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" أفال ٌتدبرون القرآن ام علً قلوب اقفالها

التنكٌر والتعرٌف عند القدماء والمحدثٌن :
السٌوطً
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التعرٌف والتنكٌر لغة واصطالحا ً :
المعرفة فً اللغة :

المعرفة فً االصطالح :
الخلٌل بن أحمد
سٌبوٌه

النكرة فً اللغة :
قال نكروا لها عرشها"

النكرة اصطالحاً:

الخلٌل

أنكر النكرات :
شًء
( إن زلزلة الساعة شًء عظٌم )
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أوالً  :األغراض البالغٌة للتنكٌر :

ٔ9

صى ا ْل َمدٌِ َن ِة ٌَ ْس َعى)
اء َر ُجل مِنْ أَ ْق َ
َو َج َ
َ
َ
َ
ً
ً
ً
ش َر َكا ُء ُم َت َ
ب ّللاُ َمثال َر ُجال فٌِ ِه ُ
سونَ َو َر ُجال َسل ًما
شا ِك ُ
ض َر َ
َ

ل َِر ُج ٍل)

ار ِه ْم غِ َ
ش َاوة)
س ْم ِع ِه ْم َو َعلَى أَ ْب َ
َ
ص ِ

ه ََذا ذ ِْك ُر)

(و َعلَى
َ

اس َعلَى َح ٌَاةٍ)
َولَ َت ِجدَ َن ُه ْم أَ ْح َر َ
ص ال َن ِ
اص َح ٌَاة ٌَاْ أُول ًِْ األَ ْل َبابِ)
ِص ِ
(ولَ ُك ْم فًِ ا ْلق َ
َ

َفؤْ َذ ُنو ْا

بِ َح ْر ٍ
ب

كثٌرة بإذن ّللا

وكم فئة قلٌلة غلبت فئة

(إن لنا ألجر)

ان نظن إال ظنا ً
ّللا أَ ْك َب ُر
ض َوان ِّمنَ ّ ِ
َو ِر ْ
سبحانه الذي أسرى بعبده لٌالً
ش ٌْئا ً
س َ
َوا َتقُو ْا ٌَ ْوما ً الَ َت ْج ِزي َن ْفس َعن َن ْف ٍ
َ
ارهَا
( ِّمن َق ْب ِل أَن َن ْطم َ
ِس ُو ُجوهًا َف َن ُردَ هَا َعلَى أدْ َب ِ
َهلْ َن ُدلُّ ُك ْم َعلَى َر ُج ٍل ٌُ َن ِّب ُئ ُك ْم إِ َذا ُم ِّز ْق ُت ْم ُكل َ

ُم َم َز ٍق إِ َن ُك ْم لَفًِ َخ ْل ٍق َجدٌِ ٍد

األغراض البالغٌة للتعرٌف:
َت َبتْ ٌَدَا أَ ِبً لَ َه ٍ
ب)
ب َو َت َ
ه ََذا َخ ْلقُ َ
ّللاِ َفؤ َ ُرونًِ َم َاذا َخلَقَ الَذٌِنَ مِن دُونِهِ)
ب فٌِ ِه هُدً ى لِّ ْل ُم َتقٌِنَ
اب الَ َر ٌْ َ
َذلِ َك ا ْل ِك َت ُ
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داللة النكرة :

وضحة عواد الفضلي

إِنَ الَذٌِنَ َقالُوا َر ُّب َنا َ
اس َت َقا ُموا
ّللاُ ُث َم ْ
ب فٌِهِ"
َال َر ٌْ َ

اشترى زٌد جوادا"
رجل وفرس وأسد
النكرة أخف من المعرفة :ـ

المعنى بٌن المعرفتٌن  :ـ

* النكرة والمعرفة فً باب ال النافٌة للجنس :ـ
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النكرة واسنادها للفعل :ـ

النكرة والمعرفة فً باب الظرف :ـ
أمس

المبرد

غدوة وبكرة

ص َب َح ُهم ُب ْك َر ًة َع َذاب ُّم ْس َتقِر"
قال تعالى َ " :ولَ َقدْ َ

ٕ5

ُب ْك َر ًة َع َذاب ُّم ْس َتقِر

س َح ٍر
بِ َ

( َن َج ٌْ َناهُم

التنوٌن هل هو عالمة النكرات ؟

النمل

الهدهد
ولها عرش عظٌم"
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بلقٌس
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األثر الداللي للتعريف والتنلري يف القرآن اللريم دراسة تطبيقية

رب العرش العظٌم "

ّللا

بلقٌس،

اج َعلْ ه َ
َـذا ا ْل َبلَدَ آ ِم ًنا "
ب ْ
َر ِّ

الدراسة التطبٌقٌة :
ٔ -قوله تعالى (فٌِ ِه شِ َفاء لِل َناس ).
الزجاج

57

اج َعلْ هَـَ َذا َبلَدً ا آ ِم ًنا
ب ْ
َر ِّ

59

للزمخشري

الزجاج

س َو َء ا ْل َع َذا ِ
ب
سو ُمو َن ُك ْم ُ
آل ف ِْر َع ْونَ ٌَ ُ
َوإِ ْذ َن َج ٌْ َنا ُكم ِّمنْ ِ

كلمة سالم بٌن التعرٌف والتنكٌر
س َالم َع َل ٌْ ِه ٌَ ْو َم ُولِدَ َو ٌَ ْو َم ٌَ ُموتُ
َو َ
الزجاج
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النحاس

الزمخشري

قال تعالى ":ولتجدنهم أحرص الناس علً حٌاة
لزمخشري

قوله تعالى( :هَدْ ًٌا َبال َِغ ا ْل َك ْع َب ِة ) .
ألخفش

الزجاج
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األخفش
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هدٌا بالغ الكعبة"
هذا عارض ممطرنا
هدٌا

الزجاج

بالغ الكعبة

بالغ

هدٌا ً

هدٌاً"

مكً القٌسً
ابن عطٌة

هدٌا ً

الزمخشري
ابن األنباري
َغاف ِِر َ
ب َ
شدٌِ ِد ا ْل ِع َقا ِ
ب َو َقابِ ِل ال َت ْو ِ
الذن ِ
ب".

البن عطٌة األندلسً

سولَ)
الر ُ
صى ف ِْر َع ْونُ َ
قوله تعالى َ ( :ف َع َ
النحاس

ابن خالوٌه
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وبالغ.
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الزركشً
قالوا :
وٌقول :

ابن خالوٌه

ارض ُّم ْمطِ ُر َنا
ه ََذا َع ِ

ابن عطٌة
أو كصٌب من السماء فٌه ظلمات ورعد وبرق
الزمخشري

الذمخشري

ٔٔ -قوله تعالً
( وعندهم قاصرات الطرف أتراب
الفراء
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اس َت ْك َب ُرو ْا َو َكا ُنو ْا َق ْو ًما
وسى َوهَا ُرونَ إِلَى ف ِْر َع ْونَ َو َملَئِ ِه بِآ ٌَا ِت َنا َف ْ
" ُث َم َب َع ْث َنا مِن َب ْع ِدهِم ُّم َ
ُّم ْج ِرمٌِنَ {َ }75فلَ َما َجاء ُه ُم ا ْل َحقُّ مِنْ عِ ن ِد َنا َقالُو ْا إِنَ ه َ
وسى
َـذا لَسِ ْحر ُّم ِبٌن {َ }76قال َ ُم َ
َ
أَتقُولُونَ لِ ْل َحقِّ لَ َما َجاء ُك ْم أَسِ ْحر ه َ
السا ِح ُرونَ {َ }77قالُو ْا أ ِج ْئ َت َنا لِ َت ْل ِف َت َنا َع َما
َـذا َوالَ ٌُ ْفلِ ُح َ
َو َجدْ َنا َع َل ٌْ ِه آ َباء َنا َو َت ُكونَ لَ ُك َما ا ْل ِك ْب ِر ٌَاء فًِ األَ ْر ِ
ض َو َما َن ْحنُ لَ ُك َما ِب ُم ْإ ِمنٌِنَ {َ }77و َقال َ
وسى أَ ْلقُو ْا َما أَن ُتم
الس َح َر ُة َقال َ لَ ُهم ُّم َ
ٌِم {َ }79فلَ َما َجاء َ
ف ِْر َع ْونُ ا ْئ ُتونًِ بِ ُكل ِّ َ
ساح ٍِر َعل ٍ
ّ
ّ
ّللا الَ ٌُ ْ
ّللا َ
وسى َما ِج ْئ ُتم ِب ِه ِّ
ُّم ْلقُونَ {َٓ }7فلَ َما أَ ْل َقو ْا َقالَ ُم َ
صلِ ُح َع َمل َ
س ٌُ ْبطِ لُ ُه إِنَ َ
الس ْح ُر إِنَ َ
94
ا ْل ُم ْفسِ دٌِنَ " .
الفراء

الزجاج

تعرٌف كلمة األبواب

الزمخشري وابن عطٌة

القراء
الزجاج

النحاس

الزمخشري

وابن عطٌة
فإن الجحٌم هً

المؤوي
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الفراء

تعرٌف كلمة " أولى "
األخفش

 ( :فإذا جاء وعد أوالهما

األخفش
فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وأن تصبهم سٌئة ٌطٌروا بموسً ومن معه
الزمخشري

ٌِم {ٕ} َغاف ِِر َ
اب ِل ال َت ْو ِ
الذن ِ
نزٌل ُ ا ْل ِك َتا ِ
ب
ب مِنَ َ ِ
ب َو َق ِ
ّللا ا ْل َع ِز ِ
حم {ٔ} َت ِ
ٌز ا ْل َعل ِ
ب ذِي َ
َ
شدٌِ ِد ا ْل ِع َقا ِ
ٌر"
الط ْو ِل َال إِلَ َه إِ َال ه َُو إِلَ ٌْ ِه ا ْل َمصِ ُ
أبو حٌان األندلسً

نتائج الدراسة:
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Abstract
The semantic effect of definition and reasoning in the Holy Quran
An Empirical Study
By Wadha Awaad

The study of the phenomenon of reminders and Tanith of important
grammatical studies, because of their significant impact in the syntax of the
sentence, a requirement is necessary for specialists in linguistic studies, and
the importance of this phenomenon has received the attention of linguists, a
phenomenon agreed by scientists, The aspects of miracles in the Holy
Quran, where the masculine feminine, and mention the feminine, and tell
each other
This case contributed to the statement of the rhetorical secrets in the
Qur'anic text, and the statement of various aspects, and the effect of this in
the development of judgments. A phenomenon used by scientists to collect
the sects of branches that appear to be inconsistent and contrary to the rule
for the purpose of returning to the rule and subject to the context
The fourth century AH is especially important in relation to this
important linguistic heritage of the Koran, as it featured the most important
works of this heritage, such as meanings of the Koran and its lover of glass
and copper

الهوامش
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