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(أم) في القرآن الكريم
د .محمد أمين عواد الكبيسي
جامعة االنبار  /كلية التربة للبنات
قسم اللغة العربية

مقدمة البحث
تناول هذا البحث دراسة (أم) في القرآن الكريم ،وقد قسِّم علِّ الث الِّة مباحِّث.

تناولِِّّت فِِّّي المبحِِّّث ا ول؛(أم) المتصِِّّلة وبينِِّّت في ِّ أقسِِّّام (أم) المتصِِّّلة ،فالقسِِّّم
ا ول بعد همزة يراد بها ،وبأم التعيين وبينت صور ورودها في القرآن الكريم .والقسم
الالِِّّاني؛ كِِّّان فِِّّي (أم) الواقعِِّّة بعِِّّد لسوِِّّة س ِّواو ومِِّّا نحوهِِّّا والهمِِّّزة وبينِِّّت عثمتهِِّّا

ومواضِِّّو ورودهِِّّا واعرابهِِّّا والخِِّّثف فِِّّي العيِِّّف فِِّّي (أم) وبينِِّّت جِّواز حِِّّذف الهمِِّّزة

وحِِّّذف (أم) مِِّّو معيوفهِِّّا وبينِِّّت صِِّّور ورودهِِّّا فِِّّي الق ِّرآن ،الِِّّم بينِِّّت السِِّّر بِِّّين
قسمي (أم) المتصلة.
وتناولِِّّت فِِّّي المبحِِّّث الالِِّّاني (أم) المنقيعِِّّة،وعرفت بهِِّّا وبينِِّّت عثمتهِِّّا وصِِّّور

ورودها في القرآن الكريم وتقديرها .الم بينت احتمال (أم) لثتصال واالنقيِّا وتحويِّل
(أم) المتصلة إل منقيعة ،الم بينت إعراب (أم) المنقيعة.
وتناولِِّّت فِِّّي المبحِِّّث الالالِِّّث (أم) ال از ِِّّدة ،الِِّّم أعقبِِّّت ذلِِّّم بخاتمِِّّة بينِِّّت فيهِِّّا أهِِّّم

النتا ج التي توصل إليها البحث.
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أقسام أم في القرآن الكريم
تأتي ( أم) في العربية عل أربعة أوج هي(:)1
 ِّ1المتصلة
 ِّ2المنقيعة
 ِّ3ال از دة
 ِّ4المعرفة
والِِّّذو ورد مِِّّن أقسِِّّامها فِِّّي القِِّّرآن الكِِّّريم المتصِِّّلة والمنقيعِِّّة وال از ِِّّدة علِِّّ
خِِّّثف ،أمِِّّا المعرفِِّّة فلِِّّم تِِّّرد فِِّّي الق ِّرآن الكِِّّريم وسنسصِِّّل القِِّّول فِِّّي أقسِِّّامها عل ِّ

النحو ا تي:

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

فِِّّي االسِِّّتسهام علِّ وجهِِّّين ،علِّ معنِّ أيهمِِّّا وأيهِِّّم ...وذلِِّّم قولِِّّم أزيِِّّد عنِِّّدم أم
مد ٍ أن عنده أحدهما ،نم إذا قلِّت :أيُّهمِّا
عمرو ،وأزيدا لقيت أم بش ار ؟ فأنت اآلن ّ
مد أن المسؤول قد لقي أحدهما أو أن عنِّده أحِّدهما ،إال
عندم ،وأيَّهما لقيت فانت ّ
أن علمِِّّم قِِّّد اسِِّّتوا فيهمِِّّا ال تِِّّدرو أيهمِِّّا هِِّّو ....ومِِّّن هِِّّذا البِِّّاب قولِّ  :مِِّّا أبِِّّالي

علي أبش ار كلمت أم زيدا ،كما تقول ما أبِّالي ايهمِّا لقيِّت،
أزيدا لقيت أم عم ار وسواو َّ
وانمِّا جِِّّاز حِِّّرف االسِِّّتسهام ههنِّا نِِّّم سِِّّويت ا مِِّّرين عليِّم كمِِّّا اسِِّّتويا حِِّّين قلِِّّت

أزيِِّّد عنِِّّدم أم عمِِّّرو )) ( .)2وسِِّّميت متصِِّّلة ّن مِِّّا قبلهِِّّا ومِِّّا بعِِّّدها ال يسِِّّتغن
بِِّّأحدهما عِِّّن اآلخِِّّر ،وقيِِّّل ّنهِِّّا اتصِِّّلت بِِّّالهمزة حت ِّ صِِّّارتا فِِّّي إفِِّّادة االسِِّّتسهام
بمالابة كلمة واحدة ،وتسم المعادلِّة لمعادلتهِّا الهمِّزة فِّي النِّو ا ول والتسِّوية فِّي

النو الالاني (.)3
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أقسام (أم) المتصلة:
بين ِِّّا فيم ِِّّا س ِِّّب أقس ِِّّام (أم) المتص ِِّّلة وسنسص ِِّّل الق ِِّّول ف ِِّّي قس ِِّّميهما
ق ِِّّد ّ
وورودهما في القرآن الكريم.
 ِّ1أم المسبوقة بهمزة يراد بها وبِّ (أم) التعيين:
أو نهِّا لتسصِّيل مِّا
وهي التي تكون معادلة لهمِّزة االسِّتسهام وتِّأتي علِّ تقِّديرّ ،
(أو) فهي بمنزلة أيهما وأيهِّم ( ،)4ومِّن ذلِّم قولِّم :أزيِّد عنِّدم أم عمِّرو ؟
أجملت
ّ
أن عنده أحِّدهما ،نم إذا قلِّت أيهمِّا عنِّدم
و :أزيدا لقيت أم بش ار ؟ فأنت اآلن مد ٍّ ّ
وأيهما لقيت فأنت مد ُّ أن المسؤول قد لقِّي أحِّدهما أو عنِّده أحِّدهما ،إال أن علمِّم
قد استوا فيهما ال تدرو أيهما هو ،وال يجوز اإلجابة معها بنعم أو ال فالجواب يكِّون

بالتعيين،فيقال زيد أو عمرو أو بشر (.)5

وال تعِِّّادل (أم) هِِّّذه إال بِِّّالهمزة وانمِِّّا جعلوهِِّّا معادلِِّّة للهمِِّّزة مِِّّن دون هِِّّل ومت ِّ
وكيف ّن الهمزة هِّي أم البِّاب والسِّؤال بهِّا اسِّتسهام بسِّيي ميلِّ ميِّر مق ّيِّد بوقِّت
وال حال ،واالستسهام بغيرها استسهام مركب مقيِّد إمِّا بوقِّت كِِّّ ( متِّ ) أو بمكِّان كِِّّ (
أيِِّّن) وامِّا بحِِّّال كِِّّ (كيِِّّف) ،وامِّا بنسِّ ٍ
ِّبة كِِّّ (هِِّّل) فِِّّي نحِِّّو هِِّّل زيِِّّد عنِِّّدم ؟ ولِِّّهذا
ّ
ّ
()6
اليقال كيف زيِّد أم عمِّرو وال أيِّن زيِّد أم عمِّرو وال متِّ زيِّد أم عمِّرو  ،ومِّو هِّذا
فقد وردت (هل) بمعن الهمزة في قول صِّل ا

عليِّ وسِّلم (( هِّل تزوجِّت بكِّ ار أم

اليبِِّّا ))( ،)7وال تِِّّأتي (أم) معادلِِّّة للهمِِّّزة إال بالث الِِّّة شِِّّروي :احِِّّدهما؛ أن تعِِّّادل همِِّّزة
االستسهام ،والالِّاني؛ أن يكِّون السِّا ل عنِّده علِّم بأحِّدهما ،والالالِّث؛ أال يكِّون بعِّدها
جملة من مبتدأ وخبر؛ نحو قولِّم :أزيِّد عنِّدم أم عمِّرو عنِّدم ،فقولِّم بعِّدها عمِّرو

عندم يقتضي أن تكون منسصلة ولو قلت أم عمرو من مير خبر كانت متصلة (.)8
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صور ورودها في القرآن الكريم:
تقو (أم) المعادلة بين مسردين متعايسين متوسيا بينهما ما اليسأل عن نحو:

أمحمد فاز أم محمود ؟ فالمراد تعيين واحِّد مِّن االالنِّين وقِّد توسِّي بينهمِّا أمِّر لِّي

موضو االستسهام ن أمر معروف للمِّتكلم وهِّو السِّوز أمِّا المجهِّول الِّذو يريِّد أن
يعرف فهو السا ز(،)9ومن قول تعال  {:أَأَنتُمْأأَََْتْأأأَ األَّت أأ } (البقِّرة ،)141ومنِّ قولِّ
تعال  { :أَأَنُمْأأَشَدُّأخََْقاًأأَ األّسَّمَاءأبَنَاهَا }(النازعات.)11() 27
وتقِِّّو بِِّّين مسِِّّردين مِِّّو تِِّّأخر شِِّّيو اليسِِّّأل عن ِّ المِِّّتكلم

()11

ومن ِّ قول ِّ تعِِّّال :

{ وَإانأأَدرايأأَقَرايبٌأأَ أبَعِيدٌأمَّاأتموَْدأونَ } (ا نبيِّاو ،)119فالسِّؤال فِّي آيِّة النازعِّات
عن المسند إلي ولم يسال عن المسند ،وفي الالانية بالعكِِّّ

فوسِّي مِّاال يسِِّّأل عنِّ

في ا ول وهو( اشِّد خلقِّا) وأخِِّّر فِِّّي الِِّّالانية وهِِّّو (مِّا توعِّدون) وذلِّم الن شِِّّري

المعادلة م أن يليها احد ا مِّرين ،الميلِّوب تعيِّين احِّدهما ويلِّي أم المعادلِّة اآلخِّر
ليسهم السامو من أول ا مر الشيو المراد تعيين (.)12

فقولم بعدها عمرو عندم يقتضِّي أن تكِِّّون منسصِّلة ولِّو قلِّت أم عمِّرو مِّن

ميِِّّر خبِِّّر كانِِّّت متصِِّّلة ( .)13وتق ِِّّو أيضِِّّا بِِّّين جملتِِّّين فعليتِِّّين ليسِِّّتا فِِّّي تأويِِّّل

مِّسردين ومِّن ذلم قِّول زياد بن منقذ (:)14
ِ
فأرقني
فقمت للييف مرتاعاً ّ

س َرت أم عادني حلم
فقلت أه َي َ

الن ا رجِِّّك كِِّّون هِِّّي الواقعِِّّة بعِِّّد الهمِِّّزة فِِّّاعث بسعِِّّل محِِّّذوف يسسره(سِِّّرت)

ن همِِّّزة االسِِّّتسهام بالسعِِّّل أولِِّّ  ،مِِّّن حيِِّّث أن االسِِّّتسهام عمِِّّا يشِِّّم فيِِّّ  ،وهِِّّو

ا ح ِِّّوال نهِِّّا متجِِّّددة وأمِِّّا عِِّّن الِِّّذوات فق ِِّّليل

()15

وممِِّّا ورد مِِّّن ذلِِّّم فِِّّي الق ِّرآن

ست
ِّترَأ ابت ِأ َأيأم ِ
الكريم قول تعال َ { :ي َُوَلرَىأ ِمنَأل ّْقَو اأمِنأسأوءِأ َمتاأ أب ر
فِيألُُّّرَلباأأَالَأسَاءأمَاأيَح

ست أأ
د ُّ
م أأ َْ ََتنأ أهتونأ َأ أ َي أ

ممأونَ } (النحل ،)59وقول تعِّال  { :أَلطَََّتََألََّْيتبَأأَ األتَّذَتعَأِْنتدَأ

لّ ترَّممَناأَْدتتدلًأ } (مِِّّريم ،) 78ومنِِّّ قولِِّّ تعِِّّال  { :قَتتا َأسَ تنَن مرأأأَقَ تدَقَْْأأَ أممن تَْأمِ تنَأ
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َتتابِبانَ } (النمِِّّل ) 27وفِِّّي الكشِِّّاف صِِّّدقت أم كِِّّذبت إال أن ( كنِِّّت مِِّّن الكِِّّاذبين

ابلغّ ،ن إذا كان معروفا باالنخراي في سلم الكاذبين كِّان كاذبِّا ال محالِّة ،واذا كِّان
كاذبا اتهم بالكذب فيما أخبر ب  ،فلم يوال ب (.)16وتقِّو أيضِّا بِّين جملتِّين مختلستِّين

فعليِِّّة واسِِّّمية أو العكِّ ( ،)17ومِِّّن ذلِِّّم قولِّ تعِِّّال  { :قَتتاّمولأأَئاتَُْنَتتاأباتتاّْحَْرأأَ أأَنتَْأمِتنَأ
لََّّتتاِْيانَ } (ا نبيِِّّاو ،) 55وقول ِّ تعِِّّال  { :وَيَتتو َأيَحِّأ ترأهأْأوَمَتتاأيَعيأ تدأونَأمِتتنأدأوناألََّّ ت ِأ

ستياي َأ } (السرقِّان{ ) 17أَفتَِّرا علَِّ اللَِّّ ِ
ْتَُّولألّ َّ
ْت ََ َُْمْأ ِْ َيتادِيأ َه أَ َّتاءأ َأ أ أهتْأ َ
َف َيقمو مأ َأ َأنتُمْأ َأ ْ
َ َ
ريتدَأ اب َمتنأ ِفتيأل ّْت َر اأ
شتررأ مأ ا
َك ِذباً أَم ِب ِ ِج َّن ٌة ِِ } (سبأ ،) 8وقول تعال َ { :وأَنَّتاأ َّتاأ َنتدرايأ َأ َ
أَ أأَرَلدَأباداْأرَبُّدأْأرَشَدلً } (الجِّن ،) 11وعادلِّت بِّين اسِّميتين()18؛ مالِّل قِّول ا سِّود

بن يعسر (:)19
لعمر َم ما أدرو وان كنت داريا

شعيث بن ٍ
سهم أم شعيث بن ِ
منقر

ويمكننا أن نجعل من قول تعال  { :وَيَو َأيَحِّأرأهأْأوَمَاأيَعيأدأونَأمِنأدأوناألََّّت ِأفَيَقمتو مأ
أَأَن تُمْأأَْْ تَََُْمْأِْيَتتادِيأهََأَّتتاءأأَ أهأتتْأَْتتَُّولألّسَّ تياي َأ } (السرقِِّّان ،) 17إذا جعلنِِّّا انِِّّتم وهِِّّم
مبتد ين ،وكذلم قول تعال  { :أَأَنُمْأتَذَْمقمونَ أأأَ أنَحنأألّْذَاِّقمونَ } (الواقعة ،) 59وعادلت
(أم) بِِّّين مسِِّّرد وجملة،ومن ِّ قول ِّ تعِِّّال {أ وَإانأأَدرايأأَقَراي تبٌأأَ أبَعِي تدٌأمَّتتاأتموَْ تدأونَأ }
(ا نبياو.) 119
 ِّ2أم المسبوقة بهمزة التسوية:
وهي التي تكون مسبوقة بهمِّزة التسِّوية ويتقِّدمها والهمِّزة لسوِّة (سِّواو) ومِّا

أبِّالي وليِّت شِّعرو ومِّا أدرو ،قِّال سِّيبوي  (( :ومِّن هِّذا البِّاب قولِّ مِّا أبِّالي أزيِّدا

علي أبش ار كلمت أم زيِّدا كمِّا تقِّول:مِّا أبِّالي أيهمِّا لقيِّت وانمِّا
لقيت أم عم ار وسواو ّ
مِّا
جاز حرف االستسهام ههنا ّنِّم س ِّّويت بِّين ا مِّرين عليِّم ...ومالِّل ذلِّم
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أدرو أزيد الَ ّم أم عمرو وليت شعرو أزيد الَِّ ّم أم عمِّرو...وتقِّول :مِّا أدرو أقِّام أم قعِّد
إذا أردت مِِّّا أدرو أيهمِِّّا كِِّّان وتقِِّّول:مِِّّا أدرو أقِِّّام أو قعِِّّد،إذا أردت أ ّنِّ لِِّّم يكِِّّن بِِّّين
قيامِّ وقعِِّّوده شِِّّيو))( .)21واقتصِِّّر الرضِِّّي ( )21عل ِّ وقوعهِِّّا بعِِّّد لسوِِّّة سِّواو ومِِّّا
أبالي وقِّال الخضِّرو ((:وأم الواقعِّة بعِّدما أدرو ونحِّو كِّث أعلِّم وليِّت شِّعرو فليلِّب

التعين،كمِِّّا قِِّّال الِِّّدماميني ال التسِِّّوية أو مِِّّا أدرو جِّواب هِِّّذا االسِِّّتسهام ...بِِّّل مِِّّال

أن مِّا بعِّد مِّا أبِّالي كِّذلم بِّدليل تعليقهِّا السعِّل عِّن لسوِّة جِّزأو الجملِّة
بعضهم إل ّ
بعده مو أن متعد بنسس )) (.) 22
وعثمِِّّة (أم) هِِّّذه أن تكِِّّون متوسِِّّية بِِّّين جملتِِّّين خبِِّّريتين قبلهمِِّّا مع ِّا هم ِّزة

التسِِّّوية وكلتِِّّا الجملتِِّّين صِِّّالحة ن يحِِّّل محلهِِّّا هِِّّي وا داة التِِّّي تسِِّّبقها مصِِّّدر

مؤّول من هِّذه الجملِّة فهمِّا جملتِّان فِّي تأويِّل مسِّردتين وبِّين المسِّردين واو عايسِّة
تغني عن (أم) (.)23

وتقو (أم) هذه بين جملتين فعليتين ووردت في القِّرآن الكِّريم فِّي قولِّ تعِّال { :

سَوَلءٌأ َََْتيداْأأَأَنتعَرتَدأْأأَ أَّتْأتمنتعِرهأْأالَأيأَمِنأتونَأ } (البقِّرة) 6؛ أو اإل نِّذار وعدمِّ سِّواو
( ،)24وقول تعال  { :سَوَلءأَََْينَاأأَئَزاْنَاأأَ أقَيَرنَاأمَاأَّنَاأمِنأمَّحِيص } (إبراهيم ،)21وقول

ِّن الِّو ِ
ين } (الشِّعراو .)25( ) 136وقِّد
س َِّواو َعلَي َنِّا أ ََو َعو َ
اع ِو َ
ِّت أَم لَِّم تَكِّن م َ َ
تعال َ { :
عل الزمخشرو عل هذه اآلية بقول (( فا ّنم لو قلِّت :لِّو قيِّل :أ وعوِّت أم لِّم تعِّو
كِِّّان أقصِِّّر والسعِِّّل واحِِّّد .قلِِّّت :لِِّّي

المعن ِّ بواحِِّّد وبينهمِِّّا فِِّّر الن الم ِّراد س ِّواو

علينا أفعلِّت هِّذا السعِّل الِّذو هِّو الِّوعو أم لِّم تكِّن أصِّث مِّن أهلِّ ومباشِّرت فهِّو

أبلغ في قلة اعتدادهم بوعو من قولم أم تعو))(.)26
وتعادل بين جملتين اسميتين ،كقول الشاعر(:)27
بعد
فقدو مالكاً
ولست أبالي َ
َ
ولم يرد شيو من ذلم في القرآن الكريم.

أموتي ٍ
اآلن واقو
ناو أم هو َ
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وعادلت بين جملة فعليِّة وجملِّة اسِّمية كمِّا فِّي قولِّ تعِّال  { :سَتوَلءأَََْتي

مْأ

أَدََْوتممأوهأْأأَ أأَنُمْأقَامُِمونَ } (ا عراف ،) 193وفي الكشاف (( فان قلت هث قيِّل :أم
ص َمتم ولم وضعت الجملة االسمية موضو السعلية ؟ قلِّت نهِّم كِّانوا إذا حِّزبهم أمِّر
َ
دع ِّوا ا دون أصِِّّنامهم ،كقول ِّ تعِِّّال {وَإابَلأمَ ت َّألّنَّتتاَُأْم تررأ } (الِِّّروم ،) 33فكانِِّّت
حالهم المستمرة أن يكونوا صامتين عن دعوتهم ،فقيل :إن دعِّوتهم لِّم تستِّر الحِّال

بين إحداالكم دعا هم وبين ما أنتم علي من عادة صمتكم عن دعا كم))(.)28

وجاوت (أم) المتصلة بعد ( إن أدرو ) و (الندرو) في الِّثث آيِّات ،هِّي قولِّ

تعال  { :وَإانأأَدرايأأَقَرايبٌأأَ أبَعِيدٌأمَّاأتموَْدأونَ } (ا نبياو) 119وقول تعال {:قمت ْأإانأ
أَدرايأأَقَرايبٌأمَّاأتموَْدأونَأأَ أيَجعَ مأَّ أأرَبريأأَمَدلً }(الجن)25وقول تعال {:وَأَنَّتاأَّتاأنَتدرايأ
ِّك
أَشَتررأأمرايتدَأبامَتتنأفِتيأأ لّْت َر اأأَ أأَرَلدَأباداتْأرَبُّدأتتْأرَشَتدلًأ } (الجِِّّن.)11وهِّذه اآليِِّّات يصِّ ّ

فيهِِّّا التقِِّّديران،عل تقِِّّدير الهمِِّّزة المغنيِِّّة عِِّّن (أو) وعل ِّ تقِِّّدير اس ِِّّتواو ا م ِِّّرين،
والذو يثحو أن اليقو بعد سواو إال الجملة السعليِّة التِّي فعلهِّا مِّا

 ،قِّال الرضِّي:

((لذلم استهجن االخسش عل ما حك أبو علي فِّي الحجِّة أن يقِّو بعِّدها االبتدا يِّة

علي أو ما أبالي أدرهم مالم أم دينار ،أال ترا إل إفادة الماضي في مالل
نحو سواو ّ
أمِّا قولِّ تعِِّّال  {:سَتوَلءأَََْتتي مْأ
معنِّ المسِِّّتقبل ومِِّّا ذلِِّّم إال لتضِّ ِّّمن معنِّ الشِِّّري و ّ
أَدََْوتممأوهأْأأَ أأَنُمْأقَامُِمونَ }،فلتقدم السعلية واال لم يجز .كذلم استقبك االخسش وقِّو

ِّي أتقِِّّوم أم تقعِِّّد ..لكِِّّون إفِِّّادة الماضِِّّي معنِِّّ
المضِِّّار بعِِّّدهما نحِِّّو :سِِّّو ٌ
او علِّ ّ
االسِِّّتقبال أدل علِّ إرادة معنِّ الشِِّّري في ِّ  ،قِِّّال أبِِّّو علِِّّي وممِِّّا يِِّّد ّل عل ِّ مِِّّا قال ِّ
أن مِِّّا جِِّّاو فِِّّي التنزيِِّّل مِِّّن هِِّّذا النحِِّّو عل ِّ مالِِّّال الماضِِّّي )) (.)29وقِِّّال
االخسِِّّش ّ

ِّي أقمِّت أم قعِّدت ،ويجِّوز
السراو(( :وعلِّ هِّذا أكالِّر كِّثم العِّرب أن يقولِّوا سِّو ٌ
او عل ّ
علي أقمت أم أنت قاعد))(.)31
سواو ّ

-
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الخثف في العيف بِّ (أو) مو سواو:

إن توضيك هذه المسِّألة يقتضِّي أن نقِّدم أنموذجِّا إعرابيِّا ،قِّال الخضِّرو فِّي

او علينا أجزعنا أم صِّبرنا))؛ أعِّرب الجمهِّور سِّواو خبِّ ار مقِّدما
حاشيت  (( :قول سو ٌ
الن الجِّار
او علينِّا أو عكسِّ ّ
عن الجملة بعده لتأولها بمصدر أو جزعنا وصبرنا سِّو ٌ
المتعل بسواو ليسوغ االبتداو ب وجعلوه مِّن مواضِّو سِّبم الجملِّة بِّث سِّابم كقولِّ
تعِِّّال  { :هَ تعَلأيَتتو أأيَن َ تَأأ }(الما ِِّّدة ،) 119ممِِّّا أضِِّّيف في ِّ الوِِّّرف إل ِّ الجملِِّّة ،و((
()31

تسمو بالمعيدو خير مِّن أن تِّراه ))

ممِّا أخبِّر فيِّ عِّن السعِّل بِّدون تقِّدير (أن)

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

باستواو ا مرين في الحكم بجامو اسِّتواو المسِّتسهم عنهمِّا فِّي عِّدم التعيين،فِّالكثم
معها خبر الييلب جوابا ،ولذا لم يلزم تصدير مابعدها فجِّاز كونِّ مبتِّدأ مِّؤخ ار وعلِّ

لحِِّّن فِِّّي
هِّذا فيمتنِِّّو بعِّدها العيِِّّف بِِّّ (أو) لعِِّّدم انسِّثخها عِِّّن ا حِّد كِِّّ (أم) ،ولِّذا ّ
او كِِّّان كِِّّذا أو كِِّّذا وص ِّواب أم لكِِّّن نقِِّّل الِِّّدماميني عِِّّن
المغنِِّّي قِِّّول السقهِِّّاو س ِّو ٌ
السيرافي أن أو ال تمتنو في ذلم إال مو ذكر الهمزة ال مو حِّذفها ،وهِّذا نِّص صِّريك

يصحك كثم السقهاو.

وأما التنافي المذكور فيتخلص من بما اختاره الرضي من أن سواو خبر مبتِّدأ

محِِّّذوف أو ا م ِّران س ِّواو ،والهمِِّّزة بمعن ِّ إن الشِِّّريية لِِّّدخولها عل ِّ مِِّّالم يتعِِّّين

وحذف جوابهِّا للدال لِّة عليِّ وأتِّي بهِّا لبيِّان ا مِّرين أو إن قمِّت أو قعِّدت فِّا م ارن
سواو فِّ (أم) لبحد كِّ(أو) والجملة مير مسِّبوكة ...واذا تأملِّت ذلِّم علمِّت انِّ علِّ

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

المقِِّّدر كالالاب ِّت عل ِّ أن التسِِّّوية ..مسِِّّتسادة مِِّّن س ِّواو ال مِِّّن الهمِِّّزة وانمِِّّا سِِّّميت
همزة التسوية لوقوعها بعد ما يدل عليها وحين ذ فاإلشكال في اجتما (أو) مو سِّواو

ال الهمِِّّزة ( .)32وقِِّّد صِِّّحك بع ِّ
بقراوة ابن محيصن

()34

النحِِّّاة

()33

اجتمِِّّا (أو) وهمِِّّزة التسِِّّوية مسِِّّتدال

{ سَوَلءٌأَََْيداْأأَأَنعَرتَدأْأأَ أَّتْأتمنتعِرهأْأالَأيأَمِنأتونَأ} (البقِّرة.) 6

وأعرب أبو الحسن االخسش

()35

عل أن سِّواو متضِّمنة معنِّ المشِّت فهِّي بمعنِّ

-
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متساو والمصدر فِّي موضِّو الساعِّل .وقِّد قِّرر مجمِّو اللغِّة العربيِّة فِّي القِّاهرة قِّ ار ار

نميِّل إليِّ جِّواز اسِّتعمال سِّواو مِِّّو (أم) والهمِّزة وبغيرهِّا واسِِّّتعمال (أو) مِّو الهمِِّّزة

ِّي
ِّي أحض ِِّّرت أم مب ِِّّت ،وس ِِّّواو عل ِّ ّ
وبغيره ِِّّا عل ِِّّ نح ِِّّو التعبي ِِّّرات اآلتي ِِّّة س ِِّّواو عل ِّ ّ
علي حضرت أو مبِّت،إال أن
علي حضرت أم مبت ،وسواو ّ
أحضرت أو مبت ،وسواو ّ
ا كالر السصيك في استعمال الهمزة وأم في أسلوب سواو (.)36

حذف الهمزة

أجاز سيبوي

ابن محيصن

()38

()37

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

{ سَتوَلءٌأَََْتيداْأَأَنتعَرتَدأْأأَ أَّتْأتمنتعِرهأْأ } (البقِّرة)6وعليِّ قِّول عمِّران

بن حيان (:)39
ٍ
كمعشر
فأصبحت فيهم آمنا ال

أتوني فقالوا من ربيعة أم مضر

أو :أمن ربيعة أم مضر .وقول عمر بن أبي ربيعة(:)41
الجمر أم بالمان
رمين
ٍ
بسبو َ
َ

لعمر َم ما أدرو وان كنت داريا
يعني أبسبو ومن قول ا سود بن يعسر (:)41
لعمر َم ما أدرو وان كنت داريا
ويريد بذلم أشعيث.

شعيث بن ٍ
بن ٍ
منقر
سهم أم شعيث ٌ

ولم يعد ابن مالم ذلم ضرورة ،وانما اشتري امِّن اللِّب
()43

أجاز ا خسش

فِّي جِِّّواز ذلِّم ( ،)42وقِِّّد

حِّذف الهمِّزة فِّي االختيِّار وان لِّم يكِّن بعِّدها (أم) وجعِّل مِّن ذلِّم

قولِِّّ تعِِّّال  { :وَتَِْتتنَأنِعمَتتُنأتَمأنُّدَ تتاأَََْتتيَّأ } (الش ِِّّعراو ،)22وقِِّّال اب ِِّّن مال ِِّّم (:)44وأق ِِّّوا
االحتجِِّّال إل ِِّّ ماذهِِّّب إليِِّّ ا خس ِِّّش قِِّّول رسِِّّول ا

( صِِّّل ا

عليِِّّ وس ِِّّلم ):

-
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(( وان زنِِِّّّ وان سِِِّّّر ؟ فقِِِّّّال :وان زنِِِّّّ وان سِِِّّّر )) ()45؛ أراد أو إن زنِِِّّّ وان
سر .

حذف (أم) المتصلة مو معيوفها وما عيست علي :

ورد فِِّّي كِِّّثم العِِّّرب حِِّّذف (أم) المتصِِّّلة مِِّّو معيوفهِِّّا،وهو مِِّّن النِِّّادر الِِّّذو

اليقا

علي (،)46ومن قول الشاعر (:)47

دعاني إليها القلب إ ّني ِ
مرِه
مي.
يريد بذلم :أم ّ
وقِِّّد أجِِّّاز بعِّ

أرشد يثبها
سميوٌ فما أدرو
ٌ

العلمِِّّاو حِِّّذف معيوفهِِّّا فقِِّّي وجعلِّوا منِّ قولِّ تعِِّّال {:أأَفَََتتاأ

تميصِرأونَأ}(الزخرف )51والتقدير أم تبصرون الم يبدأ بِّ( أنا خير ) وقِّال ابِّن هشِّام( :
وهذا بايل إذ لم يسمو حذف معيوفها بدون عايسة وا ّنما المعيوف جملة ( أنِّا خيِّر

أن ا صِّل :أم تبصِّرون ،الِّم أقيمِّت
) ووج المعادلة بينهِّا وبِّين الجملِّة التِّي قبلهِّا ّ
االسمية مقام السعلية والسِّبب مقِّام المسِّببّ ،نِّ إذا قِّالوا لِّ أنِّت خيِّر كِّانوا عنِّده

()51

()48
عد سيبوي والمبرد (أم) في هذه اآلية منقيعة(،)49وأجازالزمخشرو
بصراو) .وقد ّ

حِِّّذف ماعيسِِّّت علي ِّ (أم) فقِِّّال فِِّّي{أَ أممن تُمْأشأ تدَدَلءأ} (البقِِّّرة )133يجِِّّوز كِِّّون (أم)
متصلة عل أن الخيِّاب لليهِّود وحِّذف معادلهِّا أو أتِّدعون علِّ ا نبيِّاو اليهوديِّة

وجوز ذلم الو احدو ..أم كنتم شهداو وقِّدر أبلغكِّم ماتنسِّبون إلِّ
أم كنتم شهداو ؟ ّ
يعقوب من إيصا بني باليهودية أم كنتم شهداو (.) 51

السر بين قسمي (أم ) المتصلة:

يستر القسمان من أربعة أوج (:) 52

أولهما والانيهما :أن الواقعة بعد همزة التسِّوية التسِّتح جوابِّا؛ ّن معناهِّا لِّي
عل ِّ االسِِّّتسهام ،وأن الكِِّّثم معهِِّّا قابِِّّل للتصِِّّدي والتكِِّّذيب ن ِّ خبِِّّر ،وليسِِّّت تلِِّّم
كِِّّذلمّ ،ن االسِِّّتسهام عل ِّ حقيقت ِّ  .والالالِِّّث وال اربِِّّو :أن الواقعِِّّة بعِِّّد همِِّّزة التسِِّّوية
التقو إال بين جملتين وال تكون الجملتان معهما إال في تأويل المسردين.
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المبحث الالاني :أم المنقيعِّة:
أم المنقيعة :هِّي التِّي تقِّو فِّي الغالِّب بِّين جملتِّين مسِّتقلتين فِّي معناهمِّا،
لك ّل منهمِّا معنِّ خِّاص يخِّالف معنِّ اآلخِّر ،وال يتوقِّف أداو احِّدهما وتمامِّ علِّ

بين المعنيين مايجعِّل احِّدهما جِّزوا مِّن الالِّاني وهِّذا هِّو السِّبب

أداو ا خرا ،فلي

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

االبتداو ال يدخل إال عل جملة ،إال أن ابن مالم جعلها عايسِِّّة للمسِِّّرد فِِّّي التسِّهيل

(.)54

عثمة (أم) المنقيعة:
التقو (أم) المنقيعة بعد همِّزة التِِّّسوية وال بعِّد همِّزة االسِّتسهام التِّي ييلِّب بهِّا
وبِّ (أم) التعيين
 -1الخبر المح

()55

وانما تقو بعد نو  ،مما يأتي:

 :كقولِّ تعِّال فِّي الكسِّار { :وَإابَلأتمََُْتنأَََْتيداْأَيَاتمنَتاأبَيرنَتأاتٍأقَتا َألَّّتعِينَأ

مَ َرأولأَِّْحَْرأَّمَّاأئَاءهأْأهَعَلأسِحرٌأمُّيانٌأأَ أيَقموّمونَألفَُْرَلهأأ}(ا حقاف  ) 8-7أو بل يقولون
افتراه فقد وقعت أم بين جملتين همِّا ( :هِّذا سِّحر مبِّين ) و ( يقولِّون افتِّراه ) وكِّل

واحدة منهما مسِّتقلة بمعناهِّا عِّن ا خِّرا ومِّن الممكِّن عنِّد االكتسِّاو بهِّا أن تِّؤدو
معنِّ كِِّّامث ،و (أم) هنِِّّا بمعنِّ (بِِّّل) الدالِِّّة علِّ اإلضِّراب المحِّ

معن آخر (.)56

الِِّّذو اليشِِّّارك

 -2بعد أداة االستسهام مير الهمِّزة كقولِّ تعِّال  {:قمت ْأهَت ْأيَستَُوايألَْْمَتنأوَلّْيَصِتمأأأَ أ
هَت ْأتَستَُوايألّ َُّممَتاتأأوَلّنُّتتورأأ }(الرعِّد،)16والشِِّّأن فِّي هِِّّذه اآليِِّّة كسِِّّالستها فِِّّي الدال لِِّّة
عل اإلضراب المح

(.)57

 -3بعد همزة ليست للتسوية وال ليلب التعيِّين وانمِّا لنِّو مِّن أنِّوا االسِّتسهام ميِّر
الحقيقي معناه اإلنكار والنسي كقول تعال  { :أََّدأْأأَرئأ نأيَمِّأونَأبادَاأأَ أَّدأْأأَيدٍأيَيطِِّأتونَأ

-

أم في القرآن الكريم
-555

مجلة جامعة االنبار للغات واآلداب

العدد1 /

لسنة9002 /

بادَ اأأَ أَّدأتْأأَْتيأنٌأيأيصِترأونَأبادَتاأأَ أَّدأتْأَبَلنٌأيَستمَعأونَأ} (ا عِّراف ‘) 195فاالسِّتسهام هنِّا
مير حقيقي.
 -4بعِّد همِّزة االسِّتسهام ميِّر حقيقِّي يِّراد منِّ التقريِّر أو الحكِّم علِّ الشِّيو بأنِّ
الابت مقرر وأمر واقو ( ،)59فقولِّ تعِّال { :أَفِتيأقمَمتوباداْأمَّترَ ٌأ َأ األرتَتابأولأأَ أيَذَتافمونَأأَنأ
يَحِيفَألََّّ أأَََْيداْأوَرَسأوّم أأبَ ْأأموَّتِنَأهأْأألّ َّاِّمأونَأ}(النور.)51
ما قبلها كِّ ( أزيِّد عنِّدم أم ال ؟ ) نِّ

 -5وتقو مو الهمزة إذا كان ما بعدها نقي

إذا اقتصر عل ا ول أجيب بنعم أو ال فلم يستقر السؤال إل الالاني وانما يِّذكر لبيِّان
ان عر

ل وِّن االنتسِّاو فاسِّتسهم ضِّاربا عِّن الالبِّوت ولِّوال ذلِّم لضِّا قولِّ أم ال

بث فا دة (.)61

صور ورود (أم) المنقيعة في القرآن الكريم:
جِِّّاوت (أم) المنقيعِِّّة فِِّّي الق ِّرآن الكِِّّريم أكالِِّّر مِِّّن أم المتصِِّّلة حيِِّّث جِِّّاوزت

الضِّعف ( ،)61وأكالِِّّر هِِّّذه المواضِّو جِِّّاوت بعِِّّد ميِّر االسِِّّتسهام ،إذ وردت فِِّّي خمِِّّ

ستمَاوَلتِأوَلَْر اأ َو َمتاأ
والثالين آية ()62؛ منها قولِّ تعالِّ َ { :أ َّتْأتَع ََتْأ َأنَّألَّت َأ َّت أأ أم َْتنأألّ َّ
َّ

مْأمرنأدأوناألَّ ِأمِنأوَِّيٍّأوَالَأنَصِتمٍأ،أ أَ أتمرايتدأونَأأَنأتَست َّمولْأرَسأتوَّ

 ،)118وقول تعال  { :إانَّألَّ َألقطَ َنأَّ

مْأ} (البقِّرة ِِّّ117

مْأألّدرينَأفَالَأتَمأوتمنَّأإَالَّأوَأَنُمْأمُّسَِمأونَ،أأَ أممنُمْأ

شأدَدَلء }( البقرة )133،132وقول تعال { :أ وَلَّ أأيَددِيأمَتنأيََِّتاءأأإاَّتنأقِترَلٍُّأمُّستَُقِيْأ أ،أأ
{أَ أمَسِيُمْأأَنأتَدخأَمولْألّْجَنََُّ }البقرة.)214،213
ووردت (أم) المنقيعة بعد همزة االسِّتسهام اإلنكِّارو أو التقريِّرو وال تِّأتي بعِّد

االستسهام الحقيقي وال تقدر بِّ ( أو) ( ،)63وقد جاوت في الثث عشرة آيِّة( ،)64ومنهِّا
قول تعال  { :أََّدأْأأَرئأ نأيَمِّأونَأبادَاأأَ أَّدأتْأأَيتدٍأيَيطِِّأتوأنَأبادَتاأ } (ا عِّراف ،) 195وقولِّ
تعِِّّال  { :أَفَت َمِنُمْأأَنأيَذْسِتفَأبا

متتْأئَانِتبَألّْيَتررأأَوأيأرسِت َأَََْتتي

مْأمَاقِتتياًأْمتَّْأالَأتَجاتدأولْأَّ

متتْأ
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وَمِتتيالً }(اإلس ِّراو ،) 68وقول ِّ تعِِّّال  { :أَفَََتتْأيَ تدَّبَّرأولألّْقَتتو َأأَ أئَتتاءهأْأمَّتتاأَّتتْأيَ ت ْتِأَبَ تاأءهأْأأ
لّْ ت َوَِّّنَ }(المؤمنِِّّون ،) 68وجِِّّاوت بعِِّّد (مِِّّا ) االسِِّّتسهامية فِِّّي آيتِِّّين ،منهِِّّا قولِِّّ
تعِِّّال  {:وَتَ َقَّ تدَألّطَّي ترَأفَقَتتا َأمَتتاأِّ تيَأَّتتاأأَرَىألّْدأدهأ تدَأأَ أمَتتانَأمِ تنَألََّْتتا ِيانَأ}(النمِِّّل،)21و{:
أَرأونِيأمَابَلأخَََقمولأمِنَألّْ َر اأأَ أَّدأْأشِركنأفِيألّسَّمَاوَلتِ}(ا حقاف.)4
وج ِِّّاوت (أم) المنقيع ِِّّة بع ِِّّد اس ِِّّتسهامين (م ِِّّا) و (كيِِِّّّف) ،وذل ِِّّم ف ِِّّي قول ِِّّ
تعال {:مَاأَّ

مْأمَيفَأتَح

ممأونَ،أ أَ أَّ

مْأمَُِابٌأفِي ِأتَدرأسأتونَأ}(القلِّم ،) 37،36وجِّاوت

بعِِّّد (هِِّّل) وبعِِّّدها (هِِّّل) نحِِّّو قول ِّ تعِِّّال  { :قم ت ْأهَ ت ْأيَس تَُوايألَْْمَتتنأوَلّْيَصِ تمأأأَ أهَ ت ْأ
(م ِّن)
(م ِّن) االسِِّّتسهامية وبعِِّّدها َ
تَس تَُوايألّ َُّممَتتاتأأوَلّنُّتتورأأ }(الرعِِّّد ،)16وجِِّّاوت بعِِّّد َ

االستسهامية فِّي أربِّو آيِّات :منهِّا قولِّ تعِّال  { :هَتاأَنُمْأهَ تَأالءأئَتادَُّْمْأَْتندأْأأفِتيألّْحَيَتا ِأ
لّدُّنْيَاأفَمَنأيأجَادِ مألَّ َأَْندأْأيَو َألّْقِيَامَُِأأَ أمَّنأيَ
تعِِّّال  { :قم ت ْأمَتتنأيَتترممقم

مونأأَََْيداْأوَمِيالًأ}(النساو ،)119وقول

مْأمر تنَألّسَّ تمَاءِأوَلَْر اأأَمَّتتنأيَمَِ تنأألّسَّتتمََأولَْبصَتتارَأ}(يِِّّون 31

)(.)65
ووقعت بعدها(ماذا) االستسهامية

()66

نحو قول تعال  { :مََُّنأإابَلأئَاؤأولأقَتا َأأَمَتعَّبُمْأ

باآيَاتِيأوََّْأتمحِيطمولأبادَاأَِْْماًأأَمَّابَلأممنُمْأتَعمََمونَ }(النمل.) 84
وجِِّّاوت (أم) المنقيعِِّّة بعِِّّد (أم) المتصِِّّلة فِِّّي آيتِِّّين

()67

فِِّّي قول ِّ تعِِّّال  { :قم ت ْأ

َّعَّمَرَيناأمَرَّ َأأَ األْمنثَيَيناأأَمَّاألشَُمَََْأَََْي ِأأَرمَا أألْمنثَيَيناأأَ أممنُمْأشأدَدَلء}(ا نعام،)144
وقول تعال  َََّّ { :أأخَيرٌأأَمَّاأيأِّراممونَ،أأَمَّنأخََََْألّسَّمَاوَلتِأوَلّْ َر َ }( النمل.)61ِّ59
تقدير (أم) المنقيعة:
()68

نقل ابن الشجرو في أمالي إجما البصريين عل تقدير (أم) بِِّّ (بِّل) والهمِّزة

والذو جاو في كتاب سيبوي يالبت عكِّ

ذلِّم (( قلِّت فمِّا بِّال أم تِّدخل علِّيهن

وهي بمنزلة ا لف .قِّال إن (أم) تجِّيو هاهنِّا بمنزلِّة ال بِّل للتحِّول مِّن الشِّيو إلِّ
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ب ِِّّ(بل) .أمِِّّا الكوفيِِّّون فقِِّّالوا إنهِِّّا

بمعن (بل) ،ورجك ابن هشام مذهبهم في المغني( ،)71وقال أبو حيان في االرتشاف:
(( ومِّذهب البصِِّّريين إنهِِّّا تقِِّّدر بِِّّ(بل) والهمِِّّزة ،وذهِِّّب الكسِِّّا ي وهشِِّّام علِّ أنهِِّّا
بمنزلة بل وما بعدها بمالل ماقبلها ...وذهِّب السِّراو إلِّ أن العِّرب تجعِّل أم مكِّان بِّل
الكِّوفيين إلِّ أنهِّا تكِّون بمعنِّ بِّل بعِّد

إذا كان أول الكثم اسِّتسهاما ،وذهِّب بعِّ

االستسهام وبعد الخبر ...وقد تكون بمعن الهمزة إذا لم يتقِّدمها االسِّتسهام والِّ هِّذا

ذهب الهروو ...وذهب أبو عبيدة إل أنها بمعنِّ ألِّف االسِّتسهام وذهِّب إليِّ السِّراو
في بع

المواضو )) (.)72

والذو تبين عند تيبي هذه اآلراو عل القرآن الكِّريم وكِّثم العِّرب أنها تقِّدر بِِّّ (
بل) كما ذهب إلي الكوفيون كالتي في قِّول تعِّال {:أ قم ْأهَ ْأيَسَُوايألَْْمَنأوَلّْيَصِمأأأَ أ
هَت ْأتَستَُوايألّ َُّممَتتاتأأوَلّنُّتتورأ }(الرعِِّّد،)16أو بِِّّل هِِّّل تسِِّّتوو وال يقِِّّدر بِِّّل بِِّّ(أهل)إذ ال
()73

يدخل استسِّهام علِّ استسهام

وقِّول تعال :

مِنأرَّبرألّْعَاَّمِنَ،أأَ أيَقموّمونَألفَُْرَلهأ } يون

{ وَتَ ْصِي َألّْ

َُِاباأالَأرَيبَأفِي ِأ

( .) 38،37فالمعن بل يقولون افتراه عل

اإلنكار ألتوبيخي ولم تحتج إل االستسهام( ،)74ومن ذلم قول الشاعر (:)75
فليت سليم في المنام ضجيعتي
َ

هنال َم أم فِّي جنِّ ٍة أم جنهِّم

أو بل في جهنم وال يقدر بِّل أفِّي جهِّنم إذ ال معنِّ لثسِّتسهام هنِّا نِّ للتمنِّي(.)76
في حين أننا نِّرا أن هنِّام نصوصِّا اليصلِِّّك معهِّا تقِِّّدير بِّل وحِِّّدها كمِّا فِِّّي قِِّّول
تعِّال  {:أَ أَّ أألّْيَنَاتأأوََّ

مْأألّْيَنأونَ }(اليور ) 39إذ لو قدرت بِّ(بل) وحدها كان التقدير

بل ل البنات ولكم البنون وهذا كسِّر محِّ

()77

فِّدل علِّ أنهِّا ب(بِّل) والهمِّزة

ومِّن

ذلم قول العرب (( :إنها إلبل أم شاو )) كأ ّن رأا أشخاصا فغلب علِّ ونِّ أنهِّا ابِّل
فأخبر بحسب ماملب عل ون الِّم أدركِّ الشِّم فرجِّو إلِّ السِّؤال واالسِّتالبات فكأنِّ
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قال :بل أهي شاو وال يجوز تقديرها بِّ(بل) وحدها( ،)78وذهب أبو عبيدة والمبِّرد علِّ
()79

أنها تأتي لثستسهام المجرد

كما في قول ا خيل(:)81

أيت بو ٍ
اسي
كذبت َم عين َم أم ر َ

ِ
ِ
الرباب خياال
الوثم من
مل َ

والمعن ( هل رأيت) ،والذو يبدو أنها تقدر بِّ(بل) والهمِّزة وبِِّّ(بل) وحِّدها بحسِّب مِّا

يقتضي السيا وصحة المعن (.)81
احتمال (أم) لثتصال واالنقيا :

قِِّّد تِِّّرد (أم) محتملِِّّة لثتصِِّّال واالنقيِِّّا ( ،)82ومِِّّن ذلِِّّم قول ِّ تعِِّّال  { :قم ت ْأ
أَتَّذَعْتمْأِْندَألَّ ِأَْددلًأفَََنأيأذَِْفَألَّ أأَْددَهأأأَ أتَقموّمونَأَََْنألَّ ِأمَاأالَأتَعََمأونَأ} (البقرة،)81
فهنِِّّا يجِِّّوز أن تكِِّّون متصِِّّلة ويجِِّّوز أن تكِِّّون منقيعِِّّة مقِِّّدرة ب ِِّّ(بل) والهمِِّّزة وهِِّّو

استسهام إنكارو(.)83

واحتملت االتصال واالنقيا في قول تعال  { :فَاستَُ ُِْداْأأَِّرَبرتنَألّْيَنَتاتأأوََّدأتْأألّْيَنأتونَأ،أأَ أ
خَََقْنَتتاألّْمَََا ِ

َ تَُأإانَاْ تاًأوَهأتتْأشَتتاهِدأونَأ }الصِِّّافات (الصِِّّافات ،) 151-149ف ِِّّ(أم) هنِِّّا

بمعن بل والهمزة أو متصلة معادلة للهمزة كأن المستسهم يدعي بالبِّوت احِّد ا مِّرين

تدعون ِّ ( ،)84ومِِّّن ذلِِّّم قول ِّ
عنِِّّدهم وييلِِّّب تعيين ِّ مِِّّنهم قِِّّا ث :أو هِِّّذين ا مِِّّرين ّ

تعِّال  {:أَتَّذَتعْنَاهأْأسِتذْرايأاًأأَ أمَل َتْأَْتتندأْأألّْ َبصَتتارأأ }(ص .) 63إذ قِّ أر البصِِّّريان وحمِِّّزة
والكسا ي وخلف بوصل الهمزة عل الخبر واالبتداو بكسر الهمزة ،وق أر البِّاقون بقيِّو

الهمزة مستوحة عل االسِّتسهام ( ،)85فِّان كانِّت القِّراوة علِّ االسِّتسهام فهِّي متصِّلة

وان كانِِّّت علِّ ميِِّّر االسِِّّتسهام فهِِّّي منقيعِِّّة ( ،)86ومِِّّن ذلِِّّم قولِّ تعِِّّال { :وَنَتتادَىأ
فِرَْونأأفِيأقَومِ ِأقَا َأيَاأقَو اأأََّي َأِّيأمأَْنأأمِصرَأوَهَعِهِألّْ َنْدَارأأتَجرايأمِنأتَحُِيأأَفَََاأتميصِرأونَ،أ
أَ أأَنَاأخَيرٌأمرنأهَعَلألَّّعِيأهأوَأمَدانٌأوََّاأيَ

َادأأيأيانأ } (الزخرف ،)52-51وقد ذكر سيبوي
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لِّي ملِّم مصِّر )) (اآليِّة)

كأن فرعون قال أفث تبصرون أم أنتم بصراو فقول أم أنا خير من هذا بمنزلة أم أنِّتم
ّ
بصراوّ ،نهم لو قالوا :أنِّت خيِّر كِّان بمنزلِّة قِّولهم نحِّن بصِّراو وكِّذلم أم أنِّا خيِّر

بمنزلة لو قال :أم أنتم بصراو

()87

وال ذلم ذهب السراو والمبرد (.)88

عد الزمخشرو أم في اآلية متصلة فقِّال(( :أم هِّذه متصِّلة أفِّث تبصِّرون أم
وقد ّ
تبصرون إال ا ّن وضِّو قولِّ ( أنِّا خيِّر ) موضِّو (تبصِّرون ) نِّ إذا قِّالوا لِّ أنِّت
خير فهم عنده بصراو وهِّذا إنِّزال السِّبب منزلِّة المسِّبب )) ( ،)89وكِّذلم جعلهِّا ابِّن
()91

قِِّّال الِِّّدكتور فاضِِّّل السِِّّام ار ي

ادعِِّّ أ ّنِِّّ تأويِِّّل سِِّّيبوي
هشِِّّام فِِّّي المغنِِّّي و ّ
المِِّّة فرقِِّّا بِِّّين قولِِّّم ( بِِّّل أنِِّّا
((فليسِِّّت أم فيِّ بمعنِّ بِِّّل فيمِِّّا أرا ،وأنِِّّت تحِّ ّ أن ّ
خير من هذا الذو هو مهين) ،وقولِّ (أم أنِّا خيِّر مِّن هِّذا الِّذو هِّو مهِّين) ،فِّا ول
أما الالاني فسيِّ معنِّ التعجِّب و الِّتهكم ،وفيِّ
كثم تقريرو ّ
يقرر في فرعون ا مر ،و ّ
الم هي تحتمِّل االتصِّال .)91( )) .ومِّن ذلِّم قولِّ
يلب مشاركة السامعين في ذلمّ ،

تعال  { :قم ْأََّ أأأَبِنَأَّ

مْأأَ أَََْنألَّ ِأتَ َُْرأونَ }(يون  )59فِّ (أم) في اآلية محتملِّة

االتصِِّّال واالنقيِِّّا  ،فمِِّّن جعلهِِّّا متصِِّّلة يكِِّّون المعن ِّ أخبرونِِّّي ا
التحليل والتحريم فِّأنتم تسعلِّون ذلِّم بهذنِّ أم تكِّذبون علِّ ا

أذن لكِِّّم فِِّّي

فِّي نسِّبة ذلِّم ،ومِّن

جعلهِِّّا منقيعِِّّة جعِِّّل الهمِِّّزة لأنكِِّّار ألتِِّّوبيخي والمعنِّ بِِّّل أتستِِّّرون علِّ ا

تقرير لثفتراو (.)92

الكِِّّذب

تحويل (أم) المنقيعة إل (أم) المتصلة:
حول الزمخشرو وميره (أم) المنقيعة إل (أم) المتصلة بتقِّدير معيِّوف عليِّ
ّ
()93
أن (أم) لِّم تقِّو فِّي القِّرآن الكِّريم إال
محذوف في بع اآليات  ،وزعِّم السِّهيلي ّ
متصِِّّلة فقِِّّال (( :وهِِّّذه (أم) التِِّّي مشِِّّوبة المعنِّ باإلضِّراب واالسِِّّتسهام ،الينبغِِّّي أن

تكون في القرآن الكريم ،وان كانت عل جهة التقرير نحِّو( أنِّا خيِّر مِّن هِّذا الِّذو )
واحسِِّّب أن جميِِّّو مِِّّا وقِِّّو منهِِّّا فِِّّي القِّرآن الكِِّّريم إنمِِّّا هِِّّو علِّ أصِِّّلها ا ول مِِّّن

المعادلِّة ،وان لِّم يكِّن قبلهِّا اسِّتسهام نحِّو قولِّ تعِّال {:أَ أيَقموّمتونَأشَتاِْرٌأ}

()94

وقولِّ
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ّن القرآن كلِّّ مبنِّي علِّ تقريِّر

الجاحِّدين وتكبيِّت المعانِّدين وهِّو كلِّّ كِِّّثم واحِّد كأ ّنِّ معيِّوف بعضِّ علِّ بعِّ
فهذا وجدت (أم) ولي

،

قبلها استسهام في اللسو فهو متضِّمن فِّي المعنِّ معلِّوم بقِّوة

الكثم،كأن يقول:أتقولون كذا أم تقولون كذا ،و َأبلَ َغِّم كِّذا أم حسِّبت أ ّن ا مِّر كِّذا ))

( ،)96ومِِّّن ذلِِّّم قول ِّ تعِِّّال { :أ يَتتاأبَنِ تيَّأإانَّألَّ ت َألق تطَ َنأَّ

م تْأألّ تدرينَأفَ تالَأتَمأتتوتمنَّأإَالَّأوَأَن تُمْأ

مُّسَِمأونَ*أ أَ أممنُمْأشأتدَدَلءأإابْأمَََترَأيَعقمتوبَألّْمَتوتأأ} (البقِّرة )133-132فسِّي الكشِّاف ((
ولكن الوجِّ أن تكِّون متصِّلة علِّ أن يقِّدر قبلهِّا محِّذوف كأ ّنِّ قيِّل أتِّدعون علِّ
ا نبيِِّّاو اليهوديِِّّة أم كنِِّّتم شِِّّهداو ))

()97

علي ِّ أبِِّّو حيِِّّان إذ ال يجِِّّوز

وقِِّّد اعتِِّّر

حذف الجملة المعيوف عليها إذ لم يرد في كثم العِّرب شِّعرهم ونالِّرهم ،وا ّنِّ اليجِّوز

الن الكثم في معن أو ا مرين وقو فهو في الحقيقة جملِّة واحِّدة (،)98ومِّن
الحذف ّ

ذلم قول تعال  {:وَلَّ أأيَددِيأمَنأيََِّاءأأإاَّنأقِرَلٍُّأمُّسَُقِيْ ،أَ أمَسِيُمْأأَنأتَدخأَمولْألّْجَنََُّأوََّمَّاأ
يَ ْتِ

مْأمَّثَ مألَّّعِينَأخَََتولْأمِتنأقَتيَِ

مْأ } ( البقِّرة ) 214-213وقِّد قِّدر الزمخشِّرو قبلهِّا

جملة محذوفة تصير بموجبهِّا أم متصِّلة فتقِّدير اآليِّة عنِّده (( أفتسِّلكون سِّبلهم أم
تحسبون أن تدخلوا الجنة في مير سلوم سبيلهم ))

منقيعة(.)111

()99

وقد صحك أبو حيِّان كونهِّا

إعراب (أم) المنقيعة:
()112

يرا المغاربة

()111

أ ّنها ليست عايسِّة ال فِّي مسِّرد وال جملِّة ،وذكِّر ابِّن مالِّم

أنها قد تعيف المسرد كقول العرب ( إنها إلبل أم شاو ) فِّ(أم) هنا ليست لمجِّرد

اإلضراب بل عايسة مابعدها عل ماقبلها ،والرأو الراجك أنها ليست عايسة وانما هِّي
حرف ابتداو يسيد اإلضراب.
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المبحث الالالث( :أم) ال از دة:
ذهِِّّب أبِِّّو زي ِِّّد

()113

وح ِِّّده عل ِِّّ أن (أم) تِِّّأتي از ِِّّدة ،والتق ِِّّدير عن ِِّّده :أف ِِّّث

تبصرون أنا خير في قول تعال َ { :أ أ َأنَاأخَيرٌأ رمتنأ َهتعَلألَّّتعِيأ أهتوَأ َم ادتنٌأ َو َّتاأ َي
(الزخِّرف .)52وقِِّّد اعتِّر

نأ}
َتادأأ أيت اي أ

علِّ ذلِِّّم المبِّرد بقولِّ  (( :وهِّذا اليعرفِّ المسسِِّّرون وال

()114
أن أبا زيد ذكر ذلم عند تسسيره لقول الشاعر(:)115
النحويون ))
 .إال ّ

يادهر أم ما كان مشيي رقصا

بِّل قد تكون مشيتِّي توقصِّا

يريد ( :يادهر ما ).

()116
جؤية(:)117
وقال ابن هشام
والزيادة واهرة في قول ساعدة بن ّ

اله َرم
ياليت شعرو وال َمنج َ
من َ
ويعني بذلم :ياليت شعرو ..هل عل ...

الشيب من ِ
ِ
ندم
بعد
أم هل عل العيش َ

-
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الخاتمِّة
أود أن أوجز في النقاي اآلتية أهم ماتوصلت إلي هذه الدراسة:

 .1وردت (أم) فِِّّي الق ِّرآن الكِِّّريم عل ِّ الث الِِّّة أقسِِّّام هِِّّي؛ المتصِِّّلة والمنقيعِِّّة وال از ِِّّدة -
عل قول أبي زيد.-
 .2وردت (أم) المنقيعة أكالر من بقية أقسامها وجاوت بعد الهمزة في االستسهام اإلنكِّارو
والتوبيخي وبعد هل وما ومن وكيف .ووردت ميِّر مسِّبوقة بِّأداة اسِّتسهام وهِّو ا كالِّر
وتوصلت الدراسة إل ان يمكن تحويل (أم) المنقيعة إل (أم) المتصلة).
 .3وردت (أم) المتصِِّّلة فِِّّي الق ِّرآن الكِِّّريم بعِِّّد همِِّّزة التسِِّّوية والهمِِّّزة المغنيِِّّة عِِّّن (أو)
وهذا هو ا كالر من قسميها.

 .4توصِِّّلت الد ارسِِّّة إلِّ ا ّنِّ يمكِِّّن اسِِّّتخدام (أو) بِِّّدال مِِّّن (أم) مِِّّو همِِّّزة التسِِّّوية سِّواو
أكانت الهمزة مذكورة أم ال.

 .5لم ترد (أم) ال از دة في القرآن الكريم إال في آية واحدة عل خثف بين العلماو.
 .6وردت (أم) محتملة لثتصال واالنقيا في بع
 .7أم المنقيعة حرف إضراب فقي وليست عايسة.

اآليات.

-
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الِّهوامِّش
 -1ينور :الجني الداني  255ومغني اللبيب .91 / 1
-2

ينوِِّّر :الكتِِّّاب  171 ِّ 169/3والمقتضِِّّب  287ِّ 286/3وا صِِّّول 57/3
ِّ.58

-3

ينو ِِِّّّر :ش ِِِّّّرك الكافي ِِِّّّة الش ِِِّّّافية  212/3ومغن ِِِّّّي اللبي ِِِّّّب  91/1وش ِِِّّّرك
التصريك.144ِّ143/2

-4

ينور :الكتاب  196/3والمقتضب  286 /3وا صول .57 /2

-5

ينور :م.ن.

-6

ينور :المقتضب  289/3وا صِّول  59/2ود ارسِّات سِّلوب القِّرآن الكِّريم
.344/1

-7

ينور :صحيك البخارو باب الجهاد .2967

-8

ينور :شرك ابن يعيش.98/8

-9

ينور:شرك التصريك  143/2و النحو الوافي .592 /3

 -11ينور :عل سبيل المالال :التوبِّة  119و يِّون

 35ويوسِّف  39والسرقِّان

.15
 -11ينور :شرك التصريك  142/2وحاشية الخضرو .148/2
 -12ينور :شرك التصريك .143 /2
 -13ينور :مغني اللبيب  143/1وحاشية الخضرو .148 /2
 -14ينور :مغني اللبيب  91/1وشرك التصريك  143 /2وحاشِّية الخضِّرو /2
.148
 -15ينور :م.ن
 -16الكشاف .143/3

-
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 -17ينور :شرك التصريك  143/2ودراسات سلوب القرآن الكريم .346/1
 -18ينور :مغني اللبيب  91/1وشرك التصريك .143/2
 -19ينور :الكتاب  175/3ومغني اللبيب  91/1وشرك التصريك .143 /2
 -21ينور :الكتاب  171،171/3والمقتضب .287/3
 -21شرك الرضي.349/2 :
 -22حاشية الخضرو.147/2 :
 -23ينور :مغني اللبيب 42/1وشرك التصريك  142/2والنحو الوافي .586/3
 -24ينور :مغني اللبيب  42/1و شرك التصريك .142/2
 -25سورة ي

 ،11المنافقون .6

 -26الكشاف  122/3و ينور البحر المحيي .33 /7
 -27لم اقف عل قا ل ؛ ينور :شرك الكافية الشِّافية  1214/3ومغنِّي اللبيِّب /1
.142
 -28الكشاف  111/2وينور البحر المحيي .442/ 4
 -29ينور :شرك الرضي .349/2
 -31ينور :معاني القرآن .411/1
 -31ينور :المستقص في أمالال العرب .371 /1
 -32ينور:حاشِِِِِِّّّّّّية الخضِِِِِِّّّّّّرو148 –147/2و شِِِِِِّّّّّّرك الرضِِِِِِّّّّّّي351/2وحاشِِِِِِّّّّّّية
الصبان.67- 75/3
 -33ينور :حاشية الصبان .75/3
 -34ينور :اإلتحاف .128
 -35ينور :ارتشاف الضرب  652 /2و النحو الوافي .586 /3
 -36ينور :النحو الوافي .587 /3

-

أم في القرآن الكريم
-555

مجلة جامعة االنبار للغات واآلداب

العدد1 /

لسنة9002 /

 -37ينور :الكتاب  174/3والمقتضب .294/3
 -38ينور :المقتضب .51/1
 -39ينور :أمالي ابن الشجرو  267/1وشرك الكافية الشافية .175/3
 -41ينور :الديوان  269و شرك الكافية الشافية .1215/3
 -41ينور :الكتاب  175 /3و المقتضب .294/3
 -42ينور :شرك الكافية الشافية  1215/3وحاشية الخضرو .149/2
 -43ينور :شرك الكافية الشافية .1216/3
 -44ينور :م .ن.
 -45ينور :صحيك مسلم باب اإليمان .153
 -46ينور :مغني اللبيب  96/1وهمو الهوامو .132 /2
 -47البيت بي ذؤيب الهذلي ،ينور ديوان الهذليين  43/1ومغني اللبيب .96/1
 -48ينور :الكتاب  173/3والمقتضب .296 – 295/3
 -49ينور :الكتاب .192 /1
 -51ينور :مغني اللبيب .96 /1
 -51ينور :مغني اللبيب  911 /1وشرك التصريك 441/1وهمِّو الهوامِّو 133/2
– .2115
 -52ينور:مغني اللبيب  92_91/1والنحو الوافي 594/3
 -53ينو ِِّّر :ش ِِّّساو العلي ِِّّل  785/2و هم ِِّّو الهوام ِِّّو  133/2والنح ِِّّو ال ِِّّوافي /3
.597
 -54ينوِِّّر :شِِّّساو العليِِّّل  2786/2وشِِّّرك التصِِّّريك  44/2وحاشِِّّية الخضِِّّرو
.151/2
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 -55ينوِِّّر :ارتشِِّّاف الضِِّّرب  654/2وشِِّّرك ابِِّّن عقيِِّّل 231/2شِِّّرك التصِِّّريك
.144/2
 -56ينور :الكتاب  172/3و مغني اللبيب  44/1و النحو الوافي .597/3
 -57ينور :م.ن.
 -58ينور :شرك الكافيِّة الشِّافية  1219 /3ومغنِّي اللبيِّب  96/1والنحِّو الِّوافي
.598/3
 -59ينور:حاشية الخضرو  149/2والنحو الوافي .598/3
 -61ينور :الكتاب  174/3و حاشية الخضرو .149 /2
 -61ينور :دراسات سلوب القرآن الكريم .339/1
 -62ينور :م.ن .352 – 351/1
 -63ينوِِِّّّر :شِِِّّّرك الكافيِِِّّّة الشِِِّّّافية  219/3وارتشِِِّّّاف الضِِِّّّرب  655/2و شِِِّّّرك
التصريك .144/2
 -64ينور :دراسات سلوب القرآن الكريم .351 – 349/1
 -65ينور :م.ن .349/1
 -66ينور :م.ن .351/1
 -67ينور :م.ن .352/1
 -68ينور :أمالي ابن الشجرو  335/2وارتشاف الضرب  654/2و مغنِّي اللبيِّب
.98/1
 -69ينور :الكتاب .191/3
 -71ينور :ا صول في النحو .59/2
 -71ينور مغني اللبيب .98/1
 -72ينور :ارتشاف الضرب .654/2

-
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 -73ينور :شرك التصريك .144/2
 -74ينور :حاشية الصبان .81/3
 -75لم أقف عل قا ل

ينور :شرك التصريك  144/2و حاشية الصبان .81/3

 -76ينور :م.ن.
 -77ينور :المقتضب  295/3و مغني اللبيب .98/1
 -78ينور :م .ن.
 -79ينور :المقتضب  295/3و مغني اللبيب .98/1
 -81ينور :الديوان  41والمقتضب .295/3
 -81ينور :شرك الرضي .347/2
 -82ينور :مغني اللبيب .111 /1
 -83ينور :الكشاف  78/1و البحر المحيي  278/1و مغني اللبيب .111/1
 -84ينور :تسسير أبي السعود  278/4ودراسات سلوب القرآن الكريم .355 /1
 -85ينور :النشر .362 – 361/2
 -86ينوِِّّر :معِِّّاني القِِّّرآن  72 /1والمقتضِِّّب  287 – 786/2والبحِِّّر المحِِّّيي
.417/7
 -87ينور :الكتاب  173/3و دراسات سلوب القرآن الكريم .358 /1
 -88ينور :معاني القرآن  72/1والمقتضب .296 – 295/2
 -89ينور:الكشاف .423/3
 -91ينور :مغني اللبيب .96/1
 -91معاني النحو .243 /3
 -92ينور:الكش ِِّّاف195 – 194/2والبح ِِّّرالمحيي172/5ود ارس ِِّّات س ِِّّلوب الق ِِّّرآن
الكريم 357/2
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 -93ينور :مغني اللبيب  96/1ودراسات سلوب القرآن الكريم .361/1
 -94سورة اليور .31
 -95سورة الكهف .9
 -96نتا ج السكر  211- 219وينور دراسات سلوب القرآن الكريم .361/1
 -97الكشاف .96 – 95/1
 -98ينور :البحر المحيي  411/1ودراسات سلوب القرآن الكريم .361/1
 -99ينور :الكشاف  129/1ودراسات سلوب القرآن الكريم .362/1
-111ينور:معِِّّاني الق ِّرآن132/1والبحِِّّر المحِِّّيي 141–139/2ود ارسِِّّات سِِّّلوب
القرآن الكريم362/1
 - 111ينور:ارتشاف الضرب .632/2
 – 112ينور شرك الكافية  198/3وشساو العليل .787/2
 -113ينور :المقتضب 296/3ومغني اللبيب .114/1
 -114ل ِِّّم أق ِِّّف علِِِّّّ قا ل ِِّّ  .ينو ِِّّر :المقتضِِِّّّب  297/3وآم ِِّّالي ابِِِّّّن الشِِِّّّجرو
336/2واللسان(أم).
 -115ينور :المقتضب .297 /3
 -116ينور :مغني اللبيب .114/1
 -117ينور :ديِّوان الهِّذليين  192/1ومغنِّي اللبيِّب  1214/1وحاشِّية الصِّبان
.115/3
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المصادر والمراجو
 .1ارتشِِّّاف الضِِّّرب مِِّّن لسِِّّان العِِّّرب :بِِّّي حيِِّّان ا ندلسِِّّي (ت547هِِِّّّ) تِِّّك:
د .مصيس أحمد النما

 ،ميبعة المدني  ،مصر ،ي.1891 ،1

 .2ا صول في النحو :بي بكِّر محمِّد بِّن سِّهيل بِّن السِّرال (613هِِّّ) تِّك :عبِّد
الحسين الستلي  ،مؤسسة الرسالة بيروت ي 1895 6م.

 .6االم ِِّّالي الش ِِّّجرية :الب ِِّّن الش ِِّّجرو ( 742ه ِِِّّّ) ميبع ِِّّة مجل ِِّّ

دا ِِّّرة المع ِِّّارف

العالمانية  /حيدر آباد،ي1648،1هِّ.
 .4البحِِّّر المحِِّّيي :بِِّّي حيِِّّان ا ندلسِِّّي (547هِِّّ)،دار السكِِّّر ،ي 1689 ،2هِِّّ
1859م.

 .7تسسير أبي السعود المسم إرشاد العقل السليم إل مزايا الكتاب الكريم  /محمِّد
بن محمد العمادو ( 871هِّ)،دار إحياو التراث العربي ،بيروت( ،ال .ت).

 .3الجنِِّّي الِِّّداني فِِّّي حِِّّروف المعِِّّاني :حسِِّّن ابِِّّن أم قاسِِّّم الم ِّرادو ،تِِّّك:د يِِّّ
محسن  ،ميابو مؤسسة دار الكتاب الموصل 1853،م.
 .5حاشِِّّية الخضِِّّرو عل ِّ شِِّّرك ابِِّّن عقيِِّّل ،شِِّّرحها وعل ِّ عليهِِّّا :تركِِّّي فرحِِّّان
مصيس  ،دار الكتب العلمية،بيروت ،لبنان1418،هِّ

 1889م.

 .9حاشِِّّية الصِِّّبان علِِّّ شِِّّرك ا شِِّّموني علِِّّ ألسيِِّّة ابِِّّن مالِِّّم عيسِِّّ البِِّّابي
الحلبي ،مصر ،يبو ونشر دار إحياو المكتبة العربية(،ال.ت).

 .8د ارسِِِّّّات سِِِّّّلوب القِِِّّّرآن الكِِِّّّريم :محمِِِّّّد عبِِِّّّد الخِِِّّّال عويمِِِّّّة،دار الحِِِّّّديث
القاهرة1427،هِّ2004 -م
 .10ديوان ا سود بن يعسر :صنعة نِّورو حمِّودو القيسِّي،وزارة الالقافِّة واإلعِّثم
في الجمهورية العراقية ،ي( ،1ال .ت ).

 .11ديوان عمر ابِّن أبِّي ربيعِّة المخزومِّي،تك .محمِّد محيِّي الِّدين عبدالحميِّد،
ي 6ميبعة المدني،القاهرة 1694هِّ 1837 -م.

-
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 .12دي ِِِّّّوان اله ِِِّّّذليين :ال ِِِّّّدار القومي ِِِّّّة لليباع ِِِّّّة والنش ِِِّّّر الق ِِِّّّاهرة 1697ه ِِِِّّّّ
1837م.
 .16شرك التصريك عل التوضيك للشيخ خالِّد بِّن عبِّدا
دار إحياو الكتب العربية  ،عيس البابي الحلبي.

ا زهِّرو (ن807هِِّّ)،

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

 .17شرك الكافية الشافية :بي عبِّدا

محمِّد بِّن مالِّم حققِّ وقِّدم لِّ الِّدكتور

عبدالمنعم أحمد هريدو ،دار المأمون للتراث ي1402 ،1هِّ 1892م.
 .13شرك ابن عقيل علِّ ألسيِّة ابِّن مالِّم :بهِّاو الِّدين بِّن عقيِّل العقيلِّي  ،دار
السكر لليباعة والنشر والتوزيو1688 ،هِّ 1858 -م.

 .15شِِّّرك المسصِِّّل :موفِّ الِِّّدين بِِّّن يعِِّّيش بِِّّن علِِّّي بِِّّن يعِِّّيش :عنيِِّّت بيبعِّ
إدارة اليباعة المنيرية ومديرها محمد منير عبده اما الدمشقي(،ال.ت).
 .19شِِّّساو العلي ِّل فِِّّي إيضِِّّاك التسِِّّهيل :السلسِِّّيلي (550ه ِِّّ -ش .د الشِِّّريف
عبدا

علي الحسيني البركِّاتي دار النِّدوة الجديِّدة  ،ي1403( 1هِِّّ 1893 -

م).
 .18صحيك البخارو :بِّي عبِّدا

محمِّد بِّن إسِّماعيل بِّن المغيِّرة البخِّارو دار

إحياو التراث العربي  ،القاهرة1879،م.

 .20صحيك مسِّلم شِّرك اإلمِّام النِّووو أبِّي الحسِّن مسِّلم بِّن الحجِّال القشِّيرو
(ت 281هِّ ) دار السكر،مصر1401 ،هِّ

 1891م.

 .21الكتاب :أبو بشر عمرو بن عالمان بن قنبر ،تحقي وشرك عبدالسثم محمد
محمد هارون،مكتبة الخانجي،ي 1855،6م.
 .22الكشاف عن حقا
جا ار

التنزيل وعيون ا قاويل في وجِّوه التأويِّل ،بِّي القاسِّم

محمود بن عمر الزمخشرو (ت 769هِّ) دار السكر لليباعة والنشر ي،1

1684هِّ

1884م.

 .26لسان العرب البن منوور  ،دار السكر( ،ال.ت).

-

أم في القرآن الكريم
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المحتسِِّّب البِِّّن جنِِّّي تِِّّك :علِِّّي النجِِّّدو وآخِِّّرين  ،لجنِِّّة إحيِِّّاو التِِّّراث

اإلسثمي القاهرة1698،هِّ

1838م.

 .27المستقصِِِّّّي فِِِّّّي أمالِِِّّّال العِِِّّّرب للزمخشِِِّّّرو (769هِِِِّّّّ ) دار السكر،بيِِِّّّروت،
(ال.ت).

 .23معاني القرآن بي زكريا يحي بِّن زيِّاد بِّن عبِّد ا

المعِّروف بِّالس ارو،تك:

احمد يوسف النجاتي ومحمد علي النجار الهي ة المصرية العامة للكتاب  ،عِّالم

الكتب بيروت ،ي1407،1هِّ 1897م

 .25مغني اللبيب عن كتب االعاريب البن هشِّام ا نصِّارو (ت 531هِِّّ) قِّدم لِّ
حسِِّّن حمِِّّد وأشِِّّرف عليِِّّ  :أميِِّّل يعقِِّّوب ،دار الكتِِّّب العلميِِّّة بيِِّّروت ،لبنِِّّان،

1419هِّ 1889م.

-29 .29المقتضِِِِّّّّب بِِِِّّّّي العبِِِِّّّّا

المبِِِِّّّّرد(ت 297هِِِِِّّّّّ)تك:محمد عبِِِِّّّّدالخال

عضيمة،عالم الكتب ،بيروت( ،ال .ت).
 .28نتِّا ج السكِِّّر فِِّّي النحِِّّو :بِِّّي القاسِّم السهيلي،شِِّّرك الِِّّدكتور محمِِّّد إبِّراهيم
البناو ،دار الريا

للنشر والتوزيو(،ال .ت).

 .60النحو الوافي :تأليف عبا

حسن  ،دار المعارف( ،ال .ت).

 .61النش ِِّّر فِِِّّّي الق ِِّّراوات العشِِِّّّر .الب ِِّّن الجِِِّّّوزو (ت 966ه ِِِّّّ) ،اشِِِّّّرف علِِِّّّ

تصحيح ومراجعت ا ستاذ علي محمد الضبا ،دار الكتِّب العلميِّة ،بيِّروت(،ال.

ت).
 .62همو الهوامِّو شِّرك جمِّو الجوامِّو فِّي علِّم اللغِّة ،السِّيويي(ت199هِِّّ)،دار
المعارف لليباعة والنشر ،بيروت،لبنان(،ال .ت).

-

