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 الكريم القرآنفي  (أم)
 

 محمد أمين عواد الكبيسي .د
 كلية التربة للبناتجامعة االنبار / 

 قسم اللغة العربية
                     

 مقدمة البحث
 .م علِّ  الثالِّة مباحِّثس ِّوقد ق   ،الكريم القرآنتناول هذا البحث دراسة )أم( في 

فالقسِِّّم  ،قسِِّّام )أم( المتصِِّّلة)أم( المتصِِّّلة وبينِِّّت فيِِّّ  أ؛تناولِِّّت فِِّّي المبحِِّّث ا ول
والقسم  .الكريم القرآنوبأم التعيين وبينت صور ورودها في  ،ا ول بعد همزة يراد بها

( الواقعِِّّة بعِِّّد لسوِِّّة سِِّّواو ومِِّّا نحوهِِّّا والهمِِّّزة وبينِِّّت عثمتهِِّّا  أمالالِِّّاني؛ كِِّّان فِِّّي )
عرابهِِّّاومواضِِّّو ورودهِِّّا  ( وبينِِّّت جِِّّواز حِِّّذف الهمِِّّزة أموالخِِّّثف فِِّّي العيِِّّف فِِّّي ) وا 

الِِّّم بينِِّّت السِِّّر  بِِّّين  ،القِِّّرآن( مِِّّو معيوفهِِّّا وبينِِّّت صِِّّور ورودهِِّّا فِِّّي أم)وحِِّّذف 
   .قسمي )أم( المتصلة

وعرفت بهِِّّا وبينِِّّت عثمتهِِّّا وصِِّّور ،بحِِّّث الالِِّّاني )أم( المنقيعِِّّةموتناولِِّّت فِِّّي ال   
الم بينت احتمال )أم( لثتصال واالنقيِّا  وتحويِّل  .الكريم وتقديرها القرآنفي  اوروده

   .الم بينت إعراب )أم( المنقيعة ،منقيعة إل )أم( المتصلة 
الِِّّم أعقبِِّّت ذلِِّّم بخاتمِِّّة بينِِّّت فيهِِّّا أهِِّّم  ،وتناولِِّّت فِِّّي المبحِِّّث الالالِِّّث )أم( الزا ِِّّدة  

   .النتا ج التي توصل إليها البحث
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 الكريم القرآنأم في  أقسام
 
 :(1)تأتي ) أم( في العربية عل  أربعة أوج  هي   

 ِّ المتصلة1         
 ِّ المنقيعة2         

 ِّ الزا دة3         
 فة   ِّ المعر  4         

ة والزا ِِِّّّدة علِِِّّّ  قيعِِّّالكِِّّريم المتصِِِّّّلة والمن القِِِّّّرآنوالِِّّذو ورد مِِِّّّن أقسِِّّامها فِِِّّّي     
الكِِّّريم وسنسصِِّّل القِِّّول فِِّّي أقسِِّّامها علِِّّ   القِِّّرآنفِِّّة فلِِّّم تِِّّرد فِِّّي أمِِّّا المعر   ،خِِّّثف

  :النحو ا تي
 

 المبحث ا ول )أم( المتصلة
    
اسِّتسهاما ويقِّو الكِّثم بهِّا  إال( فِّث يكِّون الكِّثم فيهِّا أم) أما))  :قال سيبوي   

 أمعنِِّّدم  أزيِِّّدوذلِِّّم قولِِّّم  ...وأيهِِّّم أيهمِِّّاعلِِّّ  معنِِّّ   ،فِِّّي االسِِّّتسهام علِِّّ  وجهِِّّين
أيُّهمِّا  :إذا قلِّت نم  ،؟ فأنت اآلن مّدٍ  أن عنده أحدهما بشرا مألقيت  اوأزيد ،عمرو

إال  ،حدهما أو أن عنِّده أحِّدهماعندم، وأيَّهما لقيت فانت مّد  أن المسؤول قد لقي أ
مِِّّا أبِِّّالي  :ومِِّّن هِِّّذا البِِّّاب قولِِّّ  ....أن علمِِّّم قِِّّد اسِِّّتوا فيهمِِّّا ال تِِّّدرو أيهمِِّّا هِِّّو

 ،لقيِّت اكما تقول ما أبِّالي ايهمِّ ،بشرا كلمت أم زيداأ عمرا وسواو عليَّ  أمأزيدا لقيت 
نمِّا جِِّّاز حِِّّرف االسِِّّتسهام ههنِّا  نِِّّم سِِّّويت ا  مِِّّرين عليِّم كمِِّّا اسِِّّتويا حِِّّين قلِِّّت وا 

  مِِّّا قبلهِِّّا ومِِّّا بعِِّّدها ال يسِِّّتغن  نّ وسِِّّميت متصِِّّلة  .(2)يِِّّد عنِِّّدم أم عمِِّّرو (( أز 
حتِِّّ  صِِّّارتا فِِّّي إفِِّّادة االسِِّّتسهام  ةهِِّّا اتصِِّّلت بِِّّالهمز وقيِِّّل  نّ  ،عِِّّن اآلخِِّّر احدهمِّأبِِّّ

دلتهِّا الهمِّزة فِّي النِّو  ا ول والتسِّوية فِّي اوتسم  المعادلِّة لمع ،بمالابة كلمة واحدة
 .(3)النو  الالاني 
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 :صلةأقسام )أم( المت
نِِِّّّا فيمِِِّّّا سِِِّّّب  أقسِِِّّّام )أم( المتصِِِّّّلة وسنسصِِِّّّل القِِِّّّول فِِِّّّي قسِِِّّّميهما قِِِّّّد بيّ     

  .الكريم القرآنوورودهما في 
 :ِّ أم المسبوقة بهمزة يراد بها وبِّ )أم( التعيين1
 نهِّا لتسصِّيل مِّا  أوّ  ،وهي التي تكون معادلة لهمِّزة االسِّتسهام وتِّأتي علِّ  تقِّدير  

أزيِّد عنِّدم أم عمِّرو ؟  :ومِّن ذلِّم قولِّم ،(4) ( فهي بمنزلة أيهما وأيهِّمأجملت  )أوّ 
 نم إذا قلِّت أيهمِّا عنِّدم ،عنده أحِّدهما أنّ  مد ٍّ اآلنفأنت ؟ بشرا  أم قيتأزيدا ل: و

ن علمِّم أإال  ،أن المسؤول قد لقِّي أحِّدهما أو عنِّده أحِّدهما وأيهما لقيت فأنت مد ُّ 
لجواب يكِّون اأو ال فوال يجوز اإلجابة معها بنعم  ،ستوا فيهما ال تدرو أيهما هواقد 

  .(5)فيقال زيد أو عمرو أو بشر ،بالتعيين
نمِِّّا جعلوهِِّّا معادلِِّّة للهمِِّّزة مِِّّن دون هِِّّل ومتِِّّ     وال تعِِّّادل )أم( هِِّّذه إال بِِّّالهمزة وا 

د بوقِّت ّيِّقؤال بهِّا اسِّتسهام بسِّيي ميلِّ  ميِّر مالهمزة هِّي أم البِّاب والسِّ وكيف  نّ 
بمكِّان كِِّّ )  أوبوقِّت كِِّّ ) متِّ (  واالستسهام بغيرها استسهام مركب مقيِّد إمِّا ،وال حال
هذا ِّهِِّّل(  فِِّّي نحِِّّو هِِّّل زيِِّّد عنِِّّدم ؟ ولِِّّ)كِِِّّّ  ا بنسِِّّبةٍ ّمِِّّا  و  ،ا بحِِّّال كِِِّّّ )كيِِّّف(ّمِِّّا  أيِِّّن( و 

ومِّو هِّذا  ،(6)زيِّد أم عمِّرو  وال متِّاليقال كيف زيِّد أم عمِّرو وال أيِّن زيِّد أم عمِّرو 
ت بكِّرا أم صِّل  ا  عليِّ  وسِّلم )) هِّل تزوجِّفقد وردت )هل( بمعن  الهمزة في قول  

احِِّّدهما؛ أن تعِِّّادل همِِّّزة  :)أم( معادلِِّّة للهمِِّّزة إال بالثالِِّّة شِِّّروي  ، وال تِِّّأتي(7)يبِِّّا ((ال
والالالِّث؛ أال يكِّون بعِّدها  ،أن يكِّون السِّا ل عنِّده علِّم بأحِّدهما ؛يوالالِّان ،االستسهام

فقولِّم بعِّدها عمِّرو  ،أزيِّد عنِّدم أم عمِّرو عنِّدم :نحو قولِّم ؛جملة من مبتدأ وخبر
   .(8)قلت أم عمرو من مير خبر كانت متصلة   عندم يقتضي أن تكون منسصلة ولو
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 :الكريم القرآنصور ورودها في 
ل عن  نحو: تقو )أم( المعادلة بين مسردين متعايسين متوسيا بينهما ما اليسأ

وقِّد توسِّي بينهمِّا أمِّر لِّي   االالنِّينأمحمد فاز أم محمود ؟ فالمراد تعيين واحِّد مِّن 
 أنالمجهِّول الِّذو يريِّد  أمِّا السِّوز تكلم وهِّومعروف للمِّ أمر  ن موضو  االستسهام 
، ومنِّ  قولِّ  (141البقِّرة) { أَأَنتُمْ أأَْ ََتْأأأَ األَّ ت أأأأ} قول  تعال : ،ومن (9)يعرف  فهو السا ز

  .(11)( 27النازعات){ أَأَنُمْ أأَشَدُّأخََْقاًأأَ األّسَّمَاءأبَنَاهَا} :تعال 
       :ومنِِّّ  قولِِّّ  تعِِّّال  (11)لمِِّّتكلم وتقِِّّو بِِّّين مسِِّّردين مِِّّو تِِّّأخر شِِّّيو اليسِِّّأل عنِِّّ  ا   
(، فالسِّؤال فِّي آيِّة النازعِّات 119ا نبيِّاو) { وَإان أأَد رايأأَقَرايبٌأأَ أبَعِيدٌأمَّاأتموَْدأونَ} 

أل عنِّ  ِّ  فوسِّي مِّاال يسِِّّوفي الالانية بالعكِّ ،عن المسند إلي  ولم يسال عن المسند
ري ِّتوعِّدون( وذلِّم الن شِّ مِّا)  وِّهِّو الانية ِّي الِِّّر فِِّّفي ا ول  وهو) اشِّد خلقِّا( وأخِّ
الميلِّوب تعيِّين احِّدهما ويلِّي أم المعادلِّة اآلخِّر  ،المعادلة  م أن يليها احد ا مِّرين

  .(12)ليسهم السامو من أول ا مر الشيو المراد تعيين  
ون منسصِّلة ولِّو قلِّت أم عمِّرو مِّن ِّفقولم بعدها عمرو عندم يقتضِّي أن تكِّ

 تأويِِّّلبِِّّين جملتِِّّين فعليتِِّّين ليسِِّّتا فِِّّي  و أيضِِّّاِّوتقِِّّ .(13)ميِِّّر خبِِّّر كانِِّّت متصِِّّلة 
 :(14)ول زياد بن منقذ ِّن ذلم قِّسردين ومِّم
 

 م  ل  ي ح  نت  أم عادرَ َي سَ فقلت  أه    فقمت  للييِف مرتاعًا فأّرقني      
 

( مِِّّزة فِِّّاعث بسعِِّّل محِِّّذوف يسسره)سِِّّرتالن ا رجِِّّك كِِّّون هِِّّي الواقعِِّّة بعِِّّد اله
االسِِِّّّتسهام عمِِِّّّا يشِِِّّّم فيِِِّّّ ، وهِِِّّّو  ن همِِّّزة االسِِِّّّتسهام بالسعِِِّّّل أولِِِّّّ ، مِِِّّّن حيِِّّث أن 
 القِِّّرآنوممِِّّا ورد مِِّّن ذلِِّّم فِِّّي  (15)ا حِِِّّّوال  نهِِّّا متجِِّّددة وأمِِّّا عِِّّن الِِّّذوات فقِِِّّّليل 

ََتنأهأتون أَأ  أَيدأسُّت أأأأأأأأأ} :الكريم قول  تعال  َْ َّْقو  اأِمنأسأوِءأَمتاأبأِّرتَرأباتِ أَأيأم ِست م أأ ََُولَرىأِمَنأل َي

ُُّّرَلباأأَالَأسَاءأمَاأيَح  ممأونَ أَلطَََّتََألََّْي تبَأأَ األتَّذَتعَأِْنتدَأأأأأ} :(، وقول  تعِّال 59النحل) { فِيأل

قَتتا َأسَتتنَن مرأأأَقَتتدَقَْْأأَ  أممنتتَْأمِتتنَأأأأأأ} :(، ومنِِّّ  قولِِّّ  تعِِّّال  78مِِّّريم) { لّتترَّم مَناأَْد تتدلًأ



 -       9002/ لسنة      1/ العدد   واآلداب    للغات االنبار جامعة مجلة    في القرآن الكريم      أم
542- 

 

 
 

ن ) كنِِّّت مِِّّن الكِِّّاذبين أ( وفِِّّي الكشِِّّاف صِِّّدقت أم كِِّّذبت إال  27النمِِّّل) { لّْ َتتابِبانَ
ذا كِّان  ،ان معروفا باالنخراي في سلم الكاذبين كِّان كاذبِّا ال محالِّةإذا ك  نّ    ،ابلغ وا 

وتقِّو أيضِّا بِّين جملتِّين مختلستِّين .(16)فلم يوال  ب  ،خبر ب أكاذبا اتهم بالكذب فيما 
قَتتاّمولأأَئاتَُْنَتتاأباتتاّْحَْرأأَ  أأَنتتَْأمِتتنَأأ}ومِِّّن ذلِِّّم قولِِّّ  تعِِّّال :  ،(17)فعليِِّّة واسِِّّمية أو العكِِّّ 

وَيَتتو  َأيَح ِّأتترأهأْ أوَمَتتاأيَع يأتتدأونَأمِتتنأدأوناألَّّتت ِأأأأ} وقولِِّّ  تعِِّّال : ،( 55 نبيِِّّاوا) { لَّّتتاِْيانَ

َْتُّولألّسَّتياي َأأأأأأأ ْ أ َّتاءأَأ  أهأت َأ َِْيتاِديأَه ْ أ ُم َْ ََ ْْت ْ أَأ ُم }َأف تَِّرا َعَلِّ  اللَِِّّ   ( 17السرقِّان) { َفَيقمو مأَأَأنت
} ِِ ّْتَ ر  اأأأأأأأأأ} :وقول  تعال  ،( 8سبأ) َكِذبًا َأم ِبِ  ِجنٌَّة َّتاأَنتد رايأَأَشتررأأمرايتَدأباَمتنأِفتيأل َوَأنَّتاأ

مالِّل قِّول ا سِّود  ؛(18)(، وعادلِّت بِّين اسِّميتين 11الجِّن) { أَ  أأَرَلدَأباداْ أرَبُّدأْ أرَشَدلً
 (:19بن يعسر )

 
ن كنت  داريا      شعيث  بن  سهٍم أم شعيث  بن  منقرِ   لعمر َم ما أدرو وا 

 
وَيَو  َأيَح ِّأرأهأْ أوَمَاأيَع يأدأونَأمِنأدأوناألَّّت ِأفَيَقمتو مأأأ} :قول  تعال نجعل من   أنويمكننا    

(، إذا جعلنِِّّا انِِّّتم وهِِّّم  17السرقِِّّان) { أَأَنتتُمْ أأَْْتتَََُْمْ أِْيَتتادِيأهََأَّتتاءأأَ  أهأتتْ أَْتتُّولألّسَّتتياي َأأأأأأ
(، وعادلت  59الواقعة) { ِّقمونَأَأَنُمْ أتَذَْمقمونَ أأأَ  أنَح نأألّْذَا}وكذلم قول  تعال :  ،مبتد ين

 { وَإان أأَد رايأأَقَرايتتبٌأأَ أبَعِيتتدٌأمَّتتاأتموَْتتدأونَأأأ} ومنِِّّ  قولِِّّ  تعِِّّال ،)أم( بِِّّين مسِِّّرد وجملة
   .( 119ا نبياو)
 
 ِّ أم المسبوقة بهمزة التسوية:2

     
مِّا والهمِّزة لسوِّة )سِّواو( و  مسبوقة بهمِّزة التسِّوية ويتقِّدمها وهي التي تكون

أزيِّدا  يللِّ  مِّا أبِّا)) ومِّن هِّذا البِّاب قو  :سِّيبوي  قِّال ،شِّعرو ومِّا أدروأبِّالي وليِّت 
نمِّا مِّا أبِّالي :أبشرا كلمت أم زيِّدا كمِّا تقِّول لقيت أم عمرا وسواو عليّ  أيهمِّا لقيِّت وا 
مِّا         ذلِّم ومالِّل  ...يت بِّين ا مِّرين عليِّمسِّوّ   ّنِّمجاز حرف االستسهام ههنا 
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مِّا أدرو أقِّام أم قعِّد  :وتقِّول...أم عمِّرو مّ أم عمرو وليت شعرو أزيد الِّ مّ أدرو أزيد الَ 
  لِِّّم يكِِّّن بِِّّين ّنِِّّأإذا أردت ،قعِِّّد ومِِّّا أدرو أقِِّّام أ:إذا أردت مِِّّا أدرو أيهمِِّّا كِِّّان وتقِِّّول

هِِّّا بعِِّّد لسوِِّّة سِِّّواو ومِِّّا علِِّّ  وقوع (21)الرضِِّّي واقتصِِّّر  .(21)قيامِِّّ  وقعِِّّوده شِِّّيو((
و فليلِّب  أعلِّم وليِّت شِّعر )) وأم الواقعِّة بعِّدما أدرو ونحِّو كِّثأبالي وقِّال الخضِّرو:

 لبِِّّل مِِّّا ...أو مِِّّا أدرو جِِّّواب هِِّّذا االسِِّّتسهامكمِِّّا قِِّّال الِِّّدماميني ال التسِِّّوية التعين،
مِّا بعِّد مِّا أبِّالي كِّذلم بِّدليل تعليقهِّا السعِّل عِّن لسوِّة جِّزأو الجملِّة  بعضهم إل  أنّ 

  .( 22)بعده مو أن  متعد بنسس  (( 
زة ا همِِّّوعثمِِّّة )أم( هِِّّذه أن تكِِّّون متوسِِّّية بِِّّين جملتِِّّين خبِِّّريتين قبلهمِِّّا معِِّّ    

التِِّّي تسِِّّبقها مصِِّّدر  وا داةيحِِّّل محلهِِّّا هِِّّي   ن التسِِّّوية وكلتِِّّا الجملتِِّّين صِِّّالحة
ل من هِّذه الجملِّة فهمِّا جملتِّان فِّي تأويِّل مسِّردتين وبِّين المسِّردين واو عايسِّة وّ ؤ م

  .(23)تغني عن )أم( 
}   الكِّريم فِّي قولِّ  تعِّال : القِّرآنوتقو )أم( هذه بين جملتين فعليتين ووردت في    

 أو اإلنِّذار وعدمِّ  سِّواو ؛( 6البقِّرة) { َََْتي داْ أأَأَنتعَر تَدأْ أأَ  أَّتْ أتمنتعِر هأْ أالَأيأَ مِنأتونَأأأأأسَوَلءٌأ
(، وقول  21إبراهيم) { سَوَلءأَََْي نَاأأَئَزاْ نَاأأَ  أقَيَر نَاأمَاأَّنَاأمِنأمَّحِيص }  :، وقول  تعال (24)

َِّن ال َِّواِعِويَن { } َسَِّواو َعَلي َنِّا َأَوَعو َِّت َأم  َلِّم   :تعال  وقِّد  .(25)(  136الشِّعراو) َتك ِّن م 
لِّو قيِّل: أ وعوِّت أم لِّم تعِّو  :لو قلِّت مفانّ  عل  الزمخشرو عل  هذه اآلية بقول  ))

لِِّّي  المعنِِّّ  بواحِِّّد وبينهمِِّّا فِِّّر  الن المِِّّراد سِِّّواو  :قلِِّّت .كِِّّان أقصِِّّر والسعِِّّل واحِِّّد
هلِّ  ومباشِّرت  فهِّو علينا  أفعلِّت هِّذا السعِّل الِّذو هِّو الِّوعو أم لِّم تكِّن أصِّث مِّن أ

   .(26)بوعو  من قولم أم تعو(( متدادهعأبلغ في قلة ا
   :(27)كقول الشاعر ،وتعادل بين جملتين اسميتين   

                    
 أموتي ناٍو أم  هو اآلَن واقو   ولس ت  أبالي بعَد فقدَو مالكًا         

 
       .الكريم القرآنولم يرد شيو من ذلم في 
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سَتوَلءأَََْتي  مْ أأأ} بين جملة فعليِّة وجملِّة اسِّمية كمِّا فِّي قولِّ  تعِّال : وعادلت 

أم  :وفي الكشاف )) فان قلت هث قيِّل ،( 193ا عراف) { أَدََْو تممأوهأْ أأَ  أأَنُمْ أقَامُِمونَ
إذا حِّزبهم أمِّر  اَصَمت م  ولم وضعت الجملة االسمية موضو السعلية ؟ قلِّت  نهِّم كِّانو 

، فكانِِّّت ( 33الِِّّروم) { وَإابَلأمَتت َّألّنَّتتاَُأْمتتررأأ}كقولِِّّ  تعِِّّال  ،همأصِِّّناما  دون  دعِِّّوا
إن دعِّوتهم لِّم تستِّر  الحِّال  :فقيل ،صامتين عن دعوتهم احالهم المستمرة أن يكونو 

 .(28)((تم علي  من عادة صمتكم عن دعا كمإحداالكم دعا هم وبين ما أنبين 
هِّي قولِّ   ،الِّثث آيِّاتوجاوت )أم( المتصلة بعد ) إن أدرو ( و )الندرو( في 

قمت ْأإان أأ}ل :ا(وقول  تع 119ا نبياو) { وَإان أأَد رايأأَقَرايبٌأأَ أبَعِيدٌأمَّاأتموَْدأونَ}  تعال :

وَأَنَّتاأَّتاأنَتد رايأأأأ}(وقول  تعال :25الجن){ أَد رايأأَقَرايبٌأمَّاأتموَْدأونَأأَ  أيَج عَ مأَّ أأرَبريأأَمَدلً

 يصِِّّكّ  توهِّذه اآليِِّّا.(11الجِِّّن) { لّْتت َر  اأأَ  أأَرَلدَأباداتْ أرَبُّدأتتْ أرَشَتدلًأأأأَشَتررأأمرايتدَأبامَتتنأفِتيأأأ
 ،رينِّتواو ا مِِِّّّوعلِِّّ  تقِِّّدير اسِِّّ أو(عل  تقِِّّدير الهمِِّّزة المغنيِِّّة عِِّّن )،فيهِِّّا التقِِّّديران

ل الرضِّي: اقِّ ،والذو يثحو أن  اليقو بعد سواو إال الجملة السعليِّة التِّي فعلهِّا مِّا 
علي فِّي الحجِّة أن يقِّو بعِّدها االبتدا يِّة  أبو  حكما ))لذلم استهجن االخسش عل  

الماضي في مالل   إفادة إل ترا  أال ،دينار أممالم  أدرهم أباليما  أونحو سواو علّي 
سَتتوَلءأَََْتتي  مْ أ} قولِِّّ  تعِِّّال : اوأّمِِّّن معنِِّّ  الشِِّّري  لتضِِّّمّ معنِِّّ  المسِِّّتقبل ومِِّّا ذلِِّّم إال

ال لم يجز،فلت{ أَدََْو تممأوهأْ أأَ  أأَنُمْ أقَامُِمونَ كذلم استقبك االخسش وقِّو   .قدم السعلية وا 
لكِِِّّّون إفِِِّّّادة الماضِِِّّّي معنِِِّّّ   ..سِِِّّّواٌو علِِِّّّّي أتقِِِّّّوم أم تقعِِِّّّد :المضِِِّّّار  بعِِِّّّدهما نحِِِّّّو

علِِّّ  مِِّّا قالِِّّ   علِِّّي وممِِّّا يِِّّدلّ  أبِِّّوقِِّّال  ،االسِِّّتقبال أدل علِِّّ  إرادة معنِِّّ  الشِِّّري فيِِّّ 
وقِِّّال .(29)النحِِّّو علِِّّ  مالِِّّال الماضِِّّي (( االخسِِّّش أّن مِِّّا جِِّّاو فِِّّي التنزيِِّّل مِِّّن هِِّّذا 

ويجِّوز  ،سِّواٌو علِّّي أقمِّت أم قعِّدت))وعلِّ  هِّذا أكالِّر كِّثم العِّرب أن يقولِّوا  :السراو
   .(31)علّي أقمت أم أنت قاعد((سواو



 -       9002/ لسنة      1/ العدد   واآلداب    للغات االنبار جامعة مجلة    في القرآن الكريم      أم
559- 

 

 
 

 الخثف في العيف بِّ )أو( مو سواو: 
قِّال الخضِّرو فِّي  ،إن توضيك هذه المسِّألة يقتضِّي أن نقِّدم أنموذجِّا إعرابيِّا

أعِّرب الجمهِّور سِّواو خبِّرا مقِّدما  ؛صِّبرنا(( قول  سواٌو علينا أجزعنا أم )) :حاشيت 
الجِّار  عن الجملة بعده لتأولها بمصدر أو جزعنا وصبرنا سِّواٌو علينِّا أو عكسِّ  النّ 
بم كقولِّ  االمتعل  بسواو ليسوغ االبتداو ب  وجعلوه مِّن مواضِّو سِّبم الجملِّة بِّث سِّ

و))  ،  الجملِِّّةممِِّّا أضِِّّيف فيِِّّ  الوِِّّرف إلِِّّ ،( 119الما ِِّّدة){ هَتتعَلأيَتتو  أأيَن َتتَأأ}  :تعِِّّال 
 (أن)خبِّر فيِّ  عِّن السعِّل بِّدون تقِّدير أ  ممِّا  (31)تسمو بالمعيدو خير مِّن أن تِّراه ((

النسِّث  أم عِّن ذلِّم  ؛)أو( القتضا ها التعدد تنافي أم التي  حد الشي ين نّ   وال يرد 
واسِِّّتعيرت لبخبِِّّار  ،وتجردهِِّّا للعيِِّّف والتشِِّّريم كمِِّّا انسِِّّلخت الهمِِّّزة عِِّّن االسِِّّتسهام

فِّالكثم ،فِّي عِّدم التعيينن في الحكم بجامو اسِّتواو المسِّتسهم عنهمِّا باستواو ا مري
ولذا لم يلزم تصدير مابعدها فجِّاز كونِّ  مبتِّدأ مِّؤخرا وعلِّ   ،معها خبر الييلب جوابا

هِّذا فيمتنِِّّو بعِّدها العيِِّّف بِِّّ )أو( لعِِّّدم انسِّثخها عِِّّن ا حِّد كِِِّّّ )أم(، ولِّذا لّحِِّّن فِِّّي 
صِِّّواب  أم لكِِّّن نقِِّّل الِِّّدماميني عِِّّن المغنِِّّي قِِّّول السقهِِّّاو سِِّّواٌو كِِّّان كِِّّذا أو كِِّّذا و 

وهِّذا نِّص صِّريك  ،السيرافي أن أو ال تمتنو في ذلم إال مو ذكر الهمزة ال مو حِّذفها
   .يصحك كثم السقهاو

وأما التنافي المذكور فيتخلص من  بما اختاره الرضي من أن سواو خبر مبتِّدأ 
مِِّّالم يتعِِّّين والهمِِّّزة بمعنِِّّ  إن الشِِّّريية لِِّّدخولها علِِّّ   ،محِِّّذوف أو ا مِِّّران سِِّّواو

ن مرا بهِّا لبيِّان ا مِّرين أو إن قمِّت أو قعِّدت فِّا يتِّأ  وحذف جوابهِّا للداللِّة عليِّ  و 
ذا تأملِّت ذلِّم علمِّت انِّ  علِّ   ...سواو فِّ )أم( لبحد كِّ)أو( والجملة مير مسِّبوكة وا 

انسِّثخها عِّن ا حِّد  ي ّدع  الجمهور التصك أوميلقا لمنافاتها التسوية إال أن إعراب
راب الرضي تصك ميلقا فث وجِّ  لقصِّر جوازهِّا علِّ  عِّدم الهمِّزة إذ كِّ )أم( وعل  إع

نمِِّّا سِِّّميت  ..علِِّّ  أن التسِِّّوية تبِِّّالمقِِّّدر كالالا مسِِّّتسادة مِِّّن سِِّّواو ال مِِّّن الهمِِّّزة وا 
همزة التسوية لوقوعها بعد ما يدل عليها وحين ذ فاإلشكال في اجتما  )أو( مو سِّواو 

و( وهمِِّّزة التسِِّّوية مسِِّّتدال اجتمِِّّا  )أ (33)وقِِّّد صِِّّحك بعِِّّ  النحِِّّاة  .(32)ال الهمِِّّزة 
 .( 6البقِّرة) {سَوَلءٌأَََْي داْ أأَأَنعَر تَدأْ أأَ  أَّتْ أتمنتعِر هأْ أالَأيأَ مِنأتونَأأأأ}  (34) نبقراوة ابن محيص

عل  أن سِّواو متضِّمنة معنِّ  المشِّت  فهِّي بمعنِّ   (35)وأعرب  أبو الحسن االخسش 
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عربيِّة فِّي القِّاهرة قِّرارا وقِّد قِّرر مجمِّو اللغِّة ال .متساو والمصدر فِّي موضِّو الساعِّل
نميِّل إليِّ  جِِّّواز اسِّتعمال سِّواو مِِّّو )أم( والهمِّزة وبغيرهِّا واسِِّّتعمال )أو( مِّو الهمِِّّزة 

وسِِِّّّواو علِِِّّّّي  ،وبغيرهِِِّّّا علِِِّّّ  نحِِِّّّو التعبيِِِّّّرات اآلتيِِِّّّة سِِِّّّواو علِِِّّّّي أحضِِِّّّرت أم مبِِِّّّت
إال أن ،وسواو علّي حضرت أو مبِّت ،وسواو علّي حضرت أم مبت ،أحضرت أو مبت

              .(36)مال الهمزة وأم في أسلوب سواو ا كالر السصيك في استع
 

 حذف الهمزة
قِّراوة حذف الهمزة مو )أم( في الشعر علِّ  الضِّرورة ومنِّ   (37)أجاز سيبوي  

(وعليِّ  قِّول عمِّران 6البقِّرة) { سَتوَلءٌأَََْتي داْ أَأَنتعَر تَدأْ أأَ  أَّتْ أتمنتعِر هأْ أأأأأ}  (38)ابن محيصن 
 :(39)بن حيان 
             

 أم مضر   ةأتوني فقالوا من ربيع       صبحت  فيهم آمنا ال كمعشرٍ فأ
 

 :(41)ةوقول عمر بن أبي ربيع .أمن ربيعة أم مضر :أو  
 
ن كنت  داريا      بسبٍو رميَن الجمَر أم بالمان  لعمر َم ما أدرو وا 

 

 : (41)بن يعسر  ا سوديعني أبسبو ومن  قول 
 
ن كنت  داريا     شعيث  بن  سهٍم أم شعيث  بٌن منقرٍ   لعمر َم ما أدرو وا 

 .ويريد بذلم أشعيث
نما اشتري امِّن اللِّب  فِّي جِّ ،لم ذلم ضرورةاولم يعد ابن م    د ِّوقِّ ،(42)واز ذلِّم ِّوا 

حِّذف الهمِّزة فِّي االختيِّار وان لِّم يكِّن بعِّدها )أم( وجعِّل مِّن ذلِّم  (43)أجاز ا خسش
:وأقِِِّّّوا (44)ابِِِّّّن مالِِِّّّم ، وقِِِّّّال (22الشِِِّّّعراو) { وَتَِْتتتنَأنِع مَتتتُنأتَمأنُّدَتتتاأَََْتتتيَّأ} :قولِِِّّّ  تعِِِّّّال 

      :االحتجِِِّّّال إلِِِّّّ  ماذهِِِّّّب إليِِِّّّ  ا خسِِِّّّش قِِِّّّول رسِِِّّّول ا  ) صِِِّّّل  ا  عليِِِّّّ  وسِِِّّّلم (
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ن سِِِِّّّّر  ((  ن زنِِِِّّّّ  وا  ن سِِِِّّّّر  ؟ فقِِِِّّّّال: وا  ن زنِِِِّّّّ  وا  ن (45))) وا  ؛ أراد أو إن زنِِِِّّّّ  وا 
   .سر 

             :حذف )أم( المتصلة مو معيوفها وما عيست علي 
وهو مِِّّن النِِّّادر الِِّّذو ،ثم العِِّّرب حِِّّذف )أم( المتصِِّّلة مِِّّو معيوفهِِّّاورد فِِّّي كِِّّ    

 :(47)،ومن  قول الشاعر (46اليقا  علي )
 
 سميٌو فما أدرو أرشٌد يثب ها دعاني إليها القلب  إّني  مرِِه     

   .أم ميّ  :يريد بذلم
أَفَََتتاأأ}وقِِّّد أجِِّّاز بعِِّّ  العلمِِّّاو حِِّّذف معيوفهِِّّا فقِِّّي وجعلِِّّوا منِِّّ  قولِِّّ  تعِِّّال :

)  :والتقدير أم تبصرون الم يبدأ بِّ) أنا خير ( وقِّال ابِّن هشِّام (51الزخرف){رأونَأتمي صِ
نّ  ما المعيوف جملة ) أنِّا خيِّر وهذا بايل إذ لم يسمو حذف معيوفها بدون عايسة وا 

الِّم أقيمِّت  ،تبصِّرون ا صِّل: أم ( ووج  المعادلة بينهِّا وبِّين الجملِّة التِّي قبلهِّا أنّ 
  إذا قِّالوا لِّ  أنِّت خيِّر كِّانوا عنِّده  ّنِّ ،سِّببمقِّام الاالسمية مقام السعلية والسِّبب م

 (51)،وأجازالزمخشرو(49)المبرد )أم( في هذه اآلية منقيعةوقد عّد سيبوي  و .(48)بصراو(
( يجِِّّوز كِِّّون )أم( 133البقِِّّرة) {أَ  أممنتتُمْ أشأتتدَدَلءأ}حِِّّذف ماعيسِِّّت عليِِّّ  )أم( فقِِّّال فِِّّي

عون علِّ  ا نبيِّاو اليهوديِّة متصلة عل  أن الخيِّاب لليهِّود وحِّذف معادلهِّا أو أتِّد
أم كنتم شهداو وقِّدر أبلغكِّم ماتنسِّبون إلِّ   ..وأم كنتم شهداو ؟ وجّوز ذلم الو احد

  .( 51)أم كنتم شهداو  ةصا   بني  باليهوديييعقوب من إ
 

       :السر  بين قسمي )أم ( المتصلة
 :( 52)يستر  القسمان من أربعة أوج     
معناهِّا لِّي    نّ  ؛اقعة بعد همزة التسِّوية التسِّتح  جوابِّاأن الو  :أولهما والانيهما   

وليسِِّّت تلِِّّم  ،ن الكِِّّثم معهِِّّا قابِِّّل للتصِِّّدي  والتكِِّّذيب  نِِّّ  خبِِّّرأو  ،معلِِّّ  االسِِّّتسها
أن الواقعِِّّة بعِِّّد همِِّّزة التسِِّّوية  :والالالِِّّث والرابِِّّو .االسِِّّتسهام علِِّّ  حقيقتِِّّ   نّ  ،كِِّّذلم

   .تأويل المسردينالتقو إال بين جملتين وال تكون الجملتان معهما إال في 



 -       9002/ لسنة      1/ العدد   واآلداب    للغات االنبار جامعة مجلة    في القرآن الكريم      أم
555- 

 

 
 

 :أم المنقيعِّة :المبحث الالاني
                             

 ،هِّي التِّي تقِّو فِّي الغالِّب بِّين جملتِّين مسِّتقلتين فِّي معناهمِّا :أم المنقيعة
احِّدهما وتمامِّ  علِّ   أداووال يتوقِّف  ،منهمِّا معنِّ  خِّاص يخِّالف معنِّ  اآلخِّر لكلّ 
ما جِّزوا مِّن الالِّاني وهِّذا هِّو السِّبب فلي  بين المعنيين مايجعِّل احِّده ،ا خرا أداو

نمِّا تقِّو بِّين الجمِّل فقِّي  ،(53)في تسِّميتها بِِّّ )أم( المتصِّلة  وهِّي التعيِّف المسِّرد وا 
عل  أن بل ابتدا ية وحرف  ،أراد بل أهي شاو ؛ولذا قدر قولهما ) إنها إلبل أم شاو (

ي التسِّهيل إال أن ابن مالم جعلها عايسِِّّة للمسِِّّرد فِِّّ ،االبتداو ال يدخل إال عل  جملة
(54).   
 

 :عثمة )أم( المنقيعة
)أم( المنقيعة بعد همِّزة التِِّّسوية وال بعِّد همِّزة االسِّتسهام التِّي ييلِّب بهِّا  التقو    

نما تقو بعد نو  (55)وبِّ )أم( التعيين     :مما يأتي ،وا 
اتٍأقَتا َألَّّتعِينَأأأوَإابَلأتمََُْتنأَََْتي داْ أَيَاتمنَتاأبَيرنَتأأأأ} :كقولِّ  تعِّال  فِّي الكسِّار :الخبر المح  -1

( أو بل يقولون  8-7 ا حقاف){أَ  أيَقموّمونَألفَُْرَلهأأأمَ َرأولأَِّْحَْرأَّمَّاأئَاءهأْ أهَعَلأسِح رٌأمُّيانٌ
) هِّذا سِّحر مبِّين ( و ) يقولِّون افتِّراه ( وكِّل  :افتراه فقد وقعت أم بين جملتين همِّا

عنِّد االكتسِّاو بهِّا أن تِّؤدو  واحدة منهما مسِّتقلة بمعناهِّا عِّن ا خِّرا ومِّن الممكِّن
و )أم( هنِِّّا بمعنِِّّ  )بِِّّل( الدالِِّّة علِِّّ  اإلضِِّّراب المحِِّّ  الِِّّذو اليشِِّّارك   ،معنِِّّ  كِِّّامث
   .(56)معن  آخر 

قمت ْأهَت ْأيَس تَُوايألَْْ مَتنأوَلّْيَصِتمأأأَ  أأأأأأ} كقولِّ  تعِّال :بعد أداة االستسهام مير الهمِّزة  -2

(،والشِِّّأن فِّي هِِّّذه اآليِِّّة كسِِّّالستها فِِّّي الداللِِّّة 16دالرعِِّّ){ هَت ْأتَس تتَُوايألّ َُّممَتاتأأوَلّنُّتتورأأأ
 .(57)عل  اإلضراب المح  

نمِّا لنِّو  مِّن أنِّوا  االسِّتسهام ميِّر  -3 بعد همزة ليست للتسوية وال ليلب التعيِّين وا 
أََّدأْ أأَر ئأ نأيَم ِّأونَأبادَاأأَ  أَّدأْ أأَي دٍأيَي طِِّأتونَأأ} :ي معناه اإلنكار والنسي كقول  تعال لحقيقا
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فاالسِّتسهام هنِّا (‘  195ا عِّراف) {اأأَ  أَّدأتْ أأَْ تيأنٌأيأي صِترأونَأبادَتاأأَ  أَّدأتْ أَبَلنٌأيَس تمَعأونَأأأأأأأبادَ
 .يمير حقيق

ي يِّراد منِّ  التقريِّر أو الحكِّم علِّ  الشِّيو بأنِّ  بعِّد همِّزة االسِّتسهام ميِّر حقيقِّ -4
 األر تَتابأولأأَ  أيَذَتافمونَأأَنأأأأَفِتيأقمَمتوباداْأمَّترَ ٌأأَأأأ} :فقولِّ  تعِّال  ،(59)الابت مقرر وأمر واقو 

 .(51النور){يَحِيفَألَّّ أأَََْي داْ أوَرَسأوّم أأبَ ْأأمو َّتِنَأهأْأألّ َّاِّمأونَأ
  نِّ زيِّد عنِّدم أم ال ؟ ( أوتقو مو الهمزة إذا كان ما بعدها نقي  ما قبلها كِّ )  -5
نما يِّذكر لبيِّان عل  ا ول أجيب بنعم أو ال فلم يستقر السؤال إل   راقتص إذا الالاني وا 

وِّن االنتسِّاو فاسِّتسهم ضِّاربا عِّن الالبِّوت ولِّوال ذلِّم لضِّا  قولِّ  أم ال ان  عر  ل  
    .(61)فا دة  بث
 

   :الكريم القرآنصور ورود )أم( المنقيعة في 
الكِِّّريم أكالِِّّر مِِّّن أم المتصِِّّلة حيِِّّث جِِّّاوزت  القِِّّرآنجِِّّاوت )أم( المنقيعِِّّة فِِّّي 

  ِّإذ وردت فِِّّي خمِِّّ ،وت بعِِّّد ميِّر االسِِّّتسهاموأكالِِّّر هِِّّذه المواضِّو جِِّّا ،(61)الضِّعف 
َْر  اأَوَمتاأأأأأأأأ} : ِّ  تعالِّمنها قول ؛(62)والثالين آية  َْتنأألّسَّتَماَولِتأَول َّت أأمأ َ تَ أ ْ أَأنَّألّ ََت ْ أَتع  َّت َأ

 117ِِّّ البقِّرة) {أَ  أتمرايتدأونَأأَنأتَس ت َّمولْأرَسأتوَّ مْ أأأأأ،َّ مْأمرنأدأوناألَّ  ِأمِنأوَِّيٍّأوَالَأنَصِتمٍأ
أَ  أممنُمْ أأ،إانَّألَّ  َألق طَ َنأَّ مْأألّدرينَأفَالَأتَمأوتمنَّأإَالَّأوَأَنُمْأمُّس َِمأونَ} ، وقول  تعال : (118

أأ،وَلَّ  أأيَد دِيأمَتنأيََِّتاءأأإاَّتنأقِترَلٍُّأمُّس تَُقِيْ أ أأأأأأ} :وقول  تعال  (132،133البقرة ){ شأدَدَلء

  .(213،214البقرة{ لّْجَنََُّ}أَ  أمَسِي ُمْ أأَنأتَد خأَمولْأ
بعِّد  تِّأتيووردت )أم( المنقيعة بعد همزة االسِّتسهام اإلنكِّارو أو التقريِّرو وال 

ومنهِّا  ،(64)وقد جاوت في الثث عشرة آيِّة ،(63)قدر بِّ ) أو( االستسهام الحقيقي وال ت
وقولِّ   ،( 195ا عِّراف) { نَأبادَتاأأََّدأْ أأَر ئأ نأيَم ِّأونَأبادَاأأَ  أَّدأتْ أأَي تدٍأيَي طِِّأتوأأأ}قول  تعال : 

أَفَتت َمِنُمْ أأَنأيَذْسِتتفَأبا متتْ أئَانِتتبَألّْيَتتررأأَو أيأر سِتت َأَََْتتي  مْ أمَاقِتتياًأْمتتَّْأالَأتَجاتتدأولْأَّ متتْ أ} :تعِِّّال 
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ءهأْأأأَفَََتتْ أيَتتدَّبَّرأولألّْقَتتو  َأأَ  أئَتتاءهأْأمَّتتاأَّتتْ أيَتت ْتِأَبَتتاأأأ} :(، وقولِِّّ  تعِِّّال  68اإلسِِّّراو){ وَمِتتيالً

منهِِّّا قولِِّّ   ،وجِِّّاوت بعِِّّد )مِِّّا ( االسِِّّتسهامية فِِّّي آيتِِّّين ،( 68المؤمنِِّّون){ لّْتت َوَِّّنَ
} (،و:21النمِِّّل){وَتَ َقَّتتدَألّطَّي تترَأفَقَتتا َأمَتتاأِّتتيَأَّتتاأأَرَىألّْدأد هأتتدَأأَ  أمَتتانَأمِتتنَألََّْتتا ِيانَأأأأأأ}تعِِّّال :

  .(4ا حقاف){أَرأونِيأمَابَلأخَََقمولأمِنَألّْ َر  اأأَ  أَّدأْ أشِر كنأفِيألّسَّمَاوَلتِ
، وذلِِِّّّم فِِِّّّي قولِِِّّّ  وجِِِّّّاوت )أم( المنقيعِِِّّّة بعِِِّّّد اسِِِّّّتسهامين )مِِِّّّا( و )كيِِِّّّف(

(، وجِّاوت  36،37القلِّم){أَ  أَّ مْ أمَُِابٌأفِي ِأتَد رأسأتونَأأأ،مَاأَّ مْ أمَي فَأتَح  ممأونَ}تعال :
قمتت ْأهَتت ْأيَس تتَُوايألَْْ مَتتنأوَلّْيَصِتتمأأأَ  أهَتت ْأأأ}  :( وبعِِّّدها )هِِّّل( نحِِّّو قولِِّّ  تعِِّّال بعِِّّد )هِِّّل

ن( ن( االسِِّّتسهامية وبعِِّّدها )َمِِّّ(، وجِِّّاوت بعِِّّد )َم16ِِّّالرعِِّّد){ تَس تتَُوايألّ َُّممَتتاتأأوَلّنُّتتورأأ
فِتيألّْحَيَتا ِأأأأهَتاأَنُمْ أهَتتَأالءأئَتادَُّْمْ أَْتن دأْ أأأأ} :منهِّا قولِّ  تعِّال  :االستسهامية فِّي أربِّو آيِّات

وقول   ،(119النساو){لّدُّنْيَاأفَمَنأيأجَادِ مألَّ  َأَْن دأْ أيَو  َألّْقِيَامَُِأأَ أمَّنأيَ مونأأَََْي داْ أوَمِيالًأ
 31يِِّّون ){قمتت ْأمَتتنأيَتتر ممقم مْأمرتتنَألّسَّتتمَاءِأوَلَْر  اأأَمَّتتنأيَم َِتتنأألّسَّتتم ََأولَْب صَتتارَأأأأأ} :تعِِّّال 

)(65).                                                           
مََُّنأإابَلأئَاؤأولأقَتا َأأَمَتعَّب ُمْأأأ} :نحو قول  تعال  (66)ووقعت بعدها)ماذا( االستسهامية    

 .( 84النمل){ باآيَاتِيأوََّْ أتمحِيطمولأبادَاأَِْْماًأأَمَّابَلأممنُمْ أتَع مََمونَ
قمتت ْأ}  :فِِّّي قولِِّّ  تعِِّّال  (67)( المتصِِّّلة فِِّّي آيتِِّّين )أم( المنقيعِِّّة بعِِّّد )أموجِِّّاوت    

(، 144ا نعام){َّعَّمَرَي ناأمَرَّ َأأَ األْمنثَيَي ناأأَمَّاألش َُمَََْ أَََْي  ِأأَر مَا أألْمنثَيَي ناأأَ  أممنُمْ أشأدَدَلء
  .(59ِّ61النمل ){ لّْ َر  َأَمَّن أخََََْألّسَّمَاوَلتِأوَأ،ََّّ أأخَي رٌأأَمَّاأيأِّ راممونَ } :وقول  تعال 

     
 :تقدير )أم( المنقيعة

بِِّّ )بِّل( والهمِّزة  عل  تقدير )أم( ننقل ابن الشجرو في أمالي  إجما  البصريي
والذو جاو في كتاب سيبوي  يالبت عكِّ  ذلِّم )) قلِّت فمِّا بِّال أم تِّدخل علِّيهن  (68)

مِّن الشِّيو إلِّ   قِّال إن )أم( تجِّيو هاهنِّا بمنزلِّة ال بِّل للتحِّول .وهي بمنزلة ا لف
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 إنهِِّّاأمِِّّا الكوفيِِّّون فقِِّّالوا  .بِِِّّّ)بل( (71)أصِِّّول وقِِّّدرها ابِِّّن السِِّّرال فِِّّي ،(69)((الشِِّّيو 
 :وقال أبو حيان في االرتشاف ،(71)ورجك ابن هشام مذهبهم في المغني ،بمعن  )بل(

 نهِِّّاأوهشِِّّام علِِّّ   لكسِِّّا ياوذهِِّّب  ،تقِِّّدر بِِِّّّ)بل( والهمِِّّزة إنهِِّّاذهب البصِِّّريين  مِِّّ)) و 
العِّرب تجعِّل أم مكِّان بِّل  أن إلِّ وذهِّب السِّراو  ...ها بمالل ماقبلهابمنزلة بل وما بعد

نهِّا تكِّون بمعنِّ  بِّل بعِّد أالكِّوفيين إلِّ  بعِّ  وذهِّب  ،إذا كان أول الكثم اسِّتسهاما
وقد تكون بمعن  الهمزة إذا لم يتقِّدمها االسِّتسهام والِّ  هِّذا  ...االستسهام وبعد الخبر

راو سِّ  ألِّف االسِّتسهام وذهِّب إليِّ  البمعنِّ انهأوذهب أبو عبيدة إل   ...ذهب الهروو
  .(72)في بع  المواضو (( 

تقِّدر بِِّّ )  أنهارب ِّثم العِّريم وكِّالك القرآنراو عل  آلوالذو تبين عند تيبي  هذه ا   
قم ْأهَ ْأيَس َُوايألَْْ مَنأوَلّْيَصِمأأأَ  أأ}ال :ِّول  تعِّبل( كما ذهب إلي  الكوفيون كالتي في ق

 ال هل(إذأ(،أو بِِّّل هِِّّل تسِِّّتوو وال يقِِّّدر بِِّّل بِِِّّّ)16الرعِِّّد){  َُّممَتتاتأأوَلّنُّتتورأهَتت ْأتَس تتَُوايألّ
وَتَ ْصِي َألّْ َُِاباأالَأرَي بَأفِي ِأ}          ول  تعال :ِّوق (73)  استسهامِّهام علِّيدخل استس

افتراه عل  فالمعن  بل يقولون  .( 37،38) يون {  أَ  أيَقموّمونَألفَُْرَلهأأ،مِنأرَّبرألّْعَاَّمِنَ
 (:75، ومن ذلم قول الشاعر )(74)ألتوبيخي ولم تحتج إل  االستسهاماإلنكار 

 
 مٍِّة أم جنهِّجني ِّف أمفليَت س ليم  في المنام ضجيعتي     هنالَم 

 
 .(76)للتمنِّي نِّ  بِّل أفِّي جهِّنم إذ ال معنِّ  لثسِّتسهام هنِّا  رأو بل في جهنم وال يقد

ول  ِّي قِِّّدها كمِّا فِِّّدير بِّل وحِِّّك معهِّا تقِِّّصلِّفي حين أننا نِّرا أن هنِّام نصوصِّا الي
إذ لو قدرت بِّ)بل( وحدها كان التقدير  ( 39اليور){ أَ  أَّ أألّْيَنَاتأأوََّ مْأألّْيَنأونَ}:ال ِّتع

ومِّن  (77)محِّ  فِّدل علِّ  أنهِّا ب)بِّل(  والهمِّزةبل ل  البنات ولكم البنون وهذا كسِّر 
رأا أشخاصا فغلب علِّ  ونِّ  أنهِّا ابِّل   )) إنها إلبل أم شاو (( كأنّ  :ذلم قول العرب

فأخبر بحسب ماملب عل  ون  الِّم أدركِّ  الشِّم فرجِّو إلِّ  السِّؤال واالسِّتالبات فكأنِّ  
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علِّ   وذهب أبو عبيدة والمبِّرد ،(78)تقديرها بِّ)بل( وحدها زبل أهي شاو وال يجو  :قال
  :(81)ا خيل في قولكما  (79)أنها تأتي لثستسهام المجرد

                  
 من الرباِب خياال م لَ  الوثمِ    رأيَت بواسٍي    أمَم كذبتَم عين  

 
سِّب مِّا و أنها تقدر بِّ)بل( والهمِّزة وبِِّّ)بل( وحِّدها بحدوالذو يب ،والمعن  ) هل رأيت(

 .(81)يقتضي  السيا  وصحة المعن 
 

   :احتمال )أم( لثتصال واالنقيا 
قمتت ْأ}  :ذلِِّّم قولِِّّ  تعِِّّال ومِِّّن  ،(82)قِِّّد تِِّّرد )أم( محتملِِّّة لثتصِِّّال واالنقيِِّّا  

 ،(81البقرة) {أَتَّذَعْتمْ أِْندَألَّ  ِأَْد دلًأفَََنأيأذَِْفَألَّ  أأَْد دَهأأأَ  أتَقموّمونَأَََْنألَّ  ِأمَاأالَأتَع ََمأونَأ
)بل( والهمِِّّزة وهِِّّو فهنِِّّا يجِِّّوز أن تكِِّّون متصِِّّلة ويجِِّّوز أن تكِِّّون منقيعِِّّة مقِِّّدرة بِِِّّّ

 .(83)استسهام إنكارو
أَ  أأ،فَاس تَُ ُِْداْ أأَِّرَبرتنَألّْيَنَتاتأأوََّدأتْأألّْيَنأتونَأأأأأ} :صال واالنقيا  في قول  تعال واحتملت االت  

فِِِّّّ)أم( هنِِّّا  ،( 151-149الصِِّّافات){الصِِّّافات  خَََقْنَتتاألّْمَََا ِ َتتَُأإانَاْتتاًأوَهأتتْ أشَتتاهِدأونَأأ
مِّرين بمعن  بل والهمزة أو متصلة معادلة للهمزة كأن المستسهم يدعي بالبِّوت احِّد ا 

ومِِّّن ذلِِّّم قولِِّّ   ،(84)أو هِِّّذين ا مِِّّرين تّدعونِِّّ  :عنِِّّدهم وييلِِّّب تعيينِِّّ  مِِّّنهم قِِّّا ث
إذ قِِّّرأ البصِِّّريان وحمِِّّزة  .( 63ص){ أَتَّذَتتعْنَاهأْ أسِتتذْرايأاًأأَ  أمَل َتْ أَْتتن دأْأألّْ َب صَتتارأأ}:تعِّال 

 وقرأ البِّاقون بقيِّو ،وخلف بوصل الهمزة عل  الخبر واالبتداو بكسر الهمزة لكسا ياو 
فِّان كانِّت القِّراوة علِّ  االسِّتسهام فهِّي متصِّلة  ،(85)زة مستوحة عل  االسِّتسهام الهم

وَنَتتادَىأ} :ومِِّّن ذلِِّّم قولِِّّ  تعِِّّال  ،(86)وان كانِِّّت علِِّّ  ميِِّّر االسِِّّتسهام فهِِّّي منقيعِِّّة 

أ،ُِيأأَفَََاأتمي صِرأونَفِر َْو نأأفِيأقَو مِ ِأقَا َأيَاأقَو  اأأََّي  َأِّيأمأَْنأأمِص رَأوَهَعِهِألّْ َنْدَارأأتَج رايأمِنأتَح 

وقد ذكر سيبوي   ،(52-51الزخرف) { أَ  أأَنَاأخَي رٌأمرن أهَعَلألَّّعِيأهأوَأمَدانٌأوََّاأيَ َادأأيأيانأ
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(( )اآليِّة( ومالِّل ذلِّم )) ألِّي  لِّي ملِّم مصِّر  :هذه اآلية في باب أم المنقيعِّة فقِّال
ا خير من هذا بمنزلة أم أنِّتم فرعون قال أفث تبصرون أم أنتم بصراو فقول  أم أن كأنّ 

أنِّت خيِّر كِّان بمنزلِّة قِّولهم نحِّن بصِّراو وكِّذلم أم أنِّا خيِّر  :اهم لو قالو  نّ  ،بصراو
ل   (87)تم بصراو أم أن :بمنزلة لو قال   .(88)راو والمبرد سذهب ال ذلموا 

))أم هِّذه متصِّلة أفِّث تبصِّرون أم  :وقد عّد الزمخشرو أم في اآلية متصلة فقِّال    
 أنِّتخيِّر ( موضِّو )تبصِّرون (  نِّ  إذا قِّالوا لِّ   أنِّا  وضِّو قولِّ  ) ال انّ تبصرون إ

وكِّذلم جعلهِّا ابِّن  ،(89)خير فهم عنده بصراو وهِّذا إنِّزال  السِّبب منزلِّة المسِّبب (( 
قِِِّّّال الِِِّّّدكتور فاضِِِّّّل السِِِّّّامرا ي  (91)  تأويِِِّّّل سِِِّّّيبوي  ّنِِِّّّأعِِِّّّ  هشِِِّّّام فِِِّّّي المغنِِِّّّي وادّ 

أن الّمِِّّة فرقِِّّا بِِّّين قولِِّّم ) بِِّّل أنِِّّا  وأنِِّّت تحِِّّّ   ،))فليسِِّّت أم فيِِّّ  بمعنِِّّ  بِِّّل فيمِِّّا أرا
وقولِّ )أم أنِّا خيِّر مِّن هِّذا الِّذو هِّو مهِّين(، فِّا ول  ،خير من هذا الذو هو مهين(

وفيِّ   ،وأّما الالاني فسيِّ  معنِّ  التعجِّب و الِّتهكم ،كثم تقريرو يقّرر في  فرعون ا مر
  ومِّن ذلِّم قولِّ   .(91) (( .الّم هي تحتمِّل االتصِّال ،يلب مشاركة السامعين في ذلم

( فِّ )أم( في اآلية محتملِّة 59يون ){ قم ْأََّ  أأأَبِنَأَّ مْ أأَ  أَََْنألَّ  ِأتَ َُْرأونَ}  :تعال 
فمِِّّن جعلهِِّّا متصِِّّلة يكِِّّون المعنِِّّ  أخبرونِِّّي ا  أذن لكِِّّم فِِّّي  ،االتصِِّّال واالنقيِِّّا 

ومِّن  ،التحليل والتحريم فِّأنتم تسعلِّون ذلِّم بهذنِّ  أم تكِّذبون علِّ  ا  فِّي نسِّبة ذلِّم
قيعِِّّة جعِِّّل الهمِِّّزة لأنكِِّّار ألتِِّّوبيخي والمعنِِّّ  بِِّّل أتستِِّّرون علِِّّ  ا  الكِِّّذب جعلهِِّّا من

  .(92)تقرير لثفتراو 
    
 :تحويل )أم( المنقيعة إل  )أم( المتصلة  
المتصلة بتقِّدير معيِّوف عليِّ   حّول الزمخشرو وميره )أم( المنقيعة إل  )أم(    

الكِّريم إال  القِّرآنقِّو فِّي )أم( لِّم ت وزعِّم السِّهيلي أنّ  ،(93)محذوف في بع  اآليات 
الينبغِِّّي أن  ،متصِِّّلة فقِِّّال: )) وهِِّّذه )أم( التِِّّي مشِِّّوبة المعنِِّّ  باإلضِِّّراب واالسِِّّتسهام

وان كانت عل  جهة التقرير نحِّو) أنِّا خيِّر مِّن هِّذا الِّذو (  ،الكريم القرآنتكون في 
الكِِّّريم إنمِِّّا هِِّّو علِِّّ  أصِِّّلها ا ول مِِّّن  القِِّّرآنواحسِِّّب أن جميِِّّو مِِّّا وقِِّّو منهِِّّا فِِّّي 

وقولِِّّ   (94){أَ  أيَقموّمتونَأشَتاِْرٌأأ}ن لِّم يكِّن قبلهِّا اسِّتسهام نحِّو قولِّ  تعِّال :وا ،المعادلِّة
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  مبنِّي علِّ  تقريِّر كّلِّ القرآن  نّ  (95){ أَ  أمَسِي َْأأَنَّأأَق حَابَألّْ َد فِأوَلّرَّقِيْا} تعال :
 ،  معيِّوف بعضِّ  علِّ  بعِِّّ   كِِّّثم واحِّد كأّنِّالجاحِّدين وتكبيِّت المعانِّدين وهِّو كّلِّ

م( ولي  قبلها استسهام في اللسو فهو متضِّمن فِّي المعنِّ  معلِّوم بقِّوة فهذا وجدت )أ
ا مِّر كِّذا ((  نّ م كِّذا أم حسِّبت أَغِّلَ وأبَ  ،أتقولون كذا أم تقولون كذا:كأن  يقول،الكثم

يَتتاأبَنِتتيَّأإانَّألَّ تت َألق تتطَ َنأَّ متتْأألّتتدرينَأفَتتالَأتَمأتتوتمنَّأإَالَّأوَأَنتتُمْأأأأأ} :ومِِّّن ذلِِّّم قولِِّّ  تعِِّّال  ،(96)

فسِّي الكشِّاف ))  (133-132البقِّرة) {أَ  أممنُمْ أشأتدَدَلءأإابْأمَََترَأيَع قمتوبَألّْمَتو تأأأأأأ*مُّس َِمأونَ
  قيِّل أتِّدعون علِّ  ولكن الوجِّ  أن تكِّون متصِّلة علِّ  أن يقِّدر قبلهِّا محِّذوف كأّنِّ

وقِِّّد اعتِِّّر  عليِِّّ  أبِِّّو حيِِّّان إذ ال يجِِّّوز  (97)اليهوديِِّّة أم كنِِّّتم شِِّّهداو ((  ا نبيِِّّاو
ّنِّ ،لمعيوف عليها إذ لم يرد في كثم العِّرب شِّعرهم ونالِّرهمحذف الجملة ا   اليجِّوز وا 

،ومِّن (98)الكثم في معن  أو ا مرين وقو فهو في الحقيقة جملِّة واحِّدة  النّ الحذف 
وََّمَّاأأَ  أمَسِي ُمْ أأَنأتَد خأَمولْألّْجَنََُّأ،وَلَّ  أأيَد دِيأمَنأيََِّاءأأإاَّنأقِرَلٍُّأمُّس َُقِيْ } ذلم قول  تعال :

ْأأأ وقِّد قِّدر الزمخشِّرو قبلهِّا  ( 214-213البقِّرة ) { يَ ْتِ مْأمَّثَ مألَّّعِينَأخَََتو لْأمِتنأقَتي َِ م
جملة محذوفة تصير بموجبهِّا أم متصِّلة فتقِّدير اآليِّة عنِّده )) أفتسِّلكون سِّبلهم أم 

وقد صحك أبو حيِّان كونهِّا  (99)الجنة في مير سلوم سبيلهم ((  اتدخلو تحسبون أن 
 .(111)منقيعة

 
 :إعراب )أم( المنقيعة
ابِّن مالِّم وذكِّر  ،ها ليست عايسِّة ال فِّي مسِّرد وال جملِّةنّ أ (111)يرا المغاربة 

هنا ليست لمجِّرد  فِّ)أم( نها قد تعيف المسرد كقول العرب ) إنها إلبل أم شاو (أ (112)
نما هِّي  ،اإلضراب بل عايسة مابعدها عل  ماقبلها والرأو الراجك أنها ليست عايسة وا 

  .حرف ابتداو يسيد اإلضراب
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 :)أم( الزا دة :المبحث الالالث
 

أفِِِّّّث  :والتقِِِّّّدير عنِِِّّّده ،وحِِِّّّده علِِِّّّ  أن )أم( تِِِّّّأتي زا ِِِّّّدة (113)هِِِّّّب أبِِِّّّو زيِِِّّّد ذ
َّتاأَيَ تادأأيأتيانأأأأأأأأأ} :تبصرون أنا خير في قول  تعال   {َأ  أَأَناأَخي ٌرأمرتن أَهتَعلألَّّتِعيأهأتَوأَمداتٌنأَو

اليعرفِِّّ  المسسِِّّرون وال  ا)) وهِّذ :لِِّّ  ذلِِّّم المبِّرد بقولِِّّ وقِِّّد اعتِّر  ع .(52الزخِّرف)
   :(115أبا زيد ذكر ذلم عند تسسيره لقول الشاعر) إال أنّ  .(114)((  نالنحويو

  
 اِّي توقصِّقد تكون  مشيتل ِّب  أم  ما كان مشيي رقصا     يادهر  

 .) يادهر ما ( :يريد
 :(117)جؤّيةادة واهرة في قول ساعدة بن والزي (116)وقال ابن هشام 

                          
 ياليت شعرو وال َمنج  مَن الَهَرم    أم هل  عل  العيش بعَد الشيِب من  ندمِ 

 ...هل عل  ..ياليت شعرو :ويعني بذلم
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 ةِّالخاتم

 :أود أن أوجز في النقاي اآلتية أهم ماتوصلت إلي  هذه الدراسة  
 -والزا ِِّّدة  والمنقيعِِّّةالمتصِِّّلة  ؛هِِّّي أقسِِّّامالثالِِّّة  الكِِّّريم علِِّّ  القِِّّرآن)أم( فِِّّي  وردت .1

  .-عل  قول أبي زيد
)أم( المنقيعة أكالر من بقية أقسامها وجاوت بعد الهمزة في االستسهام اإلنكِّارو  تدور  .2

اسِّتسهام وهِّو ا كالِّر  بِّأداةووردت ميِّر مسِّبوقة  .والتوبيخي وبعد هل وما ومن وكيف
 .(المنقيعة إل  )أم( المتصلة )أم( تحويل كنمان  ي إل وتوصلت الدراسة 

الكِِّّريم بعِِّّد همِِّّزة التسِِّّوية والهمِِّّزة المغنيِِّّة عِِّّن )أو(  القِِّّرآنوردت )أم( المتصِِّّلة فِِّّي  .3
   .وهذا هو ا كالر من قسميها

  يمكِِّّن اسِِّّتخدام )أو( بِِّّدال مِِّّن )أم( مِِّّو همِِّّزة التسِِّّوية سِِّّواو توصِِّّلت الدراسِِّّة إلِِّّ  اّنِِّّ .4
   .أكانت الهمزة مذكورة أم ال

   .الكريم إال في آية واحدة عل  خثف بين العلماو القرآنفي لم ترد )أم( الزا دة  .5

   .وردت )أم( محتملة لثتصال واالنقيا  في بع  اآليات .6

         .أم المنقيعة حرف إضراب فقي وليست عايسة .7
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 المصادر والمراجو
 

         :هِِِِّّّّ( تِِِّّّك547 بِِِّّّي حيِِِّّّان ا ندلسِِِّّّي )ت :ربرب مِِِّّّن لسِِِّّّان العِِِّّّضِِِّّّارتشِِِّّّاف ال .1
 .1891 ،1حمد النما  ، ميبعة المدني ، مصر، يأد. مصيس  

عبِّد  :هِِّّ( تِّك613 بي بكِّر محمِّد بِّن سِّهيل بِّن السِّرال ) :ا صول في النحو .2
 .م 1895 6الحسين الستلي ، مؤسسة الرسالة بيروت ي

  دا ِِِّّّرة المعِِِّّّارف هِِِِّّّّ( ميبعِِِّّّة مجلِِِّّّ 742البِِِّّّن الشِِِّّّجرو ) :االمِِِّّّالي الشِِِّّّجرية .6
 .ه1،1648ِّي،آبادالعالمانية / حيدر 

هِِِّّّ    1689 ،2ي ،دار السكِِّّر،هِِِّّّ(547 بِِّّي حيِِّّان ا ندلسِِّّي ) :البحِِّّر المحِِّّيي .4
 .م1859

مزايا الكتاب الكريم / محمِّد  إل العقل السليم  إرشادالسعود المسم   أبيتسسير  .7
 .. ت()ال بيروت، ،التراث العربي إحياودار ،هِّ(871بن محمد العمادو ) 

د يِِّّ  تِِّّك: ،قاسِِّّم المِِّّرادو أمحسِِّّن ابِِّّن  :الجنِِّّي الِِّّداني فِِّّي حِِّّروف المعِِّّاني .3
 .م 1853،محسن ، ميابو مؤسسة دار الكتاب الموصل

تركِِّّي فرحِِّّان  :شِِّّرحها وعلِِّّ  عليهِِّّا ،حاشِِّّية الخضِِّّرو علِِّّ  شِِّّرك ابِِّّن عقيِِّّل .5
 .م 1889  هِّ 1418،لبنان ،بيروت،دار الكتب العلمية ،مصيس 

ابِِِّّّن مالِِِّّّم عيسِِِّّّ  البِِِّّّابي  ألسيِِِّّّةني علِِِّّّ  شِِِّّّمو حاشِِِّّّية الصِِِّّّبان علِِِّّّ  شِِِّّّرك ا  .9
 .)ال.ت(،المكتبة العربية  إحياو ريبو ونشر دا ،مصر ،الحلبي

دار الحِِِِّّّّديث الخِِِِّّّّال  عويمِِِِّّّّة، محمِِِِّّّّد عبِِِِّّّّد الكِِِِّّّّريم: القِِِِّّّّرآن  سِِِِّّّّلوبدراسِِِِّّّّات  .8
 م 2004 -ه1427ِّ،القاهرة

 واإلعِّثموزارة الالقافِّة ،ة نِّورو حمِّودو القيسِّيصنع :بن يعسر ا سودديوان  .10
 .)ال. ت ( ،1ي ،العراقية في الجمهورية

 ،ي الِّدين عبدالحميِّديِّ. محمِّد محتك،ربيعِّة المخزومِّي أبِّيديوان عمر ابِّن  .11
 .م1837 -هِّ 1694القاهرة ،ميبعة المدني 6ي



 -       9002/ لسنة      1/ العدد   واآلداب    للغات االنبار جامعة مجلة    في القرآن الكريم      أم
551- 

 

 
 

  هِِِِِّّّّّ 1697الِِِِّّّّدار القوميِِِِّّّّة لليباعِِِِّّّّة والنشِِِِّّّّر القِِِِّّّّاهرة  :ليينذديِِِِّّّّوان الهِِِِّّّّ .12
   .م1837

 ،هِِّّ(807)ن ا زهِّرو شرك التصريك عل  التوضيك للشيخ خالِّد بِّن عبِّدا  .16
 .الكتب العربية ، عيس  البابي الحلبي إحياودار 

رضِّي الِّدين االسِّتربادو ، دار الكتِّب العلميِّة ، ل :شرك الرضي عل  الكافيِّة .14
 ) ال.ت ( ،بيروت

عبِّدا  محمِّد بِّن مالِّم حققِّ  وقِّدم لِّ  الِّدكتور   بي :شرك الكافية الشافية .17
 .م1892 هِّ 1402 ،1مون للتراث يأدار الم دالمنعم أحمد هريدو،عب

بهِّاو الِّدين بِّن عقيِّل العقيلِّي ، دار  :ابِّن مالِّم ألسيِّة  شرك ابن عقيل علِّ .13
   .م1858 -هِّ 1688 ،السكر لليباعة والنشر والتوزيو

  بيبعِِّّ عنيِِّّت :الِِّّدين بِِّّن يعِِّّيش بِِّّن علِِّّي بِِّّن يعِِّّيشموفِِّّ   :صِِّّلسشِِّّرك الم .15
 .)ال.ت(،ومديرها محمد منير عبده اما الدمشقي المنيريةاليباعة  إدارة

ش. د الشِِّّريف  -ه550ِِِّّّالسلسِِّّيلي ) :التسِِّّهيل إيضِِّّاكل فِِّّي شِِّّساو العليِِّّ .19
 1893 -هِِّّ 1403) 1عبدا  علي الحسيني البركِّاتي دار النِّدوة الجديِّدة ، ي

 .م(

بِّن المغيِّرة البخِّارو دار  إسِّماعيلعبِّدا  محمِّد بِّن   بِّي :صحيك البخارو .18
 .م1879،التراث العربي ، القاهرة إحياو

الحسِّن مسِّلم بِّن الحجِّال القشِّيرو  أبِّيالنِّووو  اإلمِّامصحيك مسِّلم شِّرك  .20
 .م 1891  هِّ 1401 ،مصر،هِّ ( دار السكر281 ت)

تحقي  وشرك عبدالسثم محمد  قنبر،بشر عمرو بن عالمان بن  أبوالكتاب:  .21
 .م 6،1855ي،مكتبة الخانجي،محمد هارون

القاسِّم  بِّي  ،التأويِّلفي وجِّوه  ا قاويلالكشاف عن حقا   التنزيل وعيون  .22
 ،1هِّ( دار السكر لليباعة والنشر ي769ن عمر الزمخشرو )ت محمود ب جارا 
 .م1884  هِّ 1684

 .(.تال) ،بن منوور ، دار السكرلسان العرب ال .26
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التِِِّّّراث  إحيِِِّّّاو، لجنِِِّّّة  نيوآخِِِّّّر علِِِّّّي النجِِِّّّدو  تِِِّّّك:المحتسِِِّّّب البِِِّّّن جنِِِّّّي   .24
 .م1838  هِّ 1698،القاهرة اإلسثمي

 ،بيِِِِّّّّروت،رهِِِِّّّّ ( دار السك769لعِِِّّّرب للزمخشِِِّّّرو )ا أمالِِِّّّالالمستقصِِِّّّي فِِِّّّي  .27
 .)ال.ت(

 ،تك:وراسالمعِّروف بِّال  زكريا يحي  بِّن زيِّاد بِّن عبِّد ا   بي القرآنمعاني  .23
احمد يوسف النجاتي ومحمد علي النجار الهي ة المصرية العامة للكتاب ، عِّالم 

 م 1897 هِّ 1،1407ي ،الكتب بيروت

هِِّّ( قِّدم لِّ  531ا نصِّارو )ت بيب عن كتب االعاريب البن هشِّام لمغني ال .25
، لبنِِّّان، بيِِّّروتدار الكتِِّّب العلميِِّّة  ،أميِِّّل يعقِِّّوب :حمِِّّد وأشِِّّرف عليِِّّ  سِِّّنح

   .م1889هِّ  1419

لخال  احمد عبِِِِِّّّّّدمتك:هِِِِِّّّّّ(297العبِِِِّّّّا  المبِِِِِّّّّّرد)ت   بِِِِِّّّّّيالمقتضِِِِّّّّب -29 .29
 )ال. ت(. ،بيروت ،كتبال عالم،عضيمة

 إبِِّّراهيمشِِّّرك الِِّّدكتور محمِِّّد ،القاسِّم السهيلي  بِِّّي :نتِّا ج السكِِّّر فِِّّي النحِِّّو .28
 .)ال. ت(،شر والتوزيودار الريا  للن ،والبنا

 .  )ال. ت( ،عبا  حسن ، دار المعارف تأليف :النحو الوافي .60

اشِِِّّّرف علِِِّّّ   ،هِِِِّّّّ(966الجِِِّّّوزو )ت  نالبِِِّّّ .النشِِِّّّر فِِِّّّي القِِِّّّراوات العشِِِّّّر .61
ال. )،بيِّروت ،دار الكتِّب العلميِّة، باضعلي محمد ال ا ستاذتصحيح  ومراجعت  

 .ت(

دار ،هِِّّ(199ت)، السِّيوييهمو الهوامِّو شِّرك جمِّو الجوامِّو فِّي علِّم اللغِّة .62
 )ال. ت(.،لبنان،بيروت ،المعارف لليباعة والنشر


