحيح، وإال فـال ينبغـي تجاهـل دور السـياق الـدال علـى 

 أخرى.معاين التحقير والتقليل يف مواضع 

مـا) سـنتحدث عنهـا يف المبحـث التـالي نَّ وهناك معاين ودالالت أخرى لكلمـة (إِ 

 .ما والقصر بغيرهانَّ عند حديثنا عن الفرق بين القصر بإِ 

* * * 
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 المبحث الثاين

 ما) والفرق بينها وبين غيرها من األدواتنَّ (إِ بـ وظيفة القصر

 

 .المطلب األول: تعريف القصر وبيان أنواعه* 

الحبس، يقال، قصرت اللقحة على فرسي، إذا جعلت لبنها له ال  صر يف اللغة:الق

  .)١(لغيره

ويسـمى األمـر األول:  ،)٢(»تخصيص شيء بشيء وحصـره فيـه« ويف االصطالح:

كقولنـا يف القصـر بـين المبتـدأ  ،مقصورا، والثـاين: مقصـورا عليـه، وهمـا طرفـا القصـر

وعّرفه معجم ، )٣(اً والفاعل، نحو: ما ضربت إال زيدما زيد قائم، وبين الفعل نَّ والخرب: إِ 

تخصـيص صـفة بموصـوف أو موصـوف بصـفة بطريقـة « المصطلحات العربية بقوله:

 .)٤(»معينة

 وأنواعه ثالثة:

 باعتبار الحقيقة والواقع، هو قسمان: األول:

يكون بحسـب الحقيقـة،  نَّ قصر حقيقي وإضايف؛ ألّن تخصيص شيء بشيء إّما أَ 

                                           
ــاف، (   )١( ــل الق ــراء، فص ــاب ال ــرب، ب ــان الع ــر: لس ــات)، و٩٨، ٥/٩٧انظ ــاين، التعريف ، للجرج

 ).١٧٥(ص

 ).١٧٥، للجرجاين، (صالتعريفاتانظر:    )٢(

 انظر: المرجع السابق.   )٣(

 ،»البـديع والبيـان والمعـاين«علـوم البالغـة )، وانظـر: ١٦٢معجم المصطلحات العربيـة، (ص  )٤(

 ).٣٤١(ص
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٩١ 

لــى غيــره أصــال، وهــو الحقيقــي، أو بحســب اإلضــافة إال يتجــاوزه  نْ مــر بــأَ ونفــس األ

ألّن الواقـع والتـاريخ  ؛مـا الشـاعر المتنبـينَّ والنسبة فقـط، وهـو غيـر الحقيقـي، نحـو: إِ 

 .)١(يثبتان شعراء كثيرون

 من حيث طرفاه، ينقسم إلى قسمين: الثاين:

ال كاتـب، أي ال إِ قصر موصوف على صفة، إمـا حقيقيـا، نحـو: مـا الجـاحظ  -١

، قــال )٢(صــفة لــه غيرهــا، وهــو عزيــز ال يكــاد يوجــد لتعــذر اإلحاطــة بصــفات الشــيء

، وهو ما »ّال رسولوما محّمد إِ « أو مجازيا، نحو: ،)٣(السيوطي: ولذا لم يقع يف التنزيل

ويقصـد  ألنه هو الذي يثري األساليب العربية، قال التفتـازاين: ؛يركز عليه علماء البيان

 .)٤(لمبالغة لعدم االعتداد بغير المذكوربه ا

قصر صفة على موصوف، حقيقيا، نحو: ال رازق إّال اهللا، ومجازيا، نحـو: ال  -٢

 .)٥(كاتب إال الجاحظ

 باعتبار حال المخاطب. الثالث:

وينقسم إلى ثالثة أقسام: قصـر إفـراد،  ،وهذا القسم خاص بالقصر اإلضايف فقط

 :وقصر قلب، وقصر تعيين

                                           
)، وأسـاليب البيـان، فضـل عبـاس، ١/١٥٢( ،، عتيقعلم المعاين)، و٨١انظر: المطول، (ص   )١(

 ).١٧١(ص

 ).١/٢١٢)، اإليضاح، (٣٨٣انظر: المطول، (ص   )٢(

 ).٢/١٠٦انظر: اإلتقان (  )٣(

 ).٣٨١انظر: المطول، (ص   )٤(

 ).٣٨١انظر: المرجع السابق، (ص  )٥(
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  يخاطب به من يعتقد الّشركة نحو: ل:فاألو            :١٩[األنعام[ 

 سبحانه يف األلوهّية. ردا على من يعتقد اشرتاك األصنام مع الّله

       يخاطب به من يعتقد عكس ما يثبت له، نحو: والثاين:

 أنه يحيى ويميت دون الّله سبحانه. ادعىالنمرود اّلذي ردا على  ]٢٥٨[البقرة: 

يخاطـب بــه مـن كــان مـرتددا أو شــاكا يف الحكـم، نحــو: زيـد كاتــب ال والّثالـث: 

 .)١(شاعر، ردا على من يشك يف أمر زيد

 

 .المطلب الثاين: طرق القصر والفرق بينها عموما* 

اإلتقـان إلـى أربعـة  عرفت العرب طرقا كثيرة للقصر، أوصلها السيوطي يف كتابـه

 :)٣(، ولكن المشهور منها يف كتب البالغة أربعة)٢(عشر طريقا

 العطف: األول:

مـا زيـد كاتبـا « ، أو»زيد شاعر ال كاتـب«كقولك يف قصر الموصوف على الصفة 

مـا عمـرو قائمـا « أو ،»زيد قائم ال عمرو« . ويف قصر الصفة على الموصوف»بل شاعر

 .)٤(»بل زيد

 .ي مع االستثناءالنف الثاين:

، ويف قصـر الصـفة »مـا زيـد إال شـاعر« كقولك يف قصر الموصوف على الصـفة:

                                           
 ).٢/١٠٧)، واإلتقان، (١/٢١٨)، واإليضاح، (١/٢٨٨انظر: مفتاح العلوم، (   )١(

 ).١١٢-٢/١٠٧، (اإلتقان انظر:   )٢(

 )، وما بعدها.١/٢١٥)، واإليضاح، (١/٢٨٨انظر: مفتاح العلوم، (   )٣(

 .ةجع السابقاالمر   )٤(
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٩٣ 

 .)١(»ما قائم إال زيد« على الموصوف

 (إّنما):ـالقصر ب الثالث:

، ويف قصر الصفة على »إّنما زيد كاتب« كقولك يف قصر الموصوف على الصفة:

 .)٢(»ما قائم زيدنَّ إِ « الموصوف

 حّقه التأخيرتقديم ما  الرابع:

  نحو:            :إّياك: األولى مفعول به لفعل ، ]٥[الفاتحة

، واألصل يف المفعول به أن يكون )نستعين(وإّياك: الثانية مفعول به لفعل  )،نعبد(

 عن عامله. متأخراً 

ة، فـالمعنى: ال بالعبـادة واالسـتعان قالوا: دّل هذا التقديم على تخصـيص اهللا 

 .)٣(نعبد إّال إّياك، وال نستعين إّال بك

 :الفرق بين هذه الطرق عموم�

 وهذه الطرق تختلف من وجوه أبرزها:

داللة الثالثة األولى على القصر والتخصيص بواسطة الوضع اللغوي  نَّ أَ  األول:

 دون الرابع.

  ه نَّـوق: بمعنـى أَ وأما داللة الرابع: وهـو التقـديم فبواسـطة الفحـوى، وحكـم الـذ

اصــطالح البلغــاء  نَّ أَ  لــم يعــرف نْ إذا تأملــه مــن لــه الــذوق الســليم فهــم منــه القصــر وإِ 

                                           
 ).١/٢١٦انظر: اإليضاح، (  )١(

 انظر: المرجع السابق.  )٢(

)، والبالغــة ١/٦٥)، والتســهيل، (١/٢٠٨بيــر، ()، والتفســير الك١/١٢انظــر: الكشــاف، (  )٣(

 ).١/٥٣٧العربية، (
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٩٤  

 .)١(كذلك

يدل على المثبـت والمنفـي جميعـا  نْ [وهو العطف] أَ  األصل يف األول نَّ أَ  الثاين:

م زيـد يعلـ« بالنص، فال يرتك ذلك إال كراهة اإلطناب يف مقام االختصار، كمـا إذا قيـل

، ويف »زيـد يعلـم النحـو ال غيـر« فتقـول فيـه: ،»النحو والتصريف والعروض والقـوايف

ال غير النحو [أي ال الصرف وال العروض، وال القـوايف]، وأمـا « ، أي»ليس إال« معناه

 .)٢(»التقديم] فتدل بالنص على المثبت دون المنفي - ما وإال -[إّنما  الثالثة الباقية

غير مستفاد نصا، بـل بمعنـى أنـه ال يـذكر بعـده  يى أن النفوال نعن« قال السبكي:

 .)٣(»المنفى يف األول رغبة يف اإليجاز، وقد يرتك النص على يالتصريح بالنف

ه يليها المقصور دائما وجوبا، فإذا قلت: نَّ ّنما) فإِ (إِ ـه إذا كان المقصور بنَّ أَ  الثالث:

مـا المتنبـي نَّ المتنبـي، وإذا قلـت: (إِ ما الشاعر المتنبـي) فأنـت قصـرت الشـعر علـى نَّ (إِ 

 الشاعر)، فأنت قصرت المتنبي على الشعر.

(ما وإال) كان المقصـور عليـه بعـد إال غالبـا، ـوإذا كان القّصر بالنفي واالستثناء ب

ونحو: (ما شاعر  (ما المتنبي إال شاعر)، المتنبي مقصور، وشاعر: مقصور عليه، نحو:

 .)٤(المتنبي مقصور عليهإال المتنبي)، شاعر مقصور، و

(ال) كـان المقصـور عليـه قبلهـا نحـو: جـاء ـوإذا كان القصر عن طريق العطـف بـ

 .فهنا قصرت المجيء على محمد محمد ال خالد،

                                           
 ).١/٢١٧)، واإليضاح، (١/٣٩٣انظر: المطول، (   )١(

 ).١/٢١٨انظر: اإليضاح، (   )٢(

 ).١/٤٠٨، (عروس األفراح يف شرح تلخيص المفتاح   )٣(

 ).١/٣٨١انظر: البالغة فنوهنا وأفناهنا، (  )٤(
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٩٥ 

(لكن) أو (بـل) فـإّن المقصـور عليـه يكـون مـا بعـدهما دائمـا ـوإذا كان العطف بـ

 ال أجيد الخطابة لكن الشعر. نحو:

 .)١(ما جاء محمد بل محمود

 

 .ما) والقصر بغيرها من األدواتنَّ المطلب الثالث: الفرق بين القصر ب(إِ * 

بالوقوف على أبحاث علماء اللغة والبالغة والتفسير نجد عّدة فروق بين الحّصر 

 .ما وغيرهانَّ بإِ 

 ومن أهم هذه الفروق ما يلي:

ما) يأيت النفي فيه نَّ (إِ ـما والقصر بالعطف، فالقصر بنَّ هناك فرق بين القصر بإِ  :أوالً 

ه ليس بالخطيب نَّ ما خالد كاتب، فأنت تفهم من هذا القول أَ نَّ دفعة واحدة، فإذا قلت: إِ 

مـا يفهـم شـيئا فشـيئا، نَّ النفي فيها لـيس كـذلك، وإِ  نَّ وال الشاعر، أّما طريقة العطف، فإِ 

مـا المخاطـب ال يفهـم مـن هـذا نفـي الصـفات األخـرى ك نَّ فإذا قلت: خالد كاتب، فإِ 

يت بـالعطف فتقـول: ال أمـا يفهـم ذلـك بعـد أن تـنَّ ما خالد كاتـب، وإِ نَّ يفهم من قولك: إِ 

 .)٢(شاعر وال خطيب

هـا تفيـد يف الكـالم نَّ اعلـم أَ « مـا) بقولـه:نَّ وهذا ما قرره الجرجاين يف حديثه عـن (إِ 

نـه ، عقـل م»مـا جـاءين زيـدنَّ إِ « بعدها إيجاب الفعل لشيء، ونفيه عن غيره، فـإذا قلـت:

 ن يكون الجاين غيره، فمعنى الكالم معها شبيه بالمعنى يف قولك:تنفي أَ  نْ ك أردت أَ نَّ أَ 

                                           
 ).١٤٦، (صعتيق، علم المعاين، و)١/٣٨١فناهنا، (البالغة فنوهنا وأانظر:    )١(

 ).١٧٧)، وأساليب البيان، (ص١/٣٨٤انظر: البالغة فنوهنا وأفناهنا، (  )٢(
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٩٦  

، إال أّن لهـا مزّيـة، وهـي أّنـك تعقـل معهـا إيجـاب الفعـل لشـيء »جاءين زيد ال عمرو«

جـاءين زيـد ال « ونفيه عن غيره دفعة واحـدة يف حـال واحـدة، ولـيس كـذلك األمـر يف:

 .)١(»يف حالين ، فإّنك تعقلهما»عمرو

ــأَ  :ثانيــ� ــ نْ أَ ه يمكــن نَّ ــة بعــد (إِ أت مــا يســود األقويــاء ال نَّ مــا) فتقــول: إِ نَّ يت ال النافي

 ال األقوياء ال الضعفاء.ال)، فال يقال: ما يسود إِ (إِ و يت بعد (ما)أالضعفاء، ولكنّها ال ت

، فـال وهذا ما قـرره علمـاء البالغـة بقـولهم: والنفـي ال يجـامع النفـي واالسـتثناء

 .)٢(ال زيد ال عمروال قائم ال قاعد وال ما يقوم إِ يصح ما زيد إِ 

تجمــع األداتــان معــا،  نْ (ال) أداة نفــي، وال ينبغــي أَ و (مــا) أداة نفــي نَّ أَ  :والســبب

تجتمـع معهـا أداة  نْ وليس ذلك يف (ما) وحدها بل أي أداة تدل علـى النفـي ال يجـوز أَ 

 ئتقـول: لـم يجـ نْ ت إال بشر ال ملك، كما ال يجـوز أَ أن نْ تقول: إِ  نْ أخرى، فال يجوز أَ 

  خالد ال أحمد.ّال إِ 

ومثل إال (غير)، فال يقال: ما يف القاعـة غيـر طالـب ال طالبـان، ولكـن ذلـك كلـه 

 . )٣( يجوز بعد إّنما

  وقــد يقــع مثــل ذلــك يف تراكيــب المصــنفين ال يف كــالم البلغــاء « قــال التفتــازاين:

 شرط المنفي بال العاطفة على ما صّرح بـه يف (المفتـاح) نَّ ألَ  ؛الذين يستشهد بكالمهم

  ال يكــون ذلــك المنفــي منفيــا قبلهــا بغيرهــا مــن أدوات النفــي  نْ (دالئــل اإلعجــاز) أَ و

  ألّنهــا موضــوعة ألن تنفــي هبــا مــا أوجبتــه لمتبــوع ال ألن تعيــد هبــا النفــي يف شــيء قــد 

                                           
 ).٣٣٥دالئل اإلعجاز، (ص   )١(

 ).٣٩٤)، والمطول، (ص١/٢١٨)، واإليضاح، (٢٩٣، ١/٢٩٢انظر: مفتاح العلوم، (  )٢(

 ).٣٨٥-١/٣٨٤انظر: البالغة فنوهنا وأفناهنا، (   )٣(
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٩٧ 

زيدا ضـربت «و ،»ما زيد كاتب ال شاعرنَّ إِ « ، ولكنه يجامع إّنما والتقديم، فيقال:)١(نفيته

 .)٢(»ال عمرو

ه إذا كان الفعل بعدها فعال ال يصّح إّال نَّ يعلم: أَ  نْ ومما يجب أَ « وقال الجرجاين:

ّال من أولي ه ال يكون إِ نَّ من المذكور وال يكون من غيره، كالتذّكر الذي يعلم أَ 

ا ال يختّص بالمذكور وتصح من فيه، كما يحسن فيم »بال« األلباب، لم يحسن العطف

، كما »ما يتذّكر أولو األلباب ال الجهالنَّ إِ « غيره، تفسير هذا: أنه ال يحسن أن تقول:

النّفي فيما نحن فيه:  نَّ وقال أيضا: ثم إِ ، )٣(»ما يجيء زيد ال عمرونَّ إِ « يحسن أن تقول:

ما جاءين زيد ال نَّ إِ « ولك:النّفي يتقّدم تارة ويتأّخر أخرى، فمثال التأخير ما تراه يف ق

 ، وكقوله تعالى: »عمرو        :٢١[الغاشية[.  

 .)٤(»ما جاءين عمرونَّ ما جاءين زيد، وإِ « ومثال الّتقديم قولك:

مــا) تســتعمل للشــيء الــذي يعلمــه المخاطــب وال ينكــره، قــال نَّ أن (إِ  :ثالثــ�

، )٥(ما هو صاحبك القديم لمن يعلم ذلك ويقّر بهما هو أخوك وإنّ نَّ الخطيب: كقولك: إِ 

 أو حينما ننزل المخاطب هذه المنزلة.

ن يكون مّما يجهله وما يستعمل له النّفي واالستثناء على العكس فأصله أَ 

  المخاطب وينكره، نحو قوله تعالى:             :٦(]٦٢[آل عمران(.  

                                           
 ).٣٩٤المطول، (ص   )١(

 ).٣٩٥المرجع السابق، (ص   )٢(

 ).٣٥٣دالئل اإلعجاز، (ص   )٣(

 المرجع السابق.   )٤(

 ).١/٢١٨اإليضاح يف علوم البالغة، (   )٥(

 ).١٠٦٤)، والربهان يف علوم القرآن، (ص١/٢٩٤انظر: المرجع السابق، ومفتاح العلوم (   )٦(
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٩٨  

ل المعلوم منزلة المجهول العتبار مناسب فيستعمل له قد ينز« شي:قال الزرك

  النّفي واالستثناء نحو:            :وقال: وقد ينّزل  ،]١٤٤[آل عمران

 المجهول منزلة المعلوم الّدعاء المتكّلم ظهوره فيستعمل له إّنما كقوله تعالى:   

         :١(»]١١[البقرة(. 

وما ذكره علماء البالغة يف هذه المسألة هو ما قرره الجرجاين يف دالئـل اإلعجـاز 

تجـيء لخـرب ال يجهلـه المخاطـب وال يـدفع  نْ علـى أَ  »مـانَّ إِ « موضوع نَّ علم أَ ا« بقوله:

 .)٢(»صّحته، أو ال ينّزل هذه المنزلة

مـا هـو نَّ إِ «و ،»مـا هـو أخـوكنَّ إِ « ك تقـول للرجـل:نَّ تفسير ذلك أَ « قال الجرجاين:

: ال تقوله لمن يجهل ذلك ويدفع صّحته، ولكن لمن يعلمه ويقّر به، »صاحبك القديم

  .)٣(»تنّبهه للذي يجب عليه من حّق، األخ وحرمة الصاحب نْ ك تريد أَ نَّ إّال أَ 

  ومّثل لذلك من القرآن بقوله تعالى:         ٣٦: [األنعام[ ،

 وقوله:              :وقوله:]١١[يس ،             

 .]٤٥[النازعات: 

ه ال تكـون نَّـكّل عاقل يعلـم أَ  نَّ كّل ذلك تذكير بأمر ثابت معلوم، وذلك أَ « وقال:

ّن من لم يسمع ولم يعقل لـم ليه، وأَ إِ  يقال له ويدعى ال ممن يسمع ويعقل مااستجابة إِ 

ما يكون إنذارا ويكون له تـأثير، إذا كـان مـع مـن نَّ اإلنذار إِ  نَّ يستجب، وكذلك معلوم أَ 

يؤمن بـاهللا ويخشـاه ويصـّدق بالبعـث والسـاعة، فأّمـا الكـافر الجاهـل، فاإلنـذار وتـرك 

                                           
 ).١٠٦٤(صالربهان يف علوم القرآن،    )١(

 ).٣٣٠دالئل اإلعجاز، (ص   )٢(

 المرجع السابق.   )٣(
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٩٩ 

 .)١(»اإلنذار معه واحد

 المخاطب وال ينكره بحال.فهذا مثال ما الخرب فيه خرب بأمر يعلمه 

فقـد مّثـل لـه الجرجـاين  وأّما مثال ما ينّزل منزلـة العـالم بالشـيء غيـر المنكـر لـه،

 قول الشاعر: مثلة متعددة، منها،أب

  مـــــا مصـــــعب شـــــهاب مـــــننَّ إِ 

 

ــاء * ــه الظلم ــن وجه ــت ع   )٢(اهللا تجّل

عـادة ه أمـر ظـاهر معلـوم للجميـع، علـى نَّـاّدعى يف كون الممدوح هبذه الصـفة، أَ  

الشعراء إذا مدحوا أن يّدعوا يف األوصاف التي يذكرون هبا الممدوحين أهنا ثابتة لهـم، 

 .)٣(وأّنهم قد شهروا هبا، وأهنم لم يصفوا إّال بالمعلوم الظاهر الذي ال يدفعه أحد

ما) أهنا تفيد التعريض مع إفادهتا القصر، وعلى هذا قوله نَّ من أحكام (إِ  :رابع�

 تعالى:             :وقوله: ]٣٦[األنعام ،               

  ، وقوله:]١٩ [الرعد:             :ليس المقصود منها ]٤٥[النازعات ،

لذين ال يستجيبون، وال ما يقصد أمر آخر وهو التعريض هبؤالء انَّ ظاهر اللفظ وإِ 

 .)٤(يتذكرون، وال يستفيدون من اإلنذار

 قال الجرجاين:، )٥(وقد أشار علماء البالغة أّن التعريض من أحسن مواقعها

                                           
 ).٣٣٠دالئل اإلعجاز، (ص   )١(

منسوب يف هامش دالئـل اإلعجـاز وغيـره، لعبـداهللا بـن قـيس يف ديوانـه مـن قصـيدة يمـدح هبـا    )٢(

 مصعب بن عمير.

 ).٣٣١دالئل اإلعجاز، (ص   )٣(

 ).٤٠)، والمطول، (ص٣٥٤انظر: المرجع السابق، (ص   )٤(

 ).٥٦٢، ١/٥٠، (عربشاه الحنفي ،األطول)، و١/٤١٢، (عروس األفراحانظر:    )٥(
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ك إذا استقريت وجدهتا أقوى ما تكون وأعلق ما ترى بالقلب، إذا كان ال يراد نَّ اعلم أَ «

ليس  نْ ّنا نعلم أَ مقتضاه، نحو أَ  بالكالم بعدها نفس معناه، ولكّن التعريض بأمر هو

 الغرض من قوله تعالى:               :يعلم الّسامعون ظاهر  نْ ، أَ ]٩[الزمر

هم من فرط العناد ومن غلبة الهوى عليهم، يف نَّ ن يقال إِ يذّم الكّفار، وأَ  نْ معناه، ولكن أَ 

ينظروا ويتذّكروا، كنتم كمن  نْ طمعتم منهم يف أَ  نْ كم إِ نَّ حكم من ليس بذي عقل، وإِ 

 .)١(»طمع يف ذلك من غير أولي األلباب

 الذي ذكـرت لـك، ال يحصـل مـن دون هذا التعريض نَّ العجب يف أَ  نَّ وقال: ثم إِ 

، لم يدل ما دّل عليه يف اآلية، وإن كـان الكـالم »يتذّكر أولو األلباب« ، فلو قلت:»مانَّ إِ «

 .»مانَّ إِ « ه ليس فيهنَّ سه، وليس إّال أَ لم يتغير يف نف

تضـّمن الكـالم معنـى النفـي  نْ أَ  »مانَّ إِ « من شأن نَّ ألَ  ثم بين السبب يف ذلك فقال:

من بعد اإلثبات، والتصـريح بامتنـاع التـذّكر مّمـن ال يعقـل، وإذا أسـقطت مـن الكـالم 

هم يتـذّكرون، ولـم نَّ ، كان مجرد وصف ألولي األلباب بـأَ »يتذكر أولوا األلباب« فقيل:

 يكن فيه معنى نفي للتذّكر عّمن ليس منهم.

ه نَّـهذا موضع فيه دقة وغمـوض، وهـو مّمـا ال يكـاد يقـع يف نفـس أحـد أَ  نَّ وبين أَ 

 .)٢(يتعّرف سببه ويبحث عن حقيقة األمر فيه نْ ينبغي أَ 

يدفعـه  ه مـن الصـّحة بحيـث النَّـه معلـوم ويـّدعي أَ نَّ ما) أَ نَّ ومن أحكام (إِ  :خامس�

  دافع، كقوله:

                                           
 ).٣٥٤دالئل اإلعجاز، (ص   )١(

 انظر: المرجع السابق.   )٢(
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 .)١(ما مصعب شهاب من اهللانَّ إِ 

   ى:ومن ذلك قوله تعال قال الجرجاين:                  

        :ّنهم ما) لتدّل على أهنم حين اّدعوا ألنفسهم أَ نَّ دخلت (إِ  ،]١١[البقرة

ّكد األمر يف ظاهرا معلوما، ولذلك أَ  مراً هنم يّدعون من ذلك أَ روا أَ مصلحون، أظه

الذي هو للتأكيد،  »إنّ « الذي هو للتنبيه وبين »الأَ « تكذيبهم والرّد عليهم، فجمع بين

  فقيل:                   :٢(]١٢[البقرة(. 

* * * 

                                           
)، ١/٦٥، كمـا يف: المحاسـن واألضـداد، (عبد اهللا بن قيس الرقياتهذا صدر بيت منسوب: ل   )١(

ـــــربد، ( ـــــل، للم ـــــي ٣/١٩٩والكام ـــــعر ألب ـــــد الش ـــــرج، ()، ونق ـــــدة، ١/٧١الف   )، والعم

 ).٧/٨٣)، وهناية األرب (١/٢٦٥)، وسّر الفصاحة للخفاجي (١/٧١البن رشيق (

 ).٣٥٨دالئل اإلعجاز، (ص   )٢(
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 المبحث الثالث

 ما) ووظيفتها البيانيةنَّ (إِ ـراسة تطبيقية للقصر بد

 

عرفنا مما سبق أهمية القصر يف علم المعاين، وأهمية األغراض التـي تؤديهـا كـل 

طريقة منه، ودقة الفروق بينها، ويبقى اآلن أن ندرس بعض األمثلة من اآليات القرآنية 

ما) تـدل علـى نَّ كلمة (إِ  نَّ وبما أَ ما) لنتعرف على بعض أسرارها، نَّ (إِ ـوجاء التعبير فيها ب

 هذا المبحث سينحصر يف مطلبين: نَّ معنيين أساسيين هما: الحصر والتوكيد، فإِ 

مـا مــن حيـث تقـديم اللفــظ نَّ األثـر البالغـي الــذي يؤديـة القصـر بإِ  المطلـب األول:* 

 وتأخيره.

 واألمثلة على ذلك كثيرة، ومنها:

  :قوله تعالى -١                                      

 .]١٠[الحجرات: 

ألّن شأن  ؛فهذه اآلية فيها داللة قوية على تقرر وجوب األخوة بين المسلمين

ك، ما) أن تجيء لخرب ال يجهله المخاطب، وال يدفع صحته، أو لما ينّزل منزلة ذلنَّ (إِ 

، )١(وساق عليه شواهد كثيرة من القرآن »دالئل اإلعجاز« القاهر يف كما قال الشيخ عبد

  فلذلك كان قوله تعالى:            َمعنى األخوة بينهم معلوم  نَّ مفيد أ

 أعظم عالمات اإليمان: األخوة، فالمؤمنون أخوة ال متقاطعون، نَّ ومعناه أَ ، )٢(مقّرر

 وال متدابرون.

                                           
 ).٣٣٢-٣٣٠(صدالئل اإلعجاز،    )١(

 ).٢٦/٢٤٣انظر: التحرير والتنوير (   )٢(
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فاآلية الكريمة تنبيه للمؤمنين لما يجب علـيهم مـن حـّق األخـوة وحرمتهـا، ولـو 

ال بـين المـؤمنين رابطة األخوة ال تكون إِ  نَّ قيل: إّنما األخوة المؤمنون، لكان المعنى أَ 

األخوة رابطة قد تكون بين المؤمنين، وقد تكون بـين  نَّ وحدهم، وهذا غير صحيح، فإِ 

 غيرهم.

ولو جـاء الـنظم علـى غيـر هـذا،  اآلية ال تنفي أن يكون بين غير المؤمنين أخوة،ف

ما األخوة المؤمنون؛ فالمعنى حينئذ قصر األخوة علـى المـؤمنين، وكـأن كـّل نَّ وقيل: إِ 

ألن أســباب  ؛ولكــن القــرآن لــم يقــل ذلــك ؛أخــوة بــين غيــر المــؤمنين ال تســمى أخــوة

 .)١(نكرها القرآن الكريماألخوة من الدم والرضاع وغيرهما ال ي

  وقوله تعالى: -٢                   :٢٨[فاطر[. 

الذي يخاف اهللا تعالى ويخشاه، هم العالمون بمـا يليـق بذاتـه  نَّ فهذه اآلية تثبت أَ 

تعـالى،  وصفاته، من تقديس وطاعة وإخالص يف العبادة، أما الجاهلون بذاته وصـفاته

فال يخشونه وال يخافون عقابه؛ النطماس بصائرهم واستحواذ الشيطان عليهم، وكفى 

 .)٢(هبذه الجملة الكريمة مدحا للعلماء، حيث قصر سبحانه خشيته عليهم

العلمــاء هــم الــذين يخشــون اهللا أكثــر مــن غيــرهم مــن  نَّ فمعنــى اآليــة الكريمــة أَ 

العلمـاء يخشـون اهللا وال  نَّ اهللا، لكـان المعنـى: أَ ما العلماء يخشون نَّ الناس، ولو قيل: إِ 

 يخشون غيره، وليس هذا المعنى مقصودا يف اآلية الكريمة.

ك إذا نَّ فإِ « فقال: خير يف هذا النظم الكريم،أوقد بين الزمخشري أثر التقديم والت

                                           
 ).٧٥)، وإعجاز القرآن الكريم، (ص١٧٩انظر: أساليب البيان، (ص   )١(

ـــر:    )٢( ـــليمانظ ـــل الس ـــاد العق ـــيط)، و٥/٣٩٥، (إرش ـــير الوس ـــاوي، التفس ـــيد طنط ـــد س ، محم

)١١/٣٤٥.( 
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هم الذين يخشون اهللا من بين عباده  نَّ كان المعنى: إِ ، قدمت اسم اهللا وأخرت العلماء

هم ال يخشون إال نَ وإذا عملت على العكس انقلب المعنى إلى أَ  ،العلماء دون غيرهم

 : اهللا، كقوله تعالى                :١(»وهما معنيان مختلفان ]٣٩[األحزاب(. 

ــة الكريمــة إِ  ــّين الغــرض أَ  نَّ مــا كــان ألجــل أَ نَّ فتقــديم اســم اهللا تعــالى يف اآلي ن يب

هم العلماء خاصة دون غيـرهم؛ ولـو أخـر ذكـر اسـم اهللا نَّ لخاشعون من هم؟ ويخرب بأَ ا

اهللا، لصار المعنى على ّضد ما هـو عليـه اآلن،  ما يخشى العلماءُ نَّ وقّدم العلماء فقيل: إِ 

ه اهللا تعـالى دون غيـره، ولـم يجـب نَّ ولصار الغرض بيان المخشي من هو، واإلخبار بأَ 

يكونوا مخصوصـين  نْ شية من اهللا تعالى مقصورة على العلماء، وأَ تكون الخ نْ حينئذ أَ 

غيـر العلمـاء يخشـون اهللا تعـالى  نَّ هبا كما هو الغرض يف اآلية؛ بل كان يكون المعنـى أَ 

ال اهللا هم مع خشيتهم هللا تعـالى يخشـون معـه غيـره، والعلمـاء ال يخشـون إٍ نَّ ال أَ إِ  ؛أيضا

 .)٢(تعالى

ْن كاَن قد جاَء يف التنزيِل يف غيِر هذه اآلية كقولِه عنى وإِ وهذا الم« قال الجرجاين:

 تعالى:                 :فليس هو الغرَض يف اآلية، وال اللفظ ]٣٩[األحزاب ،

بمحتمل له البتّة، ومن أجاز حملها عليه، كان قد أبطل فائدة التقديم، وسّوى بين قوله 

 تعالى:                    :ما يخشى نَّ إِ « وبين أن يقال: ،]٢٨[فاطر

 »ما ضرب زيدا إال عمرو« يسّوي بين قولنا: نْ وإذا سّوى بينهما، لزمه أَ  ،»اهللا العلماءُ 

 .)٣(»، وذلك ما ال شبهة يف آمتناعه»ما ضرب عمرو إّال زيدا« وبين:

                                           
 ).٥/٤١٥الكشاف، (   )١(

 ).٣/٨٦)، ومدارك التنزيل (٣٣٨انظر: دالئل اإلعجاز، (ص  )٢(

 ).٣٣٩دالئل اإلعجاز، (ص   )٣(
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  :قوله تعالىو -٣                            

               :١٨[التوبة[. 

ه إذا قـّدم نَّـوالقاعدة أَ  ،فهذه اآلية مثل اآلية التي قبلها، قدم المفعول على الفاعل

اآلية جاءت  نَّ كان الرتكيز على الفاعل، وهم المؤمنون، وذلك أَ  المفعول على الفاعل

لهم عمارة المسـجد الحـرام، والمعنـى: ليسـت  نَّ ردا على المشركين الذين يزعمون أَ 

ما عمارهتا باإليمان باهللا واليـوم اآلخـر، وإقامـة نَّ إِ و ما تظنون؛للمسجد الحرام العمارة 

 داء الفرائض ونحو ذلك.أالشعائر و

ولكنهــا ال تنفــي عــن  ؛هنــا فاآليــة تقصــر عمــارة المســاجد علــى المــؤمنين ومــن

ما يعمر المؤمنون مساجد نَّ إِ « ولو قيل: ،المؤمنين أي نوع من أنواع العمارة يف األرض

غير المساجد، وهذا المعنـى يف العمارة لكان المعنى أّن المؤمنين ال يعنون بشيء  »اهللا

 .)١(به التعبير يف القرآن الكريم غير مراد وال صحيح، ولذلك لم يأت

مجـيء صـيغة القصـر فيهـا مـؤذن بـأّن المقصـود إقصـاء فـرق « قال ابـن عاشـور:

يعمروا مسـاجد الّلـه، غيـر المشـركين اّلـذين كـان إقصـاؤهم بالّصـريح،  أخرى عن أنْ 

ألّن مجمــوع  ؛يكــون المــراد مــن الموصــول وصــلته خصــوص المســلمين فتعــّين أنْ 

 الّصلة ال يثبت لغيـرهم، فـاليهود والنّصـارى آمنـوا بالّلـه واليـوم الّصفات المذكورة يف

ألّن المقصــود بالّصــالة والّزكــاة  ؛اآلخــر لكــنّهم لــم يقيمــوا الّصــالة ولــم يؤتــوا الّزكــاة

  .)٢(»العبادتان المعهودتان هبذين االسمين والمفروضتان يف اإلسالم

                                           
 .)١٨٢)، وأساليب البيان، (ص١/٣٩٧انظر: البالغة فنوهنا وأفناهنا، (   )١(

 ).٦/١٤١التحرير والتنوير، (   )٢(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

ا البيانية فإني القرآن الكرميـما وأحكامها اللغوية ودالال  

١٠٦  

  قوله تعالى: و -٤                             

                                  :٣٣[األعراف[. 

الرتكيز علـى المفعـول، وعلـى ولذلك فـ ل؛يف هذه اآلية قدم الفاعل على المفعو

اهللا تعالى حـّرم الفـواحش ال غيرهـا مـن الطيبـات والزينـة، وقـد  نَّ هذا األساس نفهم أَ 

 ،على الذين يحرمون على أنفسهم الطيبات من الرزق والزينة الحـالل جاءت اآلية رداً 

 .)١( رماتفلما بين يف اآلية التي قبلها َأنَّ الذي حرموه ليس بحرام بين هنا أنواع المح

نـزع مـن  اً مـا حرمـوه لـيس بحـرام فتقـرر ذلـك تقـرر نَّ لمـا بـين أَ « وقال البقـاعي:

النفوس ما كانت ألفته من خالفه، ومحا من القلوب ما كانـت أشـربته مـن ضـده؛ كـان 

  كأنه قيل: فماذا حرم اهللا الذي ليس التحريم إال إليه؟

 فقال: ، )٢(»لم يحرم غيرهه نَّ يجيبهم عن ذلك ويزيدهم بأَ  نْ فأمره تعالى بأَ     

                                              

                    ٣٣عراف: [األ[. 

والمعنى: قل لهم، يا محمد: إن ربي لم يحرم عليكم مـا حـرمتم علـى أنفسـكم، 

ا والبـاطن، والشـرك بـاهللا (سـبحانه) مـا لـيس هـما حرم عليكم الفـواحش، الظـاهر مننَّ إِ 

معكـم بــه حجـة، وقــولكم علـى اهللا مــا ال تعملـون، وحــرم علـيكم اإلثــم والبغـي بغيــر 

 .)٣(الحق

الفـواحش حّرمهـا اهللا ال  نَّ ما حّرم الفواحش ربي، لكان المعنى: أَ نَّ ولو أنه قيل: إِ 

                                           
 انظر: مناسبة هذه اآلية التي قبلها.   )١(

 ).٣/٢٧نظم الدرر، (   )٢(

 ).٤/٢٣٤٦، (لهداية إلى بلوغ النهايةا انظر:   )٣(
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هم هـم الـذين حرمـوا الفـواحش، وهـذا غيـر نَّ أَ على الذين يّدعون  اً غيره، وكان هذا رد

 .)١(مقصود هنا وال مراد

 قوله تعالى:  -٥                   :وقوله ،]٤٠[الرعد  :  

                         :٩٣[التوبة[. 

(علينا) على المبتدأ الـذي هـو و ،في اآلية األولى قّدم الخرب الذي هو: (عليك)ف

والتقدير: عليك البالغ ال غيـره  ،)٢((الحساب) فكان االختصاص يف المبتدأو ،(البالغ)

 .)٣(زال اآليات أو من تعجيل العذابمن إن

ك تبلـغ دعـوة اهللا وحـدك وال يجـوز نَّـلكان معنـاه أَ  »ما البالغ عليكنَّ إِ « ولو قال:

ألّن المـؤمنين جميعـا علـيهم  ؛يبلغ هذه الـدعوة، وهـذا لـيس صـحيحا نْ ألحد غيرك أَ 

 .)٤(واجب التبليغ

يف موضعه، فلم يقّدمه على المبتدأ  »على الذين« ويف اآلية الثانية ترك الخرب وهو

 ولـــذلك كـــان االختصـــاص يف الخـــرب دون المبتـــدأ الـــذي هـــو »الســـبيل« الـــذي هـــو

 .)٥(»السبيل«

فحصرت اآلية السبيل يف كونه على الذين يستأذنونك وهم أغنيـاء، والمعنـى: ال 

 وهـم« سبيل باللوم وغيره إال على الذين يطلبون إذنـك يف التخلـف عنـك راغبـين فيـه

                                           
 ).١٨٢)، وأساليب البيان، (ص٣٩٨-١/٣٩٧البالغة فنوهنا وأفناهنا، ( انظر:   )١(

 ).٣٤٥دالئل اإلعجاز، (ص انظر:   )٢(

 ).٧/٣٩٣التحرير والتنوير، ( انظر:   )٣(

 ).٧٧إعجاز القرآن، (ص انظر:   )٤(

 ).٣٤٥دالئل اإلعجاز، (ص انظر:   )٥(
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 .)١(أي فال عذر لهم يف التخلف عنك وعدم مواساتك »أغنياء

 قوله تعالى:  -٦                                   

 .]٢٧٥[البقرة: 

مـا نَّ يقـال: إِ  نْ قتضـى الظـاهر أَ م نَّ يف اآلية سؤال مشهور يف كتب التفسير، وهـو: أَ 

مـا نَّ إِ (الّربا مثل البيع؛ إذ الكالم يف الربا ال يف البيـع، فلمـاذا خـالفوا يف التعبيـر، وقـالوا: 

 ؟)البيع مثل الّربا

إباحة الربا من  نَّ يبينوا أَ  نْ هم أرادوا أَ نَّ من أسرار هذه اآلية أَ  نَّ والجواب: أَ 

     ا أو يجهلها أحد، ولذا كان تعبيرهم:المسلمات التي ال ينبغي أن ينكره

   ِما جعلوا الربا أصال، وعربوا يف الحصر نَّ ، ولم يقولوا: ما الربا إال مثل البيع، وإ

، )٢(ها تستعمل يف الشيء الذي ال يجهله المخاطب وال ينكرهنَّ ما) التي من أحكامها أَ نَّ (إِ ـب

 .        عليهم القرآن رّدا حاسما قويا بقوله: ولذا ردّ 

فحيـث  ؛هم أرادوا نظمهما يف سلك واحد إلفضـائهما إلـى الـربحنَّ ومعنى اآلية: أَ 

هم جعلوا الربا أصال يف نَّ حّل بيع ما قيمته درهم بدرهمين حّل بيع درهم بدرهمين إال أَ 

  .)٣(وا البيع به روما للمبالغةالحل وشبه

ه قـد بلـغ مـن اعتقـادهم يف نَّ وهو أَ جيء به على طريق المبالغة « قال الزمخشري:

يف الحل حتى شـبهوا بـه البيـع، وقولـه وأحـّل الّلـه  وقانون� هم جعلوه أصالً نَّ حل الربا أَ 

                                           
 ).٨/٥٧٤)، ونظم الدرر، (١٤/٤٣٣انظر: جامع البيان، (   )١(

 ).٣٥٧، ٣٣١دالئل اإلعجاز، (ص انظر:   )٢(

 ).٢/٤٩)، وروح المعاين، (١/٢٦٦انظر إرشاد العقل السليم، (   )٣(
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 .)١(»البيع وحّرم الّربا إنكار لتسويتهم بينهما

يتمسـكوا بـنظم القيـاس، بـل  نَّ ه لم يكن مقصود القـوم أَ نَّ إِ « وقال فخر الدين الرازي:

الربا والبيع متماثالن من جميع الوجوه المطلوبة فكيف يجـوز تخصـيص  نَّ كان غرضهم أَ 

 .)٢(»وعلى هذا التقدير فأيهما قدم أو أخر جاز ،أحد المثلين بالحل والثاين بالحرمة

قصـر إضـايفّ للـّرّد علـى مـن         وقـولهم:« وقال ابن عاشـور:

يقـال  نْ زعم تخالف حكمهما فحّرم الّربا وأحّل البيع، ولّما صّرح فيه بلفظ مثل سـاغ أَ 

مـا نَّ يقولـوا إِ  نَّ الّظـاهر أَ  نَّ يقال الّربا مثل البيع، وال يقـال: إِ  نْ البيع مثل الّربا كما يسوغ أَ 

ه هو اّلذي قصد إلحاقه به، كما يف سؤال الكّشـاف وبنـى عليـه جعـل نَّ الّربا مثل البيع ألَ 

ّنا نقول: ليسـوا هـم بصـدد إلحـاق الفـروع باألصـول علـى الكالم من قبيل المبالغة؛ ألَ 

 بأذهاهنم سواء، غيـر ورِ طُ طريقة القياس بل هم كانوا يتعاطون الّربا والبيع، فهما يف الخُ 

ذهـاهنم وبقاء البيع على اإلباحـة سـبق البيـع حينئـذ إلـى أَ هم لّما سمعوا بتحريم الّربا نَّ أَ 

هم جعلوا البيـع هـو األصـل تعريضـا باإلسـالم يف نَّ باحة الّربا، أو أَ فأحضروه ليثبتوا به إِ 

ما نَّ قياس العكس إِ  نَّ ألَ  ؛با على الّطريقة المسّماة يف األصول بقياس العكستحريمه الرِّ 

 .)٣(»يف وقت استنباط المجتهد يف خاّصة نفسهيلتجأ إليه عند كفاح المناظرة ال 

  قوله تعالى: -٧                              

                     :٦٠[التوبة[. 

 ما) يكون دائما هو المتأخر يف الجملة. نَّ القاعدة: أّن المقصور عليه يف (إِ 

                                           
 ).١/٣٢١الكشاف، (   )١(

 ).٧/٨التفسير الكبير، (   )٢(

 ).٧/٣٩٣التحرير والتنوير، (   )٣(
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تركت الخرب يف  نْ ك إِ نَّ معنى ذلك: أَ « وقد شرح ذلك عبدالقاهر الجرجاين بقوله:

قّدمتـه علـى المبتـدأ، صـار  نْ موضعه فلم تقّدمه على المبتدأ، كان االختصـاص فيـه وإِ 

 .)١(»مبتدأاالختصاص الذي كان فيه يف ال

قولــه (للفقــراء...) دون  وعليــه فاالختصــاص يف هــذه اآليــة يف الخــرب الــذي هــو

قصـر لجـنس الصـدقات علـى األصـناف  ولهـذا فهـي: الصـدقات)،(المبتدأ الذي هـو 

 المعدودة وأهنا مختصة هبا ال تتجاوزها إلى غيرهم.

ال يجـوز واآلية تقتضي حصر الصدقات وهي الزكاة يف هذه األصناف الثمانية، ف

 .)٢(ما هي لهم ال لغيرهمنَّ ه قيل: إِ نَّ يعطى منها غيرهم، كأَ  نْ أَ 

أي ال تنال الصدقات إال للفقراء والمساكين ومن سماهم اهللا جـل « قال الطربي:

 .)٣(»ثناؤه

 

  .األثر البالغي الذي يؤدية القصر بإّنما من حيث تقوية المعنى وتوكيده المطلب الثاين:* 

ــد النحــ ــد عن ــواع وصــور وأدوات وأســاليب متعــددة، للتوكي ــين أن ويين والبالغي

والذي يعنينا هنا هو التطبيق على ما قررناه آنفـا مـن إفـادة هـذه الكلمـة للتوكيـد، وهـو 

وقال بأهنا ، )٤(األصل من داللتها، وقد أكد ذلك أبو حيان يف مواضع متعددة من تفسيره

                                           
 ).٣٤٥دالئل اإلعجاز، (ص   )١(

)، ١/٤٤١)، ومــدارك التنزيــل، (٣/٤٧)، والمحــرر الــوجيز، (٢/٤٣٨انظــر: الكشــاف، (   )٢(

 ).١/٤٣التسهيل، (

 ).١١/٥٠٩جامع البيان، (   )٣(

 ).٧/٤٧٣)، (٥/٤٨٩)، (١/١٠٠البحر المحيط، (   )٤(
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إّنمـا لفـظ ال تفارقـه « ل ابـن عطيـة:ال تفيد غيـر هـذا المعنـى إال مـن داللـة السـياق، قـا

 .)١(»المبالغة والتأكيد حيث وقع

 واألمثلة على ذلك مستفيضة يف القرآن الكريم، وأكثر من أن تحصى؛ ومنها:

  قوله تعالى:  -١                        

             :١٠١[النحل[. 

و لما يخّيل فيه المتكلم أما) أهنا تجيء لخرب ال يجهله المخاطب، نَّ من أحكام (إِ 

أنه معلوم، ويّدعي أّنه من الصحة بحيث ال يدفعه دافع أو لمـا ينّـزل منزلـة ذلـك، وقـد 

 .)٢(ل اإلعجازيف دالئ مثلة متعددةأمّثل له اإلمام الجرجاين ب

وهذه القاعدة تنطبق على هذه اآلية، فهم قد أدخلوا يف كالمهم التعبير بإّنما لتدل 

على أهنم حين ادعوا أنه مفرت، أظهروا يف كالمهـم أّنهـم يـدعون مـن ذلـك أمـرا ظـاهرا 

  ممـا أصـابه مـنهم: تسلية لنبيه  ، ولذلك قال معلوم�             أي

بما قاله هؤالء المشركون يف شـأنك ويف شـأن القـرآن  -أيها الرسول الكريم  -ال هتتم 

الكريم، فإن أكثرهم جهالء أغبيـاء، ال يعلمـون مـا يف تبـديلنا لآليـات مـن حكمـة، وال 

 .)٣(يفقهون من أمر الدين الحق شيئ�

لجملـة مـن عـدة أوجـه؛ حيـث جـاؤوا با وقد بالغوا يف نسبة االفرتاء للّرسول 

االسمية مع التأكيد بلفظ إّنما، وبمواجهة الخطاب، وباسم الفاعل الّداّل على الّثبوت، 

                                           
 ).٢/٥٠المحرر الوجيز، (   )١(

 ).٣٥٧، ٣٣٢، ٣٣١، ٣٣٠دالئل اإلعجاز، (ص   )٢(

 ).٨/٢٣٧، (طنطاوي، التفسير الوسيط   )٣(
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 .)١(»وحكاية هذا القول عنهم هنا لإليذان باهنم كفرة« وقال اآللوسي:

  م، بقوله:هثّم رّد تعالى قول                  

             :فجاء الّرّد عليهم بإّنما أيضا، وجاء بلفظ  ]١٠٥[النحل

يفرتي اّلذي يقتضي التّجّدد، ثّم عّلق الحكم على الوصف المقتضي لالفرتاء وهو: 

  انتفاء اإليمان، ثم سماهم الكاذبين، وحصر فيهم الكذب، فقال:        

     ٢(أي أن الكذب نعت الزم لهم، وعادة من عاداهتم(. 

  قوله تعالى: -٢                           :١٥[التغابن[. 

ما) أهنا تستعمل يف الشيء الذي ال يجهله المخاطب وال ينكـره أو نَّ من أحكام (إِ 

زلة العـالم بالشـيء غيـر المنكـر لـه، ومـن ذلـك هـذه اآليـة الكريمـة، كـأن لمن ينّزل من

 المعنى ال يخفى عليهم.

ما يف هذه اآلية هو قصر موصوف على صـفة، أي ليسـت نَّ والقصر المستفاد من إِ 

 .)٣(أموالكم وأوالدكم إّال فتنة

ــور: ــن عاش ــال اب ــفة « ق ــة هــذه الّص ــرة مالزم ــة يف كث ــر اّدعــائّي للمبالغ ــو قص وه

أمـوال المسـلمين وأوالدهـم  :تخلو أفراد هذين النّوعين، وهما نْ ر أَ لموصوف إذ يندُ ل

 .)٤(»عن االّتصاف بالفتنة لمن يتلّبس هبما

                                           
 ).٧/٤٦٧روح المعاين، (   )١(

 ).٣/٨٥)، والتفسير الوسيط، الواحدي، (٦/٥٩٧انظر: البحر المحيط، (   )٢(

 ).٢٣/٤٢٦( انظر: جامع البيان، الطربي،   )٣(

 ).١٥/١٣٢التحرير والتنوير، (   )٤(
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 قوله تعالى:  -٣                                  

     :وقوله: ،]١١[يس            :قوله:و ،]٣٦ [األنعام   

              :قوله تعالى:]٤٥[النازعات ،              

             :ونحوها كثير. ]١٨ [فاطر 

أهنا تجيء للتعبير عن أمر ثابت ال يجهله المخاطـب وال يـدفع  »مانَّ إِ « من أحكام

 .صّحته بحال

وقد مثّل له علماء البالغة بأمثلة كثيـرة مـن القـرآن الكـريم ومنـه اآليـات السـابقة 

وأمثالها، فكّل ذلك تذكير بأمر ثابـت معلـوم، وذلـك أّن كـل عاقـل يعلـم أنـه ال تكـون 

ستجابة إال مّمن يسمع ويعقل ما يقال له ويدعى إليه، وأّن من لم يسمع ولم يعقل لـم ا

ما يكون إنـذار ويكـون لـه تـأثير، إذا كـان مـع مـن نَّ يستجب وكذلك معلوم أن اإلنذار إِ 

يؤمن بـاهللا ويخشـاه ويصـّدق بالبعـث والسـاعة، فأّمـا الكـافر الجاهـل، فاإلنـذار وتـرك 

 .)١(اإلنذار معه واحد

 : ى هذا فقوله تعالىوعل                        :يس]

 .)٢(، أي اإلنذار المفيد ال يكون إّال بالنّسبة إلى من يّتبع الّذكر ويخشى]١١

  ر عام كما دلت على ذلك اآليات التي سبقت، وهي قوله تعالى:افاإلنذ  

                 :ولكن ال ينتفع هبذا اإلنذار إال المؤمنون ]٦[يس ،

 خرى.وهكذا يقال يف اآليات األ ،)٣(الذين يتبعون الذكر ويخشون الرحمن بالغيب

                                           
 ).٣٣١، ٣٣٠انظر: دالئل اإلعجاز، (ص   )١(

 ).٢٦/٤٢انظر: التفسير الكبير، (   )٢(

 ).٦/٥٦٥انظر: المرجع السابق، وتفسير القرآن العظيم، (   )٣(
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وقفنـا مـن خاللهـا علـى كثيـر أسـرار  ،مـانَّ مثلة تطبيقية، ألسلوب القصـر بإِ أفهذه 

ير البالغي هبا، من حيث المعنى الذي تؤديه يف التقديم والتأخير، وتقويـة المعنـى التعب

 وتوكيده.

* * * 
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 الخاتمة

 

) اللغوية والبيانية يف القرآن الكريم، مانَّ إِ وبعد هذا التطواف يف أحكام ودالالت (

 توصلت هذه الدراسة إلى نتائج مهمة يمكن تلخيصها يف النقاط التالية:

ه بـدون التبحـر يف اللغـة، ال يمكـن نَّ وإِ  ،تفسير القرآن ية اللغة العربية يفأهم :أوالً 

 .التبحر يف علم التفسير

 نْ دراســة حــروف المعــاين، أحــد روافــد التفســير المهمــة التــي ينبغــي أَ  نَّ أَ  :ثانيــ�

 تتواصل جهود الباحثين يف العناية هبا خدمة لكتاب اهللا الكريم.

ودالت لغويـة وبالغيـة كثيـرة، تختلـف معانيهـا  �) أحكامـمـانَّ أّن لكلمة (إِ  :ثالث�

 بحسب نظمها وسياقها يف القرآن.

 كيد والحصر.أفمن معانيها إفادة الت -

 ومن معانيها التعريض مع إفادة القصر -

وتســـتعمل للشـــيء الـــذي ال ينكـــره المخاطـــب وال يجهلـــه أو حينمـــا ننـــزل  -

 المخاطب هذه المنزلة.

ه من الصـحة َأنَّ لذي يخيل فيه المتكلم أنه معلوم ويدعي وتدخل على الشيء ا -

 بحيث ال يدفعه دافع.

 :فتوصي هذه الدراسة وبناء على ذلك،

بضرورة االهتمام بالبالغة التطبيقيـة للقـرآن الكـريم لنـدرك أسـرارها وأسـاليبها، 

 .ونستخرج دررها البالغية وعندها نتذوق معاين القرآن الكريم

* * * 
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 در والمراجعقائمة المصا

 

تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكايف بن علي بن تمام بن  :اإلهباج يف شرح المنهاج، تأليف - 

حامد بن يحيي السبكي وولده تاج الدين أبو نصر عبـد الوهـاب، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، 

 م.١٩٩٥

هـ)، ٩١١ين السيوطي (ت:اإلتقان يف علوم القرآن، تأليف: عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الد - 

 م.١٩٩٥ -ـ ه١٤١٥، ٣نشر: دار الكتب العلمية، بيروت، ط

السـعود العمـادي، نشـر: دار إحيـاء  بـوأ إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتـاب الكـريم، تـأليف: - 

 .الرتاث العربي، بيروت

 . ـه١٤٢٨، ١ط ،أساليب البيان، د. فضل حسن عباس، نشر: دار النفائس - 

صابة يف تمييز الصحابة، تأليف: أبو الفضـل أحمـد بـن علـي بـن محمـد بـن أحمـد بـن حجـر اإل - 

وعلى محمـد معـوض، نشـر: دار  ،هـ)، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود٨٥٢العسقالين (ت:

 الكتب العلمية، بيروت.

، ٨عبـاس، نشـر: دار النفـائس، عمـان، طحسـن ليف: الـدكتور فضـل أإعجاز القرآن الكـريم، تـ - 

 م.٢٠١٥ -ـ ه١٤٣٦

أمالي ابن الشجري، تأليف: ضياء الدين أبو السـعادات هبـة اهللا بـن علـي بـن حمـزة، المعـروف  - 

نشــر: مكتبــة  هـــ)، المحقــق: الــدكتور محمــود محمــد الطنــاحي،٥٤٢بــابن الشــجري (ت: 

 .م١٩٩١ -هـ ١٤١٣، ١الخانجي، القاهرة، ط

ين أبــو ســعيد عبــد اهللا بــن عمــر بــن محمــد ويــل، تــأليف: ناصــر الــدأأنــوار التنزيــل وأســرار الت - 

نشـر: دار إحيـاء  ،هـ)، تحقيق: محمد عبـد الـرحمن المرعشـلي٦٨٥الشيرازي البيضاوي (ت: 

 .هـ١٤١٨، ١الرتاث العربي، بيروت، ط
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ــد اهللا  -  ــن عب ــن أحمــد ب ــن يوســف ب ــد اهللا ب ــأليف: عب ــن مالــك، ت ــة اب   أوضــح المســالك إلــى ألفي

، تحقيق: يوسـف الشـيخ محمـد )هـ٧٦١دين، ابن هشام (ت: ابن يوسف، أبو محمد، جمال ال

 .البقاعي، نشر: دار الفكر

اإليضاح يف علوم البالغة، تـأليف: محمد بن عبد الرحمن بن عمر، أبو المعـالي، جـالل الـدين  - 

هـــ)، تحقيــق: محمــد عبــد المــنعم ٧٣٩القزوينــي الشــافعي، المعــروف بخطيــب دمشــق (ت: 

 .٣بيروت، طخفاجي، نشر: دار الجيل، 

ليف: أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيـان أثيـر أالبحر المحيط يف التفسير، ت - 

 هـ)، تحقيق: صدقي محمد جميل، نشر: دار الفكر، بيروت.٧٤٥الدين األندلسي (ت: 

 البديع يف علم العربية، تأليف: مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد - 

هــ)، تحقيـق ودراسـة: د. فتحـي أحمـد  ٦٠٦ابن عبد الكريم الشيباين الجزري ابـن األثيـر (ت: 

 .هـ١٤٢٠، ١السعودية، ط ،علي الدين، نشر: جامعة أم القرى، مكة المكرمة

هـ)، ٧٩٤ليف: بدر الدين محمد بن عبد اهللا بن هبادر الزركشي (ت: أالربهان يف علوم القرآن، ت - 

 .ـه١٤٢٧الدمياطي، نشر: دار الحديث، القاهرة،  تحقيق: أبي الفضل

هـ)، نشر: دار ١٤٢٥سن حبنّكة الميداين الدمشقي (ت: ح البالغة العربية، تأليف: عبد الرحمن - 

 .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٦، ١القلم، دمشق، الدار الشامية، بيروت، ط

اس، نشـر: دار الفرقـان، عبـ حسن فضلتأليف: الدكتور البالغة فنوهنا وأفناهنا، (علم المعاين)،  - 

 .م٢٠٠٧، ١١ط

ــ -  ــاريخ دمشــق، ت ــابن عســاكر أت ــروف ب ــة اهللا المع ــن هب ــن ب ــي بــن الحس ــو القاســم عل ليف: أب

 .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥هـ)، تحقيق: عمرو بن غرامة العمروي، نشر: دار الفكر، ٥٧١(ت:

ي، محمـد بـن تحبير التيسـير يف القـراءات العشـر، تـأليف: شـمس الـدين أبـو الخيـر ابـن الجـزر - 

األردن،  -هـ)، تحقيق: د. أحمد محمد مفلح القضاة، دار الفرقان ٨٣٣محمد بن يوسف (ت: 

 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١، ١ط
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، »تحرير المعنى السديد وتنـوير العقـل الجديـد مـن تفسـير الكتـاب المجيـد« التحرير والتنوير. - 

هــ)، نشـر: ١٣٩٣(ت:  ليف: محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بـن عاشـور التونسـيأت

 م.١٩٨٤الدار التونسية للنشر، تونس، 

ليف: أبــو حيــان األندلســي، أالتــذييل والتكميــل التــذييل والتكميــل يف شــرح كتــاب التســهيل، تــ - 

 .١تحقيق: د. حسن هنداوي، نشر: دار القلم، دمشق، ط

بــدالفتاح الشــين، ع الــدكتورليف: أالرتاكيــب النحويــة مــن الوجهــة البالغيــة عنــد عبــدالقاهر، تــ - 

  .مصر: دار الجيل

ليف: أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمـد بـن عبـد اهللا، ابـن جـزي أالتسهيل لعلوم التنزيل، ت - 

د. عبد اهللا الخالدي، نشر: شركة دار األرقـم، بيـروت،  هـ)، تحقيق:٧٤١الكلبي الغرناطي (ت:

 .هـ١٤١٦، ١ط

، لبنـان (د، ط، لراجحـي، دار النهضـة العربيـة، بيـروتلدكتور عبـده اتأليف: االتطبيق النحوي،  - 

 .ت)

هــ)، دار ٨١٦علي بن محمد بن علي الـزين الشـريف الجرجـاين (المتـوىف: تأليف: التعريفات،  - 

 .م١٩٨٣، ١الكتب العلمية، بيروت، ط

تفســير القــرآن، تــأليف: أبــو المظفــر، منصــور بــن محمــد بــن عبــد الجبــار ابــن أحمــد المــروزى  - 

وغنيم بن عباس بن غنيم، نشر: دار الـوطن،  ،هـ)، تحقيق: ياسر بن إبراهيم٤٨٩ين (ت:السمعا

 .م١٩٩٧ - هـ١٤١٨، ١الرياض، السعودية، ط

ليف: أبـو عبـد اهللا محمـد بـن عمـر بـن الحسـن بـن الحسـين أالتفسير الكبير، (مفاتيح الغيب)، ت - 

، نشــر: دار الكتــب )هـــ٦٠٦: تالتيمــي الــرازي الملقــب بفخــر الــدين الــرازي خطيــب الــري (

 م.١٩٩٠، ١العلمية، ط

، ١ط التفسـير الوســيط للقــرآن الكــريم، تــأليف: محمـد ســيد طنطــاوي، نشــر: دار هنضــة مصــر، - 

 م.١٩٩٨
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التقليل والتكثير يف اللغة العربية، دراسـة نحويـة تطبيقيـة، عـزة علـي الشـدوي الغامـدي، رسـالة  - 

 ـ.ه١٤٢٧سن المنصور، جامعة الملك سعود، ماجستير، إشراف: الدكتورة: وسمية عبدالمح

محمـد بـن جريـر الطـربي، تحقيـق: أحمـد محمـد  ليف:أتـ جامع البيـان عـن تأويـل أي القـرآن، - 

 م.٢٠٠٠، مؤسسة الرسالة، ١شاكر، ط

ليف: عثمان بن سـعيد بـن عثمـان بـن عمـر أبـو عمـرو الـداين أجامع البيان يف القراءات السبع، ت - 

 .م٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨، ١شر: جامعة الشارقة، اإلمارات، طهـ)، ن٤٤٤(المتوىف: 

الجامع الكبير يف صناعة المنظوم من الكالم والمنثور، تأليف: نصر اهللا بن محمد بن محمد بـن  - 

ــدين، ا ــياء ال ــتح، ض ــو الف ــزري، أب ــيباين، الج ــريم الش ــد الك ــب عب ــر الكات ــابن األثي ــروف ب لمع

  ـ.ه١٣٧٥المجمع العلمي،  هـ) تحقيق: مصطفى جواد، نشر: مطبعة٦٣٧(ت:

وسـننه وأيامـه (صـحيح البخـاري)،  الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهللا  - 

تأليف: محمد بن إسماعيل أبو عبداهللا البخاري، تحقيق: محمد زهيـر بـن ناصـر الناصـر، نشـر: 

 .هـ١٤٢٢، ١دار طوق النجاة، ط

ليف: أبو عبد اهللا محمد بن أحمـد بـن أبـي بكـر بـن أت الجامع ألحكام القرآن (تفسير القرطبي)، - 

ــدين القرطبــي ( ــق: أحمــد الــربدوين ٦٧١: تفــرح األنصــاري الخزرجــي شــمس ال هـــ)، تحقي

 .م١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤، ٢وإبراهيم أطفيش، نشر: دار الكتب المصرية، القاهرة، ط

  المـرادي، تحقيـق: الجنى الـداين يف حـروف المعـاين، تـأليف: أبـو محمـد بـدر الـدين بـن قاسـم  - 

 م.١٩٩٢ستاذ محمد نديم فاضل، دار الكتب العلمية، بيروت، د. فخر الدين قباوة، واأل

الجواهر الحسان يف تفسير القرآن، تأليف: أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعـالبي  - 

والشــيخ عــادل أحمــد، نشــر: دار إحيــاء  ،هـــ)، تحقيــق: الشــيخ محمــد علــي معــوض٨٧٥: ت(

 .هـ١٤١٨، ١لرتاث العربي، بيروت، طا

، ٤الحجــة يف القــراءات الســبع، الحســين بــن أحمــد بــن خالويــه، دار الشــروق، بيـــروت، ط - 

 .هـ١٤٠١
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سـحاق الزجـاجي، تحقيـق: علـي توفيـق إعبـدالرحمن بـن ليف: أتـحروف المعاين والصـفات،  - 

 م.١٩٨٤ ،ولىالحمد، مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة األ

رتاكيب دارسة تحليليـة لمسـائل علـم المعـاين، تـأليف: محمـد محمـد أبـو موسـى، خصائص ال - 

 .م٢٠٠٦، ٧مكتبة وهبة، القاهرة، ط

تأليف: أبو العباس، شهاب الـدين، أحمـد بـن يوسـف  ،الدر المصون يف علوم الكتاب المكنون - 

د محمـد هــ)، تحقيـق: الـدكتور أحمـ٧٥٦بن عبد الدائم المعروف بالسمين الحلبي (المتـوىف: 

 .الخراط، نشر: دار القلم، دمشق

أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الفارسـي ليف: أت، يف علم المعاين دالئل اإلعجاز - 

هـــ) تحقيــق: محمــود شــاكر، نشــر: مطبعــة المــدين، ٤٧١األصــل، الجرجــاين الــدار (المتــوىف: 

 .م١٩٩٢ - هـ١٤١٣، ٣القاهرة:، ط

القرآن العظيم والسبع المثاين، تأليف: شهاب الدين محمـود بـن عبـد اهللا  روح المعاين يف تفسير - 

هـ)، تحقق: علي عبـد البـاري عطيـة، نشـر: دار الكتـب العلميـة، ١٢٧٠الحسيني األلوسي (ت:

 .هـ١٤١٥، ١بيروت، ط

زاد المسير يف علم التفسير، تـأليف: أبـو الفـرج عبـدالرحمن بـن الجـوزي، تحقيـق: عبـدالرزاق  - 

 هـ.١٤٢٢ ،١، نشر: دار الكتاب العربي، بيروت، طالمهدي

أحمد بن موسى بن العباس التميمي، أبو بكر بن مجاهد البغـدادي  ليف:أالسبعة يف القراءات، ت - 

 .هـ١٤٠٠، ٢دار المعارف، مصر، ط تحقيق: شوقي ضيف، نشر: هـ)،٣٢٤(المتوىف: 

عيد بــن ســنان الخفــاجي الحلبــي ســســّر الفصــاحة، تــأليف: أبــو محمــد عبــد اهللا بــن محمــد بــن  - 

 .م١٩٨٢ - هـ١٤٠٢، ١هـ)، نشر: دار الكتب العلمية، ط٤٦٦(ت:

سير أعـالم النـبالء، تـأليف: شـمس الـدين أبـو عبـد اهللا محمـد بـن أحمـد بـن عثمـان بـن َقاْيمـاز  - 

 .م٢٠٠٦ - هـ١٤٢٧ ،١القاهرة، ط - هـ)، نشر: دار الحديث٧٤٨الذهبي (المتوىف: 

لى التوضـيح، تـأليف: خالـد بـن عبـد اهللا بـن أبـي بكـر بـن محمـد الجرجـاوّي شرح التصريح ع - 

، هــ)، نشـر: دار الكتـب العلميـة٩٠٥: تاألزهري، زين الـدين المصـري، المعـروف بالوقـاد (

 .م٢٠٠٠ - هـ١٤٢١، ١لبنان، ط بيروت



              

 

  م٢٠٢١ سبتمبر -هـ ١٤٤٣ ) محرم٨٦( العدد

  د. أمحد عطا حممد عمر

  

١٢١ 

حمد حسن شرح الكتاب، تأليف: أبو سعيد السيرايف الحسن بن عبد اهللا بن المرزبان، تحقيق: أ - 

 م. ٢٠٠٨، ١مهدلي، علي سيد علي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

هــ)،  ٩١١شرح شواهد المغني، تأليف: عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي (ت:  - 

مذيل بتعليقات: الشـيخ محمـد محمـود ابـن التالميـد الرتكـزي الشـنقيطي، نشـر: لجنـة الـرتاث 

 .م١٩٦٦ -هـ ١٣٨٦العربي، 

المكتبـة نشـر: محمد عبداهللا جمال الدين بـن هشـام،  ليف: أبوأتشرح قطر الندى وبل الصدى،  - 

 م.١٩٩٤العصرية، 

 شرح كتاب سيبويه، تأليف: أبو سعيد السيريف، تحقيق: أحمـد حسـن مهـدي، علـي سـيد علـي، - 

 م.٢٠٠٨، ١دار الكتب العلمية، بيروت، ط نشر:

ليف: أحمـد بـن فـارس بـن أية ومسائلها وسنن العرب يف كالمهـا، تـالصاحبي يف فقه اللغة العرب - 

 .م١٩٩٧ - هـ١٤١٨، ١زكرياء القزويني الرازي، نشر: محمد علي بيضون، ط

عروس األفراح يف شرح تلخيص المفتاح، تأليف: أحمد بن علي بن عبد الكايف، أبو حامد، هباء  - 

 .م٢٠٠٣، ١بيروت، طالمكتبة العصرية  الدين السبكي، تحقيق: د. عبد الحميد هنداوي، نشر:

دار النهضـة العربيـة للطباعـة والنشـر والتوزيـع، نشـر: علم المعاين، تـأليف: عبـد العزيـز عتيـق،  - 

 .بيروت، لبنان

تأليف: د. محمد أحمـد قاسـم، الـدكتور محيـي الـدين ، »البديع والبيان والمعاين«علوم البالغة  - 

 .م٢٠٠٣، ١اب، طرابلس، لبنان، طديب، نشر: المؤسسة الحديثة للكت

ــعر وآدابــه، تــأليف: أبــو علــى الحســن بــن رشــيق القيــرواين األزدي  -  العمــدة يف محاســن الش

 -هــ ١٤٠١، ٥هـ)، تحقيق: محمـد محيـي الـدين عبـد الحميـد، نشـر: دار الجيـل، ط٤٦٣:ت(

 .م١٩٨١

حقيــق: عبــدالوهاب دراســة وت هـــ)،٢٤٤( الفوائــد والقواعــد، تــأليف: عمــر بــن ثابــت اليمــاين - 

 م.٢٠٠٣، ١الكلحة، نشر: مؤسسة الرسالة، ط
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مكتبـة المنـار، نشـر: خليـل أحمـد عمـايرة، ليف: أتـيف التحليل اللغوي منهج وصـفي تحليلـي،  - 

  ـ.ه١٤٠٧، ١األردن، ط

الكامل يف القراءات واألربعين الزائدة عليها، تأليف: يوسف بن علـي بـن جبـارة بـن محمـد بـن  - 

هـ)، تحقيق: جمـال بـن السـيد ٤٦٥ده أبو القاسم الهذلي اليشكري المغربي (ت: عقيل بن سوا

 م. ٢٠٠٧ -هـ  ١٤٢٨، ١بن رفاعي الشايب، نشر: مؤسسة سما للتوزيع والنشر، ط

هــ)، تحقيـق: ٢٨٥ليف: محمد بـن يزيـد المـربد، أبـو العبـاس (ت: أالكامل يف اللغة واألدب، ت - 

 .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧، ٣ر الفكر العربي، القاهرة، طمحمد أبو الفضل إبراهيم، نشر: دا

ليف: عمرو بن عثمان بن قنرب، الملقب سيبويه، تحقيق: عبد السالم محمد هـارون، أالكتاب، ت - 

 .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨، ٢مكتبة الخانجي، القاهرة، ط

ــ -  ــل، ت ــن أحمــد، أالكشــاف عــن حقــائق غــوامض التنزي ــن عمــرو ب ــم محمــود ب ــو القاس ليف: أب

 .هـ١٤٠٧، ٣هـ)، نشر: دار الكتاب العربي، بيروت، ط٥٣٨ري جار اهللا (ت: الزمخش

اللبــاب يف علــوم الكتــاب، تــأليف: أبــو حفــص ســراج الــدين عمــر بــن علــي بــن عــادل الحنبلــي  - 

والشـيخ علـي  ،هــ)، تحقيـق: الشـيخ عـادل أحمـد عبـد الموجـود٧٧٥الدمشقي النعمـاين (ت: 

 .م١٩٩٨ -هـ  ١٤١٩بيروت، لبنان، ط،  ،محمد معوض، نشر: دار الكتب العلمية

لسان العرب، تأليف: محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور األنصـاري  - 

 .هـ١٤١٤، ٣هـ)، نشر: دار صادر، بيروت، ط٧١١: تالرويفعى اإلفريقى (

أبــو بكــر  مهــران النيســابورّى، المبســوط يف القــراءات العشــر، تــأليف: أحمــد بــن الحســين بــن - 

  .م١٩٨١، دمشق مجمع اللغة العربية،نشر: هـ)، تحقيق: سبيع حمزة حاكيمي، ٣٨١(ت:

بــن األثيــر، نصــر اهللا بــن محمــد المثــل الســائر يف أدب الكاتــب والشــاعر، تــأليف: ضــياء الــدين  - 

هـــ)، تحقيــق: أحمــد الحــويف، بــدوي طبانــة، نشــر: دار هنضــة مصــر للطباعــة والنشــر ٦٣٧(ت:

 .القاهرة –لفجالة والتوزيع، ا

ليف: عمرو بن بحـر بـن محبـوب الكنـاين بـالوالء، الليثـي، أبـو عثمـان، أالمحاسن واألضداد، ت - 

 .هـ١٤٢٣هـ)، نشر: دار ومكتبة الهالل، بيروت، ٢٥٥: تالشهير بالجاحظ (
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المحتسب يف تبين وجوه شواذ القـراءات واإليضـاح عنهـا تـأليف: أبـو الفـتح عثمـان بـن جنـي،  - 

 .هـ١٤٢٠ وزارة األوقاف المجلس األعلى للشئون اإلسالمية، نشر:

الرحمن بو محمد عبد الحق بن غالب بن عبدالمحرر الوجيز يف تفسير الكتاب العزيز، تأليف: أ - 

هـ)، تحقيق: عبد السـالم عبـد الشـايف محمـد، ٥٤٢ ت:بن تمام بن عطية األندلسي المحاربي (

 .هـ١٤٢٢، ١بيروت، ط ،نشر: دار الكتب العلمية

مدارك التنزيل وحقائق التأويل (تفسير النسفي) تأليف: عبد اهللا بن أحمـد بـن محمـود النسـفي،  - 

 ـ.ه١٤٢١، ١هـ)، نشر: دار المعرفة، ط٧١٠: ت(

المسائل النحوية يف كتاب (التوضيح لشرح الجـامع الصـحيح) البـن الملّقـن، تـأليف: داود بـن  - 

ــ ــة الس ــالة مقدم ــل، رس ــليمان الهويم ــة القصــيم، س ــتير اآلداب، جامع ــات ماجس تكمال متطلب

 هـ.١٤٣٨/ ١٤٣٧السعودية، العام الجامعي: 

: دار الكتـب العلميـة، نشـرالمطول شرح تلخيص مفتاح العلوم، تأليف: سعد الدين التفتازاين،  - 

 .م٢٠٠١، ١ط

بـدالرزاق معالم التنزيل يف تفسـير القـرآن، تـأليف: الحسـين بـن مسـعود بـن مسـعود، تحقيـق: ع - 

 .هـ١٤٢٠، ١المهدي، نشر: دار إحياء الرتاث، ط

هــ)، ٣١١: تمعاين القرآن وإعرابه، تأليف: إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجـاج ( - 

 .م١٩٨٨، ١عالم الكتب بيروت، طنشر: تحقيق: عبدالجليل الشلبي، 

، تحقيق: د. هـدى محمـود، ليف: أبو الحسن المجاشعي، المعروف باألخفشأمعاين القرآن، ت - 

 م.١٩٩٠، ١مكتبة الخانجي، ط

ــد ا -  ــن عب ــاد ب ــن زي ــى ب ــا يحي ــو زكري ــأليف: أب ــرآن، ت ــاين الق ــراء مع ــور الــديلمي الف هللا بــن منظ

نشر: دار المصـرية للتـأليف والرتجمـة،  خرون،آوتحقيق: أحمد يوسف النجايت  ،هـ)٢٠٧(ت:

 . ١مصر، ط

 . ـه١٤٢٠، ١ط ،صالح السامرائي، نشر: دار الفكر، عمان فاضل الدكتورتأليف:  معاين النحو، - 
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هـ)، نشر: دار الكتب ٩١١معرتك األقران يف إعجاز القرآن، تأليف: جالل الدين السيوطي (ت:  - 

 .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨، ١العلمية، بيروت، ط

نشـر: معجم المصطلحات العربية يف اللغة واألدب، تأليف: مجـدي وهبـة، وكامـل المهنـدس،  - 

 .م١٩٧٩، ١ط ،مكتبة لبنان، بيروت

 مغنــي اللبيــب عــن كتــب األعاريــب، تــأليف: أبــو محمــد عبــداهللا جمــال الــدين بــن هشــام - 

، ٦دار الفكـر، دمشـق، طنشـر: تحقيق: مـازن المبـارك ومحمـد علـي حمـد اهللا،  ،)ـه٧٦١ت:(

 .م١٩٨٥

  وارزمي الحنفـي مفتاح العلوم، تأليف: يوسف بن أبـي بكـر بـن محمـد بـن علـي السـكاكي الخـ - 

 .م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧، ٢هـ)، نشر: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط٦٢٦أبو يعقوب (ت: 

 .١٥هـ)، نشر: دار المعارف، ط١٣٩٨النحو الوايف، تأليف: عباس حسن (ت:  - 

  نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور، تأليف: إبـراهيم بـن عمـر بـن حسـن الربـاط بـن علـي بـن  - 

 م.٢٠٠٣، ٢هـ)، نشر: دار الكتب العلمية، ط٨٨٥البقاعي (ت: أبي بكر 

هــ)، نشـر: ٣٣٧: تتأليف: قدامة بن جعفر بن قدامة بن زياد البغدادي، أبو الفرج ( نقد الشعر، - 

 هـ.١٣٠٢، ١مطبعة الجوائب، قسطنطينية، ط

ائم القرشـي هناية األرب يف فنون األدب، تأليف: أحمد بن عبد الوهاب بـن محمـد بـن عبـد الـد - 

هـــ)، نشــر: دار الكتــب والوثــائق القوميــة، ٧٣٣: تالتيمــي البكــري، شــهاب الــدين النــويري (

 .هـ١٤٢٣، ١القاهرة، ط

الهداية إلى بلـوغ النهايـة يف علـم معـاين القـرآن وتفسـيره، وأحكامـه، وجمـل مـن فنـون علومـه،  - 

عة والدراسات اإلسالمية هـ)، نشر: كلية الشري٤٣٧تأليف: أبو محمد مكي بن أبي طالب (ت: 

 م. ٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩ ،١طجامعة الشارقة،  -

* * * 
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List of Sources and References 
 

 - Alaibhaj fi sharah almunhaj, taqi aldiyn alsabkia wawaladuh taj aldiyni, (dar 
alkutub aleilmiat, biarawut, 1995m). 

 - Al’itqaan fi uloum alqur’aan Alsuyouty, Alhafith Jalalud - deen Abdulrahman bin 
Abi Bakr (t 911 h), (Bairout: dar alkutub Al’ilmiyah 1995 m). 

 - Irshaad al’aql alsaleem ‘ilaa mazaayaa alkitab alkareem Alsa’uod Al’imaady 
Muhammad bin Muhammad bin Mustafaa (t 982 h) (Bairout: dar ‘ihya’ alturaath 
al’araby). 

 - 'Asalib albayan, alduktur fadal hasan eabbas, (dar alnafayisu, 1428h) t,1 
 - Alasabh fi tamyiz alsahabih 'ahmad abn hajar alesqlany, (t:852h),(thqyq: eadil 

mueawad, dar alkutub aleilmiatu, bayrut( 
 - 'Aejaz alquran alkrim, alduktur fadal hasan eabbas, (dar alnafayisu, eamman, 

1436h) t, 8 
 - 'A mali abn alshajri, 'abu alseadat hibatan allah bin eali bin hamza (t: 542h), 

tahqiq: mahmud muhamad altinahi, maktabat alkhaniji, alqahirati, 1991m, t, 1 
 - 'Anwar altanzil wa'asrar alttawil, talyf: nasir aldiyn 'abu saeid eabd allah bin 

eumar bin muhamad alshiyrazi albaydawii (t: 685h), tahqiq:an muhamad eabd 
alrahmin almureshalayn nshr: dar 'iihya' alturath alearabii, bayrut, 1418 h) t,1 

 - 'Awdah almasalak 'iilaa 'alfiat abn malik, talyf: eabd allah bin yusif bin 'ahmad bin 
eabd allh abn yusif, 'abu muhamid, jamal aldyn, abn hisham (t: 761h), (thqyq: 
yusif alshaykh muhamad albqaey, nshr: dar alfkr) 

 - Al'iidah fi eulum albalaghat, talif: muhamad bin eabd alruhmin bin eumr, 'abu 
almaeali, jalal aldiyn alqazwini alshafei, almaeruf bkhtyb dimashq (t: 739h), 
tahqiq: muhamad eabd almuneim khifaji, nshr: dar aljyl, bayrut, t, 3. 

 - Albahr almuhit fi altafsiri, talyf: 'abu hian muhamad bin yusif bin eali bin yusif 
bin hiaan 'athir aldiyn al'undulsi (t: 745h),(tahqyq: sadqi muhamad jamil, nashr: 
dar alfukr, bayrut)  

 - Albadie fi eilm alearabiati, talyf: mjd aldiyn 'abu alsaeadat almubarak bin 
muhamad bin muhamad bin muhamad aibn eabd alkarim alshiybanii aljuzrii abn 
al'athir (t: 606 h), tahqiq wdrast: d. fathi 'ahmad eali aldiyn, nshr: jamieatan 'ama 
alquraa, makat almukramata, alsaeudiatu, 1420 h) t, 1 

 - Alburhan fi eulum alqurani, talyf: badr aldiyn muhamad bin eabd allh bin bihadir 
alzarkashi (t: 794h), (thaqiqa: 'abi alfadl aldamiatii, nashra: dar alhadith, alqahirat, 
1427h) 

 - Albalaghah al’arabiyah, Abdelrahman bin Hassan Habannakah Almaidany, 
(Dimashq: dar alqalam. 1416 h / 1996 m)t. 1. 

 - Albalaghat fnwnha wa'afnanuha, (elam almeany), talyf: alduktur fadal hasan 
eabbas, (nshr: dar alfurqan, 2007m) t, 11. 

 - Tarikh dimashq, talyf: 'abu alqasim eali bin alhasan bin hibat allah almaeruf biaibn 
easakir (t: 571h), tahqiq: eamrw bin gharamat aleamrwi, (nshr: dar alfkr, 1415 h - 
1995 m) 
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 - Tahbir altaysir fi alqara'at aleshr, talyf: shams aldiyn 'abu alkhayr abn aljizrii, 
muhamad bin muhamad bin yusif (t: 833h), (tahqiq:an d. 'ahmad muhamad muflh 
alqadat, dar alfurqan - al'urduna, 1421h - 2000 m) t, 1.  

 - Altahreer waltanweer. (tahreer alm’anaa alsadeed wa tanweer al’aql aljadeed min 
tafseer alkitab almajeed), Muhammad Altaahir bin Muhammad bin Muhammad 
bin Aashour, (Tounis: aldaar altuonisiah lilnashr, 1984m). 

 - Al tadhyil waltakmil altadhyil waltakmil fi sharah kitab altishili, talyf: 'abu hian 
alandlsi,(thqyq: d. hasan hindawi, nshr: dar alqlm, dmshq) t, 1. 

 - Altarakib alnahwiat min alwijhat albalaghiat eind ebdalqahr, talyf: alduktur 
eabdalftah lashin, (msr: dar aljil). 

 - Altashil lieulum altanzil, talyf: 'abu alqasim, muhamad bin 'ahmad bin muhamad 
bin eabd allh, abn jizi alklbi alghrnaty (t:741h), (tahqiq:d. eabd allah alkhalidi, 
nshr: sharikat dar al'arqam, bayrut, 1416 h) t, 1 

 - Altatbiq alnahwi, talifa: alduktur eabdah alraajihia, (dar alnahdat alearabiatu, 
bayrut, lbnan) 

 - A altaerifati, talyf: eali bin muhamad bin eali alziyn alsharif aljurjaniu 
(almutawafaa: 816h), dar alkutub aleilmiatu, bayrut, 1983m) t, 1 

 - Tafsir alqurani, talyf: 'abu almuzfir, mansur bin muhamad bin eabd aljabbar abn 
'ahmad almurawzaa alsmeani (t:489h), tahqiq: yasir bin 'iibrahim waghanim bin 
eabbas bin ghnim, nshr: dar alwatn, alriyad, alsewdyt, 1418h- 1997m) t, 1 

 - Altafseer alkabeer (mafaateeh alghaib), Fakhrud - deen Muhammad bin Omar bin 
Alhussain Alraazy (t: 606 h),(Bairout: dar alkutub al’elmiyah 2000 m) 

 - Alltafsir alwasit lilquran alkarim, talif: muhamad syd tntawi, (nshr: dar nahdat 
misr, 1998m),t,1 

 - Altaqlil waltakthir fi allughat alearabiati, dirasat nahwiat tatbiqiati, eizat eali 
alshadawi alghamidi, (risalat majstir, 'iishrafa: aldktwrt: wasamiyat eabd almuhsin 
almunsuir, jamieat almalik sueuad, 1427h) 

 - Jami’e albayaan ‘an t’aweel Aay alqur’aan, Abu J’afar Muhammad bin Jareer 
Altabariy, (muassat irissalah 2000 m). 

 - Jami’e albayan fi alqara'at alsbe, talyf: euthman bin saeid bin euthman bin eumar 
'abu eamrw alddani (almutawafaa: 444h), (nshr: jamieat alsharqt, al'iimarati, 
1428h - 2007 m) t, 1 

 - Aljamie alkabir fi sinaeat almanzum min alkalam walmanthur, talyf: nasr allah bin 
muhamad bin muhamad bin eabd alkarim alshiybani, aljizri, 'abu alfth, dia'an 
aldyn, almaeruf biaibn al'athir alkatib (t: 637h), (thqyq: mustafaa jawad), nshr: 
mutbaeat almjme aleilamii, 1375h 

 - Aljamie almusanad alsahih almukhtasir min 'umur rasul allah salaa allah ealayh 
wasalam wasananah wa'ayamah (shih albakhari), talif: muhamad bin 'iismaeil 'abu 
ebdallh albkhary, (tahqiq:an muhamad zahir bin nasir alnnasir, nshr: dar tuq 
alnajat, 1422h) t, 1 

 - Aljamie li'ahkam alquran (tfasir alqartabi), talyf: 'abu eabd allah muhamad bin 
'ahmad bin 'abiin bikr bin farih al'ansarii alkhazrajii shams aldiyn alqartabii (t: 
671h), (tahqiq: 'ahmad albrduni wa'iibrahim 'atfish, nshr: dar alkutub almisriati, 
alqahirati, t2, 1384h - 1964 m) 
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 - Aljanaa aldaani fi huruf almaeani, talifa: 'abu muhamad badr aldiyn bin qasim 
almuradi, (tahqiq: d. fakhar aldiyn qibawat, wal'ustadh muhamad nadim fadil, dar 
alkutub aleilmiat, biarawut, 1992m) 

 - Aljawahir alhassan fi tafsir alquran, talyf: 'abu zayd eabd alruhmin bin muhamad 
bin makhluf althaealibii (t: 875h), (thqyq: alshaykh muhamad eali mueawad 
walshaykh eadil 'ahmad, nshr: dar 'iihya' alturath alearabii, bayrutu, 1418h) t, 1 

 - Alhujat fi alqara'at alsabe, alhusayn bin 'ahmad bin khaliwih, (dar alshruq, 
bayrutu, 1401h) t, 4 

 - H uruf almaeani walsafati, talyf: ebdalrhmn bin 'iishaq alzajajii, (thqyq: eali tawfiq 
alhamd, muasasat alrisalat bayrutu, 1984m) t, 1 

 - Khasayis altarakib dirasuh tahlilih limasayil eilm almaeani, muhamad 'abu musaa, 
alqahiruh, (maktabih 'abu wahabah 2006m) t. 7  

 - Alduru almusawn fi eulum alkitab almaknunDalayil al'iiejaz, 'ahmad bin yusif 
almaeruf bialsamin alhilbi, (t: 756 h),(dar alqilam dimashq) 

 - Dalayil alaiejaz fi eilm almaeani, eabd alqahir aljurjaniu, (t: 471 h), tahqiq 
mahmud shaki (matabieuh almadaniu alqahiruh, 1415h) t. 3 

 - Rouh Alma’any fi tafseer alqur’aan wa alsab’e almathaany ،Shihabud - deen 
Mahmoud Al’alousy, (Bairout: dar alkutub Al’ilmiyaht, 1415 h) t. 1. 

 - Zad almasir fi eilm altafsir, eabd alruhmin abn aljwzy, tahqiq eabd alrazzaq 
almahdi (dar alkitab alearabiu bayrut, 1422 h) t. 1 

 - Alsabeuh fi alqara'at, 'abu bakr abn majahid, (t: 324 h), tahqiq shawqi dayf,(dar 
almaearif misr, 11400 h) t. 2 

 - Siri alfasaha, abn snan alkhfajy, (t: 466 h), (Bairout: dar alkutub Al’ilmiyaht, 
1402h) t. 1. 

 - Sayr 'aelam alnubla' shams aldiyn 'abu eabd allah aldhahabiu, (t: 748 h), dar 
alhadith alqahiruh1, 427 h) t. 1. 

 - Sharah altasrih ealaa altawdih, zayn aldiyn alwiqad, (t: 905 h), (Bairout: dar 
alkutub Al’ilmiyaht, 2000 m) t. 1. 

 - Sharah alkitab, 'abu saeid alsyrafy, tahqiq 'ahmad hasan mahdiliun (Bairout: dar 
alkutub Al’ilmiyaht, 2008 m) t. 1. 

 - Sharah shawahid almaghni, jalal aldiyn alsayuti, (t: 911 h), lajnah alturath 
alearabiu 1966 m) 

 - Sharah qatar alnadaa wabal alsda, jamal aldiyn abn hisham, (almaktabuh aleusriuh 
1994 m) 

 - Sharah kitab sybwyh, 'abu saeid alsyrafy, (tahqiq 'ahmad hasan mahdiin, (Bairout: 
dar alkutub Al’ilmiyaht, 2008 m) t. 1. 

 - Alssahibiu fi faqih allaghah alearabiuh wamasayiluha wasunan alearab fi 
kilamiha, 'ahmad bin faris bin zkria' alqazwinii alrrazi (nashir muhamad eali 
baydun, 1418 h) t. 1 

 - Erws alafrah fi sharah talkhis almuftah, biha' aldiyn alsabikii, tahqiq eabd alhamid 
handawi, (bayrut almaktabuh aleisriuh, 2003 m) t. 1. 

 - Eulim almaeani, eabd aleaziz eatiq,(bayrut dar alnahdah alearabiuh liltibaeih 
walnashr)  
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 - Eulum albilaghih albadie walmueani, muhamad 'ahmad qasim, almuasisuh 
alhadithuh lilkitab tarabulus 2003 m) t. 1. 

 - Aleumaduh fi muhasin alshier wadabih, 'abu eali alhasan abn rashiq alqirwani,  
(t: 463 h), tahqiq muhamad muhyi aldiyn eabd alhamid (dar aljil 1981m) t. 5. 

 - Alfawayid walqawaeid,Eeumar abn thabt alymani, (tahqiq eabd alwahhab 
alkalahuh, muasisih alrisaluh 2003 m) t. 1. 

 - Fi altahlil allaghawii munhaj wasafiun tahliliun, khalil 'ahmad eamayirih, 
maktabih almanar al'urdun, 1407h) t. 1.  

 - Alkamil fi alqara'at wal'arbaein alzzayidih ealayha, 'abu alqasim alhadhaliu 
alyashkariu almaghribiu, (t: 463 h), tahqiq jamal alshshayib, (muasisih samma 
liltawzie walnashr 20071m) t. 1. 

 - Alkamil fi allaghih waladib, muhamad abn yazid almubrid, (t: 285h), (tahqiq 
muhamad 'abu alfadl 'iibrahim, dar alfikr alearabiu alqahiruh19971m) t. 1. 

 - A lkitab, eumar bin euthman bin qanbir almulaqab sybwyh, maktabih alkhanijia, 
alqahr, 1988 m) t. 2. 

 - Alkashshaaf ‘an haqaa’iq ghawaamid altanzeel, Abu Alqassim Mahmoud bin 
Omar bin Ahmad Alzamakhshary (t 538h), (Bairout: dar alkutub Al’ilmiyah 
1407h) t, 3. 

 - Allibab fi eulum alkitab abu hafas eumar bin eali bin eadil alhanbali, (t: 775 h), 
(Bairout: dar alkutub Al’ilmiyaht, 1419 h).  

 - lisan al’arab,Ibn Manthour, Jamalud - deen, Abu Alfadl Muhammad bin Makram 
bin Aly (t, 711h), (Bairout: dar Sadir, 1414 h), t, 3. 

 - A lmabsut fi alqara'at aleashr, 'ahmad aibn alhusayn bin mhran alnysabwry 'abu 
bakr, (t, 381h), (tahqiq sabie hamzih hakimi, majmae allughat alearabiati, 
dimashq, 1981m). 

 - A lmathal alssayir fi adb alkatib walshshaeir, dia' aldiyn abn al'athir, (t6371h), 
(tahqiq 'ahmad alhawfay, dar alnahdat, alqahr). 

 - Almuhasin walaiddad, eamrw bin bahr alshahir bialjahiz, (t, 255 h), (bayrut dar 
wamaktabih alhilal 1423h).  

 - Almuhtasib fi tabyiyn wujuh shiwadh alqarra'at walaidah enha, 'abu alfath 
euthman bin juni, (nashr wizarat al'awqaf, almajlis al'aelaa lilshuwuwn 
al'iislamiati, 1420h). 

 - Almuharrar alwajeez fi tafseer alkitaab al’azeez Ibn Atiyyah Al’andalusy, 
tahqeeq: Abdelsalam Abdelshafy, wa Muhammad Haroun (Bairout: dar alkutub 
Al’ilmiyah, 1422 h) t, 1. 

 - Madarik altanzil wahaqayiq alttawili, eabdallah bin mahmud alnasfi, (t: 710h), 
(dar almaerifat 1421h) t, 1. 

 - Almasayil alnuhwiuh fi kitab altawdih lisharh aljamie alsahih,(risaluh majstir, 
jamieat alqsym 1438h). 

 - Almutawil fi sharah talkhis miftah aleulum, Ssaed aldiyn altiftazanii, (dar alkutub 
Al’ilmiyaht, 2001m) t, 1. 

 - Maealim altanzil fi tafsir alquran husayn abn maseud, (tahqiq eabdalrzaq mahdi, 
dar 'iihya' alturathi, 1420h), t, 1. 
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 - Maeani alquran waerabihi, 'abu 'iishaq alzajaj, (t: 311h), (thaqiq eabdaljulayl 
alshlby, 1420h) t, 1. 

 - Maeani alqurani, 'abu hasan alakhfsh, (tahaqiq hudana mahmawad, maktabat 
alkhanijii, 1990m) t, 1. 

 - Maeani alqurani, 'abuzkria yahyaa bin ziad alfira'i, (thaqiq 'ahmad yusif alnajati, 
dar almisriat liltaalif waltarjimati, misr) t,1. 

 - Maeani alnahw alduktur fadil alsamrayiy, (dar alfikr, eamman, 1420h) t, 1. 
 - Metrk alaqran fi 'aejaz alqarani, jalal aldiyn alsywty (t: 911h), dar alkutub 

aleilmiatu, bayuruti, 1988m) t, 1. 
 - Muejim almustalahat alearabih fi allaghih waladbi,(majdi wahibati, wakamil 

almuhandis, (mkatabat lubnan, bayruut, 1979m) t,1. 
 - Maghni allibayb ean kutib alaearyb 'abu muhamad eabd allh jamal aldiyn bin 

hisham alansary, (t: 761h), (thqyq: mazin mubarak, wamuhamad eali hamd allh, 
dar alfkr, dimashq, 1988m) t, 6. 

 - Miftah aleulumi, yusif bin 'abi bikr bin muhamad abn eali alsukkaki alkhwarzmy 
alhunfi, (t: 626h), (dar alkutub aleilmiatu, bayrut lubnanu, 1987m) t, 2. 

 - Alnahw alwafia, eabbas hasana, (t: 1398h),(dar almuearif, t, 15). 
 - Nathm aldurar fi tanaasub alaayaat walsuwar ،Burhanud - deen, Ibrahim bin Omar 

bin Hassan Alribat bin Aly bin Abi Bakr Albiqaa’y (t 885 h), nathm aldurar fi 
tanaasub alaayaat walsuwar. (Bairout: dar alkutub Al’ilmiyah, 2003 m), t, 2. 

 - Naqid alshaeru, qudamah bin jaefar bin qadamih bin ziad albaghdadi 'abu alfaraj 
(t: 337h), (mtabieat aljawayibi, qstantint, t,1. 

 - Nahayih alarb fi funun aladb, shihab aldiyn alnwyri (733h), (dar alkutub 
walwathayiq alqawmiatu, alqahiratu, 1423h) t, 1. 

 - Alhadayuh 'iilaa bulugh alnahayih fi eilm maeani alquran watafsirih waihkamihi, 
wajamal min funun eulumih, maki bin 'abi talab (t: 437h), nashr kuliyat alshryet 
waldirasat al'iislamiati, jamieat alshshariqat, 2008m) t, 1. 

* * * 


