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 :تــــــامللذم

 في العُاّ      
ً
 ٖبحرا

ً
ُبي الىدىي أزشا ّٚ أنَّ للمعخىي التٖر ال ش

 لخهامله مو هكام مً الٙلمـاث التي جدشُٙل 
ً
الجملي ، ورلٚ هكشا

ٗاث ئنشابُت ًمً٘ مً خاللها الى  ٍْى نلى اإلاهاوي نً داخله بدش

ٔ اإلاباوي ىا، ؾٍش )) ًأحي دوس اإلاعخىي الىدىي أو َو

ُبي ئر ًخهامل َزا اإلاعخىي مو هكام الٙلماث  ( ،(syntax التٖر

ٗان ما ًٓطذ مً الىدى  …أي داخل العُاّ ؛ داخل الجمل ، وإلاا 

في الذسط اللًىي الخذًض مجمىنت الٓىانذ وألاهكمت التي 

ٔ م ا جخد٘م في وغو الٙلماث وجشجُبها وضىسة الىؿٔ بها نً ؾٍش

ا مً أشٙاٛ ئنشابُت مخخلُت((. ًؿشأ  (1)نلى أواخَش

اٛ الذٖخىس مدمىد نٙاشت:))        ٌشإس الىدى بذوس ٖبحر في  ْو

جإدي مهنى أو داللت جخأزش بالهالْت التي   َٙل ظملت الذاللت ،

ُبها وجشجُبها، َاخخالٍ الٙلماث واخخالٍ  جشبـ بحن أظضاء جٖش

 ( 2) ((.الترجِب ًإزشان في داللت الجملت 

ُبي ًطل بىا ت التي مً  لزا َان اإلاعخىي التٖر ئلى الذاللت الىدٍى

خاللها ًخىضح اإلاهنى الىدىي للًت الهشبُت في مجاالث جىقُُها 

ٗاَت نلى معخىي البدض الٓشآوي ، والخذًض الشٍشِ ، وألاْىاٛ 

اث ألاخشي ظمُهها اإلاأزىسة ، والخؿب  ، والشهش ، واإلاعخٍى

ت :))  ، َالذاللت الىدٍى
ً
 وشهشا

ً
هي الذاللت  وبمخخلِ أهىانها هثرا

ت بحن الٙلماث التي جخخز  التي جدطل مً خالٛ الهالْاث الىدٍى

 في الجملت خعب ْىاهحن اللًت، ئر ئنَّ ٗل 
ً
 مهُىا

ً
ها ٗل  منها مْى

ُب الُبّذ أن جٙىن لها وقُ ت مً خالٛ ٗلمت في التٖر ُت هدٍى

هها ((.  ( 3) مْى

م  ت في آًاث الفصاد وإلاصالح في اللشآن الكٍش  الِذاللت الىحٍى
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أّما الذٖخىس سشُذ أخمذ بلخبِب َحري  أن الذاللت ال٘بري أو          

اإلاهنى الهام ال ًخضخان ئال بخػاَش مجمىنت مً الهىاضش ٌعهم 

ض 
ّ
ٗلٌّ منها في خذمت اإلاهنى وججلُخه، ولهل الهىطش الذاللي الزي ٖس

ٗان التي ال ًٓ ٍُ مً ألاس ىم اإلاهنى ئال بها َى داللت نلُه ، ونذَّ

  ( 4) التراُٖب.

ذ ظاءث الذساظت نلى مبدشحن: جىاٛو اإلابدض ألاٛو  داللت     ْو

ُب، أّما اإلابدض الشاوي َٓذ دسط داللت  الجملت في غىء التٖر

 الخزٍ في الجملت.                       

 املبحث ألاول :

 داللت الجملت في طىء التركُب

ُبُت والعُاُْت نلى        اتها التٖر جٓىُم الجملت الهشبُت بمعخٍى

ٗاهْذ ظملت  ىحن مهمحن ، َما اإلاعىذ واإلاعىذ ئلُه ، ظىاء أ  ٖس

ً إلاا  ضًشي أم ظملت ٖبري ، َال بذَّ مً وظىد َزًً الهىطٍش

لهملُت ؤلاظىاد مً أَمُت ٖبري في اظخجالء اإلاهنى وجىغُده ، 

ذ قهش مطؿلح )الجملت( م ظخهمال ْو
ُ
و مطؿلح )ال٘الم( وا

ى اللُل اإلاُُذ َاةذة  مترادَحن للذاللت نلى ش يء واخذ بهُىت، َو

 ( 5) ًدعً العٙىث نليها.

ًشي الذٖخىس دمحم ئبشاَُم نبادة ))أّن الجملت ما جػمً ؤلاظىاد      

ٗالجملت التي هي خبر  ٗاهذ مٓطىدة لزاتها أو ال  ،  ألاضلي ظىاء 

 ( 6) اإلابخذأ((.

ُّطُل الذٖخىس َاغل العامشاتي          ٗان  الخذًض نًٍو أس

ىحن أظاظُحن َما:  الجملت الهشبُت بٓىله : ئنها ))جخألِ مً ٖس

ما نمذجا ال٘الم ... ، َاإلاعىذ ئلُه َى  اإلاعىذ, واإلاعىذ الُه َو

 . . . واإلاعىذ َى 
ً
ر نىه وال ًٙىن ئال اظما اإلاخدذر نىه أو املخذَّ

 . . . وما نذا اإلاعىذ 
ً
 واظما

ً
ٙىن َهال ر به ٍو اإلاخدذر به أو املخذَّ

 ( 7) واإلاعىذ ئلُه َى)الُػلت(.((.

في خحن ًىضح الذٖخىس مهذي املخضومي مُهىم الجملت          

بٓىله : )) هي الطىسة اللُكُت للُ٘ش، وقُُت الجملت : هي هٓل ما 

 ( 8) في رًَ اإلاخٙلم مً أَٙاس ئلى رًَ العامو ((.

      ، 
ً
 آخش ، ًٙاد ًٙىن دُْٓا

ً
ُا ذ أنؿاَا املخضومي حهٍش ئر ًشي  ْو

أنَّ الجملت )) هي الطىسة اللُكُت الطًشي لل٘الم اإلاُُذ في أًت 

ب الزي ًبحن اإلاخٙلم به أّن ضىسة  لًت مً اللًاث، وهي اإلاٖش

ا في رَىه، زم هي الىظُلت التي  ٗاهذ ْذ جألُذ أظضاَؤ رَىُت 

 ( 9) جىٓل ما ظاٛ في رًَ اإلاخٙلم ئلى رًَ العامو((.

ما ًذوس في رًَ اإلاخٙلم مً آساء ئلى وجٓىُم الجملت بىقُُت هٓل 

 ( 10) رًَ العامو ، وهي الٓٛى اإلاُُذ بالٓطذ.

وفي غــــــــــــــىء ما جٓذم ،جٙىن الجمــــــــــــــــــــلت))هي أْل ْذس مً ال٘الم 

ب َزا الٓذس مً   بىُعه ، ظىاء جٖش
ً
ًُُذ العامو مهنى معخٓال

هّذ الهلم الزي  لزا َان ؛ ( 11) ٗلمت واخذة أو اٖثر((
ُ
داللت الجملت ح

يهخم ببُان مهنى الجملت أو الهباسة، أي الذاللت الىاشئت نً 

ُب أو اإلاعخمذ مً جشجِب وخذاجه نلى  الهالْت بحن وخذاث التٖر

ُبُت( أو نلم الذاللت  هدى ًىأَ الٓىانذ وحعمى ) الذاللت التٖر

ُبي.  ( 12) التٖر

حن َحري أنَّ : أن الجملت في ضالح الذًً ضالح خعى  الذٖخىس  أّما  

مهىاَا الخام َى حهبحر نً اإلاهنى الخٓلُذي ، أي ئّنها )) حهبُر نً 

ٗاهذ الٙلماث جمشل ألاظضاء التي جخٙىن منها  مهنى جام ، وإرا 

 نلى مهنى مٙىهاتها أي 
ً
الجملت َان مهنى الجملت ٌهخمذ أظاظا

ٓعُم الذٖخىس َاغل العامشات ( 13) مهنى الٙلماث(( ي الجملت ٍو

نلى انخباساث مخباًىت ، ومخخلُت ، لٙل واخٍذ منها وقُُخه ، 

وداللخه في اإلاهنى ، َهي :)) بانخباس الٓؿو والاخخماٛ جٙىن أّما 

ْؿهُت أو اخخمالُت، وبانخباس اإلاهنى الكاَش والباؾً جٙىن أّما 

قاَشة أو باؾىت ،وبانخباس الخطىص والهمىم جٙىن أّما خــــــــاضت 

 ( 14) …((.متأو نا

 مً         
ً
 مهما

ً
ىا ْذ نذَّ ٖشحٌر مً الباخشحَن والذاسظحَن الجملت ٖس ْو

ٗان اإلاهنى ، ومً أَم وخذاجه ، َهي لذي بهػهم )) أَم مً  أس

ال ًىظذ في سأيهم مهنى مىُطل للٙلمت، بل  ئر الٙلمت هُعها،

 ( 15) مهىاَا في الجملت التي جٓو َيها ((.

ادي: أّن الىدى ال ًُطل نً          شي الذٖخىس جشار خاٖم الٍض ٍو

ُطل وشأ في نلم اللًت الخذًض ما ٌعمى بـ)  ًُ ي ال  مهاهُه ، ٗو
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ت( التي حعخمذ مً هكام الجملت وجشجُبها ، ذ   الذاللت الىدٍى ْو

 مً الخُاة 
ً
، وجبرص ظضءا

ً
ت جدذًذا ج٘دعب الذاللت الىدٍى

ت والشٓ اَُت وألاًذًىلىظُت نىذما جٓو في الاظخمانُت والٍُ٘ش

ُب ؤلاظىادي ونالْاجه الىقُُُت.  ( 16) ظُاّ مهحن مً التٖر

ت          ٗاقم نباط نلى الهالْاث الىدٍى ض الذٖخىس خامذ  ٖش ٍو

بحن الٙلماث التي جشُد في ظُاّ ظملي مهحن مإدًت وقُُت داللُت 

ت وظمالُت ، َٓاٛ ئنَّ َزٍ الذاللت )) جدطل مً  خالٛ وحهبحًر

ت بحن الٙلماث، التي ًخخز ٗل منها ـــــٍى ـــــ ـــ ـــ   الهالْاث الىدــ
ً
ها مْى

ُب   في الجملت بدعب ْىاهحن اللًت ، َانَّ ٗل ٗلمت في التٖر
ً
مهُىا

هها، ت مً خالٛ مْى ولٙل لًٍت مً  البذ أن جٙىن لها وقُُت هدٍى

ها، َُي الهشبُت لًاث الهـــــــــــــــالم هكاٍم خاص في بىاء الجمل وجشاُٖب

٘زا،  وإنَّ أي  الُهل ْبل الُانل ، مشال ًًأحي واإلابخذأ ْبل الخبر َو

ما لًشع داللي
ّ
  وإه

ً
؛ ألن  …حًحر في َزا الىكام ال ًدطل انخباؾا

 ( 17) أي اخخالٛ ًدطل في بىاء الجملت ًإزش في داللتها((.

ت م٘دعبت ذ الذٖخىسة بخٛى ْاظم هاضش أنَّ الذاللت الىدٍى  وجٖإ

ت ووقُُت ، بامٙانها الخهبحر  باالْتران والػم ، وهي داللت هدٍى

ُب.  ( 18) نً وقُُتها في التٖر

ذ ظاء َزا اإلابدض في مؿلبحن:   ْو

  
ا
 داللت الترجِب : -أوال

ىت       لذاللت الترجِب أَمُت ٖبحرة في جدذًذ مهنى ال٘الم؛ ألنها ٍْش

ىت  هذُّ )) الشجبت الٍٓش
ُ
َٚ ح مً ْشاةً جدذًذ اإلاهنى الىدىي؛ لزل

ت  كهش أّن بحن الشجبت الىدٍى الشةِعت الذالت نلى الباب الىدىي. ٍو

 
ً
هُت سخما و   وبحن الكىاَش اإلاْى مىضىلت؛ ألن الشجبت خُل اإلاْى

و نلى سيم ْىانذ والكاَشة اإلا هُت هي جدُٓٔ مؿالب اإلاْى ْى

ىت لُكُت ونالْت بحن ظضأًً مشجبحن مً  …الىكام، ئن الشجبت ٍْش

و ٗل منهما مً آلاخش نلى مهىاٍ((.  ( 19) أظضاء العُاّ ًذٛ مْى

َّٚ أنَّ مُهىم الترجِب في العُاْاث اإلاخهذدة ًٓىدها ئلى        وال ش

ذ جٙىن آلُت  أنَّ َىإ زمت هكام ًإدي مهنى له داللخه ال٘بحرة ، ْو

الترجِب بٓطذًت جامت نىذ الىاّص الزي ًيخج هّطه ؤلابذاعي ، 

ُاث ٖشحرة ، منها ما  ومً خالٛ َزا اإلاىكىس خكَي اإلاُهىم بخهٍش

و   ًشاٍ الذٖخىس َاغل مطؿُى العاقي بأنها حهنى )) مالخكت( مْى

ُب ال٘المي، وجىٓعم الشجبت في الىدى الهشبي ئلى  الٙلمت في التٖر

 ( 20) سجبت مدُىقت... وسجبت يحر مدُىقت((.  ْعمحن :

أّما الذٖخىسة بخٛى ْاظم َتري أنَّ الشجبت هي: ))مُهىم ًخطل         

ت، وهي جُترع   بترجِب اإلاهاوي الىدٍى
ً
ئّن لهزٍ اإلاهاوي جشجِبا

جخهلٔ بهزٍ   ًىكمها . وإّن َزا الترجِب جشاعى َُه أخٙام نٓلُت

 ( 21) .اإلاهاوي((

 البً ظني)ث         
ً
ذ هاْش الذٖخىس دمحم أخمذ خػــــــــــــــــــــحر سأًا ْو

ت ، بٓىله : 392 ٌ( في ما ًخظ الٓشاةً اللُكُت واإلاهىٍى

ت التي جمحز بحن ألابىاب في يُبه  ))الىظاةل اللُكُت واإلاهىٍى

وهي ما نٍش نىذَم بالٓشاةً اللُكُت  الهالمت ؤلانشابُت

ت ، َُي يُبت الهالمت ؤلانشابُت في مشل) غشَب ًديى واإلاهىٍى

بششي( ٌعخهاع ننها باملخاَكت نلى الترجِب للخمُحز بحن الُانل 

خشي مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــً ْبل اإلاهنى ظاص 
ُ
ٗاهذ َىإ داللت أ ، َارا  واإلاُهٛى

ا َزٍ، وغشبذ َز الخٓذًم والخأخحر في مشل أٗل ًديى ٖمثري ،

ت وقُُت الخمُحز بحن  ىت اإلاهىٍى لم َزٍ َزا، خُض جإدي الٍٓش ٗو

 ( 22) اإلاهاوي((.

ْم ))  أّما مهشبى الٓشآن        م َلهم اَخمام بترجِب الجملت، َو الٍ٘ش

ٌهُذون جشجِب الجملت لُهم اإلاهنى ،َالبيُت العؿدُت نىذَم 

ا بيُت نمُٓت جشجبـ أشذ الاسجباؽ بالذاللت التي ٌ هحن نلى جُعَش

ا العُاْان اللًىي واإلآامي .   ئبشاَص

وجمخذ قاَشة ئنادة الترجِب لدشمل ئنادة جشجِب الجمل 

 ئلى الذاللت أو اإلاهنى اإلآطىد، أو الاهؿالّ مً 
ً
واإلاُشداث وضىال

ىه الهىاضش اللُكُت للجملت أو  َزا اإلاهنى الزي حعاَم في جٍٙى

 
ً
ا  مهىٍى

ً
 ( 23) ((.الجمل التي جشجبـ بالخالي اسجباؾا

 نلى داللت         
ً
 ٖبحرا

ً
لزا َاّن داللت الترجِب حهخمذ انخمادا

 الخٓذًم والخأخحر في بُان جدذًذ اإلاهاوي وجىغُدها.

 
ا
 داللت التلذًم والتأخير في الجملت: -جاهُا

جدذر الذٖخىس مدمىد نٙاشت نً أَمُت داللت الخٓذًم          

والخأخحر بٓىله :)) ألاضل في الجملت الترجِب نلى الىمـ اإلاههىد 
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إخش اإلآذم لًشع بالغي  ذ ًٓذم اإلاإخش ٍو مً ْىانذ الىدى، ْو

أو لًشع ًخهلٔ باإلاهنى نلى أال ًخل رلٚ باإلاهنى وال ًخالِ 

بغ ، َٓذ ًٙىن الخٓذًم أبلٌ ْىانذ اللًت ، وأن ًإمً الل

ٖخٓذًم اإلاُهٛى نلى الُهل ، وجٓذًم الخبر نلى اإلابخذأ ، وجٓذًم 

 ( 24) الكٍش أو الخاٛ أو الاظخصىاء((.

الخٓذًم والخاخحر نىذ الذٖخىس َاغل العامشاتي )) ًٙىهان        

بدعب ألاَمُت، وألاَمُت ال حهني ألاَػلُت َٓذ ًٓذم اإلاُػٛى 

خأخش نلى اإلاخٓذم أو اله٘غ بدعب ما ًٓخػُه نلى الُاغل اإلا

 ( 25) اإلآام والعُاّ((.

       ٛ هما غشبان :)) ألاو ا نً داللتهما َٓذ رٖش أنَّ ًخخظ  -أمَّ

بذاللت ألالُاف نلى اإلاهاوي، ولى أخش اإلآذم أو ْذم اإلاإخش لخًحر 

ًخخظ بذسظت الخٓذم في الزٖش؛ الخخطاضه بما  -والشاوي اإلاهنى ،

 ( 26) ه رلٚ ، ولى أخش إلاا حًحر اإلاهنى ((.ًىظب ل

 الذٖخىس َػل خعً نباط نً أَمُت الخٓذًم والخأخحر 
َ
ر وجدذَّ

َذ نالْخه باإلاهنى )) 
َّ
 َٓـ ، بْل أٖ

ً
والًشع مىه ، وأهه لَِغ لُكُا

ا جاسة   جاسة ،  َىدً خُىما هٓذم بهؼ أظضاء الجملت وهإخَش

خشي َاهىا ال هُهل رلٚ سيبت في الخًحر
ُ
أو جُىىا في الٓٛى  أ

ذٍ   َدعب، ما رلٚ هاش ئ نً اخخالٍ اإلاهنى الزي ًٍش
ّ
وإه

َال٘الم البلٌُ ال ًجىص أن ًٙىن الخٓذًم َُه لًشع  اإلاخٙلم،

لُكي َٓـ ، بل ًٙىن مو َزا الًشع اللُكي َذٍ ًخهلٔ 

 ( 27) باإلاهنى((.

هلُل الذٖخىس وهمت سخُم الهضاوي ظبب الخٓذًم والخأخحر       وَُ

لٓه  بما جمخل٘ه اللًت الهشبُت مً خطاةظ ومضاًا أنؿتها بخه

ت واظهت في الخٓذًم والخأخحر؛ ألنها ال جخػو لىكام ضاسم في  خٍش

ت واَشة في ضىى  ما )) ًملٚ اإلاخٙلمىن بها خٍش ا ، وإهَّ جشجِب نىاضَش

ا ، اظخجابت  الجملت ،وجٓذًم أو جأخحر ما ٌشاؤون مً نىاضَش

 ( 28) اساة لكشٍو الٓٛى ومالبعاجه((.لذواَو هُعُت مهُىت أو مج

      
ً
ا  لًٍى

ً
هذُّ أظلىبا ٌُ ًُ الٓٛى : ئنَّ الخٓذًم والخأخحر  وبزلٚ ًم٘

 في خذود الذاٛ 
ً
 مىغهُا

ً
 بالخدٛى الزي أخز ش٘ال

ً
مشجبؿا

ت أَُٓت ًيخٓل َيها الذاٛ مً مىغهه ألاضلي ئلى   في خٖش
ً
ضُايُا

 في مىغىنه ألا 
ً
ضلي، َهى ًشجبـ مىغو ؾاسب ، أو ًأخز زباجا

 ( 29) بشجبت ألالُاف في الجمل ، ووقُُت ٗل ٗلمت في العُاّ.

شي الذٖخىس مىحر مدمىد اإلاعحري أنَّ ظبب الخٓذًم        ٍو

ادة اإلاهنى مو جدعحن في اللُل ، ورلٚ َى  والخأخحر ألظل )) ٍص

م  الًاًت الٓطىي ، وإلُه اإلاشظو في َىىن الباليت ، وال٘خاب الٍ٘ش

  اهكش ئلى ْىله حهالى:   ة في َزا،َى الهمذ
ٌ
اِطَشة

َّ
ْىَمِئٍز ه ًَ ُوُجىٌه 

  :[ . ججذ أّن جٓذًم الجاس في َزا ْذ أَاد 22]الُٓامت

،وإنَّ الىكش ال ًٙىن ئال هلل مو ظىدة الطُايت   الخخطُظ

 ( 30) وجىاظٔ السجو ((.

 مً الخٓذًم ًشاد به        
ً
وخذد الذٖخىس َاغل العامشاتي هىنا

ت التي جخشط ئلى مهاٍن  جٓذًم اللُل نلى نامله ، ووقُُخه الىـــدٍى

ُذ ، والاخخطاص ، والهىاًت ، والاَخمام ،  باليُت منها الخٖى

ا ال٘شحر  بٓىلِه :))ومً َزا الباب جٓذًم اإلاُهٛى به نلى  ويحَر

خاٛ نلى َهله ، وجٓذًم الكٍش والجاس وجٓذًم ال َهله ،

وجٓذًم الخبر نلى اإلابخذأ وهدى  واملجشوس نلى َهلهما ،

زا الخٓذًم في الًالب ًُُذ الاخخطاص ((.  رلٚ   ( 31) َو

ومً خالٛ ما جٓذم ًخّضح أّن الخٓذًم والخأخحر ًدذر         

لًاًاث ٖشحرة َالخٓذًُم في الشهش ْذ ًٙىن لًاًت ظمالُت أو 

ت ، أو هكمُت ٗي ًأمً اإلاخٙلم مىظ ُُٓت ، أو داللُت ، أو هدٍى

 له الًاًاث هُعها ظىي 
ً
اللبغ في اإلاهنى ، ٖزلٚ في الىثر أًػا

ٓو  اإلاىظُٓى التي جشد في بهؼ أظىاظه ألادبُت ، والباليُت ، )) ٍو

الخٓذًم والخأخحر في خالت نذم اللبغ، َاّن لم ًإمً اللبغ وظب 

ُب الترجِب اإلاألٍى ورلٚ  مشل :) غشب مىس ى نِس ى(، َزا التٖر

الُهل، الُانل، اإلاُهٛى ، َال  ًٓخض ي أْن ًترجب نلى الىدى الاحي:

ىت جمىو الخباط  ًجىص جٓذًم اإلاُهٛى نلى الُانل لهذم وظىد ٍْش

.))  ( 32) الُانل باإلاُهٛى

لزا ظىِٓ نلى أزش داللت الخٓذًم والخأخحر في الجملت مً       

 هي:خالٛ زالزت مؿالب 

 
ا
 جلذًم الخبر:  -أوال



 

 2022 /عشر الخامسالمجلد  الثاني/مجلة اوروك / العدد   

 

DOI:10.52113/uj05/022-15/1167-1185 
1171 

م  ت في آًاث الُعاد وؤلاضالح في الٓشآن الٍ٘ش  الِذاللت الىدٍى

 

ورلٚ ألن اإلاخٙلم  ئنَّ ألاضل في الجملت ؤلاظمُت جٓذًم اإلابخذأ ، 

زٍ ْانذة زابخت بحن اإلابخذأ  ًبخذب به زم ًخبر نً مشاد اإلاخٙلم ،َو

ذ  ًدذر حًُحر في َزٍ الٓانذة مً  وخبٍر مً خُض الترجِب ْو

وزُٔ بحن اإلابخذأ خالٛ جٓذًم الخبر وجأخحر اإلابخذأ،)) َشمت اسجباؽ 

 
ً
وخبٍر مً خُض الترجِب ئال أّن َزا الاسجباؽ ْذ جخُ٘ٚ ُنشاٍ هكشا

ت ظذًذة جدعو للمهاوي والذالالث  الخخُاط اإلاخٙلم ئلى ْىالب لًٍى

ذَا((.  ( 33) اإلاخجذدة لذًه ختى ًخمً٘ مً هٓلها ئلى اإلاخلٓي ٖما ًٍش

شي الذٖخىس مهذي املخضومي ئّن )) ًخٓذم الخ        بر نلى اإلابخذأ ٍو

 ( 34) ئرا اْخػذ الػشوسة جٓذمه أو خكي باَخمام اإلاخٙلم((.

وزمت وسود لخٓذًم الخبر نلى اإلابخذأ في آًاث الُعاد والاضالح       

 ؛ وهبُنها في آلاحي : 

ْىِم اْعُبُذوا ومنها ْىله حهالى: 
َ
ا ك ًَ اَل 

َ
ا  ك با ُْ َع

ُ
اُهْم ش

َ
خ
َ
َن أ ًَ ٰى َمْذ

َ
ِإل

 
ُ
ك
َ
َ َما ل ْيُر َّللاَّ

َ
ٍه غ

َٰ
ْن ِإل م ّمِ

ظاء في ئنشاب الٓشآن للشُخ (  35) 

ما ل٘م مً  ال٘شباس ي جٓذًم الخبر نلى اإلابخذأ في ظملت )

شبه الجملت) ل٘م( اإلاٙىهت مً الجاس واملجشوس خبر مٓذم ،   اله(

ذ ظش بدٍش   ، ْو
ً
ىم مدال  مَش

ً
ولُكت) الٍه( مبخذأ مجشوس لُكا

َان الىقُُت الذاللُت في آلاًت  ؛ لزا ( 36) الجش الضاةذة )مً(

مً جٓذًم الجاس واملجشوس جُُذ مهنى الاخخطاص؛ ألن   الٓشآهُت

ىا ظاء الخٓذًم  ى هللا ال يحر، َو نبادة هللا مخخطت بالٍه واخذ، َو

واظبا ؛ ألن اإلابخذأ ه٘شة والخبر شبه ظملت مً الجاس واملجشوس 

ا ،ومنها ْىله حهالى: حا
َ

َساُدوا ِإْصال
َ
 أ

ْ
ْيِهنَّ ِإن

َ
ِزي َعل

َّ
ُل ال

ْ
ُهنَّ ِمث

َ
َول

ُ َعِزٌٍز َحِكٌُم   َوَّللاَّ
ٌ
ْيِهنَّ َدَسَجت

َ
ْعُشوِف َوِللّشَِجاِل َعل

َ ْ
ِبامل

ظاء في ، (  37)  

الجذٛو في ئنشاب الٓشآن في بُان جٓذًم الخبر نلى اإلابخذأ في 

ظملت) ولهً مشل( شبه الجملت) لهً( اإلاٙىهت مً الجاس واملجشوس 

ىم.خبر مٓذم   ( 38) ولُكت) مشل( مبخذأ مإخش مَش

 أَن الىقُُت الذاللُت مً وساء جٓــــــــــــــــذم         
ُ
ومً خالٛ رلٚ هلخل

الخبر)لهً( نلى اإلابخذأ )مشل( َى ألظل الاَخمام بالخبر؛ ألن َزٍ 

هها الىاط ، َٓذم الخبر ألظل ئزاسة َهم الىاط ئلى  الاخباس ال ًخْى

م ًً٘ َىإ جٓذًم َُٓل )ومشل الزي نليهً اإلاعىذ ئلُه، وإن ل

َذ ظاهبا 
ّ
( ، وفي الخٓذًم بُان لخّٓى اليعاء الزي ول لهً باإلاهشٍو

ٗاهذ  مً الذَشت لذي الىاط؛ لزلٚ ْذم الخبر نلى اإلابخذأ ،و

الًاًت مً َزا الخٓذًم َى الاَخمام بالخبر وألظل رلٚ ْذم نلى 

ت .  اإلابخذأ في آلاًت الٓشآهُت اإلاباٖس

 جلذًم الفاعل: -ُاجاه

ئّن الُانل له سجبت مدُىقت بهذ الُهل وفي حًحر َزٍ الشجبت بأن  

ًخٓذم الُانل نلى الُهل َىإ اخخالٍ بحن الىداة في معألت 

اخخلِ الىداة في معألت سجبت الُانل مً  سجبت الُانل َٓذ ))

 ، َمنهم مً ظىص رلٚ 
ً
خُض جٓذمه نلى الُهل مو بٓاةه َانال

 ( 39) هه ((.ومنهم مً مى

ومً الزًً رَبىا ئلى مىو جٓذًم الُانل نلى الُهل هداة         

َذ 
َّ
ه ، ئر أٖ مىو جٓذًم الُانل  مذسظت البطشة ونلى سأظهم ظِبٍى

َهله؛ ألهه في خاٛ جٓذًم الُانل نلى الُهل ًُٓذ وقُُخه   نلى

ذخل في باب الابخذاء .  ٍو

زلٚ اشاس ابً العّشاط الى أّن الُانل ًجب أن ًأحي بهذ          ٖو

ُٛ : )) وانلْم أنَّ الُانل ال ًجىص أن  الُهل وال ًجىص  جٓذمه ًٓى

 ( 40) ًٓذم نلى الُهل ئال نلى ششؽ الابخذاء خاضت((.

أّما ابً مالٚ في ششح الٙاَُت الشاَُت َحري أّن الُهل        

ا، َال ًجىص جٓذم عجض الٙلمت والُانل ٖطذس الٙلمت وعج َض

ا)) الُهل والُانل ٖجضأي ٗلمت ، َال ًجىص أن ًخٓذم  نلى ضذَس

الُانل نلى الُهل مو بٓاء َانلُخه ، ٖما ال ًجىص جٓذم عجض 

و الاظم ْبل الُهل َهى مبخذأ  ا ،وأن ْو الٙلمت نلى ضذَس

 ( 41) مهــــــــشع لدعلـ هىاسخ الابخذاء نلُه((.

ٖذ ابً نُٓل َزٍ اإلاعالت بٓىله : )) خ٘م الُانل وأ           

ى الُهل أو شبهه -الخأخش نً ساَهه ذ  -َو ذان، وٍص هدى:) ْاَم الٍض

 : اَم َصٍذ(، وال ًجىص جٓذًمه نلى ساَهه ، َال جٓٛى
َ
ْاةم يالّماٍ ، ْو

ذ ْام( نلى أن  ذ يالّماٍ ْاةم( وال )ٍص ذان ْام(، وال ) ٍص ) الٍض

 مٓذم
ً
ذ( َانال  ،بل نلى أن ًٙىن مبخذأ ، والُهل بهذٍ ًٙىن)ٍص

ً
ا

زا مزَب  ذ ْام َى( ،َو ساَو لػمحر معختر والخٓذًش )ٍص

ُىن َأظاصوا الخٓذًم في رلٚ ٗله((. حن، وأّما الَٙى  ( 42) البطٍش
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ىأَ ابً ٌهِش َزٍ آلاساء : )) وفي الجملت الُانل في نٍش           ٍو

  أَل َزٍ الطىهت
ً
أمش لُكي ًذٛ نلى رلٚ حعمُتهم ئًاٍ َانال

في الطىس املخخلُت مً الىُي والاًجاب واإلاعخٓبل والاظخُهام ما 

ل ًٓىم  ذ، َو ذ، وظُٓىم ٍص  نلُه ، ورلٚ هدى ْام ٍص
ً
دام مٓذما

ذ في ظمُو َزٍ الطىس َانل ، مً خُض أّن الُهل  ذ ، ٍَض ٍص

ذ انشاغهم معىذ ئلُه ومٓذم نلُه ظىاء َهل أو لم ًُهل ، و  ٍٍإ

ذ نً اإلاهنى  ئهٚ لى ْذمذ الُانل َٓلذ : ٍص
ً
ْام   نىذٕ وغىخا

 للهىامل 
ً
ما ًٙىن مبخذأ وخبر مهشغا

ّ
، وإه

ً
لم ًبٔ نىذٕ َانال

 ( 43) اللُكُت((.

ئال أّن الذٖخىس مطؿُى العٓا نىذ جطذًٍش ل٘خاب الذٖخىس         

ذ أ في الىدى الهشبي هٓذ وجىظُه( مهذي املخضومي ) ّن ظبب ًٖإ

مىو الىداة مً جٓذًم الُانل نلى الُهل َى؛ حهلُل ألاخٙام 

ت بالهلل الُلعُُت )) ْذاماَم   ومما جىسؽ َُه الىداة  الىدٍى

ت  ت ، حهلُل ألاخٙام الىدٍى  مً أَل الَٙى
ً
ٓا م ئال ٍَش ومدذزَى

ئن الُانل ًجب أن ًخأخش نً   بالهلل الُلعُُت ، مشل ْىلهم:

واإلاإزش ًجب أن ًخٓذم نلى اإلاخأزش   َُه،الُهل ؛ألن الُهل نامل 

ـــــــــــــــزا خ٘ــــــــــــــــــم نٓلي ال لًىي ((. به ،  ( 44) َو

ُىن َأظاصوا جٓذًم الُانل نلى ساَهه بانخمادَم         أّما الَٙى

 ( 45) مـــــــــــا وسد نً الهشب في ْٛى الضباء:

 ًحملن 
ا
 أم حذًذاما للجمال مشيها وئُذا  أجىذال

ُحن اظخـــــــــــــــذلىا في ْٛى الضباء نلى )) ظىاص جٓذًم          أي ئّن الَٙى

في سواًت مً سوي ….الُانل بىسودٍ نً الهشب في هدى ْٛى الضباء:

  مشيها( )
ً
ىنا وللجماٛ: ظاس  ْالىا: ما: اظم اظخُهام مبخذأ ، مَش

مص ي: َانل جٓذم  ومجشوس مخهلٔ بمدزٍو خبر اإلابخذأ،

ى -نامله،   نلى    َو
ً
مػاٍ والػمحر الهاةذ   ومص يّ   -آلاحي  وةُذا

 : خاٛ مً الجماٛ مىطىب  ئلى الجماٛ مػاٍ الُه
ً
ووةُذا

: أي ش يء زابذ للجماٛ خاٛ  وجٓذًش ال٘الم بالُخدت الكاَشة،

 مشيها((.
ً
 ( 46) ٗىنها وةُذا

ُت في ما ًخ        ظ واجبو الذٖخىس مهذي املخضومي اإلاذسظت الَٙى

ظىاص جٓذًم الُانل نلى ساَهه ئرا اْخض ى جٓذًمه ))ومً اإلاعىذ 

ى اإلاعىذ ئلُه في الجملت الُهلُت ،  ئلُه ما ٌعمى بالُانل َو

ى أن ًلي  ، َو وللُانل في الجملت الُهلُت مىغو لًىي مألٍى

الُهل مباششة، َارا ؾشأ نلُه ما ًٓخض ي جٓذًمه ْذم ولم 

 ، ولم
ً
ًٌحر الخٓذًم ضُخه التي  ًخشظه جٓذًمه نً ٗىهه َانال

ٖما لم ًخشط الجملت اإلآذم َيها الُانل نً ٗىنها   ٗان نليها،

 ( 47) ظملت َهلُت((.

ُذ املخضومي سأًه في ظىاص جٓذًم الُانل نلى َهله في            ٖإ ٍو

ٖخابه ) في الىدى الهشبي هٓذ وجىظُه( ، ونلل رلٚ بعبب 

 مً 
ً
ْىلىا : ؾلو البذس، والبذس الاَخمام به )) ومهنى َزا ئّن ٖال

ؾلو ، ظملت َهلُت .أّما الجملت ألاولى َاألمش َيها واضح ولِغ لىا 

 في هكش 
ٌ
َُه خالٍ مو الٓذماء، وأّما الجملت الشاهُت َاظمُت

 في هكشها؛ ألهه لم ًؿشأ نليها ظذًذ ئال جٓذًم 
ٌ
هلُت الٓذماء َو

لجملت؛ ألهه اإلاعىذ ئلُه، وجٓذًم اإلاعىذ ئلُه ال ًٌحر مً ؾبُهت ا

ما ْذم لالَخمام به .ئّن الٓٛى بأن ظملت) البذس ؾلو( َهلُت، 
ّ
ئه

و الىداة الٓذماء  ىم في ٖشحر مً اإلاش٘الث التي أْو ًجىبىا الْى

ههم َيها مىهجهم الُلعُي ((.  ( 48) أهُعهم َيها أو أْو

ئال أّن نبذ الٓاَش الجشظاوي ظهل ظبب جٓذًم الُانل نلى           

لشٚ في الُانل مً َى))وإرا ْلذ:)أأهذ َهلذ؟(، َهله َى ا

ٗان التردد َُه ...  ٗان الشٚ في الُانل مً َى، و َبذأث باالظم ، 

: ) أأهذ بىِذ َزٍ الذاس؟(،) أأهذ ْلذ َزا  وجٓٛى

الشهش؟(،)أأهذ ٖخبذ َزا ال٘خاب ؟( َخبذأ في رلٚ ٗله باالظم، 

ٗان ُِٖ ؟ ذ اششث رإ ألهٚ لم حشٚ في الُهل أهه  ئلى الذاس  ْو

، 
ً
 وال٘خاب م٘خىبا

ً
ما ش٘٘ذ في الُانل   مبيُت والشهش مهٓىال

ّ
وإه

 ( 49) مً َى ؟((.

ت الذٖخىس مدمىد العُذ شُخىن خٛى الخٓذًم          ا سٍؤ أمَّ

ٗان الاظم  اةذجه وداللخه)) ئرا ْذمذ الُانل نلى الُهل ،و َو

 نٓب هُي هدى:) ما اها َهلذ ٖزا( أَاد الت
ً
ُب اإلآذم واْها ٖر

ْطش هُي الُهل نلى الاظم اإلآذم ،وإّن الُهل زابذ مخُٔ نلى 

خطىله وأهه مىُي نً اإلاعىذ ئلُه اإلآذم ، وأهه مشبذ لًحٍر نلى 

ـــــىما وخطىضا((. ــ ــ  ( 50) خعب الىُي نمـ
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ُذ الذٖخىس خلُل نماًشة ، أَمُت جٓذًم الُانل نلى          ٖإ ٍو

ت)) ئنَّ الهشب ئن  الُهل في غىء انخمادٍ نلى سأي أَل الَٙى

ُم اإلاخٓذم وخٓه الخأخحر في  أسادث الهىاًت بص يء ْذمخه ، َاإلاىَس

ُذ، وبزا َاهه ٌهخمذ سأي  الجملت ٌهني أهه جٓذم للهىاًت والخٖى

لُت  ( ظملت جدٍى
َ
ٌَ الشظالت ت في أن الجملت: )مدمٌذ بل أَل الَٙى

ل َيها بخٓذًم الُانل للهىاًت والاَمُ ت أو َهلُت ظاء الخدٍى

ُذ((.  ( 51) للخٖى

م مىه   في الٓشآن الٍ٘ش
ً
 :( 52) ئنَّ جٓذًم الُانل نلى الُهل وسد ٖشحرا

  :ْىله حهالى   -1
ْ
َشث

َ
ط

َ
ف
ْ
َماُء اه ا الصَّ

َ
َىاِكُب  إر

َ
ك
ْ
ا ال

َ
َوِإر

 
ْ
َرث

َ
ث
َ
ت
ْ
 . (53 )اه

 ْىله حهالى:   -2
ْ
ت

َّ
ل
َ
ش

ْ
َماُء او ا الصَّ

َ
 . (54 )ِإر

  :ْىله حهالى  -3
ْ
َذَسث

َ
ك
ْ
ُجىُم اه

ُّ
ا الى

َ
َوِإر

 (.55 ) 

في ما ًخظ جٓذم الُانل نلى َهله لم ًشد في آًاث الُعاد       

وؤلاضالح، لزا لم ًً٘ َىإ همارط جؿبُُٓه لخٓذًم الُانل نلى 

 الُهل .

 جلذًم املفعىل به: -جالثا

ئن سجبت اإلاُهٛى به يحر مدُىقٍت بهذ الُهل والُانل)) ألاضل      

 به أن جإحى بالُهل َالُانل ، زم 
ً
في الجمل التي جدخىي مُهىال

اإلاُهٛى به، ورلٚ هدى: )ًىطش هللا املجاَذًً( ، وال ٌهذٛ نً 

مشل َزا حهبحر ئال بعبب َُٓذم اإلاُهٛى به نلى الُانل هدى: 

،أو ًٓذم اإلاُهٛى به نلى الُهل هدى:)  )ًىطش املجاَذًً هللا(

 ( 56) املجاَذًً ًىطش هللا( ((.

ت         بما ئن اإلاُهٛى به له سجبت يحر مدُىقت ؛ لزا ًخدٕش بدٍش

لُه  في الجملت))ألاضل في الجملت الُهلُت أن ًخٓذم الُهل ٍو

زٍ سجبت مدُىقت ، زم ًأحي بهذ الُانل اإلاُهٛى به ،  الُانل، َو

زٖش الىداة ئّن ألاضل: ان ًلي  خحر يحر مدُىقت.وسجبت َزا ألا  ٍو

ت في الجملت، ششؽ  الُانل الُهل، ولً٘ اإلاُهٛى به ًخدٕش بدٍش

أمً اللبغ َمذاس جٓذًمه ًذوس نلى الاَخمام والهىاًت ٖعاةش 

مىاؾً الخٓذًم،... ونلُه ًمً٘ أن جٙىن مً الىقاةِ الذاللُت 

ى أبشص التي ًإديها جٓذًم اإلاُهٛى هي داللت الا  خخطاص ،َو

 ( 57) وقُُت داللُت ًإديها الخٓذًم في نمىمه((.

ُشوٍء  ومىه ْىله حهالى :      
ُ
 ك

َ
ت
َ
ج
َ

ال
َ
ِصِهنَّ ج

ُ
هف

َ
ْصَن ِبأ َربَّ

َ
ت ًَ  

ُ
اث

َ
ل
َّ
ل
َ
ط
ُ ْ
َوامل

ْسَحاِمِهنَّ 
َ
ُ ِفي أ َم َّللاَّ

َ
ل
َ
ْمَن َما خ

ُ
ت
ْ
ك ًَ ن 

َ
ُهنَّ أ

َ
ِحلُّ ل ًَ  

َ
ظاء في ،  (58 )َوال

ئنشاب الٓشآن ملخمذ ظهُش الشُخ ئبشاَُم ال٘شباس ي في ئنشاب 

) ُ
َّ

َٔ َّللا
َ
ل
َ
 :)َما خ

 ما : اظم مىضٛى مبني نلى العٙىن في مدل هطب مُهٛى به

 خلٔ : َهل ماض ي مبني نلى الُخذ.

هه الػمت الكاَشة  ىم ونالمت َس هللا : لُل الجاللت َانل مَش

.  ( 59) نلى آخٍش

مً خالٛ ما ظبٔ جبحن أّن داللت جٓذًم اإلاُهٛى به نلى الُهل     

والُانل داللت نلى الاخخطاص، أي أن هللا نض وظل اخخظ 

بخلٔ ؤلاوعان ومىغو الخمل ومٙاهه في ألاسخام؛ لزلٚ ْذم 

زا ٌهنى أن  ى اظم مىضٛى بمهنى) الزي( ،َو اإلاُهٛى به) ما( َو

زا ال خالٍ خلٔ هللا اخخظ بذاللت الهاْل في أسخ ام اليعاء ،َو

َُه ، ولى لم ًً٘ َىإ جٓذًم لٙان خلٔ هللا للهاْل ويحر 

 الهاْل في أسخام اليعاء.

 املبحث الثاوي

 داللت الحزف في الجملت

 : ظاء في جاط الهشوط: )) )ح ر ٍ( )     
ً
ُه   الخزٍ لًت

َ
َ
َ
َخز

،  .)) ) ٍُ
َ
ز
َ
خ
َ
( :) أ َهشٍِ

َ
ُه مً ش

َ
َ
َ
ُه وَخز

َ
ؿ

َ
( : )اْظٓ

ً
ُه ،خزَا

ُ
ْدِزَ ًَ (60 ) 

أّما الخزٍ في الاضؿالح: َـــ )) َى ئظٓاؽ نىطش مً نىاضش         

ٗان ٗلمت أو ظملت أو أٖثر نلى أن ًٙىن ؤلاظٓا ؽ الىظ ظىاء 

ىت جذٛ نلى رلٚ((.  ( 61) لًشع مً ألايشاع البُاهُت مو وظىد ٍْش

ص ي )ث        ٌ( أنَّ مُهىم الخزٍ في الاضؿالح 794ورٖش الضٖس

ُّٛ نلى ))ئظٓاؽ ظضء ال٘الم أو ٗله لذلُل((  ( 62) ًذ

أّما الخزٍ نىذ الىداة َاهه ًٓخطش نلى خزٍ الهامل ))ئن        

لى خالت خزٍ الهامل ظىاء بٓي ًٓخطش ن -نىذ الىداة -الخزٍ 
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ٗان له مً خ٘م ئنشابي أو حًحر لُدعٔ مو وغهه  مهمىله نلى ما 

ُبي الجذًذ((.  ( 63) التٖر

 نلى الجملت      
ً
ْذ ظهَل أبى الُخذ ابً ظني الخزٍ مشخمال ْو

ت، ولِغ  ت ))خزَذ الهشب الجملت واإلاُشد والخٖش واإلاُشد والخٖش

ٗان غشب مً جٙلُِ نلم ش يء مً رلٚ ئال نً دلُل نلُه. و  إال 

خه((.  ( 64) الًُب في مهَش

ل الجملت            أّما الذٖخىس خلُل نماًشة َحري أّن الخزٍ جدٍى

لُت راث بيُت َداللُت جخمخُو بٓطذًت جامت  الخىلُذًت ئلى ظملت جدٍى

ل  مً الىاّص هُعه لًشع جىبُه املخاؾب في أخُان ٖشحرة ، وجدٍى

الث ئلى نملُاث  ُبُت َذَها َهم الىظ ، وإدسإ مً جأٍو جٖش

 مً نىاضش  الجضء اإلآُىد مً بىاةه))
ً
وهٓطذ بالخزٍ نىطـــــــــــــــــشا

ل ، َ٘ما أن   مً نىاضش الخدٍى
ً
ادة نىطشا  للٍض

ً
ل هُٓػا الخدٍى

لها ئلى  ادة نلى الجملت الخىلُذًت الىىاة لخدٍى ادة هي أًت ٍص الٍض

لُت لًشع في اإلاهنى((.  ( 65) ظملت جدٍى

ئال أّن قاَشة الخزٍ ال جىُشد بها اللًت الهشبُت وخذَا ، َهي  

ت حشتٕر َيها اللًاث  مىظىدة في اللًاث ٗلها ، وهي ))قاَشة لًٍى

... أّن   ؤلاوعاهُت،
ً
ا في بهؼ اللًاث أٖثر وغىخا وجبذو مكاََش

ا مً اللًاث  ئزباث َزٍ الكاَشة في الهشبُت ووغىخها ًُّى يحَر

هشبُت في خطاةطها ألاضلُت مً مُل ئلى إلاا ظبلذ نلُه ال

 ( 66) الاًجاص((.

م َخدذر نىه الذٖخىس مطؿُى          أّما الخزٍ في الٓشآن الٍ٘ش

م لم حعخهمل مادٍ )ح ر  شاَش نىذما وظذ أنَّ آًاث الٓشآن الٍ٘ش

ٍ( ))لٓذ وظذث مً خالٛ جأملي آلًاث الٓشآن أهه لم ٌعخهمل 

خٔ مً مشخٓاث َزٍ اإلاادة، مادٍ )ح ر ٍ( ولم ٌعخهمل أي مش

ما الزي اظخهمله الٓشآن َى أظلىب 
ّ
أو أّي َشم مً َشونها، وإه

 67) الخزٍ ،ول٘ىه لم ٌهبر نً َزا ألاظلىب بلُل الخزٍ ((.

وللخزٍ داللت في التراُٖب) الجمل( ووسودَا في آًاث الُعاد (

 والاضالح مً خالٛ ما ًأحي:

 حزف ألاشماء:  -أوال  

الىىم مً الخزٍ في التراُٖب ؤلاظىادًت))َى هىم مً ًدذر َزا  

الخزٍ ٌهتري التراُٖب ؤلاظىادًت خُض ًٙىن الهىطش املخزٍو 

ىت الذالت نلُه وبششوؽ مخطىضت((.  ٌعخًنى نىه بالٍٓش
ً
) اظما

ٓو جدذ َزا الخزٍ خمعه أهىام : ( 68  ٍو

 حزف املبتذأ:  -1

سجباؾه باإلاهنى َٓذ )) ًدزٍ اإلابخذأ مً التراُٖب ؤلاظىادًت ال        

اسجبـ الخزٍ باإلاهنى أو َهم املخاؾب ٖما اسجبـ بالعُاْحن 

 ( 69) اللًىي واإلآامي ، واإلابخذأ والخبر ((.

ٌ( في ٖخابه اإلآخػب أنَّ للخزٍ نالْت بحن 286رٖش اإلابّرد)ث       

أّن جػمش الابخذاء ئرا جٓذم مً رٍٖش  اإلاخٙلم واملخاؾب ، بٓىلِه ))

 ( 70) ،ومما ًدزٍ لهلم املخاؾب ((. …مه العامو ما ًُه

أحي خزٍ اإلابخذأ في التراُٖب ؤلاظىادًت بأشٙاٛ مخىىنت ،            ٍو

ض نلى اإلاىاؾً التي جشد في آًاث الُعاد والاضالح  ل٘ىىا ظجٖر

 بهذ ) َاء الجىاب( :  ٖدزٍ اإلابخذأ

اَمى ومنها ْىله حهالى : 
َ
ت َُ
ْ
َك َعِن ال

َ
ىه

ُ
ل
َ
ْصأ ََ ْيٌر َو

َ
ُهْم خ

َّ
ٌح ل

َ
ْل ِإْصال

ُ
ك

ْصِلِح 
ُ ْ
ِصَذ ِمَن امل

ْ
ف
ُ ْ
ُم امل

َ
ْعل ٌَ  ُ

ّ
ْم َوَّللا

ُ
ك
ُ
اه َى

ْ
ِئخ

َ
ىُهْم ف

ُ
اِلط

َ
خ
ُ
 ج
ْ
َوِإن

 (71 

زا ما ( ت بهذ )َاء الجىاب( ،َو ، لٓذ خزٍ اإلابخذأ في آلاًت اإلاباٖس

م 207أٖذٍ الُشاء)ث ٌ( في ٖخابه مهاوي الٓشآن)) وإْن جخالؿَى

و  ٗأهٚ ْلذ) َهم   ؤلاخىان نلى الػمحر) َهم(؛َاخىاه٘م ، جَش

مت للذاللت نلى ؛ ( 72) اخىاه٘م(( لزا خزٍ اإلابخذأ مً آلاًت الٍ٘ش

ذ ظاء َىا خزٍ  ا ، ْو الخُت والاخخطاس وال جىظذ َاةذة لزَٖش

. 
ً
 اإلابخذأ بهذ) َاء الجىاب( ظىاصا

 : حزف الخبر  -2

ىت لُكُت ووظىد َهم للمهنى           ًدزٍ في الخبر نىذ وظىد ٍْش

 
ً
ما جدطل بهما مها

ّ
ألّن )) اإلابخذأ والخبر ظملت مُُذة والُاةذة، ئه

ىت لُكُت أو  ، ئال أهه ْذ جىظذ ٍْش
ً
زم البذ مً وظىدَما مها

؛ألن ألالُاف … خالُت حًني نً الىؿٔ بأخذَما َُجىص خزَه 

ما جيء بها للذالل
ّ
، َارا َهم اإلاهنى بذون اللُل  ت نلى اإلاهنىئه

 ((. أال جأحي ظاص
ً
 وجٓذًشا

ً
 خ٘ما

ً
ٙىن مشادا  ( 73) به ، ٍو
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ولخزٍ الخبر في التراُٖب ؤلاظىادًت مىاغو مخهذدة ، ل٘ىىا         

ظىِٓ نلى اإلاىاؾً التي جشد في آًاث الُعاد والاضالح ٖدزٍ 

 الخبر بهذ ) لىال (:

ـــ ـــــ ـــ ـــ ــــــا ْىله حهالى:ومنهــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ُهم ِبَبْعٍع  ـــ
َ
اَس َبْعظ

َّ
ِ الى

ُع َّللاَّ
ْ
 َدف

َ
ْىال

َ
َول

 
َ
ين ِ

َ
َعامل

ْ
ى ال

َ
ْظٍل َعل

َ
و ف

ُ
َ ر ِكنَّ َّللاَّ

َٰ
ْسُض َول

َ ْ
َصَذِث ألا

َ
ف
َّ
   (74 ل

ت؛ أل (  في آلاًت اإلاباٖس
ً
 ،ظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء خزٍ الخبر وظىبا

ً
ن الخبر ٗىها

ذ   واإلابخذأ بهذ) لىال( هدى: ) لىال ٍص
ً
 مؿلٓا

ً
 ))أن ًٙىن ٗىها

ً
مؿلٓا

ذ، مبخذأ يحر مخبر نىه ش يء ، أهه مؿلٔ   بمهنى ألٖشمخٚ( ، َـــ) ٍص

ذ -أو نام ؛ ولزا وظب خزٍ  -ٗىن نً أّي خالت مً خاالث ٍص

ذ مىظىد ألٖشمخٚ ، :) ومىه في ٖخاب هللا  الخبر، والخٓذًش: لىال ٍص

ْسُض(
َ ْ
َصَذِث ألا

َ
ف
َّ
ُهم ِبَبْعٍع ل

َ
اَس َبْعظ

َّ
ِ الى

ُع َّللاَّ
ْ
 َدف

َ
ْىال

َ
جٙىن  َول

اٛ  : مىظىد، ْو  جٓذًٍش
ً
ٗلمت) دَو( مبخذأ خبٍر مدزٍو وظىبا

ما التزم خزَه لعذ ظىاب الششؽ
ّ
زا   بهػهم: ئه معذٍ ، َو

،ً ولىال التي ًدزٍ مهها الخبر هي التي جذخل   مزَب ألاٖثًر

نلى ظملخحن اظمُت َُهلُت ؛ لشبـ امخىام الشاهُت بىظىد 

ذ أوظب ظمهىس ا ( 75) ألاولى((. لىداة خزٍ الخبر بىاء نلى )) ْو

ئال أنَّ الخهبحر الهشبي ألاضُل  ٗىن مؿلٔ ،  أهه ال ًٙىن بهذَا ئال

ًجهل حهلُٔ امخىام الجىاب بهذ ) لىال(نلى مجشد اإلابخذأ ، 

ُب ألاظاظُت ٖما ًأحي :  َهىاضش التٖر

 ؛ألهه ٗىن مؿلٔ + ظملت  
ً
)) لىال + مبخذأ + خبر مدزٍو وظىبا

 ( 76) الجىاب ((.

  : حزف الفاعل - 3

للُانل أَمُت أظاظُت في الجملت ؤلاظىادًت؛ إلن ٗل َهل البذ      

ً ألاظاط ،ونىذ خزَه مً الجملت ًجُب  ى الٖش لُه مً َانل َو

ٗان رلٚ مً غمً اَخمام الىداة ، ئر  ذ  َّٛ نلُه دلٌُل ، ْو أْن ًذ

 ( 77) سأي ال٘عاتي ظىاص خزَه لذلُل وسجخه العهُلي وابً مػاء.

ىا ئلى مىغىم خزٍ الُانل            أّما مهشبى الٓشآن َٓذ جؿْش

 ( 78) واَخمىا به، وبدشىا نً دلُل املخزٍو وخاولىا حهُِىه.

   :ومىه ْىله حهالى       
ْ
ت

َّ
ل
ُ
  غ

ٌ
ت
َ
ىل

ُ
ل
ْ
ِ َمغ

ُذ َّللاَّ ًَ َيُهىُد 
ْ
ِت ال

َ
ال
َ
َوك

ىا 
ُ
ال
َ
ىا ِبَما ك

ُ
ِعى

ُ
ِذيِهْم َول ًْ أَ

الُانل مً آلاًت ُخزٍ ئر ،  ( 79)  

ت لىظىد دلُل نلى خزَه، والُانل املخزٍو َى  الٓشآهُت اإلاباٖس

هً َى 
ّ
لُل الجاللت) هللا( ،و))الشاَذ َى أَن الُانل الخُٓٓي لل

 في اللُل والذلُل نلى ئّن   )هللا(
ً
ٗان الىاةب نىه مزٗىسا وإن 

خشي مً الٓشآن وهي ْىله
ُ
 :الُانل َى)هللا( قهىٍس في آًت أ

ا
َ
ا َوك  مَّ

ا
ِلُال

َ
ل
َ
ِشِهْم ف

ْ
ف
ُ
ُ ِبك َعَنُهُم َّللاَّ

َّ
 َبل ل

ٌ
ف

ْ
ل
ُ
ا غ

َ
ىُبى

ُ
ل
ُ
ىا ك

ُ
ل

 
َ
ىن

ُ
ِمى

ْ
ؤ ًُ

: وجٓذًش ما قهش في الٓشآن أولى مً ٗل  (88)البٓشة ،

بما ْالىا(   لزا ئّن الُانل في ْىله حهالى: ) ولهىىا ؛ (  80) جٓذًش((

 للمخاؾب لذ
ً
اللت داللت نلى خزٍ الُانل ٗىن الُانل مهلىما

ما ْبله نلُه في بذاًت آلاًت، زم ان َزٍ الهباسة الٓشآهُت َيها دناء 

 والذناء ظاء باللهً نليهم .

 حزف املفعىل به: -4

ٍُ بهؼ الىداة َػلت ، وأهه لِغ نمذة وبامٙاهُت       ذ نذَّ ْو

ؿت جىاَش الذلُل نلى خزَه، َٓاٛ  ظىاص خزَه مً الجملت  شٍش

 
ً
ألهه َػلت ،... ئَن رلٚ ال ٌهني بهػهم )) ًجىص خزَه مؿلٓا

ٗان  ت لى  ظىاص الخزٍ نلى ئؾالْه؛ ألن مهنى الُػالث املخزَو

 وخزَذ دون دلُل ًذٛ نليها ألدي رلٚ ئلى ؤلاخالٛ 
ً
مٓطىدا

 ( 81) بٓطذ اإلاخٙلم ((.

م في مىاغو نذًذة ،      ئال  وخزٍ اإلاُهٛى به وسد في الٓشآن الٍ٘ش

 وسدث في آًاث الُعاد والاضالح:اهىا هِٓ نلى اإلاىاؾً التي 

َيِزًَذنَّ  :منها ْىله حهالى
َ
اُء َول

َ
ش ٌَ  

َ
ف ُْ ىِفُم كَ ًُ اِن 

َ
ت
َ
َذاُه َمْبُصىط ًَ َبْل 

ا ِثيرا
َ
ك

ت؛ ألهه ظبٔ ( 82)    في آلاًت اإلاباٖس
ً
ا ، ظاء اإلاُهٛى به مدزَو

ت بالششؽ.  بُهل اإلاشِئت اإلاعبْى

نشاب َزٍ آلاًت ) لٓذ رٖش في ئنشاب الٓشآن َُما ًخظ ئ         

ُِٖ( اظم ششؽ يحر ظاصم مبني في مدل هطب خاٛ) ٌشاء( 

ىم، والُانل َى ذ جبحن خزٍ اإلاُهٛى به؛ ألهه (  83) مػاسم مَش ْو

ت بالششؽ.  ظبٔ باإلاشِئت اإلاعبْى
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وأشاس الذٖخىس مطؿُى شاَش الى خزٍ مُهٛى اإلاشِئت        

م ت بالششؽ في آًاث ٖشحرة مً الٓشآن الٍ٘ش )) ًدزٍ  اإلاعبْى

ما 
ّ
 في َزا اإلاىغو لذاللت ما بهذٍ نلُه،... وإه

ً
اإلاُهٛى به ٖشحرا

اؾشد أو ٖثر خزٍ مُهٛى اإلاشِئت دون ظاةش ألاَهاٛ ألهه ًلضم 

مً وظىد اإلاشِئت وظىد اإلاشاء باإلاشِئت اإلاعخلضمت إلاػمىن 

 ( 84) الجىاب ال ًمً٘ أْن جٙىن ئال مشِئت الجىاب((.

 حزف املظاف: -5

ًجىص خزٍ اإلاػاٍ مو بٓاء نمله أو ًٓىم اإلاػاٍ ئلُه        

م  مٓامه:)) ًشد خزٍ اإلاػاٍ في اللًت نلى هىنحن : أولهما وأٖثَر

ٓام اإلاػاٍ ئلُه مٓامه   في اللًت أن ًدزٍ اإلاػاٍ ٍو
ً
وسودا

ىت جذٛ نلى اإلاػاٍ املخزٍو ،... والشاوي خزٍ  بششؽ وظىد ٍْش

ئلُه أي مو بٓاء ألازش ؤلانشابي  اإلاػاٍ مو بٓاء نمله في اإلاػاٍ

 ( 85) الذاٛ نلُه((.

م   ثر جٓذًَش م ))ٖو ذ ٖثر خزٍ اإلاػاٍ في الٓشآن الٍ٘ش َزا ْو

ذ قهش نىذَم   نلى العُاّ، ْو
ً
، انخمادا للمػاٍ املخزٍو

 ( 86) العُاّ اللًىي في داللت اللُل نلى املخزٍو ((.

الىضٛى ئلى  وفي غىء ما جٓذم َاألَم في خزٍ اإلاػاٍ َى       

 البهذ الذاللي الزي ٌهحن نلُه العُاّ.

ذ وسدث بهؼ مىاغو خزٍ اإلاػاٍ في آًاث الُعاد  ْو

 والاضالح :

َمَش ومنها ْىله حهالى:    
َ
 َمْن أ

َّ
ْجَىاُهْم ِإال

َّ
ن ه ِثيٍر ِمّ

َ
ْيَر ِفي ك

َ
 خ

َّ
ال

اِس 
َّ
 الى

َ
ٍح َبْين

َ
ْو ِإْصال

َ
ْو َمْعُشوٍف أ

َ
ٍت أ

َ
ِبَصَذك

َزٍ آلاًت  ، في(  87) 

ى )ئال هجىي مً أمش(  ت ًىظذ دلُل نلى خزٍ اإلاػاٍ ، َو اإلاباٖس

زا الخٓذًش رٍٖش الضمخششي في جُعحر ال٘شاٍ)) )ئال مً أمش  َو

، نلى أهه مجشوس بذٛ مً ٖشحر ، ٖما  ئال : هجىي مً أَمَش  بطذْت(

 نلى 
ً
جىص أن ًٙىن مىطىبا ذ، ٍو جٓٛى ال خحر في ُْامهم ئال ُْام ٍص

 :(  88) م بمهنى: ولً٘ مً أَمَش بطذْت َُي هجىاٍ الخحر((الاهٓؿا

شٍ  :و ْىله حهالى  
ْ
اَها ِبَعش

َ
َمْمى

ْ
ج
َ
أ  َو

ا
ت
َ
ل ُْ
َ
 ل
َ
ِجين

َ
ال
َ
ٰى ج ا ُمىس َ

َ
َوَواَعْذه

  (

ت ) اهٓػاء زالزحن لُلت( . ( 89 و  ،جٓذًش اإلاػاٍ في آلاًت اإلاباٖس

ْىِفُِلي ِإال  :ْىله حهالى
َ
 َوَما ج

ُ
ْعت

َ
ط

َ
ِسٍُذ ِإال إلِاْصالَح َما اْشت

ُ
 أ

ْ
ِإن

ِهُِب 
ُ
ِه أ ُْ  َوِإلَ

ُ
ت

ْ
ل
َّ
َىك

َ
ِه ج ُْ ِ َعلَ

ِباَّللَّ
،جٓذًش اإلاػاٍ آلاًت  ( 90)  

ت )  ئال ؤلاضالح ئضالح ما اظخؿهذ(.  اإلاباٖس

ىله حهالى:  ْو
َ
ٍم َوأ

ْ
ل
ُ
َشٰي ِبظ

ُ
ل
ْ
َك ِلُيْهِلَك ال  َسبُّ

َ
ان

َ
َها َوَما ك

ُ
ْهل

 
َ
ُمْصِلُحىن

ت )ليهلٚ أَل ( 91)   ،َخٓذًش اإلاػاٍ في آلاًت اإلاباٖس

 الٓشي( للهلم به لىظىد دلُل نلى املخزٍو .

 حزف املظاف إلُه: -5

ٓذس املخزٍو        ُب الجملت ٍو ًدزٍ اإلاػاٍ ئلُه في جٖش

ُب البذ مً  لخىغُذ اإلاهنى ،ونىذ خزٍ اإلاػاٍ ئلُه مً التٖر

ت خزٍ اإلاػاٍ ئلُه مً وظىد بهؼ  ؤلاشاساث التي جىحي بمهَش

ٗان ًاء اإلاخٙلم وفي  َزٍ ؤلاشاساث))ًدزٍ اإلاػاٍ ئلُه ئرا 

 ( 92) وبهذ) أي(    و) ٗل( و) بهؼ( و) لِغ يحر(....((. الًاًاث ،

اٛ الذٖخىس َاغل العامشاتي َُما ًخظ خزٍ اإلاػاٍ            ْو

بٓى ا إلاػاٍ نلى خالت ٖما لى الُه )) ْذ ًدزٍ اإلاػاٍ الُه ٍو

 وأٖثر ما ًٙىن رلٚ ئرا اظخًني 
ً
ٗان اإلاػاٍ الُه مزٗىسا

ذ أْن هزٖش  ... ،وهدً َىا ال هٍش باإلاػاٍ اإلازٗىس نً املخزٍو

، أو َل َزا مً  الخالٍ الهُٓم في مىاؾً اإلاػاٍ ئلُه املخزٍو

الاظمحن مػاَان ئلى مػاٍ ئلُه  باب خزٍ اإلاػاٍ ئلُه أو ئنَّ 

خالٍ ال ؾاةل َُه ؛ ألن اإلاهم اإلاهنى واإلاهنى واخذ  واخذ، َهزا

 ( 93) ظىاء ْلذ بهزا أم بزإ((.

ُهم ِبَبْعٍع  ومً ْىله حهالى:    
َ
اَس َبْعظ

َّ
ِ الى

ُع َّللاَّ
ْ
 َدف

َ
ْىال

َ
َول

 
َ
ين ِ

َ
َعامل

ْ
ى ال

َ
ْظٍل َعل

َ
و ف

ُ
َ ر ِكنَّ َّللاَّ

َٰ
ْسُض َول

َ ْ
َصَذِث ألا

َ
ف
َّ
،مً    (94  )ل

ت جبحن لىا خزٍ اإلاػاٍ ئلُه ؛ لزا خالٛ آلاًت  الٓشآهُت اإلاباٖس

زا ما رٍٖش  ًٓذس اإلاػاٍ ئلُه في آلاًت الٓشآهُت)الىاط( ،َو

الضمخششي في ال٘شاٍ)) ولىال أن هللا ًذَو بهؼ الىاط 

 ( 95) ببهؼ((.

ئنَّ الًاًت مً وظىد اإلاػاٍ ئلُه َى الخهٍشِ والخخطُظ         

هنى، زم أن َزا الىغىح بعبب وخزَه َُه داللت نلى وغىح اإلا
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وظىد دلُل نلى خزَِه ، ًخمشُل  بلُل )الىاط( ؛ألهه ظبٔ رٍٖش 

ت ) دَو هللا الىاط(.  في آلاًت اإلاباٖس

 حزف الافعال) داللت حزف الفعل( : -جاهُا

ذ ظاء     ٗانها ،ْو ً مً أس ى ٖس ُب الجملت َو و في جٖش للُهل مْى

)) ًشد
ً
 وظىاصا

ً
في اللًت خزٍ الُهل  خزَه نىذ الىداة وظىبا

وخذٍ أو خزَه مو َانله اإلاػمش، وبهؼ مىاغو الخزٍ ًطُه 

الىداة بالىظىب ،أي ئنَّ ئقهاس الُهل َيها يحر ظاةض، بهباسة 

 لى رٖش الُهل املخزٍو 
ً
ا أخشي ال جٙىن الجملت صخُدت هدٍى

اإلآذس؛ ألن نادة الىاؾٓحن أن ًلتزمىا َزا الخزٍ ، وفي مىاغو 

خشي ًٙىن ال
ُ
 بمهنى ئّن ئقهاس الُهل املخزٍو جٙىن أ

ً
خزٍ ظاةضا

ت للىاؾٓحن نلى رٖش  الجملت مهه صخُدت لجشي الهادة اللًٍى

 ( 96) املخزٍو ((.

ئال أنَّ الُهل ًدزٍ نىذ الشبـ بحن جٓذًش الُهل واإلاهنى        

،والعُاّ اللًىي واإلآامي ؛وهدُجت لزلٚ َٓذ اَخم الىداة 

ومهشبى الٓشآن بالشبـ بحن جٓذًش الُهل واإلاهنى والعُاْحن 

ه الزي  ذ قهش رلٚ مىز البذاًت نىذ ظِبٍى اللًىي واإلآامي، ْو

ِ مىو خزٍ الُهل مالم ًذٛ نلى رل ٚ دلُل مً اإلاهنى واإلاْى

، أو العُاّ الخاسجي ، والعُاّ اللًىي ار  ًخؿلب الُهل  ال٘الم

مخىو الخزٍ دون   أداة جخخظ به َما اإلابرسان لخزٍ الُهل ٍو

 ( 97) داللت أخذَما.

ت نىذ       ذ جىىنذ داللت خزٍ الُهل في التراُٖب الىدٍى ْو

 ُاّ اإلاهؿٍى نلُه.ُمهشبي الٓشآن ،ومنها داللت خزٍ الُهل في ظ

ٰى       ٰى ُمىس َ
َ
ْعٓ

َ
َىا اْغِشب  و مىه ْىله حهالى:    َوِإِر اْظد

ْ
ل ُٓ

َ
ْىِمِه َ

َ
ِلٓ

لُّ 
ُ
ْذ َنِلَم ٗ

َ
ًىا ۖ ْ ُْ  َن

َ
َشة

ْ
َخا َنش

َ
ي
ْ
َجَشْث ِمْىُه از َُ اه

َ
َدَجَش ۖ َ

ْ
َٕ ال َهَطا ّبِ

ْسِع 
َ ْ
ْىا ِفي ألا

َ
ْهش

َ
 ح

َ
ِ َوال

َّ
ِّ َّللا ْص َشُبىا ِمً ّسِ

ْ
ىا َواش

ُ
ل
ُ
َشَبُهْم ۖ ٗ

ْ
ش اٍط مَّ

َ
ه
ُ
أ

 ًَ ِعِذً ُْ                                                                                                                ُم

ت لىظىد دلُل نلى خزَه))ئر        خزٍ الُهل في آلاًت اإلاباٖس

) َػشب  خزٍ ى َهل جٓذًٍش اإلاهؿٍى نلُه َو

)اغشْب( في أٛو آلاًت،  ،والزي ًذٛ نلُه الُهل  (َاهُجشث

 اإلاهن
ً
زلٚ َٓذ دٛ نلُه أًػا ما ًدطل نً ٖو

ّ
ى َاالهُجاس ئه

الػشب... ئنَّ الُهل خزٍ َىا للذاللت نلى ئّن اإلاىحى ئلُه لم 

ِ نً اجبام ألامش وأهه مً اهخُاء الشٚ نىه بدُض ال خاظه  ًخْى

ـــــهل  الاَطاح به ئلى ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ُـ ـــــزٍ ال ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــ زلٚ َٓذ دٛ خــ نلى ،ٖو

ـــ ـــ ـــــ ــ ــــى الاهُجاس لم ًخأخـ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ َــ ـــــٍش و ـــــ ـــ ـــ ــ ـــــشنت جدُٓٔ أزـ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــــــش نً ظـ ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ

ــــــــش ((. ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ــ                                                                           ( 98) ألامـ

 داللت حزف الحشوف : -جالثا

ذ جدزٍ        ٍِ دالالِث نلى مهاٍن مهُىت ْو  للخشو
َّٚ أنَّ ال ش

ذ  جدذر ابً ظني نً خزٍ الخشٍو ،  لالخخطاس وؤلاًجاص؛ ْو

ا في الٙلمت ، ونلى العُا ّ الجملي وأوضح داللت مهاهيها ، وأزَش

ْاٛ أبى ب٘ش:  -سخمه هللا -الزي جشُد َُه ، ْاٛ : ))أخبرها أبى نلي 

ما دخلذ 
ّ
خزٍ الخشٍو لِغ بالُٓاط ْاٛ: ورلٚ ئنَّ الخشٍو ئه

 
ً
ال٘الم لػشب مً الاخخطاس، َلى رَبذ جدزَها ل٘ىذ مخخطشا

 ، واخخطاس املخخطش ئجخاٍ به ((.
ً
 ( 99) لها هي أًػا

ا الذٖخىس           دمحم أخمذ خػحر َحري أن خزٍ الخشٍو  أمَّ

:)) خزٍ الخٍش  مششوؽ بىظىد داللت نلى الخزٍ ئر ًٓٛى

ٗاهذ ْشاةً  ىت مً الٓشاةً ظىاء أ مششوؽ بالذاللت نلُه بٍٓش

 
ً
ت ، وظىجذ نىذ مهشبي الٓشآن اسجباؾا لُكُت أم ْشاةً مهىٍى

 بحن خزٍ الخٍش واإلاهنى والخٓذًش ، ٖما ججذ انخمادَم 
ً
وزُٓا

ت أو ظُاّ الخاٛ ((.نلى   ( 100) بهؼ الٓشاةً اللُكُت أو اإلاهىٍى

أّما الذٖخىس ؾاَش ظلُمان خمىدة َٓذ جدذر نً الخشٍو       

وبحن أنَّ الخشٍو حهذ ٗلمت راث داللت ؛ ألنها ْعم مً أْعام 

زٍ الخشٍو  الٙلمت ، َٙل خٍش ٌهذ ٗلمت راث داللت مهُىت ، َو

 في بهؼ اإلاىاغو ً٘ثر خزَها ختى 
ً
جطبذ نىذ الىداة مىغها

 للخزٍ 
ً
ذ ًٙىن في سأًه مخالُت للىداة الٓذامى ( 101) ُْاظُا . ْو

ُٔ مهاهيها ئال نً  الزًً ًشون أنَّ الخشٍو جٙىن مبهمت ، وال جخدٓ

ٔ جىقُُها في ظُاّ مهحن.  ؾٍش

ئال ئهىا نىذما هخدذر نً خزٍ الخشٍو ومالها مً داللت       

ذ مً وساء رلٚ خشٍو اإلاباوي التي هي ظضء مً  نلى اإلاهنى ال هٍش

ما اإلآطىد مً رلٚ هي خشٍو اإلاهاوي ٖدشٍو 
ّ
بيُت الٙلمت، وإه

 الخ .… الجش ، وخشٍو الىذاء ، وخشٍو الهؿِ
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ِ ومالها مً لزا ظاِْ نىذ خشٍو الجش، وخشٍو الهؿ        

خشي ؛َهي ْلُلت بل هادسة في 
ُ
داللت نلى اإلاهاوي، أّما الخشٍو ألا

 آًاث الُعاد وؤلاضالح .

 حزف شبه الجملت:  -أ

نىذما هخدذر نً خزٍ خٍش الجش البذ أن هزٖش خزٍ      

املجشوس مهه؛ ألن خشٍو الجش في بهؼ ألاخُان ال جكهش داللتها 

 ي الجملت .ئال ئرا اسجبؿذ مو اظم املجشوس ف

َصاٍد ِفي ومنها ْىله حهالى :      
َ
ْو ف

َ
ٍض أ

ْ
ف
َ
ْيِر ه

َ
ا ِبغ صا

ْ
ف
َ
َل ه

َ
ت
َ
َمن ك

ا  اَس َجِمُعا
َّ
َل الى

َ
ت
َ
َما ك

َّ
ه
َ
أ
َ
ك
َ
ْسِض ف

َ ْ
ألا

، وهشضُذ أنَّ خزٍ (  102)  

ت في ) بًحر( لىظىد دلُل نلى  الجاس واملجشوس في آلاًت اإلاباٖس

ذ خزٍ الجاس واملجشوس ل ذاللت العُاّ اللًىي نلُه خزَها )) ْو

 للخ٘شاس ((
ً
زا ًذٛ نلى خزٍ  ( 103) في الهؿِ ويحٍر جداشُا َو

زا جأُٖذ إلاا رٍٖش ابى  ) يحر( َو ى) الباء( مو مجشوٍس خٍش الجش َو

 ( 104) نبُذة))أو بًحر َعاد في الاسع((.

زلٚ ظاء خزٍ لخٍش الجش مو مجشوٍس في آًت أخشي مً        ٖو

ْم  :ح في  ْىله حهالىآًاث الُعاد وؤلاضال 
ُ
ت ُْ
َّ
َىل

َ
 ج
ْ
ْم ِإن

ُ
ت ِْ َهْل َعَص

َ
ف

ْم 
ُ
ْسَحاَمك

َ
ُعىا أ

ّ
ِط

َ
ل
ُ
ْسِض َوج

َ ْ
ِصُذوا ِفي ألا

ْ
ف
ُ
 ج

ْ
ن
َ
أ

وسد خزٍ ، ( 105)  

ت في ْىله : ))َهل نعِخم  للجاس واملجشوس في آلاًت الٓشآهُت اإلاباٖس

 ( 106) ئْن جىلُخم(( أي: نً الجــــــــهاد وهٙلخم نىه((.

ذ ظاء في البدـــــــــــــــــــش املخُـ في جُعحر)) )أْن            جىلُخم( أنَّ   ْو

ـــــخم نً ؤلاظالم  ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــ ــ ئن رلٚ خؿاب للمىآَحن … مهىاٍ ئن أنشغـ

ى الزي ظبٓذ آلاًاث َُه ، أي أنشغخم نً  في أمش الٓخاٛ ، َو

 ( 107) امخشاٛ أمش هللا في الٓخاٛ ((.

        ، 
ً
ت أهه جمَّ خزٍ الجاس واملجشوس مها دبحُن لىا في آلاًت اإلاباٖس ٍو

ٗان الخٓذًش) نً الجهاد( أم) نً ؤلاظالم( أم) نً امخشاٛ  ظىاء أ 

ى داللت   أمش هللا( ظاء الخزٍ لىظىد دلُل نلى خزَها َو

 العُاّ اللًىي نلُه.

ذ ًأحي خزٍ خٍش الجش َٓـ مً يحر خزٍ الظم         ْو

زا ما جدذر نىه الذٖخىس ؾاَش  املجشوس ْبل )أْن( و)أّن( ،َو

ظلُمان خمىدة خٛى خزٍ خٍش الجش)) خزٍ خٍش الجش ْبل 

ى )أْن وأّن( خحن : َو ) خزٍ ُْاس ي ل٘ثرة وسودٍ باللًت ((.  اإلاطذٍس

108 ) 

ـــــه ْىله حهالى:       ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــ ــ َ  ومىــ ىا َّللاَّ
ُ
ْجَعل

َ
 ج

َ
ن َوال

َ
ْم أ

ُ
َماِهك ًْ َ ّ

ِّ  
ا
ت
َ
 ُعْشط

ُ َشِمٌُع َعِلٌُم  اِس  َوَّللاَّ
َّ
 الى

َ
ْصِلُحىا َبْين

ُ
ىا َوج

ُ
ل
َّ
ت
َ
وا َوج َبرُّ

َ
وسد ،  (109  )ج

ت )نلى( أي)) نلى  خزٍ لخٍش الجش في آلاًت الٓشآهُت اإلاباٖس

في مىغو هطب نلى  جبروا(( )) والزي ًكهش لي أن جبروا ،  أْن 

ْىله : ألًماه٘م والخٓذًش:   الهمل َُهئظٓاؽ الخاَؼ ، و 

ألْعام٘م نلى أْن جبروا ... والجش نلى وظهحن : نؿِ البُان 

والبذٛ ، والىطب نلى وظهحن: أّما نلى اإلاُهٛى مً أظله نلى 

الاخخالٍ في جٓذًٍش ، وأّما نلى أْن ًٙىن مهمىاٍل: ألًماه٘م نلى 

 ( 110) ئظٓاؽ الخاَؼ((.

ـذٛو اإلاخهلٔ بانشاب الٓشآن ْذس الخٍش املخزٍو أّما في الجـــــ      

في آلاًت الٓشآهُت)في( أي: )) في أْن جبروا( ،وإنَّ داللت خزٍ خٍش 

مخهلٔ بــ)نشغت(  الجش لٙي ًٙىن اإلاطذس اإلاإوٛ) أْن جبروا(

واإلاطذس اإلاإوٛ )أن جبروا( في مدل ظش نؿِ بُان مً) أًمان( أو 

جىص أْن ًٙىن اإلاطذس اإلاإوٛ في مدل ظش بدٍش ظش  بذٛ مىه... ٍو

 ( 111) مدزٍو أي: في أن جبروا ،.. مخهلٔ بـ )نشغت( ((.

 خزٍ خٍش الهؿِ: -ب

ذ ُخزَذ َزٍ       َّٚ أنَّ لخشٍو الهؿِ دالالث مهُىت ، ْو ال ش

ُبُت لىظىد داللت نليها)) ْذ ًدزٍ   الخشٍو مً الجمل التٖر

ذ  خٍش الهؿِ للذاللت؛ ورلٚ هدى) رَبذ ئلى العّى اشتًر

.)) 
ً
 و َاٖهت

ً
 و لخما

ً
 َاٖهًه( واإلاهنى: َاشتًرذ خبزا

ً
 لخما

ً
 ( 112) خبزا

ِذيِهْم   :ومنها ْىله حهالى  ًْ  أَ
ْ
ت

َّ
ل
ُ
  غ

ٌ
ت
َ
ىل

ُ
ل
ْ
ِ َمغ

ُذ َّللاَّ ًَ َيُهىُد 
ْ
ِت ال

َ
ال
َ
َوك

ىا 
ُ
ال
َ
ىا ِبَما ك

ُ
ِعى

ُ
َول

ت وسد ( 113)   ، جبحن في آلاًت الٓشآهُت اإلاباٖس

ِذيِهْم( للذاللت  ًْ ْذ أَ
َّ
ل
ُ
ً
َ
) الُاء( )َ ى خٍش خزٍ لخٍش الهؿِ َو

ِذ  ًْ ْذ أَ
َّ
ل
ُ
ِهُىىا( نلى الابخذاء بالص يء؛ لزا َاّن ْىله: )) )ي

ُ
يِهْم َول

دخمل أن ًشاد به الذناء نليهم أي:  ًدخمل الخبر املخؼ، ٍو

ٌهلمىا الذناء  -حهالى  -أمع٘ذ أًذيهم نً الخحراث، واإلاهنى: أهه
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ٗان ًيبػي  ـــــىا الذناء نلى اإلاىآَحن... َان ُْل :  ـــــ ـــ ـــ ـــــ نليهم، ٖما نلمــ

ِذيِهْم( . َ ًْ ْذ أَ
َّ
ل
ُ
ً
َ
ٗان  الجىاب :أْن ًٓاٛ :) َ ئنَّ خٍش الهؿِ وإْن 

ٗان ْىله:)يلذ  ه خزٍ لُاةذة ، وهي أهه إلاا خزٍ 
ّ
 ئال أه

ً
مػمشا

ادة ْىة؛ ألن الابخذاء بالص يء  ٗال٘الم اإلابخذأ به َُُه ٍص أًذيهم( 

ىة الانخىاء ((.  ( 114) ًذٛ نلى شذة الاَخمام به ْو

 الخاجمت :

للجملت أَمُت ٖبري في بُان الذاللت ؛ لزا حهذ أَم وخذاث  -

اإلاهنى، وأَم مً الٙلمت ئر ال ًىظذ في سأيهم مهنى مىُطل للٙلمت 

،بل مهىاَا في الجملت التي جٓو َيها.داللت الترجِب لها أَمُت في 

ىت مً ْشاةً جدذًذ اإلاهنى الىدىي  جدذًذ اإلاهنى ؛ألنها ٍْش

 الذاللي.

آًاث الُعاد وؤلاضالح بطىس مخىىنت ئبخذأ ظاء الخٓذًم في  -

بخٓذًم الخبر،وجٓذًم اإلاُهٛى به ، ولٙل هىم مً َزٍ ألاهىام 

 داللت نلى بُان اإلاهنى.

 الهىامش :

اث الخدلُل اللًىي : .1  .139معخٍى

الخدلُل اللًىي في غىء نلم الذاللت دساظت في الذاللت  .2

ت واإلاعجمُت ، د. مدمىد  ُت والىدٍى -9نٙاشت : الطىجُت والطَش

10. 

يب مذًذ ظباسة  .3 ت بحن الٓذامى واملخذزحن، د. ٍص الذاللت الىدٍى

 .10-9( : 12الهذد ) –الىهُمي، مجلت واظـ للهلىم ؤلاوعاهُت 

ت : ْشاءة في بهؼ الخطاةظ ،  .4 ًىكش : مٓىماث الذاللت الىدٍى

د. سشُذ اخمذ بلخبِب ، مجلت ٗلُت الذساظاث ؤلاظالمُت 

 . 158دط نشش :والهشبُت ، الهذد العا

 .31ًىكش : بىاء الجملت الهشبُت ، د. خماظت نبذ اللؿُِ  : .5

جدلُلها ، د. دمحم ئبشاَُم -أهىانها-الجملت الهشبُت مٙىهاتها  .6

 .21نبادة :

الجملت الهشبُت جألُُها واْعامها ، د. َاغل ضالح العامشاتي  .7

:13 . 

 . 83في الىدى الهشبي ْىانذ وجؿبُٔ د. مهذي املخضومي : .8

 .31الىدى الهشبي هٓذ وجىظُه: في .9

ًىكش : الذاللت الضمىُت في الجملت الهشبُت ، د. نلي ظابش  .10

 . 25اإلاىطىسي: 

م ، م٘خبت  1966،  3مً اظشاس اللًت ، د. ئبشاَُم اهِغ ، ؽ .11

ت ، الٓاَشة:   .261-260اإلاطٍش

 .125-119ًىكش : الخدلُل اللًىي في غىء نلم الذاللت : .12

 . 54ح الذًً ضالح خعىحن :الذاللت والىدى ،  د. ضال  .13

ىكش :   12الجملت الهشبُت واإلاهنى ، د. َاغل العامشاتي :  .14 ، ٍو

 .16مهاوي الىدى َاغل العامشاتي :

الذاللي ، د.  –الىدى والذاللت مذخل لذساظت اإلاهنى الىدىي  .15

 .  43دمحم خماظت :

ًىكش : الذسط الذاللي نىذ نبذ الٓاَش الجشظاوي ، د. جشار  .16

ا  .166دي :خاٖم الٍض

ٗاقم  .17 الذاللت الٓشآهُت نىذ الشٍشِ اإلاشجض ى ، د. خامذ 

 .231نباط :

ًىكش : داللت الانشاب لذي الىداة الٓذماء ، د. بخٛى ْاظم  .18

 .42هاضش :

 .209-208اللًت الهشبُت مهىاَا ومبىاَا ، د. جمام خعان:  .19

اْعام ال٘الم الهشبي مً خُض الشٙل والىقُُت ، د. َاغل  .20

 .188-186: مطؿُى العاقى

 .44داللت الانشاب لذي الىداة الٓذماء : .21

م ، د. دمحم  .22 ت باإلاهنى في الٓشآن الٍ٘ش نالْت الكىاَش الىدٍى

 .10اخمذ خػحر :

 .11اإلاطذس هُعه : .23

 .  145الخدلُل اللًىي في غىء نلم الذاللت : .24

 . 115مً اظشاس البُان الٓشآوي ، د. َاغل ضالح العامشاتي : .25

 . 210/  2زحر : اإلاشل العاةش ، ابً الا .26

د. َػل خعً  –نلم اإلاهاوي  –الباليت َىىنها واَىانها  .27

 .211نباط: 
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م  ت في آًاث الُعاد وؤلاضالح في الٓشآن الٍ٘ش  الِذاللت الىدٍى

 

ت الخذًشت ، د.  .28 الجملت الهشبُت في غىس الذساظاث اللًٍى

 .121وهمت سخُم الهضاوي: 

ًىكش : ظىس الخىامُم الٓشآهُت دساظت في داللت البيُت  .29

شظاوي )أؾشوخ ىد ظعاط الٍض ُب ، نبذ الشخمً ََش ت والتٖر

 .177دٖخىساٍ (:

م دساظت جدلُلُت ،  .30 دالالث الخٓذًم والخأخحر في الٓشآن الٍ٘ش

 . 43د. مىحر مدمىد اإلاعحري : 

 .  49الخهبحر الٓشآوي :  .31

 . 146الخدلُل اللًىي في غىء نلم الذاللت : .32

ت داللُت ، مجذي مهضوص اخمذ  .33 ظىسة الاظشاء دساظت هدٍى

 .189خعحن) سظالت ماظعخحر( : 

 . 150لهشبي ْىانذ وجؿبُٔ :في الىدى ا .34

 .85ألانشاٍ :  .35

 3ًىكش: ئنشاب الٓشآن دمحم ظهُش الشُخ ئبشاَُم ال٘شباس ي :  .36

/94. 

 .228البٓشة :  .37

ه وبُاهه ، مدمىد  .38 ًىكش : الجذٛو في ئنشاب الٓشآن وضَش

 .472/ 1ضافي :

ت داللُت :  .39  . 190ظىسة الاظشاء دساظت هدٍى

 .174َـ(:316شاط ) ث ألاضٛى في الىدى ،أبى ب٘ش دمحم بً الع .40

ششح الٙاَُت الشاَُت ، ألاّمام ابي نبذ هللا ظماٛ الذًً بً  .41

 .  259-1/258َــ ( : 672مالٚ الشاَعي ) ث 

َـــ ( 769ششح ابً نُٓل ، بهاء الذًً نبذهللا بً نُٓل ) ث  .42

:2 /77. 

ٔ الذًً أبى البٓاء ٌهِش ابً نلي بً  .43 ششح اإلاُطل ، مَى

 .  74/ 1خ الهالم الهالمت :َــ ( الشُ 643ٌهِش ) ث 

 .8في الىدى الهشبي هٓذ وجىظُه :  .44

خضاهت الادب ولب لباب لعان الهشب ، نبذ الٓادس بً نمش  .45

 .7/295البًذادي :

 77/ 2ششح ابً نُٓل : .46

 .88في الىدى الهشبي ْىانذ وجؿبُٔ : .47

 .42في الىدى الهشبي هٓذ وجىظُه : .48

الجشظاوي ) دالةل الاعجاص ، الشُخ ألاّمام نبذ الٓاَش  .49

 .111َـــ( : 471ث

م ،د. مدمىد  .50 اظشاس الخٓذًم والخأخحر في لًت الٓشآن الٍ٘ش

 .33العُذ شُخىن : 

في الخدلُل اللًىي مىهج وضُي جدلُلي وجؿبُٓه نلى  .51

ُذ اللًىي ، والىُي اللًىي ، وأظلىب الاظخُهام ، د. خلُل  الخٖى

 .88نماًشة : 

 . 2-1الاهُؿاس :    .52

 .1الاوشٓاّ :    .53

ش :    .54  .2الخٍٙى

 .74/ 2مهاوي الىدى : .55

قاَشة الخٓذًم والخأخحر في الىدى الهشبي بحن ألاداء واإلاىاوو ،  .56

 . 119د. ظامي نىع وآخشون ) بدض(: 

 .228البٓشة :  .57

م ، دمحم ظهُش الشُخ ئبشاَُم ال٘شباس ي .58 :  انشاب الٓشآن الٍ٘ش

ه وبُاهه ،  1/311 ىكش: الجذٛو في ئنشاب الٓشآن وضَش ، ٍو

 .471/ 1مدمىد ضافي :

 .  121/ 23جاط الهشوط :  .59

م وأزٍش في اإلاهاوي والاعجاص ،  .60 أظلىب الخزٍ في الٓشآن الٍ٘ش

 :  .23مطؿُى شاَش خلٍى

ص ي ، جذ دمحم أبى الُػل  .61 ان في نلىم الٓشآن ، الضٖس البَر

 .102/ 3ئبشاَُم : 

 . 208الخٓذًش في الىدى الهشبي ، د. نلي أبى اإلاٙاسم :الخزٍ و  .62

 .362/ 2الخطاةظ : .63

خلُل اخمذ   د.  في هدى اللًت وجشاُٖبها مىهج وجؿبُٔ، .64

 . 134نماًشة :

قاَشة الخزٍ في الذسط اللًىي، د. ؾاَش ظلُمان  .65

 .9خمىدة:
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م وازٍش في اإلاهاوي والاعجاص   .66 اظلىب الخزٍ في الٓشآن الٍ٘ش

:11 . 

 .199لخزٍ في الذسط اللًىي :قاَشة ا .67

م : .68 ت باإلاهنى في الٓشآن الٍ٘ش  .113نالْت الكىاَش الىدٍى

ذ اإلابرد )ث  .69 :  4َــ(:285اإلآخػب ،ابى الهباط دمحم بً ًٍض

129. 

 . 220البٓشة:  .70

اد الُشاء)ث  .71 ا ًديى بً ٍص ٍش  1ٌ( :207مهاوي الٓشآن، ابي ٖص

/141. 

 .249الخزٍ والخٓذًش في الىدى الهشبي : .72

 .251البٓشة :  .73

ت داللُت  .74 الخزٍ والخٓذًش في صخُذ البخاسي ، دساظت هدٍى

 .82، ظهام سمػان دمحم الضنبىؽ )سظالت ماظعخحر( :

 .215قاَشة الخزٍ في الذسط اللًىي : .75

ت :  .76 ىكش : قاَشة  141-140ًىكش : نالْت الكىاَش الىدٍى ، ٍو

 . 136الخزٍ في الذسط اللًىي : 

ت : ًىكش : نالْت الكىاَش الى .77  .141دٍى

 64ظىسة اإلااةذة : آلاًت  .78

م : .79  .44أظلىب الخزٍ في الٓشآن الٍ٘ش

 .  224 – 223قاَشة الخزٍ في الذسط اللًىي :  .80

 .64اإلااةذة :  .81

 .400/ 3الجذٛو في انشاب الٓشآن :  .82

 .  228 – 227قاَشة الخزٍ في الذسط اللًىي :  .83

 .  233اإلاطذس هُعه :  .84

ت باإلاهنى في .85  .243-242الٓشآن : نالْت الكىاَش الىدٍى

 .114اليعاء:  .86

 .260جُعحر ال٘شاٍ : .87

 .142ألانشاٍ :  .88

 .88َىد :  .89

 .117َىد :  .90

ت باإلاهنى ، ص .91 ىكش : قاَشة  255نالْت الكىاَش الىدٍى ، ٍو

 .240-239الخزٍ في الذسط اللًىي :

 .125/ 3مهاوي الىدى : .92

 .251البٓشة :    .93

 .143جُعحر ال٘شاٍ :  .94

 .253: قاَشة الخزٍ في الذسط اللًىي  .95

ت باإلاهنى : .96  .167ًىكش :نالْت الكىاَش الىدٍى

ىكش : ألازش الذاللي لخزٍ الُهل في الٓشآن  60البٓشة ،  .97 ، ٍو

شاء محري خمادي الجىابي) سظالت ماظعخحر ( : م ، َص -176الٍ٘ش

177. 

 .275/ 2الخطاةظ : .98

ت باإلاهنى في الٓشآن : .99  .215نالْت الكىاَش الىدٍى

 .265اللًىي : ًىكش: قاَشة الخزٍ في الذسط .100

 .32اإلااةذة :    .101

ت باإلاهنى في الٓشآن : .102  . 236نالْت الكىاَش الىدٍى

 1ٌ ( : 210مجاص الٓشآن ، أبى نبُذة مهمش بً اإلاشنى ) ث  .103

/164. 

 .22دمحم :  .104

 .317/ 7جُعحر الٓشآن الهكُم : .105

 .472/ 9البدش املخُـ في الخُعحر : .106

 .265قاَشة الخزٍ في الذسط اللًىي : .107

 .224البٓشة :  .108

 .242/ 2البدش املخُـ في الخُعحر :  .109

 .467/ 1الجذٛو في ئنشاب الٓشآن : .110

 .233/ 3مهاوي الىدى : .111

 .64اإلااةذة :  .112

اللباب في نلىم ال٘خاب ، ؤلاّمام اإلاُعش ابً نادٛ ) ث ظىت  .113

 .426/ 7َــ( :880

 املشاجع:و املصادس 

 . م  اللشآن الكٍش
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 الكتب 

  م، د. مدمىد أظشاس الخٓذًم والخأخحر في لًت الٓشآن الٍ٘ش

 العُذ شُخىن، داس الهذاًت ، الٓاَشة، مطش، د.ؽ ،)د.ث(.

  .م وأزٍش في اإلاهاوي وؤلاعجاص، د اظلىب الخزٍ في الٓشآن الٍ٘ش

،  داس الُ٘ش اإلامل٘ت ألاسدهُت الهاشمُت  -مطؿُى شاَش خلٍى

 م.2009،  1، ؽنمان

  ( جذ 316ألاضٛى في الىدى ، البي ب٘ش دمحم بً العشاط ) ثٌ

،  3لبىان ، ؽ –:نبذالخعحن الُخلي ، مإظعت الشظالت بحروث 

 م .1996

 ـــــشاب الٓشآن ـــــــ ــ ، دمحم ظهُش الشُخ ئبشاَُم ال٘شباس ي ، داس  انـ

 م.2001،  1لبىان ، ؽ –وم٘خبت الهالٛ للؿبانت واليشش ، بحروث 

  ٘الم الهشبي مً خُض الشٙل والىقُُت، د. َاغل أْعام ال

مطؿُى العاقي ، جٓذًم :د. جمام خعان ،م٘خبت الخاهجي ، 

 م .1977بالٓاَشة،)د.ؽ(،  

  (745البدش املخُـ في الخُعحر، أبى خُان الاهذلس ي)ثٌ ،

و ،  مشاظهت: ضذقي دمحم ظمُل ،داس الُ٘ش للؿبانت واليشش والخىَص

 م . 2010لبىان ،)د.ؽ(،  -بحروث 

  ان في نلىم الٓشآن ، ؤلاَمام بذس الذًً دمحم بً نبذهللا البَر

ص ي)ث َــ( ، جذ: دمحم أبى الُػل ئبشاَُم ، م٘خبت داس 794الضٖس

 مطش،)د.ث(،)د.ث(. –الترار الٓاَشة 

  د. َػل خعً نباط ، ،  -نلم اإلاهاوي -الباليت َىىنها واَىانها

و، ان للؿبانت واليشش والخىَص ٘خاب ألاٛو مً ال  داس الُْش

 م.1989،   2ألاسدن،  ؽ -ظلعله) بالياجىا ولًخىا( نمان

    ب بىاء الجملت الهشبُت، د. خماظت نبذ اللؿُِ، داس يٍش

 م.2003للؿبانت واليشش،)د.ؽ(، 

  جاط الهشوط مً ظىاَش الٓامىط، للعُذ دمحم مشجض ى

( ، جذ: مطؿُى حجاصي ، مؿبهت 1205الخعُني الضبُذي) 

ذ،  م . 1973)د.ؽ(، خٙىمت الٍٙى

  ًل مشٙل الٓشآن، أبى دمحم نبذ هللا بً معلم ب جأٍو

ٌ( ششخه العُذ أخمذ ضٓش ، داس الترار الٓاَشة، 276ْخِبت)ث

 م.1973،  2م٘خبت ابً ْخِبت ، ؽ

   الخدلُل اللًىي في غىء نلم الذاللت، دساظت في الذاللت

ت واإلاعجمُت، ُت والىدٍى اس د. مدمىد نٙاشت، د الطىجُت والطَش

 . م2011، 2اليشش للجامهاث ، الٓاَشة ، ؽ

  م الخؿىس الذاللي بحن لًت الشهش الجاَلي ولًت الٓشآن الٍ٘ش

دساظت داللُت مٓاسهت ، نىدة خلُل أبى نىدة، م٘خبت اإلاىاس، 

اء  م.1،1985ألاسدن، ؽ -الضْس

  ًش، الاظخار ؤلاَمام الشُخ دمحم الؿاَش ب ش والخىٍى جُعحر الخدٍش

جىوغ، )د.ؽ(،  -َــ( ، الذاس الخىوعُت لليشش1393ناشىس جــ) 

 م.1984

  )جُعحر الُخش الشاصي) الخُعحر ال٘بحر أو مُاجُذ الًُب

َــ(  ،داس الُ٘ش للؿبانت 606،ؤلاَمام دمحم الشاصي َخش الذًً ث) 

و، بحروث  م . 1981،  1لبىان ،ؽ -واليشش والخىَص

 ( جذ774جُعحر الٓشآن الهكُم، ابً ٖشحر ث ، )ظامي بً  َــ:

و ، اإلامل٘ت الهشبُت  دمحم العالمت، داس ؾُبت لليشش والخىَص

اع، ؽ -العهىدًت  م. 1997، 1الٍش

  ل في وظٍى ل ونُىن ألاْاٍو جُعحر ال٘شاٍ نً خٓاةٔ الخجًز

ل ، الضمخششي ث )  ت للؿبانت واليشش  538الخأٍو َــ( ، داس اإلاهَش

و، ؽو   م . 2009،  3الخىَص

 نمان 5الخهبحر الٓشآوي ،د. َاغل العامشاوي ، داس نماس ،ؽ ،

 م.1998الاسدن ، 

  ،ه وبُاهه، مدمىد ضافي الجذٛو في ئنشاب الٓشآن وضَش

 م.1990،  1ئًشان ، ؽ -ْم -مؿبهت النهػت

  ،الجملت الهشبُت جألُُها وأْعامها، د. َاغل ضالح العامشاتي

 م.2007،  2ألاسدن،ؽ -نمان -داس الُ٘ش
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 جدلُلها ، د. دمحم ئبشاَُم  -أهىانها  -الجملت الهشبُت مٙىهاتها

مطش،)د.ؽ(،  -م٘خبت آلاداب مُذان ألاوبشا الٓاَشة  نبادة،

 )د.ث(.

   ًالجملت الهشبُت واإلاهنى، د. َاغل ضالح العامشاتي، داس اب

و بحروث  م.2000، 1لبىان، ؽ -خضم للؿبانت واليشش والخىَص

  الخزٍ والخٓذًش في الىدى الهشبي، د. نلي أبى اإلاٙاسم ، داس

و ،الٓاَشة ، ؽ ب للؿبانت واليشش والخىَص  م.2007، 1يٍش

  خضاهه ألادب ولب لباب لعان الهشب، نبذ الٓادس بً نمش

ٌ(، جذ :نبذ العالم دمحم َاسون ، م٘خبت 1093البًذادي)ث 

 م .1996، 3، ؽ الخاهجي ،الٓاَشة

  دمحم نلي الىجاس،  الُخذ نشمان بً ظني، جذالخطاةظ ،أبى:

ت الهامت لل٘خاب، الٓاَشة ، ؽ  م .2010، 5الهُأة اإلاطٍش

 ، أخمذ بً ًىظِ  الّذّس اإلاطىن في نلىم ال٘خاب اإلا٘ىىن

: د. أخمذ دمحم الخشاؽ،  ٌ(جذ756اإلاهشٍو بالعمحن الخلبي)ث 

 داس الهلم دمشٔ،)د.ؽ(،)د.ث(.

 َش الجشظاوي، د. جشار خاٖم الذسط الذاللي نىذ نبذ الٓا

و ادي ، داس ضُاء لليشش والخىَص ،  1ألاسدن، ؽ -نمان -الٍض

 م ،2011

   .م دساظت جدلُلُت ، د دالالث الخٓذًم والخأخحر في الٓشآن الٍ٘ش

مىحر مدمىد اإلاعحري، جٓذًم :د. نبذ الهكُم اإلاؿهني ود. نلي 

بت ، الٓاَشة  ظمهت ،  م.2005،  1، ؽ مطش -م٘خبت َو

  لت ؤلانشاب لذي الىداة الٓذماء، د. بخٛى ْاظم هاضش، داس دال

 م .1999،   1الشإون الشٓاَُت الهامت، بًذاد. ؽ

  ،الذاللت الضمىُت في الجملت الهشبُت ، د. نلي ظابش اإلاىطىسي

و ،نمان ، الذاس الهلمُت الذولُت و داس الشٓاَت لليشش والخىَص

 م .2002، 1ؽ

  ِ ٗاقم نباط  الذاللت الٓشآهُت نىذ الشٍش اإلاشجض ى، د. خامذ 

 م.2004،   1، داس الشإون الشٓاَُت الهامت، بًذاد. ؽ

  الذاللت والىدى، د. ضالح الذًً ضالح خعىحن ، م٘خبت آلاداب

 ،)د.ث(..  1، ؽ

  ًدالةل ؤلاعجاص، أبى ب٘ش نبذ الٓاَش ابً نبذ الشخم

 5مطش ، ؽ -ٌ( جذ: م٘خبت الخاهجي ،الٓاَشة471الجشظاوي)ث 

 م.2004  ،

  ( ششح: 117دًىان ري الشمت، يُالن بً نٓبت الهذوي)ثٌ

ؤلاَمام أبي هطش أخمذ بً خاجم الباَلي ضاخب ألاضمهُاث سواًت 

 م.1،1995ؤلاَمام أبي الهباط سهلب،ؽ

  ( 392ظش ضىانت ؤلانشاب، أبى الُخذ نشمان بً ظني ث ، )َــ

 م.1982، 1جذ :د. خعً َىذاوي، داس الٓلم، دمشٔ،ؽ

 ًنُٓل نلى ألُُت ابً مالٚ ، بهاء الذًً نبذهللا بً  ششح اب

ٌ( جذ: دمحم مديي الذًً 769نُٓل الهُٓلي الهمذاوي اإلاطشي )ث

 .1980، 20مطش، ؽ –نبذ الخمُذ ، داس الترار الٓاَشة 

  ًششح الٙاَُت الشاَُت، ؤلاَمام أبى نبذهللا ظماٛ الذًً اب

ادٛ أخمذ ٌ( ، جذ: نلي دمحم مهىع ون672مالٚ الشاَعي) ث 

 ،)د.ث(.1لبىان ، ؽ –نبذ اإلاىظىد ،داس ال٘خب الهلمُت بحروث 

  الذًً ٌهِش بً نلي بً ٌهش الىدىي ٔ ششح اإلاُطل، مَى

ت ،مطش،)د.ؽ(643)ث   ،)د.ث(. ٌ(، ئداسة الؿبانت اإلاىحًر

  ًششح شاَُت ابً خاظب ، الشُخ سض ي الذًً دمحم بً الخع

هىس الخعً ، دمحم  ٌ ( ، جذ :دمحم686الاظترابادي الىدىي )ث

شاٍ ، دمحم مديي الذًً نبذ الخمُذ ، داس ال٘خب الهلمُت  الَض

 م.1982لبىان ،)د.ؽ(،  –بحروث 

  ،قاَشة الخزٍ في الذسط اللًىي، د. ؾاَش ظلُمان خمىدة

و ؤلابشاَُمُت سمل  -الذاس الجامهُت للؿبانت واليشش والخىَص

ت،)د.ؽ(،)د.ث(.  ؤلاظ٘ىذٍس

 ت م، د. دمحم أخمذ  نالْت الكىاَش الىدٍى باإلاهنى في الٓشآن الٍ٘ش

ت  خػحر ،  ،)د.ث(. 1الٓاَشة، ؽ -م٘خبت ألاهجلى اإلاطٍش

  ٛاللباب في نلىم ال٘خاب، أبى خُظ نمش بً نلي بً ناد

الشُخ أخمذ نبذ    اإلاىظىد  ٌ( جذ:880الذمشٓي الخىبلي       )ث 
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 1ؽ لبىان ، -الشُخ نلي دمحم مهىع ،داس ال٘خب الهلمُت، بحروث

 م.1998 ،

 ،نالم ال٘خب  د. جمام خعان ،  اللًت الهشبُت ومهىاَا ومبىاَا

 م.2006،   5الٓاَشة، ؽ

  اإلاشل العاةش في ادب الٙاجب والشانش,  أبى غُاء الذًً هطش

ٌ( جذ:دمحم مديي الذًً نبذ الخمُذ 637)ثهللا بً دمحم ابً ألازحر

ت للؿبانت واليشش,بحروث_ لبىان,   ٌ.1420,اإلا٘خبت الهطٍش

  ( 210مجاص الٓشآن ،أبى نبُذٍ مهّمش بً اإلاشنى الخمُمي)ثٌ

حن ، م٘خبت الخاهجي بالٓاَشة ،)د.ؽ(،  ،جذ :د. دمحم َإاد ظٖض

 . )د.ث(.

  ت مىهجُت اث الخدلُل اللًىي، سٍؤ في ششح سهلب نلى معخٍى

ي، داس ال٘خب الهلمُت  حر، د. َاًض ضبخي نبذ العالم جٗش دًىان َص

 م.2010، 1لبىان، ؽ  -، بحروث 

  اد الُشاء)ث ا ًديى بً ٍص ٍش ٌ( نالم 207مهاوي الٓشآن، أبى ٖص

 م.1983،  3لبىان، ؽ -ال٘خب بحروث

  ت مهاوي الىدى، د, َاغل ضالح العامشاتي، الىاشش شٖش

 م.2003،  2مطش، ؽ -الهاجٚ للؿبانت واليشش الٓاَشة

  ذ اإلابرد)ث  ٌ(جذ: دمحم285اإلآخػب، أبى الهباط دمحم بً ًٍض

اٍ  ت مطش الهشبُت، وصاسة ألاْو نبذ الخالٔ نػُمت، ظمهىٍس

 -املجلغ ألانلى للشإون ؤلاظالمُت ،لجىت ئخُاء الترار ؤلاظالمي

 م.  1979،  2الٓاَشة ، ؽ

 ،داس   مً أظشاس البُان الٓشآوي ، د. َاغل ضالح العامشاتي

 م.2009،  1الُ٘ش هاششون ومىصنىن ،ؽ

  َُتمً أظشاس اللًت، د. ئبشا  -م اهِغ، م٘خبت ألاهجلى اإلاطٍش

 م.                                                                    1966،   3مطش ؽ -الٓاَشة

  ،د. أخمذ الششباص ي، ، داس الشاةذ   مىظىنت أخالّ الٓشآن

 م.1981، 1لبىان ،ؽ -الهشبي، بحروث

  خعحن اإلاحزان في جُعحر الٓشآن، الهالمت العُذ دمحم

َــ( ، مإظعت ألانلمي للمؿبىناث ،بحروث 1402الؿباؾباتي ث ) 

 م.1997، 1لبىان ،ؽ –

  د. دمحم  الذاللي، -الىدى والذاللت مذخل لذساظت اإلاهنى الىدىي

 م.2000،  1الٓاَشة ، ؽ -خماظت نبذ اللؿُِ، داس الششوّ

  ُب الجملت الهشبُت، مطؿُى هكام ؤلاسجباؽ والشبـ في جٖش

ت الهاإلاُت لليششخمُذة، الشش  لىهجمان ، داس هىباس  -ٖت اإلاطٍش

 م.1997،   1للؿبانت ، الٓاَشة، ؽ

 :ح والششائل الجامعُت  -ألاطاٍس

  شاء محري م، َص ألازش الذاللي لخزٍ الُهل في الٓشآن الٍ٘ش

ت ٗلُت التربُت  -خمادي الجىابي) سظالت ماظعخحر(، ظامهت الَٙى

 م.2009للبىاث، ، 

 املخشس الىظحز 546 البدض الذاللي في جُعحر ابً نؿُت)ث( )ٌ

ض( سظل نباط دمحم شحروٍص )سظالت  في جُعحر ال٘خاب الهٍض

ت ٗلُت التربُت،   م .2011ماظعخحر(، ظامهت الَٙى

  ت داللُت -الخزٍ والخٓذًش في صخُذ البخاسي ،  -دساظت هدٍى

ظهام سمػان دمحم الضنبىؽ )سظالت ماظعخحر(، الجامهت 

 م.2010يضة،   -ظالمُتؤلا 

 ُب ،نبذ   ظىس الخىامُم الٓشآهُت دساظت في داللت البيُت والتٖر

شظاوي ) اؾشوخت دٖخىساٍ( ، ظامهت  ىد ظعاط الٍض الشخمً ََش

 م.2012البطشة ٗلُت التربُت،  

 ت داللُت، مجذي مهضوص أخمذ  -ظىسة ؤلاظشاء دساظت هدٍى

ت في هابلغ، خعحن) سظالت ماظعخحر(، ظامهت الىجاح الىؾىُ

 م2004َلعؿحن، 

  : البحىث املطبىعت 

  ت الخذًشت، د. وهمت الجملت الهشبُت في غىء الذساظاث اللًٍى

-3سخُم الهضاوي، بدض في مجلت اإلاىسد،املجلذ الهاشش، الهذد) 

 م.1981(، 4
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  يب مذًذ ظباسة ت بحن الٓذامى واملخذزحن ، د. ٍص الذاللت الىدٍى

ؤلاوعاهُت، ٗلُت التربُت ألاظاظُت الىهُمي ، مجلت واظـ للهلىم 

 م. 2009( ،12ظامهت واظـ ، الهذد) 

  ، قاَشة الخٓذًم والخأخحر في الىدى الهشبي بحن ألاداء واإلاىاوو

ً للبدىر والذساظاث  د. ظامي نىع وآخشون، بدض مجلت حشٍش

(، 31ظلعله آلاداب والهلىم ؤلاوعاهُت املجلذ) -الهلمُت

 م.2009(، 2الهذد)

 ت: ْشاءة في بهؼ الخطاةظ، د. سشُذ مٓىماث ا لذاللت الىدٍى

أخمذ بلخبِب ، مجلت ٗلُت الذساظاث ؤلاظالمُت والهشبُت ، الهذد 

 م.1998العادط نشش، دولت ؤلاماساث الهشبُت ، 
 

Abstract   :  

    The syntactical levels have a significant 

impact on the sentence, due to its dealing with 

a system of words that are formed within it 

with inflectional movements, through which it 

is possible to identify the meanings through 

the building. 

    Here comes the role of the syntactic level in 

the sentence, as it deals with that system, 

because it represents a set of rules and 

regulations that control the arrangement of 

words and put them in the form of 

pronunciation that is affected by the 

grammatical movements at the end of the 

words, so the study focused on ((grammatical 

significance in the verses of corruption and 

reform In the Noble Qur’an)), because the 

structural and grammatical levels bring us to 

the grammatical significance through which it 

is possible to understand the meaning in the 

areas in which they are employed. 

 


