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 امللخص باللغة العربية
يدددور الثحددث فددي فلددى مددا يسددمل نحتددا و ي الكددنقالت ت و ددي تلددى الكددنقالت 
النحوية التدي للكيتادا فدي تكسدير الزمخشدري  وتدد اختدرت سدورة آل عمدران نمو  دا  
فيممددت نحددو سددل مسددألة نحويددة صددّدر ا الزمخشددري ثقولددإ و فدد ن تيددل لو فدد ن تلددت 

فدنقالت نحويدة    تلدت تثلادا مقدمدة   وتكوتادا  ثالتأصيل والتحليل   فآنسدتاا تسد 
ثخاتمة وفياا نتائج الثحث ثم التوصية وثثت ثمرا د  الثحدث ومصدادرم  مشدكتا  لدى 
ثدأتوال التلمدداا والمكسدرين  ورلي الثحددث فيمددا عدرض لددإ مددن خدال  نحددوي   م يدددا 

 ثالدليل ما لمسن . 
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Research Summary  
The research in the orbit of the so-called carving: 

(Fnqlat) These are the grammatical pennants, which I have 
written in the interpretation of Zamakhshari, and I chose 
Al-Omran model, and resolved to each issue of grammar 
Zmakhshri saying: If it is said or if I said the root and 
analysis, , Made before the introduction, and the 
conclusion of the conclusion and the results of the 
research and then recommend and proved the sources of 
research and sources, prompting the statements of 
scientists and commentators, and the opinion of the 
research presented to him of disagreement grammar, 
supported by evidence whenever possible 
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 هقدهة

الحمد حمددا يدوافي نتمدإ  ويسدافي مزيددم   وصدالة وسدالما تدامين لوفيدين 
 علل خير من نطق ثالضاد طرا  وثتد...

إ مدا للزمخشدري ي ت دإ ال يخكدل علدل شدداة التلدم وطالثيددر  ف نددر  ي لثيدآث
 دد ت  من مسانة علمية سامقة فدي علدوم الترثيدةه فادو عدالم نحريدر  مدن  لّدة ٖٛ٘

مشددا ير الل ددة والمكسددرين  فتّددق لسمددام تلددى التلددوم  وطكددق ي متاددا مددن لطرافاددا   
وثوتوفي علل تكسيرم  السشا  آنستإ يطرح سثيرا من المسدائل النحويدة ورير دا عدن 

سمل ثالكنقلة  و و نْحٌت من تولإو  ي ف ن تلَت ... تلدُت لو  طريق االفتراض لو ما ي
ولدددو تيدددل ... لقلدددُت ت  سمدددا فدددي الحوتلدددة  والثسدددملة  وتدددد للكيدددت فدددي تكسددديرم للكدددا 
وخمسمائة واثنتين ولرثتدين فنقلدة مدا ثدين نحدو ول دة وفقدإ وثالردة وصدر  وعقيددة 

لقدار  ممتدان النظدر  مثثوثة   و ي ال شى طريقدة  دادة ثدّرة  تقددح الد  ن  وتددف  ا
 ددد ت  ٕٚٓوا  الة الكسر   فتتثّ س لإ درر نحوية وثالريدة سامندة  ويتدد الكدراا ي ت

لول من اتث  تلى الطريقة حسب استقصائي  ثم سار علل لْخ ِتإ النحاة والمكسرون 
 من ثتدم  واتثتوا ُنْا تإ ث حسان  وساروا علل لثارتإ .

ثتلدى الكدنقالت النحويدة والل ويدة  وستاب السشا  للزمخشدري  مشدحون زاخدر
والثالرية التي تلقكاا المكسرون من ثتدم  وتتدوا لاا سدل مرصدد  ومدنام لثدو حيدان 
ال ي لدم يدأُل  اددا فدي تتثد  فدنقالت الزمخشدري مكنددا وممحصدا  ولدم يدأت فدي  لدى 

يراُم م  الزمخشري في تكسيرم علل ما سنرى الحقا.   شيًئا إمرًا  فقد سان   ا ِ  ِّ
ولتمري إن ثحرا زاخرا مثل   ا ل دير لن تصاد آللئدإ  وُتنظدر مسدائلإه فادي 
تميندددة ثالددددرس  ولريضدددة لن يدددولي الثددداحثون و اادددتم الثحثيدددة شدددطر ا   وتددد  ب 
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ترائحام آَمَتاا يسدثرون رور دا ويقكدون علدل دتائقادا  ويددرسون تشداعيثاا   دراسدة 
تمدس الموضدوع فألكيدت دراسدة  وتمحيصا   وتد طكت مليا ثالدراسدات السداثقة التدي 

ندزار عطدا ا لحمدد  /وْسُماا يفنقالت الزمخشري الثالرية في سورة يوس ت للدستور
صددال   م لددة الثحددوث والدراسددات القرآنيددة  ودراسددة لخددرى تحددت عنددوان و ي فددنقالت 
الزمخشري النحوية في سور الحواميم   دراسة تأصيلية تحليليدة للددستور علدي ن دار 

ية الل ة الترثية ثأسيوط   ر ا  وسال مدا لدم يمدس موضدوع ثحثدي   ثيدد حسن ت  سل
إلٌّ وآصدرٌة  -ال شدى –لني ال لنسر إفادتي مناما سثيدرا   فثدين  د ا الثحدث وثحثيامدا 

 ف زا ما ا ثما تدما خيرا.
وتددد وتدد  اختيدداري علددل سددورة آل عمددران نمو  ددا  سددون فنقالتاددا تناسددب 

ثرتاددا  سمددا فددي سددورة الثقددرة مددثال  وال  ددي شددحيحة الثحددث فددي ح ماددا فددال يدد ودم س
تددودي ثالثحددث فددال تددناض ثددإ  سمددا لن سوناددا فددي ثدايددة السددور الطددوال تتددأّ ُن ثددأن 

ي مطلد  النادار ال دس فددالكنقالت ثتد ا سدتسون مسدرورة علدل منوالادا رالثدا  فالشمد
 تسون س روثاا.

دددتا الثحدددث ثدددالكنقالت النحويدددة ي التلميدددة ت وخصصدددتإ ثادددا    ددد ا وتدددد ثحب
فاستثتدُت ما سان صدرفا لو ل دة لو نحدوا  تتليميدا  فاسدحا الم دال للمسدائل النحويدة 
التددي وتدد  فياددا الخددال  ثددين النحدداة  ومددن ثددمب دراسددتاا   متخدددا فددي  لددى المددناج 
التأصيلي التحليليه حيث لت  علل المسائل مناط الثحث ثتد حصدر ا   ثدم تأصديلاا  

فياا والمكسرين  حتل تستثين سدثيلاا  مثدديا رلي الثحدث فيمدا متتثتا آراا النحويين 
 يتّن من خال   وما يتثدى من نقاش.

وتد صدّدرت الثحدث ثمقدمدة وآصددُتإ ثخاتمدة لّزرت ثادا  لتدزمب نتدائج الثحدث  
موضدونة   -و ي عدد ما ورد في السورة ثتد الحصدر  -وتّدرت ثيناما تس  فنقالت
 تسنل للقار  الر وع إلياا ثساولة  و ي وتثتا لترتيثاا في السورة  لي
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 و ي إعرابو تائما في تولإ دد تتالل ددو" تائما ثالقسطت الفنقلة األوىل
 و اتتران خثر " إن" ثالكاا . الفنقلة الثانية
 و ح   المكتول ثإ األّول . الفنقلة الثانية
 المستثنل ثين االتصال و االنقطاع . و  الفنقلة الثالثة

 و دخول الالم علل ضمير الكصل.  رابعةالفنقلة ال
 و التط  علل  ملة الصلة. الفنقلة اخلامسة
ي ل ملةو" ينصرون" في تولإ د تتدالل دو" د  امعراثدالموت و  الفنقلة السادسة
 لن يضروسم إال ل ى ...
 .التضمين في الكتل  و الفنقلة السابعة 
 .و ح   المكتول األول  الفنقلة الثامنة

و التو يدإ امعراثددي لقولددإ تتددالل و ي لنمدا نملددي لاددم خيددر  لتاسةةعةالفنقلةةة ا
 ألنكسام ت. 

مشكتا  لى ثأشائب مما امتدت إليإ يدد الثحدث مدن لتدوال النحداة المكسدرين  
وللكافام  و تلت عنوانإو "فدنقالت الزمخشدري النحويدة فدي سدورة آل عمدران  دراسدة 

 تأصيلية تحليلية "   
فيددق   ولن يسددون مددا ستثددت  ددديا نافتددا ومِئّنددة خيددر وا لسددأل السددداد والتو 

ومتساة  سما لر وم لن يسون لثنة في صرح علمي  د  عسدل لن ت دري يومدا ريحدإ 
 رخاا حيث لصاب  وعلل ا تصد السثيل . 

 

 وىل  األ فنقلةال
 ) إعراب: قائما يف قوله ةة تعاىل ةة:" قائما بالقسط( 

 : -تعاىل  –َقىل اهلل 
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ِثاْلِقْسِط ال ِإلَإ ِإالب  اللبُإ َلنبُإ ال ِإلَإ ِإالب ُ َو َواْلَمالِئَسُة َوُلوُلوا اْلِتْلِم تاِئمً " َشِاَد ا
 ]ٛٔ  آل عمران[  )ُٛٔ َو اْلَتِزيُز اْلَحِسيُم ي

علدل لندإ حدال م سددة مندإ   ] ليو تائًمدا   وانتصداثإ" : قال الزخمشرسٌ 
لدم  داز إفدرادم ثنصدب الحدال  . فد ن تلدتو ]ٛٛالثقدرة  [تاسقولدإو يَوُ دَو اْلَحدقا ُمَصددِّتً 

إنمدا  داز  ا لدم ي دز؟ تلدتورو راسًثددد وعمدددون المتطوفين عليإ؟ ولو تلت  ااني زي
األنثيداا [إو يَوَوَ ْثندا َلدُإ ِإْسدحاَق َوَيْتقُدوَب ناِفَلدًةت د  ا لتدم املثاس سما  داز فدي تولد

زم د از لتميا  او ند راسثً  تو  ااني زيدٌ لن انتصب نافلة حاال عن يتقوب. ولو تل ]ٕٚ
دح لن يسدون دل المدح. ف ن تلتو لليس من حق المنتصب علدل المددورة  لو علدثال س

تلتو تد  اا  تٔي«  ثورّ ال نُ  األنثيااِ  إنا متشرَ  »د للبإ الحميد. دىو الحمدمترفة  سقول
 ا ليونسرة سما  اا مترفة. ولنشد سيثويإ فيما  اا منإ نسرة تول ال

 لٍ َوَيدددددددددددْأِوى إَلدددددددددددل ِنْسدددددددددددَوٍة ُعطبددددددددددد
 

 تٕيَوُشدددددْتثًا َمرَاِضدددددديَ  ِمْثدددددَل السبددددددَتاِلل  ...
 

                                           

لخر إ لحمدد  حددثنا وسيد  حددثنا سدكيان عدن لثدل الزنداد عدن األعدرج عدن لثدل  ريدرة مرفوعدا  تٔي
ثدن السثدرى  مدن روايدة اثدن عييندة عدن الز دري عدن مالدى ثدن لوس ثا ا. وروام النسائي فدي ا

لنشدسم ثاللبإ ال ي تامدت »الحدثان  تالو تال عمر لتثد الرحمن وستد وعثمان وطلحة والزثير 
فد سرم  وفيدإ تدالواو اللادم  -لإ السموات واألرض  لسمتتم النثدي صدلل اللبدإ عليدإ وسدلم يقدول

ثل إدريس تلميد  لثدل سدليمان مدن روايدة عدن عثدد الملدى ولخر إ في السنل في تر مة ل« نتم
ال ندورث مدا ترسندا »ثن عمر عن لثل  ريرة مثلإ. ولصلإ متكق عليإ من حديث عائشدة ثلكدظ 

 ٖ  ثن ح ر التسدقالني ال  التلخيص الحثير في تخريج لحاديث الرافتي السثير انظر  «صدتة
 /ٕٔٗ - ٕٔٙ . 

يصد  ر دال يصديد وير د  إلدل زو تدإ ثن لثدي عائد  الاد لي  مية ألالثيت من المتقارب  و و  تٕي
وثناتإ عطل عاريات مدن الحلدي والثيداب. وشدتثا نصدب علدل الد م  لى ول م شدتثا لى م ثدرات 

ومراضدي و  الو وم من ال وع. والتطلو  م  عاطلدة. والشدتث.  مد  شدتثاا  سسدود وسدوداا.
ل السددتالل  مدد  سددتالة و ددي  مدد  مرضدداع تياسددا  لو مرضدد  سددماعا  لى ترضدد  لوالد ددا مثدد
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ثالقسدط  اف ن تلتو  ل ي وز لن يسون صدكة للمنكدي سأندإ تيدلو ال إلدإ تائًمد
إال  و؟ تلتو ال يثتد  فقد رلينا م يتستون في الكصل ثين الصكة والموصدو . فد ن 

فيو يال «  و»شاد  فال يص  لن ينتصب حاال عن  تلتو تد  تلتإ حاال من فاعل
ِإلَإ ِإالب ُ َوت ؟ تلتو نتم  ألناا حال م سدة والحال الم سدة ال تسدتدعل لن يسدون فدي 

سد لى  . واال ملة التي  ي زيادة في فائدتاا عامل فياا  سقولىو لنا عثد اللبإ ش اعً 
انتصدداثإ عددن فاعددل شدداد   . و ددو لو ددإ مددنالددو تلددتو ال ر ددل إال عثددد اللبددإ شدد اعً 

وس لى انتصاثإ علل المدح. ف ن تلتو  ل دخل تيامإ ثالقسط فدي حسدم شداادة اللبدإ 
والمالئسة ولولل التلم سمدا دخلدت الوحدانيدة؟ تلدتو نتدم إ ا  تلتدإ حداال مدن  دو  لو 
نصثًا علل المدح منإ  لو صكة للمنكي  سأنإ تيلو شداد اللبدإ والمالئسدة ولولدو التلدم 

  إلإ إال  و  ولنإ تائم ثالقسط.لنإ ال
محد و .  لوترل عثد اللبإو القائم ثالقسط  علل لنإ ثدل من  و  لو خثر مثتد

 وترل لثو حنيكةو
تيمدددا ثالقسدددط اْلَتِزيدددُز اْلَحِسددديُم صدددكتان مقّرّرتدددان لمدددا وصددد  ثدددإ  اتدددإ مدددن 

 تٔي. "الوحدانية والتدل
  :  أصُل و التحلُلالت

 ي   في إعراب ي تائمات و و ا عدة ري يرى تثنِّيإالزمخش ما لز امالمتثصر 
و حال م سدة لو منصوثة علل المدح  لو صكة للكظ ي إلدإت النسدرة المصددرة ثدالنكي  

  د ا األخيدر  دو لو حاال وصاحثإ لكظ ال اللة ي ا ت  لو حاال وصداحثاا ي  دوت  و
ا لكدظ ال اللدة ي دلنسب حسب رليإ  من سوناا حاال لشداد وصاحثاد ارتآمالو إ ال ي 

                                                                                                           

سديثويإ   انظدر لنثل الشياطين  لى سرياات المنظر مثل األروال. و ي لتث  شيا عند التدرب
 .ٕٙٗ/ٕ   والخزانةٜٙ/ ٖواألشموني  ٛٔ/ ٕ  وشرح المكصلٕٓ٘  ٜٜٔ/ ٔ

  ٖ٘ٗ/ٔ  للزمخشري ت السشا  ٔي
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لم يسن لول ق فياا  دثما َوَسَق في المسألة  وثما اتسات   والحقيقة لن الزمخشري 
عراثاه فقد سثق  ددد ت  لسندإ ٕٚٓت إ لد لى الكدراا ي دمن وت  علل   ا اللكظ تأمال وا 

 ل ثامدالز د لل ينا وامحاطة التشتيب ت تريحتإسان ُمْ مال مختارا و اا واحدا  وفات
إ  عّد الكراا ي تائما ت  نتتا نسرة واصكا مترفة منصوثا  مسألتإ وعرضااه شريالزمخ

علل القط   يقول الكراا و  وتولإو " َوُلوُلوا اْلِتْلِم تاِئمًا ِثاْلِقْسِط منصدوب علدل القطد  
رفدد  ألنددإ «  م ثالقسددطدالقائدد »و ِفددي تددرااة َعْثددد اللبددإ دة. و دددألنددإ نسددرة نتددت ثددإ مترفدد

 ددد ت سونادا حداال دون لن يثدين ٕ٘ٔار األخكدش ي تدواختد . تٔي" مترفدةمترفة نتت ل
ه ألنددإ نسددرة وصدد  ثاددا   ددددت  القطدد ٖٓٔ  ورّ دد  الطثددري يتتٕينوعاددا لو عاملاددا 

ه  مصطل  سوفّي لول من استتملإ الكدراا  و مترفة  والقط   نا يقصد ثإ الحال  و
 لدى  وتتريكا فصار حاال ي يدد خال  منتوتإ تنسيرا إ  ثّين لن الحال ضرب من النتت

إ حاٌل من اسدم "ا" دم لندإ و "وسان ثتض نحويي السوفة يزعدما  سرم الطثري من تول
"شاد ا"  فسان متنامو شاد ا القائُم ثالقسدط لندإ ال إلدإ إال  دو"  و ال ي م  تولإ

في لن ظريكا .  وتد ثّين القط  عند السوفيين اثن السراج ثتدما  سر رلي السسائي تٖي
في تولناو رليت زيدا ظريكا منصوب علل القطد   فقدالو ومتندل القطد  لن يسدون لراد 

 .تٗي إالنتت فلما سان ما تثلإ مترفة و و نسرة انقط  منإ وخالك

                                           

 .  ٜٜٔ/ٔ   للكراا ت متاني القرآنٔي
 . ٖٕٔ/ٔ  متانل القرآن لألخكش تٕي
 ٜٕٙ/ٙ  ثن  ريرال   ام  الثيان في تأويل القرآن تٖي
 . ٕٙٔ/ٔاألصول الثن السراج  تٗي
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ت لن ي تائمدات " حدال مدن  دو  والتامدل فيدإ متندل د دٙٔٙويرى التسثري يت 
و لي شدداد لنكسددإ ثالوحدانيددة  ال ملددةو لي يكددرد تائمددا  وتيددل  ددو حددال مددن اسددم ا

 .تٔيو ل حال م سدة علل الو اين
م آ دد ت ه فقد استطال سثيدرا فدي اعتراضدإ علدل مدا ارتد٘ٗٚلما لثو حيان يت

لّن ويمسننددا  و  ادلددإ فددأسثر  دالددإ  الزمخشددري مددن تو يددإ نحددوي لسلمددة ي تائمددات 
 و تٕيمن نقاط  فيما يلي ونزمبإ  لى ن رِّب

تثار دا حداال م سددة   فقدال " َوَلدْيَس ِمدَن اْلَحداِل اْلُمَ سِّدَدِة  اعتراضإ علل اعد ٔ
ت   َواَل ِمددْن َثدداِبو َلَنددا َعْثددُد اللبددِإ ٘ٔأِلَنبددُإ َلددْيَس ِمددْن َثدداِبو "َوَيددْوَم ُيْثَتددُث َحي ددا " ي مددريم 

 ُ ْمَلِة السباِثَقِة "ُشَ اًعا. َفَلْيَس تاِئمًا ِثاْلِقْسِط ِثَمْتَنلو َشِاَد  َوَلْيَس م سدا مضمون الْ 

دا َمدْن َ َتَلدُإ د ٕ اعتراضإ علل لن تسون ي تائمات حاال مدن ال ميد   فقدال" َوَلمب
َحااًل ِمَن اْلَ ِميِ   َعَلل َما ُ ِسَر  َفدُردب ِثَأنبدُإ َلدْو َ داَز َ ِلدَى َلَ داَزو َ داَا اْلَقدْوُم رَاِسًثدا  َلْيو 

 .تٖيتقولإ الترب َوَ َ ا اَل  ُسلا َواِحٍد ِمْنُاْم 

اعتددرض لثددو حيددان علددل و ددإ انتصدداثإ علددل المدددح  وعلددل مددا سدداق  ددد ٖ
ْق َثدْيَن اْلَمْنُصدوِب  و فقال هالزمخشري من لمثلة " َوِفي َ ِلَى َتْخِلديٌط  َوَ ِلدَى َلنبدُإ َلدْم ُيَكدرِّ

ِم  َوَثددْيَن اْلَمْنُصددوِب َعَلددل  ااِلْخِتَصدداِص  َوَ َتددَل ُحْسَمُاَمددا َعَلددل اْلَمددْدِح َلِو الدد بمِّ َلِو التبددَرحا
َواِحًدا  َوَلْوَرَد ِمثَااًل ِمَن اْلَمْنُصدوِب َعَلدل اْلَمدْدِح َوُ دَوو اْلَحْمدُد  الحميدد  ومثدالين مدن 

وسدد ا رّد رلي الزمخشددري فددي  ددواز سددون ي تائمددات نتتددا   اْلَمْنُصددوِب َعَلددل ااِلْخِتَصدداصِ 
دَكِة َواْلَمْوُصدوِ  ِثدَأْ َنِثيه  َوُ دَو اْلَمْتُطوَفداِن لالسدم النسدرة ي إلدإت " أِلَنبدُإ فَ  َصدَل َثدْيَن الصِّ

                                           

 . ٕٚٗ/ٔ  للتسثري التثيان في إعراب القرآن تٔي
 . ٗ٘/ ٗ    ألثي حّيان الثحر المحيط في التكسير تٕي
 وما ثتد ا. ٗ٘  / ٗ   د   ٕٓٗٔالثحر المحيط في التكسير   تٖي
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اللبَ اِن ُ َماو اْلَماَلِئَسُة َوُلولُدو اْلِتْلدِم  َوَلْيَسدا َمْتُمدوَلْيِن ِمدْن ُ ْمَلدِة اَل ِإلدَإ ِإالب ُ دَو ثدل  مدا 
اِرَ ددٌة َوَعْمددٌرو َوَ ْتَكددٌر التبِميِميبددَة. متمددوالنو لشدداد  َوُ ددَو َنِظيددُرو َعددَرَ  َزْيددٌد َلنب ِ ْنددًدا خَ 

 َفَيْكِصُل َثْيَن ِ ْنًدا َوالتبِميِميبَة ِثَأْ َنِثيه َلْيَس َداِخاًل ِفيَما َعِمَل ِفيَاا.
اعتراضإ علدل اْنِتَصداُثُإ َعَلدل اْلَقْطدِ  َفداَل َيِ ديُا ِإالب َعَلدل َمدْ َ ِب اْلُسدوِفيِّيَن  د ٗ 

 اْلَثْصِرياوَن.َوَتْد َلْثَطَلُإ 

َواأْلَْوَلل ِمْن َ ِ ِم اأْلَْتدَواِل ُسلَِّادا َلْن َيُسدوَن َمْنُصدوًثا َعَلدل اْلَحداِل ِمدِن اْسدِم اللبدِإ  
 .َواْلَتاِمُل ِفيِإو َشِاَد  َوُ َو َتْوُل اْلُ ْمُاورِ 

يحمددد للزمخشددري فضددل تكصدديلإ المسددألة علددل  دد ا النحددو  وعلددل سددله ف نددإ 
ن سان تد سدثق ا ة وتلى النا  تدد  سدر و ادا  ريدر لن األخيدرالكدراا تريحدة  إليادا تإوا 

م آيدرى الثحدث مدا ارتدو واحدا علل و إ ام مال  دون تسراٍح سما فتل الزمخشري    
والتامدل  دو يشدادت   ي  لى ال ماور من سون ي تائما ت حال للكظ ال اللدة ي اتدف

لكددظ ي إلددإت النسددرة  لت نددب الكصددل ثددين ويسددتثتد الددرلي القائددل ثأناددا تددد تسددون نتتددا ل
 لن الصددكة والموصددو  ثتلددى ال ملددة المسددتطيلة  وفددى االرتثدداط ثاددا علددل الددررم مددن

 ناى من األمثلدة القرآنيدة مدا يسدون فيادا فاصدل ثدين الصدكة والموصدو   لسدنب  لدى 
َماَواِت َلِفي اللبِإ َشىٌّ َفاِطِر السبد "يمقصور علل فواصل رير ممتدة  نحو تولإ تتالل و

لفدددي ا فددداطر السدددماوات واألرض شدددى   وتدددد  و فاألصدددلت  ٓٔإثدددرا يم  َواأْلَْرِض "
المتالزمددين لحا ددة الخثددر المقدددم لمثتدئددإ  خشددية ُثْتددد  قِ رتَدد ىَ لحدددث لكددظ ي شددىت فْتدد
  سدد ا فدد ن الحددال الم سدددة ال ينطثددق علياددا سددياق اآليددة  نددا و الخثددر عددن مثتدئددإ

عتثار ددا حدداال م سدددة  نددا رثمددا و ددٌم مددن الزمخشددري  إ  إن داللتاددا  ومددن ثددم فدد ّن ا
متنا ا ال يستكاد مما سثقااه فد ي تائمات ليست ثمتندل شداد وال ُتْسدتكاد منادا   وتدد 
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فطدن إلدل  لدى اثدن  شددام لد لى فدرفض مدا سداتإ الزمخشددري ثاد ا الصددد  وعددب  دد ا 
 لداللة .    و لعتقد لن   ا لترب إلل الصواب  و يترافق م  اتٔيو ما 

                                           

 . ٘ٓٙ/ٔثيب م ني الل تٔي
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 ثاًُةال فٌقلةال
 بالفاء " إى " خرب اقرتاى

ِإنب البدِ يَن َيْسكُدُروَن ِثآَيداِت اللبدِإ َوَيْقُتلُدوَن النبِثيِّديَن ِثَ ْيدِر ي" :  َقىل اهلل تعاىل
"  آل تٕٔيَحددقه َوَيْقُتلُددوَن البددِ يَن َيددْأُمُروَن ِثاْلِقْسددِط ِمددَن النبدداِس َفَثشِّددْرُ ْم ِثَتددَ اٍب لَِلدديٍم 

 . ٕٔعمران 
ف ن تلدتو لدم دخلدت الكداا فدي خثدر إن ؟ تلدتو لتضدمن "قال الزخمشسٌ :

اسماا متنل ال زاا  سأنإ تيلو ال ين يسكدرون فثشدر م ثمتندل مدن يسكدر فثشدر م  و 
لو « ليدت»فسأّن دخولاا سدال دخدول  ولدو سدان مسانادا »ال ت ير متنل االثتداا « إنّ »
 .تٔي"لت ير متنل االثتدااالمتن  إدخال الكاا « لتل»

 : و التحلُل  ُلأصالت
اآليدة  عندد تكسديرموعثدارات متآزفدة تناول الزمخشري  نا فدي إلماعدة ع لدل 

  ف ددوز  لددى لتضددمان المثتدددل الدد ي صددار اسددما منب ثتددد إنب  دخددول الكدداا خثددر اآلنكددة
يدة فدي ن الكدراا لول مدن تنداول  د ا اآلفد  آثدر  ي لثيدر   تصدر ا  متندل الشدرط  و

  فقدال فدي متدرض حديثدإ عدن  د م اآليدة و " مسدتطيل ل مكّصدلدرآن ثشسددي القدمتان
زيدًا فقائم و از  انا.يفثشر م ثت اب  يإنت و از دخول الكاا في خثر إن  وال ي وز

للدديمت  ألن يالدد يت يددوفي فتسددون صددلتإ ثمنزلددة الشددرط لل ددزاِا  في دداب ثالكدداِا. وال 
ن يإنت سأناددا لدم تدد سر فددي السدالم فدددخول ال ددواب يصدل  ليددت الدد ي يقدوم فيسرمددى أل 

 تٕيوالشدرط"  االثتددااِ  ثالكاِا  علياا سدخولاا علل االثتداِا والتمني داخدل فزيدل متندل
  و زاد النبحدداس مددن ثتدددم  فأضددا  شددرطا  ددو لن يسددون فددي صددلة اسددم الموصددول 

                                           

 . ٖٛٗ/ٔالسشا  للزمخشري  تٔي
عراثإ تٕي  . ٜٖٓ/ٔمتاني القرآن وا 
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ييسكرونت  فقال  -ل  ّل القائ -  والكتل  نا  و تولإ فتلٌ  الوات  مثتدل لو اسما منّ 
وال ي دددوزو إن زيددددا فمنطلدددق؟ « إنّ »و " فددد ن تلدددت و سيددد  دخلدددت الكددداا فدددي خثدددر 

وسدان فدي صدلتإ فتدل سدان فدي السدالم متندل « إن»إ ا سان اسم « ال ي»فال واب لّن 
  تٔيتأسيدد" « إنّ »الم ازاة ف از دخول الكاا  وال ي وز  ا فدي ليدت ولتدّل وسدأّن  ألّن 

ثدن عطيددة  وزاد لن  د ا المتنددل "ندص فددي ستداب سدديثويإ فدي ثدداب ولّيدد م فدي  لددى ا
تر مددة  دد ا ثدداب الحددرو  التددي تتنددزل منزلددة األمددر والناددي ألن فياددا متنددل األمددر 

  سما   ب التسثري إلل لنإ الثد من لن يسون صدلة الموصدول فتدال  فقدال تٕيوالناي"
نب  َوَدَخَلِت اْلَكاُا ِفيِإ َحْيدُث َساَندْت ِصدَلَة البدِ ي و "  َتْوُلُإ َتَتاَللو يَفَثشِّْرُ ْمت و ُ َو َخَثُر إِ 

ِفْتدداًل  َوَ ِلددَى ُمددْ ِ ٌن ِثاْسددِتْحَقاِق اْلِثَشدداَرِة ِثاْلَتددَ اِب َ ددزَاًا َعَلددل اْلُسْكددِر  َواَل َتْمَنددُ  ِإنب ِمددْن 
اِا َثددْل َلسبَدْتددُإ  َفَلددْو َدَخَلددْت َعَلددل ُدُخددوِل اْلَكدداِا ِفددي اْلَخَثددِر ه أِلَنبَاددا َلددْم ُتَ يِّددْر َمْتَنددل ااِلْثِتدددَ 

  ريدر لن لثدا حيدان  سدر تٖيَلْم َيُ ْز ُدُخوُل اْلَكاِا ِفي اْلَخَثدِر"« َلْيتَ »  َلْو « َسَأنب »البِ ي 
ر إّن لتددوفر الشددروط  دي خثدددلن فددي المسددألة خالفددا  فمددنام مددن  تددل الكدداا واتتددة فدد

 .تٗي " زَاِئَدًة  َوَلْم َيِقْس ِزَياَدَتَاا ومنام مْن من   لى و" َ َتَل اْلَكااَ 
والمتددرو  لن الخثددر وثيددق الصددلة ثمثتدئددإ  وثاتددة الكتددل ثكاعلددإ والصددكة 

الخثددر ثالكدداا  لسنددإ لمددا سددان المثتدددل يحمددل متنددل الشددرط   وال يقتددرن ثموصددوفاا 
زا والخثر يحمل  زاام شّثإ ثدإ وُحمدَل عليدإ فداتترن الخثدر ثالكداا و وثدا حيندا  و دوا

حينددا ثشددروطإ  وتددد سددان الخليددل ثددن لحمددد لول مددن فتّددق لسمددام  دد م المسددألة وفتددى 
 لى  واثا علل س ال سيثويإ إيام و " " ال ي يأتيني فلإ سان رتتاا  وسثر لروار ا  و 

                                           

  .  ٜٗٔ/ ٔت  إعراب القرآنٔي
 .ٓٓٔ/ٖ  و را   الستاب لسيثويإ ٗٔٗ/ ٔالمحرر الو يز في تكسير الستاب التزيز تٕي
 . ٜٕٗ/ ٔ  التثيان في إعراب القرآن تٖي
 . ٚٙ/ٖثحر المحيط   ال تٗي
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ت ال ي دوز ددر مان  لم  از دخول الكاا  ا  نا ؟ وال ي يأتيني ثمنزلة عثد ا  ولند
ثم سان ردا الخليل و " إنما يحسن في يال يته  تٔيإ در مان"لى لن تقول و عثد ا فل

ن شدداا تددالو  ألنددإ  تددل اآلخددر  واثددا لددألول  و تددل األول ثددإ ي ددب لددإ الدددر مان  وا 
الدد ي يددأتيني لددإ در مددان  سمددا تقددولو عثددد ا لددإ در مددان  ريددر لنددإ لدخددل الكددااه 

يسدون لال يوَ دب لدإ  لدى لتسون التطية م  وتوع امتيان  فد  ا تدال لدإ در مدانه فقدد 
ن لدم ُيْ دَزم   امتيان  ف  ا لدخل الكاا  ف نما ي تل امتيان سدثب  لدى  فاد ا  دزاا  وا 
ألنإ صلة. ومثل  لى تولام و سل ر ل يأتيندا فلدإ در مدان  ولدو تدال و سدل ر دل فلدإ 

 .تٕيدر مان  سان محااله ألنإ لم ي ي ثكتل  وال ثتمل يسون لإ  واب "
ن الخثدر ثالكداا ه فقدد اشدترط النحداة وتدوع المثتددل ثتدد يلمبدات لما و وب اتترا

و ﴿َفَأمدددا اْلَيِتددديم َفددداَل  -تتدددالل –نحدددو تولدددإ  هالتدددي تحمدددل متندددل الشدددرط والتكصددديل
مامددا يسددن مددن  -ه ت  ٕٙٛسمددا لورد المثددّرد ي ت –   َفدداْلَمْتنلٜتقار﴾]الضددحل 
اَل داْلَكاا َوُ َو يريدد اه لَ داز َسَمدا َتد ولو اضطرب شاعر َفح   .ر اْلَيِتيمدَشْياه َفاَل تقا

 و
 لّمدددددددددا الِقتددددددددداُل اَل ِتتددددددددداَل َلدددددددددَدْيُسمُ 

 

تٖيولسددددنب سددددْيرًا ِفددددي ِعددددراِض الَمواِسدددددِب  ...
 

 

الخليدل  إلما  واز دخول الكاا خثر المثتدل  فقدد زاد النحداة وفصدلوا فيمدا تالد
ن  دواز م ديا  ددت مدٖٛٙ  ومدن  لدى مدا صدّرح ثدإ السديرافي ي ت تكصيال لسيثويإ

ن سانددت صددلة الموصددول ماضددوية  فقددال و " وي ددوز لن يسددون  الكدداا فددي الخثددر  وا 

                                           

 .   ٜٖٔ   ٖٛٔ/ ٔ ت ينظر الستابٔي
   ٖٓٔ   ٕٓٔ/ ٖ  و يرا   ليضا  ٜٖٔ   ٖٛٔ/ ٔالساثقو  ت ينظرٕي
  وسد ا حاشدية الصدثان علدل ٕٙٔ/ ٔت الثيت من الطويل  ينظرو شرح األشموني علدل األلكيدة ٖي

 .   ٜٕٖ/ ٔشرح األشموني 
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   تٔيالكتددل ماضدديا  سقولددى و الدد ي لتدداني فلددإ در ددم  ثّينددت لن الدددر م اسددتحّقإ ... "
 لدن الكتددة مددون الصلدد ددت من لنإ الثد لن  تسٔٚٗولوردم عثد القا ر ال ر اني يت

ليدتٕيتا رير مخصدوص  ولن يسون الموصول شائ  ددد  ٙٛٙإ   دب الرضدي ي ت د  وا 
 ددت شرطا  و لن ُيخثر عدن االسدم ٖٗٙ  و زاد اثن يتيش يت تٖي ت في رير موض 

 . تٗيالموصول  فيسون الموصول متصدرا للسالم
مناا ما لوردم التسثدري  ه وتد ورد في القرآن السريم سثير من األمثلة في   ا

قولإ تتدالل و  ﴿الد ين ينكقدون لمدوالام ثالليدل والنادار ولثو حّيان في رير موض   س
ه لتضددمان  )فلاددم(   فقددد دخلددت الكدداا فدديٕٗٚسددرا وعالنيددة فلاددم ل ر م﴾]الثقددرة 

الموصدول متندل اسدم الشددرط لتمومدإ  َوَنِظيدُر َ دِ ِم اآْلَيددِة ِفدي ُدُخدوِل اْلَكداِا ِإنب البددِ يَن 
ت  ٖٗثُدمب مداُتوا َوُ دْم ُسكبداٌر َفَلدْن َيْ ِكدَر اللبدُإ َلُادْم"ي محمددد َسَكدُروا َوَصدداوا َعدْن َسدِثيِل اللبدِإ 

"ِإنب البِ يَن تاُلوا َرثاَنا اللبُإ ُثمب اْسَتقاُموا َفال َخدْوٌ  َعَلدْيِاْم" ي األحقدا    -تتالل –وتولإ 
ِمناِت ثُدمب َلدْم َيُتوُثدوا َفَلُادْم و " ِإنب البِ يَن َفَتُنوا اْلُمْ ِمِنيَن َواْلُم ْ  -تتالل  –ت   وتولإ ٖٔ

 ت  .َٓٔع اُب َ َانبَم" ي الثروج 
لمدا مدا ورد فدي سدالم التدرب مددن   لدىه فقدد تتدددت لنماطدإ  وسثدرت صددورم  

 ومن  لى و
 يسددددددّرى مظلوًمددددددا وُيرضدددددديى ظالمددددددا

 

ت٘يوسددددلا الدددد ي حّمْلتَددددإه فْاددددَو ظالمددددإ ...
 

 

                                           

   ٘/ ٗت ينظرو شرح السيرافي ٔي
 .  ٕٖٔ/ ٔت ينظرو المقتصد ٕي
 . ٜٕٙ  ٕٛٙ/ ٔالسافية ت ينظرو شرح ٖي
 .   ٓٓٔ/ ٔت ينظرو شرح المكصل ٗي
  و نسدب ٗٓٔ/ ٗ  والتد ييل والتسميدل ٘٘ٔت الثيت من الطويل  وتدد ورد فدي ديدوان الخنسداا ٘ي

 .   ٘ٛ/ ٕثنت الطثيرية  ينظر و الام     للت ير السلولي  لو زينب 
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اسدما مضدافا السدم موصدول  رردم فقد اتترن الخثر  ناه ثالكاا سون المثتددل 
 لن صلتإ  ملة فتليإ فتلاا ماضوّي .

 .تٔيواألمثلة في القرآن السريم وسالم الترب سثيرة متنوعة الصور
خثدر إّن فدي اآليدة  دائز عندد  مادور النحداة ثوعليإ  فد ن اتتدران الكداا  ندا 

علددل لتضددمن اسددم إّن متنددل الشرط ددد وتضددّمن الخثددر متنددل ال ددزاا  ولّن مددا يصدددق 
ة  وال دل ال ملددخثر المثتدل يصدق حسمإ علل خثدر إّنه إ  سدان دخولادا توسيددا لمتند

يصدق علل رير ا من الحرو  الناسخة التي ت ير متنل ال ملة   نحو سأن لو ليت 
  و رثمدا منحدت الكداا المقترندة  د م الخثدر نوعدا مدن الترتدب ناسدب موتد    لو لتلّ 

سثيكددا دالليددا   ولددوال و ددود  دد م الكدداا لمددا سددان التاديددد الحاصددل و آزرم   ومنحددإ ت
  للمتنل الحاصل مأتامه إ  لخ ت ال ملتين متنل الشرط و ال زاا .  

 
 
 

                                           

 . وما ثتد ا  ٕ٘ٔرا   في  لى اتتران خثر المثتدل ثالكاا تٔي
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 ثالثةال فٌقلةال
 املستثىن بني االتصال و االًقطاع

َليبداٍم و " َتاَل َربِّ اْ َتْل ِلي آَيًة َتاَل آَيُتَى َلالب ُتَسلَِّم النباَس َثاَلَثَة  -تعاىل –قال 
ْثَساِر ي  . تٔٗآل عمران يت ِٔٗإالب َرْمزًا َواْ ُسْر َرثبَى َسِثيرًا َوَسثِّْ  ِثاْلَتِشيِّ َوامِْ

إال ي َرْمدزًا ت إال إشدارة ثيدد لو رلس لو رير مدا ولصدلإ "   الزخمشسٌ : قال
إال التحّرى. يقال ارتمزو إ ا تحّرى. ومندإ تيدل للثحدر الرامدوز. وتدرل يحيدل ثدن وثداب ي

رمزًات ثضمتين   م  رموز سرسول ورسدل. وتدر  يرمدزًات ثكتحتدين  مد  رامدز سخدادم 
. ف ن تلتو الرمز ليس من  نس السالم فسي  استثنل منإ؟ تلتو لما لّدى ... وخدم

مددد ّدى السدددالم وفادددم مندددإ مدددا يكادددم مندددإ سدددمل سالمدددا وي دددوز لن يسدددون اسدددتثناا 
 .تٔي"منقطتا

 التحلُل والتأصُل :
خشددري  نددا لن تسددون سلمددة يرمددزات مسددتثنل مددن المسددتثنل منددإ  رّ دد  الزم

ثاعتثددارم مددن  نسددإه ألن الرمددز يدد دي متنددل السددالم  سمددا ل دداز لن يسددون اسددتثناا 
منقطتا  والحقيقة لن الزمخشري مسثوق في   ا من تِثدل المكسدرين  سدلٌّ ثأثدارة مدن 

اسدددتثناا  رمدددزاتي تسدددون اختدددار لناألخكدددش  التحليدددل والتو يدددإ   والمتتثددد  ي دددد لن
منقطتاه إ  تال }َثاَلَثَة َليباٍم ِإالب َرْمزًا{ يريدو "َلْن ال ُتَسلَِّم الناَس إالب َرْمزاً" و تلإ استثناا 

و مددا دو دد تٖي .ونقددل رلي األخكددش النحدداس فددي إعراثددإ القددرآنتٕيخار ددًا مددن لول السددالم
فقدال و " َتْولدإ }ِإالب  دون لن ُيْرثدل علدل  لدى    ب إليإ صاحب مشسل إعراب القدرآن

                                           

 ٓٙٔ/ٔ  و انظر المحتسب الثن  ني ٖٔٙ/  ٔالسشا  للزمخشري  تٔي
  ٕٚٔ/ٔمتاني القرآن لألخكش ت ٕي
اس  ألثي إعراب القرآن تٖي   ٚ٘ٔ/ٔ تكر النبحب
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رمددزا{ اْسددتِثَناا َلددْيَس مددن األول وسددل اْسددتِثَناا َلددْيَس مددن  ددنس األول َفاْلَوْ ددإ ِفيددِإ 
  ب إلدل الدو اين اثدن عطيدة مد وال الرمدز علدل لندإ موضدون داخدل   وتٔيالنصب" 

السالمه "ثم استثنل الرمز  و و استثناا منقط   و  ب الكقااا في امشدارة ونحو دا  
  تٕيإلل لناا في حسم السالم في اميمان ونحو ا  فتلل   ا ي ديا االسدتثناا متصدال"

و و ما   ب إليإ الرازي و " الربْمُز َلْيَس ِمْن ِ دْنِس اْلَسداَلِم َفَسْيدَ  اْسدُتْثِنَي ِمْندُإ؟.ُتْلَناو 
دا َلدبى َمددا ُ ددَو اْلَمْقُصددوُد ِمدَن اْلَسدداَلِم ُسددمَِّي َساَلًمددا  َويَ  ُ دوُز َلْيًضددا َلْن َيُسددوَن اْسددِتْثَناًا َلمب

ْشدَساَل زَاِئدٌل    لمدا صداحب تٖيُمْنَقِطًتا َفَأمبا ِإْن َحَمْلَندا الربْمدَز َعَلدل اْلَسداَلِم اْلَخِكديِّ َفدِ نب امِْ
َشداَرَة َلْيَسدْت  التثيان فدي إعدراب القدرآن فقدد  تلادا اسدتثناا مدن ريدر ال دنسه أِلَنب امِْ

 .ت٘يوليبدم في  لى القرطثيه إ  عدم استثناا منقطتا  تٗيَساَلًما
وثددالنظر لمددا  سددرم النحدداة فددي االسددتثناا المنقطدد  فاددو " امخددراج ثددد يإال  لو 

و يوال -عدز و دل-مدن لمثلتدإ تولدإ  رير  لو ثيدت لما دخدل فدي حسدم داللدة المكادوم
ما تدد سدل ت    فدديٕٕتنسحوا ما نس  آثا سم من النسداا إال مدا تدد سدل ت ]النسداا /

مستثنل منقط   مخرج ممدا لفامدإ يوال تنسحدوا مدا نسد  آثدا سمت مدن الم اخد ة علدل 
نساح ما نس  اآلثداا  سأندإ تيدلو وال تنسحدوا مدا نسد  آثدا سم مدن النسداا  فالنداس  مدا 
نس  لثوم م اخ  ثكتلإ  إال ما تد سل   ومناا تولإ تتاللو يمدا لادم ثدإ مدن علدم إال 

  يف تثاع الظنت مستثنل منقط   مخدرج ممدا لفامدإ يمدا ٚ٘ٔ/ إتثاع الظنت ]النساا
م  لدلام ثإ من علمت من نكي األعم من التلدم والظدن  فد ن الظدن يستحضدر ثد سر الت

                                           

  ٜ٘ٔ/ٔلمسي  مشسل إعراب القرآن تٔي
 .ٖٔٗ/ٔالتزيز الثن عطية المحرر الو يز في تكسير الستاب  تٕي
   ٕٙٔ/ٛتكسير الرازي  تٖي
 .ٕٛ٘/ٔللتسثري  التثيان في إعراب القرآن تٗي
 .  ٔٛ/ٗتكسير القرطثي  ت٘ي
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  وفدي األصدل  تٔيلسثرة تيامإ مقامإ  وسأنإ تيلو ما يأخ ون ثشيا إال إتثاع الظدن" 
إ علددل المسددتثنل منددإ  ف نددإ ثاالسددتثناا المنقطدد  يددتم إخددراج المسددتثنل ممددا ُحسددم ثدد

وليس المستثنل منإ نكسإ  ومدن تدال فدي حدد االسدتثنااو إندإ إخدراج ثتدض مدن سدل 
م مقاماددا  سددان االسددتثناا المنقطدد  عندددم م ددازًا  ألن المسددتثنل يثمتنددل إال لو مددا لتدد

ف خرا ى الشيا مما دخل فيدإ ريدرم سقولدىو تدام القدوم " ليس ثتض المستثنل منإ  
يًدا من القيام ال ي حسمت ثإ علل القوم ال من القدوم  ومدن تدو م إال زيًدا  لخر ت ز 

 لددى فقددد لخطددأ. لال تددرى لنددى لددو تلددتو تصدددت التددرب إال تريًشددا  لددم تخددرج تددريش 
ثاسدددتثنائاا مدددن التدددرب عدددن لن تسدددون منادددا  فثدددان لن امخدددراج مدددن الحسدددم ال مدددن 

 .تٕيالمحسوم" 
إ   تدالو  د ا  ناا المنقطد هوتد  تل سيثويإ ي إال ت ثمتنل يلسنت في االستث

ثاب ما يسون إال علل متنل "ولسن" فمدن  لدى تولدإ عدز و دلو }ال َعاِصدَم اْلَيدْوَم ِمدْن 
 .تٖيَلْمِر اللبِإ ِإالب َمْن َرِحَم{   ليو ولسن من رحم

.... السوفيين  واالختيار فيإ النصب فدي سدل و دإ عندمتنل سوى سما لناا ث
نما ضارعت إال "لسن"  ألن "لسن" لالستدراى ثتد النكي  فأنت تو دب ثادا للثداني مدا  وا 

 .تٗي نكيت عن األول  فمن  انا تشاثاا
وفددي الحقيقددة  مددا الرمددز إال تصددويت خكددي ثاللسددان  و ددو سنايددة خكيددة عددن 

و سأّن القائل ثدإ يسدتألى  إ الشكتان لو الحا ثان لو التينان يالتتثير لو السالم   ت دِّ 
 نددا مسددتثنل منصددوثا علددل  ترمددزايلتددالي  فدد ن اعتثددار سلمددة وثا القائددل ثددإ رسددالتإ 

                                           

 ٕٔٔ/ ٔشرح اثن الناظم علل للكية اثن مالى تٔي
 ٖٕٕ  ثن الخثاز  التو يإ اللم  تٕي
 . ٖٙٙ/ ٔانظر الستاب  تٖي
 .ٜٕٓ/ٔالثن السراج   األصول في النحوينظر  تٗي
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ه إ  الرمز من السدالم  ترافقدا رايدة لساس لن األسلوب  نا متصل  لترب إلل الصواب
وتوافقددا  دددفا  فسال مددا ياددد  للتكددا م ثددين الرامددز و المتلقددي  و دد ا مددا يريدد  إليددإ 

 . المتسلم
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 الفٌقلة السابعة
 دخىل الالم علً ضوري الفصل 

ِإنب َ دَ ا َلُادَو اْلَقَصدُص اْلَحدقا َوَمدا ِمدْن ِإَلدٍإ ِإالب اللبدُإ ي "   -تعاىل  –قال اهلل 
نب اللبَإ َلُاَو اْلَتِزيُز اْلَحِسيُم ي  تٕٙ" آل عمران تَٕٙواِ 
 ًص الزخمشسٌ : 

عليى من نثدأ عيسدل َلُادَو اْلَقَصدُص اْلَحدقا تدر  ثتحريدى  ِإنب   ا ال ي تصب " 
ألن الالم تنزل من ي وت منزلة ثتضدإ  فخكد  سمدا  هتٔيعلل األصل وثالسسونالااا 

مدا مثتددل والقصدص الحدق خثدرم   خك  عضد. و و إما فصل ثين اسم إن وخثر دا  وا 
وال ملة خثر إن. ف ن تلتو لم  از دخول الالم علل الكصل؟ تلدتو إ ا  داز دخولادا 

إلدل المثتددإ مندإ  ولصدلاا لن  علل الخثر سان دخولاا علل الكصل ل وز  ألنإ لترب
 .  تٕي " تدخل علل المثتدإ

 التأصُل و التحلُل : 
ارتأى الزمخشري لن دخول الالم علل ضمير الكصل ل وز سوناا تدخل علدل 
الخثر و ضمير الكصل لترب   و الحق لن الكراا من تثل للم  إلل   ا حدال تتّرضدإ 

ا فصدداًل  و ددو الدد ي يسددميإ تسددون ي ددوت  انددلتكسددير اآليددة و سددر لنددإ يصددل  لن 
  ويصددددل  لن يسددددون ي ددددوت اثتددددداا  إنالسوفيددددون عمددددادًا  ويسددددون القصددددص خثددددر 

ت  لمدا الدرازي فقدد لخد  لخد تاما مدن ثتدد ما  تٖيوالقصص خثرم  و ما  ميتًا خثر يإنب
                                           

لثو  تكر لْاو ثسسون الااا   و الثداتون ثضدماا ي  ترل لثو عمرو و ناف  والسسائي وتالون و تٔي
   ٜٕٓ  و النشددر  ٔ٘ٔ  وسدد ا السددثتة  ٔٔ٘/ ٔلُاددو ت   را دد  فددي  لددى مت ددم القددرااات 

  ٕٖٔواالتحا  
 . ٖٓٚ/ٔالسشا  للزمخشري تٕي
 . ٕٗٗ/ٔمتاني القرآن للكراا تٖي
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وارتأى ما ارتأيام إال لنإ ثتد  سرم الرليين لضا  لن دخول الدالم علدل ضدمير الكصدل 
ر الثيضاوي سون ضمير الكصل لترب لد ا فادو لولدل مدن دخدول الدالم   واعتثتٔيل ود

  والدد ين اتثتددو م ث حسدددان مددن المكسددرين رلوا الددرلي نكسددإ  ومدددنام تٕيعلددل الخثددر
   ثينمددا  سددر  صدداحب فددت  الثيددان لن ضددمير الكصددل يددأتي تٖيالنسددكي ولثددو حيددان

 ه إ  يقولو    للحصر ودخول الالم عليإ لزيادة تأسيدم
َ ا{ ال ي تص عليى من نثدأ عيسدل }َلُادَو القصدص الحدق{  دو فصدل }ِإنب  َ 

والقصددص الحددق خثددرم وال ملددة خثددر إن و دداز دخددول  لثددين اسددم إن وخثر ددا لو مثتددد
الالم علل الكصدل ألندإ إ ا  داز دخولادا علدل الخثدر سدان دخدول علدل الكصدل ل دوز 

د لرثددل صدداحب وتدد  تٗيلصددلاا لن تدددخل علددل المثتدددلألنددإ لتددرب إلددل المثتدددل منددإ و 
فأشدار إلدل لن ضدمير الكصدل يكيدد  هعلدل مدا  سدرم مدن سدثقوم وزاد التحرير والتنوير

َلْي َ دَ ا اْلَقَصدُص اَل َمدا  الحصر  ودخول الالم عليإ يقّوي  د ا الحصدر  ندا ويتضددم
ُإ ُسُتُب النبَصاَرى َوَعَقاِئُدُ ْم.   ت٘يَتُقصا

المكتوحدة علدل المثتددل وعلدل ولقد فّصل النحداة القدول فدي دخدول تلدى الدالم 
الخثر  ثم علل متمولدإ  ودخولادا علدل ضدمير الكصدل  و دو الضدمير المسدمل عندد 

 .  تٙيالثصريين فصال  وعند السوفيين عمادا ه وثيان حسم  لى وداللتإ

                                           

 . ٕٖٙ/ٕتكسير الرازي  تٔي
 .  ٕٔ/ٕتكسير الثيضاوي تٕي
 . ٜٔٔ/ٖوالثحر المحيط ألثي حيان  ٕٖٙ/ٔ كسير النسكيينظر ت تٖي
 . ٕٛ٘/ٕللقنو ي فت  الثيان في مقاصد القرآن را    تٗي
 .ٕٚٙ/ٖينظر التحرير والتنوير الثن عاشور ت٘ي
 .ٕٜٗ/ٔ  وس ا شرح السافية الشافية ٓٚٔ/ٔامنصا  في مسائل الخال  ت ٙي
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  فقد  اا فدي ال ندل الدداني مقارندة لطيكدة وردت فدي  دواب الما عن داللتا
ني ل دد فدي سدالم التدرب حشدوًاو يقولدونو عثدد ا إائلو لثي التثاس علل السندي الق

تائم. ثم يقولدونو إن عثدد ا تدائم. ثدم يقولدونو إن عثدد ا لقدائم. والمتندل واحدد  
ن عثددد ا تددائمو  فقددالو ثددل المتدداني مختلكددةه فتثددد ا تددائمو إخثددار عددن تيامددإ. وا 

ن عثد ا لقائمو  واب عن إنسار منس  .تٔي ر تيامإ واب عن س ال سائل. وا 
 لرثتة مواض و  تإنب يلا م الالم ثتد ثم ثين لنب 

 و الخثر  ثشرطينو األول
 لن يسون مثثتًا. و  أحدهوا
 . لال يسون ماضيًا  متصرفًا  عاريًا من تد : والثاًٍ

  االسم  إ ا تأخر  نحوو إن في الدار لزيدًا. الثاًٍ:
م  نحوو إن زيددًا لطتامدى متمول الخثر  إ ا توسط ثينإ وثين االس الثالث:

آسل. وشرطإ لن يسون الخثر صالحًا لدالم  فلدو سدان ماضديًا متصدرفا  نحدوو إن زيددًا 
طتامددى لسددل  لددم تدددخل الددالم علددل متمولددإ  ألن دخولاددا عليددإ فددرع دخولاددا علددل 

  عاملإ.
  الكصدل ثدين االسدم والخثدر  نحدو " إن  د ا لادو القصدص الحدق " السابع:

 .تٕيم ثالزيادة  فيما سوى   م المواض ويحسم علل   م الال
لما دخولاا علل المتمول  فقد خال  فيإ األخكش  إ  رلى دخول الالم علدل 

 . تٖيمتمول الخثر حتل لو سان ماضيا رير مصدر ثقد

                                           

 . ٕٖٔ/ٔال نل الداني للمرادي  تٔي
 .نكسإ الساثق  تٕي
 .  ٕٖ٘/ٕ للمرادي والمسالى ثشرح للكية اثن مالى توضي  المقاصد تٖي
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وضمير الكصل لمثلتإ في التنزيل الحسيم موفورة   ومنادا ريدر مدا ورد فدي  
دافاونَ  " : -تتدالل–المسألة تدول ا  نبدا َلدَنْحُن الصب نبدا َلدَنْحُن اْلُمَسدثُِّحوَن  )٘ٙٔ  (َواِ  َواِ 

ل م دديا ضددمير دت  و ريددر خكدديه علددل المتأمددٙٙٔ  ٘ٙٔ" سددورة الصددافات )ٙٔي
ريثة وحضورا  ويأتي سما  الكصل ثين المثتدل وخثرم المترفتين  ولنإ مطاثق لما تثلإ

سثرون علل فاأل   نلحظ ضمير رف    لما عن سونإ اسما لو حرفاه فاألمر فيإ خال ه
لنإ حر  وض  علل صورة الضمير وسمي " ضمير الكصل " ومدن النحداة مدن تدالو 
 و اسم ال محل لإ من االعراب  ومنام من تالو  و اسم محلإ محل االسم المتقددم 

ف  إ ا تلت " زيد  و القدائم " لو تلدت " سدان زيدد  دو القدائم "  عليإ  فاو في محل ر 
وفي محل نصب إ ا تلت " إن زيدا  و القائم " ومنام من تالو  و اسدم محلدإ محدل 
االسم المتأخر عنإ  فاو في محل رف  في المثالين االول والثالث  وفي محدل نصدب 

 . تٔيفي نحو تولإ تتاللو يسنت لنت الرتيب عليامت 
 . تٕي ة في الصورةدإ المشاثاداز عالتتدر الصثان لن تسميتإ ضميرًا م و س 
وماما يسن من لمر ه ف نإ يحسب للزمخشري سثر   م المسدألة وتكصديلاا  

علددل نحددو لددم يسددثق إليددإ   ثددم تثتددإ النحدداة مددن ثتدددم مددن المكسددرين  سمددا لن  سددر 
سددند إليددإ للمسددند  اعتثددار الددالم  نددا متصددلة ثضددمير الكصددل يتددّد تقويددة انتسدداب الم

فيتحقدق ثالضدمير التخصديص والقصدر   وثدالالم تقويدة  د ا الحصدر   وسدأن المتندل 
 ددو إن  دد ا  ددو القصددص الحددّق ال ريددرم   دون التثدداس ثددين سددون الخثددر نتتددا تاثتددا 
للمثتدل  إ  لو ح   ضمير الكصل لصار المتنل ملتثسا . لقدد استسدب التتثيدر ثاد م 

ل مستنزا آزرتإ توالي الم سداته فالمثتدل والخثر مترفتدان  الصورة   وتلى الايئة متن
 ثم م يا ضمير الكصل للحصر والتخصيص  مصّدرا ثالم التوسيد فيإ دون الخثر . 

                                           

 . ٕٖٚ/ٔينظر شرح اثن عقيل علل للكية اثن مالى    تٔي
 .ٚٔٗ/ٔحاشية الصثان   تٕي
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 اخلاهسة الفٌقلة
 "العطف علً مجلة الصلة"

ْ  َلَخَ  اللبُإ ِميثاَق النبِثيِّيَن َلمدا آَتْيدُتُسْم ِمد - تعاىل –قال اهلل  ْن ِستداٍب و ي " َواِ 
ْم َوِحْسَمٍة ُثمب  اَاُسْم َرُسوٌل ُمَصدٌِّق ِلما َمَتُسْم َلُتْ ِمُننب ِثدِإ َوَلَتْنُصدُرنبُإ تداَل لََلْتدَرْرُتْم َوَلَخدْ تُ 

ت آل عمدران َٔٛعلل  ِلُسْم ِإْصِري تاُلوا َلْتَرْرنا تاَل َفاْشَاُدوا َوَلَنا َمَتُسْم ِمدَن الشبداِ ِديَن ي
 .تٔٛ

يحتمددل لن تسددون المتضددمنة لمتنددل الشددرط  « مددا»و "خمشررسٌ : قررال الز
ولت منن ساّد مسدّد  دواب القسدم والشدرط  ميتدًا  ولن تسدون موصدولة ثمتندلو للد ي 
آتيتسموم لت منن ثإ. وتر و لما آتيناسم وترل حمدزةو لمدا آتيدتسم. ثسسدر الدالم ومتندامو 

صّدق لما متسدم لتد منن أل ل إيتائل إياسم ثتض الستاب والحسمة ثم لم يا رسول م
فدي متندل «  دااسم»و « آتيدتسم»مصدرية  والكتالن متاا لعندل « ما»ثإ  علل لن 

المصدددرين  والددالم داخلددة للتتليددل علددل متنددلو لخدد  اللبددإ ميثدداتام لتدد منن ثالرسددول 
ولتنصرنإ  أل ل لنل آتيتسم الحسمة  ولن الرسول الد ي آمدرسم ثاميمدان ثدإ ونصدرتإ 

موصولة. ف ن تلتو سي  ي وز  لدى « ما»وي وز لن تسون  خال موافق لسم رير م
 ه  ت ال ي دوز لن يددخل تحدت حسدم الصدكةوالتط  علل آتيتسم و دو تولدإ يثُدمب  داَاُسمْ 

  ألّن ما متسدم فدي  «ألنى ال تقولو لل ي  ااسم رسول مصدق لما متسم؟ تلتو ثلل
مصدق لإ. وترل ستيد ثن  متنل ما آتيتسم  فسأنإ تيلو لل ي آتيتسموم و ااسم رسول

 . تٔي"ثالتشديد  ثمتنل حين آتيتسم ثتض الستاب والحسمة« لما» ثير 
 التأصُل و التحلُل : 

                                           

  وتدددد نسدددب اثددن  ندددي تدددرااة لّمدددا ثكددت  الدددالم و تشدددديد المددديم ٜٖٚ/ٔالسشددا  للزمخشدددري  تٔي
   .   ٗٙٔ/ٔلألعرج  را   المحتسب 
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يتندداول الزمخشددري فددي اآليددات تو يددإ ي مددا ت فددي تولددإ لمددا آتيددتسم  و تددد  
اختار في  لى و و ا عدة   و ي لناا متضمنة متنل الشرط  و تد سد مسد الشدرط 

 ملة لت منن  واختار ليضا سون ي مات مصددرية فدي تدرااة مدن سسدر  والقسم سلياما
الدالم   سمددا اختددار سوناددا موصددولة  ولمددا سدان  ملددة الصددلة تددد عطدد  علياددا  ملددة 
لخدرى  صددار لصدلة موصددول  ملتدان  فددي إحددا ما راثددط   لصدلإ لمددا آتيتسمدوم  لمددا 

المتندل و دااسم  ال ملة الثانية  فقد التمس لادا الزمخشدري ضدميرا  علدل لسداس لن
رسددول مصددّدق لددإ  فتسددون ال ملددة الثانيددة متطوفددة علددل األولددل منضددوية متاددا   

 اعتثار ا موصولة.علل  ا اسم موصول واحد  و ي مات موال ملتان لا
اختددارم تثددل الزمخشددري سدديثويإ حددين نقلددإ  والحقيقددة لن اختيددار مددا موصددولة

 ددلو " وا   لخدد  البلددإ ميثدداق وسددألتإ عددن تولددإ عددز و عددن لسددتا م الخليددله إ  تددال و "
النبثييِّن لما آتيتسم من ستاٍب وحسمدٍة ثدمب  دااسم رسدول مصددِّق لمدا متسدم لتد منن ثدإ 
ولتنصددرنبإ " فقددالو مددا  انددا ثمنزلددة الدد ي  ودخلتاددا الددالم سمددا دخلددت علددل إن حددين 

فدي  تلتو وا لئن فتلت ألفتلن  والالم التي في مدا ساد م التدي فدي إن  والدالم التدي
 الكتل سا م التي في الكتل  نا .

 تٔي ومثل   م  الالم األولل لن إ ا تلتو والبلإ لن لو فتلت لكتلت
الدددالم زائددددة ه سونادددا مكتوحدددة و للمددد  إلدددل لن ي مدددات  ندددا  ويدددرى الكدددراا لنب 

التقددير علدل . لما النحاس  فقد لخ  لخ ة الزمخشدري   ف تلادا موصدولة و تٕيشرطية
وتدال األخكدشو  دي زائددة   آتيتسمدوم ثدم حد   الاداا لطدول االسدمتول الخليل للد ي 

للشدرط فتلدل تولدإ موضدتاا « ما»وي وز لن يسون الخثر َلُتْ ِمُننب ِثِإ وتال السسائيو 
  ونقددل عددن لثددي عثيدددة مددا نصددب ثددآتيتسم وتددرل ل ددل السوفددة َلمددا آَتْيددُتُسْم ثسسددر  الددالم

                                           

 . ٚٓٔ/ٖالستاب  تٔي
 .  ٕٕ٘/ ٔمتاني القرآن  تٕي
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ا ميثاق ال ين لوتوا الستاب لتد منّن  المتنل وا   لخ  وصكإ ثالقول الحسنه إ   تل
ثإ لما آتيتسم من  سرم في التوراة وتيلو في السالم ح   والمتنل وا   لخ  ا ميثاق 
النثيين لتتلمّن الناس لما  ااسم مدن ستداب وحسمدة ولتأخد ّن علدل النداس لن ي مندوا 

  .تٔيودل علل   ا الح   َوَلَخْ ُتْم َعلل  ِلُسْم ِإْصِري
م َ ددَواب اْلقسددم َوَمددا ِثَمْتنددل البددِ ي ِفددي َموِضدد  رفدد  قددد  تددل فَ سددي و لمددا م الددالب

اَل ُثدد مددن   سمدا رلى لنددإ ِثااِلْثِتدَداِا َواْلَاداا مح وفددة مدن آتيددتسم َتْقدِديرم للبد ي آتيتسمددوم
َلة َوِ ي ثمب َ اَاُسم َرُسول  ُمصدق لما َتْقِدير َ َ ا اْلَتاِئد ِفي اْلُ ْمَلة المتطوفة علل الصِّ

اما  ملتان لموصولين ح   الثباِني لالختصار َوَتاَم حدر  اْلَتطد    والسثب لنَمتُسْم 
َمَساَنُإ َفاَل ُثد من َعاِئد ِفي الصلتين علل الموصولين َلال تدرى َلنبدى َلدو تلدت البدِ ي َتداَم 

 .تٕيي ز  َلثوُم ثمب زيد منطلق َعْمرو لم
 ددب إليددإ الزمخشددري مددن سددون ي مددات ويوافددق صدداحب الثحددر المحدديط مددا  

موصولة  لما عن ال ملدة الثانيدة المتطوفدة دون ضدمير راثدط فيادا ه فقدد تدّدرم ي ثدم 
إ ت ثااا ال ائب في ي ثإت   إال لنإ نتت  لى ثأندإ تليدل فدي سالمادم دم رسوٌل ثد ااس

َ ا َساَنددْت َوُ ددَو َلنبددُإو إِ   لسّنددإ خّطددأ مددن  تددل ي مددات شددرطية   ثددم تسددّثب لدد لى ثأنددإ تٖي
َ ا َساَن َسَ ِلَى َفاْلَمْحُ وُ  ِمْن  َشْرِطيبًة َساَن اْلَ َواُب َمْحُ وًفا ِلَداَلَلِة َ َواِب اْلَقَسِم َعَلْيِإ  َواِ 
ْن َساَن ِمْن َرْيِر ِ ْنِس َ َواِب اْلَقَسدِم َفَسْيدَ  َيددُ  لا ِ ْنِس اْلُمْثَثِت  َوُمَتَتلَِّقاُتُإ ُمَتَتلَِّقاُتُإ  َواِ 

َعَلْيِإ َ َواُب اْلَقَسِم َوُ َو ِمْن َرْيِر ِ ْنِسدِإ َوُ دَو اَل ُيْحدَ ُ  ِإالب ِإَ ا َسداَن ِمدْن ِ دْنِس َ دَواِب 
 اْلَقَسِم؟ َلاَل َتَرى َلنبَى َلْو ُتْلَتو َواللبِإ َلِئْن َضَرَثِني َزْيٌد أَلَْضِرَثنبُإ؟

                                           

  .   ٛٙٔ/ ٔإعراب القرآن للنحاس  تٔي
  .  ٘ٙٔ/ ٔمشسل إعراب القرآن  تٕي
  . ٖٕ٘/ٖينظر الثحر المحيط  تٖي
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َلْضدِرُثُإ؟ َواَل َيُ دوُز َلْن َيُسدوَن التبْقدِديُرو َواللبدِإ ِإْن  َفَسْيَ  ُتَقدُِّرُمو ِإْن َضَرَثِني َزْيددٌ 
و أَلَْضدِرَثنبُإ  اَل َيدُدلا َعَلدلو َلْشدُسُإ  َفَادَ ا َمدا َيدُردا َعَلدل  َضَرَثِني َزْيٌد َلْشُسُإ أَلَْضِرَثنبُإ  أِلَنب

 .تٔي " َتْوِل َمْن َخربَجو َما  َعَلل َلنبَاا َشْرِطيبةٌ 
الحقيقةه إن مسألة التط  علل  ملة الصلة ث ملة خالية من الضمير  وفي

مسألة شائسة  فقد  ّوز النحاة عط   ملة علل لختادا الخاليدة مدن الضدمير ثشدرط 
نحدددوو اللددد ان يقومدددان لن يسدددون حدددر  التطددد   دددو ي الكددداات   واستشدددادوا لددد لى ث

"يقومددان" صددلتإ  في ضددب زيددد لخددواى" فددد"الل ان" مثتدددل  و ددو اسددم موصددول  و ملددة 
"يقومان" الواتتة صدلة. وسدان القيداس لن ال   ملةو ملة "ي ضب زيد" متطوفة علل 

ن ضددمير يتددود علددل الموصددول  ألناددا رفتددت الظددا ر  و ددو مدديصدد  التطدد  لخلو ددا 
زيد  ولسناا لما عطكت ثالكاا ص   لى  ألن ما فدي الكداا مدن متندل السدثثية لرندل 

ثتد ا م  ما تثلاا في حسم  ملة واحددة. مشدتار ا عن الضمير  ألن الكاا ت تل ما 
  لمدا فيمدا ُ سدر فدي اآليدة موضد  الدراسدةه فاختيدار يمدات  ندا موصدولة  تٕي ثالسثثية

ثتقددديرم ضددمير فددي آتيتسمددوم   وحدد فت الادداا  نددا اختصددار  ف ددائز ال تثريددب عليددإ  
سدتقيم   وسد ا وس ا الضمير المقّدر في ي مصّدق لإ ت  وعليإ فد ن المتندل النحدوي م

 الداللي . 
 

                                           

  . ٖٕٗ/ٖالثحر المحيط   تٔي
  . ٕٙٔ/ٕينظر شرح التصري   تٕي
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 لفٌقلة السادسةا
  : ) املىقع اإلعسابٍ جلولة:" ٌَصسوى" يف قىله ر تعاىل ر 

 ...(" " لي َضسوكن إال أذي 
دٍة ُلْخِرَ دْت لِ سو "  - تعاىل –قال اهلل   لنبداِس تَدْأُمُروَن ِثداْلَمْتُروِ  ندُتْم َخْيدَر ُلمب

ددْنُاُم   َوَلددْو آَمددَن َلْ ددُل اْلِستَدداِب َلَسدداَن َخْيددرًا لبُاددم  َوَتْنَاددْوَن َعددِن اْلُمنَسددِر َوُتْ ِمُنددوَن ِثاللبددإِ  مِّ
ن ُيَقددداِتُلوُسْم ُيَولادددوُسُم  (110) اْلُمْ ِمُندددوَن َوَلْسثَدددُرُ ُم اْلَكاِسدددُقونَ  وُسْم ِإالب َلً ى َواِ  َلدددن َيُضدددرا

 تٓٔٔ  ٓٔٔي آل عمران  )ٔٔٔاأْلَْدَثاَر ُثمب اَل ُينَصُروَن ي
 قال الزخمشسٌ :

. فد ن ...ُثمب ال ُيْنَصُروَن ثم ال يسون لادم نصدر مدن لحدد وال يمنتدون مدنسم " 
تلت عددل ثدإ عدن حسدم « ٔ»في تولإو يُثمب ال ُيْنَصُروَنت ؟  تلتو  ال  زم المتطو 

ال زاا إلل حسم امخثار اثتدداا  سأندإ تيدلو ثدم لخثدرسم لنادم ال ينصدرون. فد ن تلدتو 
 فأى فرق ثين رفتإ و زمإ في المتنل؟ تلتو

لو  زم لسان نكدل النصدر مقيددًا ثمقداتلتام  ستوليدة األدثدار. وحدين رفد  سدان 
مطلقا  سأنإ تدالو ثدم شدأنام وتصدتام التدي لخثدرسم عنادا ولثشدرسم نكل النصر وعدا 

ثاا ثتد التولية لنام مخ ولون منت  عنام النصر والقدّوة ال يناضدون ثتدد ا ث نداح 
وال يستقيم لام لمر وسان سما لخثر من حال ثنل تريظة والنضير وثنل تينقاع وياود 

و  ملدة الشدرط وال دزاا سأندإ خيثر. ف ن تلتو فما ال ي عط  عليإ   ا الخثر؟ تلدت
تيلو لخثرسم لنام إن يقاتلوسم ينازموا  ثم لخثدرسم لنادم ال ينصدرون. فد ن تلدتو فمدا 
متنل التراخي في ثمب؟ تلتو التراخي في المرتثة ألّن امخثار ثتسدليط الخد الن علديام 
 لعظددم مددن امخثددار ثتددوليتام األدثددار. فدد ن تلددتو مددا موتدد  ال ملتددين لعنددل يِمددْنُامُ 
وُسْمت ؟ تلتو  مدا سالمدان واردان علدل طريدق االسدتطراد عندد  اْلُمْ ِمُنوَنت و يَلْن َيُضرا
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إ راا  سر ل ل الستاب  سما يقول القائلو وعلل  سر فالن ف ّن من شأنإ سيت وسيت  
 .تٔيول لى  ااا من رير عاط 

 : التأصُل والتحلُل
لدى المدادة فدي المتدا م االستئنا  ل ة  و لخ  الشيا من مثتدام  وتددور  ت

 ي الحدديث ودى   ا المتنل   يقول الخليل و " ثتير لنو  لي يساق ثأنكدإ  وفددفي فل
" إن الم من سالثتير األِن   حيثما تيد انقاد  واألَن  و الحميدة  ور دل حمدي األند  
  لي يأن  لن يضام  واأُلن  من المرعل  والمسدالى والمشدارب و مدا لدم يسدثق إليدإ 

و زاد ال و ري تولإ إن   تٕيلول ما يثتدل ثإ من سل شيا من األمر والسالم" ... و و
  واالسددتئنا  عنددد النحدداة ثدددا  ملددة  ديدددة تٖيالتددأني  و تحديددد طددر  سددل شدديا 

انكصلت عما تثلاا إعراثا ال متنل  و تتّد الواو لو الكاا  نا حرفي استئنا  يتطكان 
ددا  و "  -تتددالل– ال مددل ال المكددردات  ونظيددر  لددى تددول ا ددَدَتاِت َفِنِتمب ِإن ُتْثددُدوا الصب

ن  ِ يَ   ِثَمدا َواللبدإُ  َسيَِّئاِتُسْم  مِّن َعنُسم َوُيَسكِّرُ   َوُتْ ُتوَ ا اْلُكَقرَاَا َفُاَو َخْيٌر لبُسمْ  ُتْخُكوَ ا َواِ 
لت ة مسدتأنكة انكصددم  ملددة ويسكر عنسدد  ف مل}ٕٔٚالثقرة { )ٕٔٚي َخِثيرٌ  َتْتَمُلونَ 

نما سما  عما تثلاا وانكتق رتق ال ملتين إعراثاا   فحر  التط   نا ليس لإلشراى وا 
 تٗي.  "ة "دلفاد الكارسي و " لتط   ملة علل  مل

والتددرب سانددت تسددتأن  ثددالواو والكدداا   ولحيانددا ي ثددمت    دداا فددي شددرح     
لكتدل األول  يثدمت والكتدل الد ي ثتدد ا تدد مضدل تثدل ا دالتسايل و " والترب تستأن  ثد

من  لى لن يقول الر ل و تد لعطيتى للكا   ثم لعطيتى تثل  لى مداال  فتسدون ي ثدمت 

                                           

 . ٓٓٗ/ٔالسشا   تٔي
 .ن ت ي ل ٙٚ٘ٔ  للخليل ستاب التين تٕي
 .ي لن ت ٖٖٖٔ/ٗ  ل و ري  لالصحاح تاج الل ة وصحاح الترثية تٖي
 .ٜٜٕ/ٕالح ة في علل القرااات السث   ألثي علي الكارسي   تٗي
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عطكددا علددل خثددر المخثددر   سأنددى تلددتو لخثددرى لنددي لعطيتددى اليددوم  ثددم لخثددرى لنددي 
سأوائدل السدور فدي التنزيدل   اا   وال ملة المستأنكة تدد تسدون اثتددتٔيلعطيتى لمس".

 لاا عما سثقاا  سقولى مثالو حضر فالن الم تمر  لثقدام ال السالم  ثانكصادلو داخ
و ال  شددائ  والدد ائ المثددل المشدداور ال   وال تنددّد عددن مترفتددإ  وال يكددوت عددن نحددوي 

ثاعتثار ددا مسددتأنكة  وفياددا إثاحددة  تأسددل السددمى وتشددرُب اللددثن ثرفدد  الكتددل تشددرب 
مددا  سرنددا آنكددا  لو وتددد تسددون ال ملددة المسددتأنكة فتليددة س الشددرب دون لسددل السددمى 

ْتُاْم َلنُكُسُاْم َيُظناوَن ِثاللبدِإ  نُسْم  َوَطاِئَكٌة َتْد َلَ مب اسمية سما في تولإ و " َيْ َشٰل َطاِئَكًة مِّ
يوطائكةت مسدتأن  ال   -تتالل –ت فقولإ ٗ٘ٔ" ي آل عمرانَرْيَر اْلَحقِّ َظنب اْلَ اِ ِليبةِ 

إ  وال يقد  تحدت مظلدة حسمدإ الددائر فدي فلدى يدخل في حسم ما تثلاا وال يتشدارى فيد
المضارع ي ي شلت المسند لطائكة األولل   ومما ورد من  لدى فدي شدتر التدرب تدول 

 الحطيئة و
 للدددددْم تسدددددأِل الرْثددددد  القدددددواَا فتنطدددددقُ 

 

 تٕيو دددل تْخثرْنددددَى اليددددوَم ثيددددداا سددددملقُ  ...
 

مب اَل ثُددددلمدددا المكسدددرون مددددن النحددداة و للكدددافام  لمثددددال التسثدددري فيدددرى لن ي
َلنب اللبدَإ اَل َيْنُصدُرُ ْم َتداَتُلوا  ثم راح يتسّثب ف تل  لى داللة علل ُمْستَْأَنٌ    ُيْنَصُروَنت

ه أِلَنب َ دَواَب الشبدْرِط َيَقدُ  َعِقيدَب  وثّرب علل من تال إن ال زم من   ندا  َلْو َلْم ُيَقاِتُلوا
َى َلددْم َتْصددُلْ  ِفددي َ ددَواِب الشبددْرِط  َواْلَمْتُطددوُ  َعَلددل اْلَمْشددُروِط ه َوثُددمب ِللتبرَاِخددي ه َفِلددَ لِ 

                                           

و را   ليضدا الدواو والكداا وثدم فدي  ٕٗٔ/ٖشرح التسايل   تسايل الكوائد وتسميل المقاصد   تٔي
 . ٗٚاا عثد ا حردان  القرآن السريم   دراسة نحوية داللية إحصائية  صك

  والمكصدل  ٖٚ/ٖ  و انظدر ليضدا الستداب ٖٚٔالثيت من الطويل و و في ديدوان  ميدل ثثيندة تٕي
 .  ٖٛٛ/ٕ  و الام   ٖٛٛ/ ٔ  و شرح ش ور ال  ب  ٜٕٖ/ٔ
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ه أِلَنب اْلَ دْزَم ِفدي ِمْثِلدِإ َتدْد َ داَا ِفدي َتْوِلدِإ يثُدمب اَل  خّطأ   ا التتليدلاْلَ َواِب َساْلَ َواِب  وَ 
 .تٔي  َٖٛيُسوُنوا َلْمثَاَلُسْمت ]ُمَحمبٍدو 

 ومثل  لى للم  إليإ لثو حيان  فقال و
ُثمب اَل ُيْنَصُروَنو َ َ ا اْسِتْئَناُ  ِإْخَثداٍر َلنبُادْم اَل ُيْنَصدُروَن َلَثدًدا. َوَلدْم ُيْشدَرْى ِفدي "

النبْصُر اْلَ زَاِا َفُيْ َزُم  أِلَنبُإ َلْيَس ُمَرتبًثا َعَلل الشبْرِط  َثِل التبْوِلَيُة ُمَتَرتَِّثٌة َعَلل اْلُمَقاَتَلِة. وَ 
ُاْم َلَثًدا َسَواٌا َتداَتُلوا َلْم َلدْم ُيَقداِتُلوا  ِإْ  َمْندُ  النبْصدِر َسدَثُثُإ اْلُسْكدُر. َفِادَي ُ ْمَلدٌة َمْنِكيٌّ َعنْ 

َمْتُطوَفٌة َعَلل ُ ْمَلِة الشبْرِط َواْلَ زَاِا  َسَمدا َلنب ُ ْمَلدَة الشبدْرِط َواْلَ دزَاِا َمْتُطوَفدٌة َعَلدل َلدْن 
وُسْم ِإالب َلً ى. َوَلْيَس اْمِتَناُع اْلَ ْزِم أِلَْ ِلِاْم َسَما َزَعَم َثْتُضُاْم َزَعَم َلنب َ َواَب الشبدْرِط  َيُضرا

ْخَثاُر ِثَتَولِّيِاْم ِفي اْلِقتَاِل َوِخْ اَلِنِاْم َوالظبْكِر ِثِادْم َلْثَادُج َوَلَسدرا   َيَقُ  َعِقيَب اْلَمْشُروِط. َفامِْ
 .تٕيِللنبْكِس 

حب الددر المصدون فدي تسدوتإ وتثريثدإ سقدروام  و  يدرام فدي ثينما لرثل صدا
النقد علل من اّدعل لن التط  ال ي وز لو ود يُثمبت للتراخي  ووص  مدن تدال  لدى 

وزعدم ثتدُض َمدْن ال  ثأنإ زعم تنمحي ثدإ صدكة التحصديل عدن صداحثإ  تدرام يقدولو "
يثدالقط   لثتدةَ اإ ال ي دوُز َ ْزُمد« ثدم»تحصيَل لإ لن المتطو  علل  دواِب الشدرط ب 

ألنب المتطوَ  علل ال واِب  واٌب  و دواُب الشدرِط يقد  ثتدَدم وعقيَثدإ  »  تالو لر  ت
ُر وتوُعإ عقيَب الشرط؟ فل لى لم ُيْ َزم م »ثم « و ثم « تقتضي التراخَي فسي  ُيَتَصوب

ن َتَتَولبدددْوْا َيْسددَتْثِدْل َتْومددًا رَ ».  ْيدددَرُسْم ثُددمب اَل يسوندددوا و دد ا فاسددٌد  ددددًا لقولددإ تتدداللو }َواِ 
الواتددِ   واثددًا »يسددتثدل « م ددزوٌم نسددقًا علددل»ال يسونددوا «    َٖٛلْمثَدداَلُسم{ ]محمدددو 
ليولاوسم  ألنإ تتدبى ثالتضتي  إلل  ثانٍ  مكتولٌ »األدثاَر « و». ثم « للشرط والتاط ُ 

                                           

 . ٕ٘ٛ/ ٔالتثيان  تٔي
 .   ٖٗٓ/ ٖالثحر المحيط  تٕي
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تئنا    و صكوة القول  إن  ملة ي ثم ال ينصرونت تأسست علل االستٔيمكتول آخرَ 
ثاعتثار ا  ملة  ديدة  ال تقد  تحدت مظلدة الحسدم تثلادا  ليسدون انتكداا النصدر ريدر 
مرتثط ثسونام تاتلوا لم لم يقاتلوا  و  ا يصيب الن تة في المتنل المراد  وفيإ توسيدد 
الثشددرى للمدد منين  ولدديس االسددتئنا  مددرّدم و ددود التراخددي ثدداألداة يثددمت ألن القددرآن 

 ي مواض  لخرى.عط  ثاا ولم يستأن  ف

                                           

 .   ٕٖ٘/ ٖالدر المصون  تٔي
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 الفٌقلة السابعة
 ( التضوني يف الفعل )

 َعِلدديمٌ  َواللبددإُ   َوَمددا َيْكَتلُددوا ِمددْن َخْيددٍر َفَلددن ُيْسَكددُروُم و ي"  -تعرراىل–قررال اهلل 
 ت٘ٔٔ" آل عمران )٘ٔٔي ِثاْلُمتبِقينَ 

 قال الزخمشسٌ :
احددد  ى إلددل مكتددولين. وشددسر وسكددر ال يتتددديان إال إلددل و فدد ن تلددتو لددم عدددب  "

تقددول شددسر النتمددة وسكر ددا؟ تلددتو ضددمن متنددل الحرمددان  فسأنددإ تيددلو فلددن تحرمددوم 
ثمتنل فلن تحرموا  زاام. وتر  يكتلوا  ويسكروم  ثاليداا والتداا َواللبدُإ َعِلديٌم ِثداْلُمتبِقيَن 

 .تٔي". ثشارة للمتقين ث زيل الثواب  وداللة علل لنإ ال يكوز عندم إال ل ل التقوى
 التحلُل :التأصُل و 

 الشديا متندل شديا آخدر  شدرابيطلق مصطل  التضمين عند النحاة علل إ
 –مددثال  –يحدددث التضددمين فددي االسددم و  فيسددون مثلددإ لسنددإ ال ينقدداس عليددإ دائمددا 

و" حقيق  -تتالل – لى تول ا  نظير ليضا  لمتنام في سياتإ متنل اسم آخر  و
 نددا ثمتنددل حددريص فأخدد ت  تحقيددقيعلددل لال لتددول علددل ا إال الحددق" فقددد وردت 

متنا دا ومددا يترتددب عليادا   وتنددداح الدددائرة لتشدمل األفتددال  فيأخدد  الكتدل متنددل فتددل 
  سدواا ثسدوااآخر  ويتتدى ثحرفإ سما يتتددى الكتدل المقديس عليدإ و المنتقدل إليدإ 

فيشدرب  ندا ثمتندل يدروى  و " عيندا يشدرُب ثادا عثداد ا "  -تتدالل –تول ا  منإو 

                                           

 َفَرَل اْثن سثير َوَناِف  َوَعاِصم ِفي ِرَواَية لثي ثسر َواْثن َعامر ِثالتبااِ   و تد ٕٓٗ/ٔالسشا   تٔي
َوَتداَل َعلدّي ثدن نصدر َعدن  درون َعدن   َوَساَن َلُثو َعْمرو اَل ُيَثاِلي َسيَ  ترل مدا ِثاْلَيداِا َلو ِثالتبدااِ 

 ّي َوَحْكدص َعدن َعاِصدم يقراونامدا ِثاْلَيدااِ َوَساَن َحْمَزة َواْلسَسدائِ   لثي َعْمرو ِثاْلَياِا َولم ي سر التباا
 .    ٖ٘ٔ/ٔ  را   ستاب السثتة في القرااات
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علدم لن الكتدل إ ا سدان ثمتندل فتدل آخدر  وسدان لحدد ما يتتددبى اثدن  ندي و " ا يقول
ثحر  واآلخر ثآخر  ف ن التدرب تدد تتسد  فتوتد  لحدد الحدرفين موتد  صداحثإ إيد اًنا 
ثأن   ا الكتل في متنل  لى اآلخر  فل لى  يا متإ ثالحر  المتتاد م  ما  و في 

ددَياِم الربَفددُث ِإَلددل ِنَسدداِئُسْم{  عددز اسددمإو }ُلِحددلب -متنددام. و لددى سقددول ا  َلُسددْم َلْيَلددَة الصِّ
نمددا تقددولو رفثددت ثاددا لو متاددا   ت ٚٛٔيالثقددرة  ولنددت ال تقددولو رفثددت إلددل المددرلة  وا 

ىو د"إلل" سقولدددددلسنإ لمدا سدان الرفدث  ندا فدي متندل امفضداا  وسندت تتددي لفضديت ث
شتارًا لنإ ثمتنام"إلل" م  الرفث إي اًنا ددت إلل المرلة   ئت ثدلفضي  تٔي. " وا 

َفَلْواَل َلنبُإ َسداَن و "  -تتالل –في تتليقإ علل تولإ  ويورد صاحب نتائج الِكسر
ت و " المسثحينت   ليو المصدلين. فد  ا ثثدت ٖٗٔي الصافات (143) ِمَن اْلُمَسثِِّحينَ 

ال متنل للثاا  ألندإ ال يتتددى ثحدر   در  ال تقدولو " درد فد  الم د لى ولردت التسثي
ادًا علدل  لدى يوا  ا لردت التضدمين لمتندل الصدالة دخلدت " الثداا " تنث سثحت ثا ".

م رثددى ".سمددا تقددولو " صددل ثاسددم رثددى "  ليو مكتتحددًا المتنددل  فنقددولو " سددث  ثاسدد
ألندإ  هثاسمإ  وس لى ليضًا دخلت الالم في تولإ تتاللو يَسثبَ  ِللبِإ َما ِفي السبدَماَواِتت

لراد التسددثي  الدد ي  ددو السدد ود والطاعددة  سمددا تددال ا تتدداللو يَوِللبددِإ َيْسددُ ُد َمددا ِفددي 
  وفي ال نل الداني  ثصدد تولدإ تتدالل و "َوَلنِكقُدوا ِفدي تٕيت السبَماَواِت َوَما ِفي اأْلَْرضِ 

ي   )ِٜ٘ٔإنب اللبَإ ُيِحدبا اْلُمْحِسدِنيَن ي َسِثيِل اللبِإ َواَل ُتْلُقوا ِثَأْيِديُسْم ِإَلل التبْاُلَسة َوَلْحِسُنوا
الزم   وعلل   ا فالكتدل فدي الترثيدة تٖيت  سر لن تلقوا  نا ثمتنل تكضوا ٜ٘ٔالثقرة 

ومتتدددد  والدددالزم مدددا ال ينصدددب مكتدددوال ومدددا ال يتتددددى ثنكسدددإ  والمتتددددي مدددا تتددددى 
للمكتول ثدإ ثنكسدإ  وتدد ن دد لفتداال الزمدة لادا مكاعيدل  فيكسدر ا النحداة علدل لنادا 

                                           

 . ٖٓٔ/ٕ ثن  ني   الالخصائص تٔي
 . ٖٙ/ٔ  نتائج الكسر في النبحو للساَايلي تٕي
 .  ٕ٘/ٔ  للمرادي ال نل الداني في حرو  المتاني تٖي
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منصوثة علل نزع الخافض  ثناا علل متندل الكتدل هسمدا فدي تولدإ تتداللو ي"أَلْتُتدَدنب 
  تٔي ت  إ  األصل عند مو علل صدراطى المسدتقيمٙٔيَم" األعرا  َلُاْم ِصرَاَطَى اْلُمْسَتقِ 

ويقددرر ثتددض النحدداة لن الكتددل إ ا اسددُتْتمل "متتددديًا ثنكسددإ تددارًة  وثحددر   ددره تددارًة 
لخرى  ولم يسن لحد االستتمالين مشاورًا  تيل فيإو متتده ثو اين  ولم ُيْحسم ثتقددير 

  ومن  نا تٕينحوو َشَسدْرتُدُإ  وَشَسْرُت َلدُإ" الحر  عند سقوطإ  وال ثزيادتإ عند ثثوتإ 
ف ن الكتل ينتقل من لزوميتإ لحيانا إلل تتديإ سوندإ تضدمن متندل فتدل آخدر   و د ا 
واضد  فدي المثدال المسدوق موضدد  الشدا د القرآندي سمدا يدرى الزمخشددريه إ  رلى لن 

واتتدة مكتدوال ثدإ ل ا تتدى الكتل واتصل ثإ  اا ال ائب ال هيسكروم  نا ثمتنل ُيحرموم
"َفَلددْن  دوتثلاددا واو ال ماعددة الواتتددة نائددب فاعددل فددي محددل رفدد    وفسددر ا الطثددري ثدد

  و والماتريدي   تال ثأنإ لن يرد تٗي واثن لثي حاتم و يَفَلْن ُيْظَلُمومُ  تٖيَيْسُكُرُسُمومُ َرثاُسْم 
إن تقصددينا   ويطددول ثنددا األمددر ت٘ي  لدى علدديسمه ثددل يقثددله ثددل ت ددزون ثددإ فددي اآلخددرة

مترافقددة ال ايددة فددي   لتددوال سددل المكسددرين  و ددي تريثددة مددن تريددب متحدددة الاددد 
شدراثإ فتدال متتدديا لمكتدولين حتدل  محاولتاا تضمين الكتل ييسكرت متنل فتل آخدر وا 
لو اختلكت مشارثام وتنوعت في االختيار  ف ناا توافقت  دفا واتحدت فسرة  علل لنب 

يقول و " َوَسَكَرو َيَتَتدبى ِإَلل َواِحٍد  ُيَقاُلو َسَكَر تلكإ  ر إليإلثا حيان تسّرح فكّصل  وانظ
النِّْتَمَة  َوُ َنا َضمبَن َمْتَنل َحَرَم  َلْيو َفَلْن ُتْحَرُموا َثَواَثُإ  َوَلمبا َ داَا َوْصدُكُإ َتَتداَلل ِثَأنبدُإ 

                                           

  . ٜٗٔ-ٛٗٔ/ٕانظرو شرح التسايل الثن مالى  تٔي
  .. ٜٗ-ٛٗٔ/ٕانظرو شرح التسايل الثن مالى  تٕي
  .  ٓٓٚ/٘تكسير الطثري   تٖي
  .  ٓٗٚ/ٖتكير لثي حاتم  تٗي
 . ٜ٘ٗ/ٕ  تكسير الماتريدي يتأويالت ل ل السنةت ت٘ي
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اَلل َنِقديَض الشادْسِر َوُ دَو ُسْكدُر الثبدَواِب  َلْي َشُسوٌر ِفي َمْتَنل َتْوِفَيِة الثبَواِب  َنَكل َعْنُإ َتَتد
 .تٕي  وتثتإ في  لى صاحب الثحر المديد تٔيِحْرَماُنُإ" 

إن فقااا الل ة حين  ل  وا إلل التضدمين  تضدمين الكتدل متندل فتدل آخدر  
سددانوا علددل علددم ودرايددة واسددتين ثدتددة تلددى التراسيددب ودتددائق لسددرار ا  ودعددوة لسددثر 

علددل  –تدددح التقددل فددي إمتددان النظددر والتأمددل والتثصددر  وثنظددرة المتثصددر لروار ددا  و 
تولددإ تتددالل " عينددا يشددرب ثاددا عثدداد ا " سددالكة الدد سر ي تحدد    –سددثيل المثددال 

وتوضدد  ثددالث نقدداطت   فدد ن الكتددل يشددرب  نددا ضددمن متنددل يددروي ليتتدددى ثالثدداا  
ثالتضمين  وتريب من  فيسون في  لى دليل علل الكتلين  لحد ما ثالتصري   واآلخر

َشدِرْثَن ِثَمداِا الَثْحدِر َحتبدل َرِويدَن  ثُدمب »في السحابو   لى ما ساتإ اثن القيم فيمن تال
  و دد ا لحسددن مددن لن يقددالو يشددرب مناددا  ف نددإ ال داللددة فيددإ علددل «تَددَرفبْتَن َوَصددِتْدنَ 

زوم  فد  ا تدالو الريِّ  ولن يقالو يروى ثاا ألنإ ال يدلا علل الشدرب ثصدريحإ ثدل ثدالل
ْلدد هيشددرب ثاددا دلب علددل الشددرب ثصددريحإ وعلددل الددريِّ ثخددال  الثدداا ومددن  دد ا   إدفتأمب

وفتدُل امرادة ال يتتددبى  تٕ٘الحدجو ( ﴿َوَمْن ُيِرْد ِفيِإ ِثِ ْلَحاٍد ِثُظْلدٍم ُنِ ْتدُإ﴾ :تولإ تتالل
فدي  سدر الثداا  ثالثاا  ولسن ُضمِّن متندل يادما فيدإ ثسد ا و دو لثلد  مدن امرادة  فسدان

ن لم تسن  ازمةً    وثالنظر للكتدل يسكدروم تٖيإشارٌة إلل استحقاق الت اب عند امرادة وا 
  ثمددا ضددمن متنددل فتددل آخددر راحددت تددرائ  المكسددرين تدد  ب فيددإ سددل مدد  ب  فتتدددد 
المتندل ثالكتددل الصددري  وصدنوم  الدد ي ضددّمنإ  فدداستنز المتندل مددن ناحيددة ي تحدد  ه 

خرىت ثلكظ واحد   سما شاسل اللكظ  لى  سر الكتل يياددونت ألنى لم ت سر الناحية األ
 .  تثلإ  فثات اللكظ مشاسال   ومتنام متتدد  فسثحان من   ا سالمإ    

                                           

 .  ٖٖٔ/ٖالثحر المحيط  تٔي
 . ٜٖٙ/ٔ لكاسي الصوفي   لالثحر المديد في تكسير القرآن الم يد تٕي
 .ساثق نكسإ ال تٖي
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 الفٌقلة الثاهٌة
 حرف املفعىل به األول 

 : -تعاىل–قال 
ْحيدداٌا ِعْنددَد َرثِِّاددْم َوال َتْحَسددَثنب البددِ يَن ُتِتلُددوا ِفددي َسددِثيِل اللبددِإ َلْمواتددًا َثددْل لَ "       

 تٜٙٔي آل عمران ت ُٜٙٔيْرَزُتوَن ي
 ًص الزخمشسٌ :

َوال َتْحَسَثنب الخطاب لرسول اللبإ صلل اللبإ عليإ وسدلم لو لسدل لحدد. وتدر  " 
 ثالياا عللو

وال يحسثّن رسول اللبإ صلل اللبإ عليإ وسلم  لو وال يحسثّن حاسب. وي وز 
وا فاعال  ويسون التقديرو وال يحسثنام الد ين تتلدوا لمواتدا  لى وال لن يسون البِ يَن ُتِتلُ 

يحسثّن ال ين تتلوا لنكسام لمواتا. ف ن تلتو سي   از حد   المكتدول األّول؟ تلدتو 
 و في األصل مثتدل  فح   سما ح   المثتددل فدي تولدإ َلْحيداٌا والمتندلو  دم لحيداا 

ت  السددين  وتتلددوا ثالتشددديد. ولحيدداا لداللددة السددالم عليامددا. وتددر و وال تحسددثّن ثكدد
مقّرثددون عندددم  وو زلكددل   توِعْنددَد َرثِِّاددمْ ي  ثالنصددب علددل متنددلو ثددل احسددثام لحيدداا

  .تٔيسقولإو يَفالبِ يَن ِعْنَد َرثَِّىت 
 التأصُل والتحلُل :

وال تحسدثن الد ين  ( -تتدالل  –تدرل ال مادور وال تحسدثّن ثالتداا  فدي تولدإ 
مخككدة التداا إال اثدن عدامر ف ّندإ تدرلو تتلدوا  تٜٙٔآل عمدران/ ي "تتلوا فدي سدثيل ا

تال لثو عليو و إ من ترل تتلوا ثالتخكي  لّن التخكي  يصل  للسثيدر   و مشّددة التاا
والقليل  تقدولو تتلدت القدوم فيصدل   التخكيد  للسثدرة  وضدرثت زيددا ضدرثة  فيصدل  

                                           

 .  .  ٕٕٛ/ٔ  وانظر متاني القرااات ٕٓ/ٕثدائ  الكوائد  تٔي
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التثقيل  سما تالو مكتحة لادم األثدواب  للقّلة. وو إ الّتثقيل لّن المقتولين سثرة فحسن
ف ن الح   إنما يسون لفص  حيدث  .تٔيوفّتل يختص ثإ السثير دون القليل تٓ٘صي

فدد ن « ظددن»ال يسددون لصددلإ المثتدددل والخثددر  لمددا إ ا سددان لصددلإ  لددى سأحددد مكتددولي 
م  ب الثصريين لن ي سر مد خرا  والحدق لن الحد    دائز لمدا سوندإ األفصد  فلديس 

 .تٕياور و المش
 دد ا  والزمخشددري  نددا فددي تقددديرم حدد   المكتددول ثددإ األول علددل لسدداس لن 
ال ملددةو وال يحسددثنام الدد ين تتلددوا لمواتددا ثتقددديم الضددمير علددل التائددد علدديام  تياسددا 
علل لن المكتول ثإ األول ي وز ح فإ سونإ في األساس مثتددل  لسدّن امشدسالية  ندا 

ضددإ لثددو حيددان ورّدم عليددإ  ولددم يأخدد   ددو عددود الضددمير علددل متددأخر  و ددو مددا رف
َواَل َتْحَسدَثنبُاُم البدِ يَن ُتِتلُدوا َلْمَواتًدا اَل   َوَما َ َ َب ِإَلْيِإ ِمدْن َلنب التبْقدِديَرو" ثأْخ تإه إ  تالو

 تٖي. "َيُ وُز  أِلَنب ِفيِإ َتْقِديُم اْلُمْضَمِر َعَلل ُمَكسِّرِمِ 
اضإ  ثل تسدربح ثدإ الحدديث لثيدان لو دإ   ا  ولم يست  لثو حيان ث سر اعتر 

َوُ ددَو  حدد   المكتددولين لو لحددد ما لظددن ولخواتاددا التددي مناددا حسددب موضدد  الشددا د 
َمْحُصددوٌر ِفددي َلَمدداِسَن اَل َتَتَتدددبى َوِ ددَي َثدداُبو ُربب ِثدداَل ِخدداَلٍ   َنْحددَوو ُرثبددُإ َرُ دداًل َلْسَرْمتُددُإ  

ْتَم َرُ اًل َزْيٌد َعَلدل َمدْ َ ِب اْلَثْصدِريِّيَن  َوَثداُب التبَنداُزِع َعَلدل َوَثاُب ِنْتَم َوِثْئَس ِفي َنْحِوو نِ 
ْيددَدْيِن  َوَضددِميِر اأْلَْمددِر َوالشبددْأِن َوُ ددَو  َمددْ َ ِب ِسدديَثَوْيِإ ِفددي َنْحددِوو َضددَرَثاِني َوَضددَرْثُت الزب

ُمْنَطِلٌق  َوَثاُب اْلَثَدِل َعَلل ِخاَلٍ  ِفيدِإ  اْلُمَسمبل ِثاْلَمْ ُاوِل ِعْنَد اْلُسوِفيِّيَن َنْحَوو ُ َو َزْيدٌ 

                                           

     ٜٛ/ ٖالح ة ألثي علي الكارسي  تٔي
 .  ٕٚ٘ٔ/ٖ   «تمايد القواعد ثشرح تسايل الكوائد»شرح التسايل المسمل  تٕي
 .    ٘ٔٗ/ٖالثحر المحيط ألثي حيان  تٖي
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َثددْيَن اْلَثْصددِريِّيَن ِفددي َنْحددِوو َمددَرْرُت ِثددِإ َزْيددٌد  َوزَاَد َثْتددُض َلْصددَحاِثَنا َلْن َيُسددوَن الظبدداِ ُر 
ِميرِ   .تٔي "اْلُمَكسبُر َخَثرًا ِللضب

اتاددا لو والحقيقددة لن  ندداى خالفددا ثددين النحدداة فددي حدد   مكتددولي ظددن و لخو 
ال  يا ثإ اسما ظا را  لحد ما  ومنام من رلى  واز الح   لدليل ثو ود ترينة   وا 

 تٕي. سما تال ال ماور
سما لن الح   اختصارًا ليضا فيإ خال ه فالمن  م  ب اثن ملسدون وال دواز 

اثن ملسون تياًسا علل  دواز حد   خثدر   م  ب ال ماور  وتد رد ال ماور منصب
  شترًا ونثرًا وفدي الكصدي  مدن ستداب ا تتدالل  تدال األشدمونيو "سان" وورود الح 

"ولما ح فاما لدليل ويسمل اختصارًا ف دائز إ ماًعدا نحدوو }َلْيدَن ُشدَرَساِئَي البدِ يَن ُسْندُتْم 
َتْزُعُمددوَن{ومن  لددى والمحدد و  األولو تولددإ تتدداللو }َواَل َيْحَسددَثنب البددِ يَن َيْثَخلُددوَن ِثَمددا 

فدي تدرااةو ييحسدثنت ثاليداا  تٓٛٔآل عمدرانو ياللبُإ ِمْن َفْضِلِإ ُ َو َخْيرًا َلُاْم{ آتَاُ ُم 
 تٖي. اآخر الحرو   ليو وال يحسثن ال ين يثخلون ما يثخلون ثإ  و خيرً 

وال ي يرتئيإ الثحث  و  دواز الو دإ الد ي   دب إليدإ الزمخشدري مدن حد   
ن سان عزيزا فال ي وز لن نثّرب علل المكتول ثإ األول ما دام لإ و إ في الترثية و  ا 

 ما   ب إليإ لو نرفضإ.
 

 الفٌقلة التاسعة

                                           

 .    ٘ٔٗ/ٖالثحر المحيط  تٔي
 .ٕٕٔللسيوطي/ ٕم  ال وام  م  الاوام  في شرح   تٕي
ت  والتصددري  ٖ٘/ ٕشددرح األشددموني ومتددإ حاشددية الصددثان يو سدد ا المقاصددد النحويددة ينظددر  تٖي

 تٖٛٚ  ٖٚٚت  وشرح شد ور الد  ب يٖٚ  ٕٚ/ ٕت  وشرح التسايل الثن مالى يٕٓٙ/ ٔي
.  



 

  

 

 
 فنقالت الزمخشري النحوية في سورة آل عمران  " دراسة تأصيلية تحليلية "

 

ٕٜٕ 

  التىجُه اإلعسابٍ لقىله تعاىل : )
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َواَل َيْحَسَثنب البِ يَن َسَكُروا َلنبَما ُنْمِلي َلُاْم َخْيدٌر أِلَْنُكِسدِاْم ِإنبَمدا  " : -تعاىل–قال 
 . تٛٚٔي " َلُاْم ِلَيْزَداُدوا ِإْثًما َوَلُاْم َعَ اٌب ُمِاينٌ ُنْمِلي 

 ًص الزخمشسٌ :
و لى وال ] ليو مددن الدد ين سكددروا   َلنبمددا ُنْمِلددي َلُاددْم َخْيددٌر أِلَْنُكِسددِاْم ثدددل منددإ" 

مددد  مدددا فدددي حيدددزم يندددوب عدددن « لن»تحسدددثّن لّن مدددا نملدددي للسدددافرين خيدددر لادددم  و 
لّن لسثر م يسمتون  وما مصدرية  ثمتنلو وال تحسثّن المكتولين  سقولإو لم تحسب 

ف ن تلتو سي  صدّ  م ديا الثددل ولدم يد سر إال لحدد المكتدولين   ...لّن إمالانا خير
تلدتو صدّ   لدى مدن حيدث لّن  وال ي وز االتتصار ثكتل الحسثان علل مكتول واحدد؟

 ولو لال تراى تقولنحب التتويل علل الثدل والمثدل منإ في حسم المُ 
 تلت متاعى ثتضإ فوق ثتدض  مد  امتنداع سدسوتى علدل متاعدى. وي دوز 
لن يقددّدر مضددا  محدد و  علددلو وال تحسددثّن الدد ين سكددروا لصددحاب لن اممددالا خيددر 
ألنكسام. لو وال تحسثّن حال ال ين سكروا لن اممدالا خيدر ألنكسدام. و دو فديمن تدرل 

وال تحسدثّن لن اممدالا خيدر  والمتندلو ..ثالياا رف   والكتل متتلق ثأن وما في حيزم
 .تٔي " لام من منتام لو تط  آ الام

 التحلُل والتأصُل :
تدرل نداف  واثدن عدامر وال اختلكت القرااة في السورة في الكتل َيْحَسدبه فقدد " 

تدرل حمدزةو وال تحسدثن الد ين سكدروا   و ثالياا تٛٚٔآل عمران/ ييحسثن ال ين سكروا 
وال يحسدثن الد ين سكدروا ريدر لّن عاصدما فدت  يداا الوترل عاصدم والسسدائي ث  ثالتاا 

                                           

 . ٖٗٗ/ ٔالسشا  للزمخشري  تٔي



 

  

 

 
 فنقالت الزمخشري النحوية في سورة آل عمران  " دراسة تأصيلية تحليلية "

 

ٕٜٖ 

تددال لثددو علدديو تددرااة اثددن سثيددر ولثددي عمددرو  وال يحسددثن   السددين وسسددر ا السسددائي
 .تٔي ال ين سكروا

َواَل يتولدإ تتداللو وعلل   ا فانا في اآلية مناط الدراسة خمس تدرااات  فدي 
 و تَيْحَسَثنب ال ين َسَكُروْا َلنبَما ُنْمِلي

و وال يحسدثن الد ين سكدروا لنمدا نملدي لادم ثال يثة« َيْحَسَثنب »رل ال ماور تد ٔ
 ...خير ألنكسام إنما نملي لام 

و " وال تحسددثن الددد ين سكدددروا لنمددا نملدددي لادددم خيدددر حمدددزة ثالخطدددابتددرل  -ٕ
 .. "ألنكسام إنما نملي لام .

« إنمدددا»حسدددل الز ددداج عدددن خلدددٍق سثيدددر سقدددرااِة حمدددزة إال لنبادددم سسدددروا  -ٖ
و " وال تحسدثن الد ين سكدروا إنمدا نملدي لادم خيدرا ولنسر ا اثدن م ا دد« خيراً »نصثوا و 

 ألنكسام إنما نملي لام ..." 
و وال يحسثن ال ين سكروا إنمدا «إنما»يحيل ثن وثاب ثال يثة وسسر ترل   -ٗ

  " ...نملي لام خير ألنكسام إنما نملي لام 
األولدل وفدت  الثانيدة « إنمدا»ر دحسل عنإ الزمخشري ليضدًا لندإ تدرل ثسسد -٘
ي لام خيرا ألنكسدام لنمدا نملدي لادم ..." دا نملدوال تحسثن ال ين سكروا إنم م  الَ ْيثة

 .تٕي
إن المتثصر ما ساتإ الزمخشري فدي تو يدإ إعدراب ي لنمدا نملدي لادم ت يدرى 
 لنإ اختار لن تسون ثدال  ولن لصل السالم و وال تحسثن ال ين سكروا  وال تحسثن لنما
نملددي للسددافرين خيددر  علددل اعتثددار لّن ي لّن ت ومددا فددي حوزتاددا سددّد مسددد مكتددولي ي 

                                           

 .  ٔٓٔ/ٖالسثتة ألثي علي الكارسيالح ة للقراا  تٔي
 .  ٜٚٗ/ ٖللسمين الحلثيالدر المصون   و  ٖٗٗ/ ٔانظر السشا  للزمخشري  تٕي
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تحسبت الثانية  وال يضير ح   المكتول الثاني للكتل تحسثن األول ومكتولاا األول 
الم سور  و ي ال ينت  سما عدّد ي مدات  ندا مصددرية ثمتندل و وال تحسدثن حدال الد ين 

 سكروا  لن اممالا خير.
لتددوال النحدداة والمكسددرين يلكددي الزمخشددري مسددثوتا فددي تندداول  دد م والمتتثدد  

اآلية وتو يااا والوتو  علياا من ِتَثل الكراا في متاني القرآن والز داج فدي متداني 
عراثإ  و لثي عثيددة صداحب م داز القدرآن  والطثدري فدي تكسديرم  والنحداس  القرآن وا 

م يكّصدلوا القدول فيادا مثلمدا في إعراثدإ  ومسدي فدي مشدسل إعدراب القدرآن  إال لنادم لد
وت  علياا الزمخشري  فكاتام ثتض مما  سر  وعّر وا علل ثتض ما فاتإ  فقد تال 

وال تحسددثن  »تددد ترل دا ثتضددام الكدراا مختددارا لن تسدون ي لّنمددا نملدي لاددم ت ثددال و " 
" ثالتاا والكت  علل التسريرو ال تحسدثنام ال تحسدثن لنمدا نملدي لادم« ال ين سكرا لنما

 .   وتد ظار تأثر الزمخشري ثا ا في تو يإ ترااة ي وال تحسثن ت ثالتااتٔي
لما لثو عثيدة فقد للم  إلل فت   مزة إّن في ي لنما نملي لام ت علل لساس 

« و ومدا»تدد عملدت فيادا  « يحسدثن»مكتوحدة  ألن « لن»للد  الكتل يحسثن ثدأن " 
 تٕي.  فاو اسم« ال ي»فل   ا الموض  ثمتنل 

"لنما"   تسرير تحسثن علل رادةإعلل "لنما"   فت  األل  منل الطثري وتد عل
د إلل لّن متنل السالمو وال تحسثن  يا محمد لندت  الد ين سكدروا  ال تحسدثن دسأنإ تص

لنمددا نملددي لاددم خيددٌر ألنكسددام  سمددا تددال  ددل ثنددا مو يَفَاددْل َيْنُظددُروَن ِإال السبدداَعَة َلْن 
ثتأويلو  دل ينظدرون إال السداعة   دل ينظدرون إال  تٛٔمحمدو  سورةيتَْأِتَيُاْم َثْ َتًةت 

                                           

  .  ٕٛٗ/ٔمتاني القرآن للكراا  تٔي
 .  ٛٓٔ/ ٔألثي عثيدة  م از القرآن تٕي
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ن سان و ًاا  ائزًا في الترثية  فو إ سالم الترب مدا وصدكنا  لن تأتيام ث تة. و لى وا 
 . و و ال ي   ب إليإ الكراا ومن ثتدم الزمخشري .تٔيتثل

ويخالكام في  لى الز اج ال ي يرى  دواز سسدر  مدزة إنب مد  ي وال يحسدثّنت 
قال عن لثي التثاس محمد ثن يزيد  ولفاد ثو وب سسر ا عندد الثصدريين لمدن تدرل ي ن

ويص  السسدر مد  اليداا يوال يحسدثن الد ين سكدروا إنمدا  وال تحسثّنت  فأفاد ثقولإو  "
. و و  دائز علدل تثحدإ  ألن الحسدثان لديس ثكتدل حقيقدي فادو نملي  لامت ثسسر إنب

مدن تدرل  و. .تقول حسثت َلَتْثدُد اللبدإ منطلدق يثطل عملإ م  لن  سما يثطل م  الالم 
المتندددلو ال  يوال تحسدددثن الددد ين سكدددروات لدددم ي دددز لدددإ  عندددد الثصدددريين إال سسدددريإنت

 ا فتحدددت يلنت صدددار إ تحسدددثن الددد ين سكدددروا  إمالُ ندددا خيدددر لادددم ودخلدددت لن مَ سددددة
ضد  تال لثو إسحاق و و عندي في   ا المو  اانالمتنل وال تحسثن ال ين سكروا إمال

حسثن إمالَانا لل ين سكروا خيرًا لام وتدد تدرل تالمتنل ال   ي وز علل الثدل من ال ين
 تٕي. ثاا خلق سثير
  وزعدم لثددو ي وال تحسدثن ت  ثالتدااتدرل حمدزة  ا النحداس فقدد للمد  إلدل لندلمد

حاتمو لنإ لحن ال ي وز وتاثتدإ علدل  لدى  ماعدة  وتدرل يحيدل ثدن وثداب َلنبمدا ُنْمِلدي 
« إن»فياما  ميتدا. تدال لثدو حداتمو وسدمتت األخكدش يد سر سسدر « إن»ثسسر   َلُامْ 

ّن ددر ألنإ سان مدنام وي تلدإ علدل التقدديم والتدأخير لي وال يحسثددل القدإ أل ديحتّج ث
 تٖي. ال ين سكروا إنما نملي لام ليزدادوا إثما إنما نملي لام خير ألنكسام

                                           

 .   ٕٔٗ/ٚ  ام  الثيان في تأويل القرآن تٔي
عراثإ تٕي  .  ٜٓٗ/ٔمتاني القرآن وا 
األثي  إعراب القرآن تٖي  .   ٜٓٔ/ٔس  تكر النبحب
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َمْتنل البِ ي َواْلَااا مح وفة مدن نملدي َما ِفي ِإنبَما ثِ ويرى مسي في مشسلإ لّن َ 
ن ِشدْئت  تلدت َمدا ونملدي مصددرا َفداَل ا  اا َوخيدر خثدر َلن و يَ َ َ ا علل ِترَاَاة من َترََل ِثالْ 

ْماَلا خير َلُام  .تٔي "تضمر َ اا َتْقِديرم َواَل َيحسثن الب ين سكُروا َلن امِْ
 .تٕيوتد   ب اثن عطية م  ب من سثقإ من المكسرين  

دددا  و سدددر التسثدددري لن يحسدددثن لمدددن َيقدددرل ِثاْلَيددداِا وَفاِعلُدددُإ البدددِ يَن َسَكدددُروا  َوَلمب
َفِ نب َوَمدا َعِمَلدْت ِفيدِإ « َلنبَما ُنْمِلي َلُاْم َخْيٌر أِلَْنُكِسِامْ »اْلَمْكُتواَلِن َفاْلَقاِئُم َمَقاَمُاَما َتْوُلُإ 

. َوِعْنَد اأْلَْخَكِش اْلَمْكُتوُل الثبداِني َمْحدُ وٌ  َتْقدِديُرُمو تٖييَثَوْيإِ َتُسدا َمَسدب اْلَمْكُتوَلْيِن ِعْنَد سِ 
 و َوْ َاانِ « َما»َناِفًتا َلْو َنْحَو َ ِلَى. َوِفي 

 .تٗيَلَحُدُ َماو ِ َي ِثَمْتَنل البِ ي 
ِإْ  َلدددْو َسددداَن َسدددَ ِلَى َوالثبددداِنيو َمْصدددَدِريبٌة  َواَل َيُ دددوُز َلْن َتُسدددوَن َسافبدددًة َواَل زَاِئدددَدًة  

اَلْنَتَصَب َخْيٌر ِثُنْمِلي  َواْحتَاَ ْت َلنب ِإَلل َخَثٍر  ِإَ ا َساَنْت َما زَاِئَدًة  َلْو ُتدَِّر اْلِكْتدُل َيِليَادا  
ت و ِثالتبدداِا َعَلددل اْلِخَطدداِب ِللنبِثدديِّ البددِ ي َن َسَكددُروا َوِساَلُ َمددا ُمْمَتِنددٌ . َوَتددرََل َحْمددَزُة يَتْحَسددَثنب

ُل َوِفي اْلَمْكُتوِل الثباِني َوْ َاانِ   واْلَمْكُتوُل اأْلَوب
 .اْلُ ْمَلُة ِمْن َلْن َوَما َعِمَلْت ِفيإِ  و َلَحُدُ َما

َل َمْحُ وٌ  ُلِتديَم اْلُمَضداُ  ِإَلْيدِإ َمَقاَمدُإ َوالتبْقدِديُرو َواَل  َوالثباِنيو َلنب اْلَمْكُتوَل اأْلَوب
ِإْمدداَلَا البددِ يَن َسَكددُروا. َوَتْولُددُإو َلنبَمددا ُنْمِلددي َلُاددْم َثددَدٌل ِمددَن اْلُمَضدداِ  اْلَمْحددُ وِ   َتْحَسددَثنب 

َواْلُ ْمَلددُة َسدددبْت َمَسدددب اْلَمْكُتددوَلْيِن َوالتبْقددِديُرو َواَل َتْحَسددَثنب َلنب ِإْمدداَلَا البددِ يَن َسَكددُروا َخْيددٌر 

                                           

 .   ٓٛٔ/ ٔمشسل إعراب القرآن لمسي   تٔي
 .     ٗٗ٘/ ٔالمحرر الو يز الثن عطية  تٕي
 . .   ٖٓ٘/ٖالستاب  تٖي
 .     ٕٔٗ/ ٔمتاني القرآن لألخكش  تٗي
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َتْ َتددَل َلنب َوَمددا َعِمَلددْت ِفيددِإ َثددَداًل ِمددَن البددِ يَن َسَكددُروا َثددَدَل ااِلْشددِتَماِل  أِلَْنُكِسددِاْم َوَيُ ددوُز َلنْ 
 .تٔي َواْلُ ْمَلُة َسدبْت َمَسدب اْلَمْكُتوَلْينِ 

لمددا امشددسال  نددا فاددو فددي تددرااة ي و ال يحسددثّن ت ثاليدداا   فتلددل حددين يددرى 
لين  في حين يرى األخكدش لن سيثويإ لن ي لنما نملي لام خير ت سدت مسد المكتو 

ي لنما نملي لامت مكتول ثإ لول و المكتول ثإ الثاني مح و  تقديرم ي نافتات  ويرى 
التبْسِريددُر َوالتبْأِسيددُد. التبْقددِديُرو َواَل  فددي تو يددإ تددرااة حمددزة  ددي  األو ددإلثددو حيددان ولن 

و دو نكددس مدا   دب إليدإ الكددراا  ُنْمِلدي َلُادْم. َتْحَسدَثنب البدِ يَن َسَكدُروا  َواَل َتْحَسدَثنب َلنبَمددا 
 .والنحاس ومسي

َوَتْد َلْشَثْتَنا اْلَساَلَم ِفدي َحدْ ِ  َلَحدِد َمْكُتدوَلْي َظدنب اْخِتَصدارًا ِفيَمدا َتَقددبَم ِمدْن َتدْوِل 
ِإنب َتْقددِديَرُمو َواَل  "واتدداً الزبَمْخَشددِريِّ ِفددي َتْوِلددِإو َوال َتْحَسددَثنب البددِ يَن ُتِتلُددوا ِفددي َسددِثيِل اللبددِإ َلمْ 

َتْحَسدددَثنبُاْم. َوَ َسْرَندددا ُ َنددداَى َلنب َمدددْ َ َب اْثدددِن َمْلُسدددوَن َلنبدددُإ اَل َيُ دددوُز َ ِلدددَى  َوَلنب َمدددْ َ َب 
نب اْلقُدْرآَن اْلُ ْمُاوِر اْلَ َواُز َلِسنبُإ َعِزيٌز ِ د ا ِثَحْيُث اَل ُيوَ ُد ِفي ِلَساِن اْلَتدَرِب ِإالب َنداِدرًا َولَ 

داُج  َلِسدنب َظداِ َر  َيْنَثِ ي َلْن ُيَنزبَم َعْنُإ. َوَعَلل اْلَثدَدِل َخدربَج َ دِ ِم اْلِقدرَاَاَة َلُثدو ِإْسدَحاَق الزب ب
 . تٕي َساَلِمِإ َلنبَاا ِثَنْصِب َخْيرٍ 

لما صاحب الدر المصون  فقد استطال فدي  سدر لو دإ تخدريج سدل و دإ مدن 
رّد   وتتد لادم سدل مْرصدده فقدد الساثقة   و شح  تريحتإ في تقّصيااو وم القرااات 

القول الرافض لح   المكتول ثإ الثاني و إحدالل الثددل محلدإ  فدي تدرااة حمدزةو وال 
تحسثن ال ين سكروا لنما نملي لام خير ألنكسام  و و ما   ب إليإ السسائي والكراا 

و دُإ »ن ت  تدال السسدائي والكدرااو المكتول ثإ الثداني للكتدل ي تحسدثاز ح   من  و 
 دد م القددرااِة التسريددُر والتأسيددُد  والتقددديرو وال َتْحَسددَثنب الدد ين سكددروا وال تْحَسددَثنب لنمددا 

                                           

 .  .   ٕٖٔ/ٔالتثيان للتسثري  تٔي
 وما ثتد ا  .     ٕٖٗ/ٖالثحر المحيط ألثي حيان  تٕي
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  ٙٙومثلُدإو }َ دل َينُظدُروَن ِإالب السداعة َلن تَدْأِتَيُاْم{ ]الزخدر و »تال الكرااو « . ُنْملي
وفي سدياق رّدم علدل مدن رد  د ا تدالو و د ا  انتال « ليو ما ينظرون إالب َلْن تأِتَيام

  ورّد ليضا علدل ّمدن  تدل تٔيالردا ليس ثشيٍا  ألنب الممنوَع إنما  و َحْ ُ  االتتصارِ 
رة دالددد ين فددداعال  علدددل اعتثدددار السدددالم ي وال تحسدددثن القدددوم الددد ين ت  ورلى لن التثددد

  تٕيال ي وز تأنيث فتلإ ن  نا ملحقة ث م  الم سر السالم  ومن َثمب د  وال ي وظدثالملك
ويددرى الثحددث  ددواز التو ياددات النحويددة للقددرااات الخمددس إال مددا سددان مددن تقددديرات 
تصددطدم والقاعدددة النحويددة سادد ا األخيددر مددن حيددث  ددو  ددو   فددال داعددي لتقدددير لكددظ 
القددوم  و تددل الدد ين صددكة لددإ  ومتاملددة الكتددل علددل لسدداس لنددإ يراعددي لكددظ القددوم 

ت   ألّن ٘ٓٔإ تتالل و ي "س ثت توم نوح المرسلين" الشدتراا المقّدر  تياسا علل تول
المتددّول  نددا علددل المنطددوق ال المقددّدر   و سدد ا يددرّد الثحددث مددا ارتددآم األخكددش مددن 
التقددديم و التددأخير  و تددل لصددل السددالم و وال يحسددثن الدد ين سكددروا إنمددا نملددي لاددم 

لدة لنمدا نملدي لادم خيدر ليزدادوا إثمدا   لنمدا نملدي لادم خيدٌر ألنكسدام  فقدد  تدل  م
ة اعتراضددية ثددين مكتددولي تحسددثّن   فصددار السددالم وال يحسددثن الدد ين دم  ملدددألنكسادد

سكددروا لنمددا نملددي لاددم ليددزدادوا إثمددا إنمددا نملددي لاددم خيددرا ألنكسددام  ثمددا يتوافددق مدد  
« َلنب »سمتت األخكدش يد سر فدتَ   و "تال لثو حاتم متتقد القدرية  يقول لثو حاتم و "

وال »اا أل ل الَقَدر ألنإ سان منام  وي تلإ علل التقديِم والتأخير  سأندإ تدالو يحتجا ث
ت ٖي «إنما نملي لام ليزدادوا إثمًا  لنما نملي لام خيٌر ألنكِسام تسكروايَتْحَسَثنب ال ين 

. 
 

                                           

 .      ٜٚٗ/ٖن الحلثي الدر المصون للسمي تٔي
 .      ٜٚٗ/ٖالساثق  تٕي
 . ٖٕٛ/ٖتكسير القرآن التظيم الثن لثي حاتم تٖي
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 اخلامتة
 أهن ها تىصل إلُه البحث هي ًتائج : 

 عن طريق الكنقالت. النحوفي  سان الكراا لول من اثتدع افتراض المسائلد ٔ

وفّصل  سار الزمخشري من ثتد الكراا علل سننإ  واتتكل لثارتإ  لسنإ زاد ولرثل د ٕ
 وتناول من المسائل ما لم تصل إليإ تريحة الكراا .  وشّتب 

تتد المكسرون من النحاة للزمخشري في فنقالتإ سل مرصد  خصوصا لثا حّيان د ٖ
  علل عليإ  وسانت لإ آيثتإ ومر تإ في  لىال ي لسثر من تخطئتإ  و تأطم 

   .  عسس السمين الحلثي في تكسيرم ال ي لنص  الزمخشري سثيرا

تراضاتإ  و يشقق المسألة فتو يإ نحوي للسلمة  ثتد اريَر   يسوق الزمخشريد ٗ
 تشقيقا مردفا  لى ثأدلتإ 

 ح تإ.  راوح الزمخشري ثين آراا الثصريين والسوفيين في فنقالتإ  ولسله د ٘

سشكت فنقالت الزمخشري عن عمق تحليلإ   وتشقيقإ المسائل  و سثر رور ا  د ٙ
 و سش  مخثآتاا. 

 فنقالت متنوعة .  تس  ثل ت عدد الكنقالت النحوية في سورة آل عمراند ٚ

 تىصُة البحث : 
لوصي الثاحثين ثتتث  فنقالت الزمخشري النحوية في تكسيرم السشا   

سثر رور ا و تحليلاا  خصوصا التي لم تدرس تثال  إ  إن  لى والوتو  علياا و 
 يصّقل الثاحث  سما لنإ يثري المستثة الترثية ثتلم  د . 
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 مبصادز البحث وهساجعه
 
ت
َ
 ثب

ثن االم ل و لحمد ثن محمد   تحا  فضالا الثشر في القرااات األرثتة عشرا -1
نددداا يالمتدددوفلو لحمدددد ثدددن عثدددد ال ندددي الددددمياطّي  شدددااب الددددين الشددداير ثالث

الطثتةو   لثنان –الناشرو دار الستب التلمية   المحققو لنس مارة   دتٚٔٔٔ
 .م ٕٙٓٓ د د ٕٚٗٔالثالثة  

الم لد و لثدو حيدان محمدد ثدن يوسد  ثدن   ارتشا  الضدرب مدن لسدان التدرب -2
تحقيق   ددت ٘ٗٚعلدي ثدن يوسد  ثدن حيدان لثيدر الددين األندلسدي يالمتدوفلو 

الناشددرو   مرا تددةو رمضددان عثددد التددواب ن محمدددوشددرح ودراسددةو ر ددب عثمددا
 .ٚٔٚ/ٕ  م ٜٜٛٔ - د  ٛٔٗٔالطثتةو األولل    مستثة الخان ي ثالقا رة

الم لدد و لثددو ثسددر محمددد ثددن السددري ثددن سددال النحددوي   األصددول فددي النحددو  -3
  المحقددقو عثددد الحسددين الكتلددي   دددتٖٙٔالمتددرو  ثدداثن السددراج يالمتددوفلو 

 .ٜٕٓ/ٔ  ثيروت –لثنان الناشرو م سسة الرسالة  
داس لحمدد ثدن محمدد ثدن إسدماعيل ثدن   إعراب القرآن -4 الم ل و لثدو  تكدر النبحب

وضد  حواشديإ وعلدق عليدإو عثدد    ددتٖٖٛيونس المرادي النحوي يالمتوفلو 
الناشدددرو منشدددورات محمدددد علدددي ثيضدددون  دار الستدددب   المدددنتم خليدددل إثدددرا يم

 . د ٕٔٗٔالطثتةو األولل    التلمية  ثيروت
اتتددران خثددر المثتدددل ثالكدداا  دراسددة نحويددة تطثيقيددة فددي القددرآن السددريم للدددستور  -5

حصدة ثندت زيددد ثدن مثددارى الرشدود  م لددة متادد الشدداطثي للدراسدات القرآنيددة  
 .التدد الخامس

 
امنصددا  فددي مسددائل الخددال  امنصددا  فددي مسددائل الخددال  ثددين النحددويينو  -6

ثن محمد ثن عثيدد ا األنصداري   الم ل و عثد الرحمن  الثصريين والسوفيين
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الناشدددرو المستثدددة    ددددتٚٚ٘لثدددو الثرسدددات  سمدددال الددددين األنثددداري يالمتدددوفلو 
 .م ٖٕٓٓ - دٕٗٗٔالطثتةو األولل   التصرية

الثحر المحيط في التكسير   الم ل و لثو حيان محمد ثن يوس  ثن علدي ثدن  -7
المحقدقو صددتي  ددت  ٘ٗٚيوس  ثن حيدان لثيدر الددين األندلسدي يالمتدوفلو 

 .ٗ٘/ ٗ د   ٕٓٗٔثيروت  الطثتةو  –محمد  ميل   الناشرو دار الكسر 
الم لد و لثدو التثداس لحمدد ثدن محمدد   الثحر المديد في تكسير القرآن الم يد -8

ثددددن المادددددي ثددددن ع يثددددة الحسددددني األن ددددري الكاسددددي الصددددوفي يالمتددددوفلو ا
الددستور حسدن  الناشدرو  المحقدقو لحمدد عثدد ا القرشدي رسدالن   دتٕٕٗٔ

 . ٜٖٙ/ٔ    د ٜٔٗٔالطثتةو   القا رة –عثاس زسي 
ثدائ  الكوائد   الم ل  محمد ثن لثي ثسر ثن ليوب ثدن تديم ال وزيدة لثدو عثدد  -9

 ا   المحقق علل ثن محمد ثن عمران  نشر م م  الكسر امسالمي    دة.
سدين ثدن عثدد الم لد  و لثدو الثقداا عثدد ا ثدن الح  التثيان في إعراب القرآن -11

الناشددر و   المحقددق و علددي محمددد الث دداوي   دددتٙٔٙا التسثددري يالمتددوفل و 
 .عيسل الثاثي الحلثي وشرسام

تحريددر المتنددل السددديد وتنددوير التقددل ال ديددد مددن تكسددير »التحريددر والتنددوير  -11
الم لدد  و محمددد الطددا ر ثددن محمددد ثددن محمددد الطددا ر ثددن   «الستدداب الم يددد

 –الناشددر و الدددار التونسددية للنشددر    دددتٖٜٖٔفل و عاشددور التونسددي يالمتددو 
 د  ٜٗٛٔسنة النشرو   تونس

 
 

الم لدد و لثددو محمددد عثددد الددرحمن ثددن   تكسددير القددرآن التظدديم الثددن لثددي حدداتم -12
محمدددد ثدددن إدريدددس ثدددن المنددد ر التميمدددي  الحنظلدددي  الدددرازي اثدددن لثدددي حددداتم 



 

  

 

 
 فنقالت الزمخشري النحوية في سورة آل عمران  " دراسة تأصيلية تحليلية "

 

ٖٕٓ 

ة ندددزار الناشدددرو مستثددد  المحقدددقو لسدددتد محمدددد الطيدددب   ددددتٕٖٚيالمتدددوفلو 
   ددد ٜٔٗٔ -الطثتددةو الثالثددة   المملسددة الترثيددة السددتودية -مصددطكل الثدداز 

ٖ/ٕٖٛ . 

الم ل و محمد ثن محمد ثن محمدود    تكسير الماتريدي يتأويالت ل ل السنةت -13
  المحقدددقو د. م ددددي ثاسدددلوم   ددددتٖٖٖلثدددو منصدددور الماتريددددي يالمتدددوفلو 

 - ددد  ٕٙٗٔطثتددةو األولددل  ال  ثيددروت  لثنددان -الناشددرو دار الستددب التلميددة 
 .ٜ٘ٗ/ٕ  م ٕ٘ٓٓ

لثدو الكضدل لحمدد  :الم لد  التلخيص الحثير في تخريج لحاديث الرافتي السثير -14
ثددددددن علددددددي ثددددددن محمددددددد ثددددددن لحمددددددد ثددددددن ح ددددددر التسددددددقالني يالمتددددددوفلو ا

م سسددة  :الناشددر  لثددو عاصددم حسددن ثددن عثدداس ثددن تطددب :تحقيددق( دددٕ٘ٛ
 .ٕٙٔ – ٕٗٔ/  ٖم ٜٜ٘ٔ د/ٙٔٗٔاألولل   :الطثتة   مصر –ترطثة 

دراسددة وتحقيددقو ل. د.   الم لدد و لحمددد ثددن الحسددين ثددن الخثدداز  تو يددإ اللمدد  -15
لصل   فايز زسي محمد دياب  لستا  الل ويات ثسلية الل ة الترثية  امتة األز ر

الناشدددرو دار   سليدددة الل دددة الترثيدددة  امتدددة األز دددر -الستدددابو رسدددالة دستدددوراة 
الطثتةو    ماورية مصر الترثية -والتر مة  السالم للطثاعة والنشر والتوزي 

 م. ٕٚٓٓ - د  ٕٛٗٔالثانية  

 
 
 

الم لد  و لثدو محمدد ثددر   توضي  المقاصد والمسالى ثشرح للكيدة اثدن مالدى  -16
الدين حسن ثن تاسم ثن عثد ا ثن علّي المرادي المصري المالسي يالمتدوفل 
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سدتا  الل ويدات فدي شرح وتحقيق و عثد الدرحمن علدي سدليمان   ل   دتٜٗٚو 
 - دددد ٕٛٗٔلطثتدددة و األولدددل   االناشدددر و دار الكسدددر الترثدددي   امتدددة األز دددر

 .مٕٛٓٓ
الم ل و محمد ثن  رير ثن يزيدد ثدن سثيدر ثدن    ام  الثيان في تأويل القرآن -17

المحقددقو لحمددد محمددد   دددتٖٓٔرالددب اآلملددي  لثددو  تكددر الطثددري يالمتددوفلو 
 .م ٕٓٓٓ - د  ٕٓٗٔتةو األولل  الطث  الناشرو م سسة الرسالة  شاسر

الم لدد و لثددو عثددد ا محمددد ثددن   ال ددام  ألحسددام القددرآن ر تكسددير القرطثددي -18
لحمدددد ثدددن لثدددي ثسدددر ثدددن فدددرح األنصددداري الخزر دددي شدددمس الددددين القرطثدددي 

ثددرا يم لطكدديش   دددتٔٚٙيالمتددوفلو  الناشددرو دار   تحقيددقو لحمددد الثردونددي وا 
 م. ٜٗٙٔ - د ٖٗٛٔلثانية  الطثتةو ا  القا رة –الستب المصرية 

الم لد و لثدو محمدد ثددر الددين حسدن ثدن   ال نل الدداني فدي حدرو  المتداني -19
   دددتٜٗٚتاسددم ثددن عثددد ا ثددن علددّي المددرادي المصددري المددالسي يالمتددوفلو 

الناشدرو دار الستدب   األسدتا  محمدد ندديم فاضدل-المحققو د فخر الدين تثداوة 
 . .م ٕٜٜٔ - د  ٖٔٗٔاألولل  الطثتةو   لثنان –التلمية  ثيروت 

الم لد و لثدو الترفدان   حاشية الصثان علل شدرح األشدمونل أللكيدة اثدن مالدى -21
الناشددرو دار الستددب    دددتٕٙٓٔمحمددد ثددن علددي الصددثان الشددافتي يالمتددوفلو 

 . مٜٜٚٔ- د  ٚٔٗٔالطثتةو األولل   لثنان-التلمية ثيروت
 
 

سددي   تحقيددق علددل ال ندددي الح ددة فددي علددل القددرااات السددث   لثددو علددي الكار  -21
 .ٜٜٕ/ٕ  ٖٜٛٔناص  وآخرون   الايئة المصرية للستاب
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الم لدد و الحسددن ثددن لحمددد ثددن عثددد ال كددار الكارسددّي   الح ددة للقددراا السددثتة -22
ثشدير  -المحقدقو ثددر الددين تادو ي    ددتٖٚٚاألصل  لثدو علدي يالمتدوفلو 

الناشددرو   لحمددد يوسدد  الدددتاق -را تددإ ودتقددإو عثددد التزيددز رثدداح    وي دداثي
 - ددددد  ٖٔٗٔالطثتددددةو الثانيددددة    ثيددددروت   دمشددددق    دار المدددأمون للتددددراث

 .مٖٜٜٔ
  الم ل و عثد القادر ثن عمدر الث ددادي   خزانة األدب ولب لثاب لسان الترب -23

سدنة النشدرو   الناشدرو مستثدة الخدان ي   المحققو عثدد السدالم محمدد  دارون
ٔٗٔٛ – ٜٜٔٚ. 

عثمددددان ثددددن  نددددي الموصددددلي يالمتددددوفلو الم لدددد و لثددددو الكددددت    الخصددددائص -24
 .   ٖٓٔ/ٕ الطثتةو الراثتة  الناشرو الايئة المصرية التامة للستاب   دتٕٜٖ

الم ل و لثو التثاس  شدااب الددين    الدر المصون في علوم الستاب المسنون -25
لحمدددد ثدددن يوسددد  ثدددن عثدددد الددددائم المتدددرو  ثالسدددمين الحلثدددي يالمتدددوفلو 

 .الناشرو دار القلم  دمشق  حمد محمد الخراطالمحققو الدستور ل   دتٙ٘ٚ
     والتد ييل والتسميدل  و نسدب للت يدر السدلولي  لو زيندب ٘٘ٔديوان الخنساا  -26

 .  ٘ٛ/ ٕرية  ينظر و الام  يثنت الط
  ٔديددوان  ميددل ثثينددة   تحقيددق إميددل يتقددوب  دار الستدداب الترثددي  ثيددروت ط -27

 ي ي سر تثل الخنساات ٖٚٔ ٕٜٜٔ
 
 

الم لد و ثددر الددين محمدد اثدن اممدام   اظم علل للكيدة اثدن مالدىشرح اثن الن -28
المحقددقو محمددد ثاسددل عيددون    دددت ٙٛٙيت   مددال الدددين محمددد ثددن مالددى
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  م ٕٓٓٓ - دد ٕٓٗٔالطثتدةو األولدل    الناشدرو دار الستدب التلميدة  السود
ٔ /ٕٔٔ. 

ن عثدد الم ل  و اثن عقيل   عثد ا ث  شرح اثن عقيل علل للكية اثن مالى  -29
المحقددق و محمددد    دددتٜٙٚالددرحمن التقيلددي الامددداني المصددري يالمتددوفل و 

القا رة  دار مصر للطثاعة    -الناشر و دار التراث   محيي الدين عثد الحميد
 . مٜٓٛٔ - د  ٓٓٗٔالطثتة و التشرون   ستيد  ودة السحار وشرسام

ن عيسل  لثدو الم ل و علي ثن محمد ث  شرح األشموني علل للكية اثن مالى -31
الناشدددرو دار    ددددتٜٓٓالحسدددن  ندددور الددددين اأُلْشدددُموني الشدددافتي يالمتدددوفلو 

 .لثنان -الستب التلمية ثيروت
شددرح التسددايل   تسددايل الكوائددد وتسميددل المقاصددد  تحقيددق محمددد عثددد القددادر  -31

و را دد  ليضددا  ٕٗٔ/ٖعطددا  و طددارق السدديد  دار الستددب التلميددة   ثيددروت  
القرآن السريم   دراسة نحوية داللية إحصائية  صكاا عثد  الواو والكاا وثم في
 .مٕٛٓٓا حردان  فلسطين 

الم ل و محمد   «تمايد القواعد ثشرح تسايل الكوائد»شرح التسايل المسمل  -32
ثن يوس  ثن لحمد  محب الدين الحلثي ثم المصري  المترو  ثناظر ال يش 

  محمدددد فددداخر وآخدددروندراسدددة وتحقيدددقو ل. د. علدددي    ددددت ٛٚٚيالمتدددوفلو 
 ماوريدة  -الناشرو دار السالم للطثاعدة والنشدر والتوزيد  والتر مدة  القدا رة 

  د . ٕٛٗٔالطثتةو األولل    مصر الترثية
  شددرح التصددري  علددل التوضددي  لو التصددري  ثمضددمون التوضددي  فددي النحددو -33

الم لدد و خالددد ثددن عثددد ا ثددن لثددي ثسددر ثددن محمددد ال ر دداوّي األز ددري  زيددن 
الناشدرو دار الستدب    ددتٜ٘ٓلدين المصدري  وسدان يتدر  ثالوتداد يالمتدوفلو ا

 .مٕٓٓٓ - دٕٔٗٔالطثتةو األولل   لثنان-ثيروت-التلمية 
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الم ل و محمد ثن عثد ا  اثن مالى الطائي ال يداني    شرح السافية الشافية -34
د المحقددقو عثددد المددنتم لحمدد   دددتٕٚٙلثددو عثددد ا   مددال الدددين يالمتددوفلو 

حياا التدراث امسدالمي    ريدي الناشرو  امتة لم القرى مرسز الثحث التلمي وا 
 . الطثتةو األولل سلية الشريتة والدراسات امسالمية مسة المسرمة

الم ل و يتيش ثن علي ثن يتيش اثدن لثدي السدرايا   شرح المكصل للزمخشري -35
رو  ثداثن محمد ثدن علدي  لثدو الثقداا  موفدق الددين األسددي الموصدلي  المتد

  تدم لإو الدستور إميل ثددي  يتقدوب   دتٖٗٙيتيش وثاثن الصان  يالمتوفلو 
 - ددد ٕٕٗٔالطثتددةو األولددل    لثنددان –الناشددرو دار الستددب التلميددة  ثيددروت 

 .م ٕٔٓٓ
الم لد و عثدد ا ثدن يوسد  ثدن   شرح ش ور ال  ب فدي مترفدة سدالم التدرب -36

ال الددين  اثدن  شدام يالمتدوفلو لحمد ثن عثد ا اثن يوس   لثو محمد   مد
 –الناشددرو الشددرسة المتحدددة للتوزيدد    المحقددقو عثددد ال نددي الدددتر   دددتٔٙٚ
 .سوريا

الم لد و محمدد ثدن محمدد ثدن محمدد    شرح طيثة النشر فدي القدرااات التشدر -37
الناشددرو دار الستددب    دددتٚ٘ٛلثددو القاسددم  محددب الدددين الناددَوْيري يالمتددوفلو 

 .يم وتحقيقو الدستور م دي محمد سرور ستد ثاسلومتقد  ثيروت –التلمية 
الم ل و الحسن ثن عثد ا ثدن المرزثدان السديرافي لثدو    شرح ستاب سيثويإ -38

حالدة الكارسدةو ريدر ي  علي سيد علد -المحققو لحمد حسن مادلي    ستيد
 .ٕٛٓٓ – ٜٕٗٔسنة النشرو    مكارس

ر إسدماعيل ثدن حمداد الم لد و لثدو نصد  الصحاح تداج الل دة وصدحاح الترثيدة -39
  تحقيددقو لحمددد عثددد ال كددور عطدددار   دددتٖٜٖال ددو ري الكدداراثي يالمتددوفلو 
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  مٜٚٛٔ -   دد ٚٓٗٔالطثتةو الراثتدة   ثيروت –الناشرو دار التلم للماليين 
 . د ٕٕٗٔ -الطثتةو األولل ي لن ت  ٖٖٖٔ/ٗ

الم لدد و لثددو الطيددب محمددد صددديق خددان ثددن   فددتُ  الثيددان فددي مقاصددد القددرآن -41
حسددددن ثددددن علددددي اثددددن لطدددد  ا الحسدددديني الثخدددداري الِقنبددددو ي يالمتددددوفلو 

عنددي ثطثتددِإ وتددّدم لددإ ورا تددإو خددادم التلددم َعثددد ا ثددن إثددرا يم    دددتٖٚٓٔ
عدام   َثيدروت –الناشرو الَمستثدة التصدريبة للطَثاعدة والّنْشدر  َصديَدا   األنَصاري
 . م ٕٜٜٔ - د  ٕٔٗٔالنشرو 

و عثدد الدرحمن الخليدل ثدن لحمدد ثدن عمدرو ثدن تمديم الم لد و لثد  ستاب التين -41
          المحقددددقو د مادددددي المخزومددددي     دددددتٓٚٔالكرا يدددددي الثصددددري يالمتددددوفلو 

 .ي لن ت ٙٚ٘ٔ الناشرو دار ومستثة الاالل  إثرا يم السامرائي /د
الم ل و عمرو ثن عثمان ثن تنثر الحارثي ثالوالا  لثو ثشر  الملقب   الستاب -42

الناشددرو   المحقددقو عثددد السددالم محمددد  ددارون   دددتٓٛٔمتددوفلو سدديثويإ يال
ي يوضدد    م ٜٛٛٔ - ددد  ٛٓٗٔالطثتددةو الثالثددة    مستثددة الخددان ي  القددا رة

 . تثل ساثقإت
السشا  عن حقائق روامض التنزيل  الم ل و لثدو القاسدم محمدود ثدن عمدرو  -43

لستددداب  ددددت  الناشدددرو دار اٖٛ٘ثدددن لحمدددد  الزمخشدددري  دددار ا يالمتدددوفلو ا
 .ٖ٘ٗ/ٔ د   ٚٓٗٔ -ثيروت  الطثتةو الثالثة  –الترثي 

الم ل و لثو عثيدة متمر ثن المثندل التيمدل الثصدري يالمتدوفلو   م از القرآن -44
  القددا رة –الناشددرو مستثددة الخددان ل   المحقددقو محمددد فددواد سددز ين   دددتٜٕٓ

  د . ٖٔٛٔالطثتةو 
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الم لد و لثدو الكدت    ناداالمحتسب في تثيين و وم شوا  القرااات واميضاح ع -45
-الناشدددرو وزارة األوتدددا    ددددتٕٜٖعثمدددان ثدددن  ندددي الموصدددلي يالمتدددوفلو 

 .مٜٜٜٔ - دٕٓٗٔالطثتةو   الم لس األعلل للشئون امسالمية
الم لد و لثدو محمدد عثدد الحدق ثدن   المحرر الو يز في تكسير الستداب التزيدز -46

ثي يالمتددوفلو األندلسددي المحددار  رالددب ثددن عثددد الددرحمن ثددن تمددام ثددن عطيددة
الناشرو دار الستب التلمية   المحققو عثد السالم عثد الشافي محمد   دتٕٗ٘

 .ثيروت –
الم ل و لثو محمد مسي ثن لثي طالب َحّموش ثن محمد   مشسل إعراب القرآن -47

ثدددن مختدددار القيسدددي القيرواندددي ثدددم األندلسدددي القرطثدددي المدددالسي يالمتدددوفلو 
 –الناشدددرو م سسدددة الرسدددالة   منالمحقدددقو د. حددداتم صدددال  الضدددا   ددددتٖٚٗ
 .ٜ٘ٔ/ٔ  ٘ٓٗٔ  الطثتةو الثانية    ثيروت

لثددو الحسددن الم اشددتي ثددالوالا  الثلخددي ثددم    الم لدد متددانل القددرآن لألخكددش  -48
 / تحقيدقو الددستورة   ددتٕ٘ٔالثصري  المترو  ثاألخكش األوسط يالمتدوفلو 

ةو األولدددل  الطثتددد   الناشدددرو مستثدددة الخدددان ي  القدددا رة   ددددى محمدددود تراعدددة
 .ٖٕٔ/ٔ  م ٜٜٓٔ - د  ٔٔٗٔ

متدداني القددرآن   الم لدد و لثددو زسريددا يحيددل ثددن زيدداد ثددن عثددد ا ثددن منظددور  -49
 دددت  المحقددقو لحمددد يوسدد  الن دداتي / محمددد ٕٚٓالددديلمي الكددراا يالمتددوفلو 

علددي الن ددار / عثددد الكتدداح إسددماعيل الشددلثي  الناشددرو دار المصددرية للتددألي  
 . ٜٜٔ/ٔ   ٕٓٓ/ٔثتةو األولل مصر  الط –والتر مة 

عراثددإ -51 الم لدد و إثددرا يم ثددن السددري ثددن سددال  لثددو إسددحاق   متدداني القددرآن وا 
الناشدرو عدالم   المحققو عثد ال ليدل عثددم شدلثي   دتٖٔٔالز اج يالمتوفلو 

 .ٜٖٓ/ٔ  م ٜٛٛٔ - د  ٛٓٗٔالطثتةو األولل   ثيروت –الستب 
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  دار سدددتد الددددين للنشدددر الم لددد و عثدددد اللطيددد  الخطيدددب  مت دددم القدددرااات -51
 .والتوزي  

الم لد و عثدد ا ثدن يوسد  ثدن لحمدد ثدن   م ني اللثيب عن ستدب األعاريدب -52
   ددتٔٙٚعثد ا اثن يوس   لثو محمد   مال الدين  اثن  شام يالمتدوفلو 

 –الناشدددرو دار لكسدددر   المحقدددقو د. مدددازن المثدددارى / محمدددد علدددي حمدددد ا
 .ٜ٘ٛٔالطثتةو السادسة    دمشق

الم لدد و لثددو عثددد ا محمددد ثددن عمددر ثددن   مكدداتي  ال يددب ر التكسددير السثيددر -53
الحسددن ثددن الحسددين التيمددي الددرازي الملقددب ثكخددر الدددين الددرازي خطيددب الددري 

الطثتددةو   ثيددروت –الناشددرو دار إحيدداا التددراث الترثددي    دددتٙٓٙيالمتددوفلو 
 .ٕٙٔ/ٛ  د ٕٓٗٔ -الثالثة 

شدرح الشدوا د »شدروح األلكيدة المشداور ثدد المقاصد النحوية في شرح شوا د  -54
الم لدد و ثدددر الدددين محمددود ثددن لحمددد ثددن موسددل التينددي يالمتددوفل   «السثددرى
تحقيددددقو ل. د. علددددي محمددددد فدددداخر  ل. د. لحمددددد محمددددد توفيددددق    دددددت ٘٘ٛ

الناشددرو دار السددالم للطثاعددة والنشددر   السددوداني  د. عثددد التزيددز محمددد فدداخر
الطثتدددةو األولدددل     ماوريدددة مصدددر الترثيدددة - والتوزيددد  والتر مدددة  القدددا رة

 .س ا م ٕٓٔٓ - د  ٖٔٗٔ
 
 

الم لدددد و عثددددد القددددا ر    المقتصددددد فددددي شددددرح التسملددددة  المقتصددددد فددددي -55
حالدة الكارسدةو    المحققو لحمدد ثدن عثدد ا ثدن إثدرا يم الددويش  ال ر اني

 سنة النشرو  محمد ثن ستود امسالمية.الناشرو  امتة اممام   رير مكارس
ٕٔٗٛ - ٕٓٓٚ 
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الم ل و لثو القاسم عثد الرحمن ثن عثدد ا   نتائج الكسر في النبحو للساَايلي -56
  ثيدروت –الناشرو دار الستدب التلميدة    دتٔٛ٘ثن لحمد السايلي يالمتوفلو 

 . ٖٙ/ٔ  م ٕٜٜٔ - ٕٔٗٔالطثتة األوللو 
ر  الم لدد و عثددد الددرحمن ثددن لثددي ثسدد   مدد  الاوامدد  فددي شددرح  مدد  ال وامدد  -57

  حواشديإ وعلدق عليدإو عثدد دوضد   ددتٜٔٔ الل الدين السديوطي يالمتدوفلو 
الناشدددرو منشدددورات محمدددد علدددي ثيضدددون  دار الستدددب   المدددنتم خليدددل إثدددرا يم

  . زالتلمية  ثيروت


