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 اإلضمار 
 عمى شريطة التفسير

 أ.م.د. مصطفى كاظم شغيدل
 كمية اآلداب -جامعة بغداد 

 قسم المغة العربية
 : المقدِّمة

ُيَعدُّ اإلضمار في المُّغة العربية ظاىرًة ُلغوّيًة عاّمًة، وىو من سماتيا المتكثّْرة؛ ألنَّ 
اإليجاز واالختصار من سماتيا األصمية؛ فيميل المتكّمم ــ غالبًا ــ إلى اإليجاز واالختصار، 

رة، أو التي َكثــُر استعماليا في الكالم، أو تمك ال تي يمكن فُيضِمر بعض العناصر المكرَّ
وذكر  لمسامع فيميا؛ اعتمادًا عمى سياق الكالم من قرائن لفظية أو حالية أو مقالية.

ــ موضوع « اإلضمار عمى شريطة التفسير»النحويون شكاًل من أشكال اإلضمار، وىو: 
قًا في كتبيم، وفي أبواب نحوية مختمفة، إشارات وتمميحات وتصريحات،  البحث ــ جاء متفرّْ

أصيل لو، والوقوف عمى شروطو، والغاية منو، وَجْمَع مسائمو، التي وجدُتيا متناثرة فحاولُت الت
، بدأتو بالمقدّْمة «اإلضمار عمى شريطة التفسير»في أبواب نحوية مختمفة، فوسمُت البحث بـ

التي بين يدي القارئ الكريم، بيَّنُت فييا عنوان البحث، وأىميَّتو، والخّطة التي اعتمدتيا في 
، «اإلضمار عمى شريطة التفسير»ث، ثــُمَّ جئُت بتوطئًة لو، َعرَّفت فييا الموضوع البح

وشروطو، والغاية منو. ثــُمَّ تناولت مسائل اإلضمار عمى شريطة التفسير في األبواب النحوية 
تباعًا، واضعًا لُكّل مسألة عنوانًا ُيفِصح عن صمتيا بموضوع البحث، وجاء ثبت المظاّن في 

اًل فيو ما استندت إليو من مصادر ومراجع عممية في البحث.نياية   البحث، مسجّْ
وممَّا يجدر ِذْكره أنْــّي أعرضُت عن الكالم عمى معنى اإلضمار والمصطمحات المرادفة لو، 
وأسبابو، والغرض منو؛ فيناك ُكُتٌب ُألَّْفت، ورسائل وأطاريح ُكِتَبت، كفتنا مؤونة ذلك ُكّمو، ولم 

 ه، فميس من وْكِد البحث الحديث عنو، بل التركيز عمى موضوع البحث.أشأ تكرار 
وأرجو أن أكون قد ُوفّْقُت في جمع ىذا الموضوع وتثبيت شروطو ــ التي ذكرىا النحويون ــ، 
والغاية منو، واهلَل أسأُل أن يجعل ىذا العمل خالصًا لوجيو الكريم، ولخدمة لغة القرآن الكريم، 

مقو أجمعين، المُّغة العربية، وآخر دعوانا إِن الحمُد هلل ربّْ العالمين، وصمَّى اهلل عمى خير خ
 ُمحّمٍد وآلو الطيبين الطاىرين.

 : مصطمح اإلضمار عمى شريطة التفسير، وشروطو، والغاية منوتوطئة
وتقرير ىذا أن ُتحَذف »ذكره العموي قسيمًا ثالثًا من أقسام حذف الجممة األربعة، فقال عنو: 

«دلياًل عميوجممة من صدر الكالم، ثــُمَّ يؤَتى في آخره بما لو تعمُّق بو، فيكون 
(ٔ). 
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 وقد وضع سيبويو لإلضمار عمى شريطة التفسير شرطين، وىما:
ألنَــّيم إنَــّما بدؤوا باإلضمار عمى شريطة التفسير، »... : أن يفسّْره ما بعده، إذ قال: األّول

نَــّما ىو إضمار مقدَّم قبل االسم... فالذي تقدَّم من اإلضمار الزٌم لو التفسير حتَــّى  وا 

«يّْنوُيب
(ٕ). 
وال يكون في موضع اإلضمار في ىذا الباب »: أنَــّو ال يجوز إظياره، إذ قال: الثاني

«مظير
ألنَّ المضَمر عمى شريطة التفسير ال يظير، وال ». وفي ذلك قال ابن جنـّي: (ٖ)

 ُيستعَمل ممفوظًا بو؛ ولذلك قال سيبويو: ىذا باب ما ال يعمل في المعروف إالَّ مضَمرًا، أي:

«إذا ُفسَّْر بالنكرة، في نحو: نعَم رجاًل زيٌد، فإنَــّو ال يظير أبداً 
وقد َنصَّ ابن السّراج عمى  .(ٗ)

نَــّما خّصوا بو أبواًبا »أنَّ النحويين:  ال يضمرون شيًئا قبل ذكره إالَّ عمى شريطة التفسير، وا 

«بعينيا. وحقُّ المضَمر أن يكون بعد المذكور
المضَمر عمى »إنَّ  وقال ابن جنـّي: .(٘)

شريطة التفسير ال ُيوَصف وال ُيؤكَّد وال ُيعَطف عميو وال ُيبَدل منو وال يعوُد عائُد ذكٍر عميو؛ 

«وذلك لضعفو من حيث كان مفتقًرا إلى تفسيره
القاىر الجرجاني لطافة  وقد بيََّن عبد .(ٙ)

مبَت الشيَء من َمْعِدِنو وفيو إذا أنَت ط»الصنعة في ىذا الشكل من أشكال اإلضمار، فقال: 
مْن دَقيِق الصنعِة، ومن َجميِل الفائدِة، ما ال تجده إالَّ في كالم الفحول. فمن لطيف ذلك 

ونادره قول البحتري
 لْو ِشْئَت لم ُتْفِسْد َسماَحة حاِتٍم      َكَرمًا ولْم َتْيِدْم مآِثَر خالدِ :  (ٚ)

سماحَة حاتٍم لم تُْفِسْدىا، ثــُمَّ ُحِذَف ذلك من األّول األصُل ال محالَة: لو شْئَت أن ال تُْفِسَد 
استغناًء بداللتو في الثاني عميو، ثــُمَّ ىو عمى ما تراه وتعممو من الُحْسن والغرابة، وىو عمى 
ما ذكرُت لك من أنَّ الواجَب في ُحْكم البالغة أن ال ُيْنَطَق بالمحذوف، وال يظير إلى المفظ. 

لو رجعَت فيو إلى ما ىو أصُمو فقمَت: لو شئَت أن ال تُفِسَد سماحَة حاتٍم لم  فميس يخفى أنَــّك
ُو السمع، وَتعاُفُو النَّْفُس. وذلك أنَّ في البياِن،  لى شيٍء يمجُّ ، وا  تُْفِسْدىا، صرَت إلى كالٍم َغثٍّ

يتقدَّم ما ُيحرّْك. وأنَت إذا إذا وَرَد بعَد اإلبياِم وبعَد التَّحريك لو، أبدًا لطفًا ونباًل ال يكوُن إذا لم 
قمَت: لو شئَت، عِمَم السامُع أنَــّك قد عمَّْقَت ىذه المشيئَة في المعنى بشيٍء، فيو َيَضُع في 
نفسو أنَّ ىينا شيئًا تقتضي َمشيئتو لو أن يكون أو أن ال يكون. فإذا قمَت: لم تُفِسد سماحَة 

«حاتم، عَرَف ذلك الشيَء...
ما ال تجده إالَّ في كالم »أنَّ الجرجاني بقولو: ويبدو واضحًا  .(ٛ)

الَّ فإنَــّو قد ذكر نماذج  لو من القرآن  الفحول لم ُيِرد أن ينفي وجوده في غيره من الكالم، وا 
نَــّما ــ بحسب فيمي ــ كان ذلك منو ليبيَّْن دّقة ىذا  الكريم، فضاًل عن  األبيات الشعرية، وا 

ومن فوائد ىذا الشكل من أشكال اإلضمار  إالَّ الفحول من الشعراء. الفّن ولطافتو؛ إذ ال يتقنو
فإنَّ الشيء إذا ُأضِمَر ثــُمَّ ُفسَّْر كان أفخم »التفخيم واإلعظام؛ لما فيو من البيان بعد اإلبيام، 
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 َمن ِخلُ ۡ  ُيدممَّا إذا لم يتقدَّم إضمار، أال ترى أنَــّك تجد اىتزازًا في نحو قولو تعالى...: }
ِمِمينَ  ۦَۚمِتوِ ۡ  َرح ِفي َيَشٓاءُ  َفِريًقا َىَدىَّٰ ، وفي قولو: }ٖٔ{ ]اإلنسان: اۡ  َأِليمَ  َعَذاًبا ۡ  َلُيم َأَعدَّ  َوٱلظََّّٰ

مَََّٰمةُ  ِىمُ ۡ  َوَفِريًقا َحقَّ َعَمي [، ال تجد مثمو إذا قمت:... َىَدى فريقًا وأَضلَّ ٖٓ{ ]األعراف: ۡۚ ٱلضَّ
المذكور مرَّتين... فيذه فائدة اشتغال الفعل عن المفعول فريقًا؛ إذ الفعل المفسّْر في تقدير 

«بضميره
وسأعرض مسائل اإلضمار عمى شريطة التفسير في األبواب النحوية، وعمى  .(ٜ)

 النحو اآلتي:
 إضمار الخبر عمى شريطة التفسير

إذ ُيضَمر الخبر عمى شريطة التفسير في حال عطف اسم )مبتدأ( يحتاج إلى خبر 
)خبره( مذكور، وذلك نحو: )زيٌد وعمٌرو صادٌق(، فالمبتدأ األّول )زيٌد( ُأضِمَر عمى )مبتدأ( 

خبره، وفسَّره خبر المبتدأ الثاني )عمرو(، وىو )صادق(، وذىب أكثر النحويين إلى أنَّ الخبر 
المذكور ىو لمثاني، وخبر األّول مضَمر لداللة المذكور عميو، وذىب بعضيم إلى العكس، 

ذىب إلى أنَّ الخبر المذكور لالثنين معًا، وُجِعَل منو قولو ــ تبارك وتعالى ــ: وبعضيم اآلخر 
[، وقد ذكر العكبري مذاىب النحويين في ٕٙ{ ]التوبة: ُضوهُ ۡ  َأن ُير َأَحقُّ  ٓٓ ۥَوٱلمَُّو َوَرُسوُلوُ }

لَّ عميو اهلل: مبتدأ، و)أحقُّ( خبره، والرسول مبتدأ ثاٍن وخبره محذوف دَ »اآلية الكريمة، فقال: 
خبر األّول، وقال سيبويو: أحقُّ خبر الرسول، وخبر األّول محذوف، وىو َأقوى؛ إذ ال يمزم 
منو التفريق بين المبتدأ وخبره، وفيو أيضًا أنَــّو خبر األقرب إليو، وقـِيَل: )أحقُّ أن يرضوه( 

قائم مقام اهلل بدليل خبر عن االسمين؛ ألنَّ أمر الرسول تابع ألمر اهلل تعالى؛ وألنَّ الرسول 
[، وقـِيَل: ُأفِرَد الضمير وىو ٓٔ{ ]الفتح: ِإنَّ ٱلَِّذيَن ُيَباِيُعوَنَك ِإنََّما ُيَباِيُعوَن ٱلمَّوَ قولو تعالى: }

«في موضع التثنية. وقـِيَل: التقدير أن يرضوه أحقُّ... وقـِيَل: التقدير: أحقُّ باإلرضاء
(ٔٓ)

. 
 أحقُّ أن يرضوه ورسولو أحقُّ أن يرضوه فُحِذَف؛ لمتخفيف و تقديره: واهلل»وقال الطبرسي: 

«ولداللة الكالم عميو
(ٔٔ)

. 

ومنو قول الشاعر
(ٕٔ)

 َنْحُن ِبَما ِعْنَدَنا، وَأْنَت ِبَما     ِعْنَدَك رَاٍض، والرّْأُي ُمْخَتِمفُ  :
األّول والتقدير: نحن بما عندنا راضون، وأنت بما عندك راٍض، فُأضِمَر خبر المبتدأ 

)راضون(، وفسَّره خبر المبتدأ الثاني بعده )راٍض(
(ٖٔ)

. 
ولعلَّ من قمين القول إنَّ أغمب النحويين يذكر ىذا الشاىد مثااًل إلضمار الخبر جوازًا، ويبدو 
ن كان  لي ــ تأسيسًا عمى فكرة اإلضمار عمى شريطة التفسير ــ أنَّ ىذا الموضع فيو نظر، وا 

النحوية أنَــّو من مواضع إضمار الخبر جوازًا ــ بيد أنَــّو من  في ظاىره، وعمى الصناعة
مواضع إضمار الخبر وجوبًا؛ فبذكره تذىب الفائدة البالغية، وتنخرم الصنعة الشعرية، التي 
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ىي َأرقى وأقمن في إضمار الخبر من إيراده ظاىرًا في البيت؛ يؤيّْده ما ذكره عبدالقاىر 
ن لم يكن من مواضعو، ــ وقد تقدَّم الجرجاني من شواىد شعرية، ي ِرُد فييا اإلضمار وجوبًا، وا 

 بيانو في توطئة البحث ــ .
 اإلضمار عمى شريطة التفسير في باب )كان وأخواتيا(

ن شئت نصبت األّول ورفعت »قال المبّرد:  تقول: كان القائم إليو أخوه أخاك، وا 
عجبًا. وتقول: كان غالمو زيٌد ضاربًا. فيو الثاني. وتقول: كان ثوبك المزينو عممو عبد اهلل م

عمى وجو خطأ، وعمى وجو صواب، فأمَـّا الوجو الفاسد فأن تجعل زيدًا مرتفعًا بـ)كان( وتجعل 
الغالم منتصبًا بـ)ضارب(، فتكون قد فصمت بين كان وبين اسميا وخبرىا بالغالم وليس ىو 

 لك لو قمت: كانت زيدًا الحمى تأخُذ.ليا باسم وال خبر، إنَــّما ىو مفعول مفعوليا، وكذ
والوجو الذي يُصّح فيو أن تضمر في كان الخبر أو الحديث أو ما أشبيو عمى شريطة 
، إالَّ أنَــّو ضمير  التفسير، ويكون ما بعده تفسيرًا لو، فيكون مثل الياء التي تظير في إنَّ

فتقول عمى صّحة المسألة:  مرفوع، فال يظير، فيصير الذي بعده مرفوعًا باالبتداء والخبر

 .(ٗٔ)«كان غالمو زيٌد ضارب
ِىم الوصفية اإلضمار عمى شريطة التفسير في الصفة وحكميا في أن تفسَّْر عاماًل، وما يو 

ذكر النحويون أنَّ الصفة ال تفسّْر عاماًل في باب االشتغال، فقالوا:  فيو في باب االشتغال

«يعمل ال يفسّْر عامالً إنَّ الصفة ال تعمل فيما قبميا وما ال »
(ٔ٘)

، كقولو ــ تََباَرَك َوَتَعاَلى ــ : 
ُبرِ  ِفي َفَعُموهُ  ۡ  ءۡ  َوُكلُّ َشي} أمَـّا الوصف العامل، والمراد بو: اسم الفاعل،  [.ٕ٘{ ]القمر: ٱلزُّ

واسم الفاعل، واسم المفعول، وصيغ المبالغة، واسم الفاعل إذا كان بمعنى المضي، فإنَــّو ال 
عاماًل، نحو: )زيٌد أنا ضاربو أمس(، فال يجوز نصب )زيد((؛ ألنَّ ما ال يعمل ال يفسّْر 

ويصحُّ أن تفسّْر الصفة عاماًل في االسم السابق كما يفسّْره الفعل؛ وذلك  .(ٙٔ)يفسّْر عامالً 
بشرط أن تكون الصفة صالحة لعمل الفعل المذكور، وأالَّ يكون قبميا ما يمنع من التفسير، 

وأشار ابن ىشام، واألزىري  .(ٚٔ)زيدًا أنت ضاربو؟(، و)أعمرًا أنت مكرم أخاه؟(كقولك: )أ
إلى أنَّ العامل المشتَغل عن االسم السابق كما يكون فعاًل، كذلك يكون اسمًا، لكن بشروط 

 ثالثة:
 األّول: أن يكون وصفًا.

 : أن يكون عاماًل.الثاني

، فال يكون وصفًا مقرونًا (ٛٔ)فيما قبمو: أن يكون الوصف العامل صالحًا لمعمل الثالث

 .(ٜٔ)بـ)أل(، وال صفة مشبَّية، وال اسم تفضيل
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وذلك االسم المستوفي لمشروط الثالثة يشمل: اسم الفاعل، واسم المفعول، وصيغ المبالغة. 
فاألّول نحو: )زيدًا أنا ضاربو اآلن أو غدًا(، والثاني نحو: )الدرىم أنت معطاه(، والثالث 

، فاالسم السابق فيينَّ منصوب (ٕٓ)عسل أنت شرَّابو(، و)النَّْعم أنت منحارىا(نحو: )ال
بوصف محذوف، يفسّْره الوصف المذكور، والتقدير: )أنا ضارب زيدًا(، و)أنت معًطى 

ومن المسألة قولو ــ َتَباَرَك َوَتَعاَلى  .(ٕٔ)الدرىَم(، و)أنت شرَّاٌب العسَل(، و)أنَت منحاٌر النَّْعَم(
وُ ۡ  َخَمق ءٍ ۡ  ِإنَّا ُكلَّ َشي}ــ :  : }»[، قال سيبويو: ٜٗ{ ]القمر: ۡ  ِبَقَدر نََّٰ ِإنَّا فأمَـّا قولو َعزَّ َوَجلَّ

وُ ۡ  َخَمق ءٍ ۡ  ُكلَّ َشي  .(ٕٕ)«{، فإنَــّما ىو عمى قولو: )زيدًا ضربُتو(، وىو عربيّّ كثيرۡ  ِبَقَدر نََّٰ
)عبَد اهلِل َضَرْبُتو( وىو في كالم العرب وأمَـّا نصب }ُكّل{ ففي لغة َمْن قال: »وقال األخفش: 

( في لغة من رفع وُرِفَعت عمى وجو آخر. قال: }  ءٍ ۡ  ِإنَّا ُكلَّ َشيكثير. وقد ُرِفَعت )كلُّ

وُ ۡ  َخَمق وُ ۡ  َخَمق{ فجعل }ۡ  ِبَقَدر نََّٰ وأمَـّا »وقال في موضع آخر:  .(ٖٕ)«{ من صفة الشيءنََّٰ
وُ ۡ  َخَمق ءٍ ۡ  ِإنَّا ُكلَّ َشيقولو } { فيو يجوز فيو الرفع وىي المُّغة الكثيرة، غير أنَّ ۡ  ِبَقَدر نََّٰ

الجماعة اجتمعوا عمى النصب، وربَّما اجتمعوا عمى الشيء كذلك ممَّا يجوز واألصل غيره؛ 
ألنَّ قولك: )إنَــّا َعبُد اهلِل َضَرْبناُه(. مثل قولك: )عبُد اهلِل َضَرْبناُه(؛ ألنَّ معناىما في االبتداء 

{ بفعل مضمر، المعنى: )إنَــّا خمقنا ُكّل ءٍ ۡ  ُكلَّ َشيونصب }»وقال الزّجاج:  .(ٕٗ)«سواء
ُبرِ  ِفي َفَعُموهُ  ۡ  ءۡ  َوُكلُّ َشيشيء خمقناه ِبَقَدٍر(. ويدّل عمى ىذا }  ۡ  َوُكلُّ َصِغير ٕ٘ ٱلزُّ

 .(ٕ٘)[«ٖ٘ــٕ٘{ ]القمر: َطرٌ تَ ۡ  مُّس ۡ  َوَكِبير
( تطمب الفعل وَمْن نصب فبإضمار فعل وىو »وقال القرطبي:  اختيار الكوفيين؛ ألنَّ )أنَّ

فيي بو َأْوَلى، والنصب أدّل عمى العموم في المخموقات هلل تعالى؛ ألنَــّك لو حذفت )خمقناه( 
المفسر وأظيرت األّول لصار: )إنَــّا خمقنا ُكّل شيء بقدر(، وال يُصّح كون )خمقناه( صفة 

 .(ٕٙ)«ف، وال تكون تفسيرًا لما يعمل فيما قبمولشيء؛ ألنَّ الصفة ال تعمل فيما قبل الموصو 
 إضمار فاعل )ِنعَم  وبئس( عمى شريطة التفسير

إذ ُيضَمر عمى شريطة التفسير في باب المدح والذمّْ إْن جاء ُكلّّ من )نعم وبئس(، وليس 
بعدىما اسم ظاىر مرفوع، وظير بداًل منو نكرة منصوبة، تكون مفسّْرة لمفاعل المضمر، 

ِمِمينَ  َس ۡ  ِبئبالمخصوص بالمدح أو الذمّْ، كما في قولو ــ تََباَرَك َوَتَعاَلى ــ: } متموَّة {  اۡ  َبَدل ِلمظََّّٰ
[؛ إذ ُأضِمَر فاعل )بئس(، وُفسَّْر بالنكرة بعده، وىي قولو )بداًل(، ومثمو قول ٓ٘]الكيف: 

 :(ٕٚ)الشاعر
 َبْأَساُء ِذي اْلَبْغِي َواْسِتْياَلُء ِذي اإِلَحنِ َلِنْعَم َمْوِئاًل اْلَمْوَلى ِإَذا ُحِذَرْت     
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 :(ٕٛ)إذ ُأضِمَر فاعل )نعم(، وُفسَّْر بالنكرة بعده، وىي قولو: )موئاًل(، ومثمو قول اآلخر
نني بئَس الَمَرهْ   تقوُل ِعْرسي َوِىي لي ِفي َعْوَمَرْه      بئَس امرءًا وا 

 :(ٜٕ)، وىي قولو: )امرءًا(، وكذلك قولوإذ ُأضِمَر فاعل )بئس(، وُفسَّْر بالنكرة بعده
 ِنْعَم امَرًءا َىِرٌم لم َتْعُر ناِئَبٌة     ِإالَّ وكاَن ِلُمْرتَاٍع بيا َوَزرا

 :(ٖٓ)إذ ُأضِمَر فاعل )نعم(، وُفسَّْر بالنكرة بعده، وىي قولو: )امرءًا(، وكذلك قولو
 خاُلَك ِنْعَم َخاالَأبو موَسى َفَجدَُّك ِنْعَم َجدَّا     وَشْيُخ الَحيِّ 
 إذ ُأضِمَر فاعل )نعم(، وُفسَّْر بالنكرة بعده، وىي قولو: )جدِّا(.

ففي جميع الشواىد المتقدّْمة لحظنا أنَّ )نعم وبئس( قد تجرَّدا من مرفوعييما الظاىرين، 
باب ما ال يعمل في »وجاءت بعدىما نكرة منصوبة، مفسّْرة لو. وفي ذلك قال سيبويو: 

 مضَمًرا؛ وذلك ألنَــّيم بدؤوا باإلضمار ألنَــّيم شرطوا التفسير وذلك نووا، فجرى المعروف إالَّ 
( بمنزلة الفعل الذي تقدَّم مفعوُلو قبل الفاعل، فمزم ىذا  ذلك في كالميم ىكذا كما َجَرْت )إنَّ
( ىذه الطريقة في كالميم. وما انتصب في ىذا  ىذه الطريقة في كالميم، كما لزمْت )إنَّ

باب فإنَــّو ينتصب كانتصاب ما انتصب في )حسُبك بو وويحو(، وذلك قوليم: )ِنعَم رجال ال

وقال في موضع  .(ٖٔ)«عبُد اهلل(، كأنَــّك قمت: )حسُبك بو رجاًل عبُد اهلل(؛ ألنَّ المعنى واحد
فـ)نعَم( تكون مّرًة عاممًة في مضمر يفسّْره ما بعده، فتكون ىي وىو بمنزلة ويحو »آخر: 

 .(ٕٖ)«ثَمو، ثــُمَّ يعمالن في الذي فسَّر المضمر عمل مثمو وويحو إذا قمت: لي مثمو عبًداوم
وأمَـّا وقوعيا عمى المضَمر الذي يفسّْره ما بعده، فيو قولو: نعَم رجاًل أنت، »وقال المبّرد: 

ًرا يفسّْره ما وبئس في الدار رجاًل أنت، ونعَم دابِّة دابَُّتك، فالمعنى في ذلك أنَّ في )نعَم( مضمَ 

وقال ابن جنـّي مبيًّْنا كالم سيبويو األّول المتقدّْم:  .(ٖٖ)«بعده، وىو ىذا المذكور المنصوب
ألنَّ المضَمر عمى شريطة التفسير ال يظير، وال ُيستعَمل ممفوظًا بو؛ ولذلك قال »... 

النكرة، في نحو: نعَم سيبويو: ىذا باب ما ال يعمل في المعروف إالَّ مضَمرًا، أي: إذا ُفسَّْر ب

فإن »وقال في )المُّمع( في بيان: )نعَم رجاًل أخوك(:  .(ٖٗ)«رجاًل زيٌد، فإنَــّو ال يظير أبداً 
َوقعت بعدَىا النكَرة نصبتيا عمى التمِييز، تَقول: )نعَم رجاًل َأُخوك(، و)بئَس صاحبًا َصاحُبك( 

 .(ٖ٘)«سَّرتو بقولك: رجالً ، والتقدير: نعَم الرجل َأُخوك، فممَّا أضمرت الرجل ف

 :(ٖٙ)وقال ابن مالك في األلفّية
 ويرفعان مضَمراً  ُيفسُِّره     ُمميٌِّز َكنعَم قوًما َمعشرُه

 وعمََّل النحويون إضمار الفاعل في باب المدح والذمّْ مع )نعم وبئس(، وتفسيره بنكرة منصوبة 
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فإن »في النطق، قال أبو البركات األنباري: بعده، بأنَــّو من باب التوسُّع في المُّغة، والخفَّة 
قـِيَل: فِمَم جاز اإلضمار في )نعَم وبئَس( قبل الذّْكر خاّصًة؟ قـِيَل: إنَــّما جاز اإلضمار فييما 
قبل الذّْكر؛ ألنَّ المضَمر قبل الذكر يشبو النَّكرة؛ ألنَــّو ال يعمم إلى أيّْ شيء يعود حتَــّى 

يكون فاعميما معرفة محضة، فممَّا ضارع المضَمر فاعميما؛ جاز يفسَّر، و)نعم وبئس( ال 
اإلضمار فييما. فإن قـِيَل: فِمَم فعموا ذلك؟ قـِيَل: إنَــّما فعموا ذلك طمًبا لمتخفيف ؛ ألنَــّيم أبًدا 
يتوّخون اإليجاز واالختصار في كالميم. فإن قـِيَل: فكيف يحصل التخفيف، واإلضمار عمى 

قيل: ألنَّ التفسير إنَــّما يكون بنكرة منصوبة؛ نحو: )نعم رجاًل زيد( والّنكرة  شريطة التفسير؟

 .(ٖٚ)«أخفُّ من المعرفة
 إضمار المفعول في باب التنازع

إذ ُيضَمر المفعول عمى شريطة التفسير في باب التنازع في حال عطف فعمين، وقد ُأىِمَل 
وكان مطموب الفعل األّول الميمل مفعواًل،  الفعل األّول، وُأعِمَل الفعل الثاني في الظاىر،

ليس عمدًة في األصل ــ وىو مفعول )َظنَّ وأخواتيا(؛ ألنَــّو مبتدأ في األصل أو خبر ــ نحو: 
)ضربُت وضربني زيٌد(، ويكون )زيد( فاعل الفعل الثاني المعطوف ــ الذي ُأعِمَل ــ مفسّْرًا 

ىذا باب اإلخبار في باب الفعمين »)لمبّرد: قال ا .(ٖٛ)لمفعول الفعل األّول المتقدّْم
المعطوف أحدىما عمى اآلخر( وذلك قولك: ضربت، وضربنى زيد، إذا أعممت اآلخر فالمفظ 
ُمعرِّى من المفعول في الفعل األّول، وىو في المعنى عامل، وكان في التقدير: ضربُت زيدًا، 

عده تفسير لو، وىو من المضَمر وضربني زيٌد، فحذف وجعل ما بعده دااًل عميو... الذي ب

 .(ٜٖ)«المتقدّْم عمى شريطة التفسير
 إضمار عامل المفعول فيو عمى شريطة التفسير

إذ َنصَّ النحويون عمى إضمار عامل المفعول فيو عمى شريطة التفسير في نحو: )َأ اليوم 
اليوَم سرت فيو؟( سرَت فيو؟(، و)َأيوَم الجمعِة ينطمق فيو عبداهلل؟(، والتقدير: )َأسرَت 

 .(ٓٗ)و)أينطمق عبداهلل يوَم الجمعة ينطمق فيو عبداهلل؟( عمى شريطة التفسير
 اإلضمار عمى شريطة التفسير في الحال

 ايََّٰتِ   َ بِ  ُىم َوٱلَِّذينَ  ٚ٘ ِفُقونَ ۡ  شمُّ  َربِّْيم َيةِ ۡ  َخش ۡ  ِإنَّ ٱلَِّذيَن ُىم مّْنومنو قولو ــ َعزَّ َوَجلَّ ــ : }
 َءاَتواْ  َمآ  ُتونَ ۡ  ُيؤ َوٱلَِّذينَ  ٜ٘ ِرُكونَ ۡ  ُيش الَ  ۡ  ِبَربِّْيم ُىم َوٱلَِّذينَ  ٛ٘ ِمُنونَ ۡ  ُيؤ ۡ  َربِّْيم

ُقُموُبُيم ِجُعونَ  ۡ  َربِّْيم ِإَلىَّٰ  ۡ  َأنَُّيم َوِجَمةٌ  ۡ  وَّ والذين »)[، قال الطبرسي: ٓٙــٚ٘{ ]المؤمنون: رََّٰ
.. )وقموبيم وجمة(، أي: خائفة... يؤتون ما آتوا(، أي: يعطون ما أعطوا من الزكاة والصدقة.

ضمارًا، وتأويمو: قموبيم وجمة  معناه: خائفة أن ال يقبل منيم... وقـِيَل: إنَّ في الكالم حذفًا وا 
أن ال يقبل منيم لعمميم )أنيم إلى ربيم راجعون(، أي: ألنَــّيم يوقنون بأنَــّيم يرجعون إلى اهلل 
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نَــّم وقال  .(ٔٗ)«ا يخافون ذلك؛ ألنَــّيم ال يأمنون التفريطتعالى يخافون أن ال يقبل منيم وا 
 : فالمعنى في اآلية: والذين يعطون ما أعطوا من الصدقات وسائر القرب الخالصة »العمويُّ

لوجو اهلل تعالى: )َوُقُموُبُيْم َوِجَمٌة(، أي: خائفة من أن ُتَردَّ عمييم صدقاتيم، فحذف قولو: 
ىذه النفقات، وَدلَّ عميو بقولو: )َوُقُموُبُيْم َوِجَمٌة( فظاىر اآلية أنَــّيم )ويخافون( أن ُتَردَّ عمييم 

نَــّما وجميم ألجل خوف الرّد المّتصل  وجمون من الصدقة، وليس وجميم أَلجل الصدقة، وا 

. أي: يعطون ما يعطون من الصدقات وغيرىا من ألوان البرّْ المختمفة، ومع (ٕٗ)«بالصدقة

 .(ٖٗ)موبيم خائفة أالَّ يقبل منيم ذلك العطاء؛ أليّْ سبب من األسبابذلك ُكّمو فإنَّ ق
 إضمار جواب )إذا( عمى شريطة التفسير

َوَعَمى ٱلثَّمَََّٰثِة ٱلَِّذيَن فمن اإلضمار عمى شريطة التفسير في جواب )إذ( قولو ــ َعزَّ َوَجلَّ ــ : }
 ۡ  َأنُفُسُيم ۡ  ِىمۡ  َعَمي ۡ  َوَضاَقت ۡ  َرُحَبت ِبَما ُض ۡ  َأرۡ  ٱل ِىمُ ۡ  َعَمي ۡ  ُخمُّْفوْا َحتَّىَّٰٓ ِإَذا َضاَقت

 ٱلتَّوَّابُ  ُىوَ  ٱلمَّوَ  ِإنَّ  ۡۚ اْ ِلَيُتوُبوٓ  ۡ  ِىمۡ  َعَمي َتابَ  ثُمَّ  هِ ۡ  ِإَلي ِإالَّٓ  ٱلمَّوِ  ِمنَ  َجأَ ۡ  َمل الَّ  َأن َوَظنُّٓواْ 
والتقدير: حتَــّى إذا اعمم أنَــّو ال ُبدَّ ىاىنا من إضمار. »[. قال الرازي: ٛٔٔ{ ]التوبة: ٱلرَِّحيمُ 

ضاقت عمييم األرض بما رحبت وضاقت عمييم أنفسيم وظنُّوا أن ال ممجأ من اهلل إالَّ إليو. 

. فجواب )إذا( مضَمر، فسَّره نياية اآلية وسياقيا (ٗٗ)«تاب عمييم ثــُمَّ تاب عمييم

َذا ِقيَل َلُيُم ٱتَُّقوْا َما َبيومنو قول ــ تََباَرَك َوَتَعاَلى ــ : } .(٘ٗ))رحميم(  َوَما ۡ  ِديُكمۡ  َأي نَ ۡ  َواِ 
 َكاُنواْ  ِإالَّ  ۡ  َربِّْيم َءايََّٰتِ  ۡ  مّْن ۡ  َءاَية ۡ  مّْن ِتيِيمۡ  َوَما تَأ ٘ٗ َحُمونَ ۡ  ُتر ۡ  َلَعمَُّكم ۡ  َفُكمۡ  َخل
من فُأضِمَر جواب )إذا(، وفسَّره ما بعده قولو ــ َعزَّ  [.ٙٗــ٘ٗ]يس:  {ِرِضينَ ۡ  ُمع َىاۡ  َعن

أال ترى كيف حذف الجواب عن )إذا( في ىذا »قائل ــ : }ُمعِرِضين{، قال الزمخشري: 
ذا قـِيَل ليم اتَّقوا  الكالم، وىو مدلول عميو بقولو: )ِإالَّ كاُنوا َعْنيا ُمْعِرِضيَن( كأنَــّو قال: وا 

مضَمر،  فجواب )إذا( .(ٙٗ)«أعرضوا. ثــُمَّ قال: ودأبيم اإِلعراض عند ُكّل آية وموعظة
 َءايََّٰتِ  ۡ  مّْن ۡ  َءاَية ۡ  مّْن ِتيِيمۡ  َوَما تَأتقديره: إذا قـِيَل ليم ىذا أعرضوا، ويدل عميو قولو: }

وجواب إذا محذوف َدلَّ ». قال ابن عاشور: (ٚٗ) {ِرِضينَ ۡ  ُمع َىاۡ  َعن َكاُنواْ  ِإالَّ  ۡ  َربِّْيم
فالتقدير ىنا: كانوا معرضين. عميو قولو في الجممة المعطوفة )إالَّ كانوا عنيا معرضين(. 

وجممة )ما تأتييم من آية من آيات ربّْيم إالَّ كانوا عنيا معرضين( واقعة موقع التذييل لما 
ذا قـِيَل ليم اتّقوا،  قبميا، ففييا تعميم أحواليم وأحوال ما يبمّْغونو من القرآن فكأنَــّو قـِيَل: وا 

لمداللة عمى أنَّ »فحذف جواب )إذا(:  .(ٛٗ)«مأعرضوا، واإلعراض دأبيم في ُكّل ما ُيقال لي
حاليم بمغت من الجرأة عمى اهلل واالستيانة بالحّق مبمغًا ال ُيستطاع معيا ِذْكر ما يجيبون بو 

 َوَما داعي الحّق إذا دعاىم إلى التقوى فيجب أن ُيتَرك أسفًا وال ُيذَكر، وقد َدلَّ عميو بقولو:  }
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 .(ٜٗ){«ِرِضينَ ۡ  ُمع َىاۡ  َعن َكاُنواْ  ِإالَّ  ۡ  َربِّْيم َءايََّٰتِ  ۡ  مّْن ۡ  َءاَية ۡ  مّْن ِتيِيمۡ  َتأ
 إضمار جواب )لو( عمى شريطة التفسير

 ِفي َأنََّما ۡ  َوَلوفمن إضمار جواب )لو( عمى شريطة التفسير قولو ــ َعزَّ َوَجلَّ ــ : }
مَّا  ۡ  ُحرۡ  َأب َعةُ ۡ  َسب ِۦدهِ ۡ  َبع ۡ  ِمن ۥُمدُّهُ يَ  رُ ۡ  َبحۡ  َوٱل ۡ  لََّٰمۡ  َأق َشَجَرةٍ  ِمن ضِ ۡ  َأرۡ  ٱل

تُ  ۡ  َنِفَدت . (ٓ٘)[، بتقدير: لنفدت ىذه األشياء، وما نفدت كممات اهللٕٚ{ ]لقمان: ۡۚ ٱلمَّوِ  َكِممََّٰ
تُ  ۡ  مَّا َنِفَدت»}قال اآللوسي:  { جواب )لو(، وفي الكالم اختصار ُيسمَّى حذف ۡۚ ٱلمَّوِ  َكِممََّٰ

أنَّ ما في األرض من شجرة أقالم والبحر إيجاز، ويدل عمى المحذوف السياق، والتقدير: ولو 
ممدود بسبعة أبحر، وُكِتَبت بتمك األقالم وبذلك المداد كممات اهلل تعالى ما نفدت لعدم 

فُكِتَب بيذه ». ففي الكالم محذوف تقديره: (ٔ٘)«تناىييا، ونفدت تمك األقالم والمداد لتناىييا
ونفَدت البحور، ولم تنفد كمماُت اهلل، أي: لم  األقالم وىذه البحور كممات اهلل لتكسَّرت األقالم

 .(ٖ٘)«. )لو(؛ ألنَّ جواب )لو( ممتنع الوقوع، فال تقترن بو نون التوكيد(ٕ٘)«تنقطع
 اليوامش:

                                                           

 .ٜٚ/ٕــ الطراز :  ٔ
 .ٕٙٔ/ٔــ الكتاب:  ٕ
 .ٕٙٔ/ٔــ الكتاب:  ٖ
 .ٜٖ٘/ٔــ الخصائص:  ٗ
 .ٕٜٖ/ٔ، وينظر: الكّميات: ٗٔٔ/ ٔــ األصول في النحو:  ٘
 .ٙٓٔ/ ٔــ الخصائص:  ٙ
 ، وسيأتي الكالم عمى اإلضمار الحاصل في البيت عمى شريطة التفسير.ٗٓٔــ ديوانو:  ٚ
 .ٕٙٔ-ٕ٘ٔــ دالئل اإلعجاز:  ٛ
 .ٗٙ/ٖــ البرىان:  ٜ

، ٕٕٗ/٘، والتبيان: ٖ٘ٗ-ٖٗٗ/ٔ، وينظر: معاني القرآن لمَفرَّاء: ٚٔ/ٕــ إمالء ما َمنَّ بو الرحمن:  ٓٔ
، وفتح ٘ٛٗ/ٕ، وأنوار التنزيل وأسرار التأويل: ٜٕٔ/ٕالبرىان: ، و ٕٛٗ-ٕٚٗ/ٔوشرح جمل الزّجاجي: 

 .ٜٛٛٔ/ٔ، وتفسير الوسيط: ٕٕٖ/ٙ، والتحرير والتنوير: ٚٚ/ٖالقدير: 
، وتفسير األمثل: ٕٜٔ/ٜ، وتفسير الميزان: ٖٔ٘/ٕ، وينظر: الكّشاف: ٓٛٔ/ٔــ مجمع البيان:  ٔٔ
ٙ/ٔٓ٘. 
 .ٔٛــ البيت لقيس بن الخطيم، ديوانو:  ٕٔ
، وشرح اأُلشُموني: ٜٚ/ٔ، وشرح ابن عقيل: ٚٛٙ/ٕ، ومغني المبيب: ٖٛ/ٔــ ينظر: الكتاب:  ٖٔ
 .ٕٛ، والجممة العربية تأليفيا وأقساميا: ٘ٔٔ/ٔ
 .ٕٔٛ-ٕٓٛ/ٔ، وينظر: شرح ابن عقيل: ٖٕٓ/ٔــ المقتضب:  ٗٔ
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لفية )البن ، وشرح األ٘ٙٔ/ٔ، وشرح الرضي: ٖٗٙ/ٕــ ينظر:  شرح جمل الزّجاجي، البن عصفور:  ٘ٔ
، وشرح ٕٗٔ/ٔ، وشرح ابن عقيل: ٕٙٗ، وشرح شذور الذىب: ٕٔ/ٔ، وأوضح المسالك: ٖٜالناظم(: 

 .ٓ٘ٔ/٘، وىمع اليوامع: ٕٖٓ/ٔالتصريح عمى التوضيح: 
 .ٕٗٔ/ٔ، وشرح ابن عقيل: ٜٗــ ينظر: شرح األلفية )البن الناظم(:  ٙٔ
 .ٜٗــ ينظر: شرح األلفية )البن الناظم(:  ٚٔ
 .ٖ٘ٓ/ٔ، وشرح التصريح عمى التوضيح: ٕٔ/ٕنظر: أوضح المسالك: ــ ي ٛٔ
 .ٖ٘ٓ/ٔــ ينظر: شرح التصريح عمى التوضيح:  ٜٔ
 ــ ينظر: المصدر نفسو. ٕٓ
 ــ ينظر: المصدر نفسو. ٕٔ
 .ٛٗٔ/ ٔــ الكتاب:  ٕٕ
 .ٓٓٚ/ٕــ معاني القرآن:  ٖٕ
 .ٕٛٗ/ٔــ المصدر نفسو:  ٕٗ
عرابو:  ٕ٘  .ٕٜ/ ٘ــ معاني القرآن وا 
 .ٚٗٔ/ ٜــ الجامع ألحكام القرآن:  ٕٙ
 .ٖ٘/ٕ، وشرح اأُلشُموني: ٔٙٔ/ٔــ لم أعثر عمى قائمو، ينظر: شرح ابن عقيل:  ٕٚ
 ــ لم أعثر عمى قائمو، ينظر: المصدران أنفسيما. ٕٛ
 ــ لم أعثر عمى قائمو، ينظر: المصدران أنفسيما. ٜٕ
 .ٖٖٔــ البيت لألخطل، ديوانو:  ٖٓ
 .ٕٙٔ/ٔــ الكتاب:  ٖٔ
 .ٕٙٔ/ٔــ الكتاب:  ٕٖ
 .ٗٗٔ/ ٕــ المقتضب:  ٖٖ
 .ٔٙ/ٔ، وينظر: المُّباب في عمل البناء واإلعراب: ٗٓٔ/ٔــ الخصائص:  ٖٗ
 .ٗٓٔ/ٔــ المُّمع في العربية:  ٖ٘
 .ٖٗــ ألفية ابن مالك في النحو والصرف:  ٖٙ
 .ٖٗٛ، والفوائد الضيائية: ٖٔٔ/ٚ، وينظر: شرح المفّصل: ٜٓٔ/ٔــ أسرار العربية:  ٖٚ
 .٘٘ٔ/ٔــ ينظر: شرح ابن عقيل:  ٖٛ
 .ٕ٘ٔ، ودالئل اإلعجاز: ٖٛ/ٔ، وينظر: المفّصل: ٙ٘ٔ/ٔــ المقتضب:  ٜٖ
 .ٛٙٔ/ٔ، ومغني المبيب: ٘ٛٗ/ٔ، وشرح الرضي: ٖٛ/ٔــ ينظر: المفّصل:  ٓٗ
، وفتح ٖٖ٘/ٗ، وأنوار التنزيل: ٓٛٗ/٘، وينظر: تفسير القرآن العظيم: ٘ٚٔ/ ٚــ مجمع البيان:  ٔٗ

 .ٜٔ/٘ٔ، وتفسير الميزان: ٖٕٛ/ٖٔ، وروح المعاني: ٖٙٔ/٘القدير: 
 .ٜٛ/ٕــ الطراز:  ٕٗ
 .ٖٕٖٓ/ٔــ ينظر: تفسير الوسيط:  ٖٗ
 .٘ٚٔ/ٛــ التفسير الكبير:  ٗٗ
 .ٓٔٔ/ٖ، والبرىان: ٕٔٗ/ٖ، زاد المسير: ٕٖٚ/ٛــ ينظر: مجمع البيان:  ٘ٗ
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 .ٕ٘ٗ/ٖــ الكّشاف:  ٙٗ
 .ٖٗٗ/ٛــ ينظر: مجمع البيان:  ٚٗ
 .ٙٗ/ٕٔــ التحرير والتنوير:  ٛٗ
، وأنوار ٓٛ٘/ٙ، وتفسير القرآن العظيم: ٚ٘/ٖٔ، وينظر: التفسير الكبير: ٚٗ/ٚٔــ تفسير الميزان:  ٜٗ

رشاد العقل السميم: ٙ٘/٘التنزيل:   .ٖٔٗ٘/ٔ، وتفسير الوسيط: ٜٗٗ/ٙٔ، وروح المعاني: ٚٔٗ/٘، وا 
 .ٗٛٔ/ٖــ ينظر: البرىان:  ٓ٘
 .ٓٙٗ/٘ٔي: ــ روح المعان ٔ٘
 .ٖٕٚ/ٛ، وينظر: التبيان: ٓٔٔ/٘ــ زاد المسير:  ٕ٘
 .ٓٙ٘ٗ/ٔ، وينظر: تفسير الوسيط: ٜٖٚ-ٖٛٚ/ٙٔــ التحرير والتنوير:  ٖ٘

 المصادر والمراجع
 *القرآن الكريم.

ىـ(، تحقيق: د. رجب عثمان ُمحّمد، ٘ٗٚ.ارتشاف الضرب من لسان العرب: ألبي حّيان األندلسي )تٔ
 م.ٜٜٛٔرمضان عبدالتّواب، الطبعة اأُلولى، مراجعة: د. 

.إرشاد العقل السميم إلى مزايا الكتاب الكريم: أبو السعود العمادي محّمد بن محّمد بن مصطفى ٕ
 ىـ(، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت، )د. ت(.ٕٜٛ)ت
طبوعات مجمع المغة .اأُلزىية في عمم الحروف: عمي بن ُمحّمد اليروي، تحقيق: عبدالمعين المموحي، مٖ

 م.ٜٔٛٔ، ٔالعربية، دمشق، ط
ىـ(، تحقيق: عبد الحسين الفتمي، ٖٙٔ.األصول في النحو: محمد بن السري المعروف بابن السراج )تٗ

 مؤسسة الرسالة، بيروت.
ىـ(، تحقيق: ُمحّمد إبراىيم البنا، ٔٛ٘.أمالي السييمّي: أبو القاسم عبدالرحمن بن عبداهلل األندلسي )ت٘

 م.ٜٓٚٔ، ٔعة السعادة، القاىرة، طمطب
.األمثل في تفسير كتاب اهلل المنزل: ناصر مكارم الشيرازي، مؤسسة البعثة لمطباعة والنشر والتوزيع، ط ٙ
 م.ٖٜٜٔ، ٔ
ىـ(، ٙٔٙ.إمالء ما َمنَّ بو الرحمن من وجوه اإلعراب والقراءات في جميع القرآن: أبو البقاء العكبري )تٚ

 ىـ.ٜٖٛٔ، القاىرة، ٕعوض، مطبعة مصطفى البابي، ط تحقيق: إبراىيم عطوة
.اإلنصاف في مسائل الخالف بين النحويين البصريين والكوفيين: كمال الدين أبو البركات عبدالرحمن ٛ

 م.ٜٕٓٓىـ(، تحقيق: ُمحّمد محيي الدين عبدالحميد، دار الطالئع لمنشر والتوزيع، القاىرة، ٚٚ٘األنباري )ت
سرار التأويل )تفسير البيضاوي(: أبو سعيد ناصر عبداهلل بن عمر الشيرازي البيضاوي .أنوار التنزيل وأٜ

 م.ٜٛٛٔ، دار الكتب العممية، بيروت، ٔىـ(، طٜٔٚ)ت
ىـ(، تحقيق: د. موسى ٙٗٙ.اإليضاح في شرح المفّصل: أبو عمرو عثمان بن عمر بن الحاجب )تٓٔ

 م.ٕٜٛٔبناي العميمي، مطبعة العاني، بغداد 
ىـ(، ٜٗٚرىان في عموم القرآن: أبو عبد اهلل بدر الدين محمد بن عبد اهلل بن بيادر الزركشي )ت.البٔٔ

 م.ٜٚ٘ٔ، ٔتحقيق: محمد أبو الفضل إبراىيم، دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحمبي وشركائو، ط
 م.ٜٚ٘ٔجف األشرف، ىـ(، المطبعة العممية، النٓٙٗ.التبيان في تفسير القرآن: أبو جعفر الطوسي )تٕٔ
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ىـ(، الدار التونسية لمنشر ـ تونس، ٖٜٖٔ.التحرير والتنوير: الشيخ محّمد الطاىر ابن عاشور )ت ٖٔ
 ىـ.ٜٙٚٔ

ىــ(، دار المعرفة، بيروت، ٗٗٚ.تفسير القرآن العظيم: أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي )تٖٔ
 م.ٕٜٜٔ

ىـ(، تحقيق: د. بشار عواد ٖٓٔجعفر محّمد بن جرير الطبري )ت  .جامع البيان في تأويل القرآن: أبوٗٔ
 م.ٜٜٗٔمعروف، وعصام فارس الحرستاني، مؤّسسة الرسالة، بيروت، الطبعة اأُلولى، 

، دار الكتب ٖىــ(، طٔٚٙ.الجامع ألحكام القرآن: أبو عبداهلل محمد بن أحمد األنصاري القرطبي )ت٘ٔ
 م.ٜٚٙٔالمصرية، دار الكتاب العربي، 

ىـ(، حّققو: محمد عمي النجار، دار الكتاب العربي، ٕٜٖ.الخصائص: أبو الفتح عثمان بن جنـّي )تٙٔ
 لبنان، )د. ت(.-بيروت

ىـ(، تحقيق: السيد ُمحّمد رشيد رضا، ٔٚٗ.دالئل اإلعجاز: عبد القاىر بن عبد الرحمن الجرجاني )تٚٔ
 ىـ.ٜٖٙٔ، ٖدار المنار، مصر، ط

ىــ(، ٕٓٚٔسير القرآن العظيم والسبع المثاني: أبو الفضل شياب الدين اآللوسي )ت.روح المعاني في تفٛٔ
 الطباعة المنيرية، مصر، )د، ت(.

 ت(ىـ(، عالم الكتب، بيروت، )دٖٗٙ.شرح المفّصل: موفق الدين يعيش بن عمّي بن يعيش النحوّي )تٜٔ
، ٖقيق: عبدالسالم ُمحّمد ىارون، طىـ(، تحٓٛٔ.الكتاب: أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويو )تٕٓ

 م.ٖٜٛٔعالم الكتب، 
ىـ(، ٜٗٓٔ.الكميات معجم في المصطمحات والفروق المُّغوّية: أيوب بن موسى الحسيني الكفوي )تٕٔ

 تحقيق: عدنان درويش ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت.
قيق: حامد المؤمن، منشورات جمعية ىـ(، تحٕٜٖ.المُّمع في العربية: أبو الفتح عثمان ابن جنـّي )تٕٕ

 م.ٕٜٛٔ، ٔمنتدى النشر، النجف األشرف، مطبعة العاني، بغداد، ط
ىــ(، دار الفكر، دار ٛٗ٘.مجمع البيان في تفسير القرآن: أبو عمي الفضل بن الحسن الطبرسي )تٖٕ

 م.ٜٚ٘ٔ-ٜٙ٘ٔالكتاب المبناني، بيروت، 
عرابو: إبراىيم بن السر ٕٗ ىـ(، تحقيق: عبد الجميل ٖٔٔي بن سيل أبو إسحاق الزّجاج )ت .معاني القرآن وا 

 م.ٜٛٛٔ، ٔعبده شمبي، عالم الكتب، بيروت، ط
ىـ(، تحقيق: الدكتورة ىدى ٕ٘ٔ.معاني القرآن: أبو الحسن المجاشعي المعروف باألخفش األوسط )تٕ٘

 م.ٜٜٓٔمحمود قراعة، مكتبة الخانجي، القاىرة، الطبعة: األولى، 
ىـ(، تحقيق: الدكتور ٔٙٚمبيب عن كتب األعاريب: عبداهلل بن يوسف بن ىشام األنصاري )ت.مغني الٕٙ

 م.ٜ٘ٛٔ، دار الفكر، بيروت، ٙمازن المبارك ومحّمد عمّي حمد اهلل، ط
 .بيروتىـ(، تحقيق: ُمحّمد عبدالخالق عضيمة، عالم الكتب، ٕ٘ٛ.المقتضب: ُمحّمد بن يزيد المبّرد )تٕٚ
ىـ(، منشورات مؤسسة ٕٔٗٔ.الميزان في تفسير القرآن: العالمة السيد محمد حسين الطباطبائي )تٕٛ

 م.ٖٜٚٔ، ٖاألعممي لممطبوعات، بيروت، لبنان، ط
ىـ(، تحقيق: د. ٜٔٔ.ىمع اليوامع في شرح جمع الجوامع: جالل الدين عبد الرحمن السيوطي )تٜٕ

 م.ٜ٘ٚٔ عبدالعال سالم مكرم، دار البحوث العممية،


