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ِ .كجد الباحث نفسو أماـ سكرة عظيمة ،كىي :سكرة (يس) اختار منيا مظاف بحثو.
ّ .اكتشؼ الباحث :أف الدرس الداللي -كال سيما في القرآف الكريـ -ال يقؼ ،مدل
طاؿ الزمف؛ التساع معانيو.
ْ .اكتفى الباحث بما أكرد مف أمثمو في سكرة (يس) ،مف دكف االستقصاء؛ ليأخذ
مف كؿ بستاف زىرة ،كيكفي مف القالدة ما أحاط بالعنؽ.
كآخر دعكانا أف الحمد ﵀ رب العالميف.
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املــــقـــدهــــت
بسـ ا﵀ الرحمػف ال ػػرحي ػػـ
َبة
الحمد ﵀ رب العالميف القائؿ في كتابو العزيزْ ﴿ :اٌ َح ّْ ُذ ِ َّّلِلِ اٌَّ ِز ٞأَ ْٔضَ َي َعٍََ ٝع ْج ِذ ِٖ ْاٌ ِىز َ
ََ٠ ُْ ٌَٚجْ َعًْ ٌَُٗ ِع َٛجًب﴾ [الكيؼ ،]ُ :كالصالة كالسالـ عمى خير مف نطؽ بالضاد كآلو األخيار
الطيبيف كصحابتو المياميف ،كمف اقتفى أثرىـ إلى يكـ الديف.
أما بعد .فإف ىذا القرآف الذم كصفو ا﵀ -تعالى -بأنو الكتاب العزيزَّّ ﴿ :ل ۡ َ٠أرِۡ ِٗ ١ٱٌ َٰجَ ِط ًُ
﴾ٓ١
بْ ع ََشثِ ٍُِّ ٟجِ ٍ
ِِٓ ثَ َۡ٠ ِٓ ١ذ ََّۡ َٚ ِٗ ٠ل ِِ ۡٓ خَ ٍۡفِِۦٗ﴾ [فصمت .]ّْ :كما قاؿ فيو -جؿ شأنو﴿ -ثٍِِ َغ ٍ
[الشعراء ]ُٗٓ :فمنذ نزكلو مازاؿ العمماء منشغميف بتفسيره كاستكناه جكاىره ،كلـ يشبع نيميـ؛
فيك مائدة ا﵀ الذم ال تنقضي عجائبو فحؽ ليـ أف يقصركا عمى اإلتياف بمثمو كلك آية كاحدة،
كقد يش ًغفت بقراءتو كتعممو منذ الصبى ،كىذا مف نعـ ا﵀ عمي ،كقد كاف لسكرة (يس) المباركة
اثر كبير في نفسي منذ ذلؾ الحيف لما ليا مف فضائؿ ،فكثي ار ما يتكاصى الناس بقراءتيا ،كقد

كانت خطتي في البحث مقسمة إلى مباحث كمطالب ،فكاف:

المبحث األكؿ :يتناكؿ مفيكـ الداللة كعالقتيا بالنحك ،كىذا ىك المطمب األكؿ .أما المطمب
الثاني فقد ذكرت فيو داللة األسماء ،كاألفعاؿ التي كردت في اآليات المباركة لسكرة (يس)،
المطمب الثالث :داللة المبني لممجيكؿ.

أما المبحث الثاني ،فقد ذكرت فيو أحكاؿ الجممة في سكرة (يس) ،كما يحدث ليا مف تغيير،
فكاف المطمب األكؿ فيو ىك التقديـ كالتأخير ،كبعده الذكر كالحذؼ ،كبعده التكرار كالتككيد ،كبعده

القسـ ،كبعده التعريؼ كالتنكير ،ثـ القصر.

أما المبحث الثالث فقد ذكرت فيو األساليب اإلنشائية مسمطا النظر عمى األساليب الطمبية
كاألمر كالنيي كأغراضيما المجازية .كاالستفياـ كالتمني كالترجي كالنداء كبعده القسـ.
ثـ ختمت البحث بخاتمة ضمنت فييا ما تكصمت إليو مف نتائج ،كبعد الخاتمة كضعت قائمة

لممصادر كالمراجع التي أعانتني إلتماـ ىذا البحث .كمف الجدير بالذكر؛ أف اذكر أف اختيارم

ليذا المكضكع لـ يكف عمى سبيؿ المصادفة ،كانما كاف بعد جيد كتنقيب في ىذه السكرة العظيمة
-ككؿ القرآف عظيـ -فمما دفعني إلى دراستيا دراسة (داللة نحكية) اني كجدت جؿ التفاسير،

ككتب الدراسات القرآنية ،كالبحكث تتكجو نحك التفسير المكضكعي ليذه السكرة ،أك إعرابيا ،أك
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مركر سريع عمى المعنى ،فبعد ذلؾ كمو كجدت المجاؿ رحبان في ىذه السكرة لمدرس الداللي ،كفي
اْلصْ ََل َح
الختاـ ال أقكؿ إال كما قاؿ ا﵀ تعالى عمى لساف نبيو شعيب عميو السالـ﴿ :ئِ ْْ أُ ِسُ ٠ذ ئِ َّّل ْ ِ
ْذ ََِ ٚب رَ ْٛفِ١مِ ٟئِ َّّل ثِ َّ
بّلِلِ َعٍَ ْ ِٗ ١ر َََّ ٛو ٍْ ُ
َِب ا ْعزَطَع ُ
ذ َٚئٌ ٗ١أُِٔ١تُ ﴾ [ىكد.]ٖٖ :
أسأؿ ا﵀ -تعالى -أف ينفعني بو ،كمف يقرأه ،كجميع المسمميف ،إنو نعـ المكلى ،كنعـ

النصير ،كآخر دعكانا أف الحمد ﵀ رب العالميف.

الباحث

َٗٓ
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المبحث األول
مفهوم الداللة بين القدماء والمحدثين
المطمب األول :مفهوم الداللة
تعريؼ الداللة لغة :إف معنى الداللة عند عمماء المغة ىي الطريؽ المؤدم إلى الغاية،

كاليادم إلى أمر معيف ،كىذا المعنى عندىـ ال يتعدل ذلؾ في باب الحقيقة ،أك المجاز ،كىذا ما
أكضحو (ابف منظكر) بقكلو" :دؿ فالف اذا ىدل ،كدؿ اذا أفتخر كالدلو :المنة ...كالدليؿ :ما يستدؿ

بو ،كالدليؿ :الداؿ كقد دلو عمى طريؽ يدلو داللة كداللة كدلكلة كالفتح أعمى))ُ( ،كجاء لفظ الداؿ بيذا
ُٚس﴾ [األعراؼ ،]ِِ :ككذلؾ قكلو
المعنى في التنزيؿ العزيز ،كذلؾ في قكلو تعالى﴿ :فَذ ََّّلُ٘ َّب ثِ ُغش ٍ
ة أٌَِ ٍ[ ﴾ُ١الصؼ ]َُ :فقد تضمنت
بس ٍح رُ ْٕ ِجُ ١ى ُْ ِِ ْٓ َع َزا ٍ
تعالىَ٠﴿ :ب أََُّٙ٠ب اٌَّ ِز َٓ٠آ َُِٕٛا ًَْ٘ أَ ُدٌُّ ُى ُْ َعٍَ ٝرِ َج َ
كؿ مف اآليتيف معنى اليداية كالكصكؿ إلى الشيء.

الداللة النحوية اصطالحا:
الداللة النحكية اصطالحا :فيي الداللة التي تحصؿ مف خالؿ العالقات النحكية بيف

الكممات التي تتخذ كؿ منيا مكقعا معينا في الجممة بحسب قكانيف المغة .إذ إف كؿ كممة في التركيب

البد أف تككف ليا كظيفة نحكية مف خالؿ مكقعيا)ِ( ،كننتقؿ مف معنى الداللة النحكية االصطالحي

عند (الدكتكر عبد الكريـ مجاىد) إلى المقصكد بيا عند الدكتكر (احمد سميماف ياقكت) إذ يقكؿ:

((الداللة النحكية ىي التي تستمد مف نظاـ الجممة كترتيبيا ترتيبا خاصا)))ّ(  ،كمف خالؿ ما جاء في
كالمي األستاذيف الفاضميف ،يمكف أف ندرؾ أىمية العالقات النحكية بيف الكممات ،كنظاـ ترتيب
ى
الكممات في الجممة عمى كفؽ قكانيف المغة كشرائط التركيب ،كأثر ذلؾ في الكصكؿ إلى المعنى
النحكم كحده ،كانما ىك ثمرة ربط المعنى بعمـ الداللة؛ ألف المعنى الداللي يشمؿ المعنى النحكم
كطريقة التركيب ،كعمى ىذا فإف الداللة النحكية ىي التي تحصؿ نتيجة لمتفاعؿ بيف الكظائؼ

(ُ) ينظر :لساف العرب مادة البف منظكر األنصارم  /دار صادر – بيركتُُْْ ،ىػ ،.كينظر تيذيب المغة (ُْ/
ٔٔ) ،كالصحاح (ْ .)ُٔٗ /
(ِ) ينظر :الداللة المغكية عند العرب د .عبد الكريـ مجاىد ص ُْٗ.

(ّ) الدرس الداللي في خصائص ابف جني د .أحمد سميماف ياقكت ص ِٖ كينظر :داللة األلفاظ د .إبراىيـ أنيس
صْٖ.
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النحكية ،كالمفردات المختارة لشغميا في بناء الجممة الكاحدة ،كتتآزر القرائف المفظية ،كالمعنكية،
كدالالت السياؽ المختمفة ،كطريقة التركيب المغكم ،كيككف لمنحك النصيب األكبر فييا لبمكغ المعنى

الداللي العاـ ،كفيمو ،كتحميمو إلى عناصره تحميال دقيقا)ُ(.

الم ىسمـ بيا؛ أف عالقة النحك بعمـ الداللة قديمة ،قدـ النحك
عالقة النحك بالداللة :مف األمكر ي
نفسو .ارتبط كؿ كاحد منيما باآلخر بأقكل األسباب ،كمف ثمة كاف النحك كمو داللةن ،سكاء أكاف

عالمات إعرابية أـ أساليب كالمية أـ حركفا ،كأدكات نحكية أـ قرائف كسياقات)ِ( ،كلقد كاف النحك
العربي منذ نشأتو األكلى ميتما بالمعنى يعتد بو كبأثره في التقعيد يمد الجممة بمعناىا األساسي الذم

يكفؿ ليا الصحة كالسالمة ،كيحدد عناصر معناىا ،كيكشؼ تركيبيا؛ ألف الجممة ىي الغاية األكلى

لكؿ نظاـ نحكم)ّ( ،فالداللة النحكية بيذا المفيكـ ىي التي تفيد طبيعة صكرة الجممة كترتيبيا الخاص
الذم يحكـ نظاـ الجممة العربية ،فاذا حادت الجممة مف كضعيا األصمي ،كاختؿ نظاميا تغيرت

داللتيا ،كأصبح مف العسير فيـ المراد الدقيؽ منيا)ْ( ،كىذه العالقة بيف النحك كالداللة ،تنبو عمييا
معظـ أىؿ المغة ،فمك رجعنا إلى كتاب سيبكيو (ت َُٖىػ) لكجدناه ييتـ بالداللة كيعمؿ عمى تحميؿ

النصكص ،كيفصؿ القكؿ في الدالالت ،الفظيا كتراكيبيا ،كقد افرد بابا سماه باب االستقامة مف
الكالـ كاإلحالة)ٓ( ،كلـ يخالفو المبرد في ىذا النيج إذ قاؿ (( :فكؿ ما صمح بو المعنى فيك جيد ككؿ
ما فسد بو المعنى؛ فمردكد)))ٔ( ،فيدؿ ذلؾ عمى كضكح تمؾ الدالالت في أذىاف النحاة كثباتيا في

نفكسيـ ،كقد لخص الدكتكر (صالح الديف صالح حسيف) اتجاه الباحثيف في عالقة النحك بالداللة
بقكلو( :إف ىناؾ اتجاىيف في الدرس المغكم المعاصر :اتجاه يربط النحك بالداللة كيرل أف النحك ىك

األساس كالداللة عنصر تفسيرم .ىذا االتجاه تبناه (تشكمسكي) ،كاتجاه آخر يرل أف الداللة ىي
و
كسيمة لتحكيؿ التركيب العميؽ إلى تركيب سطحي،
التركيب العميؽ لمجممة كأف النحك ليس سكل
كىذا االتجاه يسمى بالداللة التكليدية))ٕ( .

)ُ) ينظر :الداللة النحكية بيف القدامى كالمحدثيف د .زينب مديح جبارة النعيمي صٗ.َُ-
(ِ) ينظر :الداللة كنظرية النحك العربي .محمد عامر معيف  /صٕ.
(ّ) النحك كالداللة مدخؿ لدراسة المعنى النحكم الداللي د .محمد حماسة عبد المطيؼ ص ُ.ٗ-
(ْ) داللة الجممة االسمية ّّ ،كينظر :الداللة القرآنية ُِّ :كآيات الشفاء في القراف الكريـ.ْٗ :
(ٓ) ينظر :الكتاب لسيبكيو .عمر بف عثماف .بكالؽ – القاىرة ُُّٔىػ كطبعة عبد السالـ محمد ىاركف.ِٓ / ُ .
(ٔ) ينظر :المقتضب .محمد بف يزيد المعركؼ بالمبرد  /عالـ الكتب – بيركت ُْٗٗـ.ُُّ / ْ .
(ٕ) ينظر :الداللة كالنحك :محمد عبد المطيؼ حماسة  /دار الشركؽ بمصرَََِ ،ـ .صُُٓ.
ُُٓ

أشـراقـات تنمــوية  ...مجـلة علــمية محكــمة  ...العــدد الثاني عشر
كمما سبؽ يمكف أف نقكؿ إف الدراسات النحكية القديمة ،كالحديثة ليا أثر بارز في دراسة

دالالت تراكيبيا ،كما كانت ىذه الدراسات إال طمبا لفيـ القرآف الكريـ؛ ألف تراكيبو ،كأساليبو ىي

األساس الذم يستحؽ أف تقكـ عميو دراسة التراكيب كاألساليب العربية )ُ( ،كسنكضح ذلؾ في (سكرة

يس) المباركة التي ىي مكضكع البحث.
المطمب الثاني :داللة االسم والفعل:

إ ف البنية النحكية في السكرة المباركة ركزت عمى كصؼ نظاـ الجممة فييا ككيؼ تتككف

العبارة ،كالنسؽ الذم تجرم عميو ،كذلؾ مف خالؿ ما قسمو النحكيكف إلى جممة اسمية ،كفعمية ،كقد
تنكعت الجممة في (سكرة يس) بيف ىذيف النكعيف.

كيرل النحكيكف :أف االسـ يدؿ عمى الثبكت .في حيف يدؿ الفعؿ عمى التجدد ،كالحدكث،

فاذا قمت( :زيد مجتيد) أفاد ثبكت االجتياد لزيد .في حيف انؾ اذا قمت( :يجتيد زيد) أفاد حدكث

االجتياد لو بعد أف لـ يكف ،كلعؿ سر ذلؾ راجع إلى أف الفعؿ مقيد بالزمف فالماضي مقيد بالزمف

الماضي ،كالمضارع بالحاؿ أك االستقباؿ ،في حيف االسـ غير مقيد بزمف ،فيك أشمؿ كأعـ كأثبت)ِ(.
كنمحظ :أف النص القرآني في تعبيره يتناكؿ الجمؿ الفعمية المثبتة ،كالجمؿ الفعمية المنفية

صَ١خً
تحقيقا لمعنى التككيد ،كالتجدد في الحدث ،كمصداؽ ذلؾ في قكلو تعالى﴿ :فَ ََل ْ َ٠غزَ ِط١عُ َْٛرَِ ْٛ
ََّ ٚل ئٌَِ ٝأَ ٍِْ٘ َِ٠ ُْ ٙشْ ِجعُ[ ﴾ َْٛيس ،]05 :فقد احتكت اآلية عمى فعميف منفييف كصفت حالة الذعر لدل

الكافريف يكـ نفخ الصكر؛ فانيـ ال يممككف كصية إلى أىميـ ،كفي قكلو تعالىٓ َ َٚ ﴿ :
ّل ئٌَِ َٰ ٓ ٝأَ ٍِۡ٘ ُِۡٙ

ۡ َ٠ش ِجعُ ﴾ َْٛأف يككف عطفا عمى تكصية ،أم :ال يستطيعكف الرجكع إلى أىميـ كشأف الذم يفاجئو
ذعر فيبادر بافتقاد حاؿ أىمو مف ذلؾ ،كيجكز أف يككف عطفا عمى جممة ((ال يستطيعكف)) فيككف

مما شممو التفريع بالفاء ،أم فال يرجعكف إلى أىميـ ،أم ىـ ىالككف عمى االحتماليف)ّ(.

بكصؼ و
و
غاية في اإلبداع .إذ كاف الفعؿ الثاني( :كال إلى أىميـ يرجعكف)؛
فقد حفؿ النص القرآني
تفصيال ،كتأكيدا لحالة الكفار الذيف لـ يتمكنكا مف أية تكصية قد تنفعيـ عمى حد فيميـ ،فك هؿ منشغؿ
صب ِحجَزِ ِٗ
في ذلؾ اليكـ بما سيؤكؿ إليو مصيره ،قاؿ تعالىَ٠ ََ َْٛ٠﴿ :فِشُّ ْاٌ َّشْ ُء ِِ ْٓ أَ ِخَٚ ِٗ ١أُ ِِّ ِٗ َٚأَثَِ َٚ ِٗ ١
(ُ) ينظر :نحك القراف ٗ :كينظر سكرة المسبحات دراسة في الداللة النحكية.
(ِ) ينظر :معاني األبنية في العربية ،د .فاضؿ السامرائي ص ٗ.

(ّ) ينظر :الكتاب جػ ْ صُِ ،التحرير كالتنكير ،جػ ِّ صّٔ.
ُِٓ
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ب ِِ َِْٕ َْٛ٠ ُْ ُٙئِ ٍز َشأْ ٌْ ْ ُ٠غِٕ[ ﴾ِٗ ١عبس ]ّٕ-ّْ :كقد تعددت الجمؿ الفعمية باستعماليا
َٚثَُِٕ ٌِ ِٗ ١ىًِّ ا ِْ ِش ٍ
الماضي الداؿ عمى االستقرار تارة ،كالثبات تارة أخرل ،كال سيما عمى تحقيؽ الحدث في شأف الكفار،
كالمضارع بيف المعمكـ كالمجيكؿ ،كذلؾ في قكلو تعالىٌَ﴿ :مَ ۡذ َح َّ
ك ٱ ٌۡمَ ُۡ ٛي َعٍَ َٰ ٓ ٝأَ ۡوضَ ِش ُِ٘ۡ ﴾ [يس،]ٕ :
كقكلو تعالى﴿ :فَ ْبٌَّ ََ َْٛ١ل رُ ْ
ظٍَ ُُ َٔ ْفظٌ َش ْ١ئًب ََّ ٚل رُجْ َض َْ ْٚئِ َّّل َِب ُو ْٕزُ ُْ رَ ْع ٍَُّ[ ﴾ َْٛيس.]ْٓ :
كقكلو تعالىْ ﴿ :اٌَْ ٔ ََ َْٛ١خزِ ُُ َعٍَ ٝأَ ْف َٛا ِ٘ َِٚ ُْ ٙرُ َىٍِّ َُّٕب أَ ِْ ٠ذَٚ ُْ ِٙ ٠رَ ْشُ َٙذ أَسْ ُجٍُ ُْ ُٙثِ َّب َوبُٔٛا ْ َ٠ى ِغجُ﴾ َْٛ
[يس ]ٔٓ :فقد تضمنت اآلية الكريمة أربعة أفعاؿ مضارعة صكرت حالة الكافريف كاستمرارىـ عمى
ىذه الصكرة مف ختـ األفكاه ،كعدـ التكمـ كشيادة األرجؿ ،إذ طكل في ىذه اآلية ما كرد تفصيمو في
آيات أخرل؛ فقد قاؿ تعالىَٔ ََ َْٛ٠َٚ ﴿ :حْ ُش ُشُ٘ ُْ َج ِّ١عًب صُ َُّ َٔمُُ ٛي ٌٍَِّ ِز َٓ٠أَ ْش َش ُوٛا أَ ُْ َٓ٠ش َش َوب ُؤ ُو ُُ اٌَّ ِزُ َٓ٠و ْٕزُ ُْ
ر َْض ُع ُّ َْٛصُ َُّ ٌَ ُْ رَ ُى ْٓ فِ ْزَٕزُ ُْ ُٙئِ َّّل أَ ْْ لَبٌُٛا ََّ ٚ
َّللاِ َسثَِّٕب َِب ُوَّٕب ُِ ْش ِش ِو[ ﴾ َٓ١األنعاـ ]ِّ-ِِ :كقاؿ أيضا:

بي ُش َش َوب ُؤُ٘ ُْ َِب ُو ْٕزُ ُْ ئَِّ ٠بَٔب رَ ْعجُ ُذ َْٚفَ َىفَ ٝثِ َّ
بّلِلِ َش ِ١ٙذًا ثَ ََْٕٕ١ب َٚثَ ُْ َٕ١ى ُْ ئِ ْْ ُوَّٕب ع َْٓ ِعجَب َدرِ ُى ُْ ٌَغَبفٍِِ﴾ َٓ١
﴿ َٚلَ َ
[يكنس (ُ)]ِٗ-ِٖ :جاء في الحديث الشريؼ قكؿ الرسكؿ صمى ا﵀ عميو كالو كسمـ(( :يخاطب

العبد ربو يقكؿ :يا رب الـ تجرني مف الظمـ؟ فيقكؿ :بمى ،فيقكؿ :إني ال أجيز عمى نفسي إال شاىدا

مني ،فيقكؿ ا﵀ :كفى بنفسؾ اليكـ عميؾ شييدا ،فيختىيـ عمى فيو .فيقاؿ ألركانو :أنطقي فتنطؽ
فعنكف كنت أناضؿ)))ِ( إف الحجة
بأعمالو ثـ يخمى بينو كبيف الكالـ ،فيقكؿ(( :بعدا لكف ،كسحقا
ٌ
قائمة عمى الكافريف بشيادة أعضائيـ عمييـ ،قاؿ تعالىَّ َٚ ﴿ :ل ْ َ٠
ظٍِ ُُ َسثُّهَ أَ َحذًا﴾ [الكيؼ.]ْٗ :
بة ْاٌ َجَّٕ ِخ ْاٌ ََ َْٛ١فِٟ
أما الجمؿ االسمية الدالة عمى الدكاـ ،كالثبكت نحك قكلو تعالى﴿ :ئِ َّْ أَصْ َح َ
ُش ُغ ًٍ فَب ِوَٚ ُْ ُ٘ َُْٛٙأَ ْص َٚا ُج ُْ ُٙفِِ ٟظ ََل ٍي َعٍَْ ٝاْلَ َسائِ ِه ُِزَّ ِىئُ[ ﴾ َْٛيس ،]ٓٔ-ٓٓ :فقاؿ( :فاكيكف)
بصيغة اسـ الفاعؿ ،ك(متكئكف) داللة عمى استقرارىـ ،ك(الفاكية) :ذك الفيكاىة بضـ الفاء ،كىي مزاح
بالكالـ المسر كالمضحؾ ،كىي اسـ مصدر :فكو بكسر الكاؼ ،اذا مزح كسر)ّ( ،كق أر الجميكر

(فاكيكف) بصيغة اسـ الفاعؿ .كقرأه أبك جعفر مف دكف ألؼ (فكيكف) داللة عمى المبالغة)ْ( ،كقد

جاءت جممة( :ىـ كأزكاجيـ في ظالؿ) ...إلى آخرىا؛ كاقعةن مكقع بياف الجممة( :أف أصحاب

(ُ) التحرير كالتنكير.َٓ ،ِّ :
(ِ) صحيح مسمـ .)ِٕٔٗ( :كصحيح ابف حباف.)ّٕٖٓ( )ّٖٓ/ُٔ( :
(ّ) التحرير كالتنكير.ُْ / ِّ :

(ْ) المبسكط في القراءات العشر :صُّٕ.
ُّٓ
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الجنة) ..الخ)ُ( .فمـ يقؿ -عز شأنو( -يتفكيكف) ،أك (يتكئكف) بالفعؿ المضارع الداؿ عمى التجدد،

كانما عمد إلى استعماؿ االسـ الداؿ عمى االستقرار ،كتتتابع الجمؿ االسمية في (سكرة يس) كال سيما
المؤكدة بػ (إف) ،قد أكسب النص القرآني زيادة في التأكيد ،قاؿ تعالى﴿ :ئَِّٔب َج َع ٍَْٕب فِ ٟأَ ْعَٕبلِ ِ ُْ ٙأَ ْغ ََل ًّل
بْ فَْ ُِ ُْ ُٙم َّحُ﴿ ،﴾ َْٛئَِّٔب ئٌَِ ُْ ١ى ُْ ٌَ ُّشْ َعٍُ﴿ ،﴾ َْٛئَُِّٔٗ ٌَ ُى ُْ َع ُذ ٌُِّ ٚجِ ٌ
[ ﴾ٓ١يس.] َٔ ،ُٔ ،ٖ :
فَ ِ َٟ ٙئٌَِْ ٝاْلَ ْرلَ ِ
﴿أَ ََ َ٠ ٌَُۡ ٚش ْۡ ٚا أََّٔب خَ ٍَ ۡمَٕب ٌََّّ ِِّ ُُٙب َع ٍَِّ ۡذ أَ ِۡ ٠ذَٕ٠بٓ أَ ۡٔ َٰ َع ّٗب فٌَََٙ ُُۡٙب َٰ ٍَِِ ُى[ ﴾ْٛيس ،] ُٕ :أم :قادركف عمى
استعماليا متى يشاؤكف.

فالممؾ ىنا بتصرفيـ بيا إذ إف ا﵀ سخرىا ليـ ،كقد قدـ الخبر عمى االسـ (مالككف) الذم

ىك متعمقو لزيادة استحضار (األنعاـ) عند السامعيف قبؿ سماع متعمقو ليقع كالىما ،أ ٍم ىكف كق وع
بالتقديـ كبالتشكيؽ ،كقضى بذلؾ أيضا رعاية لمفاصمة ،كجيء بالجممة االسمية إلفادة ثبات ىذا الممؾ

كدكامو)ِ(.

المطمب الثالث :داللة المبني لممجهول
تأتي صيغة المبني لممجيكؿ في كثير مف آيات القرآف الكريـ كال سيما أحكاؿ يكـ القيامة ،أك

ذكر حاؿ الكافريف ،كتكذيبيـ لرسميـ ،كقد أشارت الدكتكرة (عائشة عبد الرحمف) إلى ىذه المظاىر

كسمتيا( :ظاىرة االستغناء عف الفاعؿ) كأحصت اآليات الدالة عمييا مؤكدة لحقيقة ىي أف القرآف
)ّ(
ذ ْاْلَسْ ضُ
الكريـ يصرؼ الحدث عمدا عف محدثو  ،إما بالبناء لممجيكؿ ،كقكلو تعالى﴿ :ئِ َرا ُص ٌْ ِضٌَ ِ

ِص ٌْضَ اٌََٙب﴾ [الزلزلة ،]ُ :أك بالمطاكعة ،نحك قكلو تعالى﴿ :ئِ َرا اٌ َّغ َّب ُء ا ْٔ َشمَّ ْ
ذ﴾ [االنشقاؽ ،]ُ :أك
باإلسناد المجازم ،نحك قكلو تعالى﴿ :رَ َىب ُد رَ َُّ َّ١ض َِِٓ ْاٌ َغِْ ١ع﴾ [الممؾ ،]ٖ :كما جاء في (سكرة يس)
س ئٌََِ ٝسثِّ ِِ ْٕ َ٠ ُْ ٙغٍُ[ ﴾ َْٛيس]ُٓ :؛ فقد
ٛس فَا ِ َرا ُ٘ ُْ َِِٓ ْاْلَجْ ذَا ِ
المباركة ،قكلو تعالىَُٔٚ ﴿ :فِخَ فِ ٟاٌصُّ ِ
حذؼ الفاعؿ في اآلية الكريمة حمال لمسامع عمى البحث عف الفاعؿ ،كلـ يأت ىذا الحذؼ إال
تعظيما لو ،كيستعمؿ الماضي لتحقؽ الكقكع ،مثؿ﴿ :أَرَ ٝأَ ِْ ُش َّ
معنى( ،كنفخ في
َّللاِ﴾ [النحؿ،]ُ :
ن
الصكر) ،أم :ينفخ نافخ في الصكر ،كىك الممؾ المككؿ بو ،كاسمو إسرافيؿ ،كىذه النفخة الثانية التي
في قكلو تعالى﴿ :صُ َُّ ُٔفِخَ فِ ِٗ ١أُ ْخ َش ٜفَا ِ َرا ُ٘ ُْ لَِ١ب ٌَ ْٕ َ٠ظُشُ[ ﴾ َْٚالزمر ،]ٖٔ :كثمة مكاضع في ىذه

(ُ) التحرير كالتنكير.ِْ / ِّ :

(ِ) التحرير كالتنكير.ٔٗ ،ٖٔ / ِّ :
(ّ) صفكة التفاسير.ٓ / ّ :
ُْٓ
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السكرة المباركة جاءت فييا صيغة المبني لممجيكؿ منيا )ُ( ،قكلو تعالىٌِ﴿ :زُ ْٕ ِز َس لًَِ ْٛب َِب أُ ْٔ ِز َس
 ً١ا ْد ُخ ًِ ْاٌ َجَّٕخَ﴾
آثَب ُؤُ٘ ُْ﴾ [يس ،]ٔ :كقكلوِ َ٘﴿ :ز ِٖ َج ُُ َّ َٕٙاٌَّزُِ ٟو ْٕزُ ُْ رَُ ٛع ُذ[ ﴾ َْٚيس ،]ّٔ :كقكلو﴿ :لِ َ
َّ ْٚ
صشُ[ ﴾ َْٚيس.]ْٕ :
َّللاِ آٌَِٙخً ٌَ َعٍََّ ْٕ ُ٠ ُْ ُٙ
[يسَٚ ﴿ ،]ِٔ :ارَّخَ ُزٚا ِِ ْٓ ُد ِ

(ُ) ينظر :في أسرار العربية في البياف القرآني ،د .عائشة عبد الرحمف ّٓ.ٓٔ-
ُٓٓ
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املبحث الثاني
أحوال اجلولت يف سورة يس
المطمب األول :التقديم والتأخير
مف ما ال خالؼ فيو؛ أف الكالـ يتألؼ مف كممات ،أك أجزاء ،كليس مف الممكف النطؽ
بأجزاء أم كالـ دفعة كاحدة .مف أجؿ ذلؾ ،كاف البد عند النطؽ بالكالـ مف تقديـ بعضو كتأخير

بعضو اآلخر ،كليس شيء مف أج ازء الكالـ في حد ذاتو أكلى بالتقدـ مف اآلخر؛ الف جميع األلفاظ
مف حيث ىي ألفاظ تشترؾ في درجة االعتبار ىذا بعد مراعاة ما تجب لو الصدارة كاأللفاظ الشرط،
كاالستفياـ ،كعمى ىذا فتقديـ جزء مف الكالـ ،أك تأخيره ال يرد اعتباطا في نظـ الكالـ كتأليفو ،كانما

يككف عمال مقصكدا يقتضو غرض بالغي أك داع مف دكاعييا ،إف ما يدعك بالغيان إلى تقديـ جزء
مف الكالـ ىك ذاتو ما يدعك بالغيا إلى تأخير الجزء اآلخر ،كاذا كاف األمر كذلؾ؛ فانو ال يككف

ىنالؾ مبرر الختصاص كؿ مف المسند إليو كالمسند بدكاع خاصة عند تقديـ أحدىما أك تأخيره عف

اآلخر ،ألنو اذا تقدـ احد ركني الجممة تأخر اآلخر فيما متالزماف)ُ(.

إف تقديـ األلفاظ بعضيا عمى بعض لو أسباب عديدة يقتضييا المقاـ ،كسياؽ القكؿ يجمعيا

قكليـ :إف التقديـ إما يككف لمعناية كاالىتماـ فما كاف بو عنايتؾ اكبر قدمتو في الكالـ كالعناية
بالمفظة ال تككف مف حيث انو لفظة معينة بؿ قد تككف العناية بحسب مقتضى الحاؿ ،لذا كاف عميؾ

أف تقدـ الكممة في مكضع ،ثـ تؤخرىا في مكضع آخر؛ الف مراعاة مقتضى الحاؿ تقتضي ذلؾ،
كالقرآف الكريـ ىك المثؿ األعمى في ذلؾ ،فمرة يقدـ اإلنس عمى الجف ،كمرة يقدـ الجف عمى اإلنس،
كمرة يقدـ الضرر عمى النفع ،كمرة يقدـ النفع عمى الضرر ،كؿ ذلؾ بحسب ما يقتضو القكؿ ،كسياؽ

التعبير ،فاذا قيؿ لؾ مثال لماذا قدـ السماء عمى األرض ىنا؟ قمت الف االىتماـ بالسماء اكبر ،ثـ اذا
قيؿ لؾ ،كلماذا قدـ األرض عمى السماء في ىذه اآلية؟ قمت الف االىتماـ باألرض ىنا اكبر .كجب

عميؾ اف تبيف سبب ذلؾ ،كبياف االختالؼ بيف المكطنيف .إذ تبيف انو ال يصح ،أك ال يحسف تقديـ

األرض عمى السماء فيما قدمت فيو السماء ،أك تقديـ السماء عمى األرض ،فيما قدمت فيو األرض
بيانا ثانيا ،ككذلؾ بقية المكاطف األخرل ،كلـ يكتؼ القرآف الكريـ بمراعاة السياؽ الذم كردت فيو

فحسب ،بؿ راعى جميع المكاضع التي جاءت فييا المفظة ،كنظر إلييا نظرة كاحدة شاممة في القرآف
(ُ) ينظر :كتاب سيبكيو جُ ،صٕ ،كينظر :عمـ المعاني د .عبد العزيز عتيؽ دار النيضة.
ُٔٓ
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الكريـ كمو .فنرل التعبير متناسقا مع غيره مف التعبيرات ،كما جاء مف ىذا الباب في السكرة المباركة:
﴿ َّل اٌ َّش ّْظُ ْٕ َ٠جَ ِغٌََٙ ٟب أَ ْْ رُ ْذ ِسنَ ْاٌمَ َّ َش ََّ ٚل اٌٍَّ َْ ًُ ١عبثِ ُ
بس﴾ [يس ،]َْ :فقد قدـ المسند إليو ،كىك
ك إٌَِّ َٙ
الشمس لتقكية الحكـ المنفي في قكلو ﴿ َّل اٌ َّش ّْظُ ْٕ َ٠جَ ِغٌََٙ ٟب أَ ْْ رُ ْذ ِسنَ ْاٌمَ َّ َش﴾ فانو ابمغ مف أف يقاؿ:
ال ينبغي لمشمس أف تدرؾ القمر ،كآكد في إفادة أنيا مسخرة ال تيسير ليا إال ما أريد ليا ،فإف قكلؾ
أنت ال تكذب ،بتقديـ المسند إليو – أبمغ مف قكلؾ :ال تكذب ،فانو اشد في نفي الكذب مف العبارة

الثانية ،كما تبيف)ُ( .ككذلؾ كممة الميؿ قد تقدمت في اآلية الكريمة؛ الف شأف الظممة اسبؽ في

التككيف)ِ( ،فما اجمؿ ىذا التعبير البميغ ،كقد يككف التقديـ كاجبا ،كذلؾ في األسماء التي ليا الصدارة
ُ ْٚأََّٔ ُُۡٙئٌَِ َّۡ ُِۡٙ ١ل
في الكالـ مثؿ (كـ ،كأنى) قاؿ تعالى﴿ :أٌََُۡ َ َ٠ش ْۡ ٚا َوُۡ أَ ٍَۡ٘ ۡىَٕب لَ ۡجٍَ َِِّٓ ُُٙٱ ٌۡمُش ِ
)ّ(
صشُ[ ﴾ َْٚيس ،]ٔٔ :ففي اآلية األكلى جاءت
أيضا﴿ :فَب ْعزَجَمُٛا اٌصِّ َشاطَ فَأََّْٔ ُ٠ ٝج ِ
ۡ َ٠ش ِجعُ ، ﴾ َْٛكقاؿ ن
بعد فعؿ الرؤيا كفعؿ الرؤيا معمؽ عف العمؿ بكركد كـ ،الف كـ ليا الصدارة في الكالـ سكاء كانت
استفياما أـ خب ار ،فاف (كـ الخبرية) منقكلة مف االستفيامية ،كما لو صدر الكالـ ال يعمؿ ما قبمو
فيما بعده ،ك(كـ) في مكضع نصب بػ (أىمكنا) :كمفادىا كثرة مبيمة فسرت بقكلو :مف القركف ككقعت
كـ في مكضع المفعكؿ لقكلو :اىمكنا)ْ( ،كأما في اآلية الثانية (فػأنى) استفياـ؛ بمعنى (كيؼ) تقدمت

عمى الفعؿ (يبصركف) كجكبا ،ككذلؾ يأتي التقديـ كالتأخير مف خالؿ تقديـ متعمقات الفعؿ عمى
عاممو كالجار كالمجركر ،كمف ذلؾ قكلو تعالى﴿ :أََّٔ ُُۡٙئٌَِ َّۡ ُِۡٙ ١ل ۡ َ٠ش ِجعُ ﴾ َْٛفإلييـ متعمؽ بػ (يرجعكف)

كتقديمو عمى متعمقو لمرعاية عمى الفاصمة)ٓ( ،كمثمو قكلو تعالى﴿ :فَ ُغج َْحبَْ اٌَّ ِز ٞثِِ َ١ذ ِٖ ٍََِ ُى ُ
ٛد ُوًِّ
َش ٍْ ٟء َٚئٌ ٗ١رُشْ َجعُ[ ﴾ َْٛيس.]ّٖ :
المطمب الثاني :داللة الذكر والحذف

إف المتصفح لكتب النحك يجد فييا حديثا عف الذكر كالحذؼ إال أف النحكييف ييتمكف

بالكاجب منيما ،كيشيركف إلى الجكاز إشارات يسيرة ،كىك األكلى باالىتماـ كالرعاية؛ ألف مف خاللو
تتضح األساليب ،كتظير المكاىب ،ككأف عمماء البالغة أحرص مف غيرىـ عمى ىذه الجكانب

فأكلكىا عناية كبيرة ،كأكضحكا ما في الذكر كالحذؼ مف أغراض:
(ُ) تفسير حدائؽ الركح كالريحاف ج ِْ صٓٔ.
(ِ) ينظر :التحرير كالتنكير جِّ صِٓ.
(ّ) ينظر :البحر المحيط كالتحرير كالتنكير جِّ صَُ
(ْ) ينظر :البحر المحيط.

(ٓ) ينظر :التحرير كالتنكير جِّ صُُ.
ُٕٓ
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(الذكر) الذكر :المسند إليو كالمسند كغيرىما تذكر في العبارة لسبب مف األسباب ،كمف أغراضو

ذكر المسند إليو:
-

إنو األصؿ ،كال مقتضى لمحذؼ ،فاذا حذؼ ذىب المعنى.

-

ضعؼ التعكيؿ عمى القرينة ،كذلؾ اذا ذكر المسند إليو في الكالـ كطاؿ عيد السامع بو ،أك

ذكر معو كالـ في شأف غيره مما يكقع في المبس إف لـ يذكر)ُ( .كقد كردت الشكاىد في (سكرة
بي َ٠ب لَ َِ ْٛارَّجِعُٛا ْاٌ ُّشْ َعٍِ َٓ١ارَّجِعُٛا َِ ْٓ َّل
يس) عف الذكر سنذكرىا عمى النحك اآلتي قاؿ تعالى﴿ :لَ َ
َ٠غْأٌَُ ُى ُْ أَجْ شًا َْٙ ُِ ُْ ُ٘ٚزَ ُذ[ ﴾ َْٚيس ،]ُِ-َِ :فذكر الجممة الثانية ،كىي اتبعكا مف ال يسألكـ أج ار
جاءت مؤكدة لجممة اتبعكا المرسميف مع زيادة اإليماء عمى اتباعيـ بمكائح عالمات النصح
)ِ(
بي
ة ٌََٕب َِضَ ًَل َِ َٔٚغ َ ٟخَ ٍْمَُٗ لَ َ
ض َش َ
كالصدؽ عمى رسالتيـ  ،ككذلؾ جاء الذكر في قكلو تعالىَ َٚ ﴿ :
ك َعٍِ[ ﴾ٌُ ١يس-ٕٖ :
َِ ْٓ ُ٠حْ ْ ِٟ١اٌ ِعظَب ََ ََ َٟ ِ٘ ٚس ِِ ٌُ ١لًُْ ُ٠حْ َٙ١ِ١ب اٌَّ ِز ٞأَ ْٔ َشأََ٘ب أَ ََّ ٚي َِ َّش ٍح َ َٛ ُ٘ٚثِ ُىًِّ خَ ٍْ ٍ
ٕٗ] ،لقد كاف يمكف فيـ المراد دكف ذكر (يحييا) لكف اقتضى الرد عمى سؤاؿ منكر البعث
بإحياء العظاـ ،كىي رميـ ،باف قاؿ لو :يحييا الذم أنشأىا أكؿ مرة ،كفي اآلية إرادة التأكيد لرد

عمى المخاطب اذا كاف ينكر صحة ما يقاؿ لو)ّ(.
الحذف

الحذؼ لغة :اإلسقاط .كاصطالحا :إسقاط بعض الكالـ ،أك كمو لدليؿ)ْ( ،كالحذؼ عند
البديعييف غير ما نجده عند عمماء المعاني ،فيك أف يحذؼ المتكمـ مف كالمو حرفا مف حركؼ

اليجاء أك جميع الحركؼ الميممة بشرط عدـ التكمؼ ،كالتعييف)ٓ( ،كىذا يعد لكنان مف ألكاف البديع كقد

كقد حدث خالؼ في الحذؼ ىؿ ىك مجازم ،فقد ذىب (الزركشي) إال أنو أف أريد بالمجاز استعماؿ

المفظ في غير مكضعو ،فالمحذكؼ ليس كذلؾ لعدـ استعمالو ،كاف أريد بالمجاز إسناد الفعؿ إلى
غيره ...كىك المجاز العقمي – فالحذؼ كذلؾ ،كما أركع تحميؿ اإلماـ (عبد القاىر الجرجاني)

(ُ) ينظر :أساليب بالغية ،كينظر مفتاح العمكـ صٖٓ ،كاإليضاح صّْ.
(ِ) ينظر :التحرير كالتنكير جػ ِِ صّٖٔ.
(ّ) ينظر :البالغة العربية عبد الرحمف حسف حبنكة الميداني جػ ُ صُّٕ.
(ْ) ينظر :البرىاف عمكـ القراف جػ ُ ص َُِ.
(ٓ) ينظر :خزانة األدب لمحمكم صّْٗ.
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لمجممة ،كاظيار ما فييا مف حذؼ كذكر ،كعقد فصال عف الحذؼ .قاؿ فيو)ُ(( :ىك باب دقيؽ

المسمؾ ،لطيؼ المأخذ ،عجيب األمر شبيو بالسحر ،فانؾ ترل بو ترؾ الذكر افصح مف الذكر،
كالصمت عف اإلفادة ،أزيد لإلفادة كتجدؾ أنطؽ ما تككف إذ لـ تنطؽ كأتـ ما تككف بيانا اذا لـ تبف.

كىذه الجممة قد تنكرىا حتى تخبر كتدفعيا حتى تنظر)ِ( ،كمما ينبغي أف نشير إليو أف حذؼ أحد

طرفي اإلسناد ال يجكز إال بدليؿ مف المفظ أك الحاؿ)ّ( .كثمة شكاىد في (سكرة يس) المباركة عمى
الحذؼ سنكردىا عمى النحك التالي:

َّح ِ[ ﴾ُ١يس ،]ٓ :فنصبت
ُ( -حذؼ الفعؿ) كرد حذؼ الفعؿ في قكلو تعالى﴿ :رَ ْٕ ِض َ
٠ض اٌش ِ
ْ ً٠اٌ َع ِض ِ
التنزيؿ عمى المدح ،أك عمى المصدرية لفعؿ محذكؼ أم نزؿ تنزيؿ )ْ( ،ككذلؾ كرد حذؼ
الفعؿ في قكلو تعالى﴿ :أََّٔ ُْ ُٙئٌَّ ُْ ٙ١ل َ٠شْ ِجعُ[ ﴾ َْٛيس ،]ُّ :فقد ذكر أىؿ التفسير حذفنا في
ىذه اآلية ،فإف عبارة( :أنيـ) معمكؿ لمحذكؼ ،كدؿ عميو المعنى كتقديره قضينا أك حكمنا
﴿أََّٔ ُْ ُٙئٌَّ ُْ ٙ١ل َ٠شْ ِجعُ ،(ٓ)﴾ َْٛكمثؿ ىذا الحذؼ ما كرد في قكلو تعالىَ ﴿ :ع ََل ٌَ لًَّ ْٛل ِِ ْٓ َسةٍّ

َس ِح ٍ[ ﴾ُ١يس ،]ٖٓ :أم يقاؿ ليـ قكؿ مف رب رحيـ)ٔ( .

ش﴾ [يس:
ِ -حذؼ المفعكؿ ،كقد كرد حذؼ المفعكؿ بو في قكلو تعالى﴿ :فَ َى َّزثَُّ ُ٘ٛب فَ َع َّض ْصَٔب ثِضَبٌِ ٍ
ُْ] فقد حذؼ مفعكؿ عززنا ،كالتقدير عززناىما بثالث ،كانما جنح إلى ىذا الحذؼ النصباب

نصب عميو كاف
الغرض عمى المعزز بو الثالث ،كاذا كاف الغرض ىك المراد ،ككما أف الكالـ يم ى
ما سكاه مطركحا)ٕ( ،كمثاؿ حذؼ المفعكؿ بو ما جاء في قكلو تعالىَ َٔ ٌََْٛٚ ﴿ :شب ُء ٌَ َّ َغ ْخَٕبُ٘ ُْ﴾

[يس ،]ٕٔ :فمفعكؿ نشاء محذكؼ أم لك نشاء مسخو)ٖ(.

ّ -حذؼ المضاؼ ،فقد كرد حذؼ المضاؼ في قكلو تعالىَِ َٚ ﴿ :ب أَ ْٔضَ ٌَْٕب َعٍَ ٝلَ ْٓ ِِ ِٗ ِِ ْٛثَ ْع ِذ ِٖ ِِ ْٓ
ُج ْٕ ٍذ َِِٓ اٌ َّغ َّب ِء﴾ [يس ،]ِٖ :فإضافة (بعد) إلى ضمير الرجؿ عمى تقدير مضاؼ شائع
(ُ) ينظر :البرىاف في عمكـ القراف جػ ّ صَُْ.
(ِ) دالئؿ اإلعجاز :صُُِ.

(ّ) ينظر :أساليب بالغية صُُٔ.
(ْ) ينظر :البحر المحيط جػ ٗ صْٗ ،ركح المعاني جػ ِِ ،صُِِ.
(ٓ) ينظر :البحر المحيط جػ ٗ صّٔ.
(ٔ) ينظر :البحر المحيط جػ ٗ صٕٔ.

(ٕ) ينظر :إعراب القراف كبيانو جػ ٖ صُْٖ.
(ٖ) ينظر :إعراب القراف كبيانو جػ ٖ صِِّ.
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)ُ(
بي ٌِجََِِٕ ِٗ ١ب رَ ْعجُ ُذ ْٓ ِِ َْٚثَ ْع ِذ[ ﴾ٞالبقرة ،]ُّّ :كقد
الحذؼ ،أم بعد مكتو  ،كقكلو تعالى﴿ :ئِ ْر لَ َ
يككف الحذؼ كاجبا في المسند إليو ،كال سيما بعد فاء الجزاء ،كذلؾ في قكلو تعالى﴿ :ئَِّٔ َّب أَ ِْ ُشُٖ

ٛي ٌَُٗ ُو ْٓ فَُ َ١ى ُ
[ ﴾ْٛيس ،]ِٖ :فتقدير الكالـ فيك يككف)ِ(.
ئِ َرا أَ َسا َد َش ْ١ئًب أَ ْْ َ٠مُ َ

المطمب الثالث :داللة التكرار والتوكيد:
كيعد أسمكب التككيد مف أىـ العكامؿ لترسيخ الفكرة في نفكس السامعيف ،كاقرار ما في قمكبيـ
إق ار ار ينتيي إلى اإليماف بيا ،كقيمة التككيد بدكاـ تك ارره باأللفاظ عينيا ،ما أمكف ذلؾ ((فإذا تكرر
الشيء ثبت كرسخو في األذىاف رسكخان تنتيي بقبكلو حقيقة ناصعة))

)ّ(

كلمتكرار تأثير في عقكؿ

المستمعيف ،كتأثيره أكبر في عقكؿ الجماعات مف باب أكلى ،كالسبب في ذلؾ ككف المكرر ينطبع
في تجاكيؼ الممكات الالشعكرية ،التي تختمر فييا أسباب أفعاؿ اإلنساف فاذا انقضى شطر مف

الزمف نسى الكاحد منا صاحب التكرار كانتيى بتصديؽ المكرر)ْ( ،كاستخدـ القرآف الكريـ التككيد
كسيمة إلق ارر المعنى في نفكس قارئيو كتثبيتو في أفئدتيـ حتى يصبح عقيدة مف عقائدىـ ،كقد يكرر

القرآف الجممة المؤكدة عدة مرات بألفاظيا نفسيا ،عمما بما لذلؾ مف اثر في النفس ،فمثال تجده في
(سكرة الشعراء) يكرر الجممتيف التاليتيف خمس مرات مف غير أف يغير مف ألفاظيا حرفا ،فقاؿ عمى
 ٓ١فَبرَّمُٛا َّ
لساف بعض رسمو -عمييـ السالـ﴿ :-ئُِِّٔ ٌَ ٟى ُْ َسعٌُ ٛي أَ ِِ ٌ
َّللاَ َٚأَ ِط١عُ[ ﴾ِْ ٛالشعراء-َُٕ :
َُٖ ُِٔ ،ك ُْْ ك ُٕٗ كُّٔ] كىي -كاف كانت مقكلة عمى ألسنة عدة رسؿ -تكحي لتكريرىا

بعبارة كاحدة بصدؽ ىؤالء الرسؿ كتثبيت التصديؽ بيـ ،كيؤكد القرآف صفات ا﵀ حتى يستقر اإليماف

بيا في النفكس ،كذلؾ ىك األساس الذم يبنى عميو الديف فنسمعو)ٓ( ،يقكؿ مكر ار كمؤكدا في كثير
َّللاَ َعٍَُ ٝو ًِّ َش ٍْ ٟء لَ ِذٌ ٠ش﴾ [البقرة﴿ ،]َِ :ئِ َّْ َّ
مما يكرره﴿ .ئِ َّْ َّ
صٌ ١ش﴾ [البقرة،]َُُ :
َّللاَ ثِ َّب رَ ْع ٍَُّ َْٛثَ ِ

َّللاَ َِ َع اٌصَّبثِ ِش[ ﴾ َٓ٠البقرة﴿ ،]ُّٓ :فَا ِ َّْ َّ
َّللاَ َٚا ِع ٌع َعٍِ[ ﴾ٌُ ١البقرة﴿ ،]ُُٓ :ئِ َّْ َّ
﴿ئِ َّْ َّ
َّللاَ َشب ِو ٌش َعٍِ﴾ٌُ ١
َّللاَ َغفٌُ ٛس َس ِح[ ﴾ٌُ ١البقرة﴿ ،]ُّٕ :ئِ َّْ َّ
[البقرة﴿ ،]ُٖٓ :ئِ َّْ َّ
َّللاَ َّل ُِ ٠حتُّ ْاٌ ُّ ْعزَ ِذ[ ﴾ َٓ٠البقرة،]َُٗ :
ة﴾ [البقرة﴿ ،]ُٗٔ :أَ َّْ َّ
َّللاَ ُِ ٠حتُّ ْاٌ ُّحْ ِغِٕ[ ﴾ َٓ١البقرة﴿ ،]ُٗٓ :أَ َّْ َّ
﴿ئِ َّْ َّ
َضٌ ٠ض
َّللاَ َش ِذُ ٠ذ ْاٌ ِعمَب ِ
َّللاَ ع ِ
(ُ) ينظر :التحرير كالتنكير جػِّ صٓ ،إعراب القراف كبيانو جػ ِّ صٔ.
(ِ) تفسير حدائؽ الركح كالريحاف في ركابي العمكـ القراف :جػ ِٓ صِٕٗ.
(ّ) ركح االجتماع :صُّٗ.
(ْ) ركح االجتماع :صُّٗ.
(ٓ) ينظر :مف بالغة القراف ،صُُِ.
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َح ِى[ ﴾ٌُ ١البقرة﴿ ،]َِٗ :ئِ َّْ
َعٍِ[ ﴾ُ١البقرة﴿ ،]ُُٖ :ئِ َّْ

َّ
َّللاَ
ٱ َّّلِلَ

ُِ ٠حتُّ اٌزَّ َّٛاثُِِ ٠َٚ َٓ١حتُّ ْاٌ ُّزَطَِِّ ٙش[ ﴾ َٓ٠البقرة﴿ ،]ِِِ :ئِ َّْ َّ
ٱّلِلَ َع ٌِّ ١ع
ٌَ َغِٕ ٌّ ٟع َِٓ ٱ ٌۡ َٰ َعٍَ ِّ[ ﴾ َٓ١العنكبكتَّ َٚ ﴿ ،]ٔ :
َّللاُ ثِ َّب ْ َ٠ع ٍَُِّ ُِ َْٛح١ظٌ﴾

[األنفاؿ ،]ْٕ :فبيذا األسمكب المؤكد في النصكص القرآنية الكريمة يقرر معاني ىذه الصفات في

النفس كاذا تكررت ىذه المعاني في النفس ،أثبت منيا العمؿ الصالح المبنى عمى أساس مف اإليماف
العميؽ.

كأحيانان أخرل ،يستغنى القرآف الكريـ عف التككيد بتكرارىا في مكاضع عدة ،كىذا التكرير

لمصفات في المناسبات المختمفة مصدر تكطيدىا في النفس ،كيؤكد القرآف كعده ككعيده فيكرر مؤكدا

قكلو( :اف ا﵀ يحب المتقيف) ك(إف ا﵀ مع المتقيف) كفي مكاضع شتى ،كقكلو( :إف ا﵀ ال يحب

الكافريف) ،ك(إف ا﵀ ال ييدم القكـ الكافريف) ،كحينا يكتفي بالتكرير –كما قمنا– عف تككيد الجممة،

كيؤكد كؿ خبر ىك مجاؿ لمشؾ ،أك اإلنكار ،ككمما تكغؿ الخبر في ميداف الشؾ زادت الكاف
ض لَبٌُٛا ئَِّٔ َّب َٔحْ ُٓ ُِصْ ٍِحُ َْٛأَ َّل
المؤكدات ،كتأمؿ لذلؾ قكلو تعالىَٚ ﴿ :ئِ َرا لِ َ
َّ ُْ ٌَُٙ ً١ل رُ ْف ِغ ُذٚا فِْ ٟاْلَسْ ِ
 ُْ ٌَُٙ ً١آ ُِِٕٛا َو َّب آ ََِٓ إٌَّبطُ لَبٌُٛا آ ََِّٕب َٚئِ َرا خَ ٍَ ْٛا ئٌَِٝ
ئَِّْٔ ُُ ُ٘ ُْ ُٙاٌ ُّ ْف ِغ ُذِ ٌََٚ َْٚى ْٓ َّل ْ َ٠ش ُعشَُٚ َْٚئِ َرا لِ َ
بط ُْ ِٙ ِٕ١لَبٌُٛا ئَِّٔب َِ َع ُى ُْ ئَِّٔ َّب َٔحْ ُٓ ُِ ْغزَِْ ٙضئُ[ ﴾ َْٛالبقرة.]ُْ-ُُ :
َشِ َ١
أكال تراىـ عندما أنكركا اإلفساد في األرض ،كالسفاىة أكد اتصافيـ بيا بػ (أال) ،ك(إف)

كتعريؼ ركني الجممة المؤذف بالقصر ،كضمير الفصؿ كلما كاف إقرارىـ لممؤمنيف باإليماف بألسنتيـ
مبعثا لمشؾ في نفكس شياطينيـ ،كدفعيـ ذلؾ إلى تأكيد ليـ بالثبات عمى ما ىـ عميو ،كانيـ ال

يبغكف عنيا حكال)ُ(.

كالمتمعف في (سكرة يس المباركة) يجد أف آياتيا عمدت إلى أسمكب التكرار ترسيخا لممعنى
كلفتان لذىف السامعيف كاىتماـ بالمفظ المتكرر ،فقد تكررت بعض األفعاؿ ككذلؾ األسماء كالحركؼ،
بْ فَُْ ُٙ
كسنذكر ذلؾ عمى النحك التالي قاؿ تعالى﴿ :ئَِّٔب َج َع ٍَْٕب فِ ٟأَ ْعَٕبلِ ِ ُْ ٙأَ ْغ ََل ًّل فَ ِ َٟ ٙئٌَِْ ٝاْلَ ْرلَ ِ
ْصشُ[ ﴾ َْٚيس ،]ٗ-ٖ :فقد
ُِ ْم َّحَُ َٚ َْٛج َع ٍَْٕب ِِ ْٓ ثَ ِْٓ ١أَ ِْ ٠ذَ ُْ ِٙ ٠ع ًّذا َ ْٓ ِِ ٚخَ ٍْفِ َِ ُْ ٙع ًّذا فَأ َ ْغ َش َْٕ١بُ٘ ُْ فََّ ُْ ُٙل ُ٠ج ِ
أشارت اآلية األكلى إلى جعؿ األغالؿ في أعناقيـ حقيقة ،أك تمثيال .كالجعؿ :تككيف الشيء ،أم

جعؿ حاليـ كحاؿ مف في أعناقيـ أغالؿ ،فيي إلى األذقاف فيـ مقمحكف ،فيجكز أف يككف تمثيال،

بأف يشبيت حالة إعراضيـ عف التدبر في القرآف الكريـ كدعكة اإلسالـ ،كالتأمؿ في الحجة الكاضحة
في حاؿ قكـ جعمت في أعناقيـ أغالؿ غميظة ترتفع إلى أذقانيـ ،فيككنكف كالمقمحيف ،أم :الرافعيف
(ُ) ينظر :الكشاؼ صٓٔ ،التحرير كالتنكير :صِٖٖ ،مف بالغة القراف :صُُّ.
ُِٓ
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رؤكسيـ الغاضيف أبصارىـ ال يمتفتكف يمينا ،كال شماال فال ينظركف إلى شيء مما حكليـ فتككف
استعارة تمثيمية كاعادة فعؿ كجعمنا عمى الكجو األكؿ في معنى قكلو﴿ :ئَِّٔب َج َع ٍَْٕب فِ ٟأَ ْعَٕبلِ ِ ُْ ٙأَ ْغ ََل ًّل﴾
[يس ،]ٖ :اآلية ،تأكيد ليذا الجعؿ ،أما الكجو الثاني في معنى﴿ :ئَِّٔب َج َع ٍَْٕب فِ ٟأَ ْعَٕبلِ ِ ُْ ٙأَ ْغ ََل ًّل﴾
فإعادة فعؿ ،كجعمنا؛ ألنو جعؿ حاصؿ في الدنيا فيك مغاير لمجعؿ الحاصؿ يكـ القيامة)ُ(.

فقد أفاد تكرار فعؿ جعؿ اتساعا في المعنى ،كمثؿ ذلؾ تكرار كممة قاؿ في اآليات الالحقة
ش فَمَبٌُٛا ئَِّٔب
(تكررت خمس مرات) في الحكار القائـ بيف الرسؿ ،كمكذبييـ ،قاؿ تعالى﴿ :فَ َع َّض ْصَٔب ثِضَبٌِ ٍ
ئٌَِ ُْ ١ى ُْ ُِشْ َعٍُ َْٛلَبٌُٛا َِب أَ ْٔزُ ُْ ئِ َّّل ثَ َش ٌش ِِ ْضٍَُٕب ََِ ٚب أَ ْٔضَ َي اٌشَّحْ َّ ُٓ ِِ ْٓ َش ٍْ ٟء ئِ ْْ أَ ْٔزُ ُْ ئِ َّّل رَ ْى ِزثُ َْٛلَبٌُٛا َسثَُّٕب ْ َ٠عٍَ ُُ
ئَِّٔب ئٌَِ ُْ ١ى ُْ ٌَ ُّشْ َعٍَُِ َٚ َْٛب َعٍَ َْٕ١ب ئِ َّّل ْاٌجَ ََل ُ
غ ْاٌ ُّجِ ُ
 ٓ١لَبٌُٛا ئَِّٔب رَطََّ ١شْ َٔب ثِ ُى ُْ ٌَئِ ْٓ ٌَ ُْ رَ ْٕزَُٛٙا ٌََٕشْ ُج َّٕ َّ ُى ُْ ََّ َّ َ١ٌَٚغَّٕ ُى ُْ َِِّٕب
ْشفُ[ ﴾ َْٛيس ،]ُٗ-ُْ :فقد رأينا مدل
َع َزاةٌ أٌَِ ٌُ ١لَبٌُٛا طَبئِ ُش ُو ُْ َِ َع ُى ُْ أَئِ ْٓ ُر ِّوشْ رُ ُْ ثًَْ أَ ْٔزُ ُْ لَُِ ٌَ ْٛغ ِ
الفائدة التي اكتسبيا النص القرآني ،مف خالؿ تك ارره لفعؿ (قاؿ) ،كالجممة التي بعدىا ،فيك يصكر
حالة القصة ،التي دارت بيف الرسؿ كمكذبييـ.

أال ترل أف التأكيد في ىذه اآليات تبيف جميا بأركع صكرة لمخبر ،فقد قاؿ أكال﴿ :ئِ ْر أَسْ َع ٍَْٕب
ئٌْ ُُ ٙ١اصَٕ ِْٓ ١فَ َى َّزثَُّ ُ٘ٛب﴾ [يس ،]ُْ :فأكرد الكالـ بالخبر االبتدائي ،ثـ قاؿ( :إنا إليكـ مرسمكف) ،فأكده

بمؤكديف( :إف ،كاسمية الجممة) ،فأكرد الكالـ طمبيان ثـ قاؿ( :إنا إليكـ لمرسمكف) ،فترقى في التأكيد
بثالث( :إف ،كالالـ كاسمية الجممة) ،فأكرد الكالـ إنكارم الخبر جكابا عف إنكارىـ قيؿ كفي قكلو:

(ربنا يعمـ) تأكيد رابع ،كىك إجراء الكالـ مجرل القسـ في التأكيد بو كفي انو يجاب بما يجاب بو

القسـ )ِ( ،كلمتككيد أساليب أخرل كردت في سكرة يس المباركة كمنو التككيد المفظي كتأكيد الضمير
المتصؿ بالمنفصؿ ،فتأكيد بحرؼ (إف) منظكر فيو إلى المعنى الصريح .كما ىك الشأف ك(نحف)

ضمير منفصؿ لمتقكية ،كىك زيادة تأكيد لضمير (نا) كالمعنى نحيييـ لمجزاء ،فمذلؾ عطؼ (كنكتب

ما قدمكا) ،أم نحصي ليـ أعماليـ مف كـ خير كشر قدمكىا في الدنيا لنجازييـ ،كعطؼ ذلؾ لزيادة
اإلنذار كالتيديد بانيـ محاسبكف عمى أعماليـ ،كمجازكف عمييا)ّ( ،فما أركع ىذا السبؾ كما اصدؽ
تمؾ الدالالت .كمثؿ ىذا النكع مف التككيد كقكلو سبحانو ﴿لَبٌُٛا َ٠ب َُِ ٛع ٝئِ َِّب أَ ْْ رُ ٍْمِ ََٚ ٟئِ َِّب أَ ْْ َٔ ُىَْٛ

َٔحْ ُٓ ْاٌ ُّ ٍْمِ[ ﴾ َٓ١األعراؼ ،]ُُٓ :كفي تأكيدىـ ما يشعر بثقتيـ بأنفسيـ كقكلو تعالى ﴿لُ ٍَْٕب َّل ر ْ
َخَف
ئَِّٔهَ أَ ْٔذَ ْاْلَ ْعٍَ[ ﴾ٝطو ،]ٖٔ :كفي ذلؾ تثبيت قمب مكسى ،كبعث الطمأنينة إليو ،كثمة نكع آخر مف
(ُ) تفسير أبي السعكد :جػ ٓ صَْٓ ،التحرير كالتنكير.ُّٓ / ِِ :
(ِ) مف بالغة القراف ُُّ :إعراب القراف كبيانو.
(ّ) التحرير كالتنكير.) ّٓٓ- ِِ( :
ِِٓ
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التأكيد باألداة (إف) إذ تدخؿ في الكالـ ،فضال عف تأكيدىا لمعنى الجممة تربط ما بعدىا بما قبميا

أف ليس سكاء دخكليا أك ال تدخؿ)))ُ( ،
قاؿ عبد القاىر(( :ىؿ الشيء أبيف في الفائدة ،كأدؿ عمى ٍ
مف أنؾ ترل الجممة إذا ىي دخمت ترتبط بما قبميا كتأتمؼ معو ،كتتحد بو؛ حتى كأف الكالميف قد

أيفرغا إفراغا كاحدا ،ككأف أحدىـ قد سبؾ في اآلخر ،ىذه ىي الصكرة حتى اذا جئت إلى (إف)
كريتو ال يتصؿ بو ،كال
فأسقطتيا؛ رأيت الثاني منيما قد نبا عف األكؿ ،كتجافى معناه عف معناه ،أ

يككف منو ،بؿ حتى تجيء بػ (الفاء ،)...ثـ ال ترل الفاء تعيد الجممتيف إلى ما كانتا عميو مف األلفة،

كترد عميؾ الذم كنت تجد بػ (إف) مف المعنى)ِ(.

كىذا الضرب كثير في التنزيؿ كما جاء منو في (سكرة يس) قكلو تعالى﴿ :أٌََ ُْ أَ ْعْ َٙذ ئٌَِ ُْ ١ى ُْ َ٠ب
ثَِٕ ٟآ َد ََ أَ ْْ َّل رَ ْعجُ ُذٚا اٌ َّش ْ١طَبَْ ئَُِّٔٗ ٌَ ُى ُْ َع ُذ ٌُِّ ٚجِ ٌ
[ ﴾ٓ١يس ،]َٔ :فػ (أف) ىنا جاءت تفسيرية فسرت

إجماؿ العيد ،ألف العيد فيو معنى القكؿ دكف حركفو ،فػ (أف) الكاقعة بعده تفسيرية ،كعبادة الشيطاف:
عبادة ما يأمر بعبادتو مف األصناـ كنحكىا :كقد أغنت (إف) عف الفاء السببية كانما تقع إف مكقع

الفاء كاذا كانت جممتيا تكضح ما قبميا ،كتبيف كجو الفائدة فيو ،لتمؾ اآليات التي أكردىا عبد القاىر
َظ[ ﴾ُ١الحج ]ُ :يبيف سبب أمرىـ بالتقكل ،في
الجرجاني ،فقكلو تعالى ﴿ئِ َّْ صَ ٌۡضَ ٌَخَ ٱٌغَّب َع ِخ َش ٌۡ ٟء ع ِ
قكلو تعالىَٓ٠َٰ ﴿ :أََُّٙ٠ب ٱٌَّٕبطُ ٱرَّمُ ْ
ص ََلرَهَ َع َى ٌٓ ٌَ[ ﴾ُْ ُٙالتكبة،]َُّ :
ٛا َسثَّ ُىُ﴾ [الحج ،]ُ :ككذلؾ ﴿ :ئِ َّْ َ
بياف السبب في طمب الصالة ليـ مف النبي صمى ا﵀ عميو كآلو كسمـ .كمف الجدير بالذكر أف ىذا ال
)ّ(
ض ََل ٍي
يطرد في كؿ مكضع بؿ ىناؾ جمؿ أتت ال تقتضي الفاء ، .كقكلو تعالى﴿ :ئِِّٔ ٟئِ ًرا ٌَفَِ ٟ
 ٓ١ئِِّٔ ٟآ َِ ْٕ ُ
ذ ثِ َشثِّ ُى ُْ فَب ْع َّعُ[ ﴾ِْ ٛيس ،]ِٓ-ِْ :فمك أتينا مكاف إف بالفاء لـ تجد ليا كجيا؛ الف
ُِجِ ٍ
الثانية كاقعة مكقع الغاية مف الخطاب )ْ( ،قاؿ عبد القاىر الجرجاني( :كمف خصائصيا انؾ ترل

لضمير األمر كالشأف معيا مف الحسف كالمطؼ .ما ال تراه اذا ىي لـ تدخؿ عميو ،بؿ تراه ال يصمح
)ٓ(
ك ََ٠ٚصْ جِشْ فَا ِ َّْ َّ
ُضُ ١ع أَجْ َش
َّللاَ َّل ِ ٠
حيث يصمح إال بيا)  ،كذلؾ في مثؿ قكلو﴿ :ئَُِّٔٗ َِ ْٓ َ٠زَّ ِ
ْاٌ ُّحْ ِغِٕ[ ﴾ َٓ١يكسؼ ،]َٗ :كقد يقتضي السياؽ اكثر مف تأكيد في الكالـ كذلؾ راجع إلى درجة إنكار
المخاطب ،فتأتي أداتاف في الكالـ تقكية لو مثؿ (إف) ك(الالـ) الداخمة في خبرىا ،أك الالـ ،كنكف
(ُ) اإلتقاف :جػ ِ صٔٔ.
(ِ) ينظر :دالئؿ اإلعجاز صِّْ ،مف بالغة القراف ُُٓ.
(ّ) ينظر :التحرير كالتنكير (ِّ.)ْٕ -
(ْ) التحرير كالتنكير.)ّٔٗ -ِِ( :
(ٓ) دالؿ اإلعجاز( :صِّْ).
ِّٓ
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التككيد الثقيمة ،فمثاؿ األكلى قكلو تعالى﴿ :ئَِّٔب ئٌَِ ُْ ١ى ُْ ٌَ ُّشْ َعٍُ[ ﴾ َْٛيس ]ُٔ :التي مرت بنا آنفا ،كقكلو
[ ﴾ٓ١يس ،]ِْ :فقد دخمت الالـ
تعالى -في الثانية عمى لساف المؤمف﴿ :ئِِّٔ ٟئِ ًرا ٌَفَِ ٟض ََل ٍي ُِجِ ٍ

عمى الخبر إلنكار المكذبيف لرسميـ)ُ(.

كفي الثانية ادخؿ الالـ المزحمقة عمى خبر (إف) زيادة في التأكيد)ِ( ،كفي بعض المكاضع

القرآنية يأتي حرؼ الجر الزائد تأكيدا ليذا المعنى ،كقد تحدث النحاة كالبالغيكف طكيال فيما تفيده
الباء الزائدة في خبر ليس ،كما مف تأكيد في الجممة منشؤه ما لمباء الزائدة مف معاف ،كمف ذلؾ ما
ك ِِ ْضٍَ ُْ ُٙثٍَََٛ َُ٘ٚ ٝ
ض ثِمَب ِد ٍس َعٍَ ٝأَ ْْ ْ َ٠خٍُ َ
ْظ اٌَّ ِز ٞخَ ٍَ َ
د َْ ٚاْلَسْ َ
جاء في قكلو تعالى﴿ :أَ ََ ١ٌَٚ
بٚا ِ
ك اٌ َّغ َّ َ

ْاٌ َّ
خََل ُ
ق ْاٌ َعٍِ[ ﴾ُُ ١يس ،]ُٖ :فجر االسـ بقادر بالباء المزيدة تأكيد النفي)ّ(.

المطمب الرابع :القسم:
مف أساليب القرآف الكريـ المجكء إلى القسـ متبعا النيج العربي في تككيد األخبار بو ،لتستقر

في النفس ،كيتزعزع فييا ما يخالفيا ،كاذا كاف القسـ ال ينجح أحيانا في حمؿ المخاطب التصديؽ،
فإنو كثي ار ما يكىف في النفس الفكرة المخالفة ،كيدفع إلى الشؾ فييا ،كيبعث المرء عمى التفكير

القكم ،فيما كرد القسـ مف أجمو)ْ( ،كالمتأمؿ بأقساـ القرآف يجد أف ا﵀ -تعالى -ال يقسـ إال بما ىك
عظيـ ،قاؿ تعالى٠﴿ :ظ َٚاٌمشآْ ْاٌ َح ِى ِ[ ﴾ُ١يس ،]ِ-ُ :كالمقصكد مف ىذا القسـ تأكيد الخبر،
كجممة( :إنؾ لمف المرسميف) جكاب القسـ ،كتأكيد ىذا الخبر بالقسـ (حرؼ التأكيد) ك(الـ االبتداء)
باعتبار ككنو مرادا بو التعريض بالمشركيف الذيف كذبكا بالرسالة)ٓ( ،فيك تأنيس لمنبي -صمى ا﵀

عميو كالو كسمـ -كتعريض بالمشركيف؛ فالتأكيد بالنسبة إليو زيادة تقرير ،كبالنسبة إليو لممعنى الكنائي

لرد إنكارىـ)ٔ( ،بقكليـ في حقو -عميو السالـ -لست مرسال ،أك كما ارسؿ إليو إلينا رسكال)ٕ( ،كقد
(ُ) البحر المحيط :جػ ٗ صْٓ.

(ِ) ينظر :إعراب القراف كبيانو جػ ٖصُٖٗ.
(ّ) مف بالغة القراف :صُُٖ.
(ْ) ينظر :مف بالغة القراف صُِّ.
(ٓ) التحرير كالتنكير :جػ ِِ صّْٓ.
(ٔ) التحرير كالتنكير :جػ ِِ صّْٔ.
(ٕ) ركح البياف :جػ ٕ صّٔ.
ِْٓ

أشـراقـات تنمــوية  ...مجـلة علــمية محكــمة  ...العــدد الثاني عشر
يأتي القسـ مف دكف حرؼ ظاىر؟! بؿ يأتي بػ (الالـ) المكطئة لمقسـ ،كذلؾ بقكلو تعالى﴿ :لَبٌُٛا ئَِّٔب
غَّٕ ُى ُْ َِِّٕب َع َزاةٌ أٌَِ[ ﴾ٌُ ١يس ،]ُٖ :فمعناه تشأمنا بكـ بعد أف
رَطََّ١شْ َٔب ثِ ُى ُْ ٌَئِ ْٓ ٌَ ُْ رَ ْٕزَُٛٙا ٌََٕشْ ُج ََّّٕ ُى ُْ ََّ َّ َ١ٌَٚ
صب عمييـ البالء ،فتكعدكا رسميـ الجئيف إلى ذلؾ بأسمكب القسـ
ي

)ُ(

 ،ىذا ما سردناه.

المطمب الخامس :داللة التنكير والتعريف:
لقد ىز ىخ ىرت مكاضع متعددة مف القرآف الكريـ في كصؼ الكافريف ،كاألمـ الغابرة كتكذيبيـ
لمرسمييـ كتذكير ا﵀ عباده بآياتو الككنية بتنكير األلفاظ تارة ،كتعريفيا تارة أخرل ،كىذا ما رأيناه في

(سكرة يس) المباركة ،ثـ عرجت السكرة الكريمة عمى أحكاؿ يكـ القيامة كمصير كؿ مف أىؿ الجنة،
كاىؿ النار ،فتستعمؿ أحيانا األلفاظ المعرفة كاحيانا ألفاظ منكرة قاؿ تعالى٠﴿ :ظ َٚاٌمشآْ ْاٌ َح ِى ِ﴾ُ١
ص َْٕ١بُٖ فِ ٟئِ َِ ٍبَ ُِجِ[ ﴾ٍٓ ١يس ،]ُِ :كقاؿ تعالى:
[يس ،]ِ-ُ :كقاؿ تعالىُ َٚ ﴿ :و ًَّ َش ٍْ ٟء أَحْ َ
غَّٕ ُى ُْ َِِّٕب َع َزاةٌ أٌَِ[ ﴾ٌُ ١يس ،]ُٖ :كمثموَ ﴿ :ع ََل ٌَ لًَّ ْٛل ِِ ْٓ َسةٍّ َس ِح ٍ[ ﴾ُ١يس﴿ ،]ٖٓ :أَ ََ َ٠ ُْ ٌَٚش
﴿ ََّ َّ َ١ٌَٚ
بْ أََّٔب خَ ٍَ ْمَٕبُٖ ِِ ْٓ ُٔ ْ
صُِ ٌُ ١جِ ٌ
اْل ْٔ َغ ُ
[ ﴾ٓ١يس ،]ٕٕ :كغيرىا مف الكممات التي تحفؿ بيا
طفَ ٍخ فَا ِ َرا ُ٘ َ ٛخَ ِ
ِْ

آيات السكرة الكريمة التي يمكف أف تدرؾ خفاياىا مف خالؿ المستكل اإلبداعي لمتعبير القرآني؛
فأفادت النكرة معنى العمكـ الذم يستغرؽ أفراد الجنس ،دكف أف يككف بمفظ يفيد العمكـ بذاتو ،أك أف

تقع النكرة في سياؽ النفي أك استفياـ)ِ(.

كال ريب في أف دالالت التعريؼ كالتنكير في السكرة الكريمة تكشؼ لمسامع معاني كثيرة،
فالتعريؼ مف خاللو يتضح بو معنى التعظيـ ،كذلؾ في كممة القكؿ ،األزكاج كميا ،كالعزيز العميـ،
اط ُِ ْغزَمِ ٍ[ ﴾ُ١يس ]ْ-ّ :أم
ص َش ٍ
كقد يأتي التنكير لمتعظيـ كقكلو تعالى﴿ :ئَِّٔهَ ٌَ َِّٓ ْاٌ ُّشْ َعٍَِ َٓ١عٍَِ ٝ
عمى طريؽ كمنيج مستقيـ ،ال انحراؼ فيو ،كال اعكجاج ،كىك اإلسالـ ديف الرسؿ قبمؾ ،كالذم جاءكا

باإليماف ،كالتكحيد قاؿ الطبرم :أم (عمى طريؽ ال اعكجاج فيو مف اليدل كىك اإلسالـ) .خالصة

القكؿ :إف كؿ مف التعريؼ ،كالتنكير يدؿ عمى التضخيـ كالتعظيـ ،كضابط معرفة ذلؾ السياؽ الذم

ترد فيو المفظة ،فمتى ما كاف المعنى شريفا استعمؿ لمداللة عمى الجكدة كالحسف ،كذلؾ في شأف ا﵀

تعالى -كشأف المؤمنيف ،كمتى ما كاف المعنى داال عمى الدناءة استعمؿ في مقاـ الكافريف ككممةاألغالؿ)ّ( ،كما في قكلو تعالى﴿ :ئَِّٔب َج َع ٍَْٕب فِ ٟأَ ْعَٕبلِ ِ ُْ ٙأَ ْغ ََل ًّل﴾ [يس.]ٖ :
(ُ) المحرر الكجيز جػ ْ صْْٗ.

(ِ) ينظر :دراسات قرآنية في جزء عـ  /د .محمكد احمد نحمة َِّ.
(ّ) ينظر :تفسير أبي السعكد الطبرم ،جػ َِ/صَْٗ.
ِٓٓ

أشـراقـات تنمــوية  ...مجـلة علــمية محكــمة  ...العــدد الثاني عشر

المطمب السادس :داللة القصر:
ُٛس ٌ
اد فِْ ٟاٌ ِخِ َ١بَ﴾ [الرحمف،]ِٕ :
تعريفو لغة الحبس – قاؿ ا﵀ تعالى﴿ :حٌُ ٛس َِ ْمص َ
كاصطالحا :ىك تخصيص شيء بشيء بطريؽ مخصكص .كالشيء :األكؿ ىك المقصكر ،كالشيء

الثاني ىك المقصكر عميو ،كالطريؽ المخصكص لذلؾ التخصيص يككف بالطرؽ كاألدكات اآلتية
نحك :ما شكقي إال شاعر فمعناه تخصيص (شكقي بالشعر) كقصره عميو كنفي الكتابة عنو)ُ(.

(ردا عمى مف ظف انو شاعر ككاتب) كالذم دؿ عمى ىذا التخصيص ىك النفي بكممة (ما)

المتقدمة ،كاالستثناء بكممة (إال) التي قبؿ الخبر فما قبؿ (إال) كىك (شكقي) يسمى مقصك ار عميو.
كما بعدىا كىك (شاعر) يسمى مقصك ار – (كما – كاال) طريؽ القصر كمثمو قكلو تعالىَِ َٚ ﴿ :ب ُِ َح َّّ ٌذ

ئِ َّّل َسعٌُ ٛي﴾ [آؿ عمراف ،]ُْْ :كقد كرد القصر في سكرة يس المباركة باألداة (إنما) ،كالنفي
كاالستثناء ،كسنذكرىا عمى النحك االتي )ِ( ،إنما جاء في قكلو تعالى﴿ :ئَِّٔ َّب رُ ْٕ ِز ُس َِ ِٓ ارَّجَ َع اٌ ِّز ْو َش
ت فَجَ ِّششْ ُٖ ثِ َّ ْغفِ َش ٍح َٚأَجْ ٍش َو ِش ٍ[ ﴾ ُ٠يس ،]ُُ :أم :إنما ينتفع باإلنذار؛ مف خشي
َٚخَ ِش َ ٟاٌشَّحْ ََّٓ ثِ ْبٌ َغ ِْ ١
الرحمف بالغيب إذ ال يراه أحدا إال ا﵀ فبشره بمغفرة كأج ار كريـ ،فإنما ىنا أفادت قصر اإلنذار عمى

مف اتبع الذكر كخشي الرحمف بالغيب)ّ( ،كمثؿ ىذا االستعماؿ أم القصر بػ (إنما) قد تكرر في
ٛي ٌَُٗ ُو ْٓ فَُ َ١ى ُ
[ ﴾ْٛيس.]ِٖ :
السكرة الكريمة قاؿ تعالى﴿ :ئَِّٔ َّب أَ ِْ ُشُٖ ئِ َرا أَ َسا َد َش ْ١ئًب أَ ْْ َ٠مُ َ

أما طريقة النفي كاالستثناء ،فقد تكررت في السكرة الكريمة مرات عدة مف ذلؾ اآلية الكريمة
﴿لَبٌُٛا َِب أَ ْٔزُ ُْ ئِ َّّل ثَ َش ٌش ِِ ْضٍَُٕب﴾ [يس ،]ُٓ :كقد مرت بنا في مبحث التككيد ،كختمت آية أخرل بعدىا
دلت عمى التككيد ،كذلؾ في قكلو تعالى عمى لساف المكذبيف لرسميـ ﴿ئِ ْْ أَ ْٔزُ ُْ ئِ َّّل رَ ْى ِزثُ[ ﴾ َْٛيس:
ُٓ] ،كاالستثناء في (إف أنتـ إال تكذبكف) استثناء مفرغ مف أخبار محذكفة؛ فجممة (تكذبكف) في

مكضع الخبر عف ضمير (انتـ))ْ( ،كمثاؿ ىذا االستعماؿ ما كرد في السكرة الكريمة قكلو تعالى:
﴿ ََِ ٚب َعٍَ َْٕ١ب ئِ َّّل ْاٌجَ ََل ُ
[ ﴾ٓ١يس ،]ُٕ :كقكلو﴿ :ئِ ْْ َوبٔ ْ
غ ْاٌ ُّجِ ُ
اح َذحً فَا ِ َرا ُ٘ ُْ خَب ِِ ُذ﴾ َْٚ
َذ ئِ َّّل َ
ص َْ ١حخً َِ ٚ
(ُ) مغني المبيب :صّٗ ،كالتحرير كالتنكير :جػ ِّ صٖٕ.
(ِ) كتاب الكميات :جػ ُ – صُُّٔ ،جكاىر البالغة :جػُ صٖ ،عمـ البالغة الشيرازم :جػ ُ صّ ،الخالصة
في عمكـ البالغة :صَِ.

(ّ) ينظر :إعراب القراف النحاس ص ُِ.
(ْ) التحرير كالتنكير جػ ِِ صُّٔ.
ِٔٓ

أشـراقـات تنمــوية  ...مجـلة علــمية محكــمة  ...العــدد الثاني عشر
ُٛي ئِ َّّل َوبُٔٛا ثِ ِٗ ْ َ٠غزَِْ ٙضئُ[ ﴾ َْٛيس ،]َّ :كقكلو﴿ :ئِ َّّل َسحْ َّخً
[يس ،]ِٗ :كقكلوَِ ﴿ :ب َ٠أْرَِ ْٓ ِِ ُْ ِٙ ١سع ٍ
د َسثِّ ِ ُْ ٙئِ َّّل َوبُٔٛا َع َْٕٙب
[ ﴾ٓ١يس ،]ْْ :كقكلوَِ َٚ ﴿ :ب رَأْرِ ْٓ ِِ ُْ ِٙ ١آٍ َ٠خ ِِ ْٓ آَ٠ب ِ
َِِّٕب ََِ ٚزَبعًب ئٌَِِ ٝح ٍ
[ ﴾ٓ١يس ،]ْٕ :كقكلوَِ ﴿ :ب ْٕ َ٠ظُشُ َْٚئِ َّّل
ض[ ﴾ َٓ١يس ،]ْٔ :كقكلو﴿ :ئِ ْْ أَ ْٔزُ ُْ ئِ َّّل فَِ ٟ
ْش ِ
ض ََل ٍي ُِجِ ٍ
ُِع ِ
اح َذحً رَأْ ُخ ُزُ٘ ُْ َِ َ٠ ُْ ُ٘ٚخصِّ ُّ[ ﴾ َْٛيس ،]ْٗ :كقكلو﴿ :ئِ ْْ َوبٔ ْ
اح َذحً﴾ [يس:
َذ ئِ َّّل َ
َ
ص َْ ١حخً َِ ٚ
صَْ ١حخً َِ ٚ
ّٓ] ،كقكلو)ُ(َّ َٚ ﴿ :ل رُجْ ضَ  َْ ْٚئِ َّّل َِب ُو ْٕزُ ُْ رَ ْع ٍَُّ[ ﴾ َْٛيس ،]ْٓ :كقكلو﴿ :ئِ ْْ ُ٘ َ ٛئِ َّّل ِر ْو ٌش َٚلُشْ ٌ
آْ
ُِجِ ٌ
[ ﴾ٓ١يس]ٔٗ :؛ فقد جمعت ىذه النصكص القرآنية مف خالؿ أسمكب القصر ،معاني كثيرة بألفاظ
يسيرة.

(ُ) اإليضاح في عمكـ البالغة جػ ُ صَِ ،البالغة الكاضحة جػ ُ صُْ ،الخالصة في عمكـ البالغة جػ ُ
صُُ.
ِٕٓ

أشـراقـات تنمــوية  ...مجـلة علــمية محكــمة  ...العــدد الثاني عشر
املبحث الثالث
داللت األساليب اإلنشاء يف صورة يس

اإلنشاء لغة :اإليجاد .كفي االصطالح :كؿ كالـ ال يحتمؿ الصدؽ ،كالكذب لذاتو؛ ألنو

ليس لمدلكؿ لفظو قبؿ النطؽ بو ،كاقع خارجي يطابقو أك ال يطابقو.

كىذا ما اعتمد عميو القدماء حينما فصمكا بيف (الخبر كاإلنشاء) فقاؿ القزكيني" :ككجو
الحصر إف الكالـ أما خبر ،أك إنشاء؛ ألنو أما أف يككف لنسبتو خارج تطابقو أك ال تطابقو ،أك ال
يككف ليا خارج األكؿ الخبر ،كالثاني اإلنشاء)ُ(.

أقسامه:
أوال :الطمبي :كىك ما يستدعى مطمكبا غير حاصؿ كقت الطمب كىك خمسة أنكاع :األمر،
كالنيي ،كاالستفياـ ،كالتمني ،كالنداء.
الثاني :اإلنشاء غير الطمبي :كىك ما ال يستدعي مطمكبا ،كلو أساليب مختمفة كمنيا المدح،

كالذـ ،كالتعجب ،كالقسـ ،كالرجاء كصيغ العقكد)ِ( ،مثؿ بعت كاشتريت ،كىذه أساليب خبر ،لكنيا ال
يراد بيا األخبار ،ألنيا ال تحتمؿ الصدؽ ،أك الكذب ،لذلؾ لـ تكضع مع الخبر .كال ييتـ البالغيكف

بيذه األساليب اإلنشائية لقمة األغراض المتعمقة بيا؛ الف معظميا أخبار نقمت مف معانييا األصمية.

أما اإلنشاء الذم يعنكف بو ،فيك الطمبي لما فيو مف تفنف في القكؿ لخركجو عف أغراضو الحقيقية

إلى أغراض مجازية تفيـ مف سياؽ الكالـ)ّ( ،كسنكتفي بذكر ما جاء مف ىذه األساليب في سكرة
(يس المباركة)؛ ألنيا محكر دراستنا ،اإلنشاء الطمبي ،كأساليب اإلنشاء الطمبي خمسة ،ىي:

(ُ) اإليضاح :صُّ.

(ِ) ينظر :أساليب بالغية صَُٕ.
(ّ) ينظر :أساليب بالغية صَُُ.
ِٖٓ
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المطمب األول :األمر:
كىك طمب الفعؿ عمى درجة االستعالء ،كاإللزاـ ،ككما قاؿ العمكم( :كىك صيغة تستدعى

الفعؿ ،أك قكؿ ينبئ عف استدعاء الفعؿ مف جية االستعالء))ُ(  ،كلو اربع صيغ فعؿ األمر ،كالفعؿ

المضارع المقترف بالـ األمر ،كالمصدر النائب عف فعمو ،كاسـ فعؿ األمر ،كلـ ترد مف ىذه الصيغ
بة ْاٌمَشْ ِ َ٠خ ئِ ْر
في (سكرة يس) إال صيغة فعؿ األمر ،كمثالو قكلو تعالىَٚ ﴿ :اضْ ِشةْ ٌََِ ُْ ُٙضَ ًَل أَصْ َح َ
َجب َءَ٘ب ْاٌ ُّشْ َعٍُ[ ﴾ َْٛيس ،]ُّ :كنظير ذلؾ في التنزيؿ كثير.
كقد يخرج األمر عف معناه األصمي :كىك طمب الفعؿ عمى كجو االستعالء كاإللزاـ إلى و
معاف

أخرل ،تفيـ مف سياؽ الكالـ ،كمف ىذه األغراض المجازية)ِ( ،التي كردت في (سكرة يس).

ُ .النصح كاإلرشاد :كىك الطمب الذم ال الزاـ فيو ،كانما النصيحة الخالصة ،كقكلو تعالى ،عمى
بي َ٠ب لَ َِ ْٛارَّجِعُٛا ْاٌ ُّشْ َعٍَِٓ١
بي َ٠ب لَ َِ ْٛارَّجِعُٛا ْاٌ ُّشْ َعٍِ[ ﴾ َٓ١يس﴿ ،]َِ :لَ َ
لساف العبد المؤمف﴿ :لَ َ
ارَّجِعُٛا َِ ْٓ َّل َ٠غْأٌَُ ُى ُْ أَجْ شًا َْٙ ُِ ُْ ُ٘ٚزَ ُذ[ ﴾ َْٚيس.]ُِ-َِ :
ِ .التيديد :كمنو قكلو تعالىَٚ ﴿ :ا ِْزَب ُصٚا ْاٌ ََ َْٛ١أََُّٙ٠ب ْاٌ ُّجْ ِش ُِ[ ﴾ َْٛيس.]ٓٗ :
 ً١ا ْد ُخ ًِ ْاٌ َجَّٕخَ﴾ [يس ]ِٔ :كىك مف اإلباحة ،أيضا.
ّ .اإلكراـ :مثؿ قكلو تعالى﴿ :لِ َ
ْ .اإلىانة :كقكلو تعالىِ َ٘﴿ :ز ِٖ َج ُُ ََّٕٙاٌَّزُِ ٟو ْٕزُ ُْ رَُ ٛع ُذ َْٚاصْ ٍََ٘ ْٛب ْاٌ ََ َْٛ١ثِ َّب ُو ْٕزُ ُْ رَ ْىفُشُ[ ﴾ َْٚيس:
ّٔ]ْٔ-

 ُُ ٌَُٙ ً١ارَّمُٛا َِب ثَ ْ َٓ١أَ ِْ ٠ذُ ٠ى ُْ ََِ ٚب خَ ٍْفَ ُى ُْ ٌَ َعٍَّ ُى ُْ رُشْ َح ُّ[ ﴾ َْٛيس:
ٓ .الكجكب :كقكلو تعالىَٚ ﴿ :ئِ َرا لِ َ
ْٓ]
ٛي ٌَُٗ ُو ْٓ فَُ َ١ى ُ
[ ﴾ْٛيس.]ِٖ :
ٔ .التككيف :كقكلو تعالى﴿ :ئَِّٔ َّب أَ ِْ ُشُٖ ئِ َرا أَ َسا َد َش ْ١ئًب أَ ْْ َ٠مُ َ
 ٌَُُۡٙ ً١أَٔفِمُ ْ
ٛا ِِ َّّب َسصَ لَ ُى ُُ
ٕ .االلتماس :كيككف صاد ار مف مرتبتيف متساكيتيف كقكلو تعالىَٚ ﴿ :ئِ َرا لِ َ
بي ٱٌَّ ِزَ َٓ٠وفَش ْ
ُٚا ٌٍَِّ ِزَ َٓ٠ءا َُِٕ ْٓ ٛا أَُٔ ۡط ِع ُُ َِٓ ٌ َّ َۡ َ٠ ٛشبٓ ُء ٱ َّّلِلُ أَ ۡط َع َّٗۥُ﴾ .كفي اآلية شيء مف النصح
ٱ َّّلِلُ لَ َ
كاإلرشاد.

(ُ) الطراز :جػ ّ صُِٖ.
(ِ) الصاحبي :صُْٖ ،كمفتاح العمكـ :صُِٓ ،كاإليضاح :صُّْ ،كشركح التمخيص :جِ صُّّ.
ِٗٓ
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المطمب الثاني :النهي
ىك طمب الكؼ عف الفعؿ عمى كجو االستعالء كاإللزاـ .كيشترؾ مع األمر مف حيث ككف

كؿ كاحد منيما البد فيو اعتبار االستعالء عالكة عمى انيما يتعمقاف بالغير فال يككف المتكمـ أم ار

كناىيا لنفسو ،كلو صيغة كاحدة ىي المضارع المقركف بال الناىية الجازمة كقكلو تعالى﴿ :فَ ََل َ٠حْ ُض ْٔهَ
لَ[ ﴾ُْ ٌُُٙ ْٛيس ،]ٕٔ :قد تخرج ىذه الصيغة إلى أغراض مجازية منيا الدعاء ،كااللتماس ،كالتكبيخ،
كلـ يرد في (سكرة يس) إال المعنى األخير قاؿ تعالى﴿ :أٌََ ُْ أَ ْعْ َٙذ ئٌَِ ُْ ١ى ُْ َ٠ب ثَِٕ ٟآ َد ََ أَ ْْ َّل رَ ْعجُ ُذٚا
اٌ َّش ْ١طَبَْ ﴾ [يس.]َٔ :

المطمب الثالث :االستفهام
ىك طمب الفيـ فيما يككف المستفيـ عنو مجيكال لدل المتكمـ ،كقد يككف لغير ذلؾ ،كيقع
االستفياـ بالحركؼ مرة ،كباألسماء مرة أخرل ،فمثاؿ الحركؼ اليمزة ،كقد كردت في (سكرة يس)
المباركة في قكلو تعالىَ َٚ ﴿ :ع َٛا ٌء َعٍَ ْ ُْ ِٙ ١أَأَ ْٔ َزسْ رَ ُْ ُٙأَ َْ ٌَ ُْ رُ ْٕ ِزسْ ُ٘ ُْ َّل ُْ ٠إ ُِِٕ[ ﴾ َْٛيس ،]َُ :فقد جاء
االستفياـ في اآلية الكريمة باليمزة ،كقد بدأت اآلية بكممة (سكاء) ،أم :إنذارؾ كعدمو؛ سكاء بالنسبة

إلييـ ،فيمزة التسكية أصميا االستفياـ ،ثـ استعممت في التسكية عمى سبيؿ المجاز المرسؿ ،كشاع

ذلؾ حتى يعدت التسكية مف معاني اليمزة لكثرة استعماليا في ذلؾ مع كممة سكاء ،كىي تفيد
المصدرية ،ككما استعممت (اليمزة) في معنى التسكية ،استعممت (أـ) في معنى الكاك)ُ(.
كقد جاء عمى االستعماؿ الحقيقي ،قكؿ بثينة)ِ(:
لينيا
سكاء عمينا يا جميؿ بف معمر ...اذا مت
بأساء الحياة ك ي
ي

كجممة (ال يؤمنكف) مبينة استكاء اإلنذار كعدمو بالنسبة)ّ( ،إلييـ كقد كرد االستفياـ باليمزة
﴾ْٚ
في قكلو تعالى﴿ :أَأَر َّ ِخ ُز ِِ ْٓ ُد ِٗ ِٔٚآٌَِٙخً ئِ ْْ ُِ ٠ش ْد ِْ اٌشَّحْ َّ ُٓ ثِضُشٍّ َّل رُ ْغ ِٓ َعَِّٕ ٟشفَب َعزَُ ُْ ُٙش ْ١ئًب ََّ ٚل ْٕ ُ٠مِ ُز ِ
[يس ،]ِّ :فاالستفياـ ىنا إنكارم .أم( :ال أتخذ) كمعنى اآلية ،أم :أنكر عمى نفسي أف أتخذ مف

دكنو آلية ،ككصؼ اآللية المزعكمة المفركضة االتخاذ بجممة الشرط ،يقكؿ﴿ :ئِ ْْ ُِ ٠ش ْد ِْ اٌشَّحْ َّ ُٓ

(ُ) التحرير كالتنكير جػ ِ ،صِّٓ.
(ِ) ديكاف بثينة.

(ّ) ينظر :التحرير كالتنكير.
َّٓ
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ثِضُشٍّ َّل رُ ْغ ِٓ َعَِّٕ ٟشفَب َعزَُ ُْ ُٙش ْ١ئًب ََّ ٚل ْٕ ُ٠مِ ُز ،﴾ِْ ٚكالمقصكد التعريض ببطالف آليتيـ)ُ( ،كمثؿ ىذا
االستفياـ ما كرد في قكلو تعالى﴿ :أىفى ىال ي ٍش يكركف﴾ [يس ،]ّٓ :كقكلو﴿ :أَُٔ ْ
ط ِع ُُ َِ ْٓ ٌََ َ٠ ْٛشب ُء َّ
َّللاُ
ى ي ى
أَ ْ
ط َع َُّٗ﴾ [يس ،]ْٕ:كقكلو﴿ :أٌََ ُْ أَ ْعْ َٙذ ئٌَِ ُْ ١ى ُْ َ٠ب ثَِٕ ٟآ َد ََ أَ ْْ َّل رَ ْعجُ ُذٚا اٌ َّش ْ١طَبَْ ﴾ [يس ،]َٔ :كقكلو
بْ أََّٔب خَ ٍَ ْمَٕبُٖ ِِ ْٓ ُٔ ْ
اْل ْٔ َغ ُ
د
ْظ اٌَّ ِز ٞخَ ٍَ َ
طفَ ٍخ﴾ [يس ]ٕٕ :كقكلو﴿ :أَ ََ ١ٌَٚ
بٚا ِ
ك اٌ َّغ َّ َ
تعالى﴿ :أَ ََ َ٠ ُْ ٌَٚش ْ ِ
ك ِِ ْضٍَ[ ﴾ُْ ُٙيس ،]ُٖ :فقد أرينا إف اآليات الكريمات تضمنت استفياـ
ض ثِمَب ِد ٍس َعٍَ ٝأَ ْْ ْ َ٠خٍُ َ
َْ ٚاْلَسْ َ
تقريرم ،أكسب النص القرآني ركنقا كاعجا از بميغا ذىؿ منو أمراء البياف ،ككما كرد االستفياـ باليمزة،
كىي حرؼ كرد باألسماء ،فقد كرد في األداة (ما) ،كذلؾ في قكلو تعالىَِ َٚ ﴿ :ب ٌِ ََّ ٟل أَ ْعجُ ُذ اٌَّ ِزٞ
صب ِدلِ﴾ َٓ١
فَطَ َشِٔ َ[ ﴾ٟيس ،]ِِ :كاألداة متى في قكلو تعالىَ٠َٚ ﴿ :مَُِ ٌَُْٛٛزََ َ٘ ٝزا ْاٌ َْ ٛع ُذ ئِ ْْ ُو ْٕزُ ُْ َ
ْصشُ﴾ َْٚ
[يس ،]ْٖ :كاألداة (أنى) بقكلوَ َٔ ٌََْٛٚ ﴿ :شب ُء ٌَطَ َّ ْغَٕب َعٍَ ٝأَ ْع ُْ ِٙ ُِٕ١فَب ْعزَجَمُٛا اٌصِّ َشاطَ فَأََُّٔ٠ ٝج ِ
بي َِ ْٓ ُ٠حْ ْ ِٟ١اٌ ِعظَب ََ ََ َٟ ِ٘ ٚس ِِ[ ﴾ٌُ ١يس ،]ٕٖ :فقاؿ في
[يس ،]ٔٔ :كاألداة ( ىم ٍف) بقكلو تعالى﴿ :لَ َ
اآلية األكلى( :كما لي) جاء التعبير بصكرة االستفياـ اإلنكارم بصيغة :ما لي ال أفعؿ التي مف

ردا عمى مف أنكر عميو فعال .أك ممكو العجب مف فعمو ،أك يكردىا مف يقدر
شأنيا أف يكردىا المتكمـ ن
ذلؾ في قمبو)ِ( ،ففيو إشعار بانيـ كانكا منكريف عميو الدعكة إلى تصديؽ الرسؿ الذيف جاؤكا بتكحيد

ا﵀ ،فإف ذلؾ يقتضي)ّ( ،أنو سبقيـ بما أمرىـ بو( ،كما) استفيامية في مكضع رفع باالبتداء

كالمجركر مف قكلو( :لي) خبر عف (ما) االستفيامية ،كأما اآلية الثانية ،فقد جاء اسـ االستفياـ عمى
لساف الكافريف استيزاء منيـ بالمؤمنيف ،فكانكا يسالكنيـ عف ىذا الكعد كناية عند التيكـ كالتكذيب)ْ(،

كأما اآلية الثالثة ،فقد استعمؿ األداة (أنى) في قكلو( :فأنى يبصركف) ،كىي استفياـ بمعنى( :كيؼ)،
كىك مستعمؿ في اإلنكار أم :ال يبصركف ،كقد طمست)ٓ( أعينيـ ،كأما اآلية الرابعة؛ فقد استعمؿ

اسـ االستفياـ مف كىك استفياـ إنكارم؛ ألنيـ كانكا ينكركف اإلحياء بعد)ٔ( الممات ،كقد ذميـ ا﵀
ت َّ
ظ
َّللاُ َعٍَ ْ ُْ ِٙ ١لَ ْذ َ٠ئِغُٛا َِِٓ ْاِ ٢خ َش ِح َو َّب َ٠ئِ َ
َض َ
قائالَ٠﴿ :ب أََُّٙ٠ب اٌَّ ِز َٓ٠آ َُِٕٛا َّل رَز ََ ٌَّْٛٛا لًَِ ْٛب غ ِ
بمكضع آخر ن

ُٛس﴾ [الممتحنة.]ُّ :
ْاٌ ُىفَّب ُس ِِ ْٓ أَصْ َحب ِ
ة ْاٌمُج ِ

(ُ) ينظر :التحرير كالتنكير جػ ِِ صّٖٔ.
(ِ) التحرير كالتنكير :جػ ِِ صّٖٔ.
(ّ) ينظر :التحرير كالتنكير جػ ِِ صّٖٔ.
(ْ) ينظر :تفسير أبي السعكد جػ ٓ صُْٖ.
(ٓ) ينظر :التحرير كالتنكير جػ ِّ ص ّّ.
(ٔ) ينظر :التحرير كالتنكير جػِّ صٕٓ.
ُّٓ
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المطمب الرابع :التمني
تكقع امر محبكب في المستقبؿ ،كالفرؽ بينو كبيف الترجي ،انو يدخؿ في المستحيالت،

كالترجي ال يككف إال في الممكنات)ُ(.

كمنو قكلو تعالىَ٠﴿ :ب ٌَ ْ١زَُِٕ ٟو ْٕ ُ
َظًّ ١ب﴾ [النساء ،]ّٕ :كاألداة المستعممة
ذ َِ َع ُْ ُٙفَأَفُٛصَ فًَ ْٛصا ع ِ
ليذا األسمكب ىي (ليت) كما مر بنا في اآلية السابقة ،كقكلو تعالى ،أيضاَ٠﴿ :ب ٌَْ١ذَ ٌََٕب ِِ ْض ًَ َِب أُٚرِ َٟ

لَبس ُ
ُ[ ﴾ْٚالقصص ]97 :كأدكات ثالث أخرل (ىؿ) االستفيامية ،ك(لك) الشرطية ،ك(لعؿ) ،كلـ تأت

بي َ٠ب ٌَْ١ذَ لَْ َ٠ ِِٟ ْٛعٍَ ُّ َْٛثِ َّب
في سكرة (يس) مف ىذه األدكات إال (ليت) ،كذلؾ في قكلو تعالى﴿ :لَ َ
َغفَ َش ٌَِ ٟسثَِّ َٚ ٟج َعٍَِْٕ َِِٓ ٟاٌ ُّ ْى َش ِِ[ ﴾ َٓ١يس]ِٕ-ِٔ :؛ فيك يتمنى الخير لمف قتمكه ،كيتمنى لك
اطمعكا عمى الغيب ،فعممكا بما أفاض ا﵀ عميو مف نعيـ كجعمو مف المكرميف ،فيذا التعبير مف أمكر

الغيبيات التي ال يدرؾ كنييا بالحكاس ،كانما بالعمـ كاإلخبار)ِ( ،كأما الترجي ،فقد كضعت لو األداة
لعؿ ،كقد جاء استعماليا ﴿ ََِ ٚب خَ ٍْفَ ُى ُْ ٌَ َعٍَّ ُى ُْ رُشْ َح ُّ[ ﴾ َْٛيس ،]ْٓ :في (سكرة يس) كذلؾ في قكلو
 ُُ ٌَُٙ ً١ارَّمُٛا َِب ثَ ْ َٓ١أَ ِْ ٠ذُ ٠ى ُْ ََِ ٚب خَ ٍْفَ ُى ُْ ٌَ َعٍَّ ُى ُْ رُشْ َح ُّ[ ﴾ َْٛيس.]ْٓ :
تعالى ﴿ َٚئِ َرا لِ َ
فمعؿ ىنا لمترجي ،أم ترجى لكـ رحمة ا﵀ ،النيـ اذا اتقكا حذركا ما يكقع في المتقى،

فارتكبكا ،كاجتنبكا ،كبادركا بالتكبة فيما فرط فرضي عنيـ ربيـ فرحميـ بالثكاب كجنبيـ العقاب)ّ(،
َّ ْٚ
صشُ﴾ َْٚ
َّللاِ آٌَِٙخً ٌَ َعٍََّ ْٕ ُ٠ ُْ ُٙ
كنظير ىذا االستعماؿ لمعؿ ما كرد في قكلو تعالىَٚ ﴿ :ارَّخَ ُزٚا ِِ ْٓ ُد ِ
[يس.]ْٕ :
المطمب الخامس :النداء
التصكيب بالمنادم يليقبؿ ،أك ىك طمب إقباؿ المدعك عمى الداعي ،كلو أدكات منيا اليمزة

ك(أ) ك(أيا) ك(ىيا) ك(أم) ك(آم) ك(كا) ك(يا) كىي أـ األدكات ،كأكثرىا استعماال)ْ( ،كقد كردت في
بي َ٠ب لَ َِ ْٛارَّجِعُٛا ْاٌ ُّشْ َعٍِ[ ﴾ َٓ١يس ،]َِ :كقد تحذؼ في الكالـ كما
(سكرة يس) في قكلو تعالى﴿ :لَ َ
في قكلو تعالىَٚ ﴿ :ا ِْزَب ُصٚا ْاٌ ََ َْٛ١أََُّٙ٠ب ْاٌ ُّجْ ِش ُِ[ ﴾ َْٛيس ،]ٓٗ :كتقدير الكالـ يا (أييا المجرمكف)
(ُ) البرىاف في عمكـ القراف :جِ ،صِّّ ،مفتاح العمكـ :صُْٕ.
(ِ) ينظر :التحرير كالتنكير جػ ِِ،صُّٕ ،إعراب القراف كبيانو جػ ٖ صُُٗ.
(ّ) ينظر :التحرير كالتنكير جػ ِّ،صُّ
(ْ) ينظر :مغني المبيب جػ ُ،صَِ.
ِّٓ

أشـراقـات تنمــوية  ...مجـلة علــمية محكــمة  ...العــدد الثاني عشر
كتستعمؿ ىذه األداة لمقريب تارة كلمبعيد تارة أخرل ،أك كمييما )ُ( ،كقد يخرج النداء إلى أغراض

مختمفة تفيـ مف خالؿ السياؽ كسنقتصر عمى ما كرد منيا في (سكرة يس) كمنيا التنبيو كقكلو
بي َ٠ب ٌَْ١ذَ لَْ َ٠ ِِٟ ْٛعٍَ ُّ[ ﴾ َْٛيس ،]ِٔ :ألف أحرؼ النداء تختص باألسماء ،كتفيد التعجب
تعالى﴿ :لَ َ
كقكلو تعالىَ٠﴿ :ب َحغ َْشحً َعٍَْ ٝاٌ ِعجَب ِد﴾ [يس ،]َّ :الف الحسرة ال تنادل ،كانما ينادل األشخاص
فحرؼ النداء ىنا لمجرد التنبيو عمى خطر ما بعده ليصغي إليو السامع ،ككثر دخكلو في الجمؿ

المقصكد منيا إنشاء معنى في نفس المتكمـ دكف اإلخبار؛ فيككف اقتراف ذلؾ اإلنشاء بحرؼ التنبيو

إعالنا بما في نفس المتكمـ مف مدلكؿ اإلنشاء كقكليـ :يا خيبتا كيا كيمي كنحك ذلؾ قكلو تعالى
ق ْاٌ ُّشْ َعٍُ[ ﴾ َْٛيس ،]ِٓ :كأصؿ ىذا
ص َذ َ
﴿لَبٌُٛا َ٠ب ٍَََٕ٠ْ ٚب َِ ْٓ ثَ َعضََٕب ِِ ْٓ َِشْ لَ ِذَٔب َ٘ َزا َِب ََ ٚع َذ اٌشَّحْ َّ ُٓ ََ ٚ

النداء أنو عمى تنزيؿ المعنى المثير لإلنشاء منزلة العاقؿ ،فيقصد اسمو بالنداء لطمب حضكره فكأف
المتكمـ يقكؿ :ىذا مقامؾ فاحضر ،كما ينادل مف يقصد في امر عظيـ ،كينتقؿ مف ذلؾ إلى الكناية
عما لحؽ المتكمـ مف حاجة إلى ذلؾ المنادم ،ثـ كثر ذلؾ ،كشاع حتى تنكسي ما فيو مف االستعارة

كالكناية كصار لمجرد التنبيو عمى ما يجيء بعده ،فاالىتماـ حاصؿ في الحاليف كتقدـ ذلؾ عند قكلو
تعالىَ٠﴿ :ب ٌَ ْ١زَُِٕ ٟو ْٕ ُ
ذ َِ َع[﴾ُْ ُٙالنساء]97 :

)ِ(

ىذه األساليب الخبرية كاإلنشائية المختمفة التي

تضمنتيا (سكرة يس) المباركة ،كقد اتضح إف لكؿ أسمكب داللتو ،كىي غير اإلعراب كحركاتو بؿ ما
كراء ذلؾ مف المعاني التي تحمميا الجمؿ كالعبارات ،كاذا كاف لكؿ مف الخبر كاإلنشاء داللتو فاف

احدىما قد يقع مكقع اآلخر ألغراض بالغية)ّ( ،كالعمدة في ذلؾ يرجع إلى االطالع الكاسع كالذكؽ
السميـ الميذب كقرائف األحكاؿ ،كالجدير بالذكر أف أساليب الخبر كاإلنشاء ،ميداف كاسع يتصرؼ فيو

الشعراء ،كيجكؿ فيو األدباء ،كقد أخذ بيا القدماء ،فأحسنكا كأقامكا ،كىي مف كسائؿ التعبير كطرقو
المتبعة ،كيقدر األديب عمى أف يتكسع فييا ،كأف يأتي بما لـ يسبؽ إليو إذا أحسف استخداميا ،ككاف
لو ذكؽ رفيع ،كحس مرىؼ)ْ(.

(ُ) ينظر :كتاب سيبكيو صُِٗ.
(ِ) أساليب بالغية :صَُّ ،التحرير كالتنكير :جػ ِّ صٖ.
(ّ) ينظر :مفتاح العمكـ صُْٓ ،كاإليضاح :ص ُْٔ ،كشركح التمخيص :جػ ِ ص ّّٖ ،كالبرىاف في عمكـ
القراف :جػ ّ ص ّْٕ ،َّٓ-كالطراز :جػ ّ صِّٗ.

(ْ) ينظر :أساليب بالغية صُُّ.
ّّٓ

أشـراقـات تنمــوية  ...مجـلة علــمية محكــمة  ...العــدد الثاني عشر
اخلامتت
بس ػػـ المػ ػػو الػ ػػرحمػ ػػف ال ػػرحي ػػـ
بعد ىذا العمؿ الشاؽ الماتع في رحاب كالـ البارم عز كجؿ خمصنا بالنتائج األتية:
ُ .ظير لمباحث :أف القرآف الكريـ كالكائف الحي الذم ال يمكف فصؿ أجزائو بعضيا عف
البعض اآلخر ،فآياتو قد أحكمت مف لدف حكيـ خبير ،فجاءت متسقة يكمؿ بعضيا بعضا.
ِ .إف الدراسة القرآنية ،كاف كانت جزئية تتناكؿ سكرة كاحدة فيي عامة كشاممة لمختمؼ
مكضكعات الدنيا كاآلخرة.
ّ .اختار الباحث (سكرة يس) المباركة ،لما تضمنتو مف مكضكعات مختمفة كتأكيد الرسالة
السماكية ،كذكر قصص السابقيف كتبييف ا﵀ -تعالى -آياتو كنعمو عمى عباده ،كذكر أىؿ
الجنة كأىؿ النار ،كعممية اإلحياء بعد اإلماتة ،كىي مف السكر المتكسطة بيف القصر
كالطكؿ .إذ تبمغ آياتيا ثالث كثمانيف آية ،ككمماتيا سبع مئة كتسع كعشريف كممة ،كحركفيا
ثالث آالؼ حرفا)ُ(.
ْ .كجد الباحث :أف السكرة الكريمة تضمنت دالالت كاسعة نحكية كبالغية تمكف الباحث أف
يغترؼ مف أييا يشاء.
ٓ .كجد الباحث نفسو أماـ كـ ىائؿ مف المصادر كالمراجع القرآنية كالتفسيرية كالمغكية ،أعانتو
في كتابة البحث.
كفي الختاـ فاني ال أدعي الكماؿ في عممي ىذا؛ فالكماؿ ﵀ كحده ،فحسبي أني قد بذلت
جيدا في خدمة كتاب ا﵀ العزيز كال سيما (سكرة يس) المباركة .كما كاف مف صكاب فمف تكفيؽ
ا﵀ تعالى ،كما كاف غير ذلؾ فمف نفسي ،كا﵀ منو براء.
كالحمد ﵀ رب العالميف كصمى ا﵀ كسمـ عمى نبيو كآلو الطيبيف ،كصحبو المياميف.
الخمىال  ...فىجؿ مف ىال ع ً ً
كعالى
كرحـ ا﵀ مف قاؿ :ىكًاف تى ًج يد ىع ٍيبا فى يس ٌد ى
يب فيو ى
ى ى
ى

)ِ(

)ُ( حدائؽ الركح كالريحاف في ركابي عمكـ القراف :جػ ِّ صَْٕ.
)ِ( البرىاف في عمكـ القراف :جػ ْ صْْٔ.
ّْٓ

أشـراقـات تنمــوية  ...مجـلة علــمية محكــمة  ...العــدد الثاني عشر
قـــائــوـــت املـــصـــادر واملـــراجــــع
ُ .القرآف الكريـ.

ِ .اإلتقاف في عمكـ القرآف .جالؿ الديف السيكطي .القاىرة ُّٖٔىػ.
ّ .إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ .أبك السعكد العمادم كمحمكد بف محمد
مصطفى – بيركت.

ْ .أساليب بالغية .احمد سميماف ياقكت دار المعرفة الجامعية ُ.َََِ/ُ/
ٓ .إعراب القرآف كبيانو ،محي الديف دركيش .اليمامة – دار ابف كثير – ُِٗٗـ.
ٔ .إعراب القرآف .أبي جعفر النحاس  /مكتبة النيضة.ُٖٗٓ ،

ٕ .آيات الشفاء في القرآف دراسة داللية :الدكتكرة ميعاد يكسؼ .مكتب النكر لمطباعة
كالنشر بغداد َُّْىػَُِِ /ـ.

ٖ .اإليضاح .جالؿ الديف محمد ،دار الكتب العممية .بيركت – لبناف  .ََِّ /الطبعة
األكلى.

ٗ .البحر المحيط .أبك حياف األندلسي  /دار الفكر – بيركتَُِْ ،ىػ.
َُ .البرىاف في عمكـ القرآف .بدر الديف الزركشي  ،ُٕٗٓ /دار إحياء الكتب العربية.
ُُ .البالغة العربية .عبدالرحمف حسف حبنكو الميداني  /دار القمـ الشاميةُٗٗٔ ،ـ.
ُِ .البالغة الكاضحة .عمي الجارـ كمصطفى أميف .ُّٗٓ /

ُّ .التحرير كالتنكير .محمد الطاىر بف عاشكر (ت ُّّٗىػ) ،الدار التكنسية لمنشر –
تكنس سنة النشرُْٖٗ :ـ.

ُْ .تفسير حدائؽ الركح كالريحاف في ركابي عمكـ القرآف .محمد األميف الشافعي ،دار طكؽ
النجاة /بيركت – لبناف ُُِْ ،ىػ  ََُِ -ـ.

ُٓ .جامع البياف في تفسير القرآف  /ابف جرير الطبرم  /دار المعرفة  /بيركت.
ُٔ .جكاىر البالغة .احمد بف إبراىيـ الياشمي ،مكتبة اإليمافُٗٗٗ ،ـ.
ُٕ .خزانة األدب .أبك بكر بف حجو الحمكم الممقب باليمذاني.ُُِٗ ،
ُٖ .الخالصة في عمكـ البالغة .عمي بف نايؼ الشحكذ ََِٔ.

ُٗ .دراسات قرآنية في جزاء عـ .محمكد احمد نحمة ،دار العمكـ العربيةُٖٗٗ ،ـ.

َِ .الدرس الداللي في خصائص ابف اجني .احمد سميماف ياقكت ،دار المعرفة الجامعية
ُٖٗٗـ.

ّٓٓ

أشـراقـات تنمــوية  ...مجـلة علــمية محكــمة  ...العــدد الثاني عشر
ُِ .داللة األلفاظ .د .إبراىيـ أنيس ،ُْٖٗ ،مكتبة األنجمك المصرية.
ِِ .داللة الجممة االسمية .عبدا﵀ شكر محمكد.ََِٗ ،

ِّ .الداللة القرآنية عند الشريؼ المرتضى (دراسة لغكية) :الدكتكر حامد كاظـ .دار الشؤكف
الثقافية العامة بغداد ،طََُِْ ،ـ.

ِْ .الداللة المغكية عند العرب د .عبد الكريـ مجاىد ،دار الضياء لمطبع كالنشر كالتكزيع
ُٖٓٗ.

ِٓ .الداللة النحكية بيف القدامى كالمحدثيف .د .زينب مديح النعيمي.
ِٔ .الداللة كالنحك .محمد عبد المطيؼ حماسة  /دار الشركؽ بمصرَََِ ،ـ.
ِٕ .الداللة كنظرية النحك العربي .محمد عامر معيف.

ِٖ .دالئؿ اإلعجاز .عبد القاىر الجرجاني ُِٗٗـ .مطبعة المدني بالقاىرة  -دار المدني.
ِٗ .ديكاف بثينة .جميؿ بف معمر / ُِٖٗ ،دار بيركت لمطباعة.

َّ .ركح االجتماع .جكستاؼ لكبكف ،كممات ،مؤسسة ىنداكم .ُٖٗٓ /
ُّ .ركح البياف .إسماعيؿ حقي الخمكتي ،المطبعة العثمانية َُّّـ.

ِّ .ركح المعاني .شياب الديف اآللكسي ،دار الكتب العممية – بيركت ُُْٓىػ.
ّّ .شركح التمخيص .سعد الديف التفتزاني  /دار الكتب العممية.

ّْ .الصحاح تاج المغة كصحاح العربية .إسماعيؿ الفارابي  /دار العمـ لممالييف – بيركت،
ُٕٖٗـ.

البستي  /مؤسسة الرسالة ،ط/األكلى َُْٖ ،ىػ -
ّٓ .صحيح ابف حباف .محمد بف حباف ي
ُٖٖٗ ـ.
ّٔ .صحيح مسمـ  /تحقيؽ كتعميؽ محمد فؤاد عبد الباقي  /المكتبة اإلسالمية  /إسطنبكؿ /
تركيا.

ّٕ .صفكة التفاسير .تأليؼ محمد عمي الصابكني  /دار القرآف  /بيركت.
ّٖ .الطراز المتضمف ألسرار البالغة كعمكـ حقائؽ اإلعجاز .يحيى بف حمزة العمكم،
القاىرة ُُْٗـ.

ّٗ .عمـ البالغة .الشيخ احمد أميف الشيرازم  /انتشارات فركع القراف ُِِْ ،ق.
َْ .عمـ المعاني .عبد العزيز عتيؽ ،دار النيضة العربية ََِٗـ.

ُْ .كتاب الكميات .أيكب بف مكسى الحسيني الكفكم ،مؤسسة الرسالة -بيركت ُٖٗٗـ.

ّٔٓ

أشـراقـات تنمــوية  ...مجـلة علــمية محكــمة  ...العــدد الثاني عشر
ِْ .الكتاب لسيبكيو .عمر بف عثماف .بكالؽ – القاىرة ُُّٔىػ كطبعة عبد السالـ محمد
ىاركف.

ّْ .الكشاؼ لمزمخشرم .محمكد بف عمرك الزمخشرم  /دار الكتابَُْٕ ،ىػ.
ْْ .لساف العرب .البف منظكر األنصارم  /دار صادر – بيركتُُْْ ،ىػ.

ْٓ .المبسكط في القراءات العشر .احمد حسيف األصبياني كصبيح حمزة حاكمي – دمشؽ
َُٖٗـ.

ْٔ .المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز .أبك محمد عبد الحؽ بف عطية األندلسي /
دار الكتب العممية – بيركت ُِِْىػ.

ْٕ .معاني األبنية .د .فاضؿ صالح السامرائي ،دار عمار (األردف)ََِٕ ،ـ.
ْٖ .مغني المبيب عف كتب األعاريب .عبدا﵀ يكسؼ ابف ىشاـ األنصارم  /دار الفكر –
دمشؽ – ُٖٓٗـ.

ْٗ .مفتاح العمكـ .السكاكي .القاىرةُّٕٗ .ـ.
َٓ .المقتضب .محمد بف يزيد المعركؼ بالمبرد  /عالـ الكتب – بيركت ُْٗٗـ.

ُٓ .مف أسرار العربية في البياف القرآني .د .عائشة عبد الرحمف  /جامعة بيركت العربية،
ُِٕٗـ.

ِٓ .مف بالغة القرآف .أحمد أحمد عبد ا﵀ البيمي البدكم (ت ُّْٖىػ) /نيضو مصر –
القاىرةََِٓ /ـ.

ّٓ .نحك القرآف .أحمد عبد الستار الجكارم  /مطبعة المجمع العممي العراقيُْٕٗ ،ـ.
ْٓ .النحك كالداللة .د .محمد حماسة عبد المطيؼ  /دار الشركؽ َُِْ.
الرسائل واألطاريح الجامعية:
ُ .سكر المسبحات دراسة في الداللة النحكية  /فالح حسف جبر .رسالة ماجستير كمية التربية.
الجامعة المستنصرية.

ّٕٓ

