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 الممخص العربي
إفَّ التقدير النحكم مف المكضكعات التي شغمت النحاة قديمان كحديثان، لما فيو مف تطكيع 
لمشاىد بسبب القكاعد النَّحكية، كلما فيو مف خطر في عددو مف التقديرات التي تؤدّْم إلى 

كؿ تحريؼ ظاىر نصكص آيات الصفات كأحاديثيا، بزعـ أفَّ ظاىرىا يقتضي التشبيو، فيتأ
لدفع تكىـ التشبيو بأنكاع مف التَّقديرات التي تغيّْر المعنى المراد مف اآلية، فتدفعو إلى 
التعطيؿ، كلما رأيت كثيران مف اآليات التي تكمؼ بعض النحاة في تقديرىا كتطكيعيا مف 
أجؿ القاعدة النحكية، غير مكترثيف إلى معنى ىذه اآلية، كىؿ أراد اهلل ىذا المعنى أك ال؟ 

تبت في ىذا المكضكع، كاخترت آية كىثيرى الخالؼ في تقديرىا نحكيان؛ كذلؾ ألفَّ القكاعد ك
النَّحكية فرضت عمييـ ىذه تقديرالت مع العمـ أفَّ معناىا كاضحه ال لبس فيو، كحاكلت أف 
أككف محايدنا في ىذا البحث مف أجؿ الكصكؿ إلى أرجح األقكاؿ فييا، كأكفقيا لمصكاب، 

عمى مقدّْمة، كتمييد كثالثة مطالب، كخاتمة أكجزت فييا أىـ النتائج التي  فقسمت العمؿ
ا التمييد فقد تكممت فيو عمى مفيكـ التقدير النحكم كمكقؼ  تكصؿ إلييا البحث، أمّْ
الدارسيف منو، كالمطمب األكؿ: كاف بعنكاف القكؿ بزيادة الكاؼ، كالمطمب الثاني: القكؿ 

 ث: القكؿ باسمية الكاؼ.بزيادة )مثؿ(، كالمطمب الثال
Research Summary 

     The appreciation of the grammar of the topics that ran 

grammarians, past and present, because it is the adaptation of the 

witness because of grammatical rules, and because it is a risk in a 

number of estimates that lead to the distortion apparent texts verses 

qualities and her many speeches, claiming that seemingly requires 

analogy, Viool to pay just metaphor types of estimates that change 

the intended meaning of the verse, Vtdfh to disruption, and when I 

saw a lot of verses that cost some grammarians in appreciation and 

adapted for grammatical base, indifferent to the meaning of this 

verse, and whether God wanted this sense or not? I wrote on this 

subject, and I chose a verse many differences in appreciation 

grammatically; because the grammatical rules imposed on them this 

Tkadirlat knowing that their meaning is clear and unambiguous, and 

I tried to be neutral in this research in order to reach the most correct 

them, and Oovgaha of right, Vksmt work on the front, and pave the 

three demands, and a conclusion summarized the most important 

findings of the research. 

     The boot has spoken to the appreciation of the concept of 

grammar and the position of scholars from him, the first 

requirement: it was entitled to say an increase of CAF, the second 
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requirement: to say up (like), and the third demand: say Basmih Kef. 
 

 المقدمة
الـ عمى خاتـ النبييف محمد _ صمى اهلل عميو كسمـ_ الة كالسَّ العالميف كالصَّ  الحمد هلل ربّْ 

 بعد: امَّ أكعمى آلو كصحابتو أجمعيف، 
اظر في كتب النحك يجد أفَّ مف المكضكعات التي شغمت النحاة قديمان كحديثان، فإفَّ النَّ 
مف مباحث النحك كالتفسير )التقدير النحكم( لما في ىذا المكضكع  ةكاسع مساحةكأخذت 

التقديرات التي تؤدّْم  عددو مفخطر في  تطكيع الشاىد لمقاعد النَّحكية، كلما فيو مف مف
ات الصفات كأحاديثيا، بزعـ أفَّ ظاىرىا يقتضي التشبيو، ظاىر نصكص آي تحريؼإلى 

تدفعو فالمعنى المراد مف اآلية،  تغيّْرقديرات التي كاع مف التَّ نفيتأكؿ لدفع تكىـ التشبيو بأ
 ،لنفسو –تعالى  -إلى التعطيؿ، كالسالمةي في مثؿ ىذا المكضكعات أف نثبت ما أثبتو اهللي 

مف غير تمثيؿ كال تكييؼ، كننفي ما نفاه اهللي  -عميو كسمـ  صمى اهلل -أك أثبتو لو رسكليو 
مف غير تحريؼ كال  -صمى اهلل عميو كسمـ  -أك نفاه عنو رسكليو  ،عف نفسو -تعالى  -

الشورى: ] چٹ  ٹ  ٹ  ٺ  ٿ   ٿٿ   ٿ    چ تعطيؿ، مصداقان لقكلو تعالى : 

١١]. 
حاة في تقديرىا كتطكيعيا مف أجؿ الن قسـ مفكلما رأيت كثيران مف اآليات التي تكمؼ 

اهلل ىذا المعنى أك ال؟ أراد القاعدة النحكية، غير مكترثيف الى معنى ىذه اآلية، كىؿ 
ىا نحكيان عممان أف أحببت أف أكتب في ىذا المكضكع، كاخترت آية كىثيرى الخالؼ في تقدير 

كمؼ مف أجؿ تكضيحيا ال لبس فيو، كأفَّ ىذه التقديرات أدَّت إلى معافو ت معناىا كاضحه 
 . چٺ  ٿ   ٿچ  العمماء كثيرنا كىي قكلو تعالى:

كحاكلت في ىذا البحث أف أككف محايدنا، كأف أقؼ عمى ما كقع بيف يدم مف نصكص 
تتعمؽ بيذه اآلية، كالكقكؼ عندىا طكيالن كتحميميا تحميالن مكضكعينا مف أجؿ الكصكؿ إلى 

م إلى القاعدة النحكية، كالسياؽ الذخالؿ النظر أرجح األقكاؿ فييا، كأكفقيا لمصكاب مف 
 كردت فيو، كأقكاؿ أىؿ العمـ فييا، كردكد بعضيـ عمى بعض.

ب كال نريد في ىذا العمؿ أف نطرح أقكاؿ العمماء جانبان أك نرمييـ بسيـ الجيؿ كالتعص
المغة  نا ىـ أىؿ المغة كالفصاحة كالبياف، كجرتالمقصكد، أك التيجـ عمييـ، بؿ إفَّ عمماء

سرارىا، كعممكا إعجازىا كبالغتيا، مف دكف عناء كتعب، كأدرككا مكاطف أ عمى ألسنتيـ
 كغايتيـ خدمة القرآف الكريـ كالدّْفاع عنو. 

ه بجممتو كتكمفكا كثيران في ك انقسـ الدارسكف في التقدير النحكم إلى ثالثة أقساـ، األكؿ: أقر 
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ف كاف ىذا التطكيع عمى حساب التقدير مف أجؿ تطكيع النصكص لمقكاعد النح كية، كا 
المحدثيف الذيف تأثركا بالدرس الغربي فردَّكا التقدير النحكم  قسـ مفالمعنى، كالثاني: كىـ 

 مجمكعة مفتكسط بيف األمريف فأنكر  فٍ جممة كتفصيالن، بحجة التيسير، كالثالث: مى 
رل أكجبتيا الصناعة المسائؿ التي تؤدم إلى فساد المعنى أك تحكيمو، كأثبت مسائؿ أخ

 المعنى المقصكد. فيالنحكية كلـ تؤثر 
، كخاتمة أكجزت فييا أىـ النتائج التي مطالبكقسمت العمؿ عمى مقدّْمة، كتمييد كثالثة 

 تكصؿ إلييا البحث.
ا التمييد فقد تكممت فيو عف مفيكـ التقدير النحكم كمكقؼ الدارسيف منو،   كالمطمبأمّْ

 كالمطمبالثاني: القكؿ بزيادة )مثؿ(،  كالمطمبؿ بزيادة الكاؼ، األكؿ: كاف بعنكاف القك 
 الثالث: القكؿ باسمية الكاؼ.

بو فكرم، فإنَّو ال يكاد يسمـ مف الكقكع في الخطأ  كاستغفر اهلل عما شذَّ بو قممي، أك زؿَّ 
 أكسع مف أف يحاط بأسراره. وأحد، ال سيما في النص القرآني؛ ألنَّ 

فقد أككف قد أخطأت فيما قصدكه، أك  ا كحديثناؤلئؾ العمماء األفذاذ قديمن كأخيران أعتذر إلى أ
ا لكجيو الكريـ كالحمد  ٍرتي عف فيـ ما أرادكه، كاهللى أسأؿي أف يجعؿ ىذا العمؿ خالصن قد قىصي

 هلل ربّْ العالميف.
 التمهيد: التقدير النحوي وموقف الدارسين منه.

 أواًل: التقدير في المغة واالصطالح:
ٍبمىًغ الشَّ ا مىى مى ًحيحه يىديؿُّ عى ًنيىايىًتوً ٍلقىاؼي كىالدَّاؿي كىالرَّاءي أىٍصؿه صى كيٍنًيًو كى ٍبمىغي كيؿّْ  ،ٍيًء كى : مى فىاٍلقىٍدري

 : . ييقىاؿي ٍبمىغيوي شىٍيءو كىذىًلؾى اٍلقىدىري  ،قىٍدريهي كىذىا، أىٍم مى قىدىٍرتي الشٍَّيءى أىٍقًدريهي كىأىٍقديريهي ًمفى ال ،كى تٍَّقًديًر، كى
كقىدىرى الشيءى ًبالشٍَّيًء يىٍقديريه قىٍدران كقىدَّرىه: قاسىو كفى  ،شىٍيءو كًمٍقداريه: ًمٍقياسيو كقٍدري كيؿّْ 
 .(ُ)ثالثيف هأًتمُّك ك  قيسكا لو قياسو ، أم(ا غـ عميكـ اليالؿي فاٍقديركا لوذإ)الحديث: 

نحكم، كما تكمـ عميو الدارسكف أمَّا في االصطالح فمـ أقؼ عمى تعريؼ جامع لمتقدير ال
التقدير: ىك تحديد كؿ مخمكؽ بحده الذم مف حيث المفيكـ العاـ لمتقدير قاؿ الجرجاني: ))

 . (ِ)((يكجد مف حسف كقبح، كنفع كضر، كغيرىما
المصطمحات النحكية  مف يرل أفَّ التقدير النحكم مرادؼه لعددو  فَّ كثيران مف الدارسيفبؿ إ

كالتأكيؿ كاإلضمار كغيرىا، كمف أؤلئؾ الدكتكر عمي أبك المكاـر إذ  األخرل، مثؿ الحذؼ
يعد التقدير النحكم مظيران مف مظاىر التأكيؿ إذ قاؿ: ))كبيذا نصؿ إلى أفَّ ظاىرة الحذؼ 
كالتقدير تشير في البحث إلى أسمكب محدَّد مف أساليب التأكيؿ، يرتكز عمى دعكل إعادة 
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ىذه الدعكل عمى تصكر سقكط بعض أجزاء المادة ذاتيا مف صياغة المادة المغكية، كيبني 
لمحذؼ بقكلو: ))التقدير  لممخ أفَّ التقدير النحكم مرادؼه ، كيرل الدكتكر حسف ا(ّ)التركيب((

كليس األمر كما قاال بؿ إف  (ْ)في اصطالح النحاة حذؼ الشيء مع إبقاء دليؿ عميو((
معيف يستقيـ  يككف بقدرحذؼ مف الكالـ ك  يقكـ عمى تقدير مافي النحك العربي التقدير 

)أصاب( القرطاس كاهلل، كقدركا  :ركا كقالكاا لذلؾ كما قدَّ معو التركيب كيككف المعنى متطمبن 
  كقد يككف ىذا المقدَّر لفظيان أك معنكيان. ليو،إف التركيب بحاجة زيد )كائف( في الغرفة، أل

يككف بيا تماـ اإلعراب كاستقامتو، سكاء  فالتقدير المفظي: نقصد بو تقدير األلفاظ التي
أكاف المقدَّر اسمان أـ فعالن أـ حرفان، كقد يككف لممقدَّر أثر ظاىر في الجممة كقد اليككف لو 
ف لـ يكف لو أثر ظاىر  أثر ظاىر، فإف كاف لو أثر ظاىر فيك مما يسمى بالمضمر، كا 

 فيدخؿ في باب الحذؼ.
الكالـ لتماـ المعنى، كىك أسمكب مف أساليب العربية  ليوكالتقدير المعنكم: كىك ما يحتاج إ

عادة الترتيب  في اختصار الكالـ مع الداللة عمى المعنى المراد، كيشمؿ الزيادة كا 
 .(ٓ)أك ما يتصؿ بالكالـ المقدَّر الذم ليس لو أثر في اإلعراب آخركاستعماؿ حرؼ بمعنى 

 ثانيًا: أسس التقدير النحوي
نما يتعيف حيث ال يصح الكالـ مف المعمكـ أفَّ ال تقدير النحكم ىك خالؼ األصؿ، كا 

ذا استقاـ الكالـ مف دكف تقدير كال إخالؿ بالفصاحة فإفَّ التقدير يصبح غير مفيد  بدكنو، كا 
 كال يحتاج إليو.

يجب اإللتـز بتقميؿ عدد األلفاظ المقدرة ما أمكف؛ ألنَّيا ال تقدَّر إال ففإذا احتيج إلى التقدير 
ركرة كالضركرة تقدَّر بقدرىا،  كال بد في التقدير أف يمتـز بترتيب الصياغة المألكفة مع لض

المحافظة عمى ظاىر النص، أم: يجب أف يككف التقدير مكافقان لمصناعة النحكية 
كالمعنى؛ ألنَّيما أمراف متالزماف، كال يككف المقدَّر مكافقان لمصناعة النحكية مناقضان 

التقديرات التي تكافؽ المعنى كتناقض القاعدة،  مجمكعة مفالنحكيكف  لممعنى، لذلؾ منع
المقررات النحكية مف أصكؿ عامة كقكاعد  االتقديرات التي تمميي مجمكعة مفأنَّيـ يقدّْركف ك 

ف كاف المعنى ال يحتاج إلييا كما في ىذا البحث، كالتقدير األمثؿ يجب أف  خاصة، كا 
 .(ٔ)يراعي األمريف معان 

 :(7)م أسس التقدير النحوي هيومن أه
  َبَيان َمَكان اْلُمقدر_ 0

اٍلقيىاس أىف يقدر الشٍَّيء ًفي مىكىانىوي ًلئىالَّ ال بد لممقدر أف يقدر في مكانو األصمي؛ ألفَّ 
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الؼ األىٍصؿ مف كىٍجيىٍيف ذؼ :ييخى مو ،اٍلحى  .كىكضع الشٍَّيء ًفي غير مىحى
مىٍيوً ككف المييجب أىف  (زيدا رىأىٍيتو) :ي نىٍحكففً  البيانيكف تىٍقًديره ميؤىخرا  زى كىجكَّ  ،قدر مقدما عى

نوي  اص ًحينىًئذو ؛ عى لىٍيسى كىمىا  ،أًلىنَّوي ييًفيد ااًلٍخًتصى تعذر  إذا  فَّ ذلؾ ال يككف إالَّ زعمكا؛ ألكى
اء أىمر معنكم ،األىٍصؿ  .أىك ًعٍند اٍقًتضى

  َبَيان ِمْقَدار اْلُمقدر_ 4
؛ ألفَّ التقدير مخالؼه لألصؿ، ككمما قؿَّ المقدَّر كاف أقرب إلى مىا أمكف دَّرالمق بًغي تقميؿنيى 

لذىًلؾ كىافى تىٍقًدير اأٍلىٍخفىش ًفي األصؿ،  أكلى مف تىٍقًدير بىاًقي  (ضربي زيدا قىاًئما)كى
اًصؿ ًإذا كىافى كىـ قدَّركا بػ) (قىاًئمان  وي بي رٍ ضى ؛ ألنَّو قدَّره لػ)اٍلبىصًرييف أًلىفَّ  (؛ذا كىافى قىاًئمان إً )أىك ( حى

 المذككر.مف المٍَّفظ  ككذلؾ ه أقؿ، ر يقدت
  َبَيان َكْيفيَّة التَّْقِدير_ 3

ـ تىٍقًدير ر أىف ذىًلؾ حذؼ دٍفعىة كىاًحدىة بؿ فىالى يقدَّ  أكثر مف عنصر محذكؼ ًإذا استدعى اٍلكىالى
افىةأىك مىٍكصيكؼ كىصفىة مي  ،أىسمىاء متضايفة، كتقدير عمى التدريج ار كمجركر  ،ضى أىك جى

ا يٍحتىاج ًإلىى الرابط  .ميٍضمر عىاًئد عمى مى
 .كدكراف عيف الًَّذم :أىم [١١األحزاب: ] چڳ  ڳ  ڳ  چ  قكلو تعالى: نىٍحك :فىاأٍلكؿ
 :(ٖ)امرئ القيس كىقىٍكؿً  :كىالثَّاًني

اءىت بريا القرنف      ًإذا قامتا تضكع اٍلمسؾ ًمٍنييمىا  بىا جى  ؿنسيـ الصّْ
بىا :أىم  تضكعا مثؿ تضكع نسيـ الصّْ

الى : أىم [  ١٢٣البقرة: ] چک  گ    گ   گ  گ    ڳ  ڳ  ڳ  چ  :كىقىٍكًلو تىعىالىى :كىالثَّاًلث
 كذىب سيبكيو إلى أفَّ )فيو( حذفت دفعة كاحدة، في حيف ذىب األخفش إلى أفتجزم ًفيًو 

ارى  ،حذفت (ًفي) مً  (،الى تجزيو)فىصى  (.الى تجزمفصار)ير ثَـّ حذؼ الضَّ
  َيْنَبِغي َأن يكون اْلَمْحُذوف من لفظ اْلَمْذُكور ما أمكن_ 2

ًإٍذ ) مف كىأىقؿ تىٍقديران  ،نَّوي مف لفظ اٍلميٍبتىدىأأل (؛ضربو قىاًئما) (ضربي زيدا قىاًئما)ر ًفي فىيقدَّ 
يقدَّ  (،ًإذا كىافى )أىك  (كىافى  ؛ ألنَّو مف لفظ (أىف)دكف  (اٍضًرب(، )اضربو زيدان )ر ًفي كى

 المذككر.
 ثالثًا: موقف الدارسين من التقدير النحوي

اختمفت آراء العمماء في نظرية التقدير النحكم، بيف قادح كمادح، بيف راد ليا كبيف مف 
مسائمو، كأساس ىذا اإلشكاؿ ما فرضتو نظرية العامؿ  عدد مفكاف لو نظر كاستدالؿ في 

 الستقامة الصنعة النحكية. عمى النحك، كالمجكء إلى التقديرات



 حسن عمي طه الجبوريد.مجمة آداب الفراهيدي                التَّقِديُر النَّحوي في َقوِلِه َتَعالى:
 م4102( كانون الثاني 42العدد )                             )ليس َكِمْثِمِه َشيٌء( دَراَسٌة َنْقِديٌَّة َدالليَّةٌ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُْٔ 
 

 كانقسـ العمماء في مكاقفيـ مف التقدير النحكم إلى ثالثة أقساـ:
كىـ مف أكلى التقدير النحكم اىتمامان بالغان، كخصكه بعناية فائقة حتى بات  القسم األول:

التقدير كأنَّو ىك جكىر الدرس النحكم، كأساسو، كبو يتفاضؿ النحكيكف، كفي معرفتو 
، فأقدرىـ عمى استكشاؼ مكاطنو، كتحديد مكاضعو أرسخيـ قىدىمنا في باب العمـ يتنافسكف

بالعربية، إال أنَّيـ لـ يمجأكا إليو إال عندما تستدعي الضركرة الستكماؿ مقتضى المعنى، أك 
مراعاة مكجب الصناعة النحكية، فالتقدير عندىـ يجب أف يككف مكافقان لمصناعة النحكية، 

ى المراد، فالصناعة كالمعنى متالزماف ال يمكف النظر إلى أحدىما كغير مناقض لممعن
بمعزؿ عف اآلخر، فإذا تعارض المكجباف لمتقدير بأف يككف التقدير مكافقا لمصناعة 
النحكية مناقضان لممعنى، أك يككف المقدر الذم يكجبو المعنى يتعارض مع أصكؿ 

ف معان، فيقدّْركف ما يكافؽ صنعة اإلعراب ثنيا يتحايؿ النحكيكف بأف يراعكا االالصناعة، فين
مع الحفاظ عمى استقامة المعنى، كىذا مذىب حسف ككاجب ال يضر المغة في شيء بؿ 

چ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆچ يفيدىا، كمف امثمتو تقدير )أرسمنا( في قكلو تعالى: 

 .  (ٗ)[ فيذا التقدير ال غضاضة فيو ألنَّو ييساؽ لتتمة المعنى٣٣األعراف: ]
كىـ مف بالغ في التقدير كأجيد النصكص بكثرة التأكيؿ، كأنيككىا بضرب  لثاني:القسم ا

ا في انتحائيـ بيف الكاقع المغكم كالمنطؽ العقمي، فعدكا القاعدة  مف التقدير، ألنيـ خمطك
أشبو ما تككف بحكـ مف أحكاـ القياس، كجعمكىا أكلى بالقياس مما خالفيا مف المسمكع إذ 

ثمة بطريقة أك بأخرل بالتخريج كالتأكيؿ كالتقدير، عمى نحك تتجمى أخضع ليا جميع األم
فيو براعة الذىف كلك كاف ذلؾ يمس أرقى األساليب كأنصعيا بيانا  كأعظميا بالغة كىك 

؛ ألفَّ غايتيـ أالَّ تنخـر أصكؿ قكاعدىـ المصطنعة، كىذا النكع مف التقدير (َُ)القرآف الكريـ
عمى المغة بصكرة عامة، كبصكرة خاصة إذا مسَّ النصكص  يككف أشد ضرران، كأبعد أثران 

ف نحكية مصطنعة، فاألمثؿ أف نحترز عالقرآنية التي ال تحتاج إلى تقدير مف أجؿ قاعدة 
اإلساءة إلى القرآف بمثؿ ىذا التقدير الذم ىك مف الظف أدنى، كفي ىذا المعنى يقكؿ أحمد 

ص القرآنية المتعددة المحكمة مكي األنصارم: ))حسبي كحسبؾ أف نمتمس بالنصك 
المكثكؽ بيا كؿ الثقة ... كنتمسؾ بيا كما نزلت مف السماء دكف إفساد ليا بالتأكيؿ 

 . (ُُ) كالتقدير((
في التقدير جعميـ أحيانا يعرضكف لفظان عمى التقدير، ثـ يعرضكف  كلكثرة تعسؼ النحكييف

 :قىٍكلو تىعىالىىمؤكؿ بالمفرد في المقدر عمى تقدير آخر كما ىك الحاؿ في تقدير المصدر ال
 ،مؤكؿ باالفتراء (يفترل)فىًإف  [٣٣يونس: ] چڱ  ڱ      ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  چ 
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  (ُِ)(مفترلػ)كاالفتراء مؤكؿ ب
إلييا مف أجؿ كال شؾ أفَّ النحاة لـ يحالفيـ الصكاب في مثؿ ىذه التقديرات التي أضطركا 

عماالت المغكية الصحيحة التي خرجت عنيا، رتضكىا في االستإعماؿ أصكليـ التي ا
 فسكَّغ ليـ التقدير االطمئناف لصحة أصكليـ ككثاقتيا.

 عدده مفكتابعو فيو  (ُّ) ىػ( ِٗٓإليو ابف مضاء القرطبي )ت الذم دعا والقسم الثالث:
نكاره، بحجة التيسير  الدارسيف المحدثيف في رفض التقدير النحكم جممة كتفصيال كا 

لو كنسعى إلى تطبيقو، لكف ىذا ال  جميعنا ندعك –تيسير النحك  –صؿ األ النحكم، كىذا
يعني أف نعمف الثكرة عمى النحك كىدمو؛ ألفَّ أقصى ما يمكف  أف نجده في النحك مف 
عيكبو ال يتجاكز عدة نكافذ يمكف سٌدىا بما فتح اهلل عمينا مف عمـ في صرح نحكنا الشامخ 

 . (ُْ)نجاحو الباىر في تمثيؿ لغة العربالذم أثبتت التجربة التأريخية 
 ول: القول بزيادة الكافالمطمب األ 

زائدة  چ  ٺ  ٿ ٿچ ذىب أغمب العمماء إلى أفَّ )الكاؼ( في قكلو تعالى 
 مثمو(. ( أك )ليس شيءه ، كتقدير اآلية عمى ىذا الرأم )ليس مثمو شيءه (ُٓ)لمتككيد

 :(ُٔ)مالؾكالزيادة لمتككيد ىي إحدل معاني الكاؼ قاؿ ابف 
 شبّْو بكاؼو كًبيا التعميؿي قٍد                ييٍعني كزائدان ًلتككيدو كردٍ 

كمنيا حكي عف بعض العرب أنو قيؿ لو: كيؼ تصنعكف  كىي كثيرة جدان في كالـ العرب،
، يريد: ىينان          ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦچ  :، ككذلؾ في قكلو تعالى(ُٕ)األًقطى؟ قاؿ: كىييَّفو

 :كفي الحديث ،(ُٖ)أم: حكر عيف أمثاؿ المؤلؤ المكنكف [٢٣ - ٢٢اقعة: الو] چڦ  ڦ  
 :  (َِ)كقاؿ الراجز، أم: يكفي الكجو كالكفاف (ُٗ)((يكفي كالكجو كالكفيف))

 لىكىاًحؽي األقراب فييا كالمىقىؽٍ 
 أم: فييا مقؽ كىك الطكؿ، كفي ىذا البيت نظر.

، فزيادتيا زيادة الكاؼ في كالـ العرب ق أفَّ الغالييني  كيرل ميمة جدان، إذ  قاؿ: ))أٌما الكاؼي
 :أم چ  ٺ  ٿ ٿچ قميمةه جدان، كقد سيمعت زيادتيا في خبر )ليس(، كقكلو تعالى 

قىٍؽ( كزيادتيا  ز)ليس مثمىو شيءه(، كفي المبتدأ، كقكؿ الراج )لىكاًحؽ األقراًب فييا كالمى
لكاؼ كثيرة جدان في كالـ العرب ؛ كذلؾ ألفَّ زيادة اغير دقيؽكىذ الكالـ  (ُِ) سماعٌية((

مف القرآف كالشعر في ىذا المبحث كالمباحث ذكره مف شكاىد سكفي القرآف، كدليؿ ذلؾ ما 
 األخرل.

كالتككيد يفيد تقكية المؤكَّد كتمكُّنو في ذىف السامع كقمبو، كالعرب تؤكّْد كؿ شيء تراه 
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( لنفي الشبو عف صفات اهلل _ يحتاج إلى التككيد، كجاء التككيد ىنا في خبر ليس )كمثمو
 عزَّ كجؿ _.

 ػػػػلمتككيد بػ ازائدن  اكاستدؿ النحاة عمى مجيء الكاؼ حرفن 
، كلذلؾ قدَّر العمماء فيي زائدة استقاـ الكالـ بدكنياك جكاز حذفيا، أم: إذا حذفت  -ُ

أبك قاؿ . (ِِ): ) ليس مثمو شيء(أنَّيا عمى تقديراآلية في الذيف ذىبكا إلى القكؿ بزيادتيا 
))ثـ لك قمنا إف الكاؼ ىينا زائدة لما امتنع؛ ألف دخكؿ الكاؼ  :اإلنصاؼفي  البركات

ًمٍثًمًو شىٍيءه )كمعنى  چ  ٺ  ٿ ٿچ ىينا كخركجيا، أال ترل أف معنى   (لىٍيسى ى
قىٍؽ(( ، كقكؿ الراجز: لكاحؽ األقراب فييا كىالمى  .(ِّ) كاحده. ككذلؾ الكاؼ في قكلو: كىيىيّْفو

التي سنذكرىا ؿ( كما في اآلية كالشكاىد ثٍ عمى )مً  يالك دخ كمنوليا عمى االسـ، دخك  -ِ
) كمثؿ جذكع، ككمثميـ، ككمثؿ الفتى(  فيي إذان حرؼ، إذ ال يستقيـ أف يقاؿ:     بعد قميؿ

)مثؿ مثمو(، قاؿ الرضي: ))كيحكـ بزيادتيا عند دخكليا عمى )مثؿ(، في نحك: )ليس 
فصيركا مثؿ كعصؼ مأككؿ إذ  - ُٖٔعمييا، كقكلو:  كمثمو شئ(، أك دخكؿ مثؿ،

مف زيادة إحدل أداتي التشبيو، كزيادة ما ىك عمى  و، فال بدَّ و بالمشبَّ شبَّ الغرض أنو ال يي 
 .(ِْ) حرؼ: أكلى((

 :(ِٓ)ؿ كافيف، كقكؿ خطاـ المجاشعيككذلؾ إذا كقعت أكَّ  -ّ
 كصاليات، ككما يؤثفيف

   . (ِٔ) چ  ٺ  ٿ ٿچ كاؼ في الكاؼ األكلى في ذلؾ زائدة، كالف
عند أكثر العمماء، كالمعنى:  لمتككيد زائدة چ  ٺ  ٿ ٿچ في قكلو تعالى فالكاؼ 

ليس مثمو شيء، كقالكا: ألف جعميا غير زائدة يفضي إلى المحاؿ، إذ يصير معنى الكالـ: 
لمثيؿ، )ليس مثؿ مثمو شيء(، كذلؾ يستمـز إثبات المثؿ هلل تعالى، كتنفي المثؿ عف ذلؾ ا

 .(ِٕ)_عمكان كبيران كليس تنفيو عف اهلل _ تعالى اهلل عف ذلؾ 
: ))كال يجكز أف تككف الكاؼ غير زائدة، ألنو يصير شركان، في النكت قاؿ المجاشعي

كذلؾ أنؾ كنت تثبت هلل مثالن، ثـ تنفي الشبو عف ذلؾ المثؿ، كيصير التقدير: ليس مثؿ 
  (ِٖ) مثمو شيء، كىذا كما تراه((

اؿه ده الزركشي بقكلوكأيَّ  ـى ًإٍثبىاتي اٍلًمٍثًؿ ًلمًَّو تىعىالىى كىىيكى ميحى أًلىنَّيىا تيًفيدي  ؛: ))اٍلكىاؼي زىاًئدىةه ًلئىالَّ يىٍمزى
ٍنوي  رى  ؛نىٍفيى اٍلًمٍثًؿ عىٍف ًمٍثًمًو الى عى اؿو آخى ىدَّل ًإلىى ميحى ـي ًبًزيىادىًتيىا ألى ٍك ـٍ كىىيكى أىنَّ  ،أًلىنَّوي لىٍكالى اٍلحي وي ًإذىا لى

  .(ِٗ)أًلىفَّ ًمٍثؿى اٍلًمٍثًؿ ًمٍثميوي(( ؛يىكيٍف ًمٍثؿى شىٍيءو لىًزـى أىالَّ يىكيكفى شىٍيئنا
: ))كىذا أرجح األقكاؿ بما قيؿ كىذا ىك المشيكر كالراجح عند العمماء قاؿ محمكد الصافي
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ليو ذىب األكثركف(( لنحكية كيتفؽ مع ؛ ألنَّو ال يخالؼ القاعدة ا(َّ) في ىذه اآلية، كا 
 .-عزَّ كجؿ –المعنى المراد في نفي الشبو عف اهلل 

: (ُّ)فإف قمت: ما فائدة زيادتيا في اآلية؟ قمت: فائدتيا تككيد نفي المثؿ، مف كجييف
 أحدىما لفظي، كاآلخر معنكم.

 ، مف االعتناء بو،فيد ما يفيده التككيد المفظييأما المفظي: فيك أف زيادة الحرؼ في الكالـ 
في كالـ العرب فيك قائـ مقاـ إعادة الجممة مرة أخرل،  دى يٍ زً  حرؼو  ))كؿُّ قاؿ ابف جني:

فكأنَّو نيفي مرتيف، مرة  (ِّ)فعمى ىذا يككف المعنى: ليس مثمو شيء، ليس مثمو شيء((
 بكاؼ التشبيو كاألخرل بالتمثيؿ، أم: ليس لو مثيؿ كال شبيو.

ثمي ال يقبؿ مف مثمؾ( أصؿ معناه: مف كاف كأما المعنكم فإنو مف باب قكؿ العرب: )م
صفنا بصفاتؾ، كقد جرت عادة العرب في ف كاف متَّ و ال يقبؿ ممَّ صفنا بصفاتي فإنَّ متَّ 

نيـ إذا بالغكا في نفي الفعؿ ألكالميـ أنيـ يكنكف بيذه العبارة عف معنى )أنا ال أقبؿ منؾ( 
يـ مو، كىـ يريدكف نفيو عف ذاتو؛ ألنَّ عف أحد قالكا: )مثمؾ ال يفعؿ كذا( فنفكا الفعؿ عف مث

 يـ إذا نفكه عمف ىك عمى أخصّْ ألنَّ  ؛قصدكا المبالغة في ذلؾ، فسمككا بو طريؽ الكناية
، قاؿ الزمخشرم: ))قالكا : مثمؾ ال يبخؿ، فنفكا البخؿ عف مثمو، (ّّ) أكصافو فقد نفكه عنو

ألنيـ إذا نفكه  ؛بو طريؽ الكنايةكىـ يريدكف نفيو عف ذاتو، قصدكا المبالغة في ذلؾ فسمككا 
كنظيره قكلؾ لمعربي :  ،عمف يسٌد مسٌده كعمف ىك عمى أخص أكصافو، فقد نفكه عنو

كمنو قكليـ : قد أيفعت لداتو  ،العرب ال تخفر الذمـ، كاف أبمغ مف قكلؾ : أنت ال تخفر
لـ يقع فرؽ بيف فإذا عمـ أنو مف باب الكناية ... كبمغت أترابو، يريدكف : إيفاعو كبمكغو 

إال ما تعطيو الكناية مف فائدتيا  چ  ٺ  ٿ ٿچ ، ك (ليس كاهلل شيء)قكلو: 
 .(ّْ) ككأنيما عبارتاف معتقبتاف عمى معنى كاحد : كىك نفي المماثمة عف ذاتو((

كالعرب تسمؾ سبيؿ الكناية بمفظ )مثؿ( كلفظ )غير( فيقكلكف: مثمؾ يرعى الحؽ، كمثمؾ 
مؾ ال يغضي عمى القذل، كمثمؾ يؤٌدم الكاجب، كمنو قكؿ يعرؼ الفضؿ لذكيو، كمث

 :(ّٓ)الشاعر
ٍكًبًو  ٍزفى عىٍف صى ٍرًبوً           ًمٍثميؾى يىٍثني اٍلحي يىٍستىًردُّ الدٍَّمعى عىٍف غى  كى

كذا، كىـ  باليسير، كغيرم يفعؿي  ؼ بالتيديد، كغيرم يقنعي كَّ خى قالكا: غيرم يي في )غير( ك 
 (ّٕ)الشاعر: قاؿ، (ّٔ)التيديد، كأنا ال أقنع باليسير، كأنا ال أفعؿ كذاؼ بخكَّ يريدكف أنا ال أي 

 كغيرمى ييكل أف يعيشى مخمَّدا          سكامى ييابي المكت أك يرىب الٌردل 
 :(ّٖ)المتنبي كقاؿ
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ٍيًرم ًبأىٍكثىرى ىىذىا النَّاسً  ًدعي  غى  عكاجي ثكا شى نكا أىك حدَّ بي ًإف قىاتميكا جى       يىٍنخى
 :(ّٗ)أبك تماـ قاؿككذلؾ 

كؼى سيٍحتان كغىيٍ   كتىٍشحيبي ًعٍندىه ًبٍيضي األىيادم        رم يىٍأكيؿي المىٍعري
كىذا أبمغ مف أف يقكؿ: أنا ال أىاب المكت، كأنا ال آكؿ المعركؼ سحتنا، كأنا ال أنخدع 

؛ ألنَّيا تساكم عند التحقيؽ -كما ىك مقرر  -، فالكناية أبمغ مف التصريح بأكثر الناس
 :(ُْ)قد أكضحو الشاعر في قكلوك  ، (َْ)ذكرل الدعكل مع إقامة البيّْنة عمييا

" أىٍعًني ًبًو  ـٍ أىقيٍؿ "ًمٍثميؾى لى  ًسكىاؾى يىا فىٍردان ًبالى ميٍشًبوً            كى
مثؿ  ك، كزيده كعمرو  : زيده لك قمتنؾ ألدة لمتشبيو، مؤكّْ جاءت الكاؼ  كيرل ابف عطية أفَّ 

ذا أردت المبالغة التامة و كالتمثيؿ، ك أفادت التشبي ك،عمرو  كمثؿ  قمت: زيده جمعتيما فا 
 :(ّْ)، كمثؿ ىذا قكؿ أكس بف حجر(ِْ)كعمرو 

ٍنيىًمٍر  ـٍ مىٍسبىؿه مي ذيكًع النًَّخيًؿ                   تىٍغشىاىي قىٍتمىى كىًمٍثًؿ جي  كى
شبيييـ فالشاعر ىنا بالغ عف طريؽ أداتي التشبيو )الكاؼ كمثؿ( في كصؼ القتمى كت

 بجذكع النخؿ الخاكية مف شدَّة ما أصابيـ عند القتؿ.
  :(ْْ)اآلخر كقكؿ

اًئؿً  ميؽه ييكىاًزيًو ًفي اٍلفىضى  لىٍيسى كىًمٍثًؿ اٍلفىتىى زيىىٍيًر               خي
مؽ كالفضائؿ  كىنا كذلؾ بالغ الشاعر في النفي أف يككف شبييا أك مثيالن لزىيرو في الخي

 عمى عرؼ كالـ العرب. ىنا فجرت اآليةبيو،  باستعماؿ أداتي التش
، بؿ ىي نفي (ْٓ)العمماء إلى القكؿ بعدـ زيادتيا في اآلية الكريمة قسـ مففي حيف ذىب 

 : (ْٔ)أمرئ القيسالشيء بنفي مالزمو كقكؿ 
 عمى ال حب ال ييتدم بمناره           إذا ساقو العكد النباطي جرجرا

ٌنما يريد نفي المنار فتنتفي اليداية أم: ال يريد إثبات منارو لمطريؽ  كينفي االىتداء عنو، كا 
 :(ْٖ)الشاعركقكؿ ، (ْٕ)بو، أم: ال منار ليذا الطريؽ فيييتىدىل بو

ًحرٍ   ال يىٍفزىعي األرنبي أىكالىيا                     كال ترل الضىبَّ بيا يىٍنجى
 .(ْٗ)أم ليس بيا ضب فينجحر

أال يحكـ بزيادة الكاؼ،  چ  ٺ  ٿ ٿچ : قاؿ الرضي: ))كيجكز في قكلو تعالى
، أخه  بؿ يككف عمى طريقة قكلو: )كال ترل الضب بيا ينجحر(  كقكلؾ: ليس ألخي زيدو 

بنفي الزمو، ألف نفي الالـز يستمـز نفي الممزكـ، فأخك زيد ممزكـ، كاألخ  يءأعني نفي الش
، أم: الزمو، ألنو البد ألخي زيد مف أخ ىك زيد، فنفيت ىذا الالـز كا لمراد نفي الممزـك
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، إذ لك كاف لو أخ لكاف لذلؾ األخ أخ، ىك زيد، فكذا ىنا: نفيت أف يككف أخه  ليس لزيدو 
 (َٓ) لمثؿ اهلل مثؿ، كالمراد نفي مثمو تعالى، إذ لك كاف لو مثؿ لكاف ىك تعالى مثؿ مثمو((

. 
ىينا بمعنى  (مثمو)اإلنصاؼ: ))فال نسمـ أف الكاؼ فيو زائدة؛ ألف  ابف األنبارم فيكقاؿ 

ىك، فكأنو قاؿ ليس ]كػ[ ىك شيء، كالًمثؿي يطمؽ في كالـ العرب كييرىاد بو ذات الشيء، 
يقكؿ الرجؿ منيـ: ًمٍثًمي ال يفعؿ ىذا، أم: أنا ال أفعؿ ىذا، كمثمي ال يقبؿ مف مثمؾ، أم: 

 أنا ال أقبؿ منؾ، قاؿ الشاعر:
ٍذًلكىا              مثمى ال يىٍقبىؿي مف مثمكا  يا عاًذلي دىٍعًني مف عى

 . (ُٓ) أم: أنا ال أقبؿ منؾ((
كالذم أذىب إليو ىنا عدـ القكؿ بزيادة الكاؼ في اآلية الكريمة؛ ألفَّ األصؿ في النحك 
ذا استقاـ الكالـ مف دكف تقدير فاألكلى أالَّ نقدّْر، قاؿ  عدـ التقدير إال لضركرة نحكية، كا 

الشيء عمى ظاىره أك عمى قريب مف ظاىره كاف أكلى  و متى أمكف حمؿإنَّ أبك حياف: ))
، كقاؿ أيضان: (ِٓ) ((مف حممو عمى ما ال يشممو العقؿ أك عمى ما يخالؼ الظاىر جممة

، كالذم أراه أف المعنى كاضح في (ّٓ)((كمتى أمكف حمؿ الشيء عمى ظاىره كاف أكلى))
تشبيو،  فمف ناحية اإلعراب: اآلية كال حاجة لمقكؿ بزيادة الكاؼ، بؿ جاءت عمى معناىا لم

مثمو: خبر ليس منصكب بفتحة ، ك الكاؼ: حرؼ جر زائد، ك ليس: فعؿ ماض ناقص)
كالياء ضمير متصؿ في محؿ  ،مقدرة منع مف ظيكرىا اشتغاؿ المحؿ بحركة حرؼ الجر

( كمف ناحية المعنى فإفَّ اآلية : اسـ ليس مرفكع بالضمة الظاىرةشيءه ، جر مضاؼ إليو
الشبو كالمثؿ عف اهلل تعالى، كالذم دعا النحاة إلى القكؿ بزيادتيا لمتككيد ىك  جاءت لنفي

حمميـ الكاؼ عمى معنى مثؿ إف لـ تكف زائدة، كبيذا يككف التقدير )ليس مثؿ مثمو شيء( 
 كىذا يدعك إلى الشرؾ، فرجحكا الزيادة لمتككيد لمتخمص مف ىذا المعنى.

سامرائي بقكلو: )) كالذم يبدك لي أفَّ الكاؼ ليست كيؤيّْد ىذا المعنى الدكتكر فاضؿ ال
كقاؿ أيضان:))كعمى ىذا يمكف أٍف يقاؿ إنَّو جاء بالكاؼ  (ْٓ)زائدة، بؿ ىي عمى معناىا((

كمثؿ، لنفي المماثمة كالشبو كمييما كلك جاء بالكاؼ كحده لكاف نفيان لممشابية فقط، كلك 
 .(ٓٓ)المشابية القريبة كالبعيدة(( جاء بمثؿ لكاف نفيان لممماثمة فجاء بيما لنفي

نفي الشبو كالمثيؿ عف اهلل _ جؿَّ جاللو _ كما قاؿ ابف كيمكف أف تحمؿ عمى المبالغة في 
 .(ٔٓ)عطية
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 المطمب الثاني: القول بزيادة )مثل(
ذىب الطبرم كغيره مف العمماء إلى أفَّ لفظة )مثؿ( في اآلية الكريمة زائدة لمتككيد، 

في  اختالؼ المفظ معالتككيد المفظي  باب كىك مف (ٕٓ) ك شيء(كالتقدير: )ليس كي
 :(ٖٓ)، كما قيؿفي الداللة عمى التشبيو ، كىما بمعنى كاحدالمؤكَّدىٍيفً 

 ًإذف فىالى رفعت سىٍكًطي إلٌي يىدم         ما إٍف أىتىٍيتي ًبشىٍيءو أٍنتى تىٍكرىىيوي 
ككما قاؿ  اختالؼ لفظيما،مع  مكالـتككيدا لد حرؼ النفي )إف( بحرؼ النفي )ما( إذ أيكّْ 

 :(ٗٓ)أكس بف حجر
قىٍتمىى كًمٍثًؿ جذيكًع النَّخيٍؿ  ـي ميٍسًبؿه ميٍنيىًمٍر         كى  تىغىشَّاىي

اختالؼ لفظيما، تككيدا مع  (مثؿ) عمى أختيا في المعنى (الكاؼ)التشبيو  حرؼدخؿ فأ
 :(َٔ)ككما قاؿ چ  ٺ  ٿ ٿچ قكلو تعالى:  لمكالـ، كىك نظير

مى الطًَّريًؽ  ةو ًفي ًنيؽً            تىٍنًفي الغىياًديؽي عى  قىمَّصى عىٍف كىبىٍيضى
 .لمتككيد فأدخؿ حرؼ الجر )عف( عمى الكاؼ التي بمعنى )مثؿ( في قكلو )كبيضة(

الزمخشرم بقكلو: ))كلؾ أف تزعـ أٌف كممة التشبيو كٌررت  ى ىذا المعنىكقد أشار إل
ٍت ًمٍثؿى كىعىٍصؼو لمتأكيد، كما كٌررىا مف قاؿ ا ييٍؤثىفىٍيف  كمف قاؿ: فىأىٍصبىحى اًليىاتو كىكىمى : كىصى

ٍأكيكٍؿ(( مى
 (ُٔ)  

 چڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈچ ( في اآلية قكلو تعالى: مثؿ)كيٍشيد لمقائؿ ًبًزيىادىة 

 بحذؼ )مثؿ( منيا ألنَّيا زائدة، (ِٔ)(فإف آمنكا بما آمنتـ بو) اٍبف عىبَّاس أرى قإذ  [ُّٕ]البقرة:
كىذا ليس دليالن عمى قكؿ النحاة؛ ألفَّ ىذا الشاىد في آية أخرل كليس في اآلية نفسيا، 
ف كانت قراءة ابف عباس، كثالثان: أفَّ  لكؿ سكرة سياقيا الخاص،  ككذلؾ ألنَّيا قراءة شاذة كا 
فقد يصرح القرآف بمفظة كيحذفيا في مكضع آخر حسب السياؽ القرآني كمف ذلؾ عمى 

ى  ائ  چ[ كقكلو تعالى: ٕٔ]ىكد: چ ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژچقكلو تعالى: سبيؿ المثاؿ 

[ فقد صرح بمفظة )أمر( في سكرة ىكد كحذفيا في سكرة ِِ]الفجر: چائ  ەئ  ەئ  وئ  
 الفجر .

فَّ القياس النحكم يأبى أف يككف االسـ )مثؿ( ىك الزائد، كما ذىب إليو الطبرم كمف كا  
ـ لمصنعة النحكية، كىذا التطكيع عمى حساب مف أجؿ تطكيع الكال كافكافقو مف النحاة 

القاعدة كالمعنى، كنحف مكقنكف أفَّ الصنعة النحكبة كالمعنى متالزماف، ال ينفؾ أحدىما 
بحجتيف،  القكؿىذا  (ْٔ)؛ كلذلؾ ضعَّؼ العمماء (ّٔ)عف اآلخر، إال ما كاف مناقضان لممعنى

 ؼ.األكلى: أف األسماء ال تزاد بؿ الزيادة تككف في الحرك 



 حسن عمي طه الجبوريد.مجمة آداب الفراهيدي                التَّقِديُر النَّحوي في َقوِلِه َتَعالى:
 م4102( كانون الثاني 42العدد )                             )ليس َكِمْثِمِه َشيٌء( دَراَسٌة َنْقِديٌَّة َدالليَّةٌ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُّٓ 
 

كدخكؿ الكاؼ عمى  )ليس كيك شيء( دتيا يصير التقديراكاألخرل: كفي حالة زي 
 :(ٓٔ)الضمائر ال يجكز إال في الشعر، قاؿ ابف مالؾ

 كالكاؼ كالكاك كرب كالتا         خصص منذ مذ كحتى ابالظاىر 
ي إال الظاىر كىي ىذه السبعة المذككرة ف قاؿ ابف عقيؿ: ))مف حركؼ الجر ما ال يجرُّ 

 كقكلو: ]لمضمير[كما شذ جر الكاؼ ...  البيت
مَّى الذُّنىابىاًت شىماالن كىثىبىا   .(ٔٔ) كأيَـّ أىٍكعىاؿو كيا أك أىقربا((       خى

ة المتصؿ خاص بالضركرة عند بى يٍ الكاؼ لضمير الغى  جرَّ  ))كاعمـ أفَّ  :كقاؿ الخضرم
صكنو بيا، كجرىا لغيره مف كالككفيكف ال يخ ،البصرييف فيجكز استعمالو فييا حتى لنا

كما أنت  ،نتأما أنا ك :الضمائر شاذ نثران كنظمان كقكؿ الحسف: أنا كؾ كأنت كي، كقكليـ
 .(ٕٔ) كما أنت كإيام(( ،كما أنا كإياؾ ،كأنا

، لما ذكرناه سابقان  القكاعدمف جية  ةكمف خالؿ ىذا يتضح أف زيادة )مثؿ( في اآلية ضعيف
كلؾ أف تزعـ أٌف ابف المنيّْر في ردًّْه عمى كالـ الزمخشرم ) مف جية المعنى، قاؿ ةكضعيف

ىذا الكجو مردكد عمى ما ( الذم ذكرناه في الصفحة السابقة: ))كممة التشبيو كٌررت لمتأكيد
كالكاؼ عمى ىذا  ،ىنا تأكيد نفي المماثمة كذلؾ أف الذم يميؽ ؛فيو مف اإلخالؿ بالمعنى
 فإفَّ  ،كبيف تأكيد نفي المماثمة ،بيف تأكيد المماثمة المنفيةكفٌرؽ  ،الكجو إنما تؤكد المماثمة

 ،نفي المماثمة الميممة عف التأكيد أبمغ كآكد في المعنى مف نفي المماثمة المقترنة بالتأكيد
كال يمـز مف نفي مماثمة محققة  ،إذ يمـز مف نفي المماثمة غير المؤكدة نفي كؿ مماثمة

كحيث كردت الكاؼ مؤكدة لمماثمة  ،في التحقيؽ كالتأكيد نفي مماثمة دكنيا ،متأكدة بالغة
كلؾ أف )كأتى بمطية الضعؼ في ىذا الكجو الثاني بقكلو:  ...كردت في اإلثبات فأكدتو

 .(ٖٔ) (( فافيـ (تزعـ
أفَّ لمفظة كاختمؼ العمماء في داللة )مثؿ( في اآلية الكريمة، فذكر أصحاب المعجمات 

، كنذكر مف دالالتيا معنييف فقط؛ ألفَّ جميع المعاني (ٗٔ)عديدة )مثؿ( في القرآف معاني
التي ذكرىا عمماء التفسير كالنحك في ىذه اآلية تتعمؽ بيذيف المعنييف أك تنضكياف 

 تحتيما.
 ـ )مثل( بمعنى النظير 0
ثىؿ( بمعنى )الًمٍثؿ( كىك النظيري  عمى يدؿأصؿ المثؿ في كالـ العرب ك  ،طمؽ لفظ )مى

ًحيحه قاؿ ابف فارس: ذ مف المماثمة، كىك مأخك  ،النظير ـي أىٍصؿه صى ـي كىالثَّاءي كىالالَّ ( اٍلًمي ثىؿى )))مى
مىى مينىاظىرىًة الشٍَّيًء ًلمشٍَّيءً  ٍعننى كىاًحدو  ،يىديؿُّ عى كىىىذىا ًمٍثؿي ىىذىا، أىٍم نىًظيريهي، كىاٍلًمٍثؿي كىاٍلًمثىاؿي ًفي مى
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ا، كىشى  ... : اٍلًمٍثؿي أىٍيضن ثىؿي ًشٍبوو كىاٍلمى كذه ًمٍف ىىذىا(( ،بىوو كى ٍأخي كبي مى ثىؿي اٍلمىٍضري كىاٍلمى
 (َٕ) 

قائـ عمى تشبيو شيء بشيء، لكجكد عنصر تشابو  أنَّو األصؿ في ىذا النكع مف األمثاؿك 
 أك تماثؿ بينيما، أك لكجكد أكثر مف عنصر تشابو، كقد يعبر بو عف المماثمة التامة.

ثىؿي يقاؿ عم)) قاؿ الراغب:  ... أحدىما: بمعنى المثؿ. نحك: شبو كشبو، ى كجييف:كالمى
كليذا لٌما أراد اهلل تعالى نفي ...  ى مف المعانيكالثاني: عبارة عف المشابية لغيره في معنن 
[ كأما ُُ]الشكرل/  چ  ٺ  ٿ ٿچ الٌتشبيو مف كٌؿ كجو خٌصو بالٌذكر فقاؿ: 

ا عمى أنو ال يصٌح استعماؿ تنبيين الجمع بيف الكاؼ كالمثؿ فقد قيؿ: ذلؾ لتأكيد الٌنفي 
 أم: المماثمة كالمشابية. (ُٕ)((ا)ليس( األمريف جميعن  ػالمثؿ كال الكاؼ، فنفى ب
قاؿ ابف األنبارم:  بمعنى الذات، داللة )مثؿ( في اآلية الكريمة كعمى ما سبؽ تككف

ًمي ال يفعؿ ))كالًمثؿي يطمؽ في كالـ العرب كييرىاد بو ذات الشيء، يقكؿ الرجؿ منيـ: ًمثٍ 
كقاؿ ، (ِٕ)ىذا، أم: أنا ال أفعؿ ىذا، كمثمي ال يقبؿ مف مثمؾ، أم: أنا ال أقبؿ منؾ((

 .(ّٕ)صاحب منع جكاز المجاز: ))العرب تطمؽ المثؿ كتريد بو الذات((
كعمى ىذا المعنى تككف داللة اآلية الكريمة ليس كذاتو شيء، كبو قاؿ كثير مف 

 .(ْٕ)العمماء
 ف الشيءـ )مثل( بمعنى وص4

، [ّٓ :]الرعدچ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ چنحك قكلو:  ،عف كصؼ الشيء بالمثؿيعٌبر 
ًمٍثؿي ذىًلؾى قكلو:  ككذلؾ  ،صفة الجنةأم:  : كى ـو مَّدي ٍبفي سىالى   ڦڤ  ڦ  ڦ   ڦچ قىاؿى ميحى

 .(ٕٓ)ًصفىتييـ أىم [٢١الفتح: ] چڄ  ڄ   ڄ  
قيؿ الًمثؿ ىينا ىك ك  چ ٺ  ٿ ٿچ كقاؿ الراغب األصفياني في قكلو تعالى: 

چ بمعنى الصفة، كمعناه: ليس كصفتو صفة، ككذلؾ فسره بمعنى الصفة في قكلو تعالى: 

 .(ٕٔ)[06النحل:]چ  ڳ  ڳ  ڱ  ڳک  گ  گ   گ  گ  ڳ
 ، قاؿ عبد الرحمف الميداني:(ٕٕ)ذىب كثير مف العمماء كالمفسريف إلى أنَّيا بمعنى الصفةف 
ثىؿ)لفظ  فَّ إ))  ((اقترنا بكاؼ التشبيو، فًإف األقرب تفسيرىما بمعنى: كصؼ إذا (ًمٍثؿ)ك  (مى

ال يشبو  :أم ،ليس ككصفو شيءه  چ ٺ  ٿ ٿچ  كبيذا يككف تفسير اآلية، (ٖٕ)
 أكصاؼ المخمكقيف. مف أكصافو شيءه 

 مف تركيب الكاؼ بمفظة )مثؿ( كالسنة النبكية مستندان في ذلؾ إلى ما كرد ذكره في القرآف
ٱ  ٻ     ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  چ  لى:قاؿ تعا ففي القرآف
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المنافقيف الذيف مردكا عمى النفاؽ يشبو  كصؼ[ ُٕ]البقرة: چٺ  ٿ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   
 .(ٕٗ) كصؼ الذم استكقد ناران.

ۈئ  ۈئ        ېئ  ېئ   ېئ    ۆئى      ائ   ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئچ كقكلو: 

فؽ مالو رئاء الناس كال يؤمف ككصؼ الذم ين[ ِْٔ]البقرة: چ  ىئ  ىئ  ىئ  ی
 .(َٖ)كصؼ مف يزرع زرعو في تراب رقيؽ عمى حجر صمد أممس وي بى شٍ بالمَّو كاليكـ اآلخر يى 

﮴   ﮵ ﮶   ﮷ ﮸   ﮹ ﮺  ﮻       ﮳ھ  ے  ے     ۓ  ۓ  ﮲چ  كقكلو:

﮽  كالمعنى: كصؼ [ ُٕٔ]األعراؼ:چ  ﮿  ﯀  ﯁              ﮾﮼  
يشبو كصؼ الكمب إف تحمؿ عميو يميث أك تتركو مف أخمد إلى األرض كاتبع ىكاه 

 .(ُٖ)يميث
ژ    ژڇ  ڇ    ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ        ڎ     ڈ  ڈچ كقكلو: 

ككصؼ الذيف [ ُْالعنكبكت: چک  گ  گ  گ     کڑ  ڑ  ک  ک
اتخذكا مف دكف المَّو أكلياء يمجؤكف إلييـ كيعتمدكف عمييـ، يشبو كصؼ العنكبكت التي 

 .(ِٖ)ان كاىيان اتخذت لنفسيا بيت
گ     گ  گگ  ڳ   ڳ  ڳ            ڑ  ڑ  ک  ک     ک  ک     ژ  ژ چ قكلو: ك 

في جيميـ بمضمكف حقائؽ الٌتكراة  كصفيـ[، أم: ٓ :]الجمعة چ  ڱ  ڱڳ  ڱ 
 .(ّٖ)عمى ظيره مف األسفار كالحمار في جيمو بما

 ككذلؾ الحاؿ في باقي اآليات كىي:
ڤ       ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    ٹ  ڤ  ڤچ قكلو: 

 [ُُٕ]البقرة:چچ   چ  
چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ       ژ  چ  كقكلو:

 [ُِٔ]البقرة: چڑ  ڑک  ک  ک     ک  گگ  گ  گ  ڳ  ڳ  
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ           ڀ  چ  كقكلو:

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ

 [ِٓٔ]البقرة:چڤ  
﮶   چ كقكلو: ﮳     ﮴      ﮵  ]آؿ  چہ   ہ   ہ    ہ  ھ  ھ   ھھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲   

 [ٗٓعمراف: 
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ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  چ  كقكلو:

 [ُُٕ]آؿ عمراف:چڄ  ڃڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  
ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ  ڄ      ڄڄ  ڃ                  ٹ  ٹ  ڤ    چ  كقكلو:

ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ     ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  گ   

 [.َِ]الحديد:چ
ۉ  ۉ  ې  ې   ېې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ    ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  چ   كقكلو:

 [ُٔػُٓالحشر: چۆئ  ۈئ    ۈئ  ېئ    ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  
صمى اهلل عميو -قكؿ النبي ة، ة النبكيَّ في السنَّ  بيذه الداللة د ىذا التركيبك كر  كمف شكاىد

ثىؿي الًَّذم يىٍقرىأي اٍلقي )): -كسمـ مى رىًة كى اًفظه لىوي مىعى السَّفىرىًة اٍلًكرىاـً اٍلبىرى ثىؿي الًَّذم يىٍقرىأي القيٍرآفى كىىيكى حى ٍرآف مى
مىٍيًو شىًديده   فمفظة )مثؿ( ىنا جاءت بمعنى )كصؼ(. (ْٖ)((فىمىوي أىٍجرىافً  كىىيكى يىتىعىاىىديهي كىىيكى عى

عند اقترانو بكاؼ التشبيو فيي كثيرة في  (كصؼ)بػ  (مثؿ)أما األمثاؿ التي يفسر فييا لفظ 
مىٍيًيمىا ))منيا قكلو:  _صمى اهلل عميو كسمـ_أمثاؿ النبي  مىٍيًف عى ثىًؿ رىجي ثىؿي اٍلبىًخيًؿ كىاٍلميٍنًفًؽ كىمى مى

بَّ  ًديدو جي  .(ٖٓ)((تىاًف ًمٍف حى
 .(ٖٔ)((مثؿ المؤمف كمثؿ شجرة خضراء ال يسقط كرقيا كال يتحات ككذلؾ قكلو: ))
ت كالصفات معان، مستنديف العمماء إلى أفَّ اآلية جاءت لنفي الذا قسـ مففي حيف ذىب 

اؼ ))اٍلفرؽ بىيف كى لى التفريؽ بيف التمثيؿ كالتشبيو، قاؿ أبك ىالؿ العسكرم: في ذلؾ إ
ًقيقىة ًإالَّ  بىيف اٍلمثؿ، أىف الشٍَّيء يشبو بالشٍَّيء مف كىجو كىاًحد الى يككف مثمو ًفي اٍلحى التٍَّشًبيو كى

كه لذاتو، فىكىأىفَّ أًإذا  ًميع اٍلكيجي أىفىادى   چٿٺ  ٿ ٿچ اهلل تىعىالىى لما قىاؿى  شبيو مف جى
لىك كىافى قىٍكلو تىعىا نفيا أىف يككف لمثمو   چٿٺ  ٿ ٿچ  :لىىأىنو الى شبو لىوي كىالى مثؿ، كى

كالتشبيو ًباٍلكىاؼ مثيؿ لىكىافى قىٍكلنىا لىٍيسى كىمثؿ زيد رجؿ مناقضة؛ أًلىف زيدا مثؿ مف ىيكى مثمو 
فىات بىٍعضيىا ًببىٍعض كبالمثؿ ييًفيد تىٍشًبيو الذكات بىٍعضيىا ًببىٍعض لىٍيسى  :تىقكؿ ،ييًفيد تىٍشًبيو الصّْ

ف كاألسد ،أًلىف كؿ أحد مثمو ًفي الذَّات ؛ًفي بعض ًصفىاتو :أىم ،كزيد رجؿ فيالى ًفي  :أىم ،كى
اعىة دكف اٍليىٍيئىة كىغىيرىىا مف ًصفىاتو تقكؿ ،الشجى السكىاد كالبياض كىالى تىقكؿ مثؿ  :كى

 .(ٕٖ)اٍلبيىاض((
كقد ردَّ الدكتكر فاضؿ السامرائي عمى أبي ىالؿ العسكرم بقكلو: ))كيبدك أف كالـ أبي 
ىالؿ العسكرم ليس دقيقان، فالتشبيو بمثؿ يككف في الذات كالصفات، فإنَّؾ تقكؿ: )ليس 
مثؿ المتنبي شاعر( كال شؾ أفَّ كؿ الشعراء مثمو في ذاتو، كتقكؿ: ليس كالمتنبي شاعر، 
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 كالعرب تقكؿ: ىي مثؿ الشمس، كمثؿ البدر، قاؿ الشاعر:
ا  اًذًلي فىيىاًئما لىٍف أىٍبرىحى  ًبًمٍثًؿ أىٍك أىٍحسىفى ًمٍف شىٍمًس اٍلضُّحىى       مىٍو عى

نَّما ىك تشبيو بصفة الحسف كالجماؿ،  كال شؾ أفَّ ذات اإلنساف ال تماثؿ ذات الشمس، كا 
غير أفَّ التشبيو بمثؿ أقرب مف الكاؼ فقكلؾ: )ىي مثؿ البدر( أقرب في الشبو مف )ىي 

 .(ٖٖ)أقرب مف عمـك الشبو(( كالبدر( ألنَّؾ في األكلى تدعي المماثمة، كالمماثمة
كالذم أراه أف الكاؼ جاءت لنفي أف يككف هلل شبيو كلك مف كجو كاحد؛ ألفَّ الكاؼ في 

 جاءت لنفي أف يككف هلل مثيؿه  أصميا تدؿ عمى المشابية كلك مف كجو كاحد، كأف )مثؿ(
 الشَّبو.مف أكثر مف كجو في ذاتو كصفاتو؛ ألفَّ مثؿ تستعمؿ في المطابقة أكثر مف مجرد 

فَّ )الكاؼ( لممشابية البعيدة ك)مثؿ( لممماثمة القريبة فيذا يستند إلى أمَّا قكؿ السامرائي إ
يضاح ذلؾ قكلؾ: )ىي البدر( أقرب في الشبو مف )ىي كالبدر  كجو المشابية كالمطابقة، كا 
 أك ىي مثؿ البدر( كقكلؾ: )ىي مثؿ البدر( أقرب إلى الشبو مف قكلؾ: )ىي كمثؿ البدر(
ألنَّؾ في )ىي البدر( تدعي أنَّيا البدر، كفي )ىي مثؿ البدر( تككف المماثمة مف أكثر مف 

ألنَّؾ ادَّعيت الشبو مف كجو كاحد، في حيف قكلؾ: )ىي  ؛كجو، ك)ىي كالبدر( أبعدت اكثر
كمثؿ البدر( فيذه الجممة أبعد في الشبو ألنَّؾ ذكرت أداتيف لمتشبيو، ككذلؾ الحاؿ في 

ريمة أف ال يكجد هلل شبيو كلك مف كجو بعيد، فمك قاؿ اهلل تعالى: )ليس مثمو اآلية الك
شيء( لنفى المثيؿ القريب، كلك قاؿ: )ليس كاهلل شيء( لنفى الشبو البعيد، كعندما استعمؿ 
األداتيف أراد بذلؾ نفي المشابية القريبة كالبعيدة، عمى معنى أنَّو ال يشبيو شيء كلك مف 

 .(ٖٗ)كجو بعيد
لؾ ذىب السعدم إلى أفَّ اآلية جاءت لنفي المثيؿ كالشبيو عف ذات اهلل _عزَّ كجؿ_  ككذ

أم: ليس يشبيو تعالى كال يماثمو شيء مف مخمكقاتو، ال في ذاتو، كال كصفاتو بقكلو: ))
في أسمائو، كال في صفاتو، كال في أفعالو، ألف أسماءه كميا حسنى، كصفاتو صفة كماؿ 

أكجد بيا المخمكقات العظيمة مف غير مشارؾ، فميس كمثمو شيء،  كعظمة، كأفعالو تعالى
كىذه اآلية كنحكىا، دليؿ لمذىب أىؿ السنة ...  النفراده كتكحده بالكماؿ مف كؿ كجو

ية في قكلو: عمى المشبّْ  كفييا ردّّ  ،كالجماعة، مف إثبات الصفات، كنفي مماثمة المخمكقات
 .(َٗ)( ((ٹ  ٹ    ٿ)كعمى المعطمة في قكلو:   چٿٺ  ٿ ٿچ 

كىالظَّاًىري أىفَّ (إذ قاؿ:  ))ٹ  ٹ   ٿكأكضح الشنقيطي السرَّ مف ختـ اآلية بقكلو: )
:( ٿ     ٹ  ٹ  )السّْرَّ ًفي تىٍعًبيًرًه ًبقىٍكًلًو:  ثىالن  ديكفى أىٍف يىقيكؿى مى

ـي  اًمعىةً  ،كىىيكى اٍلعىًميُّ اٍلعىًظي فىاًت اٍلجى رى يىتًَّصؼي ًبًيمىا  أىٍك نىٍحكي ذىًلؾى ًمفى الصّْ ؛ أىفَّ السٍَّمعى كىاٍلبىصى
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يىكىانىاًت، فىبىيَّ  ًميعي اٍلحى اثىمىًة جى مىى أىسىاًس نىٍفًي اٍلميمى ٍصفىوي ًبًيمىا عى لىًكفَّ كى فى أىفَّ المَّوى ميتًَّصؼه ًبًيمىا، كى
اءى ًبقىٍكًلوً  ًلذىا جى ٍمًقًو، كى بىٍيفى ًصفىاًت خى ٍصًفًو تىعىالىى، كى چ بيٍعدى قىٍكًلًو: ( ٿ     ٹ  ٹ  ): بىٍيفى كى

فىاًت الى لىٍبسى   چٿٺ  ٿ ٿ ؽّْ ًفي آيىاًت الصّْ احه ًلٍمحى ًة ًإيضى فىًفي ىىًذًه اآٍليىًة اٍلكىًريمى
 .(ُٗ)((مىعىوي كىالى شيٍبيىةى اٍلبىتَّةى 

 المطمب الثالث: القول باسمية الكاف
ء اسمان بمعنى )مثؿ( كىك مف التككيد العمماء أفَّ الكاؼ في اآلية الكريمة جا قسـ مفيرل 

، كليس ىذا المعنى المراد مف اآلية _ (ِٗ) ، كالتقدير )ليس مثؿ مثمو شيء(المفظي أيضان 
 كاهلل أعمـ_؛ كذلؾ ألفَّ ظاىر ىذا التقدير يفضي إلى الشرؾ باهلل إال إذا حمؿ عمى:

يد المفظي بالمفظ _ التككيد المفظي كالذم أراه أف تحمؿ اآلية عمى ظاىرىا في التكك
المرادؼ مف غير جنسو؛ كذلؾ ألفَّ زيادة الحرؼ في الجممة بمثابة إعادتيا مرتيف، أم: 
ليس كاهلل شيء، كليس مثؿ اهلل شيء، فاجتماع كاؼ التشبيو كمثؿ في لفظة كاحدة تدؿ 

لمثؿ عمى المبالغة في النفي، كعمى ىذا فإفَّ اآلية قد أكَّدت بأداتي التشبيو لنفي الشبو كا
 عف اهلل في ذاتو كصفاتو.

كال ينبغي التعكيؿ عمى ىذا لما في ذلؾ  كيقكؿ ابف عاشكر: )) ،كناية_ أك يحمؿ عمى ال
 ؛ ألفَّ ىذا المعنى ال يستطيع كؿ قارئ أف يفيمو.(ّٗ)((مف التكٌمؼ كاإلبياـ

 :(ْٗ)رؤبةقكؿ كاستشيدكا عمى مجيء الكاؼ اسما ب
ٍكفى عىٍف كىاٍلبىرىد المينٍ   يىْـّ يىٍضحى

جاءت )الكاؼ( اسمنا بمعنى )مثؿ( ؛ بدليؿ دخكؿ حرؼ الجٌر  إذ)عف كالبىرىد( فالشاىد 
 ، كمعمكـ أفَّ حرؼ الجر ال يدخؿ عمى حرؼ الجر فمذلؾ قيدّْر بػ)مثؿ(.(ٓٗ)عمييا

 :(ٔٗ)كبقكؿ خطاـ المجاشعي
ٍثفىٍيٍف ... (  )كصالياتو كىكىما ييؤى

 . چٿٺ  ٿ ٿچ  -كىجؿَّ  عزَّ -ًفي قىٍكلو  كما (ٕٗ)مثؿ بمعنى اسمان  اٍلكىاؼ فجاءت
ف الكافيف في البيت يحتمالف ثالثة أكجو: ؛ ألنظر فيو ىذاك  البيت الثاني: فيكقاؿ الداني 

 أف يككنا حرفيف أكد أحدىما باآلخر، :لى حرفان كالثانية اسمان، كثانيياكٍ أف تككف األي  :أكليا
 كقكؿ الشاعر: أم: عمى معناىما الحقيقي، 

ا ًبي فىال   كال ًلًمماًبًيـ أىبىدنا دىكىاءي              كاهلًل ال ييمفىى ًلمى
 .(ٖٗ)أف يككنا اسميف، أكد أحدىما باآلخر :كثالثيا

 : (ٗٗ)كذكر العمماء المكاضع التي تتعيف فيو الكاؼ اسمنا كىي



 حسن عمي طه الجبوريد.مجمة آداب الفراهيدي                التَّقِديُر النَّحوي في َقوِلِه َتَعالى:
 م4102( كانون الثاني 42العدد )                             )ليس َكِمْثِمِه َشيٌء( دَراَسٌة َنْقِديٌَّة َدالليَّةٌ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُٓٗ 
 

   (ََُ)قىاؿى األخطؿ ،ا بحرؼ جر  مجركرن  الكاؼ أف يقع :أحدىما
كا قىًميؿي ًغراًر النَّكٍ  تَّى تىقىمَّصي مى كالقىطىا الجيكنّْى أىٍفزىعىيا الزٍَّجري          ـً حى  عى

 .مثؿ القطاعمى أىرىادى  
 :(َُُ)كقكؿ الشاعر ،أف يضاؼ إليو :كثانييا

ـى القٍمبى حيبُّ كىاٍلبىٍدر الى بىؿٍ  ٌبا             تىٌي ـى اٍلقىمبى حي ٍف تىيَّ ٍسننا مى  فاؽ حي
 كالتقدير: مثؿ البدر.

 :(َُِ)كقكؿ األعشى ،أف يقع فاعالن  :لثياكثا
 كالطٍَّعًف يىٍذىىبي ًفيًو الزٍَّيتي كالفيتيؿي          كلىٍف يىٍنيىى ذىًكم شىطىط ؟أىتىٍنتىييكفى 
ا أىرىادى شىٍيء مثؿ الطٍعف ،معنى مثؿبفالكاؼ ىىا ىينىا  ًإنَّمى

(َُّ) . 
 :(َُْ)كقكلو ،قع مبتدأيأف  :كرابعيا

 حيف يطكم، المسامع، الصرار         ذراىا ؽ كٍ فى  اءً رى أبدان، كالفى 
 أم: مثؿ الفراء.

 :(َُٓ)قع اسـ كاف كقكلويأف  :كخامسيا
ا أىتاىا أىٍرسيمي        ةو لىٍك كىافى ًفي قىٍمًبي كقىٍدًر قيالمى  بِّا ًلغىٍيًرًؾ، مى  حي

 أم: مثؿ قدر
 :(َُٔ)كقكؿ النابغة ،قع مفعكالن يكىك أف  :سادسان 

مَّمىوي الى يىٍبرىمكفى ًإذا مى   ًصرُّ الشتاًء مفى األٍمحاًؿ كاألىديـً         ا األيٍفؽي جى
 أم: مثؿ األدـ

قامة الصفة التي ىي الجارُّ ؿ ىذا كمَّ كاعمـ أف منيـ مف تأكَّ   و عمى حذؼ المكصكؼ، كا 
ا.كالمجركر مقامو لكف؛ ألف في ذلؾ تكمَّفنا كاضحن  ، كليس األمر كما زعـ المتأكّْ

 حؿُّ خالؼو بيف العمماء عمى ثالثة مذاىب:كمجيء الكاؼ اسمنا م
أف كاؼ التشبيو ال تككف اسمان، إال  (َُٕ)كمذىب سيبكيوالمذىب األكؿ: قاؿ المرادم: ))

ٍنيىْـّ ) كقكلو: ،في ضركرة الشعر ٍكفى عىٍف كىاٍلبىرىد المي فالكاؼ ىنا  ،أم: عف مثؿ البرد( يىٍضحى
ليس األمر كما قاؿ سيبكيو بؿ ىناؾ ، ك (َُٖ)((اسـ، بمعنى: مثؿ، لدخكؿ حرؼ الجر عميو

عمى مجيء الكاؼ اسمنا في  -كىي مبثكثة في أثناء البحث  -كثير مف األدلَّة كالشكاىد 
 الشعر كالنثر.

الكاؼ اسـ أبدان، ألنيا بمعنى  إفَّ ))أبك جعفر بف مضاء، فقاؿ: كالثاني: ما انفرد بو 
 كىذا الرأم شاذ كليس عميو أم دليؿ. (َُٗ)((مثؿ
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 تككف ، أف(ُُِ)ككثير مف النحكييف (ُُُ)كابف مالؾ ،(َُُ)كالفارسي ،األخفش الث: جكَّزكالث
، في سيكرة -ـ عميو السال- لساف المسيح مىكيشيدي ليـ قكلوي تعالى، ع، حرفان كاسمان  الكاؼ

آل ] چ کڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  کچ آؿ عمرافى 

نصبو عمى  ، كىي في محؿٌ (مثؿ)كاؼ اسـه بمعنى فال ،مثؿى ىيئًة الطير: أم [٤١عمران:
يعكد عمى ىذه الكاؼ االسمٌية، ألفَّ مدلكليا  (فيو)كالضميري في  (أخميؽي ػ)أنيا مفعكؿه بو ل

الضميري بال مرجع، ألنوي ال بقي  (ًمثؿ)كلك لـ تيجعؿ الكاؼ ىنا بمعنى  (،ًمثؿ)ميذكَّره كىك 
نما ىك فيما ييشبييوي، كال ، ألف النفخ ل(الطير)يجكزي أف يعكد إلى  يس في الطير نفسو، كا 

 :تعالى قكلوً  فيعاد الضمير عمى الييئة في سكرة المائدة،  كقد ،ألنيا مؤنثة ؛عمى ىيئة
 .(ُُّ)[١١6المائدة:]چ  ژڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   چ 

 فإذا قمت: زيده  ،ياريجكز أف تككف حرفان كاسمان في االختمنيـ بالغ فقاؿ: )) قسمناإال أفَّ 
كليس األمر كما زعمكا بؿ لكؿ كاحد منيما )الكاؼ كمثؿ(  (ُُْ) ((مريفكاألسد، احتمؿ األ

 داللتو الخاصة كمكضعو الخاص،  كمف األدلة عمى بطالف ما ذىبكا إليو قكؿ رؤبة:
 )لىكاًحؽي األىٍقراًب ًفييىا كالمقىٍؽ(

، كال تفيد (ُُٓ)ككيد عند جميكر النحاةأم: فييا مقؽ كىك الطكؿ، كالكاؼ ىنا زائدة لمت
المعنى؛ ألفَّ كجكدىا  فيمعنى التشبيو، بؿ مف عالمات زيادتيا أفَّ حذفيا ال يؤثر 

كعدمو، كليس األمر ىكذا بؿ كجكدىا في الجممة يعطييا معنى غير المعنى الذم تعطيو 
إلعرابي كليس مف الجممة في حالة عدـ كجكدىا، كأفَّ زيادتيا عند النحاة مف حيث الحكـ ا

جية المعنى، كالدليؿ لكأننا قمنا بزيادتيا كما قاؿ النحاة كحذفناىا مف الكالـ؛ ألصبح معنى 
البيت أف خكاصر الحمر الكحشية اليزيمة فييا طكؿ، كليس ىذا المراد مف البيت؛ ألف 

نَّما المراد أف البيت   مجمكعةيصؼ الخكاصر ىزلت أك سمنت فيي عمى قياس كاحد، كا 
ية خماص البطكف قد أصابيا اليزؿ كانتابيا الضمر حتى بدت خكاصرىا الكحش الحمرف م

 كأنَّما فييا طكؿ، كليس المراد أف فييا طكالن حقيقيان.
كمف خالؿ ىذا الشاىد يتضح بطالف ما ذىب إليو النحاة مف أفَّ الكاؼ يجكز أف تككف 

 حرفان كاسمان في االختيار.
اىد نفكا أف تككف الكاؼ ىنا بمعنى )مثؿ( أم: مثؿ الطكؿ، أك بؿ إفَّ النحاة في ىذا الش

 بمعنى كاؼ التشبيو، أم: كالطكؿ.
كنحف نقكؿ بمجيء الكاؼ بمعنى )مثؿ( إال أنَّيما ليستا متماثمتيف في التشبيو تمامان، بؿ 
بينيما فرؽ، كليست مف حكمة العربية أف تجعؿ أداتيف مختمفتيف في المفظ متشابيتيف في 
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نى تمامان، كال بد أف يككف لكؿ كاحدة منيا خصكصية ليست في األخرل، فػ)مثؿ( اسـ المع
ف  كيستعمؿ استعماؿ االسماء، ك)الكاؼ( حرؼ كال يككف الحرؼ كاالسـ، كأفَّ الحرؼ كا 
دؿَّ عمى معنى آخر غير معناه األصمي، أك جاء اسمان فإنَّو ال ينفؾ عف داللتو األصمية، 

ب في الشبو مف التشبيو بالكاؼ، فقكلؾ: )زيده مثؿي األسد( أقرب مف فالتشبيو بػ)مثؿ( أقر 
قكلؾ: )زيده كاألسده( ألنَّؾ في األكلى تدَّعي المماثمة، في حيف في األخرل تدَّعي 

ذا استعممنا (ُُٔ)المشابيو، كال يخفى عمى أحدو مف أفَّ المماثمة أقرب مف عمكـ الشبو ، كا 
تككف بدرجة بيف التشبيو كالتمثيؿ، فيي ليست مشابية كاؼ التشبيو بمعنى )مثؿ( فإنَّيا 

ذا  نَّما تحمؿ معنى الشبو مع التمثيؿ، فيي بيف بيف، كا  خالصة، كليست مماثمة مطمقة، كا 
 . چٿٺ  ٿ ٿچ اجتمعتا دلتا عمى التشبيو كالتمثيؿ، كىذا أبمغ كما في قكلو: 

ى غير المعنى الذم يعطيو كمف جانب آخر، أرل أفَّ التككيد المفظي بالمرادؼ يعطي معن
التككيد المفظي بالمفظ نفسو؛ كذلؾ ألف اختالؼ المؤكّْدات تعطي أكثر مف معنى ألفَّ لكؿ 
ف كانت تتفؽ في المعنى لكف تختمؼ مف حيث العمكـ  أداة معنى غير اآلخر كا 

ككيد ىنا في ىذه اآلية جاء كالخصكص أك مف حيث القكة كالضعؼ أك غير ذلؾ، فالت
 التككيد المفظي. اختمفة ال يمكف أف يؤدييم لمعافو 

ثـ لك سممنا بأفَّ الكاؼ ىنا بمعنى )مثؿ( كأصبح التقدير: )ليس مثؿ مثمو شيء( مف باب 
التككيد المفظي، فما ىك الغرض مف ىذا التككيد، فإذا نظرت في جميع األغراض التي 

 ليذه اآلية.يفيدىا التككيد المفظي فال تجد غرضان يتناسب كالمعنى السياقي 
ٍكفى عىٍف كمف االدلَّة كذلؾ عمى أفَّ الكاؼ ال تككف اسمان كحرفان بالخيار قكؿ الراجز: ) يىٍضحى

ٍنيىْـّ  ( فإنَّو ال يدؿُّ داللة تامة عمى أفَّ الكاؼ بمعنى )مثؿ( فيذا مف جانب كىاٍلبىرىد المي
البيت يدؿ عمى  اإلعراب فقط حتى تستقيـ القاعدة النحكية، أما مف جانب المعنى فإفَّ 

 التشبيو القريب؛ كذلؾ ألفَّ قبمو:
ْـّ  ٍنيىْـّ              بىٍيضه ثىالثه كىًنعىاجو جي ٍكفى عىٍف كىاٍلبىرىد المي  يىٍضحى

تبدك _ أنثى الضأف عف المرأةبكالعرب تكني _ ثالث نسكة ناعمات فَّ يي إنَّ  فمعنى البيت:
لمعانو كنعكمتو، كليس المراد المماثمة في بياضو ك  أسنانيف عندما يضحكف كالبرد المذاب

ذا انعمت النظر في داللة البيت ستمحظ  نَّما بيف بيف، كا  كالمطابقة، كال مجرد التشبيو، كا 
 ذلؾ كاضحان. 

 :(ُُٕ)كمثؿ ذلؾ قكؿ األعشى
 كالطٍَّعًف يىٍذىىبي ًفيًو الزٍَّيتي كالفيتيؿي              كلىٍف يىٍنيىى ذىًكم شىطىط ؟أىتىٍنتىييكفى 
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كال يجكز أف  (ُُٖ)مثؿ الطٍعف ،شىٍيء كالمراد لػ)ينيى( ( ألنَّيا فاعؿه مثؿ)معنى بفالكاؼ ىينىا 
تككف حرفان خالفان لألخفش كمف ذىب مذىبو مف جكاز االختيار؛ ألفَّ القاعدة النحكية 

 تختؿ كيصبح الفعؿ )ينيى( بدكف فاعؿ.
بيت حرؼ جر فتككف صفة في ال (الكاؼ)يككف  ففإف قيؿ: فيؿ يجكز أقاؿ القيسي:))

قامت مقاـ المكصكؼ، تقديره: كلف ينيى ذكم شطط شيء كالطعف، فيككف الفاعؿ 
ألف النكرات تكصؼ  ؛حرؼ جر، صفة لشيء الفاعؿ (الكاؼ)كتككف  (شيء)محذكفان، كىك

 .(قدـ غالـ لمحمد)ك (ني رجؿ مف أىؿ البصرةءجا)بالجمؿ، نحك: 
قامة ال كىك في بعض  ،صفة مقامو، عمى كؿ حاؿ قبيحفالجكاب: أف حذؼ المكصكؼ، كا 

ألف الفاعؿ ال ؛ كىك مع الفاعؿ أشد قبحان منو مع المفعكؿ ،األماكف أقبح منو في بعض
 (ُُٗ) ((يككف إال اسمان صريحان، كالمفعكؿ ليس كذلؾ

أكافؽ النحاة في ككف الكاؼ ىنا بمعنى )مثؿ( مف حيث الحكـ اإلعرابي حتى يككف ك 
ال اتفؽ معيـ في الداللة؛ ألفَّ الكاؼ ىنا )) ليست بمعنى )مثؿ( تمامان،  فاعالن لمفعؿ، لكف

نَّما ىي أقؿ منيا درجة في التشبيو((  . (َُِ) كا 
ال ينيى الجائريف عف جٍكرىـ، كال يردع الٌظالميف عف ظمميـ؛ البيت ىنا،  معنىألفَّ 

و غائرة يغيب فييا الٌزيت، كالفتٍ ك ع في الجرح الٌطعف الٌشديد اٌلذم تككف جراحي ؿ اٌلتي تكضى
 . (ُُِ)، كليس المراد أفَّ الظمـ كالجكر مثؿ الطعف الشديد حقيقةن لتجفيفو كمداكاتو

نكرة في سياؽ النفي،  (شىٍيءه )كممة مما يؤيد نفي الشبو كالمثيؿ كالىما عف اهلل مجيء ك 
ف عظـل قص ألف مماثمة الناقص نقص، بؿ إف طمب المفاضمة بيف النا ؛تعـ كؿ مخمكؽ كا 

 كالكامؿ تجعمو ناقصان، كما قيؿ:
 أمضى مف العصا يؼى السَّ  يؿ إفَّ إذا قً              درهي قى  ينقصي  يؼى السَّ  ألـ تر أفَّ 

، فميذا نقكؿ: نفى اهلل عف -كجؿَّ  عزَّ -فينا لك قمنا: إف هلل مثيالن، لـز مف ذلؾ تنقص اهلل 
 ب، ألف المخمكؽ ناقص، كتمثيؿنفسو مماثمة المخمكقيف، ألف مماثمة المخمكقيف نقص كعي

، بؿ ذكر المفاضمة بينيما يجعمو -تعالى اهلل عف ذلؾ  – الكامؿ بالناقص يجعمو ناقصان 
 چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   چ ناقصان، إال إذا كاف في مقاـ التحدم، كما في قكلو تعالى: 

نَّما كليس مقاـ اآلية مقاـ تح[ َُْ]البقرة: چ ې  ې  ې  ې  ىچ[  كقكلو: ٗٓ]النمؿ:  د  كا 
 .(ُِِ)مقاـ تنزيو ككماؿ هلل تعالى

ككذلؾ تقدـ خبر ليس )كمثمو( عمى اسميا )شيء( لالعتناء في نفي المشايية كالمماثمة 
 عف ذات اهلل كصفاتو.



 حسن عمي طه الجبوريد.مجمة آداب الفراهيدي                التَّقِديُر النَّحوي في َقوِلِه َتَعالى:
 م4102( كانون الثاني 42العدد )                             )ليس َكِمْثِمِه َشيٌء( دَراَسٌة َنْقِديٌَّة َدالليَّةٌ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُّٔ 
 

 الخاتمة
عدَّ أكثر العمماء القكؿ بزيادة الكاؼ لمتككيد مف أشير كأرجح األقكاؿ؛ ألنَّو ال يخالؼ  .ُ

، في -عزَّ كجؿ –فؽ مع المعنى المراد في نفي الشبو عف اهلل القاعدة النحكية، كيت
بأفَّ الكاؼ ليست زائدة، بؿ ىي عمى معناىا، كعمى حيف أتفؽ مع العمماء الذيف يقكلكف 

كلك جاء  ،ىذا يمكف أٍف يقاؿ إنَّو جاء بػ)الكاؼ( ك)مثؿ( لنفي المماثمة كالشبو كمييما
فجاء  ،لكاف نفيان لممماثمة فقط (مثؿػ)ط، كلك جاء بكحده لكاف نفيان لممشابية فق (الكاؼػ)ب

 بيما لنفي المشابية كالمماثمة عف ذات اهلل كصفاتو.
إفَّ ما ذىب إليو الطبرم كمف كافقو مف العمماء في القكؿ بأفَّ لفظة )مثؿ( زائدة  فيك . ِ

مف أجؿ تطكيع اآلية لمصناعة النحكية؛ كلذلؾ عدَّ العمماء ىذا القكؿ مف أضعؼ 
الثاني: بؿ الزيادة تككف في الحركؼ، ك  ،األسماء ال تزاد فَّ أ جانبيف، األكؿ:األقكاؿ مف 

دخكؿ الكاؼ عمى ال يجكز التقدير )ليس كيك شيء(  ك  يككففي حالة زيادتيا 
 .إال شذكذان الضمائر 

ذىب قسـ مف العمماء إلى أفَّ )الكاؼ( بمعنى )مثؿ(  كنحف نقكؿ بمجيء الكاؼ . ّ
( إال أنَّيما ليستا متماثمتيف في التشبيو تمامان، بؿ بينيما فرؽ، كليست مف بمعنى )مثؿ

حكمة العربية أف تجعؿ أداتيف مختمفتيف في المفظ متشابيتيف في المعنى تمامان، كال بد 
أف يككف لكؿ كاحدة منيا خصكصية ليست في األخرل، فػ)مثؿ( اسـ كيستعمؿ 

ف دؿَّ عمى استعماؿ االسماء، ك)الكاؼ( حرؼ كال يك كف الحرؼ كاالسـ، كأفَّ الحرؼ كا 
 معنى آخر غير معناه األصمي، أك جاء اسمان فإنَّو ال ينفؾ عف داللتو األصمية.

العمماء أفَّ )الكاؼ( في اآلية الكريمة جاء اسمان بمعنى )مثؿ( كىك مف  قسـ مفيرل . ْ
الرأم إأل  أفَّ التككيد التككيد المفظي بالمفظ المرادؼ مف غير جنسو، كأنا أؤيّْد ىذا 

المفظي بالمرادؼ يعطي معنى غير المعنى الذم يعطيو التككيد المفظي بالمفظ نفسو؛ 
ألفَّ لكؿ أداة معنى غير اآلخر  ؛كذلؾ ألفَّ اختالؼ المؤكّْدات تعطي أكثر مف معنى

ف كانت تتفؽ في المعنى، لكنَّيا تختمؼ مف حيث العمكـ كالخصكص أك مف حيث  ،كا 
كالضعؼ أك غير ذلؾ، فالتككيد في ىذه اآلية جاء لنفي الشبيو كالمثيؿ عف ذات القكة 

 اهلل كصفاتو، كىذا المعنى ال يمكف أف يؤديو التككيد المفظي.

و عمى المشبّْ  ي الردّْ فة عدُّ مف أقكل األدلَّ أمَّا مف جانب العقيدة فإفَّ ىذه اآلية تي . ٓ
 في ذاتو كصفاتو. أك مثيؿه  أف يككف هلل شبيوه نفيان صريحان  مة؛ ألنَّيا تنفيكالمعطّْ 
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 .ٕٔ/ٓ، كلساف العرب: ِٔ/ٓ، كمقاييس المغة: ٕٖٕ/ ِح: ( ينظر: الصحاُ)
 .ْٔ( التعريفات: ِ)
 .ِْٗ( أصكؿ التفكير النحكم: ّ)
 .ُُٓ( نظرية األصؿ كالفرع في النحك العربي: ْ)
عرابو دراسة نقدية داللية )أطركحة دكتكراه(:ٓ)  .ْ( ينظر: التقدير النحكم في كتب معاني القرآف كا 
،  كالتقدير ُٓٓ، كظاىرة الحذؼ في الدرس المغكم: َِٖالعربي:  تقدير في النحك( ينظر: الحذؼ كالٔ)

عرابو دراسة نقدية داللية )أطركحة دكتكراه(:  .ٗالنحكم في كتب معاني القرآف كا 
، كظاىرة الحذؼ في َِٔالعربي:  ، كالحذؼ كالتقدير في النحكَْٖ - ٕٗٗ( ينظر: مغني المبيب: ٕ)

عرابو دراسة نقدية داللية )أطركحة ،  ك ُٔٓالدرس المغكم:  التقدير النحكم في كتب معاني القرآف كا 
 .ٗدكتكراه(:

 .ُٓ( ينظر: ديكانو: ٖ)
عرابو:ْٕٖ/ِ( ينظر: مغني المبيب: ٗ)  .ُِّ، كالتقدير النحكم في كتب معاني القرآف كا 
 ُٕٓ( ينظر: المغة ك النحك بيف القديـ كالحديثَُ)
 . ِٔ( نظرية النحك القرآني: ُُ)
 .َٕٗ /  ُ( ينظر: مغني المبيب: ُِ)
 .ٖٗ( ينظر: الرد عمى النحاة: ُّ)
 .ُِِ( ينظر: نظرية األصؿ كالفرع في النحك العربي: ُْ)
 .ُٕٔ/ِ، كتكضيح المقاصد:ّْٖ، كاألصكؿ في النحك: َُْ/ْ( ينظر: المقتضب: ُٓ)
 .ّٓ( ألفية ابف مالؾ:ُٔ)
 .ِٔ/ّف عقيؿ: ، كشرح ابْٔٔ/ُ( ينظر: معاني القرآف لمفراء:ُٕ)
 .ٕٖ( ينظر: الجني الداني: ُٖ)
 .ٕٖ( ينظر: الجني الداني: ُٗ)
 .ِّْ/ْ، كشرح الرضي عمى الكافية: ُْٖ/ْ( البيت لرؤبة كىك مف شكاىد المقتضب:َِ)
 .ُٖٗ/ ّ( جامع الدركس العربية: ُِ)
 .ّْٖ، كاألصكؿ في النحك: َُْ/ْينظر: المقتضب:  (ِِ)
 .ِْٔ/ُ( اإلنصاؼ: ِّ)
 .ِّْ/ْلرضي عمى الكافية:  ( شرح اِْ)
 .َّٓ/ْ، كالمقتضب:ِٕٗ/ْ( كىك مف شكاىد الكتاب:ِٓ)
 .ِّٓ/ْ،  كشرح الرضي عمى الكافية: َّّ/ُ( ينظر: معاني القرآف لألخفش:ِٔ)
 .ِّٕ/ُ، كمغني المبيب:ُِٗ/ُ( ينظر: سر صناعة اإلعراب: ِٕ)
 .ُُٗ( النكت في القرآف الكريـ ِٖ)
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 .َُّ/ْ ( البرىاف في عمـك القرآف:ِٗ)
 .ِٓ/ ِٓ( الجدكؿ في إعراب القرآف: َّ)
 .ٕٖ( ينظر: الجني الداني: ُّ)
 .ٕٖ( نقالن عف الجني الداني: ِّ)
 .ِّٕ/ُ، كمغني المبيب: ٖٖ، كالجني الداني:ْٖٖ/ٕ( ينظر: البحر المحيط: ّّ)
 .ُِٖ - ُِٕ/ ْ( الكشاؼ: ّْ)
 .ٖٓ/ٕ( ينظر: نياية األرب في فنكف األدب:ّٓ)
 .ِْٔ/ُ،  كاالنتصاؼ مف اإلنصاؼ: ُُٕاإلعجاز:  ( ينظر: دالئؿّٔ)
 .ِٓٔ/ِ(  البيت ليبة اهلل بف سناء ينظر: جكاىر األدب: ّٕ)
 .ٖٓ/ٕ( ينظر: نياية األرب في فنكف األدب:ّٖ)
 .ِٓٔ( ينظر: ديكاف أبي تماـ: ّٗ)
 .ِْٔ/ُ، كاالنتصاؼ مف اإلنصاؼ: ِّٕ/ُ( ينظر: مغني المبيب: َْ)
 .ٖٓ/ٕفنكف األدب: ( ينظر: نياية األرب فيُْ)
 .ِٓ/ ٓ( ينظر: المحرر الكجيز: ِْ)
 .َِ(  ينظر: ديكاف أكس بف حجر:ّْ)
 .ٖٗ( لـ اقؼ عمى قائمو، كىك مف شكاىد الجني الداني:ْْ)
 .ِّٕ/ ْ، كشرح الرضي عمى الكافية: ِْٓ/ُ( ينظر: اإلنصاؼ: ْٓ)
 .ٔٗ(  ينظر: ديكاف امرئ القيس:ْٔ)
عرابو لْٕ)  .ُٓٔ/ّ، كالخصائص:ّٕٓ/ُمزجاج:( ينظر: معاني القرآف كا 
 .ُِٗ/َُ( البيت لعمرك بف أحمر الباىمي، ينظر: خزانة األدب:ْٖ)
 .ِّٔ/ ْ، كشرح الرضي عمى الكافية: ُٓٔ/ّ( ينظر: الخصائص:ْٗ)
 .ِّٕ/ْ( شرح الرضي عمى الكافية: َٓ)
 .ِْٓ/ُ( اإلنصاؼ: ُٓ)
 .َّٗ/ْ( البحر المحيط: ِٓ)
 .ِّْ/ ُ( البحر المحيط: ّٓ)
 .ْٓ/ّاني النحك: ( معْٓ)
 .ْٓ/ّ( معاني النحك: ٓٓ)
 .ِٓ/ ٓ( ينظر: المحرر الكجيز: ٔٓ)
 .ِٓ/ِٓ، كالجدكؿ في إعراب القرآف: ٖٗ، كالجني الداني: َٖٓ/ ُِ( ينظر: جامع البياف: ٕٓ)
 كىك بغير ىذا المفظ في الديكاف. ُِ( البيت لمنابغة الذياني، ينظر ديكانو:ٖٓ)
 .َِ( ينظر: ديكاف أكس بف حجر:ٗٓ)
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 .َٖٓ/ ُِ( لـ أقؼ عمى قائمو كىك مف شكاىد الطبرم في تفسيره جامع البياف: َٔ)
 .ُِٖ/ْ(  الكشاؼ: ُٔ)
 .ِّٖ/ُ، كمغني المبيب:ُُّ/ ُ(  ينظر: المحتسب: ِٔ)
، )اطركحة ُِٗ( ينظر: التقدير النحكم في كتب إعراب القرآف كمعانيو داسة نقدية داللية: ّٔ)

 دكتكراه(.
عراب القرآف كبيانو:ِّٖ/ُ، كمغني المبيب: ُُُّ/ِفي إعراب القرآف: ( ينظر: التبيافْٔ)  .ُٔ/ٗ، كا 
 .ّْ( ينظر: ألفية ابف مالؾ: ٓٔ)
 .ُُ/ّ( شرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابف مالؾ: ٔٔ)
 .ٖ/ِ( حاشية الخضرم عمى شرح ابف عقيؿ: ٕٔ)
 .ُِّ/ْ( اإلنصاؼ فيما تضمنو الكشاؼ: ٖٔ)
 .َُٔ/ُُ( ينظر: لساف العرب:ٗٔ)
 .ِٔٗ/ ٓمقاييس المغة:   (َٕ)
 .ٕٗٓ( المفردات في غريب القرآف: ُٕ)
 .ِْٓ/ُ( اإلنصاؼ: ِٕ)
 .ُٖ( منع جكاز المجاز: ّٕ)
 .ِٔ/ ِٓ، كالجدكؿ: ِّٖ/ُ، كمغني المبيب: ٖٗ( ينظر: الجني الداني:ْٕ)
 .ُُٔ/ ُُ، كلساف العرب: ُُٖٔ/ٓ( ينظر: الصحاح: ٕٓ)
 .ٕٗٓ( ينظر: المفردات في غريب القرآف/ ٕٔ)
، كركح المعاني: ّْ/ّ، ك أكضح المسالؾ:ّْٓ/ٗ، كالدر المصكف:َٖ( ينظر: الجني الداني:ٕٕ)

ُّ/ُٖ. 
 .ّٗ(أمثاؿ القرآف كصكر مف أدبو الرفيع:  ٖٕ)
 .ٔٓ، كاالمثاؿ القرآنية القياسية:ٗمثاؿ القرآف:أ( ينظر: ٕٗ)
 .ٔٓ، كاالمثاؿ القرآنية القياسية:ِٓمثاؿ القرآف:أ( ينظر: َٖ)
 .ٔٓ، كاالمثاؿ القرآنية القياسية:ِٕمثاؿ القرآف:أ( ينظر: ُٖ)
 .ٔٓ، كاالمثاؿ القرآنية القياسية:ُّمثاؿ القرآف:أ( ينظر: ِٖ)
 .ٔٓ، كاالمثاؿ القرآنية القياسية:ِٔمثاؿ القرآف:أ( ينظر: ّٖ)
 .ُِٖٖ/ْ( صحيح البخارم: ْٖ)
 .ِِٖٔ/ٓ( صحيح البخارم:ٖٓ)
 .ِّٕٓ/ٓ( صحيح البخارم: ٖٔ)
 . ْْْكية: ( الفركؽ المغٕٖ)
 .ّٓ/ّ( معاني النحك:ٖٖ)
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 .ٓٓ/ّ( ينظر: معاني النحك: ٖٗ)
 .ْٕٓ( تيسير الكريـ الرحمف:َٗ)
 .ُٖ/ ِ( أضكاء البياف: ُٗ)
 .ِّٕ/ُ، كمغني المبيب:ّْ/ّ، كأكضح المسالؾ:ٕٗ، كالجني الداني: َُْ/ْ( ينظر: المقتضب: ِٗ)
 .ْٕ/ ِٓ( التحرير كالتنكير: ّٗ)
 .ِّٖ/ ِ( ينظر: ديكانو: ْٗ)
 .ِّْ/ْ، كشرح الرضي عمى الكافية: ّٖٓ( ينظر: المفصؿ في صناعة اإلعراب: ٓٗ)
 .ّٖٔ/ِ، كالخصائص:َُْ/ْ، كالمقتضب:ِّ/ُ( كىك مف شكاىد الكتاب: ٔٗ)
 .ُّٖ/ ِ، كشرح الكافية الشافية: ّْٖ، كاألصكؿ في النحك:َْٖ/ُ( ينظر: الكتاب: ٕٗ)
 .ِّٕ/ُ، كمغني المبيب: َٖ( الجني الداني: ٖٗ)
 .ْْٗ/ ِ، كىمع اليكامع: ِٖ( ينظر: الجني الداني: ٗٗ)
 .ٕٗ( ينظر: ديكاف األخطؿ: ََُ)
 .ُٖٔ/ َُ( ينظر: خزانة األدب: َُُ)
 .ّٔ( ينظر: ديكاف األعشى: َُِ)
 .َُْ/ْ، كالمقتضب:َْٖ/ُ( ينظر: الكتاب : َُّ)
 .ُّٖ/ِ( لـ يعرؼ قائمو كىك مف شكاىد شرح الكافية الشافية: َُْ)
 .ِٗينة، ينظر ديكانو: ( البيت لجميؿ بثَُٓ)
 .ِٖ( ينظر: ديكاف النابغة الذبياني: َُٔ)
 .ِّ/ ُ( ينظر: الكتاب: َُٕ)
 .ٖٕ( الجني الداني: َُٖ)
 .ٖٕ( الجني الداني: َُٗ)
 .َّْ/ُ( ينظر:  سر صناعة اإلعراب َُُ)
 .ّٓ( ينظر:  ألفية ابف مالؾ:ُُُ)
 ( ينظر:  شركح االلفية عمى سبيؿ المثاؿ.ُُِ)
 .ُُٖ/ ّ، كجامع الدركس العربية: ٖٕي : ( ينظر: الجني الدانُُّ)
 . ٖٕالجني الداني :  (ُُْ)
 .ٓٗ، كالممع في العربية: ِٓٗ، كاألصكؿ في النحك:َُْ/ ْينظر: المقتضب:  (ُُٓ)
 .ّٓ/ ّ( ينظر: معاني النحك: ُُٔ)
 .ٖٓ( ديكاف األعشى: ُُٕ)
 ، كُِٖ/ِ، ك شرح الكافية الشافية: َُْ/ْ( ينظر: المقتضب: ُُٖ)
 .ِّٕ/ ُضاح شكاىد اإليضاح:( ينظر: إيُُٗ)
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 .ٓٓ/ّ( معاني النحك: َُِ)
 .ِْٕ/ُ( ينظر: الممحة في شرح الممحة ُُِ)
 .ِٖٔ( ينظر: شرح العقيدة الطحاكية: ُِِ)

 المصادر والمراجع   
، دار غريب لمطباعة كالنشر  ـ.ََِٕالقاىرة، -ػ أصكؿ التفكير النحكم، د. عمي أبك المكاـر

ىػ( ُّٔمد بف السرم بف سيؿ النحكم المعركؼ بابف السراج )تػ األصكؿ في النحك، أبك بكر مح
 تحقيؽ، عبد الحسيف الفتمي، مؤسسة الرسالة، لبناف  بيركت. 

ػ أضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف، محمد األميف بف محمد المختار بف عبد القادر الجكني 
 ـ. ُٓٗٗ -ىػ  ُُْٓلبناف،  –ىػ(، دار الفكر لمطباعة، بيركت ُّّٗالشنقيطي )ت 

 –دمشؽ  -ىػ(، دار ابف كثير َُّْػ إعراب القرآف كبيانو، محيي الديف بف أحمد مصطفى دركيش )ت 
 ىػ ُُْٓ، ْبيركت، ط

ىػ( ، ِٕٔػ ألفية ابف مالؾ، محمد بف عبد اهلل، ابف مالؾ الطائي الجياني، أبك عبد اهلل، جماؿ الديف )ت
 دار التعاكف.

ياسية المضركبة لإليماف باهلل،  عبد اهلل بف عبد الرحمف الجربكع، عمادة البحث العممي ػ األمثاؿ القرآنية الق
 ـََِّ- ىػُِْْ، ُبالجامعة اإلسالمية، المدينة المنكرة، المممكة العربية السعكدية، ط

، ػ أمثاؿ القرآف كصكر مف أدبو الرفيع تأمالت كتدبر، عبد الرحمف ابف حسف حبنكو الميداني، دار القمـ
 ىػ.ُُِْ، ِدمشؽ، ط

ػ اإلنصاؼ في مسائؿ الخالؼ بيف النحكييف، البصرييف كالككفييف، عبد الرحمف بف محمد بف عبيد اهلل 
ـ  ََِّ -ىػُِْْ ُىػ( ، المكتبة العصرية  طٕٕٓاألنصارم، أبك البركات، كماؿ الديف األنبارم )ت 

 لحميد.كفي حاشيتو االنتصاؼ مف اإلنصاؼ، لمحمد محيي الديف عبد ا
ػ أكضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ، عبد اهلل بف يكسؼ بف أحمد بف عبد اهلل ابف يكسؼ، أبك محمد، 

 ىػ( تحقيؽ، يكسؼ الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر.ُٕٔجماؿ الديف، ابف ىشاـ )ت 
بف حمكد  ػ إيضاح شكاىد اإليضاح، أبك عمي الحسف بف عبد اهلل القيسي، دراسة كتحقيؽ، الدكتكر محمد

 ـ ُٕٖٗ -ىػ  َُْٖ، ُلبناف  ط –الدعجاني، دار الغرب اإلسالمي، بيركت 
ػ البحر المحيط في التفسير، أبك حياف محمد بف يكسؼ بف عمي بف يكسؼ بف حياف أثير الديف األندلسي 

 ىػ  َُِْبيركت   –ىػ( تحقيؽ، صدقي محمد جميؿ ، دار الفكر ْٕٓ)ت 
ىػ( ْٕٗبك عبد اهلل بدر الديف محمد بف عبد اهلل بف بيادر الزركشي )تػ البرىاف في عمـك القرآف، أ

 ُّٕٔ، ُتحقيؽ، محمد أبك الفضؿ إبراىيـ، دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحمبي كشركائو، ط
 ـ. ُٕٓٗ -ىػ 

تحقيؽ، عمي  ىػ(ُٔٔػ التبياف في إعراب القرآف، أبك البقاء عبد اهلل بف الحسيف بف عبد اهلل العكبرم )ت 
 محمد البجاكم، عيسى البابي الحمبي كشركاه.
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ىػ(  دار ُّّٗػ التحرير كالتنكير، محمد الطاىر بف محمد بف محمد الطاىر بف عاشكر التكنسي )ت 
 ـ. ُٕٗٗ -تكنس  -النشر، دار سحنكف لمنشر كالتكزيع 

العمماء، دار الكتب ق( تحقيؽ: جماعة مف ُٖٔػ التعريفات، عمي بف محمد الشريؼ الجرجاني )ت 
 ـ.َُٗٗ –ق َُّْ، ُلبناف، ط–العممية، بيركت 

ػ التقدير النحكم في كتب إعراب القرآف كمعانيو داسة نقدية داللية، )اطركحة دكتكراه( نجـ عبداهلل فياض، 
 إشراؼ د. جمعة حسيف محمد، جامعة تكريت _ كمية التربية لمعمـك اإلنسانية.

شرح ألفية ابف مالؾ، أبك محمد بدر الديف حسف بف قاسـ بف عبد اهلل بف ػ تكضيح المقاصد كالمسالؾ ب
ىػ(  شرح كتحقيؽ، عبد الرحمف عمي سميماف، دار الفكر العربي ْٕٗعمٌي المرادم المصرم المالكي )ت 

 ـََِٖ -ىػ ُِْٖ، ُط
ىػ( ُّٕٔم )تػ تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كالـ المناف، عبد الرحمف بف ناصر بف عبد اهلل السعد

 ـ َََِ-ىػ َُِْ،ُط ،تحقيؽ، عبد الرحمف بف معال المكيحؽ، مؤسسة الرسالة
ػ جامع البياف في تأكيؿ القرآف، محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب اآلممي، أبك جعفر الطبرم )ت 

 ـ  َََِ -ىػ  َُِْ، ُىػ( تحقيؽ، أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة  طَُّ
 –ىػ(، المكتبة العصرية، صيدا ُّْٔالعربية، مصطفى بف محمد سميـ الغاليينى )ت ػ جامع الدركس 

 ـ ُّٗٗ -ىػ  ُُْْ، ِٖبيركت ط 
 -ىػ(، دار الرشيد، دمشؽ ُّٕٔػ الجدكؿ في إعراب القرآف الكريـ، محمكد بف عبد الرحيـ صافي )ت 

 ىػ  ُُْٖ،  ْمؤسسة اإليماف، بيركت ط 
نش ىػ( ُِّٔاء لغة العرب، أحمد بف إبراىيـ بف مصطفى الياشمي )تػ جكاىر األدب في أدبيات كا 

 اشرفت عمى تحقيقو كتصحيحو، لجنة مف الجامعييف، مؤسسة المعارؼ، بيركت.
ػ الجنى الداني في حركؼ المعاني، أبك محمد بدر الديف حسف بف قاسـ بف عبد اهلل بف عمٌي المرادم 

األستاذ محمد نديـ فاضؿ ، دار الكتب -ديف قباكة ىػ(  تحقيؽ، د. فخر الْٕٗالمصرم المالكي )ت
 ـ ُِٗٗ -ىػ  ُُّْ، ُلبناف  ط –العممية، بيركت 

ػ حاشية الخضرم عمى شرح ابف عقيؿ عمى األلفية، لمشيخ محمد الخضرم، مطبعة مصطفى البابي 
 ىػ. ُّٗٓالحمبي، 

، دار غريب  ـ.ََِٖقاىرة، ال-ػ الحذؼ كالتقدير في النحك العربي، د. عمي أبك المكاـر
ىػ(  تحقيؽ كشرح، عبد َُّٗػ خزانة األدب كلب لباب لساف العرب، عبد القادر بف عمر البغدادم )ت 

 ـ ُٕٗٗ -ىػ  ُُْٖ، ْالسالـ محمد ىاركف، مكتبة الخانجي، القاىرة  ط 
 . ْىػ(، الييئة المصرية العامة لمكتاب طِّٗػ الخصائص، أبك الفتح عثماف بف جني المكصمي )ت

الدر المصكف في عمـك الكتاب المكنكف، أبك العباس، شياب الديف، أحمد بف يكسؼ بف عبد الدائـ  ػ
 ىػ(  تحقيؽ، الدكتكر أحمد محمد الخراط، دار القمـ، دمشؽ.ٕٔٓالمعركؼ بالسميف الحمبي )ت 

دار )ت ػ دالئؿ اإلعجاز، أبك بكر عبد القاىر بف عبد الرحمف بف محمد الفارسي األصؿ، الجرجاني ال
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 -ىػ ُُّْ،  ّدار المدني بجدة، ط -ىػ( تحقيؽ: محمكد محمد شاكر، مطبعة المدني بالقاىرة ُْٕ
 ـ.ُِٗٗ

 ـ.ُْٔٗػ ديكاف أبي تٌماـ بشرح التبريزم، تحقيؽ محٌمد عبده عٌزاـ، دار المعارؼ، القاىرة، 
 ػ ديكاف األخطؿ التغمبي. دار إحياء التراث العربي بيركت.

الكبير، )ميمكف بف قيس(، شرح كتعميؽ الٌدكتكر محٌمد محٌمد حسيف، مكتبة اآلداب ػ ديكاف األعشى 
 بالجماميز، القاىرة.

 ـ.َُٗٗ، ٓػ ديكاف امرئ القيس، تحقيؽ محٌمد أبك الفضؿ إبراىيـ، دار المعارؼ، القاىرة، ط
 .ىػُّٗٗ ّػ ديكاف أكس بف حجر، تحقيؽ الٌدكتكر محٌمد يكسؼ نجـ، دار صادر، بيركت، ط

 ػ ديكاف جميؿ، دار صادر، بيركت.
 ة )مجمكع أشعار العرب(، بعناية كليـ بف الكرد، دار ابف قتيبة، الككيت .بػ ديكاف رؤ 

 ـ.َُٗٗ ّػ ديكاف النابغة الذبياني، تحقيؽ محٌمد أبك الفضؿ إبراىيـ، دار المعارؼ، القاىرة، ط
ق( تحقيؽ: ِٗٓابف مضاء( القرطبي )تػ الرد عمى النحاة، أحمد بف عبدالرحمف المخمي المعركؼ ب)

 القاىرة. -شكقي ضيؼ، دار المعارؼ 
ػ ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني، شياب الديف محمكد بف عبد اهلل الحسيني 

 ىػُُْٓ، ُبيركت ط –ىػ(، تحقيؽ: عمي عبد البارم عطية، دار الكتب العممية َُِٕاأللكسي)ت
ىػ( تحقيؽ، د. حسف ىنداكم، دار ِّٗب، أبك الفتح عثماف بف جني المكصمي )تػ سر صناعة اإلعرا

 ـ. ُٖٓٗ، ُدمشؽ ط –القمـ 
ػ شرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابف مالؾ، عبد اهلل بف عبد الرحمف العقيمي اليمداني المصرم المعركؼ بابف 

، ط ىرة، دار مصر لمطباعةالقا -ىػ( تحقيؽ، محمد محيي الديف عبد الحميد، دار التراث ٕٗٔعقيؿ )ت 
بحاشية، منحة الجميؿ، بتحقيؽ شرح ابف عقيؿ لمحمد محيي الديف  ـ، مذيالن  َُٖٗ -ىػ  ََُْ َِ،

 عبد الحميد .
ػ شرح األشمكني عمى ألفية ابف مالؾ، عمي بف محمد بف عيسى، أبك الحسف، نكر الديف األيٍشميكني 

 مػُٖٗٗ -ىػُُْٗ ُلبناف  ط -ىػ(، دار الكتب العممية بيركتََٗالشافعي )ت 
ىػ( تحقيؽ، يكسؼ ٖٔٔػ شرح الرضي عمى الكافية،محمد بف الحسف الرضي اإلستراباذم، نجـ الديف )ت 

 ـ  ُٖٕٗ -ق  ُّٖٗحسف عمر،  جامعة قاريكنس،  
ػ شرح العقيدة الطحاكية، صدر الديف محمد بف عالء الديف عمٌي بف محمد ابف أبي العز الحنفي، األذرعي 

ىػ( تحقيؽ، أحمد شاكر، كزارة الشؤكف اإلسالمية، كاألكقاؼ كالدعكة كاإلرشاد ِٕٗالحي الدمشقي )ت الص
 ىػ  ُُْٖ،  ُط

ػ  شرح الكافية الشافية، محمد بف عبد اهلل، ابف مالؾ الطائي الجياني، أبك عبد اهلل جماؿ الديف 
 .ُالمكرمة،  طمكة  -ىػ( تحقيؽ، عبد المنعـ أحمد ىريدم، جامعة أـ القرل ِٕٔ)ت

ىػ( تحقيؽ، ّّٗػ الصحاح تاج المغة كصحاح العربية، أبك نصر إسماعيؿ بف حماد الجكىرم الفارابي )ت 
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 ـ ُٕٖٗ -  ىػ َُْٕ، ْبيركت ط  –أحمد عبد الغفكر عطار، دار العمـ لممالييف 
سمـ كسننو ػ صحيح البخارم )الجامع المسند الصحيح المختصر مف أمكر رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو ك 

ق( تحقيؽ: محمد زىير بف ناصر  ِٔٓكأيامو(  محمد بف إسماعيؿ أبك عبداهلل البخارم الجعفي )ت 
 ىػ.ُِِْ،  ُالناصر، دار طكؽ النجاة، ط

رمؿ  -ػ ظاىرة الحذؼ في الدرس المغكم، د. طاىر سميماف حمكدة، الدرا الجامعية، اإلبراىيمية
 ـ.ُٖٗٗاإلسكندرية، 

نحك  )ت أبك ىالؿ الحسف بف عبد اهلل بف سيؿ بف سعيد بف يحيى بف ميراف العسكرم  ػ الفركؽ المغكية،
 مصر –ىػ(  حققو كعمؽ عميو: محمد إبراىيـ سميـ ، دار العمـ كالثقافة لمنشر كالتكزيع، القاىرة ّٓٗ

 ىػ(  تحقيؽ، مكتبُٕٖػ القامكس المحيط ، مجد الديف أبك طاىر محمد بف يعقكب الفيركزآبادل )ت 
 –تحقيؽ التراث في مؤسسة الرسالة  بإشراؼ، محمد نعيـ العرقسيكسي ، مؤسسة الرسالة لمطباعة، بيركت 

 ـ ََِٓ -ىػ  ُِْٔ، ٖلبناف  ط 
ىػ(  تحقيؽ، عبد السالـ محمد َُٖػ الكتاب، عمرك بف عثماف بف قنبر، أبك بشر، الممقب سيبكيو )ت 

 ـ ُٖٖٗ - ىػ َُْٖ، ّىاركف ، مكتبة الخانجي، القاىرة ط 
ػ الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ، أبك القاسـ محمكد بف عمرك بف أحمد، الزمخشرم جار اهلل )ت 

ىػ  كىك مذيؿ بحاشية )االنتصاؼ فيما تضمنو  َُْٕ - ّبيركت ط  –ىػ(، دار الكتاب العربي ّٖٓ
 ى.( كتخريج أحاديث الكشاؼ لإلماـ الزيمعّٖٔالكشاؼ( البف المنير اإلسكندرم )ت 

ػ لساف العرب، محمد بف مكـر بف عمى، أبك الفضؿ، جماؿ الديف ابف منظكر األنصارم الركيفعى 
 ىػ . ُُْْ - ّبيركت  ط  –ىػ( ، دار صادر ُُٕاإلفريقى )ت 

 .ِمصر، ط–ػ المغة كالنحك بيف القديـ كالحديث، عباس حسف، دار المعارؼ 
بف أبي بكر الجذامي، أبك عبد اهلل، شمس الديف، ػ الممحة في شرح الممحة ، محمد بف حسف بف ًسباع 

ىػ(  تحقيؽ، إبراىيـ بف سالـ الصاعدم، عمادة البحث العممي بالجامعة َِٕالمعركؼ بابف الصائغ )ت 
 ـََِْ -ىػ ُِْْ، ُاإلسالمية، المدينة المنكرة، المممكة العربية السعكدية ط
ىػ(  تحقيؽ، فائز فارس، دار الكتب ِّٗمي )ت ػ الممع في العربية، أبك الفتح عثماف بف جني المكص

 الككيت. –الثقافية 
ػ المحتسب في تبييف كجكه شكاذ القراءات كاإليضاح عنيا، أبك الفتح عثماف بف جني المكصمي 

 ـ.ُٗٗٗ -ىػَُِْالمجمس األعمى لمشؤكف اإلسالمية  ط -ىػ( ، كزارة األكقاؼِّٗ)ت
 ِْٓز ، أبك محمد عبد الحؽ بف غالب بف عطية األندلسي )تػ المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزي

 ـ ُّٗٗىػ ػ ُُّْ - ُلبناف،ط -ق(  تحقيؽ، عبد السالـ عبد الشافي محمد، دار الكتب العممية 
ىػ(  تحقيؽ، أحمد َِٕػ معاني القرآف، أبك زكريا يحيى بف زياد بف عبد اهلل بف منظكر الديممي الفراء )ت 

 مصر   –، دار المصريةُعمي النجار، كعبد الفتاح إسماعيؿ الشمبي، ط يكسؼ النجاتي، كمحمد
ػ معانى القرآف لألخفش، أبك الحسف المجاشعي، البمخي ثـ البصرم، المعركؼ باألخفش األكسط 
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 ـ َُٗٗ -ىػ  ُُُْ، ُىػ(  تحقيؽ، الدكتكرة ىدل محمكد قراعة ، مكتبة الخانجي، القاىرة  طُِٓ)ت
عر   –ىػ(، عالـ الكتب ُُّابو، إبراىيـ بف السرم بف سيؿ، أبك إسحاؽ الزجاج )ت ػ معاني القرآف كا 

 ـ ُٖٖٗ -ىػ  َُْٖ،  ُبيركت،  ط
 ـ.ََِٕق، ُِْٖ، ُػ معاني النحك  لمدكتكر فاضؿ صالح السامرائي، دار إحياء التراث العربي، ط

ابف يكسؼ، أبك محمد،  ػ مغني المبيب عف كتب األعاريب ، عبد اهلل بف يكسؼ بف أحمد بف عبد اهلل
 –ىػ( تحقيؽ، د. مازف المبارؾ،  كمحمد عمي حمد اهلل، دار الفكر ُٕٔجماؿ الديف، ابف ىشاـ )ت 

 ـ.ُٖٓٗ، ٔدمشؽ  ط 
ىػ(  َِٓػ المفردات في غريب القرآف، أبك القاسـ الحسيف بف محمد المعركؼ بالراغب األصفيانى )ت

 ىػ ُُِْ - ُدمشؽ بيركت  ط -الدار الشامية تحقيؽ، صفكاف عدناف الداكدم ، دار القمـ، 
ىػ( ّٖٓك بف أحمد، الزمخشرم جار اهلل )تػ المفصؿ في صنعة اإلعراب، أبك القاسـ محمكد بف عمر 

 ـ.ُّٗٗ، ُبيركت، ط –تحقيؽ، د. عمي بك ممحـ، مكتبة اليالؿ 
ىػ(  ِٖٓؼ بالمبرد )تأبك العباس، المعرك  ػ المقتضب، محمد بف يزيد بف عبد األكبر الثمالى األزدم،

 بيركت. –يمة، عالـ الكتب ضتحقيؽ، محمد عبد الخالؽ ع
ىػ( تحقيؽ: عبد السالـ محمد ّٓٗػ مقاييس المغة، أحمد بف فارس بف زكرياء القزكيني الرازم، )ت 

 ـ.ُٕٗٗ -ىػ ُّٗٗىاركف، دار الفكر، 
د المختار بف عبد القادر الجكني ػ منع جكاز المجاز في المنزؿ لمتعبد كاإلعجاز، محمد األميف بف محم

 السعكدية. -ىػ(، إشراؼ الشيخ بكر بف عبد اهلل أبك زيد،  دار عالـ الفكائد، جدةُّّٗالشنقيطي )ت 
اؿ بف عمي بف غالب  عرابو( ، عمي بف فىضَّ ػ النكت في القرآف الكريـ )في معاني القرآف الكريـ كا 

اًشًعي القيركاني، أبك الحسف )ت  دراسة كتحقيؽ، د. عبد اهلل عبد القادر الطكيؿ، دار الكتب   ىػ(ْٕٗالميجى
 ـ  ََِٕ -ىػ  ُِْٖ، ُبيركت ط –العممية 

ىػ(  ُُٗػ ىمع اليكامع في شرح جمع الجكامع، عبد الرحمف بف أبي بكر، جالؿ الديف السيكطي )ت
 مصر. –تحقيؽ، عبد الحميد ىنداكم، المكتبة التكفيقية 

 ـ.ََُِ، ُالنحك العربي، د. حسف خميس الممخ، دار الشركؽ، طػ نظرية األصؿ كالفرع في 
 َُْٓ، ُػ نظرية النحك القرآني،  أحمد مكي األنصارم، دار القبمة لمثقافة اإلسالمية، مكة المكرمة، ط

 ىػ.
ػ نياية األرب في فنكف األدب، أحمد بف عبد الكىاب بف محمد بف عبد الدائـ القرشي التيمي البكرم، 

 ىػ.ُِّْ، ُىػ(، دار الكتب كالكثائؽ القكمية، القاىرة طّّٕف النكيرم )ت شياب الدي


