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عرضُت في هذا البحث ألهمية  المنىةو العبله ةا بةاإلعراكي الأية  ذه  هةذ  
المسةةة ل  أاىةةةتا سةةةببرا فةةةي ظنةةةالر ال ةةةبل  بةةةيه النيمةةةا  فةةةي أ يةةةر مةةةه ال ضةةةايا 
الىحالية ي ممةةا ىةة ه عةه هةةذا ال ةةبل  ا ةة بل ل فةي وعةةراك الى ةةالص ال ال يننةةاي 

به  ىيي مةه  ةبل  الهد  نيُت مالضالع البحث هائمرا عيو أ اك ال  ائص ال
هةة  فةةي ذبةةالاك أ ابةةا ال ةةا تا  مةةا ذح ةةيُ ا مةةه الاةةالاهد ال ريىيةة  ال ةةي ذالردهةةا م ر 
ضةةُت فينةةا  ةةي ي ع را ي ف مةةُت بدراسةة نا دراسةة  م    مح ميةة  ذأ ةةر مةةه ال ةةا وعرابةةي د
ذهالا  الىحاة اليرا هم الم  ي   في وعرابناي البي ىُت ماله  ابةه  ىةي مىنةا  ال ينرةا 

ةةاي م سةة نيىرا بأ ةةك ال  سةةير المةةا هيةة  فينةةا ليال ةةال  ولةةو المنىةةو ال نيةةيبلر ال ر يحر
 ال حيح لآلي .

الهةةد من ةةدُت لنةةذا البحةةث بمةةد  د  حةةد  ُت فيةةا بعي ةةازد عةةه  المنىةةو الذ ةةر  فةةي 
 ند د األال ا اإلعرابي (ي  م   ىااللُت بند ذلك الاالاهد ال ريىية  مر  بة ر حسةك الرالد 

ذ ميُت ال ال  فينا عةه ذبةرز  ا م د ب ااآلي  الأريم  في الم ح ي الذ يررا ذردف ُ 
 .البحث المرا نا م ادرذي يُ ا ب ائم د ب م  ما اس  ي ُ ا مه ى ائهي 

ابةةةه  ىةةةيي  ريىيةةة ي الاةةةالاهد الي عرابيةةة اإل  ال ينةةةاتال مفت حيااا  الكممااا   ال
 .ي ذأ ر مه ال اال  ائص
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Abstract:In this research, I dealt with the importance of 

meaning and its relationship to parsing, and how this issue 

was a reason for the discord among scholars in many 

grammatical issues, which resulted in a difference in the 

parsing and directing of texts. I have made the subject of 

the research based on the book of characteristics by Ibn 

Jenny, through what I collected from the Qur’anic evidence 

that he mentioned separately in the chapters of his book and 

came more likely than an Arab face, I studied it in a 

detailed study, in which I presented the grammarians' 

sayings and their different opinions in their parsing, 

indicating Ibn Janni's position regarding it as guidance and 

explanation, and using the books of interpretation and what 

its owners mentioned in it to reach the correct meaning of 

the verse. 

I paved this research with an introduction in which I 

briefly talked about (Meaning and its impact on the 

multiplicity of syntactic aspects), then I dealt with the 

Quranic evidence arranged according to the verse in the 

Qur’an, and finally I added it with a conclusion I outlined 

in which I outlined the most important results that I 

extracted, then I attached it to the list of research sources 

and references. 

Key words: syntax directives, Quranic evidence, Ibn 

Jenny, characteristics, more than one face. 
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وه  الةحمد  ىحمد  الىس نيىا الىس غ ر ي الىنالذ با مةه اةرالر ذى سةىا المةه 
سيئات ذعمالىاي مه يند هللا فبل مض   لاي المه يضي  فبل هادي لاي الذاةند ذها 

محمةةدرا عبةةد  الرسةةاللاي ذرسةةيا بةةيه ال ولةةا وال هللا الحةةد  ال اةةريك لةةاي الذاةةند ذه  
ا مىيةةرراي ذف ةةح النةةرك  يةةدي السةةاع  باةةيررا الىةةذيرراي الداعيرةةا ولةةو هللا بعذىةةا السةةرا ر
لساىراي الذعظمنم بياىراي  يو هللا عييا العيو يلا ال حبا الال ابنيهي المه  ةبننم 

 بعحساه ولو يالم الديهي السي م  سييمرا أ يررا. ذم ا بند؛؛
 ال ةةي هرئةةتا الب ا ةة  ال يةةا اإلعةةراك فةةي اآليةةات ال ريىيةة  اهةة م  النيمةةا  ب ف ةةد 

ي  لىحال الال  سير الال  ا مم ا أاه لنذا ذ رل في و را  اليغ  الاب أ ر مه ال اد وعرابي 
بةاإلعراك ار باطرةا الذ اللا الغيرها مه النيالم الم ني    بال ريه؛ وذا المنىو مر بطل 

أمةةا  اإلعةةراك هةةال  الاةةرطي اإلعةةراك مبااةةرراي فاةةرط أمةةا  المنىةةو هةةال  ةةح  
ي دراس  لغالي   األساس الذي ُين مد عييا في ذي   ه  المنىو هالأل ح   المنىوي 

ي الال يأةاد ُي  ةال ر ذها ُينةر ك اةي ل مةا داله فاإلعراك فةرع عىةا؛ الهةال أااة ل لةا
الىظةةر ولةةو المنىةةوي فةةالم  رض ذه يأةةاله المنةةرلك هةةد ذدرك المنىةةو فةةي الةةىص  

ة  أاا را لاال  ليأاله هاديرا لا في وعرابا ي العييا فةبل بةد  مةه  الاف نمةا ح ةو   ح  
 عيو  الاك اإلعراك ال ح   المنىو. لىا ى ي  ل  ىائي  ل هائم ل 

بةيه الىحةاة فةي  الهد ظنر فةي الهةتد مبأ ةر مةه  ةاريح الىحةال النربةي ال ةبل ُ 
الم ني  ةة  بنةةذا الاةة هي الىةة ه عةةه هةةذا ال ةةبل  ا ةة بل ل فةةي أ يةةر مةةه ال ضةةايا 

هريىية    يننةاي فأةاه يظنةر عىةدهم ليأيمة  الالاحةدة فةي يية وعراك الى ةالص ال ال 
ي الالم  مةةة  لنةةةذ  األال ةةةا ذال بيةةةت مةةةه الاةةةنر ذأ ةةةر مةةةه ال ةةةا ذال حةةةديث ىبةةةالي  
ي عةه اآل ةةر لةةا منىرةو م  يةة ل وعةةراك مةه هةةذ  األعاريةك  أة   الم  ي ة  ي ةةد ذه  

 فاإلعراك عبلم ل عيو المنىو الأاا ل لا أما ذسي ىا.
فةةةي  الىحةةالي  ةةةبل   الذه يأةةةاله مالضةةالع بح ةةي  ذحببةةتُ المةةه هةةذا المىطيةةة  

األعاريةةةةك الم  ي ةةةة  فةةةةي فنةةةةم  يةةةةك ييةةةةات ال ةةةةريه الأةةةةريمي المةةةةد   ةةةة  ير وعةةةةراك 
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زيه ذحةةد الالأةةبلم فيةةا عىةةد  البحةةثمةةدار ذه يأةةاله  الي ةةرتُ المنىةةوي  النيمةةا  المبةةر 
ةةا سةةبك  يال  ةةائص اأ ابةة مةةه  ةةبل ابةةه  ىةةي بةةذلك الاةة هي ذعىةةي فةةي هةةذا  ذم 

النةةةالم ال ييةةة  يم  ةةة  مرحيةةة  مةةةه  بةةةا فةةةذلك يأمةةةه فةةةي ذه  هةةةذايةةةاري لةةةا اللأ اا  
ُينةةةد  الاحةةةدرا مةةه ذعةةةبلم اليغةةة  مراحةة  الىحةةةال النربةةةي فةةي ال ةةةره الرابةةة  الن ةةريي ال 

ةةةمةةةا ال   بةةةذلالاالةةةذيه  عالةةةةمرا ال ي لمنرفةةة  اةةةالاردها الىالادرهةةةا اللغا نةةةانم مةةةه ال نةةةد ن  سل
ا فةي الىحةال الال  ةري ي ال بال را ات الال الهناي  مامر ها أ يةرة لنة   ذاةنر  ذل ة  أ برةاا 

ياي البالم   الذهه ول يى ر أ اك  ال  ائص(ي فما وها ُيذأر ابه  ىي ح و 
نةةةذا فعىةةةا يةةةذهك ولةةةو ابةةةه  ىةةةيي ف ال  ةةةائص( أ ةةةاك وذا أةةةاه الحةةةديث عةةةه 

 الاألحاديةث الىبالية ي الالاةالاهد الاةنري ي ىية  الهرا ا نةايال ري باآليات حاف ل الأ اك 
فنةةال  رهةةا ممةةا ال يأةةاد يسةة غىي عىةةا باحةةثيالفىةةالهد اةة  و فةةي مسةةائ  اليغةة  الغي

 ةةةا  البحةةث مالسةةةالمرا أ ةةاكل ىسةةيه الحةةةد  فةةي بابةةاي هةةة   ذه ى ةةد لةةةا ىظيةةرراي لةةذا 
 فةةي أ ابةةا المح ميةة  غيةةر ال ةةا بلةةة  ال ينات ابةةه  ىةةي اإلعرابيةة  لياةةالاهد ال ريىيةة  

ةره ةدُت بةا ي ( منرةا الدراسة ر  ((ال  ائص     ة يةك الاةالاهدي  ح  ا  يرا ض را الع 
ا الماله ا مىنا يفينااإلعرابي   ال ال ينا ا ي ى ابه   . نييبلر ال ر يحر

ةا  فةي هةذا المالضةالع؛ أله  ذأ ةك  ذها فةي ذال   األمةر الالح   ذىىي  ةرد دُت  ومامر
ةةهل ذه ياةة غ  بنمةةا البةةاح الهي الذه  المىزلةة عيةةو هةةذ  ال ةة  ي الأ ابرةةا فةةي هةةذ   ه مل

ي ف ةةد م ي نةةر ض لةةالةةة –فيمةةا ذعيةةم  – يةةرةي لأةةه  ذحةةدرا الدراسةةات الأ فينمةةاُ أ ةةك 
ةةه اسةة  نىُت بمحرأةةات البحةةث الالاةةبأ  النىأبال يةة ي السةة لُت مةةه ذ ةةُ  بنيمةةا الُحسا

ىمةا هىةةاك دراسةات هريبةة ل ُت ذه  المالضةالع لةةم ي ىااللةا البةةاح الهرا بل ُ  ا اط بلعةا فةة ي الا 
ةا بالاةالاهد الىحالية   اه مامنةاالأاه م ةا   ي ىي ال  ائ ااه م تا بابه  مىا وم 

ي ي ال ريه الأريم الالحديث الاةري  الأةبلم النةرك اةنررا الى ةرراف عيو ال ا النمالم
م ا ال ةي احة ه  بنةا ابةه  ىةي إل بةات  ةح   مذهبةا  الاالاهد ال ريىية ال را ات ال ب الا 
داله ؛ ذلك الىحالالىحالرا ال رفرا الببلغ ر  لغ ر  الم  ي  الهضايا  الأ اك  ذبالاكفي 

ابه  عىدالالمنىو  يا  ال   في الذ ر ال وعرابي ح م  ذأ ر مه ال ا ا ينا بم   ي 
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 المىنا: ي ىي
   ابةةةه  ىةةةي الالاةةةالاهد ال ريىيةةة  الىحاليةةة  فةةةي أ ابةةةا  ال  ةةةائص(ي رسةةةال

ما سةةةةة يري وعةةةةةداد الباح ةةةةة  زيىةةةةةك ذسةةةةةند سةةةةةباكي أييةةةةة  ال ربيةةةةة  ليبىةةةةةات 
 هة.8042بالرياضي 

  االس دال  بال را ات ال ريىي  في أ اك  ال  ائص( ألبي ال  ح ع ماه
هةةةةةي رسةةةةال  ما سةةةة يري وعةةةةداد 538ى  بةةةةه  ىةةةةي المال ةةةةيي الم ةةةةالفو سةةةة

الباحةةةةث وبةةةةراهيم سةةةةطناه المسةةةةاعيدي أييةةةة  اآلداك الالنيةةةةالم ب امنةةةة  ي  
 م.8444البيتي األردهي 

   الاةةالاهد الىحاليةة  فةةي  ال  ةةائص( البةةه  ىةةيي دراسةة  ىحاليةة  ال ةة ي
 طبي يةة ي رسةةال  ما سةة يري وعةةداد الباح ةة  مىةةا  محمةةد م ةةط وي أييةة  

 هة.8083رماهي السالداهي اليغ  النربي  ب امن  ذم د
  :)ال ال ينات الىحالي  لي را ات عىد ابه  ىي في غير أ ابا  المح سك

عةةةةرض الدراسةةةة ي الةةةةدأ الر فنةةةةد مىيةةةة  هللا ال ةةةةاعديي دالري ةةةة  الن يةةةة ي 
 م.8483الم يد الحادي الاألربنالهي 

  البةةةه  ىةةةيي دراسةةة  ىحاليةةة   (ال  ةةةائص الاةةةالاهد الىحاليةةة  فةةةي أ ةةةاك
داد الباح ة  ف حية  ذحمةد عبةد الةرحيمي أيية   رفي ي رسال  ما س يري وع
 م.8483اآلداك ب امن  ال زيرةي  

  منرةةةا  (:ال  ةةةائص ا  يةةةارات ابةةةه  ىةةةي لي ةةةرا ات الةةةالاردة فةةةي أ ةةةاك 
منىةةةد  الةةةدأ الرالاةةةاطبي  الالةةةدر ة المضةةةي  ي الدراسةةة  ال ال ينرةةةا مةةةه طريةةة  

 دي الم ي  الداللي  ليدراسات اإلسبلمي  الم    ة ي الم يةبابأر البدالي
 م.8482األال  ي الندد ال اىيي انر ديسمبري 

الالدراسة  ال ةائم عيةو اإلح ةا  ا  بنت في البحث المىنه الال  ي الهد هذاي 
ي  ي الع راض مه حيث مالضالعا نا الىحالي  ال ي  ى مي ولينا لنذ  الاالاهد الم   

و ال ةحيح لآلية ي ليال ةال  ولةو المنىة بأ ةك ال  سةيرمسة نيىرا ي يرا  الىحاة فينا
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ا  ال ينرا ال نييبلر مىنا اله  ابه  ىي الم هي مةا  م د م في عميي  ف ا ي ال ر يحر
فةةي  نةةد د  المنىةةو الذ ةةر   بعي ةةازد اةةديدد عةةه اىحةةه ب ةةدد ي المةةد  د  حةةد  ُت فيةة

مةةا اح مةة  ذأ ةةر مةةه ال ةةاد وعرابةةي  فةةي    ىااللةةُت بنةةد ذلةةك ةةم  ي (األال ةةا اإلعرابيةة 
مر  بة ر حسةك الرالد اآلية   ؛(ئصالاالاهد ال ريىي  عىد ابه  ىي في أ ابا ال  ةا

الهائمةة د بم ةةادر البحةةث  البحةةث ب ا مةة د  ذردفةةتُ  الذ يةةرراي الأريمةة  فةةي الم ةةح 
؛   ائ ةةابةةابه  ىةةي ال  يسةةيررا نري رةةا اللةةال  ذذأةةر عةةه ذها  الهةةد رغبةةتُ المرا نةةاي 

منيالمةاه لةد  البةاح يه الطيبة  النيةمي فةبل حا ة  لي أ  ةر ألىي عيةو ي ةيهد ب ىنمةا 
 المنرال  ال ُينر   أما هي .ال مه الحديث عىنماي 

ةةا ةةز  ي هةةذا  نةةدي هةةد مُت فيةةا مةةا ذهةةدرىي هللا عيةةو   ديمةةاي ال  امر ذسةة   هللا ع 
ا لال نا الأريمي الذه يغ ةر لةي مةا فيةا مةه ى ةصد ذال زلة ي  اال     ذه ي ني  ال ر

الحمةد الذه يى نىي بةا يةالم ال يى ة  مةا ل الال بىةالهي وىةا اللةي  ذلةك الال ةادر عييةاي ال 
ةةةةةد العيةةةةةو يلةةةةةا ال ةةةةةحبا نةةةةةالميهي  رك  ال ال ةةةةةيو هللا السةةةةةي م عيةةةةةو ىبيىةةةةةا محم 
  ذ منيه.

 لسبول؛؛؛؛وعىل اهلل قصد ا

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 توجوهات ابن جنّي اإلعرابوة للشواهد القرآىوة املحتملة غري وجه

 يف كتابه )اخلصائص( مجًعا ودراسةً 

 

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿5258﴾  
  

 يف تعدد األوجو اإلعرابيةوأثره ملعىن ا
ي الذ رهةا فةي النبلهة  ال ةي  ةربط بةيه المنىةو الاإلعةراك فةي بيةاهالارالع هب  

 م  ضةبراذأةر  نري رةا ذذه  يحسةه ظاهرة  ند د االح ماالت الال ال ينات اإلعرابية ؛
 ي ف هال :إلعراكل ال يا الايمنىو الال

:  ةةةةا : هةةةةال ال  ةةةةد الالمةةةةرادي يُ فةةةةي اليغةةةة  المنىةةةةو ةةةةُت بةةةةالأبلم أةةةةذاي ذيا ى يا : ع 
هةال الهية : الهي : هال المحى  الالحا  ال ي ي ير ولينةا األمةري ه داُت العمداُتي 

ى ةةةتا ال ل  ي الهاللىةةةا: عىةةةالاه  ح ظةةةا بةةة ي وذا ذظنةةةرتا المةةةا  اللةةةمرا اإلظنةةةاري ُي ةةةا : ع 
ى ةةتا األرُض بىبةةاتد  ااةة  ا  المنىةةوالأ ةةاك مةةه هةةذاي الهيةة :  مةةه هةةال  النةةرك: ع 

ي وذا ذىب ةةةتا ىبا رةةةا حسةةةىرا ي الُراللي عةةه  نيةةةك ذه  المنىةةةو الال  اليةةة  الال  سةةةير حسةةهد
 .(8  الاحدل 

ا: هال ال  ةد الةذي ي ة  بةا ال ةال  عيةو ال ةاد داله ال ةاد  فةي  الهةالي الا طبلحر
 ةا : منىةو هاللةك أةذاي الال ُي ةا : يفداله مةا ُي  ةدي  يو ال ال م  الرل عاأل   

ف ي : لةيس لةد اللك ولةو فةبلهد منىرةوي الالمةراد  ي م  ُ الس ل  فيامنىو حرأ ك أذاي 
ةةةةة   سةةةةةمي نم األ سةةةةةام   ةةةةةد ذأرهةةةةةا بةةةةةال ال ذىةةةةةا لةةةةةيس لةةةةةا فائةةةةةدة   ي المةةةةةه ال الس 

 .(8  ا مناىيي الال الس   ييزم مالضنا المس نم  فيا الال ي ند  بالالاألعراض 
ةةةةةُاي لغةةةةة ر ال ال يةةةةةا ال  ةةةةةا  ُيال   ل  ں ڱ ڱ  ڱ ژ :ال ىزيةةةةة  الفةةةةةي: م ةةةةةدر ال   

 ابه فارس: ها ي (5 ژں
الالاال الال يم الالنا ؛ ذ  ل الاحةدل يةد   عيةو م ابية د لاةي ي الالال ةا مسة  بل ل    

                                 
ال ةةةةةاج   هىةةةةا(ي اللسةةةةاه النةةةةركي 0/802 م ةةةةاييس اليغةةةة ي ال 588ص ال ةةةةاحبياىظةةةةر:  (8)

 (.الالنرالس  عى
 .0/838ي الالأيي ات 54ي 83ص اىظر: ال رال  اليغالي  (8)
 .33سالرة الىح ي اآلي :  (5)
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نةةُت الاةةةي :  ني ُةةةا عيةةو  نةةة   لأةة   اةةةي  ... الال  
ةةةر  ي يُ (8  (( ةةةا  الح     ةةا : ال   

ن  ر م ا ل ن ُاي ُيضرك م بلر لؤلمر الل ا ر  ال  ا ا  األ ما : ال    يسة  م مةه  نة د  وذا لماي ذيا
ةا وليةا ا لا  دبيررا مه  ن د ذ ر  عيو ال نا الذي يىبغي ذه ُيال   ي فال ةا ذه يال  ل

 .(8  با الأبلم السبي  الذي    د 
: عيمل ُيبحث فيا عه مناىي ال را ات الالأا  عه ال الهنا الفي اال طبلح

ي  ي ذال هال الذهاك بال را ة ولو ال ن  ال ي ي بي ه فينا ال ننا المنىاهةافي النربي
ي ذال هةةةال مسةةة ل  ىحالي ةةة  ذال وعرابي ةةة  ألي  ذال هةةةال  حديةةةد دليةةة د ذال سةةةبكد ذال م ةةةرجد 

ما  الىص  عيو غير ظاهر   .(5  ؛ ل  حيح المنىو ذال األ   اليغاليح 
 ةدالر  ميننةا ا لي ال ية ب سما د ذ ةر الى د ذه  أ ك الىحال الال  سير  طالنىا 

ةة ي  ما ةةفةةي فيةةك المنةةاىي السةةاب  ي المةةه هةةذ  المسةةم يات: ال  ةةريهي الالح   ي الالمحم 
ةةةة ي الال  اليةةةة ي الال  ةةةةديريالاالح مةةةةا ي  ي الال ىةةةةاال  الالال ةةةةاي الالح   الغيرهةةةةاي  الالحةةةة  

فح ي   ال ال يا ذىا وذا الهنتا  نالب ل في ف نام أبلمد مةا مةه المنما يأه مه ذمرد 
ذال انرد ذال غير ذلك ي   الاارح عىد ذلك الأبلم الةذي  هريهد ذال حديثد ذال ذ رد 

ي ذال ُي ان ةم مة  اى ةداحد فةي  هد ُي ان م عيةو غيةر الال ةا ال ةحيحي ذال ال ُي ان ةم ذ ةبلر
ر  يك ال نالب ي اليحة   أة    الى س يال ك اس غرابا؛ ي   عىد ذلك الاارح الييس 

الما يةث  ر  يىنماي البياه ذال ا أ  د مالحاالت الالمالاض  اإلعرابي  بذأري غمالض
 .(0  ذال اس دال د ذال اح  اج  نيي د  الذ  سيرد  الذفينماي الما ييزم ذلك مه   ريرد 

: ا العةر كلسةاىُ عىةا نةال اإلباىة ي ُي ةا : ذعةرك ف: في اليغة اإلعراك الذم ا  ي ذيا

                                 
 .3/22م اييس اليغ  اىظر:  (8)
 اىظر: لساه النرك ال اج النرالس  ال ا(. (8)
د. محمد  ا الىحاليي ال ندد ال ال ي33اىظر:  ال يا ماأ  ال را ات الناري  ال راي   ص (5)

 .8/83ي الال  الي  الىحالي في ال ريه 88ص برة 
الىحةةةالي فةةةي ال ةةةريه الال  اليةةة  ي 35اىظةةةر:  ال يةةةا ماةةةأ  ال ةةةرا ات الناةةةري   ال راةةةي   ص (0)

8/83-84. 
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  ﴿5255﴾  
  

الذعرباةُت الاةي  ي ي (8  ((ال ي ك ُ نرك عه ى سنا    : المىا هاللا ذباه الذف حي 
: ذزلاُت ع ر   ياكي باي الهال فسادذيا بناماي فالنمزة ليس  الما سم ي اإلعراك وعرابرةا   الا 

يضاحا  .(8 ي الاإلعراك الال نريك بمنىرو الاحد وال ل بييىا الا 
اال  ذ رل ظاهرل هال  :ي ف ي ال ال عيو عد ة  ي  ر   منىو اإلعراك :ا طبلحر

ي ذال م ةةد رل ي يبةةا النامةة  فةةةي محةة   اإلعةةراكي : وىةةا ل ظةةةي  يةةةر  غ   الهيةة : هةةال ذيا
ي ذالا ةةةر الأيةةةم بةةةا  بل  النالامةةة  ل ظرةةةا ذال   ةةةديرراي  : وىةةةا منىةةةالي  هةةةال  الهيةةة :ذيا

منم ؛ أله  ي الهذا المنىو األ ير (5 ال طبي  النام عيو ال الاعد الىحالي   الم  ي   
ىاةةة  ال يةةةط بيىنمةةةا عىةةةد ي الأ يةةةررا مةةةا يبةةةيه اإلعةةةراك الالىحةةةال فيةةةا   رهةةة ر الاضةةةح ر 

وه  ىسةب     : ب اللةا السيالطيالهذا ما عىا  ب   ي ف ار ال ي ر  بيىنما ال بنضنم
ي الىسةب  اإلف ةا  ولةو عيةم اإلعراك ولو عيم الىحال أىسب  النبلج ولو عيم الطةك  

مةةه هةةرذ الطةةك   أةة    هةةرذ الىحةةال ُيحسةةه اإلعةةراكي أمةةا ذىةةا مةةا مةةه  ال  ةةا؛ فمةةا أةة   
 ةالر ال زئي ة  أله   ىزية  ال ُيحسه اإلف ا ؛مه هرذ ال  ا  أ   ما ُيحسه النبلجي ال 

 .(0  ((دارد زائدد عيو ال الاىيه الأيي   يح اج ولو ه  
 ةةبل  مةةا   ةةد م مةةه الحةةديث عةةه عبلهةة  المنىةةو بةةاإلعراك فعىةةا لةةو العةةالدرا و

اإلعراك في ح ي  ا  يراله ذه    الىحال الالمن م يه بنذا النيم عيما لديىا ذه   ي  ضح
 ةة   و وال بنةةد الي ةةال  ولةةو أةةبلمي الذلةةك ال يال ميةة  مةةه ال الذبيةةاهل لمالهةة  الأيمةة  

دراأةةاالمنىةةو الفنمةةا  ةةد فةةي هةةذاالا  ابةةه ى ةةد ذه  ي المةةه ذ ةة  ذلةةك ؛ وذا هةةال المن م 
   ف ةةا : دلةةيبلر عيةةو ا ةة بل  المنةةاىي عةةد   إلعةةراك بنةةد ذه ذأةةر  نريةة  ا ى ةةي 

                                 
 .8/348ي السىه ابه ما ا 83/834مسىد اإلمام ذحمد اىظر:  (8)
 اىظر: لساه النرك ال اج النرالس  عرك(. (8)
الاةةةةرح الرضةةةةي ي المةةةةا بنةةةةدها 8/38الاليبةةةةاك لينأبةةةةري ي 00ار النربيةةةة  صذسةةةةر اىظةةةةر:  (5)

ي 34الاةرح حةدالد الىحةال صي 8/04ي الالنمة  8/883ال ذيي  الال أمية  ال ي 38ي 8/33
 .8/88ي المناىي الىحال 8/30الالىحال الالافي 

 .8/3اىظر: ال  ح ال ريك  (0)
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 ذال  ةةر  ذه  مالضةةالع اإلعةةةراكاإلعةةراك هةةال اإلباىةةة  عةةه المنةةاىي باألل ةةةاظ ... 
ةةاعيةةو م ال ةة  بنضةةا  وىمةةا  ةةي  بةةا داالا عيةةو ا ةة بل   ؛حيةةث أةةاهمةةه  بنضر

 .(8  ((المناىي 
: هةة  المنىةةو هةةال الطريةة  ولةةو اإلعةةراك ذال اإلعةةراك هةةال الهىةةا يةة  ي سةةثا ل 

مةةه النيمةةا ي  أ يةةرد  الطريةة  ولةةو المنىةةوحي الالحةة   ذه  هةةذا السةةثا  اةةغ  ع ةةال   
ي ذه  المنىو هةال الم ضة الفي ىظريالذ بحتا هذ  ال ضي   مح    بل  بيىنمي 

ذأةةة  الأم  ةةةر  : ىحةةةال ولةةةو اإلعةةةراك ال النأةةةسي اللنةةةذا اسةةة ىدالا وليةةةا فةةةي وعةةةراك
ممةةةا ُعةةةدمتا فيةةةا ال ريىةةة   مالسةةةوي الذرضةةةنتا ال ةةةغر  الأبةةةر  المةةةا ذاةةةبا ذلةةةك

 أمةا فةي النبلمةات اإلعرابية يال ةالد ح ةو مة   ينمةداله وليةابة  ى ةدهم  يالي ظي 
ي الأسةر الز ةاُج الح ةر  ىحال:  منرفة  المنىةو المةراد ال يةال في  ر  ال ةالُك المسةمار 

الالمبةةةيح لةةةذلك أي ةةةا ف ناةةةم    هةةةا  السةةةيالطي: اإلعةةةراكي هالاعةةةد م ال ةةة   مةةةا  ةةةازتا 
 .(8  ((المنىو العدم اإللباس 

الىي ةةةة  ولةةةةو النبلمةةةةات  ويولةةةةو م ال ةةةة  هةةةةذا المبةةةةد ىضةةةةطر  هةةةةد   ةةةةحيحل ذىىةةةةا
 -وذا ح ة  فةي الأةبلم  الب ا   د  يالمراد ُياله  عيو غرض الم أيم ل اإلعرابي 
ي السةةي  مضةةبالطرا بنبلما ةةا اإلعرابيةة  فعىةةا   ةةديمل ال ةة  يرل  -بي  الم ةةا  عيةةو سةة

 ييةةزم حيىئةةذ االىطةةبل  مةةه اإلعةةراك ل  ناةةم المنىةةو المةةرادي أمةةا فةةي هاللةةا  نةةالو:
ذال ي (0  ژ   ڭ  ڭ ڭ ڭ ۓ ژ الهاللةةةةةةةةةةةا:ي (5   ژ   ائ ى ى ې   ې ېژ
حي  أما في هاللىا: ما ذحسه  زيدلي الما مح مبلر ذأ ر مه منىو ا  وذا  ذحسُه زيدد

الى ةي الاالسة  نام  - فعه  السبي  ولةو ف ناةم المنىةو الم  ةالد فةي هةذيه ال ةرأيبيه

                                 
 .833ي 8/53ال  ائص اىظر:  (8)
ي 8/333مغىةةةةي اليبيةةةةك ي ال 8/388لأافيةةةة  الاةةةةافي  اةةةةرح االاىظةةةةر:  .5/2همةةةة  الالامةةةة   (8)

 .3/800ال زاى  األدك 
 .53سالرة الحهي اآلي :  (5)
 .08سالرة ال مري اآلي :  (0)
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 .المنال   عييا هال المنىواأل   ما عدا هذا فذم ا ي ال هال اإلعراك العبلما ا -
المراعا ةةةا عيةةةو ذهمي ةةة  المنىةةةو  يثأ ةةةداله ذه  الىحةةةاة مةةةه هةةةذا المىطيةةة  ى ةةةدال 

و فنةةال  ي ةةدي الأةة   مةةا فسةةد بةةا المنىةةو فنةةال أةة   مةةا  ةةيح بةةا المنىةةف    ال  ديمةةا
ةةك النمةةذي (8  ((مةةردالدل  الىنةةالذ بةةا مةةه وعةةراك يةةثد ي    : اىياللنةةذا ي ةةال  المى   

حأايةة ر عةةه  الهةةذا األمةةر هةةال الةةذي  نةة  سةةيباليا ي ةةال ي (8  ((ولةةو فسةةاد المنىةةو 
ةةةذبةةةي ال طةةةاك األ  ةةةش األأبةةةر ا( فةةةي هاللةةةا  نةةةالو:: وه   س   ۆ ۆ ژ بلمر

ي اللةةةةةةم يةةةةةةثمر بمنىةةةةةةو: بةةةةةةرا ةر؛ لأةةةةةةاله اآليةةةةةة  مأ يةةةةةة  (5   ژ ٴۇ ۈ ۈ
نا عيةو الى ةك عيةو الم ةدري   ي المسيماله يالمئذ بالسبلم عيو المارأيه الال  

المه األم ي  ال ي  ثأ د ي (0   ماع  مه الىحالييه الاه  و ذ ر  عيو   دير ال ن ي
ا ضرالرة منرف  المنىو هب  اإلعراك  ةي البيه مةه ذه  ىحالياةاذيضر مةه  مةا حأةا  الا 
 ڈ ژمةةه هاللةةا  نةةالو:  أبللةة ( ل ظةة  أبةةار طيبةة  الُ ُزاللةةي سةةئ  عةةه وعةةراك 

ف ا : ذ برالىي مةا الأبللة حي ف ةالالا لةا:  (3   ژ   ک ک ڑ ڑ ژ    ژ
ةُ  ي ف ةا : هةي   .وذه  مييةزالالر   وذا لةم يأةه فةينم ذكل فمةا عةبلي ذال ابةهل فمةا س 

ليةة مأ ه مةةه سةةثالا  بةة ه  الىحةةالي  ذ ةةاك فةةيع  ةةك ابةةه هاةةام عيةةو هةةذ  الحأايةة  
ها أاه ذ ط  ال الاك   .(3 مراعاة المنىو عىد اإلعراك الا 

                                 
 .8/33ي الارح الم     0/588اىظر: الم  ضك  (8)
 .8/328اىظر: ال ريد في وعراك ال ريه الم يد  (8)
 .35سالرة ال رهاهي اآلي :  (5)
الال ريةةةد ي 8/33الماةةةأ  وعةةةراك ال ةةةريه ي 5/883الالم  ضةةةك ي 8/583الأ ةةةاك اىظةةةر:  (0)

 .2/032ي الالدر الم اله 3/385ي الالبحر المحيط 3/50
 .88سالرة الىسا ي اآلي :  (3)
اآلي  مه وعراك ذأر المنرباله عد ة ذال ا في الهد  ي383 ي8/382مغىي اليبيك اىظر:  (3)

ي الالأاةةا  8/854 ةةريه ماةةأ  وعةةراك ال: مةة بلر  را ةة  مةةه بيىنةةا مةةا  ط ةة   ابةةه هاةةام.
 .5/342الالدر الم اله ي 8/553ال بياه ي ال 8/343
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لنةا الذال بنةا اةرالطرا  نيةالا عيةو المنةرلك اا رط النيمةا  اللنذا حيه  عييةا ذال 
ف ناةةم المنىةةوي ي ةةال  ابةةه هاةةام: 

نىةةو مةةا عيةةو المنةةرلك ذه ي نةةم م الا ةةكالذال      
نربةةا م ةةردرا ذال مرأ برةةا ي

أي (8  (( را اةةي فةةي بيةةاه اةةرالط المنةةرلك لأ ةةاك الي ةةال  الز 
: ذحدها: الهال ذال   الا ك عييةا ذه ي نةم منىةو    هللا :  الي ك عييا مراعاة ذمالرد

مةةا يريةةد ذه ينربةةا م ةةردرا أةةاه ذال مرأ برةةا هبةة  اإلعةةراك؛ فعىةةا فةةراُع المنىةةو 
ي (8  ((

ي الذىةةا يراعةةي مةةا ي  ضةةيا ظةةاهر ال ةةىاع  الال يراعةةي المنىةةوعيةةو مةةه  الاالذىأةةر 
الال ذد   عيو ذلك ممةا ي (5  بسبك ذلك الي   ليمنربيه ال هامل  يا  ز   األهدامأ يررا م

ةةةةةةةةةراله فةةةةةةةةةي   ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ  وئ وئ ەئ ژ هاللةةةةةةةةةا  نةةةةةةةةةةالو:هالةةةةةةةةةا الىحةةةةةةةةةاة الالم س 

ف ةةد حةةذ رالا مةةه وعةةراك اآليةة  عيةةو مةةا يةةالحي بةةا ظةةاهر الي ةةظ؛ وذا  ي(0 ژۈئ
 طبية  لأةه  مضافرا وليا في م   هذا ال رأيكي ما بند  ذ فان  (  ُينركالغالك ذه 

أله  ؛ الأ رالهال مه ذلك ب  ولو ما هال ذعظم  يهذا هىا يثدي ولو فساد المنىو
ذا أةةاه أةةال ُيضةةا  وال ولةةو مةةا هةةال بنةةضل لةةاي  ذفنةة  ال  ضةةي (  ذلك  ةةار الا 

اللةزم ذه يأةاله سةبحاىا الاحةدرا مةىنمي  نةالو  يهيالمنىو: وه  رب ك هال ذعيم الضال  
( ال الهرةاي بنضةةنا منةةالزل لك ذأةةأبيةةرراي اللةذهللا عةه ذلةةك عيةالاا  ةةها رالا فةةي وعةراك  م 

ةا ىةراهم الفةي الم ابة   .(3 لي  الي ي البنضةنا منةالزل لي  ةدير يثأةداله عيةو ذىةا ذيضر
ا داله الىظةةر فةةي  ةةح  اال يىبغةةي عيةةو المنةةرلك ذه يراعةة فةةي  ي منىرةةو  ةةحيحر

أال  ةة  بةةيه الم ةةدر أععمةةا  مةةا بنةةد  مةةا( الىافيةة  فيمةةا هبينةةاي ذال ي ال ةةىاع 

                                 
 .8/383اىظر: مغىي اليبيك  (8)
 .8/548اىظر: البرهاه في عيالم ال ريه  (8)
 .8/383اىظر: مغىي اليبيك  (5)
 .883سالرة األىنامي اآلي :  (0)
الم ةةاله  ي الالةةدر8/324ي الال ريةةد 8/553ي الالبيةةاه 8/083اىظةةر: أاةة  الماةةأبلت  (3)

3/883. 
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 .(8  الىحال ذلك   ىبيالمنماللا ب
أ ةرة ا ة بل  النيمةا  وه  الىاظر في أ ك وعراك ال ةريه الال  سةير لةي ياحظ  م  

ا ةةة بلفنم فةةي ف ناةةةم المنىةةو لآليةةة ي ولةةو الهةةةذا مةةرد    يفةةي وعةةراك اآليةةةات ال ريىيةة 
 ل سة  يم مننةمولةو ال  الية  الال  ةدير في أ ير مه األحيةاه اللنذا ى دهم يي ثاله 
يةةةث  ر فةةةةي ف ناةةةم المنىةةةةوي هةةةةذا ال ةةةبل  بيةةةىنم فةةةةي اإلعةةةراك ال ال اعةةةدة الىحالي ةةة ي 

ف نامنةم ليمنىةو أمةا ذه  ال ةبل  فةي ذال ذي  ىص د ذأ ر مةه منىةوي ينطي اآلي  ال 
المنىةوي فنةال ذ ة ل لةا يسة ىُد  ال يى    عةهوذه يث  ر في اإلعراكي فاإلعراك 

يةةرد فةةي يه حةة نةةذااللي ُع المنىةةواي الهةةد هيةة : اإلعةةراك فةةرا وليةةا المنةةرلك عىةةد وعرابةة
ه  فةةع ؛بةةيه المنةاىي الال الاعةةد اإلعرابي ةة    ةةاذكل بنةض ال راأيةةك الالنبةةارات مةا فيةةا 

ةك بةالمنىوي  ةم  ُي ةح  ب سيأالهفي هذا األمر الال ر يح ال     ح اإلعةراك ال مس 
فةةةةي ع ةةةةد   بةةةةاكد  عيةةةةو ذلةةةةك فةةةةيالهةةةةد ىةةةةص  ابةةةةُه  ىةةةةي بمةةةةا ي دمةةةةاي  بنرةةةةا لةةةةا ال 
الذلةك ذىةك    هةا  فيةا:  ؛اإلعةراك(فةي   ةاذك المنةاىي ال  سةم ا   بةاكل   ائ ا 

الالمنىةةو م  ةةاذبيه؛ هةةذا يةةدعالك  مةةه المى ةةالر الالمىظةةالم اإلعةةراك    ةد فةةي أ يةةر 
ةةةا مةةةا ذمسةةةأت  بنةةةرالة المنىةةةو ي ولةةةو ذمةةةري الهةةةذا يمىنةةةك مىةةةاي فم ةةةو اع ةةةالرا أبلمر

فةعها ذمأىةك ذه يأةاله    الهةا  فةي مالضة  ي ةر: ي ((الار حت  ل  ةحيح اإلعةراك 
ةةةما  ه أةةةاه   ةةةدير اإلعةةةراك عيةةةو س  تل   سةةةير المنىةةةو فنةةةال مةةةا ال غايةةة  الرا  ي الا 

ييةاي المنىةو عيةو مةا هةال ع   دير اإلعراك م ال را ل  سير المنىةو   ب يةت    سةير
ذ  اي ل مىنا عييك ال ح حت  طري    دير اإلعراك ا: (( ح و ال ي ال  ي الها  ذيضر

الهةذا ذمةرل ي (8  ((ماىنرةا مىةا اح ياةت  لةا  فعذا أاه المنىو م  ضيرا لا الاإلعةراكُ    
في ةال : ال يميةذ ل ارسي مةه هبيةا ُييةم  بةا أ يةرراي يحأةي عىةا أاه اي ا ذبال عيي  ا

هةةةذا مالضةةة ل أةةةاه ذبةةةال عيةةةي  رحمةةةا هللا ين ةةةاد ي الُييةةةم  بةةةا أ يةةةرراي اليبنةةةث عيةةةو    

                                 
فةةي عاةةر  السةةينرض لىةةا هةةذا فةةي الاةةاهد ال ةةاىي .304ي 8/353اىظةةر: مغىةةي اليبيةةك  (8)

 .ذ ىا  دراس ا
 .833ي 5/832ال   8/825اىظر: ال  ائص  (8)
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لطا  الىظر فيا   .(8  ((المرا ن  لاي الا 
فةةةي  ذلةةةكحيةةةث اةةةغيا ابةةةه  ىةةةي ال ةةةال  فةةةي اإلعةةةراك الالمنىةةةو  الهةةةد ذطةةةا 

هةةة مالاضةة   ما بيىنمةةةا مةةه الةةةرالابط ة؛ لةةالب ا ةة   ال  ةةةائص( مثل ا ةةةامةةه  م  ر 
الهد ذر   ذأ ر اآلرا  الم  ي  ي الاألهالا  المس اى ن  ولةو مراعةاة ظةالاهر الال ي  ي 

أةاله عيةو  ى د  يثأدال ال رأيك داله البحث عه سر  مناىينا المناهد ذغراضناي 
اوىما  ي  با مه ذ   المنىو الي ظ  الذه  النةرك  حمة  عيةو ذل اظنةا ي لةا  ادمر

فةاإلعراك عىةد  لةيس عبلمةاتد  ي(8  لمناىينا ح و  ُ سد اإلعراك ل ح   المنىو
ماتل أبلم النةرك فيمةا  ةح  عةىنمي  ىل ظي   فحسكي ذال اى حا ر لس  مةا هةال مىةاُط الا 

بةةعذه هللا  السةةيظنر هةةذا  يياةةااإلباىةة  عىةةا عيةةو ال ةةا ال ةةح  ي ويضةةاح المنىةةو ال 
ةةا بةة ىةةي ابةةه أيةة  ذه  ىةةر  الاةةالاهدي ال دراسةة   ذ ىةةا فةةي  ربط المنىةةو أةةاه من ما

 .ال ريىي  ا لآلياتا باألحأام الىحالي  في  ال ين
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .8/543ي الالبرهاه 5/832اىظر: ال  ائص  (8)
 .8/888الالمح سك ي 5/835ال   8/852اىظر: ال  ائص  (8)
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 ةيف الشواىد القرآني ما احتمل أكثر من وجوٍ إعرابي

 عند ابن جني يف كتابو اخلصائص
 .(1)  ژ گ گ   گ  ژ تعاىل: قوله( 1

 ذربن  ذال ا:عيو   اسئيه(   ل ظراك وعفي  الىحاة ذهالا   ند دتا 
م ةا  ي أةاه( الىاسةح أاله  بةررا لي نة األال  : ذه   مةه بةاك: وم ةا  بةررا  اىيرةاي الا 

ي : أالىةةالا  ةةامنيه الالمنىةةوي مةةه يةةر  ذه  ال بةةر ال ي نةةد د عىةةد هةةذا حيةةالل حةةامضل
ةةةغار الالط ةةةال ي الهةةةال ُسةةةدي ةةة  الال ُ ر  بةةةيه ال ل   بي عيةةةي أةةة األأ ةةةريه الهةةةال هةةةال  رديال  

الابةةةه ابةةةه عطي ةةة  ال ةةةال ز  ي (8  الغيةةةرهم الذبةةةي حي ةةةاه الالزم اةةةريالمأ ةةةي ارسةةةي ال 
الذال ةك ال ارسةي ... أةاله    ابةه هاةام:  ي ي ال (5 ال رطبي ال الالنأبري األىباري 

  اسئيه(  بررا  اىيرا؛ أله   م  المذأر السالم ال يأاله     لما ال ين ة  
 ي(0 ((

ال بةةةةةر ب حةةةةةدهماي بةةةةة  لةةةةةيس  اى ةةةةة  عةةةةةه اةةةةةي ا ذى ةةةةةعيةةةةةو ذه  ابةةةةةه  ىةةةةةي ذأةةةةةر 
 ي اللن   مراد ابه هاام ذىا بنض ال بري الهللا ذعيم.(3  بم مالعنما

ةاس هةال الهةال  ة(يدر  لةة هل  ال ة راأاله ال اىي: ذه   ذبةي الب ةا  ال  ذبةي  ن ةر الىح 
 حي ةةةةةاه ذبةةةةةيال الابةةةةةه األىبةةةةةاري مأ ةةةةةي بنضةةةةةنم أال ةةةةةال ز   ي(3  الال رطبةةةةةي النأبةةةةةري

                                 
 .833ي الأذا سالرة األعرا ي اآلي : 33سالرة الب رةي اآلي :  (8)
الال ريد ي 8/823الالأاا  ي 8/853الماأ  وعراك ال ريه ي 8/838ال  ائص اىظر:  (8)

ي الحااةةةةةةةي  الاةةةةةةةناك 8/080الالةةةةةةةدر الم ةةةةةةةاله ي 8/803الالبحةةةةةةةر المحةةةةةةةيط ي 8/828
8/833. 

ال ةةةةام  ألحأةةةةام ال ي 8/35الال بيةةةةاه ي 8/34الالبيةةةةاه ي 8/838المحةةةةرر الةةةةال يز اىظةةةةر:  (5)
 .8/005ريه ال 

 .8/333اىظر: مغىي اليبيك  (0)
 .8/838اىظر: ال  ائص  (3)
الالةدر ي 8/005الال ةام  ألحأةام ال ةريه ي 8/35ال بيةاه ي ال 8/850وعراك ال ةريه اىظر:  (3)

فةي بنةض ىسةح  ا   اذأر مح    وعراك ال ريه في النامش ذى  هد ال  .8/080الم اله 
اس ذهالأ اك   بررا  اىيرا.ُي ن    ما ي يد ب  اليز الىح 
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 مةةةة   غيةةةةر ع ةةةةبل ي فةةةةي حةةةةيه ذه  هةةةةذاميه؛ أله  ال لةةةةر دة الرد   السةةةةي (8 الغيةةةةرهم
 .(8  ي الالاف ا الاناك في هذاالن بل 

 يىالا(ي الالنام  فيا  أاه(ر في  أال مضمالسم اال أاله حاالر مهال الث: ذه  
الالنأبري الابه األىباري  الابه عطي   مأ يغير الاحد مه الىحاة أ ذ از  ال ال  الهال
 لةة أاه( ذه  نمةة ه ي يةةز الهةةذا عىةد مة   هةا  السةميه:  ي(5  الغيةةرهم حي ةاه ذبةيال 

 .(0  (( في الظرال  الاألحالا 
فيمةا  - الال ا الهذا يأاله حاالر مه الضمير المس أه  في  هردة(الراب : ذه  

الهال األ الد ... ألىا في منىو الماة  ي    ها : ي   ر د با السميه الحد  - ذعيم
: أالىالا ممسال يه في هذ  الحال   .(3  (( ذيا

ةةا ابةةه  ىةةي  لةةيهي الا  ةةار فةةي اآليةة   ف ةةد ذالردالذم  مىنمةةاي األال   الةةال نيه األال 
يىبغةةي ذه يأةةاله   اسةةئيه(  بةةررا ي ةةر لةةة أالىالا(ي الاألال    هلةةر دة(ي فنةةال    ف ةةا : 

ُسةةة أ اللةةةك: هةةةذا حيةةةالل حةةةامضل  ذا  نيةةةت   اسةةةئيه(  بةةةررا  اىيرةةةا ح  ه الذفةةةادي ... الا 
ال الر فةةي ذلةةك الاسةة بند اآل ةةر منةةي (( ة الأالىةةالا  اسةةئيهح ةةو أ ىةةا هةةا : أالىةةالا هلةةر د

ه  ني ا ال  را  لة هلر دة(  غ ر منىا ي ذال  ر  ذه  ال ل    عيو المنىو ف ا :  د را الا 
ًل ذبةةدراي فيأةةاله وذه  ةة  ر  ةةغار   اسةة ال ةة  بمنىةةو ذه   ي(( غيةةر م يةةدة لذل ةةا ال  

 ألىنةةا  اسةةئ ل ؛ فةةي الي ةةظ داله زيةةادة فةةي المنىةةو ا أةةرارر  لةةر دة بالُ ُسةةال  سةةيأاله ال
اليةةةثى لس بةةذلك ذىةةةا لةةال أاىةةةت   اسةةئيه(  ةةة   لةةةة هلر دة(    : اليضةةةي  هةةائبلر ذبةةدراي 

                                 
البحةر المحةيط ال ي 8/825الال ريةد ي 8/34الالبيةاه ي 8/853ماأ  وعةراك ال ةريه اىظر:  (8)

8/803. 
 .8/833ي الحااي  الاناك 8/080اىظر: الدر الم اله  (8)
ي 8/34الالبيةةةةةاه ي 8/838الالمحةةةةةرر الةةةةةال يز ي 8/853ماةةةةةأ  وعةةةةةراك ال ةةةةةريه اىظةةةةةر:  (5)

البحةةةر المحةةةيط ال ي 8/825الال ريةةةد ي 8/005ال ةةةام  ألحأةةةام ال ةةةريه ال ي 8/35الال بيةةةاه 
8/803. 

 .8/083اىظر: الدر الم اله  (0)
 الم در ى سا. (3)
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هلر دة  اسئ ي الفي ذه لم ُي رذ بذلك الب ة  داللة  عيةو ذىةا  :لأاه األ ي  ذه يأاله
ه أةةةاه هةةةةد ي ةةةالز ذه يأةةةةاله   اسةةةئيه(  ةةةة   لةةةة هلر دة( عيةةةةو لةةةيس بال ةةةة  ي الا 

هةةال  ةةائز المنىةةو؛ وذا أةةاه المنىةةو ذىنةةا هةةي هةةم فةةي المنىةةوي وال ذه  هةةذا وىمةةا 
ي ةظي فأية  الهةد سةب  ي ب  الال ا ذه يأةاله ال ة را لةال أةاه عيةو الالليس بالال ا

نا  ال    ها  ي الهللا ذعيم.(8  ((هىا ض 
 .(2)  ژ ہ  ہ ہ ہ ۀ ژ تعاىل: قوله (2

 أيمةةةة فةةةةي وعةةةةراك  الىحةةةةالي ةةةةبل  الولةةةةو ذاةةةةار ابةةةةه  ىةةةةي فةةةةي   ائ ةةةةا 
 :هالليه هماذأر في وعرابنا ال ي في اآلي   الانر(

ري اليأةاله الم نةال  ذىا  األال  : نلد ( ح ض  مى الكل عيو الظرفي ي الالمراد بة ا 
ر  ذال البيةةد  فةةي الاةةنري الهةةال هةةال   ةةنلد  مةةىأم الةةةمل ا بةةا محةةذالفراي الال  ةةدير: فمةةه ا 
ةةةةةاس الذبةةةةةي عيةةةةةي المأ ةةةةةي الالزم اةةةةةري الالبةةةةةاهاللي الابةةةةةه  ال منةةةةةالر أةةةةةالمبر د الالىح 

ةة نم فةةي ذ ذىةةا لةةال ذُعةةرك عيةةو لةةك األىبةةاري الالنأبةةري الذبةةي حي ةةاه الغيةةرهمي الح  
ةةةا فةةةي حةةة   ال ةةةالم  لأةةةاهالم نالليةةة  أمةةةا يةةةرا  ذ ةةةحاك ال ةةةال  اآل ةةةر  الا برةةةا الزمر

اةةندُت  يأةةاله م نةةالالر بةةا أمةةا   ةةال :ي ةةالز ذه فةةبل المةةريض الالمسةةافر الالم ةةيمي 
ال ةةالم ه الاةةنري الالةةذي ييزمةةا المةةريض الالمسةةافر الالم ةةيم ياةةندال ال منةة ؛ أله  

االحاضر بالةمل ا الم يم وىما هال   .(5  ر وذا أاه  حيحر
ي مةةةه الىحةةةاة البةةةا هةةةا   ماعةةة  مى ةةةالكل عيةةةو ذىةةةا م نةةةال  بةةةايذىةةةا : ال ةةةاىي

                                 
 .838ي 8/834اىظر: ال  ائص  (8)
 .823سالرة الب رةي اآلي :  (8)
ي 538ي الف ةةةا اليغةةة  لي نةةةالبي ص8/533ي الال  ةةةائص 8/823اىظةةةر: وعةةةراك ال ةةةريه  (5)

ي 8/852ي الأاةةةةة  الماةةةةةأبلت 8/553ي الالأاةةةةةا  8/838الماةةةةةأ  وعةةةةةراك ال ةةةةةريه 
ي الال ةةةام  ألحأةةةام ال ةةةريه 8/033ي الال ريةةةد 8/800ي الالبيةةةاه 8/25الالمحةةةرر الةةةال يز 

ي الحااةي  8/825ي الالةدر الم ةاله 8/08ي الالبحر المحيط 8/838ي الال بياه 8/833
 .8/833الاناك 
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ةةا ي (8   ريه أاآللالسةةي الابةةه عااةةالربنةةض الم ةة  ال ةةال ز  ةةنلد    ضةةميهعيةةو وم   ( ا 
يلةةم   ةةاال ي منىةةو: ع  م  هامةة  المضةةا  وليةةا م امةةاالعيةةو حةةذ   ا    ةةدير : ال ي مضةةا  الا 

: ب اللا ال  دير ال اىيالغير  ضن   السميه هد ال  يد ال  الانري ذال هبل  الانر
ةة :الهةةذا ضةةني ل لةةال نيه: ذحةةدهما    ي وىمةةا   ةةال : نل ذىةةك ال   ةةال : ا  دُت النةةبل  

ي اللةةيس  الال ةةاىي: ذىةةا أةةاه ييةةزم ال ةةالم  أةة    ياةةاهدُت النةةبل  ةةنلد  النةةبل   مةةه ا 
 .(8  (( أذلك

ا الهد الحةا   مه هبية  حةذ  نا نياآلي  عيو ال ال  األ يري ال ابه  ىي  ال  
ةنلد  الاةنر  مةىأم    : أمةا هةا  الظر ي الال  ةديرال  ا بالغرةا فةي م ةرد مةه ا   ةحيحر
ةةا مةةا ذ زىةا  مةةه حةةذ  الحةا  ي ةمافيا  ا لةةم ا دل ةةت الداللةة  ... فطري ةةا ذىةة ... ف م 

ةةا لةةال ع  عييةةا مةةه اإل الحةةا  مةةه هةةذ   تا ي ةةرل  مةةاع الالسةةى    ةةاز حذفةةا    ي رةةاي الذم 
ل ةم ا  از حةذ  الحةا  عيةو ال ةا ال  ر د األمر دالىنا  يال ريى 

 ال ينةا ي الدلية  ((
 الى ك عيو الم ناللي 

رحمةا ذبةال عيةي  الأةاه   ذبةي عيةيي هةا :  رذيالم ال   لما ذأر  مةه   نالمُ م
هللا ير  ذه  ى ك  الانر( هىا وىما هال عيو الظر ي اليذهك ولو ذه  الم نةال  

 : ر  في هذا الانر فيا محذال ي ذيا نلد  مىأم الةمل ا  .(5(( ي مافمه ا 
مه عرابي الالمنىو اه مام ابه  ىي بالربط بيه الال ا اإللىا يظنر مه هىا ف

ةةد مةةا ذهةةك وليةةاائه ي ةةر ل   ةةال ر  ةةبل   راض ذ ةةحاك المةةذهك  اعي فةةال ةةي  نض 
   ۓ ے     ے ھ ھ ھ ژ : مةةةام اآليةةة مةةةه  المنىةةةو الظةةةاهراألال  يدفنةةةا 

ةةا،  ژ ﮴﮳  ﮲  ۓ يلةةم  ال م ةةي  الذيضر ةةنلد ( بمنىةةو ع  مةةا أبمنىةةو رذ ي   ا 

                                 
ي الرالح 8/825ي الالةةةةةةدر الم ةةةةةةاله 8/08ي الالبحةةةةةةر المحةةةةةةيط 8/838اىظةةةةةةر: ال بيةةةةةةاه  (8)

 .8/830الال ىالير  ي الال حرير8/38 ناىيالم
 .8/08ي الالبحر المحيط 8/838ال بياه اىظر: . ال 8/825الدر الم اله  (8)
 .524ي 8/533اىظر: ال  ائص  (5)
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ي (8  ژ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ    ٹ  ٹ  ٹ    ٹ ٿ  ٿ ژ نةةالو:  هاللةةافةةي 
 الهللا ذعيم.

 .(2)  ژ ۉ ۉ    ۅ ۅ ژ تعاىل: قوله( 3
 :ي هييرا  س  الىحاة في وعراك اآلي  الساب   عيو ا  ي  
مةةه ال ةةاىيي   ةةدير : اللأةةه  البلةةر   مضةةا د  ذه يأةةاله فةةي الأةةبلم حةةذ ُ األال  : 

الاأل  ةةةش  الال ةةةرا  هطةةةرك سةةةيباليا الا  يةةةار ي ال بنةةةا   ةةةريه ةةةوي الهةةةال مةةةه ا بلةةةر  
 .(5  غيرهمال الابه هاام الزم اري ال الالمبر د 

مةه ا  ةوي  اللأةه  ذا البلةر ل مةه األال  ي الال  ةدير:  فيا ال اىي: ذه يأاله الحذ ُ 
اجذبال وسحا   ما ذهك ولياالهال   .(0  الالباهاللي الز  

( بمنىةو: البةار  ال الث:  (ي العيةو ي اسةم فاعة  مةه  ب ةر  ي ب ةر  فنةال بلةر  ذه   البلةر 
( مةه  ة ات األعيةاهي أ ىةا هذا ال  يح اج الأبلم ولو حذ د ال  الية ؛ أله   البلةر 

المأ ةةةي  السةةةيرافيال  عبيةةةدة الهةةةال هةةةال  ذبةةةيمةةةه ا  ةةةوي هيةةة : اللأةةةه  الاةةة ص البلةةةر  
د  (3  ال يسي يا ي ال نض  ل  ال  ال  ( باأللهرا ة مه هرذ  ال   .(3   أله  الب ار 

                                 
 .82سالرة ي  عمراهي اآلي :  (8)
 .823 سالرة الب رةي اآلي : (8)
ي 5/858الالم  ضةةةةةةةك ي 535ي 8/502المنةةةةةةةاىي األ  ةةةةةةةش ي 8/888اىظةةةةةةةر: الأ ةةةةةةةاك  (5)

ةةةةةةاج المنةةةةةةاىي اي 8/882الالأامةةةةةة   الالمحةةةةةةرر ي 508ي 8/554الالأاةةةةةةا  ي 8/835لز  
الالبحةةةةر المحةةةةيط ي 8/852الال ةةةةام  ألحأةةةةام ال ةةةةريه ي 8/053الال ريةةةةد ي 8/33الةةةةال يز 

الرالح المنةةةةاىي ي 8/380 ال   8/838 المغىةةةةي اليبيةةةةكي 8/803الالةةةةدر الم ةةةةاله ي 8/5
 .30ي 8/03

الال ةةةام  ألحأةةةام ال ةةةريه ي 8/883 الأاةةة  الماةةةأبلت ي8/803منةةةاىي ال ةةةريه اىظةةةر:  (0)
 .8/5البحر المحيط ال ي 8/853

الماةةةةةأ  وعةةةةةراك ال ةةةةةريه  ي0/820اةةةةةرح الأ ةةةةةاك ي ال 32ي 8/33م ةةةةةاز ال ةةةةةريه اىظةةةةةر:  (3)
 .8/5ي الالبحر المحيط 8/853الال ام  ألحأام ال ريه ي 8/833

 .8/803ي الالدر الم اله 8/053ال ريد ي ال 8/554الأاا  اىظر:  (3)
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يليالم ةةةدر عيةةةو الاةةة ص  وطةةةبل  ذه  الرابةةة :   مبالغةةة ي ىحةةةال: ر ةةة ل عةةةدا ل
( ب ة ح ال ةريه : لةال أىةُت ممةه ي ةرذ الُيحأو عه المبر د ذىا ها  ل ةرذُت  اللأةه  الب ةر 

( اسم فاع  ي  ي  ارةر عيو البا  ىما ها  ذلك أله   الب ر  فاعل  ال ارةر عيةو زى  ي الا 
ةة  سةةى   ؛ ألىةةا منيةةالمل ذه  ال ةةرا ات عةةه المبةةر د ال ي ةةح  المحأةةي  ي اللنةة   ال ةةال  ف نا

 .(8  الليست ا  ياررا م  بن  مرالي  
: ال ةةةةامس:  ي ذيا ذه  الم ةةةةدر الهةةةة  مالهةةةة  اسةةةةم ال اعةةةة ي ىحةةةةال: ر ةةةة ل عةةةةدا ل

ي أمةةا ي ةة  اسةةم ال اعةة  مالهنةةةاي ىحةةال:  ةةا الهةةد هنةةد الىةةاُس عةةاد ل ي الهةةةذا رذي ذهائمر
 .(8  الأالفييه

ي فُ نةةة   بلةةةراا( ذىةةةا محةةةذال ل  السةةةادس: اد عةةةا ُ  ةةة ي الذه  ذ ةةةيا: بةةةار   يمةةةه فاعل
ر   ( الذ ةةةينر  اله ةةة أةةةة سل يالهةةةار  : سةةةار  االر ك  ي الا  يةةةار  ذبةةةي حي ةةةاهالهةةةال هةةةال   الراك 

 .(5  الالاف ا السميه
لةم يةذأر مةه اآلرا  لال ةدىا ذىةا  فةي أ ابةا ابةه  ىةي مةا هالةا ر نىةا ولةولةال ال 

لةةيهي  الاألال   ذ ةةالد؛      مىنمةةاي ف ةةا : ا  ةةار األال  هةةد ال السةةاب   سةةال  الةةرذييه األال 
أله  ؛ المب ةةدوأله  حةةذ  المضةةا  ضةةركل مةةه اال  سةةاعي الال بةةر ذاللةةو بةةذلك مةةه 

في هذا الابه هاام ي الذي د  ابه األ ير (0(( اال  ساع باألع از ذاللو مىا بال دالر
 .(3 الم  ار هذا الرذي

مراعةاة هةال فةي اآلية  ولو ال  دير  ابه  ىي الغير  الذي ذحالجالهأذا ىر  ذه  
( منىر  ؛م ال اعدة الىحالي  نا الم ر  ك عيو ف   المنىو  يي اسةمل و مه المنةاىأله   البر 

                                 
الالبحر ي 8/853الال ام  ألحأام ال ريه ي 8/554الأاا  ي ال 5/858ك الم  ضاىظر:  (8)

 .8/883ي الال حرير الال ىالير 8/803الالدر الم اله ي 8/5المحيط 
 .8/803اىظر: الدر الم اله  (8)
 .8/803ال   8/00الدر الم اله ال  ي30 ي8/5البحر المحيط اىظر:  (5)
 .8/842ر سا ي الال   8/883المح سك . الاىظر: 8/530ال  ائص  (0)
 .8/830ي المغىي اليبيك 8/833اىظر: الم   السائر  (3)
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وال عيةو  ذال    ة  ر عىا باسم ذاتد ذه ي ب   ال ي حفنال م دري ال لي يري   ام ل 
 الأةذلكي هىةا فةي  ال يةا اآلية   نةد دت ذهةالالنمي اللنةذا (8  الالمبالغة  سبي  الم ةاز

 پ پ ٻ ٻ  ٻ ٻ ژ لناي ذعىةي هاللةا  نةالو:الماابن   في اآلي  األ ر 

 ي الهللا ذعيم.(8  اآلي  ژ ...ٺ ڀ   ڀ ڀ  ڀ پ پ
 .(3)  ژ يب ىب مب ژ تعاىل: قوله (4

ةة الاةةالاهد ال ريىيةة  ال ةةي  ذأ ةةرُينةةد  هةةذا الاةةاهد مةةه   نةةاالىحةةاة فةةي وعراب  الس 
المةةةةرد  هةةةةذا اال ةةةة بل  هةةةةال ذه  المةةةةراد بةةةةة الب ياه( فةةةةي اآليةةةة : الال ةةةة  ي ال ال يننةةةةا

 ي نيةا اسةمرا غيةر ظةر  (3  بةالرف   فمةه هةرذ ي (0 نال مه األضةداد فاال  ماعي ال 
ةةا ي فنةةا بةةافر  الذسةةىد وليةةا ال نةة     لةةم - ذهةةالا  سةةبن بالى ةةك فيح مةة   مةةه هةةرذ الذم 

 :هي - مىنا يذأر ابه  ىي سال  ا ىيه
ىمةةا ال  يفاعةة ل ذىةةا األال  :  ي أمةةا ح ةة  فةةي ىةةي إلضةةاف ا ولةةو غيةةر المةة مأهبُ ا 
  ڭ ڭ ڭ  ڭ  ۓ ژ   ( المرفةةةةةةالع فةةةةةةي هاللةةةةةةا  نةةةةةةالو: ةةةةةةاب  لةةةةةةة ح   ( ال اةةةةةةفةةةةةة ح  مل 

                                 
البحةةةةةر ال ي 8/053الال ريةةةةةد ي 8/805ي الال بيةةةةةاه 8/833ماةةةةةأ  وعةةةةةراك ال ةةةةةريه اىظةةةةةر:  (8)

 .8/5المحيط 
 ال   8/840 ال  ةةةائصال ي 5/883الالم  ضةةةك ي 8/553الأ ةةةاك : فةةةي المسةةة ل را ةةة  ال 
الار اةةةةا  ي 8/830الاةةةةرح الرضةةةةي ي 8/843الذمةةةةالي ابةةةةه الاةةةة ري  ي838ي 5/838

ي ال زاىةةةةة  األدك 8/558ي الاةةةةةرح ال  ةةةةةريح 8/883المسةةةةةاعد ال ي  5/8853 الضةةةةةرك
8/058. 

 .833سالرة الب رةي اآلي :  (8)
 .30سالرة األىنامي اآلي :  (5)
الذبةةي الطي ةةك اليغةةالي ي 33ص األىبةةاريابه أةة :األضةةدادأ ةةك ال ي 2/524اىظةةر: النةةيه  (0)

 ي الغيرهما.33ص
وعةةةراك : را ةةة ىةةةاف  الالأسةةةائي بالى ةةةك. عا ةةةم ال بةةةالرف ي الهةةةرذ هةةةرا ة  منةةةالر السةةةبن   (3)

ةي ال 8/830ال را ات السب   ي الال ةام  ألحأةام ال ةريه 8/004الأاة  ي ال 5/533  الح  
 .3/02ي الالدر الم اله 0/828 المحيط ي الالبحر3/05
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 .(8 ژۇ
ةةةبلر لةةةا عيةةةو ذغيةةةك  ب ةةةي عيةةةو حالةةةا مى ةةةالبرالأىةةةا  يفاعةةة ل ذىةةةا  ال ةةةاىي: حما

ي مةه اسة نمالنم وي ةا  ظرفرةا نةمأبلمريرا عيو ما يأةاله عييةا فةي ذأ ةر ال  ذحالالاي
 ى ې  ې ې ې ژ أمةةةةا فةةةةي هاللةةةةا  نةةةةالو: ياللنةةةةذا لزم اةةةةا ف حةةةة  الظةةةةر 

{هاللا: أما في هرا ة مه هرذ ي ال (8 ژى ُ  ب ياى ُأما الهةذا ليم نةال ي  بالبىا  (5 }ُي ا  
 .(0 مذهك ذبي الحسه األ  ش 

ينةةةالد عيةةةو اال  ةةةا   الفاعيةةةا مضةةةمرل  يمأةةةاه مى ةةةالكل  ظةةةر ُ ذىةةةا  ال الةةةث:
ي باال  ةةةا  ماةةةنرةل ل ةةةظ  اةةةرأا (؛ فةةةعه  الاةةةرأ   ممةةةا   ةةةد م عييةةةاي الهةةةالالم نةةةالم 

اسال منالر أ الهال هال أمي بيى  الاالر باُط    ا ُ الالمنىو: ل د   ط   اال الابه  الىح 
ىا السميهُ   الا  ار ي الغيرهم ابه عطي  ال الال ارسي  الاليا   .(3  الحس 

                                 
ي 3/03الةةدر الم ةةاله ي ال 0/828البحةةر المحةةيط الاىظةةر:  .85سةةالرة الةةذارياتي اآليةة :  (8)

 .0/33لاناك الحااي  ا
ي اآلي :  (8)  .88سالرة ال ه 
وعةةةراك : اىظةةةر ىةةةاف .ال الذبةةةي عمةةةرال ابةةةه أ يةةةر . الهةةةي هةةةرا ة 5سةةةالرة المم حىةةة ي اآليةةة :  (5)

الةدر الم ةاله ال ي 343  ال ةرا ات صح   ال ي 3/523  الالح   ي 8/534 ال را ات السب 
84/548. 

ةةةةةةةةةاىظةةةةةةةةةر:  (0) ي 8/834ي الالمح سةةةةةةةةةك 8/538ال  ةةةةةةةةةائص ال  ي3/523ال   5/534  الح  
أاةةةةة  الماةةةةةأبلت ي ال 8/544ماةةةةةأ  وعةةةةةراك ال ةةةةةريه ال ي 8/582ال   8/008الالأاةةةة  

الال ةةةةةةام  ي 8/303الال ريةةةةةةد ي 8/388الال بيةةةةةةاه ي 3/885الالمحةةةةةرر الةةةةةةال يز ي 8/082
ي المغىي اليبيةك 3/02الدر الم اله ال ي 0/828الالبحر المحيط ي 3/05ألحأام ال ريه 

8/383. 
الماأ  وعراك ال ريه ي 8/008الالأا  ي 5/534  الح   ي ال 8/25وعراك ال ريه اىظر:  (3)

ي 8/303الال ريةةةةةةةد ي 8/388الال بيةةةةةةةاه ي 3/885الالمحةةةةةةةرر الةةةةةةةال يز ي 8/833ال ةةةةةةةريه 
ي 3/02الةةةةدر الم ةةةةاله ال ي 0/825الالبحةةةةر المحةةةةيط ي 3/05الال ةةةةام  ألحأةةةةام ال ةةةةريه 

 .0/33الحااي  الاناك 
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هامةةةةةتا م ةةةةةام ال اعةةةةة   محذالفةةةةة د  ب ةةةةة  د  مأةةةةةاه م ني ةةةةة ل  ظةةةةةر ُ ذىةةةةةا  الرابةةةةة :
ابةةه البةاهاللي ال ي الهةةال هةال  المحةذال ي الال  ةدير: ل ةد   ط ةة  ال ة ل ذال اةي ل بيةىأم

ي ةةةةةالز ذه ذبةةةةةي الب ةةةةةا  النأبةةةةةريي الرد   ذبةةةةةال حي ةةةةةاه بةةةةة ه  ال اعةةةةة  ال بةةةةةاري ال األى
؛ أله  أةة  بالحةةذ  عةةه اإلضةةمار ب ةةرالاع منعةةه هةةذا الةةرد  بةة ى ي الُذ يةةك  (8 ُيحةةذ 

 .(8 مال الدد ل ظرا مذأالرد ذال الاحدد مىنما غير 
ل ةد المحذال ي الال  ةدير:  ب ي  المال ال  مأاه م ني  ل  ظر ُ ذىا  ال امس:
ةةد  هةةرا يةةىأم  ط ةة  مةةا ب {ي الهةةذا} :الغيةةر  ابةةه مسةةنالد ةي  نض  ةةا ب ياةةى ُأما  ل   ةةدا     ط ةة   م 

ةاجي الذىأفي اآلي  الذم الناالالأالفييه  ال را  مذهك ؛ ألىةا الغيرهمةا ر  المبةر د الالز  
مةةةة  ب ةةةةةا   ةةةةي اي أمةةةةا ال يحسةةةةه حةةةةذ  بنةةةةةض ال يحسةةةةه حةةةةذ  المال ةةةةال  

 .(5 الأيم 
الفاعيةا م ةدر  يبال نة     ط ة ( م ني ة ل  مأاه مى الكل  ظر ُ ذىا  السادس:

أما   ال :  يبيىأماله  ال  ط      ها : الالمنىو أما الهال رذي الزم اريي ي ال ن 
ذالهةة  ال مةة  بيىنمةةاي عيةةو وسةةىاد ال نةة  ولةةو م ةةدر   : مةة  بةةيه الاةةيئيهي  ريةةد

؛ ألىةةا ((بنةةذا ال  اليةةة     هةةةا  السةةميه: هاللةةةا: ي ((بنةةذا ال  اليةة    بنةةةذا هةةال ل حسةةةهل
لةم ا هةا : ض ذبي حي اه عييا يدف  اع را

الذلةك ذىةا ؛ (( لةيس ب ي ةدذىةا ظةاهر  ال    
لةةةال ذضةةةمر فةةةي    ط ةةة ( ضةةةمير الم ةةةدر الم نةةةالم مىةةةا ل ةةةار ال  ةةةدير:   ط ةةة  

ذا   ط   ال  ط   بيىنم ح   ال لم نةالم هذا ضد  اي ال حيىئذ ال  ال  ط   بيىأمي الا 
                                 

حةةا السةةنييي الابةةه مضةةا يهةةذا مةةذهك ال منةةالري الذهةةك الأسةةائي ولةةو  ةةالاز ذلةةك (8) .  الر  
 .8/833اىظر: النم  

 الالبحةر المحةةيطي 8/338 ال بيةةاهال ي 8/558الالبيةاه ي 8/083أاة  الماةةأبلت اىظةر:  (8)
 .3/883ي الرالح المناىي 0/33ي الحااي  الاناك 3/03الم اله الدر ي ال 0/825

ةةاج ي 503ي 8/838منةةاىي ال ةةرا  اىظةةر:  (5) عةةراك ال ةةرا ات السةةب   ي8/32المنةةاىي الز   الا 
ةةةةي 8/830 ي 8/558الالبيةةةةاه  ي8/082أاةةةة  الماةةةةأبلت ال ي 838 ةةةةرا ات ص  الالح  

الالةةدر الم ةةاله  ي5/838الالبحةةر المحةةيط  ي3/05ال   3/805الال ةةام  ألحأةةام ال ةةريه 
  . بيه( النرالس  اجال ي 0/33الاناك ي الحااي  3/38ال   5/330
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ولةةةةو م ةةةةدر   وه  ال نةةةة  ذسةةةةىدي فيةةةةذلك اح ةةةةاج ذه ي ةةةةال : الالم  ةةةةالد مةةةةه اآليةةةة 
 .(8  بال  الي  المذأالر

 مةةا فةةي ال ةةال أ ه مى ةةالكل م ني ةة ل بال نةة     ط ةة (ذىةةا ظةةرُ  مأةةاالسةةاب : 
(  يالاإلعمةا  ال ىةةازعذه  المسة ل  مةةه بةاك  والي السةاب  الذلةةك ذه     ط ة ( ال ضةة  

ي  نةةاه عيةةو  مةةا أىةة م  زعمةةاله( يطيبةةا فةةاعبلر الألىةةا لةةيس هىةةاك مةةه أبلهمةةا ي ال  
مةة  وضةةمار  ذه  أةاله المسةة ل  مةةه بةةاك وعمةا  ال ةةاىي في ةةالز هريىة   نةةي ه ذلةةكي

مةةةة   مةةةةه بةةةةاك وعمةةةةا  األال   أةةةةاله  ي ذالمةةةةذهك الب ةةةةرييه الهةةةةالي فاعةةةة  األال  
فيمةةا ظنةةر  - حي ةةاه ذبةةال الهةةد زعةةممةةذهك الأةةالفييهي  الهةةال يوضةةمار فاعةة  ال ةةاىي

ي ((ذحدل الهذا وعراكل سنا ل لم ي ىب ا لا     ا : في مم ا   ر د باذه  هذا ال ال   -لي 
بنض األال ةا المنةافو بةه زأري ةا لة ذبال ال رج عرضالالح   ذىا مسبال ل وليا؛ ف د 

ي  م  ع  ك ب اللا: هذ  اآلي في  ال ي هييتا 
بند الذي هد مت  -الفي هذا عىدي    

ال ال ي ر لم ذر ذحدرا هبيةي ذ ةو بةاي الهةال ذه يأةاله  -ذأر  في ذال   هذا ال    
 م  زعمةةاله بيةةىأم الضةة   عةةىأمي أ ىةةا هةةا : الةةذي   اليةُ  الأةةبلم: ل ةةد   ط ةة  مةةا أىةة
ةد ذبةال (8  ((بةا ذمةرأم  لأةم الي ةيحا  م يىة ظما أى م  زعماله   ط   بيىأم في ي الهةد فس 

لةم ي ىب ةا ل سةاد  فاد عةا ي ال ىب نةالا    ف ا : ي الرذيهذا  ي في محاأم ازأري ا الااال 
ى يةالا هةد النيمةا   ي اليمأه ذه ُي اك عه هذا بة ه  (5  ينىي ذبا حي اه ((لا ف رأال  
 اللم يضن  ال .في م ى ا نم  -بغض  الىظر عه هائيا  - هذا ال ال 

الهةد ذأةر ابةه  ىةي مىنةا فةي المسة ل ي  هييةتا ا  ال ةي نذ   مي  األهال البندي ف
 م ابنرةا اةي ا ذبةا عيةي  المةه منةا مىنمةا األ يةرا  ةار ال الال الةثي  ال اىي يهال الل

                                 
الالةةةةدر الم ةةةةاله ي 0/828البحةةةةر المحةةةةيط ال ي 8/803ال ريةةةةد ي ال 8/53الأاةةةةا  اىظةةةةر:  (8)

 .3/883الرالح المناىي ي 0/33الحااي  الاناك  ي8/383ىي اليبيك المغي 3/38
ي 3/34الالةةةةدر الم ةةةةاله ي 0/825البحةةةةر المحةةةةيط ي ال 8/50ال يةةةةيس ال ةةةةالح اىظةةةةر:  (8)

 .3/883ي الرالح المناىي 0/33الحااي  الاناك ي 8/383المغىي اليبيك 
ريه ص (5)  .343اىظر: المحاأم  بيه الم س 
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ال   يب نيةا ظرفرةا مى ةالبرامه  منالر الىحةاةي 
: ل ةد يأةاله ال اعة  مضةمرراي     ذيا

 ذبةيذهك اللةم ي ةال ل مة ي(8  ((أم بيةى   -الىحال ذلك  - ذال الاُلد   ذال الن  ادُ    ط   األمرُ 
ةةا ؛الحسةةه األ  ةةش ي المب ةةدو المال ةةال م ةةام  الال ةة ي  ال ميةة عيةةو وهامةة   هياسر

 مةةه اسةة نمالنا هةةي  ةة   ليمب ةةدو مأاىةةا ذسةةن ُ اسةة نما  ال ميةة  ال ةةي    ف ةةا : 
ا أيزالم ذلك فةي ال اعة ي ألفاعي ؛  ذال ىا ليس ييزم ذه يأاله المب دذ اسمرا محضر

: سةةماُعك بةةا  يةةرل مةةه   ةةر  ولةةو هةةاللنم:  سةةم    بالمنيةةدي   يةةرل مةةه ذه  ةةرا ؛ ذيا
اع مد عيو المنىو م طحبرا منا ال ياس  فنأذا ى د ذه  ابه  ىيي (8  ((رثي ا 

 ذعيم. وعراك اآلي ي الهللاهذ  المر ة في  ال يا 
 .(3)  ژ ىئ     مئ حئ جئ     ی ی ژ تعاىل: قوله (5

عيةةو  (0  ين ةةالك( فةةي بةةا  الا  يةة  الىحةةاة فةةي  ال يةةا هةةرا ة مةةه هةةرذ ب ةة ح 
 :مذهبيه

ألىةةا ممىةةالع مةةه ال  حةة  ب الُ ةةر  عط رةةا عيةةو  بعسةةحا (ي ي األال  : ذىةةا م ةةرالرل 
ةةةةةرىاها بعسةةةةةحا  الين ةةةةةالكي لينيمي ةةةةة  الالن مةةةةة ال ةةةةةر   را  مةةةةةه ال  الال  ةةةةةدير: فبا 
عىةةد سةةيباليا  الهةةال ضةةني ل الهةةال هةةال  الأسةةائي الاأل  ةةش الذبةةي حةةا مي ي وسةةحا 
أمةا فيةا   رهة ر بةيه الم ةرالر المةا ياةرأا الهةال  الةالاال(ي ؛ أله  الغيرهمةا الاأل  ش
الم رالر ذه يأاله مبل ة را  أله  ح    ؛الهذا ال ي الز بيه ال ار  الم رالر يُي ر   

                                 
 .8/538ال  ائص اىظر:  (8)
 لم در ى سا.ا (8)
 .38سالرة هالدي اآلي :  (5)
ال مةه  مب ةدذ؛ عيةو ذىةا ي الهةرذ بةاهي السةبن  بالضةم  الحمةزة الح ةصابةه عةامر  الهي هرا ة (0)

ذال عيو وضمار فنة ي ذال ذىةا مرفةالع  مرفالع بال ار الالم رالر فاع ذىا ي ذال الرا (  بر 
ةةة8/822اىظةةةر: وعةةةراك ال ةةةرا ات السةةةب  عيةةةو ال طةةة  الاالسةةة ئىا .  ي 0/530  ي الالح  

ي الالةةةةدر 3/800ي الالبحةةةةر المحةةةيط 3/33ي الال ةةةام  ألحأةةةةام ال ةةةريه 8/350الالأاةةة  
 .3/883ي الحااي  الاناك 3/533الم اله 
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ي فةةبل ي ةةح  ال  الةةالاال( هىةةاالهةة ي الُيحمةة  عييةةا مةةا ىةةاك مىةةاك حةةر  ال ةةرلي ةةار  
 .(8  وال بععادة الحر  ال ار  حيىئذ ال ر  

 :ذهالا في  ال ينا  بل   ال مى الكي ال اىي: ذىا 
  محمةةةال ل     يالى ةةةكالةةةذي هةةةال  عسةةةحا (ب  عيةةةو مالضةةة  منطةةةال ل ذىةةةا

أ ةاللنم: ي ((عيو المنىوي المنىو: الهباىا لنا وسحا  الالهباىا لنةا ين ةالك 
ُت بزيدد العمرراي  اجي الهال هال مررا الاس ُبند مه ال نيه:   ذبي وسحا  الز  

ةةةبلر  ذحةةدهما: ذه   حةةةر  النطةة  الالمنطةةال  أمةةةا أةةاه فةةةي بةةيه  فيةةا ف ا
ي ة   و وذا  ةاز ي ال اىينما: ذه  النط  عيو المالضة  الالمحة   وىمةا ال ر  

ر( ال  س ط بةاث  مةه المب ةر بةا ظنالر المح   في ف يح الأبلمي ال با  ا 
 .(8 في ال  يح 

  بعسةةحا ( عيةةو  ةةاله م ى ةةباي أ ىةةا هيةة : الالهباىةةا لةةا  عيةةو ذىةةا منطةةال ل 
 ةةةاله م ب ةةةر   ىاعةةةك( عيةةةو طري ةةة  ي وسةةةحا  المةةةه الرا  وسةةةحا  ين ةةةالك

                                 
ي 8/333المنةةاىي األ  ةةش ي 8/88منةةاىي ال ةةرا  ال  ي5/348ال   8/824الأ ةةاك اىظةةر:  (8)

ةةةاج  عةةةراك ال ةةةريه ي 5/38المنةةةاىي الز   عةةةراك ال ةةةرا ات السةةةب  ي 8/835الا   ي8/823الا 
ةة   الأاةة  ي 8/043الماةةأ  وعةةراك ال ةةريه ي 8/353الالأاةة   ي533 ي0/530الالح  

الال ةةةةةةام  ي 5/033الال ريةةةةةةد ي 8/343الال بيةةةةةةاه ي 8/88الالبيةةةةةةاه ي 8/324الماةةةةةةأبلت 
 مغىةةةةيال ي 3/533الالةةةةدر الم ةةةةاله ي 3/800الالبحةةةةر المحةةةةيط ي 3/33ألحأةةةةام ال ةةةةريه 

 .3/883ي الحااي  الاناك 8/033 اليبيك
ةةةةةاج منةةةةةاىي الز اىظةةةةةر:  (8) ةةةةةي 5/38   ماةةةةةأ  وعةةةةةراك ال ةةةةةريه ال ي 503  ال ةةةةةرا ات صالح  

ةةةةةي 8/043 ي 5/033الال ريةةةةةد ي 8/343الال بيةةةةةاه ي 8/353الالأاةةةةة  ي 0/533  الالح  
ي الرالح 3/883الحااةةي  الاةةةناك ي 3/533الالةةدر الم ةةاله  ي3/800الالبحةةر المحةةيط 

 .88/32المناىي 
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 :(8  هاللاال الد البا  في  بر ليس في 
  ُرَاابُ َاانْيٍ َوََل نَاِعٍب ِإَلا بِب َ  ريَة  ُمْصِلِحنَي َعشِ وا لَْيسُ َمَشائِيُم 

طةة  عيةةو ال ةةاله م اةةاذ  ال يى ةةاس الهةةد ُرد  بةة ه  النالهةةال هةةال  الزم اةةريي 
 .(8 عييا م  ال الد غير  

  الهباىةةةةةةاي د   عييةةةةةةا :    ةةةةةةدير  محةةةةةةذال د  مضةةةةةةمرد بةةةةةةا ل نةةةةةة   ذىةةةةةةا م نةةةةةةال ل
ةةرىاها( ي ؛ أله  الباةةةارة مةةةه هللا عةةز  ال ةةة   بالاةةةي  فةةي منىةةةو النبةةة  فبا 

ةاس ي مةىنم الار ضةال  النيمةا ها  با ذأ ر  م يهل ال ال الهال  الال ارسةي الىح 
 .(5  الغيرهم الالسميه حي اه الذبال ال رطبيال الالنأبري  الابه عطي المأ ي 
م نةالم الأمةا هةال األال   رذي المةذهك  ضةن  ي ابه  ىةي ى ةد ولو البالر الع 

ي أاله  ين الك( فةي مالضة  الهال مه ظاهر أبلماي  ي س  ةنك األ ةذ بةاالي ةر 
ىمةا أاىةت اآلية  ذ ةنك  ي  ةا  ال ةالم مةه ذىةا م ةرالر المالضة العييا    : ف ا  ي الا 

ىةاك عةه ال ةار  الةذي الةذي هةال  الةالاال( ه هلب ة  ذه  حةر  النطة  مىنةا م  ذرا مة
ي الهةال  بعسةحا ( ... الال ةار  ال ي ةالز ف ةيا مةه م ةرالر هاللةا: هال  البا ( في 

الهةةةال ذهةةةبح مىةةةا بةةةيه المضةةةا   ... فةةةي اآليةةة  هةةةد ف ةةة  بةةةيه الةةةالاال ال ين ةةةالك(
مار عضةةالم ناللي ةة  بعيةةو  ذه يأةةاله مالضةةنا الى ةةك ا  ةةارال  ي(( الالمضةةا  وليةةا

ةفل  المةذهك ال ةةاىي؛ أله  المنىةةو مةةه  ذ ةةحاك الةرذي ال الةةث ار ضةةا الفةة  مةا  ي نا
                                 

ي 543ي 8/833 ةةةاك الأفةةةي:  اليربةةةالعي الص الريةةةاحي ةةةالطاليةةة ي الهةةةال لؤلالبيةةةت مةةةه  (8)
ةةي 8/835الاإلى ةةا   ي ال زاىةة  8/238ي الاةةرح اةةالاهد المغىةةي 8/38  الاةةرح الم   

 .0/832األدك 
المغىةةي ي 3/533الالةةدر الم ةةاله ي 3/800الالبحةةر المحةةيط ي 8/828 الأاةةا اىظةةر:  (8)

 .88/32ي الرالح المناىي 3/883الحااي  الاناك  ي8/032اليبيك 
ةةالالحي 8/835وعةةراك ال ةةريه اىظةةر:  (5) ةةي 0/533     الالأاةة  ي 503  ال ةةرا ات صالح  

ي 3/33ال ام  ألحأام ال ةريه ال ي 8/343الال بياه ي 3/823الالمحرر الال يز ي 8/353
الرالح  ي8/033المغىةةةةي اليبيةةةةك ي 3/533الالةةةةدر الم ةةةةاله ي 3/800الالبحةةةةر المحةةةةيط 

 .88/32المناىي 



 توجوهات ابن جنّي اإلعرابوة للشواهد القرآىوة املحتملة غري وجه

 يف كتابه )اخلصائص( مجًعا ودراسةً 

 

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿5238﴾  
  

   ف ةا :  عىةد  هةذا ال ال يةايي  ضةياه الىحالي   ال اعدة اس حضار الم ر  ك عيو 
ةةب ل  الاألحسةةه عىةةدي فةةي  ين ةةالك( ... ذه يأةةاله فةةي مالضةة  ى ةةكد  ي   مضةةمرد نا

ةةرىاها بعسةةحا ( : الي يىاد   عييةةا هاللةةا:  فبا  هةةا ين ةةالكي فةةعذا فنيةةت  ذلةةك لةةم ي ذيا
 ي الهللا ذعيم.(8  ((يأه فيا ف ا ل بيه ال ار  الالم رالري فاعرفا 

 .(2)  ژ ې ې  ۉ  ۉ ژ تعاىل: قوله (6
ا الي ظ الالاحةد ولةو  اس اند ابه  ىي بنذ  اآلي  في منرض حدي ا عه  ال  

 ةةةر  ل ظةةةا عيةةةو  ةةةالرة الهةةةال يح مةةة  ذه يأةةةاله عيةةةو غيرهةةةاي فمنىيةةةيه ا ىةةةيهي 
(ي هىةةةا  ةةةالد  فةةةي اآليةةة  الم   ذ ةةةيناف ةةةد  نةةةد دتا يرا  الىحةةةاة فةةةي ل ظةةة   اليأةةة ه 

 المنىاها عيو الىحال اآل ي:
: (ي الهي اسم فن  مضارع بمنىو: ذ   ذال الر ( مى  ي  عه  أ ه  ي كُ    عا ذه   ال يا

الم ىةةةد م وذا ذظنةةةر ىدام ةةةاي  ةةةم  هةةةا  مب ةةةدئرا:  أ ىةةةا ال ُي يةةةح الهةةةي أيمةةة  ي اللنةةةا 
( لأ ةةرة االسةة نما ي الالأةةا  لالأةةافراله( وال ذىةةا ذهةةك  ي اةةبيا الدا يةة  عيةةو  ذه 

الب ةةةةرييهي العيةةةةو رذسةةةةنم  الهةةةةذا مةةةةذهك يمىنةةةةا منىةةةةا  ال ةةةةارتا لي بةةةةر الال ةةةةي  ه
 .(5  الىحاة ذأ رالالاف نما في هذا  الاي ا ال يي ي سيباليا

بمنىةةو: لي نييةة   الأةةا ( الأمةةا فةةي المةةذهك السةةاب ي مى  ةةي  ذىنةةا   اىيرةةا:
ىةةاي  ( ال الألل ى ةةا ال ُي يةةح الأةةافرالهي فةةي  برهةةا م ةةرالرة بنةةاي مةةا  ذه  ةةُك ألل : ذ عا   ذيا

                                 
 .533ي 8/533 اىظر: ال  ائص (8)
 .28سالرة ال  صي اآلي :  (8)
ةةةةاج ي 8/588المنةةةةاىي ال ةةةةرا   ي8/830 الأ ةةةةاكي ال 2/005النةةةةيه ظةةةةر: اى (5) المنةةةةاىي الز  

ةةةةةاس ي 0/833 عةةةةةراك الىح  الذمةةةةةالي ابةةةةةه ي 8/848الماةةةةةأ  وعةةةةةراك ال ةةةةةريه ي 5/800الا 
الالبيةاه ي 8/8458الأاة  الماةأبلت ي 88/835الالمحةرر الةال يز ي 8/825الا ري 

ي 85/582ل ةةةةةريه ألحأةةةةةام االال ةةةةةام  ي 3/838الال ريةةةةةد ي 8/8483ي الال بيةةةةةاه 8/853
ي المغىةةي اليبيةةك 535الال ىةةو الةةداىي صي 3/853الالبحةةر المحةةيط ي 8/383الالبسةة اه 

 .84/880الرالح المناىي ي 3/22الحااي  الاناك ي 8/533
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)  .(8  ي الهد  ال ز هذا الزم اريالعييا ي ني   ال ار  الالم رالر بةل ال يا
ياةةك( أيمةة  برذذىنةةا   ال رةةا: ا ال ُي يةةح حةةر   طةةاكي ال ذى ةة (الأةةا سةةناي ال  ال 

ياةةك اعيةةم ذىةةا ال يُ الال  ةةديرالأةةافراله( منماللةة ل ل نةة  محةةذال ي   يةةح الأةةافرالهي : ال 
  دير ال الهذا ي الهد ضن  ا ذبال الب ا ؛ أله  (8  الهذا مذهك ذبي الحسه األ  ش

 .(5 سائغ في أ  مالض  غير ىظير لاي الهال 
ي ك(ي الحذفتا مىنا البلم رابنرا: يا ي الالأا  ضمير في لأ رة االس نما  ذىنا  ال 

 يةةح الأةةافراله( العيةةو هةةذا فنةةي أيمةة   حةةز هي ال ذى ةةا ال يُ محةة    ةةر  باإلضةةاف ي 
ا  يايك اعيةم ذىةا ال ُي يةح الأةافرالهي ذيضر الهةذا منمالل ل ل ن  محذال ي أ ىا ها : ال 
ي الىسةبا ال نيةك الغيةرهم الهطرك الذبي حةا ماليالىس الأسائي ذبي عمرال ال مذهك 

ةةاج ذبةةال وسةةحا    ط ةة الهةةد  ي(0  الأةةالفييه ولةةو الزم اةةري ي هةةذا ال ةةال الغيةةر  الز  
ذ  الةةبلم مةةه هةةذا ال ُينةةر ي الألىةةا ي ةةك ذه أله  حةة؛ ب ىةةا غيةةطل عظةةيمل  الال ةة ا

                                 
الالبحةةةةةر ي 3/835الال ريةةةةةد ي 8/820الذمةةةةةالي ابةةةةةه الاةةةةة ري ي 5/835الأاةةةةةا  اىظةةةةةر:  (8)

 سةكىُ الهةد  .83/833 الاليبةاك البةه عةاد ي 2/333الالةدر الم ةاله ي 3/853المحيط 
المغىةةةي ي 535الال ىةةةو الةةةداىي صي 8/833أل  ةةةش فةةةي المح سةةةك هةةةذا الةةةرذي ولةةةو ا

لرذيةةا فةةي  ال ةةي عرضةةتا  الهةةال م ةةال ل لمةةا هةةال مةةذأالر فةةي الم ةةادري 8/533اليبيةةك 
 .المس ل 

ي 8/8458أا  الماأبلت ي ال 825ال احبي صي ال 838ي 5/08ال  ائص اىظر:  (8)
ي 2/332الالةدر الم ةاله ي 3/853البحةر المحةيط ال ي 3/838ال ريد ال ي 8/853الالبياه 

 .84/880ي الرالح المناىي 83/832 اليباك البه عاد ال 
 .8/8483اىظر: ال بياه  (5)
ي 8/820الذمةةةةةالي ابةةةةةه الاةةةةة ري ي 5/835الأاةةةةةا  ي ال 8/588منةةةةةاىي ال ةةةةةرا  اىظةةةةةر:  (0)

الالبحةةةةةر المحةةةةةيط ي 85/583الال ةةةةةام  ألحأةةةةةام ال ةةةةةريه ي 88/835الالمحةةةةةرر الةةةةةال يز 
ي 2/332الالةةةةةةدر الم ةةةةةةاله ي 535صالال ىةةةةةةو الةةةةةةداىي ي 8/380الالبسةةةةةة اه  ي3/853

ي 5/532ي الاةةةرح األاةةةمالىي 83/832 اليبةةةاك البةةةه عةةةاد ال ي 8/533المغىةةةي اليبيةةةك 
 .84/823الال حرير الال ىالير ي 84/880الرالح المناىي ي 3/22الحااي  الاناك 
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( مأسالرة  .(8 وذا ال اي  يال ك ف حنا  ؛ أاله همزة  ذه 
ا: حأةا  المةاالردي عةه الى  ةاشي  نمةا مزيةدةل فينةايذه  اليا  الالأةا  أي ي  امسر
: الذىةةةةاي  ةةةةا فيمةةةةا رالا  ذال اليةةةةا  الحةةةةدهاي ذيا ي عةةةةه ابةةةةه عيسةةةةوي ذيضر : الأةةةة ه  ذيا

 .(8  ىا ال ُي يح الأافراله: الاعيمالا ذفي أ  د  الالمنىو
ةةا: هةةد ي ال ال ُي  ةة  بنضةةنا مةةه بنةةض يذىنةةا أيمةة  بسةةيط  غيةةر مرأ بةة  سادسر

با ابه  رير الطبريي الفره د منا ولو ذبي زيدهذا ال ال   زيعُ  ياأ   ى  فةة يال ال  ( ا ال 
ةةا  ةةر ي ذىةةا ي المنىاهةةا: ذلةةم   ةةر  م   ةةي أيمةة  مسةة  ي   نةةا أي   ي الهيةة : وىنةةا ذىةةا ذال ذم 

يرم ر لكبمنىو: رح ما  .(5  ي أذا هالا ابه ه يب ي في لغ  حل
الال ةة بل  هةةذ  ال  ةةادير ا  يةة  ال ةةر ا  فةةي الالهةة  عيينةةاي فةةال منالر ي  ةةاله 

ةةةةك(ي ةةةة  عيةةةةو ا( ب مامةةةةاي البنضةةةةنم ى ةةةة   أ  يا عيةةةةو  ال   يا  ي الي ةةةةراله ي  ةةةةاله عيةةةةو ال 
)  ال يا
ه ذال ُي  ةةة  بنضةةةنا مةةةالال ةةةالاك فينةةةا ا  بةةةاع ال ةةةط ي ال    ي هةةةا  مأ ةةةي: (0 

                                 
ي 8/848 ةريه ماأ  وعراك الال ي 5/800الا عراك ال ريه ي 0/833مناىي ال ريه اىظر:  (8)

 .8/853الالبياه 
 .3/835ي الال ريد 0/834الىأت الالنياله اىظر:  (8)
ي 84/888ال ةةةةةام  البيةةةةةاه ي 383ال  اليةةةةة  ماةةةةةأ  ال ةةةةةريه صي 8/888م ةةةةةاز ال ةةةةةريه اىظةةةةةر:  (5)

الالمحةةةةةرر ي 828الال ةةةةةاحبي ص ي8/833ي الالمح سةةةةةك 883الم   ةةةةةر البةةةةةه  الاليةةةةةا صال 
الالةةةةةةدر ي 3/853الالبحةةةةةةر المحةةةةةةيط  ي8/383الالبسةةةةةة اهي 3/835الال ريةةةةةةد ي 88/830الةةةةةةال يز 
 .84/880ي الرالح المناىي 83/833 اليباك البه عاد ال ي 2/332الم اله 

(ي الهةرا ة الحسةه ال هرا ة  (0) الاليزيةدي ذبةي عمةرال ابةه محي ةه ال الأسةائي بةالاله  عيةو  ال يا
ياةةةك(ي الهةةةرا ة البةةةاهيه بةةةالاله   الين ةةةالك ةةة  عيينةةةابةةةالاله  عيةةةو  ال  ياأ   ى ةةةا(  ام  اىظةةةر: .  ال 

الالةةدر الم ةةاله ي 3/803الزاد المسةةير ي 88/833الالمحةةرر الةةال يز ي 8/833 أاةة ال
 .8/503 ال   8/582 الاإل حا ي 8/838الالىار ي 2/332

ي فةةة بال نم عيةةةو  ةةةبل  مةةةذهبنم ُ هةةةرا  الال ةةةر ا  الب ةةةرياله  ةةةا تا    هةةةا  ابةةةه الحا ةةةك: 
ياةةةك(ي الالأسةةةائي أةةةالفي  ي ةةة  عيةةةو اليةةةا  مةةةه  عمةةةرال ب ةةةري  ي ةةة  عيةةةو الأةةةا  مةةةه  ال 

(ي فنذا يدل ك عيو ذه  هرا ا ل  ىمةا ذ ةذالها ى ةبلر  ال يا ح ةو لةال  نم لم ي  ذالها مه ىحةالهمي الا 
 .8/343ضاح في ارح الم     . اىظر: اإلي(( ال  الى   مذهبا في الىحال 
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ا  منالا  يلأ رة اس نمالنا  ي لم  أ بنا مى نا ا ما أ بعىدأله  النرك  ؛(8 ((بنض
الأبلم  لةم ا أ ُ ر( مال الل ر بنذ  ال الرة    ي اباى ُثم  أا  ماعنم عيو أ اب عيو هذا

 .(8 بنا
ىىا حيه ى   عيو أبلم ابه  ىةي فةي   ائ ةا  يأ  ةي فةي المسة ل  ىةرا  الا 

الهةةال  ذبةةي الحسةةه األ  ةةشي داله الأسةةائيي الهةةال  بةةذأر هةةال  ال ييةة  السةةيبالياي 
ح ي  ةةار ذال ذه   وذا ي ي لأىةةا ذبةةاه عةةه ماله ةةا فةةي أ ابةةا المح سةةك(5  اذحةةدهيةةر  

الرغةةك عةةه  ي((  ب ةةالهةةذا يح ةةاج ولةةو  بةةر ىبةةي د لُي ا    ذىأةةر هةةال  الأسةةائي ب اللةةا: 
 الالال ةةا فيةةا    ةةا : سةةيباليا الاةةي ا المةةه مننمةةا فا  ةةار هةةال  مةةذهك األ  ةةش ال 

ي ال ال ينةةا لةةم يةةذأر  نيةةيبلر ال  يةةار وال ذىةةا  ي(0  ((ل ييةة  السةةيباليا هةةال  ا عىةةدىا
ةةذ   اللنةة    ؛ أله  منىةةو   ولةةو المنىةةومةةرد  بنةةد   ح  ةةا ب ي ةة  اآلرا     بنةةذا الةةرذيذ   ا

( اآليةة  هةةائمل  ةةكي الهةةذا ُيسةة  اد مةةه اسةةم ال نةة   ال يا أمةةا هةةال  عيةةو الدهاةة  الال ن  
( ال ةةي   يةد هىةةا مةةه ال ي منيةالم الناريةة  عةه منىةةو  يالالي ةيه  ح يةة الال بةر ال  أة ه 
 الهللا ذعيم.ي ال ابيا

 .(5)  ژ     ۋ  ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ژ تعاىل: قوله (7
الى ه عه المنىالي  لأيم   ذال( في اآلي ي  النيما  في الدالل   ند دتا يرا 

مه  بل   هد ى   لىا ابه  ىي ي ال المنىو المراد باآلي  بل ل في  هذا ال ند د
 :يي هفي ال  ائص يرائنم

ي الالمنىو: ذه  الرائي وذا ريهم اةك  (ك  عيو بابنا في منىو  الاذىنا األال  : 
؛ أله  الاةةك  الاةةك  ير ةة  ولةةو الرائةةي ال ولةةو هللا فةةي عةةد  نم لأ ةةر نمي ف عةةز  ال ةة  

                                 
 .8/833الأا  اىظر:  (8)
 .820ي الال احبي ص8/588اىظر: مناىي ال را   (8)
 .838ي 5/08ال  ائص اىظر:  (5)
 .833ي 8/830: المح سك اىظر (0)
 .803سالرة ال افاتي اآلي :  (3)
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 .(8  الب رييه بنضمذهك  الهالي محا ل  هللا  نالو في ح   
(ي فنةةي لئلضةةراكي الهةةذا ال ةةاىي:   يعبيةةدة ذبةةيا  ال ال ةةر  هةةال ذىنةةا بمنىةةو  ب ةة ا
الهةةةال مةةةذهك  يالابةةةه عااةةةالرالالرضةةةي الالنةةةرالي الال ةةةالهري  الز ةةةا ي الذ ةةةذ بةةةا
 .(  8الحأا  ذبال حي اه عه ابه عباس الأالفييهي 

هطرك ذبي زيد ال  هال ي الهال ي ال  يد مطي  ال م ذىنا بمنىو  الالاال(ال الث: 
يلةةي  الابةةه األحىةة  الالسةة االىدي الابةةه ه يبةة  الال رمةةي الاأل  ةةش فةةي مالضةة   با  يال ل

المنةةةاذ ال ةةةار   ذبةةةي  بةةةه أنةةةكالبنةةةذا المنىةةةو هةةةرذ  ي(5  الأةةةالفييهبنةةةض مةةةذهك ال 

                                 
اج ي ال 8/823مناىي األ  ش اىظر:  (8) ي 30الالمسائ  النسةأري  صي 0/580مناىي الز  

ةةةي 8/028الاإلى ةةةا  ي 8/542الالبيةةةاه ي 5/33الذمةةةالي ابةةةه الاةةة ري    الاةةةرح الم   
ذيي  الال أمية  الال ةي 3/533الالبحر المحيط ي 83/858الال ام  ألحأام ال ريه ي 2/33

 .88/34ي ال زاى  األدك 3/558الالدر الم اله ي 85/855
الم ةةالس ي 5/540الالم  ضةةك ي 8/833م ةةاز ال ةةريه ي ال 8/535منةةاىي ال ةةرا  اىظةةر:  (8)

ةةاج ي 8/888 نيةةك  عةةراك ال ةةريه ال ي 0/580المنةةاىي الز   الحةةرال  المنةةاىي ي 5/005ا 
الالبيةةةةةاه ي 85/833الالمحةةةةةرر الةةةةةال يز ي 884الاألزهيةةةةة  صالال ةةةةةحاح  ذال(ي ي 38ص
الالةةةةةةةةدر  ي850 ي85/858الال ةةةةةةةةذيي  الال أميةةةةةةةة  ي 3/533الالبحةةةةةةةةر المحةةةةةةةةيط ي 8/542

 ال   8/523 الاليبةةاك البةةه عةةاد ي 8/30المغىةةي اليبيةةك  ي3/558ال   8/833الم ةةاله 
 .85/824 الال حرير الال ىاليري 83/502

ي الذمةةةةالي ابةةةةه 8/833ي الماةةةةأ  وعةةةةراك ال ةةةةريه 300اىظةةةةر:   اليةةةة  ماةةةةأ  ال ةةةةريه ص (5)
الالبسةةة اه الاليسةةةاه  ذالا(ي ي 8/542الالبيةةةاه ي 5/833العةةةيه المنةةةاىي ي 5/33ري الاةةة 

الال ةةةذيي  الال أميةةة  ي 0/8338الار اةةةا  الضةةةرك ي 3/533ي الالبحةةةر المحةةةيط 8/825
غىةةةةةي المي 3/558ال   8/833الالةةةةةدر الم ةةةةةاله ي 854الال ىةةةةةو الةةةةةداىي صي 85/853

هاللي هذا ال ال  ولو العزا البا. 83/502ال   8/523يباك البه عاد  الالي 8/30اليبيك 
ال را ي اليبدال ذىا الاهمل؛ فالذي ىص  عييةا ال ةرا  فةي مناىيةا الذأر اةا الم ةادر عىةا ذىنةا 

 .8/8858عىد  بمنىو  ب (. اىظر: أا  الماأبلت 
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 .(8  الغيرهم   ن ر به محمدال 
ةةرا ولينةةا فةةي الىحةةاةذأرهةةا المنةةاهد ذ ةةر  ذهةةالا ل  الُيضةةا  ولةةو مةةا سةةب  ي لةةم ُيال

   ائ اي الهي:
الي الذىةةت  نةةر  مةةه  ي: ذىنةةا لئلبنةةامالرابةة  أمةةا   ةةال :  ةةا ىي زيةةدل ذال عمةةرل

ةةةت  عيةةةو الم اطةةةك  ةةةا ك مىنمةةةا ذه  الىةةةاظر وذا ريهةةةم  الالمنىةةةو:ي وال ذىةةةك ذ بان ما
 هم؛ال ةة   ذ بان ةةم  عيةةو الم ةةاطبيه عةةدد   ا عةةز  ي فةةهةةا : هةةثال  مائةة  ذلةة  ذال ذأ ةةر

الال ةةة  الالمةةةراد ي الالغةةةرض فةةةي اآليةةة  أله  النةةةدد الزائةةةد عيةةةو مائةةة  ذلةةة  ُمةةةبان مل 
الهةال هةال  ا فةي لغة نمي الهأةذا أةبلم النةركي الهةم  الطبةالا بمةا أةاه حسةىر بالأ رةي 

ةال  الالبةاهالليالالزم اةري ابه ب راهاه ال يمري ال  منرة مه الىحاة أ الابةه  كالمى   
ي هةةةا  ابةةةه عطيةةة : الهةةةذا (8  الغيةةةرهم الالاةةةناكالالمةةةال ي  الابةةةه ع ةةة الرينةةةيش 

 .(5 المنىو هيي  ال مأ ه هىا في اآلي  
هةةم مائةة   ال ةةامس: ذىنةةا لي  ييةةري الالمنىةةو: ذه  الرائةةي مةةىأم وذا ريهةةم هةةا :

ر هم بنذا ال  دار ذال بنذا ال  داري الهال هال   زل ذل  ذال يزيدالهي فنال م ي رل بيه ذه ي حا
 ماعةة  مةةه الب ةةرييه مةةىنم سةةيباليا الالمبةةر دي الا  ةةار  ابةةه الاةة ري الذبةةال الب ةةا  

                                 
ي 83/858ام  ألحأةةةةام ال ةةةةريه ي الال ةةةة3/23ي الزاد المسةةةةير 8/883اىظةةةةر: المح سةةةةك  (8)

 .3/802الالنم  
ي 533الال الائةةد الال الاعةةةد صي 8/805ماةةةأ  وعةةراك ال ةةةريه ال  ي8/858ال ب ةةرة اىظةةر:  (8)

ي الأاةةةةةة  5/33الذمةةةةةةالي ابةةةةةه الاةةةةة ري ي 5/530الالأاةةةةةا  ي 8/834الاةةةةةرح اليمةةةةة  
ةةةةةةالى ةةةةةةائه ال ل ي 8/8858الماةةةةةةأبلت  ةةةةةةي 3/533الال ريةةةةةةد ي 832ر صأ    الاةةةةةةرح الم   

ي الال ةةة الة ال ةةة ي   8/328الاةةةرح ذل يةةة  ابةةةه منطةةةي ي 8/804الاةةةرح ال مةةة  ي 2/33
ي الحااةةةةةي  الاةةةةةةناك 3/533محةةةةةيط ي الالبحةةةةةر ال858  المبةةةةةاىي صالر ةةةةةي 8/338
 .88/33ي ال زاى  األدك 3/823

 .85/833المحرر الال يز اىظر:  (5)
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 .(8 النأبري 
السةةةادس: ذىنةةةا لئلباحةةة ي الالمنىةةةو: ذىةةةا ُيبةةةاح ليىةةةاظر ذه ي ةةةال : وىنةةةم مائةةة  

 ذبةةال ال ةةرج المنةةافو بةةه زأري ةةا ال : وىنةةم يزيةةداله عيةةو ذلةةكي هالةةاذلةة ي ذال ذه ي ةة
 يلئلباح  الهال ال ابيا هسيم المنىو اآل ر الهال ال  دير؛ عيو منىو يابه مالكال 

 .(8  أما  ا تا ال را ة ز الهالع الالاال مالهنناال ل ال ُ 
ل   ةي ي بمنىةو ذه  الىةاظريه ولةينم مةىنم مةه عةد هم ي  سةيم الاالساب : ذىنا ل

 .(5  السميه الابه عاد  ي ذأر هذاذأ ر مه ذلك ي المىنم مه عد هم مائ  ذل
مةه ال بل ة  ريه ية األ الةرذييهابه  ىةي رد  الهد في المس ل ي  يرا فنذ  سبن  

ال ةةرا   ذال( عيةةو مةةذهك  فيةةا فةةبل يأةةاله   ف ةةا : ي فةةي   ائ ةةا اذالردهةة ال ةةي
ي الال عيو مذهك هطرك في ذىنا بمنىو: الالاال  بمنىو: ب  ا

لال  از ذلك  ىاأل ؛((
الا  ةةةار ذه ي (0  فةةةي الأةةةبلم لأةةةاه  الذرسةةةيىا  ولةةةو ذأ ةةةر مةةةه مائةةة  ذلةةة ( ذ  ةةةر

ةةأاا ... لأىنةةا عىةةدىا عيةةو بابنةةا فةةي أالىنةةا    : ف ةةا ي لياةةك   عيةةو بابنةةا  أةةاله ا 
ما د  م ل ية م فةينم: هةثال  مائة  لةال رذي مةالهال  الييا عىد ذه  الىظر: الذرسيىا  ولو   

ا الاةةةةةك  وىمةةةةةا د ةةةةة  الأةةةةةبلم عيةةةةةو الحأايةةةةة  ل ةةةةةال  فنةةةةةذ   ي ((ذلةةةةة  ذال يزيةةةةةداله 
الم يةةةالهيه؛ أله  ال ةةةال   ةةة    بللةةةاي ال  د سةةةتا ذسةةةماث  ال ين رضةةةا الاةةةك  فةةةي 

                                 
ي 8/833ي الماةأ  وعةراك ال ةةريه 32ي المنةاىي الحةةرال  ص5/543اىظةر: الم  ضةك  (8)

ي 8/542ي الالبيةةةةةاه 85/833ي الالمحةةةةةرر الةةةةةال يز 32ي 5/33الذمةةةةةالي ابةةةةةه الاةةةةة ري 
ي ال زاىةةةة  83/502ي الاليبةةةةاك البةةةةه عةةةةاد  8/30ي المغىةةةةي اليبيةةةةك 8/8435الال بيةةةةاه 
 .88/33األدك 

الاةةةةةةةرح الأافيةةةةةةة  الاةةةةةةةافي  ي 0/833الال يةةةةةةةيس ال ةةةةةةةالح ي 838اىظةةةةةةةر: ال ةةةةةةةاحبي ص (8)
ي الاليبةةةاك البةةه عةةةاد  3/5038ي ال منيةةةد ال الاعةةد 3/558ي الالةةدر الم ةةاله 5/8880

83/502. 
 .83/502ال   8/523ليباك البه عاد  اال  ي3/558ال   8/833الدر الم اله اىظر:  (5)
 .83/858 ألحأام ال ريهي الال ام  5/005وعراك ال ريه اىظر:  (0)
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 .(8  ((مه  بر  اي د 
المنما يأه مه ذمرد فالذي يظنر ذه  المنىو الدهي  لآلية  هةال الةذي ا ُ ية  

م مدرأاله حيه هةرا ة فياي ذم ا المنىو النام فنال الاحدل ال  بل  فيا بيىنمي فأي ن
اآلي  ذه  المنىو: هال ذه  يالىس عييا السبلم هةد ذرسةيا هللا  نةالو ولةو هةالمد أ يةرد 

 عدُدهم.
ةةا ال  ه   ميةة   يزيةةداله(  ةةد ذالضةةح ابةةه  ىةةي الغيةةر  ذفيمةةا ي ةةص  اإلعةةراك فذم 

: هةةم يزيةةدالهي الال ميةة  منطفةةي محةة  رفةة   بةةر لمب ةةدو محةةذال  الفةة  عيةةو ي ذيا
   ةديرالال عيو ؛ أله   ولو( ال  نم  في ال ن ي  مائ ( ي ال عيوذرسيىا ( مي   

ةةةة د ذال : مال ةةةال  محةةةةذال  ما    ريةةةةد  ليم ةةةةدري   ال عيةةةةوال ي يزيةةةداله ذاةةةة اصد   
ي اليىضةةا  ولةةو ذلةةك وفسةةاد المنىةةوي ضةةني ل  ؛ فةةعه  ذلةةك أي ةةاب  ةةدير: ذال زيةةادة

ئة  ه: ذحةدهما: مايا ن ةما ذىةا أ ىةا هةا : الذرسةيىا  ولةو     الذلك ذىا ي ير منىا  ولو
ال  ي فال م  الاحةدل ي الليس هذا الغرض الالمرادذل ي الاآل ر: زائد عيو مائ  ذل 

يمنىةةةةو فةةةةي مراعةةةةاة ابةةةةه  ىةةةةي ل -أمةةةةا رذيىةةةةا  - بةةةةي ه لىةةةةا ي الهأةةةةذاي (8   منةةةةاه
 الهللا ذعيم.  ال يناي

 .(3)  ژ    ڳ ڳ ڳ ڳ گ ژ تعاىل: قوله (8
ريه نيما  يل  :ال ناهي  في اآلار  اع ل ظ   األبالاك( في الىحاة الالم س 

ةة (سةةم الم نةةال  ال األال  : ذه ُ نةةرك ىائةةك فاعةة  الهةةال الماةةنالر عىةةد  ي ُم    ح 
ةةريه ال منةةالر الىحةةاة المنةةربيه النائةةد الةةرابط ذال   ةةدير  فةةي ا  ي ةةالا لأةةىنمي الالم س 
 ه:عيو هاللي

                                 
ي 8/043  ةةةةىاع  اإلعةةةةراك ي السةةةر  8/035 ال  ةةةةائصي ال 8/838المح سةةةةك اىظةةةر:  (8)

 .8/33مغىي اليبيك ي ال 5/33ذمالي ابه الا ري ال 
الحااةةةةةةي  ي 8/338  الال ةةةةةة الة ال ةةةةةة ي  ي 3/533ال ريةةةةةةد ي ال 8/883المح سةةةةةةك اىظةةةةةةر:  (8)

 .3/823الاناك 
 .34سالرة صي اآلي :  (5)
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ُحةةةذ     ي رةةةا الهةةةد : م   حةةة  لنةةةم األبةةةالاك مىنةةةاي ذه يأةةةاله   ةةةدير  ذحةةةدهما:
الممةه هةا  بةا  يالُيىسةك هةذا ال ةال  ولةو ذأ ةر الب ةرييه يالالنيةم بةا ل  عييةاليدال

ةةةاس الالسةةة االىدي ةةاج الالىح  ابةةةه األىبةةةاري البةةاهاللي فةةةي مالضةةة  ال ال ةةةال ز  ي (8  الز  
 .(8  ابه هااما  ار  ال  يالالنأبري

: ي الاأل ةةة  األبةةةالاك( هامةةةتا م ةةةام الضةةةمير النائةةةدذه   ذ ( فةةةي  ال اىينمةةةا:
ال ةةبننم ابةةه  ابةةه الطةةراالة الابةةه  ةةرال ي االالاف ةةال ةةرا ي  هالةةام   حةة  لنةةم ذبالابنةةاي 

يلةةي   الابةه األحىة  مالةك با البنةض الب ةةرييه  هةذا ال ةال  ولةةو الأةالفييه الُعةزيي ال ل
 .(5  الم   ريهمه  الأ يرد 

حأمالا عييا بال ساد؛ ضن  ال  ال مه الىحاةي ال  الاحدد  غيرُ هذا ال ال   اس بندالهد 

                                 
ةةةةةةاج  (8) عةةةةةةراك ال ةةةةةةريه 0/553اىظةةةةةةر: منةةةةةةاىي الز   ي الماةةةةةةأ  وعةةةةةةراك ال ةةةةةةريه 5/033ي الا 

ي العةةةةيه المنةةةةاىي 80/05ي الالمحةةةةرر الةةةةال يز 8/8834ي الأاةةةة  الماةةةةأبلت 8/838
ةةة  ي 8/8845ي الال بيةةةاه 8/583ي الالبيةةةاه 5/583 يةةةد الال ر  ي34 ي3/23الاةةةرح الم   
ي 83/883الال ةةةام  ألحأةةةام ال ةةةريه ي 8/320الاةةةرح ال مةةة  البةةةه ع ةةة الر ي 3/050

ي الال ىةةةةةو الةةةةةةداىي 3/043ي الالبحةةةةةةر المحةةةةةيط 8/580ي الالبسةةةةة اه 8/8433الالبسةةةةةيط 
ي الاليبةةةاك البةةةه 8/343ال   8/30ي المغىةةةي اليبيةةةك 3/523ي الالةةدر الم ةةةاله 833ص

 .85/885ي الرالح المناىي 8/833ي الالنم  83/053عاد  
المغىةةةي ي 5/8845الال بيةةةاه ي 8/583الالبيةةةاه ي 8/585وعةةةراك ال ةةةريه ليبةةةاهاللي ىظةةر: ا (8)

 .8/343اليبيك 
ي 35الاإلف ةةةةةاح صي 8/838الماةةةةةأ  وعةةةةةراك ال ةةةةةريه ي 8/042منةةةةةاىي ال ةةةةةرا اىظةةةةةر:  (5)

الاةةةةرح ي 8/583البيةةةةاه ال ي 80/05الالمحةةةةرر الةةةةال يز ي 8/8834الأاةةةة  الماةةةةأبلت 
الال ريد  ي34 ي3/23  الارح الم    ي 8/8845الال بياه ي 8/338ال م  البه  رال  

الاةةةةرح ي 83/883 ألحأةةةام ال ةةةةريهالال ةةةةام   ي8/888الذمةةةالي ابةةةةه الحا ةةةك ي 3/050
ي 3/043الالبحةةةةةر المحةةةةةيط ي 580ي 8/585الالبسةةةةة اه  ي5/845ال   8/838 ال سةةةةةني 

ي 8/343ال   8/30المغىةي اليبيةةك ي 3/523الالةدر الم ةاله ي 832الال ىةو الةداىي ص
ي الال حريةةر 85/885ي الرالح المنةةاىي 8/833الالنمةة  ي 83/053الاليبةةاك البةةه عةةاد  

 .85/828الال ىالير 
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اسةةملي   ها(ي فةةةك عىةةايىةةال ذه  و مةةه اسةةمد ذالالسةة حال  ذه ُيبةةد  حةةر ل  ةةا  لمنىرةة
ةةا ال حةةر   نريةة ي  ال ذ ( لةةالرالد ا  مةةاع حةةر  ال نريةة  الالضةةمير مسةة بندل ذيضر
مم ى ل النالض الالمنال ض مىا  الا  ماع منراي

 8). 
الضمير المسة  ر  مه ذال اا ما د  بد  بنضد  يامرفالعر  ال اىي: ذه ُ نرك بدالر 

ةة (  الهةةذا   هةةي األبةةالاكي ي فيأةةاله ال  ةةدير: م   حةةالنائةةد عيةةو   ى ةةات(فةةي  ُم    ح 
الالمى   ك الالباهاللي  الالزم اريالال ر اىي ابه ب راهاه ال بنا  يال ارسي ذبي هال 

حةةةاي ال الالاةةةناك الابةةةه الحا ةةةك ي الىسةةةبا ابةةةه عااةةةالر ولةةةو ابةةةه ذبةةةي الربيةةة  ر  
 .(8  لب رييها

الابةةه الابةةه ع ةة الر ابةةه الطةةراالة الابةةه  ةةرال  مةةىنم   ماعةة ل ال ةةال  الرد  هةةذا 
اه؛ لةما فيا مه  أي   اإلضمار داله حا ة ي الأله  البةد  حي   مالك الالرضي الذبال

الا مىةةةا الهنةةةالا فيةةةاي ال بةةةد  فيةةةا مةةةه عائةةةدي  ال ةةةالد سُي ضةةةي هةةةذا ولةةةو ال فالةةةذي فةةةر 

                                 
ةةةةاج اىظةةةةر:  (8) الماةةةةأ  ي 808غةةةةداديات صبالالي 8/380الاإلغ ةةةةا  ي 0/553منةةةةاىي الز  

الاةةرح ي 3/050الال ريةةد ي 8/8845الال بيةةاه ي 8/583الالبيةةاه ي 8/835وعةةراك ال ةةريه 
ةةةة   ي 8/835ال سةةةةني   حاةةةةر ال ي 8/320الاةةةةرح ال مةةةة  البةةةةه ع ةةةة الر ي 3/34الم   
 .8/8430الالبسيط 

ي 8/303الالم   ةةةةةةد ي 8/855الاةةةةةةرح اليمةةةةةة  ي 830ص النضةةةةةةدي اإليضةةةةةةاحاىظةةةةةةر:  (8)
الال ريةةةةةةةةةد ي 8/8845الال بيةةةةةةةةةاه ي 8/8834الأاةةةةةةةةة  الماةةةةةةةةةأبلت ي 5/532الالأاةةةةةةةةةا  

ةة  ي 3/055 ي 8/8433الالبسةةيط ي 8/888الذمةةالي ابةةه الحا ةةك ي 3/34الاةةرح الم   
ال   8/30المغىةةةي اليبيةةةةك ي 3/523ر الم ةةةاله الالةةةد ي043 ي3/040الالبحةةةر المحةةةيط 

الرالح المنةةةاىي ي 3/583الحااةةةي  الاةةةناك ي 83/053الاليبةةةاك البةةةه عةةةاد  ي 8/343
 .85/828ي الال حرير الال ىالير 85/885
ىأر الال ةا ىرا  ي ف ارةر في المس ل ؛ ال رد د    ىاهض رذياال ارسي الهد ُذ ذ عيو ذبي عيي   

 ةةال ز ال ةةال  بةةالال نيه ي ال ةةارةر ى ةةد ي هىةةا عييةةامةةا أ يةة البدل ال ةةك حمينةةا عيةةوياألال  ي ال 
اليمحةةة  البدريةةة  اةةةرح ي ال 805ي الالبغةةةداديات ص8/383اإلغ ةةا  فةةةي  هةةةال مةةةذأالرأمةةا 
8/832. 
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 .(8 ا ىيه ذاللو مما يح اج ولو  الاحدد  الما يح اج ولو وضمارد وضماريهي 
ا ابه  ىي اآلي  عيو ما ذهك وليا اي ا ذبال عيي  ال ماع اي هذاي الهد  ال  

ي ال ال ال  اله ال  عىدئةذ ه  البد  ب   ريحا وال ذىا ا  ي  عىنم فيبععرابنا بدالر
ذا     ي ةةال :الةةذي ذىأةةر  عيةةينم  ماعةة  الىحةةاةي األمةةر  الهةةالبةةد  فيةةا مةةه عائةةدي  الا 

ةةا مةةه ذه يأةةاله  ال األبةةالاك( بةةد ل ي أةةاه فةةي  م   حةة ( ضةةميرل  مىةةا؛ فةةبل بةةد   ذيضر
الضمير في  مىنا( هةال الضةمير الةذي فعه    دير : م   ح  لنم األبالاك مىنا ... 

د  بةةا ةة المبةةد ُ  ُيةةر   ا ذال الةةرذس  عائةةدرا عيةةو المبةةد  مىةةا؛ أ اللةةك: ضةةربُت زيةةدرا رذس 
: هُ طا الالةب   رُ ناةزيدل الظ   ك  مىنمي الُضرل  نم ذال الى    ك ى    مىاي الأي مُت هالم   ي ذيا

الظ ناةةُر مىةةا الالةةب طاُه مىةةاي فةةاعر  ذلةةك 
يال ةةا ل هىةةاابةةه  ىةةي  ينةةرضاللةةم  ي(8  ((
ذأةر ذلةك فةي ي مة  ذىةا الىياب  عةه ال اعة اآل ر في المس ل ي ذعىي الرف  عيو 

: ...  األبةةةال    : ي ةةةال ذحةةةد م ةةةى  ا اي  اك( بةةةدالر مةةةه الضةةةمير فةةةي  م   حةةة (ي ذيا
 األبةةةالاك( مةةةه الذىةةةت  بةةةد   بةةةالاك مىنةةةاي ال بةةةد  مةةةه   ةةةديرك هةةةذام   حةةة  لنةةةم األ

مةه غيةر ذه  بةد لنا  بالاك( بلة م   ح (الضميري أما ال بد  لك مىا الذىت  رف   األ
الضةمير النائةد ضةرالرة ال ةالد  عيةو الهةذا   أيةد ي ةر مىةاي (5(( مه ضميرد فينا 

 .عيو أبل الال نيه في المس ل 
مه  بل   ليمنىو في ا  يار  ل ال يا اآلي ظنر لىا مراعاة ابه  ىي يالهأذا 

ي المراعا ةا فةي اإلعةراك ويراد  األم ي  ال الضةيحي   ال ةي  ةد   عيةو اه مامةا بةذلك
 الهللا ذعيم.

                                 
الاةةةرح ال مةةة  البةةةه  ي8/338الاةةةرح ال مةةة  البةةةه  ةةةرال  ي 35اإلف ةةةاح صاىظةةةر:  (8)

ي 5/004 عيةةةو الأافيةةة  الاةةةرح الرضةةةي ي8/838ي الاةةةرح ال سةةةني  8/320ع ةةة الر 
 .83/053ي الاليباك البه عاد  3/523ي الالدر الم اله 3/043حر المحيط الالب

 .8/083اىظر: ال  ائص  (8)
 .53عيو ارح ماأ  ذبيات الحماس  صاىظر: ال ىبيا  (5)
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 .(1)  ژ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ژ تعاىل: قوله (9
ةةرال  الىحةةاةاى سةةم  ولةةو الم يبل نةةا  اآليةة هةةذ  فةةي الةةالاال  حأةةمبيةةاه فةةي  هالالم س 
 :في   دير  الاك  وذا( الارطي  بل ل االى سام ا  ال ر  ك عيو هذا ي مذهبيه

ي  ُمسا  ط  ال م  ُم اح  ال زائدة  ذه  الالاالاألال  :  ية  ي  يي الهال مذهك الأالفييهال ل
الابةةه األ  ةةش الحسةةه الب ةةري ال الأسةةائي الال ةةرا  ال نيةةكي الالاف نةةم فةةي م ةةد م نم 

ةةةاىي ه يبةةة   ابةةةه أةةةذا ال ي (8  الابةةةه مالةةةكالالسةةة االىدي الابةةةه ب راهةةةاه الالنةةةرالي الالرم 
المةةةةذهك فةةةةي بنةةةةض الُعةةةةزي هةةةةذا ي (5 زياد نةةةةا بالاةةةةنر ةةةةص   وال ذىةةةةاع ةةةة الر 
م يئا في أ ةاك هللا الأةبلم أ رة في ذلك الح  نم ي (0 ولو البغدادييه الم ادر 

ذأ ةر عيةو هةذا  الالاةالاهدفد اللنا ال رال نا الاحدل أغيرها مةه الحةرال ي ي النرك
ا ال  ي(3 مه ذه ُ ح و لس الط هذ  الالاال مه اآلي  فةي م ةح  عبةد هللا بةه ذيضر

                                 
 .35سالرة الزمري اآلي :  (8)
ي المنةةةةةةةاىي 5/803ال   534ي 888ي 8/34ال   852ي 8/843اىظةةةةةةةر: منةةةةةةةاىي ال ةةةةةةةرا   (8)

ي 8/33ي الم ةالس  نيةك 838ال  الي  ماأ  ال ةريه ص ي8/335 ال   8/543 األ  ش
عةةةراك ال ةةةريه80/53ال ةةةام  البيةةةاه  ي 35المنةةةاىي الحةةةرال  صي 0/88 ال   5/24 ي الا 
ي العةةةةةةيه 8/8838ي الأاةةةةةة  الماةةةةةةأبلت 8/803ي الاةةةةةةرح اليمةةةةةة  850الاألزهيةةةةةة  ص
ي 3/035الال ريةةةةةةةةد ي 3/833الزاد المسةةةةةةةةير ي 8/033ي الاإلى ةةةةةةةةا  5/530المنةةةةةةةةاىي 
ي 3/005ي الالبحةر المحةيط 5/533ي الاةرح ال سةني  83/823 هألحأام ال ةريالال ام  

ي المغىةي 3/003ي الالدر الم ةاله 830الال ىو الداىي صي 3/585الال ذيي  الال أمي  
الاةةةةةةرح هالاعةةةةةةد ي 3/854ي الالنمةةةةةة  83/335ي الاليبةةةةةةاك البةةةةةةه عةةةةةةاد  8/538اليبيةةةةةةك 

 .88/05ال زاى  األدك ي 830اإلعراك ص
 .88/03ألدك ي ال زاى  ا38اىظر: ضرائر الانر ص (5)
 .2/35ي الارح الم     8/303 ىاع  اإلعراك  سر  اىظر:  (0)
ال  الي  ماأ  ي 5/803ال   534ي 888ي 8/34ال   852ي 8/843مناىي ال را  اىظر:  (3)

ةةةةة  البةةةةةه  الاليةةةةةا صي 835ال ةةةةةريه ص الاإلى ةةةةةا   ي850الاألزهيةةةةة  صي 588الالح  
 زاىةةةةة  األدك ي ال 8/538ي المغىةةةةةي اليبيةةةةةك 833الال ىةةةةةو الةةةةةداىي صي 033ي 8/033

88/05. 
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 .(  8مسنالد 
ير  حةةت ذبالابنةةا( عيةةو   ةةد الفُ  :عيةةو مةةذهبنم ةةالاك  وذا( فةةي اآليةة  فيأةةاله 
 نة  ال ةالاك  الهةا  يابةه ه يبة  الحسةه الب ةري ال أمىناي البنضنم  س الط الالاال

 حةةت(  نةة  األاللةةو ال ةةي فةةي  الفُ يي ال لنةةم  زى نةةا( عيةةو   ةةدير سةة الط الةةالاال هىةةا
 .(8  ال ال  بنذيه الرذييه األ  ش الُحأي عهعيو منىو النط ي 

حاك ذ ةمةا ذهةك وليةا ب هةا ولةو المبةر د ذىةا  (5  الهد ىسبتا بنض الم ادر
الال ذظةه  ذىةا  فيما بةيه يةدي مةه أ بةاي ب اللا ذظ رهذا المذهكي الالح   ذىىي لم 

 نةالو هةد ااة م  عيةو  أ ةاك هللا مهوذا ال دُت حرفرا    الهال ال ائ  :  ي ال  ذلك
ةةح   منىرةةو ةةالةةالاال الاال ى   ي اللأةةه  لةةم ذ نيةةا ُميغرةةو هد س  الهةةال الةةذي  ةةر ج ي ((  د هاهىةةاس 

الهةةةا  هةةةالمل     :ي ةةةال اله عيةةةو حةةةذ  ال ةةةالاكي الاةةةالاهد ال ةةةي احةةة ه  بنةةةا الأالفيةةة
ي ةةراله: الةةالاال فةةةي م ةة  هةةةذا  أةةاله زائةةدةر ... الهةةةال ذبنةةد األهااليةةة ي ذعىةةي زيةةةادة 

 .(0(( الالاال
ي (3  الأ يةةر مةةه الىحةةاة ي الهةةال مةةذهك الب ةةرييهغيةةر زائةةدة ذه  الةةالاال ال ةةاىي:

                                 
 .80/843اىظر: المحرر الال يز  (8)
ال ام  البياه ي 835ال  الي  ماأ  ال ريه صي 8/335 ال   8/543 مناىي ال ريهاىظر:  (8)

ي 3/848الزاد المسةةةةةير ي 8/583الالبيةةةةةاه ي 8/833الماةةةةةأ  وعةةةةةراك ال ةةةةةريه ي 80/53
ي 3/005الالبحةةةةةةر المحةةةةةةيط ي 8/534الالبسةةةةةة اه ي 83/823الال ةةةةةةام  ألحأةةةةةةام ال ةةةةةةريه 

ي الاليبةةةاك 8/538المغىةةي اليبيةةك ي 3/003الالةةدر الم ةةةاله ي 833الال ىةةو الةةداىي ص
 .80/50ي الرالح المناىي 3/854الالنم   ي330 ي83/335البه عاد  

 .88/03األدك   زاى ي ال 8/033 ى ا الاإل ي35ص مناىي الحرال اىظر:  (5)
 .383 ات صي الح    ال را588ي الالح    البه  الاليا ص8/33الم  ضك اىظر:  (0)
عةةةةراك ال ةةةةريه ي 80/53 ةةةام  البيةةةةاه ي ال 8/32الم  ضةةةةك ال ي 5/845الأ ةةةةاك اىظةةةر:  (3) الا 

الاةةةرح ي 3/035الال ريةةةد ي 8/033الاإلى ةةةا  ي 8/8838الأاةةة  الماةةةأبلت ي 0/88
الال ىةو ي 3/005 الالبحةر المحةيطي 83/823الال ام  ألحأةام ال ةريه ي 2/30الم     
 .3/854الالنم  ي 833الداىي ص
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 زيةةةادة الةةةالاال وىمةةةا هةةةال هةةةال ل أةةةالفي     : فةةةي رد  مةةةذهك الأةةةالفييه هةةةا  ذبةةةال حي ةةةاه
اُلض  فةي األ ة  لمنىرةوي  الح   نم في هذا ذه  الالاال حر ل ي (8  (( مرغالكل عىا

؛  ةةياى ر فةةبل ي ةةالز ذه ُيحأةةم عييةةا بالزيةةادة منمةةا ذمأةةه ذه ي ةةري عيةةو ذ ةةيا
مةا فالأله  زيادة الالاال لم   بتا في اي د مه الأبلم ال  ةيحي ليحر  مه الزيادةي 

ةةال ةةالاكي ذلةةك يةةثال   عيةةو حةةذ  ىحةةال  ةةا  مةةه  فةةي م ةة  هةةذ  األ البةة   ذا ُ الح 
يرةةةا لئلي ةةةاز الاالع يةةةاد فةةةي م ينةةةا يلمأةةةاه النيةةةم بنةةةا ؛اآليةةة  الغيرهةةةا أ يةةةرل  ي ال ال  

 ما ي  ي:في اآلي  في  الاك  وذا(  الهالالاي (8  الاال   ار
: لنةم هبة  م  الحة   أاىةتا  ه  ال ى ة  بة فنةي مثذىة ل  يالةالاال ليحةا  ُ  ن ذه  ذال الر
ةة ال ةةيالهم  هةةذ  األفةةراحه ي  ةةالا ح ةةو  ُ ةة ح لنةةمي فةة بالاك لنةةم عةةه ذ اولينةةا؛ وأرامر

وذا الالهةةال  عيةةو ذبالابنةةا  حالنةةا فةةي اى ظةةار مةةه ي ةةي  ولينةةاي ب ةةبل  السةة اله
  اثالهةا الهةد ُف حةت(ي الهةال هةال  عيةو هةذا فيأةاله المنىةو ي (5   المغي   ىالُع ذ  د 
الذبةةال السةةنالد الالاةةناك أاةةي را الالز  الابةةه عطي ةة  ال نيبةةي ال عيةةي   الذبةة ماعةة  مةةىنم 

:  بنةةةةد  وذا(  ةةةةالاك مةةةةه هةةةةد ر فمةةةةه هةةةةثال ي (0  آللالسةةةةيالا هاللةةةةا:   الةةةةديه(ي ذيا

                                 
 .3/538البحر المحيط اىظر:  (8)
ذمةةةةةالي ابةةةةةه الاةةةةة ري ي ال 8/303السةةةةةر   ةةةةةىاع  اإلعةةةةةراك ي 8/33الم  ضةةةةةك اىظةةةةةر:  (8)

ةةةةةة  ال ي 8/034الاإلى ةةةةةةا  ي 8/888 ي 833الال ىةةةةةةو الةةةةةةداىي صي 2/30اةةةةةةرح الم   
 .88/03ال زاى  األدك 

ي الالبحةةةر 3/844ي الزاد المسةةةير 80/843ي الالمحةةةرر الةةةال يز 5/088اىظةةةر: الأاةةةا   (5)
 .8/535ي المغىي اليبيك 3/003الالدر الم اله  ي3/005المحيط 

ةةاج  (0) ةة  ال ةةرا ات ص0/530اىظةةر: منةةاىي الز   ي 2/833الأاةة  الالبيةةاه ال ي 383ي الح  
ي 80/843ي الالمحةرر الةال يز 8/8838ي الأا  الماأبلت 5/088الالأاا  ي 833

ي الال ىةةةةةو الةةةةةداىي 3/005ي الالبحةةةةةر المحةةةةةيط 3/035ي الال ريةةةةةد 3/833الزاد المسةةةةةير 
ي 83/330الاليباك البه عاد  ي 5/823الالبرهاه ي 3/002الدر الم اله ي ال 833ص

الرالح ي 3/530ي الحااةةةةةي  الاةةةةةناك 3/830ال  سةةةةةير ذبةةةةةي السةةةةةنالد ي 3/858الالنمةةةةة  
 .80/50المناىي 
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د  الال د يالهةةةةاي ذال أةةةةاه مةةةةا أةةةةاه ممةةةةا ي  ةةةةر عىةةةةا البيةةةةاهي ذال فةةةةازالا بمةةةةا ال ُين ةةةة
بىحةال هةذا هبة   الهةا  بنضةنم هد ر  ذال ىحال ذلكي ال  يح و مه ال أريم الال نظيم

ي المةىنم مةه (8 ناك لنم  زى نا(ي الهال ظةاهر أةبلم البغةاليي أمةا ذأةر  عىةا الاة
ابه عطي   هذا ال ال  ولو  الهد عزا وذا  اثالها  اثالها الُف حت(ي  ي ن  ال  دير:

فةي مناىيةا يىةافي ىي الرم ةا الى يةااةي ا سيباليا عةه حأا  الما ي به ذحمد ال يي 
   ي ةال :  وذا  - ذعىةي ابةه عااةالر - ذهك ولو ذبنةد مةه ذلةكي البنضنم (8  هذا

( الاال الحةةةةا  ... ال وذا( هىةةةةا لم ةةةةر د الزمةةةةاه غيةةةةر ذبالابنةةةةا الالةةةةالاال فةةةةي  الُف حةةةةت
ولو ذبالاك ال ى  ي ذيا  ي  نم  م يئنم مضم ى  منىو الارطي فال  دير: ح و زمهل 

... أةة ىنم ي اللةةاله: هةةذا مىةةزلأم  المبلئأةة  المالأيةةاله بعح ةةافنم عىةةد ذبةةالاك ال ى ةة 
 .(5  ((فدالىأمال ي ف ي   نم  زى  ال ى   بالسبلم 

ةةاالذأةةرتا بنةةض الم ةةاد  نةةمحأمالىحةةاة هىةةا فةةي  ةةاب  هةةال  ذه  المبةةر د  ر ذيضر
ال ميةةةة   ذه   ةةةة  يمىةةةة  المبةةةةر د ذه  حالي ةةةة ي الممةةةةا يبطيةةةةا  ىنةةةةا بالةةةةالاال هةةةةذ  عيةةةةو 

 .(0  عييا  هد(د ال  ماضد حاالر مه غير  ن  الم د رة ب
هبةةةة   مضةةةةمررا م ةةةةد ررا  ةةةةالاك  وذا(يأةةةةاله ال  يُ  نةةةة  الةةةةالاال عاط ةةةة ذه   اىيرةةةةا:

 المبةةةةر دالهةةةةال هةةةةال   يالغيةةةةر ذلةةةةك ذال اطمةةةة ى الايمىةةةةالا ا ذال ال ةةةةيال  :ذيا  ي حةةةةت( الفُ 

                                 
 .3/530اىظر: حااي  الاناك  (8)
ةةةاج ي 5/845اىظةةةر: الأ ةةةاك  (8) ةةة  ي 35المنةةةاىي الحةةةرال  صي 0/530المنةةةاىي الز   الح  

الال ريةةةةةةةةد ي 80/843الالمحةةةةةةةةرر الةةةةةةةةال يز ي 5/882الااله ضةةةةةةةةاك  ي383ال ةةةةةةةةرا ات ص
ي 83/330الاليبةاك البةه عةاد  ي 5/834الالبرهةاه ي 3/002الالدر الم اله ي 3/035

 .80/50الرالح المناىي 
يالافةة  ابةةه مالةةك فةةي  ةةالاز  ةةر   وذا( ي الهةةال هىةةا 38ي 80/38 ال حريةةر الال ىةةاليراىظةةر:  (5)

فةي  را ة . فبل  سة دعي  الابرةا منىو الارط الم ضم ى  ال رال نا عه الظرفي   ي(ح وة بل 
ي الال ةةةةذيي  الال أميةةةة  5/8088 ي الار اةةةةا  الضةةةةرك8/884اةةةةرح ال سةةةةني  : المسةةةة ل 

 .8/038ي الا ا  النيي  538ي 538ال ىو الداىي صي ال 3/583
 .833ي الال ىو الداىي ص5/533ي العيه المناىي 0/880الم  ضك اىظر:  (0)



 توجوهات ابن جنّي اإلعرابوة للشواهد القرآىوة املحتملة غري وجه

 يف كتابه )اخلصائص( مجًعا ودراسةً 

 

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿5233﴾  
  

: د يالهةةةةا ي(الهةةةةا  لنةةةةم  زى نةةةةا  هبةةةة ي ذال (8  الالنأبةةةةري  يذال فةةةةازالا ذال ىنمةةةةالا ذيا
ي ذال (8  ابةه األىبةاري ا  يةارالهةال فيأاله مه هبي  عط  ال مي  عيو ال ةالاكي 

: د يالهةةةةا ذال ُسةةةةي بنةةةةد  مةةةةام اآليةةةة   فاد يالهةةةةا  الةةةةديه(  لةةةةةُمىوذال ىةةةةالالا ا دالانل ذيا
اج المبر د في ذحد هاللياالطبري ال الهال هال   يالىحال  ذال ذه ي (5  الالزم اةري الالز  

الابةةه  سةةيباليا الذبةةي عبيةةدةي الهةةال هةةال    ةةدير ال يح ةةاج ولةةو امأ الفرةةيأةةاله  الابنةةا 
ةةةذا  األ البةةة  فةةةي هةةةذ  األاةةةيا  ذبيةةةغ فةةةي المنىةةةو؛ أله  الاةةة ري ي الهةةةال الةةةذي ح 

: ُيأ ةة سةةم يا النةةرك الأةة    ي ر ال بةةر اأ  ةةا ر بمةةا يةةد   عييةةا الأةةبلم   عةةه ذأةةي ذيا
ي الهد اس حسه األ  ش اإلضةمار (0  اُلض  هذا الأبلم اللنيم الم ب ر ألي  اي د 

ةةةملر     : ي ةةةال ُينةةةارض مةةةا ذهةةةك وليةةةا أمةةةا سةةةي ي  مةةة  ذىةةةا  الهةةةا  بنضةةةنم: ُذضا
ا الهال في الأبلم  يال برُ  ضمار ال بر ذحسه في اآلي  ذيضر  .(3  ((الا 

فةةي أةةاله هةةذ  الةةالاال  ي هةةذ  المسةة ل  ىنةةه الب ةةرييهالهةةد اىةة نه ابةةه  ىةةي فةة

                                 
ةة  البةةه  الاليةةا صاىظر: (8) ةة  ال ةةرا ات صي 588الح   ي الماةةأ  وعةةراك ال ةةريه 383الح  

 .8/8880ال بياه ال  ي8/833
ال زاىةةة  األدك ي 833الال ىةةو الةةةداىي ص ي8/033الاإلى ةةةا  ي 8/583اىظةةر: البيةةةاه  (8)

 .80/50يالرالح المناىي 88/03
ةاج ي 80/53 ةام  البيةاه اىظةر:  (5) عةراك ال ةةريه ي 530ي 0/535المنةةاىي الز   ي 0/88الا 

ي الالمحةرر 8/884ذمالي ابه الاة ري ال ي 5/088ي الالأاا  383صالح    ال را ات 
الال ةةةةةةةةةام  لي رطبةةةةةةةةةي ي 3/035الال ريةةةةةةةةةد ي 3/844ي الزاد المسةةةةةةةةةير 80/843الةةةةةةةةةال يز 

ي 833الال ىةةةةو الةةةةداىي صي 3/005الالبحةةةةر المحةةةةيط ي 8/538الالبسةةةة اه ي 83/823
الرالح ي 83/330الاليبةةةةاك البةةةةه عةةةةاد  ي 5/834الالبرهةةةةاه ي 3/003الالةةةةدر الم ةةةةاله 

 .80/50ىي المنا
ي الال ةةةاحبي 80/53ي ال ةةةام  البيةةةاه 8/838ي الم ةةةاز ال ةةةريه 5/845الأ ةةةاك اىظةةةر:  (0)

 الالبسةة اهي 8/888ذمةةالي ابةةه الاةة ري ي ال 2/833ي الالأاةة  الالبيةةاه 058ي 048ص
8/538. 

 .8/335اىظر: مناىي ال ريه  (3)



 توجوهات ابن جنّي اإلعرابوة للشواهد القرآىوة املحتملة غري وجه

 يف كتابه )اخلصائص( مجًعا ودراسةً 

 

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿5232﴾  
  

أمةةا   ةةالاك  وذا( بنةةد  مةةام اآليةة عاط ةة ي الهةةد ر  الا  ةةار ال ةةال  ب ىنةةاي غيةر زائةةدة
ةةاج الالزم اةةري الغيرهمةةا فنةة  اله مةةه مةةا يد عيةةا الأالفيةةالمةةه ذلةةك    ي ف ةةا : الز  

يةةو ي ب ةةا الب ةةريالهي لأىةةا عىةةدىا ع ... الزيةةادة الةةالاال ذمةةرل ال زيةةادة الاال النطةة 
: ح ةةةو وذا  اثالهةةةا  الف حةةةت ذبالابنةةةا الهةةةا  لنةةةم  زى نةةةا أةةةذا حةةةذ  ال ةةةالاكي ذيا

هالا العةةدهمي الطابةةتا ى السةةنمي الىحةةال ذلةةك ممةةا ُي ةةا  فةةي م ةة  هةةذا  ي ((الأةةذا؛ ُ ةةدل
ةةةةا ذ ةةةةحابىا فيةةةةدفناله هةةةةذا ال  اليةةةة  الب  ةةةة ي الال    الي ةةةةال  فةةةةي مالضةةةة  ي ةةةةر:  ف م 
ا  محذالفةةة ل لينيةةةم بنةةةا اليةةةراله ذه  ذ البةةة  هةةةذ  األاةةةي ي يةةةزاله زيةةةادة هةةةذ  الةةةالاالي

عيةةو منىةةو ...  ةةادفالا ال ةةالاك الةةذي  الاالع يةةاد فةةي م ينةةاي ال  اليةة  ذلةةك عىةةدىا
ةةةدال   عيةةةو بىةةةا ر ذه  ابةةةه  ىةةةي ا  ةةةار هةةةذا ال ةةةال   لىةةةا ي  ضةةةح المةةةه هىةةةاي (8  ((اُلعل

األال ةا  ا ة بل في هذا المنىو  ذ  ري  لحظىا أال ط بيه المنىو الال رأيكي الرب
 ي الهللا ذعيم.حاةلآلي  عىد الى اإلعرابي 

 .(2)  ژ ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ    ڈ ڎ ڎ ژ تعاىل: قوله (11
ال ةالهر ال ةبل  يأمةه فةي ذه  هاللةا: ذ  اآلية ي الالمنربةاله هةاس اأ  الىحةاة 

ي ال يةةةى نأم( مسةةة  ب ل  ( ظةةةر ل مةةةاضد ي ال وذا بسةةةبك اه راىةةةا   اليةةةالم( ظةةةر ل حةةةالي 
ال واةةأا  فيةةا أله   نةةذاففأةةاله  اليةةالم( م ني ةة ل بةةا بلةةة له( ال ةةي  ى ةةي المسةة  ب ي 

ىمةةةا اإلاةةةأا  فةةةي  وذا( عذا فةةة ؛ أله  الظيةةةم الاهةةة  فةةةي الةةةدىيايالى ةةة  يةةةالم ال يامةةة ي الا 
يتا م ني      فالظاهر ذه  ال ن بال ن  فسد المنىو عيو ما هال ظاهر الأبلمي ُ نل

 عام ل في الظرفيهي الأي  ينمة  الحةدُث المسة  بُ  الةذي لةم ي ة  بنةد فةي ظةر د 
ةةا حي ف حاضةةرد ذال مةةاضد  فنيةةو سةةبي   وعمالةةا فةةي الظةةر  الحةةالي  ال ةةالاك عةةه م 

( ف ينا ليىحاة ذال ا(5 با مىا؛ أله  الحا  هريكل مه االس  با را هُ   :ي الذم ا  وذا

                                 
 .8/303ي السر   ىاع  اإلعراك 8/030ال  ائص اىظر:  (8)
 .53آلي : سالرة الز ر ي ا (8)
ي 3/338ي الالةدر الم ةاله 2/83البحةر المحةيط ي ال 8/808ذمالي ابةه الحا ةك اىظر:  (5)

 .83/833الاليباك البه عاد  



 توجوهات ابن جنّي اإلعرابوة للشواهد القرآىوة املحتملة غري وجه

 يف كتابه )اخلصائص( مجًعا ودراسةً 

 

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿5233﴾  
  

م ال ةةةي   يةةةد الةةةبل يةةةد ال نييةةة ي العيةةةو هةةةذا فنةةةي حةةةر ل بمىزلةةة  ذىنةةةا  : األال  
لمةرادي ا ةبننم ال  يالظاهر أةبلم ذبةي حي ةاهالالرضي ابه مالك ال نيي ي الهال هال  

اللةه يةى نأم    : ي فيأةاله المنىةو(8  الغيةرهمالسةنالد  الذبةال الالسةيالطي الابه هاةام
... الال نيي  مس  ادل مةه هةال ة  ك؛ أل   ظيمأم في الدىيااليالم اا راُأأم في النذا
ي الرد  عييةةةةا الىسةةةبا بنةةةةض الم ةةةة  ريه ولةةةو سةةةةيبالياي (8  ((الأةةةبلم ال مةةةةه الي ةةةةظ 

ةةةي البيه بةةة ه   غيةةةر مالضةةة   ةةةد   عيةةةو ذىنةةةا ال   ةةةرج عةةةه  ظةةةالاهر الأ ةةةاك فةةةيالا 
 .(5  الظرفي  

الالنامة   محة   ى ةكد عيةو البةد  مةه  اليةالم(ي ذىنا ظر ل مبىي  فةي: ال اىي
ابه  ال ز  ال  يالالمى   ك هال  يى نأم(ي الهال هال  ذبي عيي  الالزم اري نما الاحدل في

(   مةةةا لةةةةم ُ  نةةةي الرد   ذبةةةال حي ةةةاه (0 اآللالسةةةي ال رطبةةةي ال الالاف نةةةم  يالحا ةةةك  وذا
ي ال ن  ةةك السةةميه ال ذه  ب ةةو عيةةو مالضةةالعنا ليزمةةاه الماضةةي يليزمةةاه مطي رةةا

                                 
اةةةةةرح ي ال 8/805الذمةةةةةالي ابةةةةةه الحا ةةةةةك ي 3/333ال ريةةةةةد ي ال 8/8804ال بيةةةةةاه اىظةةةةةر:  (8)

الار اةةا  ي 2/83البحةةر المحةةيط ال ي 5/848الاةةرح الرضةةي  ي842 ي8/843ال سةةني  
الالةةةةةةدر ي 822الال ىةةةةةةو الةةةةةةداىي صي 3/833الال ةةةةةةذيي  الال أميةةةةةة  ي 5/8040الضةةةةةةرك 
الاليبةةةاك البةةةه ي 0/8383ال منيةةةد ال الاعةةةد ي 8/28المغىةةةي اليبيةةةك ي 3/338الم ةةةاله 

ال  سير ذبي السةنالد ي 38الارح هالاعد اإلعراك صي 5/833الالنم  ي 83/833عاد  
 .83/28الرالح المناىي  ي83/883الال حرير الال ىالير  ي2/02

 .8/28مغىي اليبيك اىظر:  (8)
الار اةةةةةةا  الضةةةةةةرك ي 8/843الاةةةةةةرح ال سةةةةةةني  ي 0/883ال   5/823الأ ةةةةةةاك اىظةةةةةةر:  (5)

ي 8/348المسةةاعد ال ي 823الال ىةةو الةةداىي صي 3/833الال ةةذيي  الال أميةة  ي 5/8040
 .83/28الرالح المناىي ي 0/8354ال منيد ال الاعد 

ال ريد ي ال 8/8804الال بياه ي 5/023الأاا  ي ال 5/883ال   8/830ال  ائص اىظر:  (0)
الالبحةةر المحةةيط ي 83/38الال ةةام  لي رطبةةي ي 8/808الذمةةالي ابةةه الحا ةةك ي 3/333
الاليبةةةةةةةاك البةةةةةةةه عةةةةةةةاد  ي 8/28المغىةةةةةةةي اليبيةةةةةةةك ي 3/338الالةةةةةةةدر الم ةةةةةةةاله ي 2/83

الال حريةةةر ي 3/005الحااةةةي  الاةةةناك ي 2/02ال  سةةةير ذبةةةي السةةةنالد  ي833ي 83/833
 .83/28الرالح المناىي  ي83/883الال ىالير 



 توجوهات ابن جنّي اإلعرابوة للشواهد القرآىوة املحتملة غري وجه

 يف كتابه )اخلصائص( مجًعا ودراسةً 

 

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿5234﴾  
  

ي بةة  هةةي مالضةةالع  لزمةةاهد اةةي ا ب ىةةا لةةم ُيننةةد فينةةا ذه  أةةاله لمطيةة  الزمةةاه
(  اص د بالماضي  .(8  أ ة ذمسل
ل  ةةدير: بنةةد وذا ظيمةة مي ي الالينيةةم بةةا ي الأةةبلم مضةةافرا محةةذالفراال الةةث: ذه  فةة

أمةةا هةةال ظةةاهر أبلمةةا فةةي  الاةةناكفةةي ذلةةك  ال بنةةا ي  النأبةةريذبةةال الب ةةا هالةةا
 .(8 حااي ا 

في  أم  دير : الله يى نأم اليالم اا راأُ  يالراب : ذه  النام  فينا فن ل محذال ل 
ي البيه ك     النذاكي ال    .(5  لأم ذلك وذا ظيم مي الهال هال  ذبي عيي الا 

مير ي الال  ةدير: اللةه فينا هال ذلك ال اع  الم ةد ر ال ضة: ذه  النام  ال امس
 .(0  ي ال ال ز  النأبريُمأم ذال  حُدأم وذا ظيم ميى نأم ظي

ةوذا د   عييةا المنىةوي أ ىةا هةا : : ذه  النامة  فينةا مةا السادس  ت  ب ة   ذال  ح    
بي أم وذا ظيم مي الُعزلي هذا ال ال  ألله يى نأم ا  ماعُ ال عيو   دير:  أمي ذالظيمُ 

 .(3  فيالا لح  الحسه ا
ةةةا عيةةةو ابةةةه  ىةةةيي الال ذد   عيةةةو ذلةةةك مةةةه هاللةةةا: الهةةةد ذاةةةأيتا     اآليةةة  ذيضر

فأةاه ذبا عيةي  رحمةا هللا  نةالو فةي هةذاي الرا ن ُةا فيةا عةالدرا عيةو ب ةدا ي طااللُت 

                                 
ي 83/833البةه عةاد   اكبةالاليي 3/338ي الالدر الم اله 2/83ىظر: البحر المحيط ا (8)

 .83/28الرالح المناىي 
الةةةةدر الم ةةةةاله ي ال 2/83البحةةةةر المحةةةةيط ي ال 3/333ال ريةةةةد ي ال 8/8804ال بيةةةةاه اىظةةةةر:  (8)

الحااةةةةي  الاةةةةناك ي 83/833الاليبةةةةاك البةةةةه عةةةةاد  ي 8/25المغىةةةةي اليبيةةةةك ي 3/338
 .83/28الرالح المناىي ي 3/005

ال ىةةةةةةو الةةةةةةداىي ال ي 3/832الال ةةةةةةذيي  الال أميةةةةةة  ي 5/8040ار اةةةةةةا  الضةةةةةةرك اىظةةةةةةر:  (5)
 .8/348المساعد ي ال 823ص

الاليبةةةاك ي 3/338الةةةدر الم ةةةاله ي ال 2/83البحةةةر المحةةةيط ي ال 8/8804ال بيةةةاه اىظةةةر:  (0)
 .83/833البه عاد  

 المغىةةةيي 3/338الةةةدر الم ةةةاله ي ال 2/83البحةةةر المحةةةيط ي ال 8/8804ال بيةةةاه اىظةةةر:  (3)
 .83/28الرالح المناىي  ي83/833الاليباك البه عاد  ي 8/25اليبيك 



 توجوهات ابن جنّي اإلعرابوة للشواهد القرآىوة املحتملة غري وجه

 يف كتابه )اخلصائص( مجًعا ودراسةً 

 

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿5238﴾  
  

فا ة   ذأ ر ما ب ر د  مىا في اليد ذىا لةةم ا أاىةت الةدار اآل ةرة  يةي الةدار الةدىيا ال
ي فيةذلك في الدىيا أ ىا الاه ل بيىنماي وىما هي هذ  فنذ ؛  ار ما ي   في اآل رة 

 ةةرة م ةةر  الهةةت الظيةةم الهةةال هاللةةا:  وذا ظيمةة م(ي الالهةةت ذ ةةر   اليةةالم( الهةةال اآل
 ةةم  بةةي ه  ال ينةةا لآليةة  ف ةةا : ي ((الظيةةم وىمةةا أةةاه فةةي الةةدىيا 

ةةا     العيةةو هةةذا ي ال  
ال ب يةةةتا بةةةبل ىا ةةةك ... عىةةدي  ( بةةةدالر مةةةه هاللةةةا:  اليةةةالم(ي الا  ... ذه   نةةة   وذا

ي في ير منىا   اليالم( بما د   عييا هاللا  نالو:  ما رأاله(الي الز ذه  ى ك 
ع مةةه منىةةو ز    ةىا ال وعرابةا: اللةةه يةى نأم وذا ظيمةة م ااة راُأأم اليةةالم فةي النةةذاكي فيُ 

ذا ذىت فنيت    ما رأاله( ما ينم  في  اليالم( ا لم   رج بةا مةه  ... الا  هذا ذيضر
 نأم(؛ للةةةةم ا ذأرىةةةا مةةةه ذه يأةةةاله  وذا ظيمةةة م( فةةةي الي ةةةظ منمةةةالالر ل اللةةةا:  لةةةه يةةةى

ة ةة   ي(( الُ يُةال ل اآل ةرة األاللةو بةبل ف ة  الارال ل ما العي ة  ا  يةار  هةذا ال ال يةا داله ح 
: ذحةدهما الي ةظي الاآل ةر ذلةك ي سةد مةه مالضةنيه    وذا( عيو فنة د ي ةر ف ةا : 

ةةا الي ةةظ فؤلىةةك    ةة  بةةاأل ىبي الهةةال هاللةةا:  وذا ظيمةة م( بةةيه ال نةة   المنىةةوي ذم 
ةا المنىةو فؤلىةك فاعيا الهال  ذىأم في النذاك ماة رأالهالهال  يى نأم( ال  ( ... الذم 

الهةذا يةى ض  يالةذي هةال  وذا ظيمة م( لال فنيت  ذلك أل ر ت  مةه ال مية  الظةر   
( فينةةاي الال ةةالدل   ؛ الذلةةك ألىنةةا من ةةالدةل منىاهةةا عيةةو د ةةال ل الظةةر  الةةذي هةةال  وذا

ي النةةذاك وىمةةا ذال  ةةر  ذه  عةةدم اى  ةةاعنم بماةةارأ  ذم ةةالنم لنةةم فةةفةةي ذ ىائنةةاي 
سببا العي  ا ظيمنمي فعذا أاه أذلك أاه اح ياج ال مي  وليا ىحالرا مةه اح يا نةا 

ىحةال هاللةك: ه ةدُ ك رغبة ر فةي بةر لكي الذ ي ُةك طمنرةا فةي  ةي لكي  ولو الم نال  لا
ةةةذال  ةةةر  ذه  منىةةةا  ذىأةةةم عةةةدم م  ةةةي بمةةةه اةةةارأأم فةةةي النةةةذاك أل ةةة  يا س  الة ال  س 

مةةد  مةةه هةةذا البسةةط فةةي المسةة ل    يياةةا هرل لىةةافظةةاي (8  (( ظيمأةةم فيمةةا مضةةو
 لربط بيه المنىو الالال ا اإلعرابيي الهللا ذعيم.عىاي  ابه  ىي الاه ماما با

 

                                 
 .5/883ال   8/833اىظر: ال  ائص  (8)



 توجوهات ابن جنّي اإلعرابوة للشواهد القرآىوة املحتملة غري وجه

 يف كتابه )اخلصائص( مجًعا ودراسةً 

 

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿5238﴾  
  

 .(1)  ژ ڄ ڦ ڦ ژ تعاىل: قوله (11
اآلي ي ال مي  ما هةالال  فينةا  ل ظ   طاع ( فيفي وعراك  ذال نراذأر النيما  

 ما ي  ي:
 : ي الال  دير: ذه  أاله مب دذري الال بر ذال الر ُ    ةما طاع ل الهال ل منرال ل ذ  محذال ل

الاأل  ةةةش  السةةةيبالياالال ييةةة  اله ةةةادة م اهةةةد  ذامةةةه هةةةا  بنةةةالم ايمةةةلأةةةم مةةةه غيره
أله   ؛ا عيةو حةذ  ال بةريةحما ا  ةارالا ي ال (8  الغيةرهمالابه ال ب از المأ ي الالمبر د 

ةا المب دذ من م   ي فةي ال بةر ذأ ةر مةه اال سةاع فةي المب ةدو اال سةاعدل ليبياهي الذيضر
ةةاس الغيةةر الهةةد ر  ي (5  الال  ةةال ز فةةي ذالا ةةر ال ميةة  ذسةةن  : مى ةةا طاعةة لي عيةةو الىح 

 .(0  ك: لك طاع ل ذال  طاع ل المى    الهد ر  ي ا ن  ال بر م د مر 
حةا بنضةنمي محةذال ل ذه  أاله  بةرراي الالمب ةدذ   اىيرا: أله  ال بةر محةط  ؛ الر  

                                 
 .88سالرة محمدي اآلي :  (8)
ي 0/88ي الالم  ضةةةةةك 8/834ي المنةةةةةاىي األ  ةةةةةش 8/853ال   8/808اىظةةةةةر: الأ ةةةةةاك  (8)

ةةةةةاج 83/33ي ال ةةةةةام  البيةةةةةاه 8/03الالأامةةةةة   عةةةةةراك ال ةةةةةري3/85ي المنةةةةةاىي الز   ه ي الا 
ي 5/353ي الالأاةةةةةةا  0/883ي الالالسةةةةةةيط 8/883ي الماةةةةةةأ  وعةةةةةةراك ال ةةةةةةريه 0/823

ي ال ال يةةا 8/8835ي الال بيةةاه 83/32ي الالمحةةرر الةةال يز 8/8803الأاةة  الماةةأبلت 
ي الاةةةةةةةرح ال سةةةةةةةني  83/800ي الال ةةةةةةةام  لي رطبةةةةةةي 3/354ي الال ريةةةةةةةد 883اليمةةةةةة  ص

ي المغىةةي 3/344ي الالةةدر الم ةةاله 2/28ي الالبحةةر المحةةيط 5/24ي الالبسةة اه 8/838
ي 2/32ي ال  سةةير ذبةةي السةةنالد 83/035ي الاليبةةاك البةةه عةةاد  354ي 8/032اليبيةةك 

 .2/02الحااي  الاناك 
 ال يةةةا اليمةةة  اىظةةةر: ي الابةةةه  ن ةةةر األربيةةةي الابةةةه ال ب ةةةازالنبةةةدي ذبةةةي طالةةةك الهةةةال هةةةال   (5)

الهالاعةةةةةد ي 8/333الالمح ةةةةةال  فةةةةةي اةةةةةرح ال  ةةةةةال  ي 8/55الاةةةةةرح اليمةةةةة  ي 883ص
ي الالنمةةةةة  5/843ي الاألاةةةةةبا  الالىظةةةةةائر 8/383اليبيةةةةةك  المغىةةةةةيي 883صالمطارحةةةةة  

8/53. 
ي 3/354ي الال ريةةةةةد 8/883ي الماةةةةةأ  وعةةةةةراك ال ةةةةةريه 0/823وعةةةةةراك ال ةةةةةريه اىظةةةةةر:  (0)

 .83/035ي الاليباك البه عاد  3/344الالدر الم اله ي 83/800الال ام  لي رطبي 
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ةةةدهاالمن  ال ائةةةدة ذال طاعةةة ل األمةةةُر الال  ةةةدير: ي (8  ي فالمب ةةةدذ ذاللةةةو بالحةةةذ  مىةةةام 
هةالُلأم هبة  : ال  ةديرولةو ذه   ابةه  ريةر الذهةكي (8  ذال ذمُرهم طاعة ل  ذمُرىا طاع ل 

ي  ذه  هةةذا الال ةةا هةةد  غيةةر الاحةةدد  الذأةةرىةةزال  فةةرض ال  ةةا  طاعةة ل الهةةال ل منةةرال ل
: هالالا طاع لي الاس ُ   لنذا ب را ة ذبةي  بةه أنةك انديأاله عيو سبي  الحأاي ي ذيا

  ي اللاله طاع {ي اليب و ال  دير: ذمُرىا طاعة ل ذال هةذ  طاعة لي الال مية  م ةال ل{ 
 .(5 لي ال  الم د ر 

رراي ال لنةةةم( فةةةي اآليةةة  هبينةةةا  بةةةرل م ةةةد ملي اليأةةةاله   ال رةةةا: ذه  أةةةاله مب ةةةدذر مةةةث  
 اس ريةر عةه ابةه عب ة ي الابةهُ عةه الأيبةي ى ة  هةذا ال ةرا ُ ي  فة اللو(الالهة  عيةو 

ذه   ي : هةةا :  فةة اللو(ي ف ةةار هةةذا مةةه  مةةام الالعيةةدي  ةةم  اسةة  ى   هللا ذيا
 .(0  ي الا  ار هذا ال ال  الأسائيلنم طاع ل الهال ل منرال ل : ليذيه يمىالا ف ا 

ررا رابنرا: ذه  أاله مب ةدذر   ذأةر هةذاال ذاللةو( هبيةا فةي اآلية   بةرل م ةد مي ي مةث  
                                 

ارح ال  ال   المح ال  فيي ال 8/55ارح اليم  الالاسطيي اىظر: ذبي ى ر الهال هال   (8)
ي الاألاةةةةةبا  الالىظةةةةةائر 8/382مغىةةةةةي اليبيةةةةةك ال ي 883صالهالاعةةةةةد المطارحةةةةة  ي 8/333
 .8/52ي الالنم  5/843

الماأ  وعراك ال ريه ي 0/823الا عراك ال ريه ي 8/03الالأام  ي 8/808اىظر: الأ اك  (8)
ي 83/32الالمحةرر الةال يز ي 8/8803أا  الماأبلت ي 5/353الأاا  ال ي 8/883

ي 5/24الالبسةةة اه ي 83/800الال ةةةام  لي رطبةةةي ي 3/354الال ريةةةد ي 8/8835الال بيةةةاه 
الاليبةةةةاك ي 8/354المغىةةةةي اليبيةةةةك ي 3/344الالةةةةدر الم ةةةاله ي 2/28الالبحةةةر المحةةةةيط 

 .2/02ك الحااي  الاناي 2/32ال  سير ذبي السنالد ي 83/035البه عاد  
ةةةةةةاج 83/33 ةةةةةةام  البيةةةةةةاه اىظةةةةةةر:  (5) ي 3/53الالأاةةةةةة  الالبيةةةةةةاه ي 3/85ي المنةةةةةةاىي الز  

الال ةةةام  لي رطبةةةي ي 33/354الال ريةةةد ي 83/32المحةةةرر الةةةال يز ال ي 5/353الالأاةةةا  
ي 83/030الاليبةةاك البةةه عةةاد  ي 2/28الالبحةةر المحةةيط ي 5/24الالبسةة اه ي 83/800

 .2/02الحااي  الاناك ي 2/32ال  سير ذبي السنالد 
ي 380صالالمأ  ةةةةةو ليةةةةةةداىي ي 83/33 ةةةةةام  البيةةةةةاه ي ال 5/38منةةةةةاىي ال ةةةةةرا  اىظةةةةةر:  (0)

الالبسةة اه ي 83/800الال ةةام  لي رطبةةي ي 83/32المحةةرر الةةال يز ال ي 0/883الالسةةيط ال 
 .83/035ي الاليباك البه عاد  3/344الالدر الم اله ي 5/28
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 .(8  الابه الحا ك المى   ك
ةةةا ال لنةةةم( م ني ةةة   أةةةاله  بةةةرراي الالمب ةةةدذ  ذاللةةةو( فةةةي اآليةةة  هبينةةةاي ذه :  امسر

ي الةةبلم بمنىةةو البةةا   أةةالهي ذال بلةةة ذاللو(ي الال  ةةدير: ذاللةةو لنةةم طاعةة ل داله غيرهةةا
 :  .(8 ذمر هللا ذاللو بنم الذح   مه  رك ام  ا   طاع الذيا

ا ي الفةي الأةبلم   ةديمل ال ة  للة سالرة( في اآلي  هبيناي     ر : ذه  أاله سادسر يرل
ي الُذألةر الهال د منةرال د ذاُت طاع د مطاع ل ذال الال  دير: فعذا ُذىزلتا سالرةل محأ م ل 

ي  اللو لنةم( فةي هةذا ال ةال فةاله  عيةو  ال يُ الحيىئذ  ...يرذيت  الذيه فينا ال  ا  
ةةاجهةةذا الال ةةا  ةةال ز الهةةد  ي الرد   ذبةةال حي ةةاه ب ىةةا بنيةةدل الالبةةاهاللي ذبةةال وسةةحا  الز  

؛ لحييالل  ال   .(5     الأ ير بيه ال    الالمال ال ليس باي د
لةةةيهفةةةي ال  ةةةائص الهةةةد ذالرد ابةةةه  ىةةةي  الاع مةةةد فةةةي  ال يةةةا  يالةةةال نيه األال 
ح ذحةدهما عيةو اآل ةرم لةي ال اإلعراك عيو المنىةو  ةر ح با  يةار  ذىةا  مة ي يةر  

الحةةذ  ا  سةةاعلي الاال سةةاع    :  ةةا ي ففةةي غيةةر مالضةة فةةي المسةة ل   يال ةةا األال  ل
لا بابا ي ر الأبلم الذالسط حةذ  المضةا  ضةركل     ي الي ال :((اي ال  در  الذال 

اال سةاع باألع ةاز ذاللةو مىةا  مه اال ساعي الال بر ذاللو بةذلك مةه المب ةدوي أله  
المةةةا ُيحةةةذ   بةةةر  لداللةةة  مةةةا هىةةةاك عييةةةا ذأ ةةةر مةةةه ذه    الهةةةا :  ي((بال ةةةدالر 

ةةظ ي(0  ((ُيح ةةوي فةةاباهل عيةةو هةةذا  ا فينةة الردالمالاضةة  ال ةةي  فةةي مةة  ذه  المبلح 
                                 

 .8/323ي الذمالي ابه الحا ك 3/354اىظر: ال ريد  (8)
الال ريةةد ي 8/8835الال بيةةاه ي 83/32المحةةرر الةةال يز ي ال 3/53الأاةة  الالبيةةاه اىظةةر:  (8)

الالدر ي 2/28الالبحر المحيط ي 5/24الالبس اه ي 83/800ل ام  لي رطبي الاي 3/354
 .83/035 الاليباك البه عاد ي 3/344الم اله 

اج اىظر:  (5) ي 8/883الماةأ  وعةراك ال ةريه ي 0/823ا عراك ال ةريه ي ال 3/85مناىي الز  
الال ةةام  لي رطبةةي ي 3/354الال ريةةد ي 8/8835الال بيةةاه ي 8/8803الأاة  الماةةأبلت 

ك البةةةةه عةةةةاد  الاليبةةةةاي 3/344الالةةةةدر الم ةةةةاله ي 2/28الالبحةةةةر المحةةةةيط ي 83/800
83/035. 

 .33الاليم  صي 8/808ي الالمح سك 8/530ال   8/838ال  ائص اىظر:  (0)
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ةة ي (8 ذ  فينةةا ال بةةرفةةي ال ةةريه الأةةريم ذأ ةةر مةةه المالاضةة  ال ةةي ُحةة المب ةةدو  ُ ذا ح 
 الهللا ذعيم.

 .(2)  ژ      چ     ڃ ڃ     ڃ         ڃ ڄ ڄ   ڄ ژ تعاىل: قوله (12
فةةي الظةةر  المى ةةالك  يةةالم(ي الذأةةرالا فةةي ذلةةك فةةي النامةة  ا  يةة  الىحةةاة 

:  ذهالاالر
ي الال  األال  :  ةدير: وىةا عيةو ر نةا ل ةادرل ُير نةا يةالم  ذه  النام  فيةا مضةمرل

ي السةةةم ا  السةةةميه: (5  ليُحةةةذ ا  مةةةه الىحةةةالييههةةةذا ال ةةةال   ُعةةةزلي ُبيةةةو السةةةرائري ال 
 .(0  اإلضمار عيو ال بييهي الم   هذا عىد النأبري

 الذبةةةةال الزم اةةةريابةةةه  ريةةةةر ال ذأةةةر هةةةةذا ال ةةةاىي: ذه  النامةةةة  فيةةةا  ر نةةةةا(ي 
هةال ا ف بلر بةيه الم ةدر المنماللةا بة  ىبي   ه  فيُرد  بي ال (3 الابه عااالر السنالد
هةالالا: الفةي الم ةدر مةه    ابه عطي  :  ى   بم   ما  االيمأه   ري ي(3  ال بر

                                 
ي الدراسةةةات ألسةةةيالك ال ةةةريه الأةةةريم 835ي 853ال  اليةةة  الىحةةةالي فةةةي ال ةةةريه الأةةةريم صاىظةةةر:  (8)

 الما بندها. 2/803
 .3ي 2ه: الرة الطار ي اآلي اس (8)
ي 8/8002ي الأاةةةة  الماةةةةأبلت 8/833ي الذمةةةةالي ابةةةةه الاةةةة ري 8/383اىظةةةةر: الاةةةةيرازيات  (5)

ي 3/533ي الال ريةةةةةةد 38ي المى ةةةةةةالر ال الائةةةةةةد ص8/343ي الالبيةةةةةةاه 83/833الالمحةةةةةةرر الةةةةةةال يز 
ي المةةةىنه 2/033ي الالبحةةةر المحةةةيط 5/880ي الاةةةرح ال سةةةني  84/2الال ةةةام  ألحأةةةام ال ةةةريه 

الحااةةةةي  ي 8/334الاةةةةرح األاةةةةمالىي ي 3/34الالنمةةةة  ي 8/543الالبرهةةةةاه ي 5/8808السةةةةالك 
 .54/883ي الرالح المناىي 2/502الاناك 

 .84/833ي الاليباك البه عاد  84/333ي الالدر الم اله 8/8828ال بياه اىظر:  (0)
الال حريةةةر  ي3/808ي ال  سةةةير ذبةةةي السةةةنالد 0/808ي الالأاةةةا  54/803اىظةةةر:  ةةةام  البيةةةاه  (3)

 .54/833الال ىالير 
ي 8/833ي الذمةةالي ابةةه الاةة ري 8/503ي الماةةأ  وعةةراك ال ةةريه 3/844: وعةةراك ال ةةريه اىظةةر (3)

ي 8/8828ي الال بيةةةاه 38ي المى ةةةالر ال الائةةةد ص8/343ي الالبيةةةاه 8/8002الأاةةة  الماةةةأبلت 
ي 5/8808ي المىنه السالك 2/033ي الالبحر المحيط 5/880ي الارح ال سني  3/532الال ريد 

ي الاةةرح ال  ةةريح 84/833ي الاليبةةاك البةةه عةةاد  8/855ي الالمسةةاعد 8/304المغىةةي اليبيةةك 
 .54/883ي الرالح المناىي 2/502ي الحااي  الاناك 8/35
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ها حا   ( بيىا البيه منماللا ال ال ة بحيث ينم  الا  ذبال حي ةاه:  زادال ي (8  (( بر  وه 
هةةةةةا  السةةةةةميه: ي (8 ((ذال ُيني ةةةةة  بةةةةةى س الم ةةةةةدر عيةةةةةو ىي ةةةةة  ال  ةةةةةديم الال ةةةةة  ير   
 .(5  ((في الظر   البنضنم يغ  ر   

الابةةه  الال رطبةةيالالمى   ةةك  الهةةال هةةال  مأ ةةي ال الةةث: ذه  النامةة  فيةةا  ل ةةادر(ي
يلي   األحى  با ابه عطي    م  ها :  ذأر ذلكال  ي(0  ال ل

الأ   هذ  ال لةر   ف ةر تا مةه    
مةةه ذه يأةةاله النامةة   هةةادر(؛ أله  ذلةةك يظنةةر مىةةا    ةةيص ال ةةدرة فةةي ذلةةك 

ذا ُ ُثم ل  المنىةو المةا ي  ضةيا ف ةيُح أةبلم النةرك  ةاز ذه يأةاله  اليالم الحد ي الا 
: عيةو اإلطةةبل  ذال الر  هةا : وىةةا النامة   هةادر(؛ الذلةك ذىةا عيةو ر نةا ل ةادري ذيا

الي ةةررا الفةةي أةة   الهةةت 
العيةةو هةةذا الال ةةا ال ُيالهةة  عيةةو  ل ةةادر( ح ةةو ال ي (3  ((

 .(3  ُي    بيه الظر  العاميا بالاله 
ي ذأةر ژ    ڇ  ڇ   ڇ ڇ   چ چ ژ م  فيا  ىا ةر( فةي اآلية  بنةد :ذه  الناالراب : 

ةةاسي  ال ةةال هةةذا  عييةةا هةةذ  ال ةةال ز البةةاهاللي ى ةةبا بمضةةمرد  ةةد   ذبةةال  ن ةةر الىح 
د ا ذلةةك  الالسةةميهُ ذبةةال حي ةةاه  رذ ال  ياآليةة  بةة ه  مةةا بنةةد  مةةا( الىافيةة  ال  فاسةةدراي الر 

                                 
 .83/833اىظر: المحرر الال يز  (8)
 .88/33اىظر: ال ذيي  الال أمي   (8)
ي 8/808ذماليةةا : الممةةه اغ  ةةر  ابةةه الحا ةةكي را ةة . 84/333الةةدر الم ةةاله اىظةةر:  (5)

 .8/838ال باه ي الحااي  5/043ارح الرضي ال 
ي الال بيةةةةةةةاه 8/8002ي الأاةةةةةةة  الماةةةةةةةأبلت 8/503ماةةةةةةةأ  وعةةةةةةةراك ال ةةةةةةةريه اىظةةةةةةةر:  (0)

ي الالةةةةةةةةةدر الم ةةةةةةةةةاله 84/2ي الال ةةةةةةةةةام  ألحأةةةةةةةةةام ال ةةةةةةةةةريه 3/532ي الال ريةةةةةةةةد 8/8828
ي الرالح المنةةاىي 2/502ي الحااةةي  الاةةناك 84/833ي الاليبةةاك البةةه عةةاد  84/333
54/883. 

 .83/833اىظر: المحرر الال يز  (3)
 .383المأ  و ليداىي صاىظر:  (3)



 توجوهات ابن جنّي اإلعرابوة للشواهد القرآىوة املحتملة غري وجه

 يف كتابه )اخلصائص( مجًعا ودراسةً 

 

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿5233﴾  
  

 .(8  ينم  فيما هبينا
هةةذا ال ةةال   ذالرد بةةاي عيةةو   ةةدير: اذأةةري ال ةةامس: ذه ُينةةرك  يةةالم( م نةةالالر 

ةةالا: هةةالي مةةىنم غيةةر الاحةةدد  عيةةو  المةةا ( ال عيةةو اإلىسةةاه   نةة  النةةا  عائةةدةر  ها م 
ةةك   يةةالم( بلةةة  ُبيو( ب  ةةدير: اذأةةر ر ذىةةا هةةادرل عيةةو رد  ؛ ألىةةا لةةم ُيةةرلدا ذه ُي بلةةى   

ةةياك فةةي اآل ةةرة الال ةةا هةةذا    ةةر د النأبةةري ب ةةالازي ال المةةا  ولةةو مالضةةنا مةةه ال  
ا   .(8  عيو  اإلىساه( لضميرا عاد في حا ذيضر

  ڇ   ڇ ڇ   چ چ ژ ذه ُي نةة   يةةالم( بمنىةةو  وذا(ي فينمةة  فيةةا مدلاللةةا :السةةادس

ةةاي الهةةال هريةةكل ممةةا ُذألةةرهالةة يژ    ڇ ي فيمةةا   ةةد م الرابةة الال ةةا  فةةي ا البةةاهاللي ذيضر
 .(5  ال ي هييتا هىاكى سنا هال مردالدل ليني   ال 

ةةه ذابةه  ىةةي ال  الذأةر فينةةا  بل ةة  ذهةةالا : دلةو بةةدلال  فةةي  ال يةا هةةذ  اآليةة ي مم 
لةئبل ي ةغر المنىةوي أله  هللا  نةالو     هادر(؛ يأاله الظر  م ني ة  بلةة ىأر ذه ف

ة  الباةر الغيةرهم هادرل يالم  ُبيو السرائر الغير   في أ   الهةتد الأة   حةا د عيةو ر  ا
ةاي (( فةةعها حمي  ةا فةةي    لةا:  ني  ةةا بالم ةدر  ر نةةا(ي العي ة  لةةذلك ب ال  الذىأةر ذيضر

 طة ر؛ ل  ةيك بةيه الظةر  الةذي هةال  يةالم  ُبيةو( البةيه اإلعراك عيو هةذا أةاه 
ة  ما هال مني  ل با مه الم در الةذي هةال  ي الالظةر  مةه  ةي اي الال  ة  (الر  ا

 -مةه الىحةاة  الُحةذ ا  الرذ  مةا ري ي ((بيه ال ةي  الالمال ةال  األ ىبةي ال ي ةالز 

                                 
الالمحةةةةةةرر الةةةةةةال يز ي 8/8002الأاةةةةةة  الماةةةةةةأبلت ي 3/848اىظةةةةةةر: وعةةةةةةراك ال ةةةةةةريه  (8)

الاليبةةاك البةةه عةةاد   ي84/333الالةةدر الم ةةاله ي 2/033الالبحةةر المحةةيط ي 83/833
 .54/883الرالح المناىي ي 5/502ي الحااي  الاناك 84/833

ي 83/833ي الالمحةرر الةال يز 0/808ي الالأاةا  8/534اىظةر: ماةأ  وعةراك ال ةريه  (8)
ي 0/528الالبسةةةةة اه ي 3/533الال ريةةةةةد  ي8828 ي8/8828ي الال بيةةةةةاه 8/343الالبيةةةةةاه 

ي 84/833ي الاليبةةاك البةةه عةةاد  84/333الالةةدر الم ةةاله ي 2/033الالبحةةر المحةةيط 
 .54/883ي الرالح المناىي 2/502الحااي  الاناك 

 .8/304اىظر: وعراك ال ريه ليباهاللي  (5)



 توجوهات ابن جنّي اإلعرابوة للشواهد القرآىوة املحتملة غري وجه

 يف كتابه )اخلصائص( مجًعا ودراسةً 

 

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿5232﴾  
  

ةةةبةةةبل ر   همالاحةةةدُ الهةةةال  بةةةي ه ذه  الةةةداعي ولةةةو ي ال سةةةي مةةةا ي الال ةةةا األال   مفةةة -ك يا
ةيرا لةا الاإلعةراُك    ال  هةال المنىةوي ف ةا : ا  يار هذا ال  فةعذا أةاه المنىةو م  ضل

 ماىنرةةةا مىةةةا؛ اح ياةةةت  لةةةا بةةة ه ُ ضةةةمر ىا ةةةبرا ي ىةةةاال  الظةةةر ي اليأةةةاله الم ةةةدرُ 
بيةةو بةةا داالا عيةةو ذلةةك ال نةة ي ح ةةو أ ىةةا هةةا  فيمةةا بنةةد: ير نةةا يةةالم  ُ  المي ةةالظُ 

الفةي هةذا ي (8  ((ر نا( دالل  الم در عيةو فنيةا السرائري الد    ر نا( عيو  يُ 
 ر يحةةا الاع مةةاد  عييةةا فةةي  ناليةة  ابةةه  ىةةي عيةةو المنىةةو عيةةو  داللةة  الاضةةح 

 الهللا ذعيم.لؤلال ا اإلعرابي ي الا  يار  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
ر 5/832ال   8/040ال  ائص  اىظر: (8)  .588ي 5/843ي الال  سا



 توجوهات ابن جنّي اإلعرابوة للشواهد القرآىوة املحتملة غري وجه

 يف كتابه )اخلصائص( مجًعا ودراسةً 

 

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿5233﴾  
  

ي الا  نةةةادات  الأةةةريمأ ةةةاك هللابنةةةد هةةةذ  ال اللةةة  ال ةةةي هضةةةيىاها بةةةيه ييةةةات 
ريه ال ةي ذه ذال ز ذهم  الى ائه ؛ ي در بي األال ا الىحالي في بياه  الىحاة الالم س 

  ذظنرها البحث بالى اط اآل ي :
ل د  بي ه مه  بل  هذا البحث مىزل  المنىو عىد النيما ي فنال الضابط  -

ةد فةةي ذأةةر األال ةةا اإلعرابيةة  ال ةةائزةي الأةة   ال ةةاد ىحةةالي د لةةا م نىرةةو المن م 
اي الال  اض  فيما بيىنا يأ  .اله  بنرا ل ال ة المنىوي   

ي فبل بةد  مةه ذه يسةب ا ف ناةم ال ةدب ر لمنىةو وه   - اإلعراك هال   سير ليىص 
ال رأيك؛ وذا هد ي   الم ن    فيا في  ال ياد محظالرد ي با  المنىوي الهذا 

الا عييا.  ذمرل حذ ر مىا عيماثىا األ بل   الى  
بةالمنىو فةي  ال يةا اإلعةراك لياةالاهد ال ريىية ي   ل  ا  البه  ىي رعاي ل  -

م  اه ماما ب اىك ال الاعد الىحالي ي فنما يسيراه  ىبرا ولو  ىةكي الأة   
ةةة ل لآل ةةةري اليبىةةةي الحأةةةم الىحةةةالي بىةةةا  عيةةةو ذسةةةاس  ةةةح    مىنمةةةا مأم ل
المنىةةوي مةة  اه مةةامد الاضةةحد بال يةةاس الال نييةة  لغةةرض اإلباىةة  الال  سةةير 

 ال  رير الحأم.
برذي الب رييه فةي ذغيةك المسةائ ي اللةذا وذا ذأةرهم أى ةو ه  ىي ابذ ذ  -

 يعىنم ب اللا:  ذ حابىا(ي الهةذا ال ي ىةافو مة  أالىةا ذا ا  ةي  د م مي ةزةد 
ةةةةةالفل  رد مسةةةةة    د فةةةةةي ذأةةةةةر اآلرا  الاألحأةةةةةامي الال ال يةةةةةا الال ةةةةةر يحي الالةةةةةرد  أا

 أما مر  بىا.الالمىاها  
ي الذ ةةذ  البةةيه اةةي  ال ةةي  ال الي ةة  بةةيه ابةةه  ىةةي عيةةو هةةدار - ا ذبةةي عيةةي 

برذييا في أ ير مةه ال ضةايا وال ذه  ذلةك لةم ي ُحة  داله   ةر د  بةالرذيي ذال 
يمىناةا مةه م ال  ةا فةي بنضةناي الهةد ظنةر هةذا  يياةا فةي  ال ينةا ل اللةةا 

 . ژ ہ  ہ ہ ہ ۀ ژ  نالو:
مةةةه ذسةةةباك ال ةةةبل  فةةةي وعةةةراك اآليةةةات ال ريىيةةة  ال ةةةبل  فةةةي الداللةةة   -



 توجوهات ابن جنّي اإلعرابوة للشواهد القرآىوة املحتملة غري وجه

 يف كتابه )اخلصائص( مجًعا ودراسةً 

 

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿5224﴾  
  

الية  ال  ى  ة  عةه الداللة  الىحرابنةا؛ وذا الداللة  اليغالي  لي ظة  المةراد وع
 ال  اليةة اليغاليةة ي أةةذلك مةةه األسةةباك ذه  المنةةرلك لآليةة  أةةاه يىظةةر ولةةو 

ممةا ىة ه عةه هةذا ا ةة بل ل ي ذهة  ال  الية  الال  سةيرالةذي يةذأر   الال  ةدير
 في اإلعراك المه   م  ا  بل ل في المنىو الم نالم.

ةةةا يةةةةر  الباحةةةث ضةةةةرالرة   أيةةةةد ال  ةةةةك ال  امر  نةةة  ىظةةةةر  فةةةةي ذمةةةرل مةةةةد  ال مس 
مةةة  عةةةدم وغ ةةةا  ال الاعةةةد الىحاليةةة ؛ وذا ال غىةةةا   فةةةي ال ال يةةةا الاإلعةةةراكي بةةةالمنىو 

ةة  وذا  نارضةةتا عىنةةاي اللأةةه ي ةةك ذ ها يأةةاله الى ةةيك األأبةةر ليمنىةةوي الب ا  
 ال ولو ال اعدة. وليااألاللالي    ُ نطو ي فحيىئذال اعدة م  المنىو

 
ا واحلمددد هلل 

ً
ددد وعددىل آلدده وصددحبه  ىبّوندداعددىل وسددّل  وصددىّل اهلل  أّوًًل وآخددر

ّ
حمم

 .أمجعني



 توجوهات ابن جنّي اإلعرابوة للشواهد القرآىوة املحتملة غري وجه

 يف كتابه )اخلصائص( مجًعا ودراسةً 

 

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿5228﴾  
  

  و حةةا  فضةةبل  الباةةر بةةال را ات األربنةة  عاةةر  مى نةةو األمةةاىي الالمسةةر ات
في عيالم ال را ات(ي ليايح: ذحمد البىاي  ح ي : الدأ الر اةنباه وسةماعي ي 

 هة.8043عالم الأ كي بيرالتي الطبن  األاللوي 
 الضةةرك مةةه لسةةاه النةةركي ألبةةي حي ةةاهي  ح يةة : د. ر ةةك ع مةةاه ار اةةا  

 .هة8082محمدي مأ ب  ال اى يي بال اهرةي الطبن  األاللوي 
  األزهي ةةةةة  فةةةةةي عيةةةةةم الحةةةةةرال ي لينةةةةةراليي  ح يةةةةة : عبةةةةةد المنةةةةةيه المي ةةةةةالحيي

 هة.8048مطبالعات م م  اليغ  النربي ي دما ي الطبن  ال اىي ي 
 بةي البرأةات األىبةاريي  ح ية : برأةات يالسة  ذسرار النربي ي لأما  الةديه ذ

 هة. 8084ه ب الدي ارأ  دار األرهم به ذبي األرهمي بيرالتي الطبن  األاللوي
  األاةةةبا  الالىظةةةائر فةةةي الىحةةةالي ليسةةةيالطيي  ح يةةة : عبةةةد النةةةا  سةةةالم مأةةةرمي

 هة.8085عالم الأ كي ال اهرةي الطبن  ال ال  ي 
  يةة : محمةةد ذبةةال ال ضةة  وبةةراهيمي األضةةدادي لمحمةةد بةةه ال اسةةم األىبةةاريي  ح

 ه . 8043المأ ب  الن ري ي بيرالتي د.طي 
  األضداد في أبلم النركي ألبي الطيك اليغاليي  ح ي : د. عزة حسهي دار

 م.8333طبلس ليدراسات الال ر م  الالىاري دما ي الطبن  ال اىي ي 
  وعةةراك ال ةةرا ات السةةب  العيينةةاي ألبةةي عبةةدهللا الحسةةيه بةةه  الاليةةاي  ح يةة :

الةةةدأ الر عبةةةدالرحمه الن يمةةةيهي مأ بةةة  ال ةةةاى يي ال ةةةاهرةي الطبنةةة  األاللةةةوي 
 .هة8085

  اسي  ح ية : الةدأ الر زهيةر غةازي وعراك ال ريهي ألبي  ن ر به ذحمد الىح 
 هة. 8043زاهدي عالم الأ كي الطبن  ال ال  ي 

  وعةةةةةةراك ال ةةةةةةريهي ليبةةةةةةاهاللي   المىسةةةةةةالك  طةةةةةة  ليز ةةةةةةاج(ي  ح يةةةةةة : وبةةةةةةراهيم
 هة.8084ي دار الأ اك الم ريي ال اهرةي الطبن  الرابن ي اإلبياري



 توجوهات ابن جنّي اإلعرابوة للشواهد القرآىوة املحتملة غري وجه

 يف كتابه )اخلصائص( مجًعا ودراسةً 

 

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿5228﴾  
  

  اإلغ ةةةةا ي ألبةةةةي عيةةةةي ال ارسةةةةيي  ح يةةةة : الةةةةدأ الر عبةةةةد هللا عمةةةةر الحةةةةاج
 هة.8080وبراهيمي مطبالعات الم م  ال  افيي ذبال ظبيي د.طي 

  اإلف ةةةاح بةةةبنض مةةةا  ةةةا  مةةةه ال طةةةع فةةةي اإليضةةةاحي ألبةةةي الحسةةةيه بةةةه
ال بي ةيي مأ بة  دار ال ةراثي مأة  المأرمة ي  الطراالةي  ح ي : ذ.د. عي اد عيةد

 ه.8080الطبن  األاللوي 
  االه ضةةةاك فةةةي اةةةرح ذدك الأ  ةةةاكي ليبطييالسةةةيي  ح يةةة : م ةةةط و السةةة اي

 م.8333الالدأ الر حامد عبدالم يدي دار الأ ك الم ري ي ال اهرةي د.طي 
  ذمةةةالي ابةةةه الحا ةةةكي ألبةةةي عمةةةرال ع مةةةاه بةةةه الحا ةةةكي  ح يةةة : د. ف ةةةر

 .هة 8043 ي دار ال ي ي لبىاهي د.طي  الح هدار 
  .ذمةةةالي ابةةةه الاةةةة ريي لنبةةة  هللا بةةةةه عيةةةي بةةةه حمةةةةزة الحسةةةىيي  ح يةةةة : د

 8085محمالد محمد الطىةاحيي مأ بة  ال ةاى يي ال ةاهرةي الطبنة  األاللةوي 
 .هة

  اإلى ا  في مسائ  ال ةبل ي ألبةي البرأةات بةه األىبةاريي  ح ية : محمةد
 ري بيرالتي د.طي د.ت.محي الديه عبدالحميدي دار ال أ

  اإليضةةةاح النضةةةديي ألبةةةي عيةةةي الحسةةةه ال ارسةةةيي  ح يةةة : حسةةةه اةةةاذلي
 هة.8523فرهالدي مطبن  دار ال  لي  بم ري الطبن  األاللوي 

  ةةةة ي البةةةةه الحا ةةةةكي  ح يةةةة : د. مالسةةةةو بىةةةةاي اإليضةةةةاح فةةةةي اةةةةرح الم   
 م.8333النييييي مطبن  الم م  النيمي الأردي ببغدادي د.طي 

 ط =   سير البحر المحيط.البحر المحي 
  البرهةةاه فةةي عيةةالم ال ةةريهي لئلمةةام بةةدر الةةديه الزرأاةةيي  ح يةة : محمةةد ذبةةال

 هة. 8044ال ض  وبراهيمي دار ال أري بيرالتي الطبن  ال ال  ي 
  .ي  ح يةةة : د يةةةي  با البسةةة اه فةةةي وعةةةراك ماةةةأبلت ال ةةةريهي البةةةه األحىةةة  ال ل

لدراسةةات اإلسةةبلمي ي ذحمةةد محمةةد ال ىةةديي مرأةةز الميةةك في ةة  ليبحةةالث الا
 ه.8053الرياضي الطبن  األاللوي 



 توجوهات ابن جنّي اإلعرابوة للشواهد القرآىوة املحتملة غري وجه

 يف كتابه )اخلصائص( مجًعا ودراسةً 

 

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿5225﴾  
  

  .ةا يي البةه ذبةي الربية  اإلاةبيييي  ح ية : ذ.د ة  الز   البسيط فةي اةرح ُ م 
 8043عي اد عيد ال بي يي دار الغةرك اإلسةبلميي بيةرالتي الطبنة  األاللةوي 

 هة.
 .  البغداديات = المسائ  الماأي 
 برأةةات األىبةةاريي  ح يةة : الةةدأ الر البيةةاه فةةي غريةةك وعةةراك ال ةةريهي ألبةةي ال

 هة.8044طا عبدالحميد طاي النيئ  الم ري  النام  ليأ اكي د.طي 
  بيةديي  ح ية :  ماعةة  مةه النيمةةا ي  ةاج النةرالس مةةه  ةالاهر ال ةةامالسي ليز 

 مطبن  حأالم  الأاليتي د.طي د.ت.
  ةةاج اليغةة  ال ةةحاح النربيةة ي لي ةةالهريي  ح يةة : ذحمةةد عبةةد الغ ةةالر عطةةاري 

 هة.8040يم ليمبلييهي بيرالتي الطبن  األاللوي دار الن
  ال  اليةة  الىحةةالي فةةي ال ةةريه الأةةريمي د. عبةةد ال  ةةاح الحمةةالزي مأ بةة  الراةةدي

 هة.8040الرياضي الطبن  األاللوي 
  اليةة  ماةةأ  ال ةةريهي البةةه ه يبةة ي  ح يةة : السةةيد ذحمةةد  ةة ري دار ال ةةراثي  

 هة.8535ال اهرةي الطبن  ال اىي ي 
  ةي ألبةةي محمةةد عبةةدهللا ال ةةيمريي  ح يةة : د. ف حةةي ذحمةةد ال ب ةةرة الال ةةذأر

حيةةةا  ال ةةةراث اإلسةةةبلمي ب امنةةةة  ذم  عيةةةي الةةةديهي مرأةةةز البحةةةث النيمةةةي الا 
 هة.8048ال ر ي مأ  المأرم ي الطبن  األاللوي 

  ال بيةةةةاه فةةةةي وعةةةةراك ال ةةةةريهي ألبةةةةي الب ةةةةا  النأبةةةةريي  ح يةةةة : عيةةةةي محمةةةةد
 ا ي د.طي د.ت.البي االيي مطبن  عيسو البابي الحيبي الارأ

  ال حريةةر الال ىةةالير   حريةةر المنىةةو السةةديد ال ىةةالير الن ةة  ال ديةةد مةةه   سةةير
الأ اك الم يد(ي لمحمد الطاهر به عااالري الدار ال الىسي  ليىاةري  ةالىسي 

 م.8320د.طي 
  ال ةةذيي  الال أميةة  فةةي اةةرح أ ةةاك ال سةةني ي ألبةةي حي ةةاهي  ح يةة : د. حسةةه

 هة.8082األاللوي هىدااليي دار ال يمي دما ي الطبن  



 توجوهات ابن جنّي اإلعرابوة للشواهد القرآىوة املحتملة غري وجه

 يف كتابه )اخلصائص( مجًعا ودراسةً 

 

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿5220﴾  
  

  نةةةةدد ال ال يةةةةا الىحةةةةالي:  مالاضةةةةناي ى ائ ةةةةاي ذسةةةةبابا(ي د. محمةةةةد حسةةةةىيه 
 هة.8083 برةي دار غريكي ال اهرةي الطبن  األاللوي 

  سير ذبي السنالدي المسم و  ورااد الن   السةييم ولةو مزايةا ال ةريه الأةريم(ي  
رالتي لئلمةةةام ذبةةةي السةةةنالد محمةةةد النمةةةاديي دار وحيةةةا  ال ةةةراث النربةةةيي بيةةة

 د.طي د.ت.
  سةةةير البحةةةر المحةةةيطي ألبةةةي حي ةةةاهي دار ال أةةةري بيةةةرالتي الطبنةةة  ال اىيةةة ي  

 هة.8045
  منيةةد ال الاعةةد باةةرح  سةةني  ال الائةةدي لمحةةك الةةديه محمةةد بةةه يالسةة  ىةةاظر 

ال ةةةةةيشي  ح يةةةةة : د. عيةةةةةي محمةةةةةد فةةةةةا ر الي ةةةةةريهي دار السةةةةةبلمي ال ةةةةةاهرةي 
 هة.8053الطبن  ال اىي ي 

  ذبيات الحماس ي ألبةي ال ة ح بةه  ىةيي  ح ية : د.  ال ىبيا عيو ارح ماأ
سيدة حامد عبد النا ي الد.  غريد حسةه عبةد النةاطيي دار الأ ةك الالال ةائ  

 ه.8058ال المي ي ال اهرةي د.طي 
  ال يا اليم ي ألحمد به الحسيه ابةه ال ب ةازي  ح ية : د. فةايز زأةي ديةاكي 

 هة.8082ي ي دار السبلم ليطباع  الالىاري ال اهرةي الطبن  ال اى
  ال يةةا ماةةأ  ال ةةرا ات الناةةري  ال راةةي ي د. عبةةد النزيةةز الحربةةيي دار ابةةه 

 هة.8055حزمي بيرالتي الطبن  األاللوي 
  ةةةام  البيةةةاه عةةةه   اليةةة  يي ال ةةةريهي ليطبةةةريي دار ال أةةةري بيةةةرالتي د.طي 

 هة.8043
  ال ةةةةام  ألحأةةةةام ال ةةةةريهي لي رطبةةةةيي دار ال أةةةةري بيةةةةرالتي الطبنةةةة  األاللةةةةوي

 هة.8043
  ال ييس ال الح الأةافي الاألىةيس الىا ةح الاةافيي ألبةي ال ةرج المنةافو بةه

زأريةةةا ال ريةةةريي  ح يةةة : الةةةدأ الر وحسةةةاه عبةةةاسي عةةةالم الأ ةةةكي بيةةةرالتي 
 ه.8043الطبن  األاللوي 



 توجوهات ابن جنّي اإلعرابوة للشواهد القرآىوة املحتملة غري وجه

 يف كتابه )اخلصائص( مجًعا ودراسةً 

 

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿5223﴾  
  

  ال ىو الداىي فةي حةرال  المنةاىيي ليمةراديي  ح ية : د. ف ةر الةديه هبةاالةي
 8045رالتي الطبنة  ال اىية ي ال محمد ىديم فاض ي دار اآلفا  ال ديدةي بية

 هة.
 .حااي  الاناك = عىاي  ال اضي 
   حااةةةي  ال ةةةب اه عيةةةو اةةةرح األاةةةمالىي عيةةةو ذل يةةة  ابةةةه مالةةةكي دار وحيةةةا

 الأ ك النربي ي ال اهرةي د.طي د.ت.
  ح ةةة  ال ةةةرا اتي البةةةه زى يةةة ي  ح يةةة : سةةةنيد األفغةةةاىيي مثسسةةة  الرسةةةال ي

 هة.8088بيرالتي الطبن  ال امس ي 
 ةةرا  السةةبن  ذئمةة  األم ةةار بالح ةةاز الالنةةرا  الالاةةام الةةذيه ذأةةرهم الح ةة  لي 

ذبةةةال بأةةةر بةةةه م اهةةةدي ألبةةةي عيةةةي ال ارسةةةيي  ح يةةة : بةةةدر الةةةديه هنةةةال ي 
 هة.8040الي ريهي دار الم ماله لي راثي دما ي الطبن  األاللوي 

   ةةةةا يي  ح يةةةة : الةةةةدأ الر عيةةةةي  الفيةةةة حةةةةرال  المنةةةةاىيي ألبةةةةي ال اسةةةةم الز  
 هة.8040ل ي بيرالتي الطبن  األاللوي الحمدي مثسس  الرسا

  زاىةةةةة  األدك اللةةةةةك  لبةةةةةاك لسةةةةةاه النةةةةةركي ليبغةةةةةداديي  ح يةةةةة : عبدالسةةةةةبلم 
 هة.8082هارالهي مأ ب  ال اى يي ال اهرةي الطبن  الرابن ي 

   ال  ةةةائصي البةةةه  ىةةةيي  ح يةةة : محمةةةد عيةةةي الى ةةةاري النيئةةة  الم ةةةري
 هة.8043النام  ليأ اكي الطبن  ال ال  ي 

 م اله في عيالم الأ اك المأىالهي ليسميه الحيبيي  ح ي : د. ذحمد الد ر ال
 هة.8080محمد ال راطي دار ال يمي دما ي الطبن  ال اىي ي 

  دراسات ألسيالك ال ريه الأريمي لمحمد عبد ال ةال  عضةيم ي دار الحةديثي
 هة.8083ال اهرةي د.طي 

 ح ي :  ر   المباىي في ارح حرال  المناىيي البه عبد الىالر المال يي 
 ذحمد محمد ال راطي مطبالعات م م  اليغ  النربي  بدما ي د.طي د.ت.



 توجوهات ابن جنّي اإلعرابوة للشواهد القرآىوة املحتملة غري وجه

 يف كتابه )اخلصائص( مجًعا ودراسةً 

 

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿5223﴾  
  

  رالح المنةةةةاىي فةةةةي   سةةةةير ال ةةةةريه النظةةةةيم الالسةةةةب  الم ةةةةاىيي لاةةةةناك الةةةةديه
 هة.8045اآللالسيي دار ال أري بيرالتي د.طي 

  زاد المسةةير فةةي عيةةم ال  سةةيري البةةه ال ةةالزيي المأ ةةك اإلسةةبلميي بيةةرالتي
 ه .8040الطبن  ال ال  ي 

  سةةر  ةةىاع  اإلعةةراكي البةةه  ىةةيي  ح يةة : د. حسةةه هىةةدااليي دار ال يةةمي
 هة. 8043دما ي الطبن  األاللوي 

  سىه ابه ما اي  ح ي : محمد فثاد عبد الباهيي دار ال أةري بيةرالتي د.طي
 د.ت.

 .ارح األامالىي = مىنه السالك 
  اةةةرح ال سةةةةني ي البةةةةه مالةةةةكي  ح يةةة : عبةةةةدالرحمه السةةةةيدي ال محمةةةةد بةةةةدالي

 ه.8084لم  الهي دار ه ري ال اهرةي الطبن  األاللوي ا
  اةرح ال  ةريح عيةو ال الضةيحي  الةد بةه عبةد هللا األزهةريي بحااةي  ياسةةيه

 النييميي مطبن  عيسو البابي الحيبيي ال اهرةي د.طي د.ت.
  اةةرح الرضةةي عيةةو الأافيةة ي البةةه الحا ةةكي  ح يةة : يالسةة  حسةةه عمةةري

 ة.ه 8532مىاالرات  امن  بىغازيي د.طي 
   اةةرح ذل يةة  ابةةه منطةةيي البةةه ال ةةال اسي  ح يةة : د. عيةةي الاةةالمييي مأ بةة

 هة.8043ال ري يي الرياضي الطبن  األاللوي 
  اةةةةرح الأافيةةةة  الاةةةةافي ي البةةةةه مالةةةةكي  ح يةةةة : د. عبةةةةدالمىنم هريةةةةديي دار

 هة.8048الم ماله لي راثي الطبن  األاللوي 
  لي : ابةةةةه هاةةةةام اةةةةرح اليمحةةةة  البدريةةةة  فةةةةي عيةةةةم النربيةةةة  ألبةةةةي حي ةةةةاهي  ةةةة

األى ةةةةاريي  ح يةةةة : د.  ةةةةبلح رالايي مطبنةةةة  حسةةةةاهي ال ةةةةاهرةي الطبنةةةة  
 ال اىي ي د.ت.

  ارح اليم ي البه ب راهاه النأبةريي  ح ية : د. فةائز فةارسي الطبنة  األاللةوي
 هة.8040الأاليتي 



 توجوهات ابن جنّي اإلعرابوة للشواهد القرآىوة املحتملة غري وجه

 يف كتابه )اخلصائص( مجًعا ودراسةً 

 

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿5223﴾  
  

 .ارح الم    ي البه ينيشي عالم الأ كي بيرالتي د.طي د.ت 
 ةةةةةا ي   الاةةةةةرح ال ةةةةة  الز   أبيةةةةةر (ي البةةةةةه ع ةةةةة الري  ح يةةةةة  : د. اةةةةةرح ُ م 

 هة.8083 احك ذبال  ىاحي عالم الأ كي بيرالتي الطبن  األاللوي 
  اةةرح  مةة  الز ةةا ي البةةه  ةةرال ي  ح يةة : الةةدأ الرة سةةيال  محمةةد عةةركي

حيةةةا  ال ةةةراث اإلسةةةبلمي ب امنةةة  ذم ال ةةةر ي د.طي  مننةةةد البحةةةالث النيميةةة  الا 
 هة.8083

 مةةالأيي  ح يةة : د.  الةةد فنمةةيي اةةرح حةةدالد الىحةةال لؤُلب ةةذيي البةةه هاسةةم ال
 هة.8083مأ ب  اآلداكي ال اهرةي الطبن  األاللوي 

 .ارح االاهد المغىيي ليسيالطيي دار مأ ب  الحياةي بيرالتي د.طي د.ت 
  : اةةرح هالاعةةد اإلعةةراك البةةه هاةةامي لمحمةةد بةةه م ةةط و ال ال ةةاليي  ح يةة

 .ه8082وسماعي  مرالةي دار ال أر المنا ري بيرالتي الطبن  األاللوي 
  اةةةةةرح أ ةةةةةاك سةةةةةيبالياي ليسةةةةةيرافيي  ح يةةةةة : الةةةةةدأ الر رمضةةةةةاه عبةةةةةدال الاك

 هة.8323الي ريهي النيئ  الم ري  النام  ليأ اكي د.طي 
  اةة ا  النييةة  فةةي ويضةةاح ال سةةني ي ليسيسةةيييي  ح يةة : د. الاةةري  عبةةدهللا

الحسةةةةيىي البرأةةةةا يي المأ بةةةة  ال ي ةةةةيي ي مأةةةة  المأرمةةةة ي الطبنةةةة  األاللةةةةوي 
 هة.8043

 ات = المسائ  الايرازيات.الايرازي 
   ال ةاحبي فةةي ف ةةا اليغة ي البةةه فةةارسي  ح يةة : السةيد ذحمةةد  ةة ري مطبنةة

 عيسو البابي الحيبيي ال اهرةي د.طي د.ت.
 .  ال حاح =  اج اليغ  ال حاح النربي 
  .ال ةةة الة ال ةةة ي  فةةةي اةةةرح الةةةدر ة األل ي ةةة ي ل  ةةةي الةةةديه الىييةةةيي  ح يةةة : د

  ال ةةةراث اإلسةةةبلمي ب امنةةة  ذم ال ةةةر ي محسةةةه سةةةالم النميةةةريي مرأةةةز وحيةةةا
 هة.8083مأ  المأرم ي د.طي 



 توجوهات ابن جنّي اإلعرابوة للشواهد القرآىوة املحتملة غري وجه

 يف كتابه )اخلصائص( مجًعا ودراسةً 

 

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿5222﴾  
  

   ضةةةةرائر الاةةةةنري البةةةةه ع ةةةة الري  ح يةةةة : السةةةةيد وبةةةةراهيم محمةةةةدي الطبنةةةة
 هة.8048ال اىي ي 

  عىايةةة  ال اضةةةي الأ ايةةة  الراضةةةي عيةةةو   سةةةير البيضةةةاالي  حااةةةي  الاةةةناك
 ال  ا ي(ي دار  ادري بيرالتي د.طي د.ت.

  ييةةةة  بةةةةه ذحمةةةةد ال راهيةةةةدي(ي  ح يةةةة : د. منةةةةدي النةةةةيه  المىسةةةةالك ولةةةةو ال
بةةةةةةةةراهيم السةةةةةةةةامرائيي مثسسةةةةةةةة  دار الن ةةةةةةةةرةي ويةةةةةةةةراهي د.طي  الم زالمةةةةةةةةيي الا 

 هة.8043
  عةةيه المنةةاىي فةةي   سةةير أ ةةاك هللا النزيةةز الالسةةب  الم ةةاىيي ألبةةي عبةةد هللا

محمةةةد السةةة االىديي مةةةه ذال   سةةةالرة يةةةس ولةةةو ي ةةةر ال ةةةريه الأةةةريمي  ح يةةة  
ال غي ري رسال  دأ الرا ي أيي  ذ ال  الةديه ب امنة  الدراس : سييماه محمد 

 ه.8083اإلمام محمد به سنالد اإلسبلمي ي 
   ال ةة ح ال ريةةك حااةةي  عيةةو مغىةةي اليبيةةكي ل ةةبل  الةةديه السةةيالطيي  ح يةة

الدراسةةة : عبةةةد هللا ذحمةةةد الاةةةى يطيي رسةةةال  ما سةةة يري أييةةة  اليغةةة  النربيةةة  
 ه.8082بال امن  اإلسبلمي ي 

 ألبةةي هةةبل  النسةةأريي  ح يةة : عمةةاد البةةارالديي المأ بةة   ال ةةرال  اليغاليةة ي
 ال الفي ي ي د.طي د.ت.

  ال ريةةد فةةي وعةةراك ال ةةريه الم يةةدي ليمى   ةةك النمةةذاىيي  ح يةة : محمةةد ىظةةام
الةةةةةةديه ال  ةةةةةةي حي مأ بةةةةةة  دار الزمةةةةةةاهي المديىةةةةةة  المىةةةةةةال رةي الطبنةةةةةة  األاللةةةةةةوي 

 ه.8083
 ةةر اةةرح ابةةه  ىةةي الأبيةةر عيةةو ديةةالاه الم ىبةةيي  ح يةة : الةةدأ الر رضةةا  ال  سا

 م.8440ر كي دار اليىابي ي دما ي الطبن  األاللوي 
  ف ةةا اليغةة  السةةر النربيةة ي ألبةةي مى ةةالر ال نةةالبيي  ح يةة : م ةةط و السةة ا

 .هة8538الي ريهي الطبن  األ يرةي 



 توجوهات ابن جنّي اإلعرابوة للشواهد القرآىوة املحتملة غري وجه

 يف كتابه )اخلصائص( مجًعا ودراسةً 

 

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿5223﴾  
  

   ال الائةةةةةد الال الاعةةةةةدي لي مةةةةةاىيىيي  ح يةةةةة : د. عبةةةةةد الالهةةةةةاك الأحيةةةةة ي مثسسةةةةة
 .هة8088الرسال ي الطبن  األاللوي 

  .هالاعةةةةد المطارحةةةة  فةةةةي الىحةةةةالي البةةةةه ويةةةةازي  ح يةةةة : د. عيةةةةي الحمةةةةدي ال د
اةةةةري  الى ةةةةاري ال د. ياسةةةةيه ذبةةةةال الني ةةةةا ي دار األمةةةة  ليىاةةةةر الال الزيةةةة ي 

 هة.8058األردهي د.طي 
   الأام  فةي اليغة  الاألدكي ألبةي النبةاس المبةر لدي  ح ية : محمةد ذبةال ال ضة

 هة.8083ن  ال ال  ي وبراهيمي دار ال أر النربيي ال اهرةي الطب
  الأ اكي لسيبالياي  ح ي : عبد السبلم محمد هارالهي عالم الأ ةكي بيةرالتي

 د.طي د.ت.
  الأاا  عه ح ائ  ال ىزي  العياله األهاالي  في ال ةال  ال  الية ي ليزم اةريي

بحااةةةي  السةةةيد الاةةةري  ال ر ةةةاىيي دار ال أةةةري بيةةةرالتي الطبنةةة  األاللةةةوي 
 هة.8533

 يضاح الم نضبلتي ل ام  النيالم ذبي الحسه البةاهالليي أا  الماأبلت الا 
 ح يةةةة : الةةةةدأ الر محمةةةةد ذحمةةةةد الةةةةداليي مطبالعةةةةات م مةةةة  اليغةةةة  النربيةةةة ي 

 م.8333دما ي الطبن  األاللوي 
  الأاةة  عةةه ال ةةال  ال ةةرا ات السةةب  العيينةةا الح  نةةاي لمأةةي بةةه ذبةةي طالةةك

ال يسيي  ح ية : الةدأ الر محيةي الةديه رمضةاهي مثسسة  الرسةال ي بيةرالتي 
 . هة 8082بن  ال امس ي الط

  : الأاةةة  الالبيةةةاهي المنةةةرال  ب  سةةةير اإلمةةةام ذبةةةي وسةةةحا  ال نيبةةةيي  ح يةةة
اإلمةةةةام محمةةةةد بةةةةه عااةةةةالري دار وحيةةةةا  ال ةةةةراث النربةةةةيي بيةةةةرالتي الطبنةةةة  

 ه.8088األاللوي 
  الُأي لةةةةي ات من ةةةم فةةةي الم ةةةطيحات الال ةةةرال  اليغاليةةة ي ألبةةةي الب ةةةا  الأ ةةةاليي

حمةةةةد الم ةةةةريي دار الأ ةةةةاك اإلسةةةةبلميي  ح يةةةة : د. عةةةةدىاه دراليةةةةشي الم
 هة.8085ال اهرةي الطبن  ال اىي ي 



 توجوهات ابن جنّي اإلعرابوة للشواهد القرآىوة املحتملة غري وجه

 يف كتابه )اخلصائص( مجًعا ودراسةً 

 

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿5234﴾  
  

  اليبةةةاك فةةةي عيةةة  البىةةةا  الاإلعةةةراكي ألبةةةي الب ةةةا  النأبةةةريي  ح يةةة : غةةةازي
 هة.8083م  ار طييماتي دار ال أري بيرالتي الطبن  األاللوي 

  اليبةةاك فةةي عيةةالم الأ ةةاكي البةةه عةةاد  الدماةة يي  ح يةة : عةةاد  ذحمةةد عبةةد
العيي محمد منالضي دار الأ ك النيمي ي بيرالتي الطبن  األاللوي المال الد 
 ه.8083

 .لساه النركي البه مىظالري دار  ادري بيرالتي د.طي د.ت 
  اليمةةة  فةةةي النربيةةة ي ألبةةةي ال ةةة ح بةةةه  ىةةةيي  ح يةةة : حامةةةد المةةةثمهي عةةةالم

 هة.8043الأ كي بيرالتي الطبن  ال اىي ي 
  األ يةةةري  ح يةةة : د. ذحمةةةد الم ةةة  السةةةائر فةةةي ذدك الأا ةةةك الالاةةةاعري البةةةه

 الحالفيي البدالي طباى ي دار ىنض  م ري الطبن  ال اىي ي د.ت.
  م ةةاز ال ةةريهي ألبةةي عبيةةدة منمةةر بةةه الم ىةةوي  ح يةة : الةةدأ الر محمةةد فةةثاد

 سزأيهي مأ ب  ال اى يي ال اهرةي د.طي د.ت.
  م الس  نيكي ألبي النبةاس بةه  نيةكي  ح ية : عبدالسةبلم محمةد هةارالهي

 ر ي ال اهرةي الطبن  ال امس ي د.ت.دار المنا
  )ةةريه:  ذبةةي حي ةةاهي الابةةه عطيةة ي المحمةةالد الزم اةةري المحاأمةة  بةةيه الم س 

ألبةةةةي زأريةةةةا الاةةةةااليي مةةةةه ذال   الأ ةةةةاك ولةةةةو ىنايةةةة  سةةةةالرة يالسةةةة ي  ح يةةةة  
الدراسةة : ىةةا ي عبةةد ال ييةة ي رسةةال  دأ ةةالرا ي أييةة  اليغةة  النربيةة  بال امنةة  

 ه.8084اإلسبلمي ي 
  بيةيه ال ةةال  اةالاذ ال ةةرا ات الاإليضةاح عىنةةاي ألبةي ال ةة ح بةةه المح سةك فةةي 

 ىةةةةيي  ح يةةةة : الةةةةدأ الر عبةةةةدال  اح اةةةةيبي الي ةةةةريهي ل ىةةةة  وحيةةةةا  ال ةةةةراث 
 هة.8523اإلسبلميي ال اهرةي د.طي 

  المحةةرر الةةال يز فةةي   سةةير الأ ةةاك النزيةةزي البةةه عطيةة ي  ح يةة : الم يةةس
 هة.8533النيمي ب اسي د.طي 



 توجوهات ابن جنّي اإلعرابوة للشواهد القرآىوة املحتملة غري وجه

 يف كتابه )اخلصائص( مجًعا ودراسةً 

 

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿5238﴾  
  

  ي البةةه ويةةازي  ح يةة : د. اةةري  الى ةةاري دار المح ةةال  فةةي اةةرح ال  ةةال 
 هة.8058عم ار ليىار الال الزي ي عم اهي الطبن  األاللوي 

  م   ةةر فةةي اةةالاذ ال ةةريه مةةه أ ةةاك البةةدي ي البةةه  الاليةةاي مأ بةة  الم ىبةةيي
 ال اهرةي د.طي د.ت.

  المساعد عيو  سني  ال الائدي البه ع ي ي  ح ية : د. محمةد أامة  برأةاتي
راث اإلسةةةبلمي ب امنةةة  ذم ال ةةةر ي مأةةة  المأرمةةة ي الطبنةةة  مرأةةةز وحيةةةا  ال ةةة

 هة.8088ال اىي ي 
  المسائ  الايرازياتي ألبةي عيةي ال ارسةيي  ح ية : الةدأ الر حسةه هىةدااليي

 هة.8080أىالز وابييياي الرياضي الطبن  األاللوي 
  المسةةائ  النسةةأري ي ألبةةي عيةةي ال ارسةةيي  ح يةة : الةةدأ الر محمةةد الاةةاطر

 هة.8045ىيي ال اهرةي الطبن  األاللوي ذحمدي مطبن  المد
  : المسةةةةائ  الماةةةةأي  المنرالفةةةة  بالبغةةةةدادياتي ألبةةةةي عيةةةةي ال ارسةةةةيي  ح يةةةة

  بلح الديه السىأااليي مطبن  الناىيي بغدادي د.طي د.ت.
   مسةةىد اإلمةةام ذحمةةد بةةه حىبةة ي  ح يةة : اةةنيك األرىةةاثالط الي ةةريهي مثسسةة

 هة.8088الرسال ي بيرالتي الطبن  األاللوي 
  وعراك ال ريهي لمأةي بةه ذبةي طالةك ال يسةيي  ح ية : الةدأ الر حةا م  ماأ

 هة.8080 الح الضامهي دار الباائري دما ي الطبن  األاللوي 
  مناىي الحرال ي ألبي الحسه الرم ةاىيي  ح ية : د. عبةد ال  ةاح اةيبيي دار

 هة.8040الارال ي  د ةي الطبن  ال ال  ي 
 : ةةاجي  ح يةة الةةدأ الر عبةةدال يي  عبةةد  اةةيبيي  منةةاىي ال ةةريه الا عرابةةاي ليز  

 هة.8042عالم الأ كي الطبن  األاللوي 
  منةاىي ال ةريهي لؤل  ةشي  ح ية : د. عبةداألمير محمةد الةالردي عةالم الأ ةةكي

 هة.8043بيرالتي الطبن  األاللوي 



 توجوهات ابن جنّي اإلعرابوة للشواهد القرآىوة املحتملة غري وجه

 يف كتابه )اخلصائص( مجًعا ودراسةً 

 

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿5238﴾  
  

  منةةاىي ال ةةريهي لي ةةر ا ي  ح يةة : محمةةد عيةةي الى ةةاري عةةالم الأ ةةكي بيةةرالتي
 هة.8045الطبن  ال ال  ي 

 الىحةةةالي د. فاضةةة   ةةةالح السةةةامرائيي دار ال أةةةري األردهي الطبنةةة   منةةةاىي
 ه.8083ال ال  ي 

  مغىةةي اليبيةةك عةةه أ ةةك األعاريةةكي البةةه هاةةام األى ةةاريي  ح يةة : محمةةد
 محيي الديه عبدالحميدي دار وحيا  ال راث النربيي د.طي د.ت.

  م ةةةةاييس اليغةةةة ي البةةةةه فةةةةارسي  ح يةةةة : عبةةةةد السةةةةبلم هةةةةارالهي دار ال أةةةةري
 هة.8533التي د.طي بير 

  الم   د في ارح اإليضاحي لنبةدال اهر الُ ر ةاىيي  ح ية : الةدأ الر أةاظم
 م.8328بحر المر اهي الزارة ال  اف  الاإلعبلم بال منالري  النراهي ي د.طي 

  الم  ضكي ألبي النباس المبر دي  ح ي : محمةد عبةدال ال  عضةيم ي ل ةاه
 هة.8533ل اىي ي وحيا  ال راث اإلسبلمي بال اهرةي الطبن  ا

  المأ  و في الاله  الاالب دا في أ اك هللا النزيزي لئلمام ذبي عمرال الداىيي
 ح يةة : د. يالسةة  المرعاةةييي مثسسةة  الرسةةال ي بيةةرالتي الطبنةة  األاللةةوي 

 ه.8040
  مى ةةةةالر ال الائةةةةدي ألبةةةةي البرأةةةةات األىبةةةةاريي  ح يةةةة : الةةةةدأ الر حةةةةا م  ةةةةالح

 ه.8045األاللوي الضامهي مثسس  الرسال ي بيرالتي الطبن  
  مىنه السالك ولو ذل ي  ابه مالكي ارح األامالىيي  ح ية : د. عبةد الحميةد

 السيد عبد الحميدي المأ ب  األزهري  لي راثي ال اهرةي د.طي د.ت.
  : مةةةةىنه السةةةةالك فةةةةي الأةةةةبلم عيةةةةو ذل يةةةة  ابةةةةه مالةةةةكي ألبةةةةي حي ةةةةاهي  ح يةةةة

حةةديثي األردهي د.اةةري  الى ةةاري ال د.ياسةةيه ذبةةال الني ةةا ي عةةالم الأ ةةك ال
 م.8483الطبن  األاللوي 



 توجوهات ابن جنّي اإلعرابوة للشواهد القرآىوة املحتملة غري وجه

 يف كتابه )اخلصائص( مجًعا ودراسةً 

 

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿5235﴾  
  

  ى ةةائه ال لأ ةةر فةةي الىحةةالي ألبةةي ال اسةةم السةةنيييي  ح يةة : عةةاد  ذحمةةد عبةةد
المال ةةةةالدي العيةةةةي محمةةةةد منةةةةةالضي دار الأ ةةةةك النيميةةةة ي بيةةةةرالتي الطبنةةةةة  

 ه.8088األاللوي 
 .الىحال الالافيي لنباس حسهي دار المنار ي ال اهرةي الطبن  ال امى ي د.ت 
  ا ات الناةةري البةةه ال ةةزريي  ح يةة : عيةةي محمةةد الضةةب اعي الىاةةر فةةي ال ةةر

 دار الأ ك النيمي ي بيرالتي د.طي د.ت.
  الىأةت الالنيةاله   سةير ذبةي الحسةه عيةي المةاالرديي  ح ية : السةيد بةه عبةةد

 الم  الدي دار الأ ك النيمي ي بيرالتي د.طي د.ت.
  همةة  النالامةةة  لاةةةرح  مةةة  ال الامةةة ي ليسةةةيالطيي  ح يةةة : عبدالسةةةبلم محمةةةد

هةةارالهي العبةةدالنا  سةةالم مأةةرمي مثسسةة  الرسةةال ي بيةةرالتي الطبنةة  ال اىيةة ي 
 هة.8043

  : الالسةةيط فةةي   سةةير ال ةةريه الم يةةدي ألبةةي الحسةةيه عيةةي الالاحةةديي  ح يةة
الاةةيح عةةاد  عبةةد المال ةةالد الي ةةريهي دار الأ ةةك النيميةة ي بيةةرالتي الطبنةة  

 ه.8083األاللوي 
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