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رسل املنصة ِإلى بريد الباحث الذي سجل فيه -2
ُ
  رسالة بعد التسجيل ست

 
ل  همفادها أن سج 

ة البريد ، وسيجد كلمة املرور الخاصة به ليستعملها في الدخول ِإلى املجلة بكتابهافي

 اإللكتروني الذي استعمله مع كلمة املرور التي وصلت ِإليه على الرابط اآلتي:

 https://radab.mosuljournals.com/contacts?_action=login  . 

تسجيل؛ ليستطيع بهذه الصفة ِإدخال ستمنح املنصة )املوقع( صفة الباحث ملن قام بال -3

الع عليها عند  ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 

 يجب صياغة البحث على وفق تعليمات الطباعة للنشر في املجلة، وعلى النحو اآلتي :   -4

 املتن: بحرف 16: )العنوان: بحرف تكون الطباعة القياسية على وفق املنظومة اآلتية /

( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11/ الهوامش: بحرف 14

خيرة عند النشر داخل املجلة على )
َ
( صفحة للبحوث 25تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ

( 30، و )الخالية من املصورات والخرائط والجداول وأعمال الترجمة، وتحقيق النصوص

شياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق 
َ
صفحة للبحوث املتضمنة لأل

ا . 
ً
كر آنف

ُ
 حد  ما ذ

  رقاًما لكل صفحة، وُيعر ف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
َ
ب الهوامش أ

 
رت

ُ
ت

، في في موضع الذكر األول ذكره أول مرة، ويلغى ثبت )املصادر واملراجع( اكتفاًء بالتعريف 

 . حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر )مصدر سابق(

  حانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد سالمته من ِ
 

ُيحال البحث ِإلى خبيرين يرش

خير، وترجيح  –إن اختلف الخبيران  –النقل غير املشروع، وُيحال 
َ
م( للفحص األ ِ

 
إلى )ُمحك

و الرفض
َ
 عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة جهة القبول أ

ً
، فضال

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي : -5 ِ
 
ن يلتزم الباحث )املؤل

َ
 يجب أ

 ن ال يضم  البحث املرسل للتقييم ِإلى
َ
ي: يرسل بدون اسم . يجب أ

َ
 املجلة اسم الباحث، أ

  يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث )القسم/ الكلية او املعهد/ الجامعة( والبحث

باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء 

برز ما في العنوان من عنوان مختصر للبحث باللغتين أيًضا: العربية واإِلنكليز 
َ
ية يضم  أ

 مرتكزات علمية . 

  يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتين، وتثبيت كلم(350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 يغلب عليهن  التمايز في البحث. (5)وال تزيد عن  ،( كلمات3)نكليزية التقل عن واإل 



ساس في  -6
َ
ن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

َ
يجب على الباحث أ

ة فكما هو مبي ن  ا الشروط  العلمي  م 
َ
التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ

 على النحو اآلتي : 

 ن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البح
َ
ث في فقرة خاصة عنوانها: )مشكلة يجب أ

ة البحث( . و )ِإشكالي 
َ
 البحث( أ

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

ا في متن البحث . و دحضها علميًّ
َ
ها أ ِ

 
 على تحقيقها وحل

 هدافه التي يسعى ِإلى
َ
همية بحثه وأ

َ
د  يعمل الباحث على تحديد أ ِ

ن يحد 
َ
تحقيقها، وأ

 الغرض من تطبيقها.

  ن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
َ
يجب أ

 الباحث في بحثه .

  ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما
َ
يجب أ

دوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه وم
َ
ن يراعي أ

َ
بع فيه .يجب أ

 
 ع املنهج املت

  فكاره
َ
سلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

ُ
يجب مراعاة تصميم البحث وأ

 وفقراته.

  ن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث، واختيار
َ
يجب على الباحث أ

بيانات ما يتناسب مع بحثه مراعًيا الحداثة فيها، والدقة في تسجيل االقتباسات وال

 الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .

  د من موضوعاتها
ُّ
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
يجب على الباحث أ

و الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  
َ
سئلة البحثية أ

َ
 ونسبة ترابطها مع األ

َم على البحث -7
ْ
ن  الُحك

َ
ن يدرك أ

َ
سيكون على وفق استمارة تحكيم  يجب على الباحث أ

ا 
ً
وزان

َ
م البحث وُيعطى أ

 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
تضم  التفاصيل الواردة آنف

و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة 
َ
وزان ُيقبل البحث أ

َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

 ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

 تنويه: 

فكار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء             
َ
ر جميع األ ِ

تعب 

صحابها بشكل مباشر 
َ
ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى  أ ِ

ة وال تعب  وتوجهاتهم الفكري 

                                                            . التنويه

 رئيس هيئة التحرير                                                                            
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وجه من املصادر املعرفة املنصوبة احملذوفة ب على ثالثة َأَرْعامُل

 املصون للسمني احلليّب دراسة يف كتاب الدّر الفعل يف القرآن الكريم

 م.د.جاسم طه أمحد 

10/5/2020 تأريخ القبول:       2/4/2020 تأريخ التقديم:     
 

 : المستخلص
ن جدل تبقيان أساس التطبيق  النوقو   عراب( وما بنيهما مإن قضية )المعنى والإ 

وقققواف رهققرال  وا يهققاد يس ققو درس نوققو  منهمققا  رالتشققارر بينهمققا ةققرط مققن ةققروط ال ققوة 
النوويققة  سققوام ل مققته ف أو الهاتققب أو القققارح  إت ا يتوققق  تعبيققر  ققوي  دون مراعققا   ققتال 

وقد أهقد  الدراسقا  الجدلية  أو باألورى ا يمهن التوا ل بين المته مين دون مراعاتهما  
ال غوية الوديثة  تال الفهر  ودعمتهقا بنشريقا  عديقد   هقان مادا قا واوقدال ومنط قهقا ثابتقال وا 
يعقق ب عققن الفهققر  المةققار إليهققا  نفققال  إتن ر هققل ترهيققب لغققو  معنققى ياديقق   ومققن ثققف ر هققل 
ب وج  نوو  ترهيب ساص ب  ووشيفة نووية مستق ة  تةقتر  مقغ رير قا رقض بعقو الجوانق

إا أن  ققتا ا يعنققض عققدف اسققتقدلها  وقققد قامقق  رهققر  بوثنققا  المعققرب ع ققى ثدثققة أوجقق  مققن 
الم ققققادر المعررققققة المن ققققوبة الموتورققققة الفعققققل   ع ققققى قاعققققد  القبققققول أو التهققققارا  مهققققدنا 
لدراستنا  تال بتوجي  السمين الو بض لنةفع  بآرام الع مام قب   من معربين ومفسقرين  لن قل 

 يمة  تا التشارر وما ُيوقق  من معاٍن.بعد تل  إلى ق
 الكلمات المفتاحيَّة: )اإلعراب/ المعنى/الداللة/ البيان( .
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 المقدمة
الومقققد ب رب العقققالمين وال قققد  والسقققدف ع قققى سقققيد المرسققق ين مومقققد وع قققى  لققق  

 و وب  الطيبين الطا رين ومن تبع  بإوسان إلى يوف الدين.
والعقققراب( ومقققا بينهمقققا مقققن جقققدل تبقيقققان أسقققاس أمقققا بعقققد  رقققإن قضقققية )المعنقققى 

التطبي  النوو   وقواف رهقرال  وا يهقاد يس قو درس نوقو  منهمقا  رالتشقارر بينهمقا ةقرط مقن 
ةققروط ال ققوة النوويققة  سققوام ل مققته ف أو الهاتققب أو القققارح  إت ا يتوققق  تعبيققر  ققوي  

مته مققين دون مراعاتهقققا. دون مراعققا   ققتال )الجدليققة( أو بققاألورى ا يمهققن التوا ققل بققين ال
وألجققل تلقق  ةققغ   رهققر  )المعنققى( أت ققان الع مققام قققديمال ووققديثال  ر هققل ترهيققب لغققو  معنققى 
ياديقق   يست ققخ بققاستدخ ق ققد المققته ف  ومققا يريققد إي ققال  إلققى المساطققب  رنجققد تبعققال لهققتا 

ترهيقب وقامدل تفاوتال رض التعبير  رقد يهون المراد واضوال دون اوتمالية التعقدد  وققد يهقون ال
 ألهثر من معنى تفرض  ع ي  أمور عديد  منها:

 قبول الترهيب نفس  ألهثر من إعراب. -

 رربة المته ف بإسفام ق دال  وعدف توديد مرادال. -

 التقارب الدالض رض بعو  تال التراهيب. -

 رياب القرائن ال اررة رض الترهيب لوج  دون  سر. -
عققد ثققرامل ل غققة  ومثققاال لويويتهققا وهققل  ققتا إن سققار ع ققى ورقق  )الضققابط النوققو ( ي

 وقدرتها ع ى التعبير بال فش الواود عن المعانض الهثير .
وأمامنقققا رقققض  قققتا البوققق  الموسقققوف بقققق )المعقققرب ع قققى ثدثقققة أوجققق  مقققن الم قققادر 
المعررقققة المن قققوبة الموتورقققة الفعقققل رقققض الققققر ن الهقققريف  دراسقققة رقققض هتقققاب القققدر الم قققون 

 ف األوجقق  النوويققة المتشققارر  أو المتهارئققة  وهيفيققة القبققول ل سققمين الو بققض( مثققال واضقق  لققته
السياقض لهقا  ولمقا توم ق  مقن معقاٍن مترتبقة ع قى التنقو  الوا قل رقض مقا وم تق  مقن أوجق . 

المفعققول بقق ...إلف(. رنجققد براعقققة -الم ققدر-الوققال-رقققد تنوعقق  األوجقق  بققين )المفعققول لقق 
ورققض عرضقق  لت قق  األوجقق  وربمققا التققرجي  السققمين الو بققض )رومقق  اب( رققض جمعقق  لهققا أوال  

بينها ثانيال  و تا ما عهدناال من ع مائنا األجدم من سدمة عشيمة لهتقاب اب الهقريف  وهقان 
المققنهق قائمققال ع ققى عققرو قققول السققمين الو بققض ومققن ثققف مدوشققة توجيهققا  مققن سققبق  مققن 
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دالة هقل وجق  بعقد الع مام لنرى مدى ااتفا  أو ااستدخ بين عرض  وعرضهف  ثف بيان 
تل  واستدر  عن الوج  اآلسر  لنستار من بقين  قتا التعقدد وجهقال واوقدال يهقون  قو األققرب 

 لمراد البيان اللهض. ورو  هل ت  ع ف ع يف.
عرابق    عراب  من أ ف مراجغ البو  هق )معقانض الققر ن وار وتعّد هتب معانض القر ن وار

عققراب القققر ن  ل نوقق 311ل  جققات     ققق(  وهتققب التفسققير هققق)تفسير  338اس     ققق(  و)وار
 قق(  ولقف تغققب  745 قق(  و)البوقر الموقيط ألبقض ويقان     538الهةقاخ ل  مسةقر     

 قققق(   1207عقققن البوققق  هتقققب المتقققاسرين  استئناسقققال بهقققا  هقققق )رو  المعقققانض ل لوسقققض    
  ق(. 1393و)التورير والتنوير ابن عاةور    

وة رمقن توريق  اب ومنق   ومقا هقان ريق  مقن وما هقان رقض البوق  مقن  قواب و ق
س ققل رمققن نفسققض والةققيطان  رهققل عمققل لعنسققان متجققرد عققن الهمققال ليةققهد بققتل  ل ققاوب 
الهمال بالوودانيقة  سقبوان  ربنقا رّب العق   عمقا ي قفون والسقدف ع قى المرسق ين والومقد ب 

 ربِّ العالمين.
 التوجيهات:

الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِالَوَتِهِ أُوْلَـئِكَ يُؤْمِنُونَ بِـهِ وَمـن يَكْرُـبْ بِـهِ وَلُوْلَــئِكَ       الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ قول  تعالى: 

 [.121]سور  البقر    هُمُ الْخَاسِبُونَ
عرو السمين الو بقض رقض إعقراب قولق  تعقالى )وق  تدوتق ( ثدثقة أوجق   و قفها 

و  وققال( ثقف ققدف الو قخ وأضقيخ إلقى بقول :  أود ا: أن  ن ب ع قى الم قدر وأ ق   )تقد
الم قققدر  و قققار نضقققير )ضقققرب  ةقققديد الضقققرب(  أ : ضقققربال ةقققديدال  ر مقققا ققققدف و قققخ 
الم در ن ب ن ب . الثانض: أن  وال مقن راعقل )يت ونق ( أ  يت ونق  موققين. الثالق : أنق  

  و ققتا التنققو  رققض وقيقتقق  يعققود إلققى وقيقققة ثابتققة رققض أ ققل النوققو (1)نعقق  م ققدر موققتوخ 
. ولقتا رأينقا (2)لعربض مفاد ا أن  فة الم قدر إتا ققدم  ع يق  انت قب  انت قاب الم قدرا

                                                 

 ققق(   756الققدر الم ققون رققض ع ققوف الهتققاب المهنققون  أومققد بققن يوسققخ المعققروخ بققق )السققمين الو بققض( )   (1)
 .2/95: ف2003توقي : الدهتور أومد مومد السراط  دمة   

- قق1416دمةق    رض ع ل البنام والعقراب  أبقو البققام العهبقر   توقيق : د.عبقد اللق  النبهقان ( =: ال باب 2)
 .1/493: ف1995
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رققققض عققققروو مققققن تقدمقققق  مققققن الع مققققام تاهيققققدال ع ققققى  ققققتين الققققوجهين )الم ققققدر( و) ققققفة 
. ومقنهف مقن (1)الم در(  رمقن الع مقام مقن اقت قر ع قى تهقر وجق  الن قب ع قى الم قدر

يقق  وهونقق  و ققفال ل م ققدر  أو مققا ةققهد بقق  جمققغ بققين الققوجهين وتلقق  ع ققى اعتبققار األ ققل ر
:  )وقق  تدوتقق ( نعقق  لم ققدر (3) ققق(643  قققال المنتجققب الهمققدانض) (2)ااسققتعمال القر نققض

ن ةققئ  ن، ققبت  ع ققى الم ققدر   موققتوخ دّل ع يقق   ققتا الشققا ر  أ : تققدو  وقق  تدوتقق   وار
ققدف وأضقيخ إليق  ألن  نع  التدو  رض األ قل  إت التققدير: تقدو  وققال  ونعق  الم قدر إتا 

انت ققب انت ققاب الم ققدر  نوققو ضققربت  أةققد الضققرب  و ققم  أوسققن ال ققياف  رتن ققب 
أةقققد وأوسقققن ع قققى الم قققدر لمقققا تهقققر   راعررققق  رإنققق  أ قققل يعتمقققد ع يققق  . ومعنقققى )وققق  
تدوتقق ( مراعققا  ال فققش عققن التوريققخ والتققدبر رققض معنققاال  والعمققل بمقتضققاال  ول ققتدو  معنيققان 

 قق(:  أوقد ما )الققرام (  والثقانض )ااتبقا  رعقدل(  ألن  606  هما نص ع ى تلق  القرا   )
ــا مققن اتبققغ ريققرال يقققال تققدال رعققدل  قققال تعققالى  ــبِ ذِاَا تَلَاهَ وَالْقَمَ

  رالشققا ر أنقق  يقققغ ع يهمققا (4)
جميعققال  وي قق  ريهمققا جميعققال المبالغققة ألن التققابغ لغيققرال قققد يسققتورض وقق  ااتبققا  رققد يسققل 

  رثمققة ترهيبققان: (5)الض يسققتورض وقق  قرامتقق  رققد يسققل بمققا ي قق ف ريقق  بةققضم منقق   وهققتل  التقق
يت ونقققق  تققققدو  وقققققال ع ققققى األ ققققل همققققا أةققققرنا وااسققققتعمال القر نققققض:  يت ونقققق  وقققق  تدوتقققق    

                                                 

 ق(  توقي : لجنة من الع مقام  بيقرو    548البيان  أبو ع ض الفضل بن الوسين الطبرسض )  ( =: مجمغ 1)
رريققب إعققراب القققر ن  أبققو البرهققا  مومققد بققن األنبققار  )  رققض    والبيققان 1/370:  ف1995- ققق1415لبنققان  
 .2/204:  ف1980- ق1400القا ر     ق(  توقي : الدهتور ط  عبد الوميد ط   577

 قققق(  توقيققق : ياسقققين مومقققد السقققواس  دمةققق    437الققققر ن  مهقققض بقققن أبقققض طالقققب القيسقققض )  ( =: مةقققهل 2)
 قققققق(   616إعقققققراب الققققققر ن  أبقققققو البققققققام عبقققققد اب بقققققن الوسقققققين العهبقققققر  )    والتبيقققققان رقققققض 1/110: )د. (

رض إعراب القر ن المجيقد  المنتجقب وسقين بقن أبقض والفريد   1/111: الرياو/المم هة العربية السعودية  )د. (
:  ق(  توقي : الدهتور رقااد ع قى مسميقر والقدهتور رهمقض وسقن النمقر  الدووقة  )د. ( 643الع  الهمدانض )  

1/122. 
 .1/122( الفريد: 3)
 (.2( سور  الةمس: )4)
 قققق(  بيقققرو    606ن عمقققر القققرا   )  التفسقققير الهبيقققر المسقققمى )مفقققاتي  الغيقققب(  أبقققو عبقققد اب مومقققد بققق( 5)

 .4/35: ف1981- ق1401
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والمدوقققش ع قققى التقققرهيبين أنققق  رقققض ااسقققتعمال القر نقققض جقققام تققققديف و قققخ الم قققدر ع يققق  
ضققارت  ورققض  ققتا م يققد مققن المبالغققة عققن التاهيققد ع ققى ه مققة )الوقق ( وتقققديمها . رضققدل (1)وار

ع ققى الققتدو  همققا  ققو رققض ااسققتعمال األول ع ققى أ قق   إت جققام  تاليققة ل ققتدو   و ققتا م يققد 
 تةريخ ألولئ  التين يت ون  )و ( التدو .

و ققو الن ققب ع ققى الوققال مققن  -رومقق  اب–أمققا ثالقق  األوجقق  الققت  تهققرال السققمين 
 745نجقد لق  هثيقر عقرو ريقر مقا أورداُل أبقو ويقان )  راعل )يت ون ( بتقدير: موقين  ر قف

  وقققد جققام تاليققال ل ققوجهين  نفققض الققتهر  والققت  تميققل إليقق  الققنفس مققن  ققتال (2) ققق( رققض عرضقق 
 .-واب أع ف–األوج    و الن ب ع ى الم در 

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى    ائ ائ ەئ چ قولقق  تعققالى: 

ی   یۈئ ۈئ      ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ۆئەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ

 [.264]سور  البقر     چجب حب خب مب ىب يب  يئىئ ی جئ حئ مئ
عقققرو السقققمين الو بقققض رقققض ن قققب )رئقققام النقققاس( ثدثقققة أوجققق   و قققفها بقولققق : 
 أود ا: أن  نع  لم در موتوخ تققديرال: إنفاققال رئقام النقاس  هقتا تهقرال مهقض. والثقانض: أنق  

موقل  مفعول من أج    أ : ألجل رئام الناس  واسقتهمل ةقروط الن قب. والثالق : أنق  رقض
  و ققو عققرو جققامغ لمققا قيققل قب قق  مققن اوتمققاا  إعرابيققة لقولقق  (3)وققال  أ : ينفقق  مرائيققال 

تعالى: )رئام الناس(  ع ى استدخ رض عرضهف  رمن الع مام مقن استقار رقض ن قب  وجهقال 
. ومققنهف مققن جمققغ ريقق  بققين وجهققض المفعققول لقق   والم ققدر رققض (4)واوققدال  و ققو المفعققول لقق 

                                                 

 .1/264( =: ال باب رض ع ل البنام وااعراب: 1)
 قق(  دراسقة وتوقيق : عقادل أومقد عبقد  745أبقو ويقان مومقد بقن يوسقخ األندلسقض )    ( =: البور المويط2)

 .1/592: ف1993- ق1413الموجود  وع ض مومد معوو  بيرو   
 .2/585ن: ( الدر الم و 3)
 710ووقققائ  التاويققل )تفسققير النسققفض(  أبققو البرهققا  عبققد اب بققن أومققد بققن مومققد )  ( =: مققدار  التن يققل  4)

 .1/218: ف1998- ق1419 ق(  توقي : يوسخ ع ض بديو   بيرو   
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:  وانت اب رئام ع ى أنق  مفعقول مقن أج ق   أو م قدر (2) أبو ويان  قال (1)موضغ الوال
رقققض موضقققغ الوقققال   وأضقققاخ قسقققف  سقققر وجهقققال ثالثقققال إلقققى القققوجهين السقققابقين و قققو )ال قققفة 

:  ورئقققام النقققاس من قققوب لثدثقققة (4)  قققق(577. ققققال ابقققن األنبقققار ) (3)لم قققدر موقققتوخ(
وققققاال  والثالققق : أن يهقققون و ققققفال أوجققق   أوقققد ا: أن يهقققون مفعققققوال لققق  والثقققانض: أن يهقققون 

لم در موتوخ تقديرال: إنفاقال رئام الناس   ومما تقدف نس ص إلى م وقوشتين  أوا مقا: أن 
ثمة اتفاقال لدى أر ب الع مام بتقديف وج  المفعول ل  سوام ريما عقرو ع قى وجق  واوقد  أو 

دونمقا استيقار ألوقد ا ما هان وامدل ألهثر من وج   والثانية: عرو السمين لقته ف األوجق  
 أو ترجي .

وبالعود  إلى المعنقى العقاف ل يقة  نقرى البيقان اللهقض ققد نهقى المقامنين أن يبط قوا 
 دقاتهف هوقال المنفق  مقراما  النقاس  ليقروال ع قى أنق  يريقد وجق  اب تعقالى و قو ع قى ريقر 

ع يققق  مقققن . رجقققام  األوجققق  النوويقققة واستيقققارا  الع مقققام لتبقققين مقققا يمهقققن أن يومقققل (5)تلققق 
إعراب وتادية ل معنى المق ود. ربوجق  المفعقول لق  يقاتض الترهيق  ع قى بيقان الع قة المتجقتر  
رض نفقس المنفق  مالق   إت إنق  أنفق  ألجقل مقراما  النقاس ا وامقل لق  ريقرال  أمقا وجق  الوقال 
ربقق  يتبققين لنققا وققال مققن ت ققبس بالنفققا  وققق  إوداثقق   وهونقق  قققد توققول إلققى ريققام موققو  

                                                 

  والفريققققد رققققض إعققققراب القققققر ن المجيققققد: 1/214  والتبيققققان رققققض إعققققراب القققققر ن: 1/190( =: مجمققققغ البيققققان: 1)
عبقققد السقققتار عبقققد ال طيقققخ أومقققد سقققعيد    والوقققال رقققض األسققق وب القر نقققض  2/663  والبوقققر الموقققيط: 1/576

 .67: طراب س/ليبيا  )د. (
 .2/663( البور المويط: 2)
 ققق(   505التفسققير وعجائققب التاويققل  أبققو القاسققف مومققود بققن ومقق   بر ققان الققدين الهرمققانض )  ( =: ررائققب 3)

نا ققر   وأنققوار التن يققل وأسققرار التاويققل  1/174لبيققان رققض رريققب إعققراب القققر ن:   وا1/231: بيققرو   )د. (
 .1/158:  ق1418 ق(  توقي : مومد عبد الرومن المرعة ض  بيرو    685الدين بن مومد البيضاو  )  

 .1/174( البيان: 4)
ق(  توقيقق : أومققد  قق 310عققن تاويققل    القققر ن  أبققو جعفققر مومققد بققن جريققر الطبققر  )  ( =: جققامغ البيققان 5)

عقن وققائ  رقوامو التن يقل وعيقون األقاويقل رقض    والهةقاخ5/521: ف2000- قق1420مومد ةاهر  بيرو   
وجوال التاويل  جار اب أبو القاسقف مومقود بقن عمقر ال مسةقر   توقيق : عقادل أومقد عبقد الموجقود وع قض مومقد 

 .1/312:  ف1998- ق1418معوو  الرياو  
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  لقققب  عم قق   أمققا وجقق  الو ققخ لم ققدر موققتوخ رإنقق  يرهقق  ع ققى و ققخ تا  تةققنيعال لقق
)النفققا ( و ققو إنفققا  ريققام النققاس رعققدل عققن الم ققدر وتهققر  ققفت  عنايققة وا تمامققال هونقق  
مق ود الودي . والت  تميل إلي  القنفس مقن  قتال التوجيهقا    قو وجق  المفعقول لق   إت بق  

   ققو )ع ققة المققراما ( ا رير ققا  وقققد رأينققا مققن يشهققر لنققا السققبب الققدارغ لعنفققا  والموجقق  لقق
المتقققققققققاسرين مقققققققققن جققققققققق ف بققققققققق   وعقققققققققدال  قققققققققو الوجققققققققق  دون ريقققققققققرال  ققققققققققال مويقققققققققض القققققققققدين 

:  ورئام الناس مفعول ألج   وقد استهمل ةروط الن قب  رقد يعقدل (1) ق(403الدرويش) 
- ققق( 1270عنقق  إلققى وجقق   سققر همققا  عققف بعققو المعققربين . رضققدل عققن أن اآللوسققض ) 

 .(2)قد عّد وج  الن ب ع ى النع  لم در موتوخ ليس بةضم -بروم  ا
ٺ  ڀڀ ڀ ڀ پٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پچ قولققققققققق  تعقققققققققالى: 

   ڤ ڤ ڤ   ڤ ڦ ٹٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ     ٿ ٹ ٹ ٹ

چ چ ڇ     ڇ ڇ  چڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ ڦڦ ڦ

 [.24]سور  النسام    چ ڇ
ر ا: أنق  من قوب بّين السمين الو بض لنا رض إعراب )هتاب اب( ثدثة أوج :  أشه

ع قى أنق  م قدر ماهقد لمضققمون الجم قة المتقدمقة قب ق  و ققض قولق  )ورمق (  ون قب  بفعققل 
مضقققمر أ : هتقققب اب تلققق  ع قققيهف هتابقققال. وأبعقققد عبيقققد  السققق مانض رقققض جعقققل  قققتا الم قققدر 

(  3  النسقام: )وَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُـم منـنَ النناَـا     ماهدال لمضمون الجم ة من قول  تعالى 
الثقققانض: أنققق  من قققوب ع قققى الرقققرام بقققق )ع قققيهف(  والتققققدير: ع قققيهف هتقققاب اب  أ : ال مقققوال  

 (  و تا رأ  الهسائض ومن تابع  أجا وا 105  المائد : )عَلَيْكُمْ أَنرُاَكُمْ  هقول  
 
 
 

                                                 

: ف1999- ققق1420 ققق(  ومص/سققوريا   1403مويققض الققدين الققدرويش )    ريف وبيانقق ( إعققراب القققر ن الهقق1)
1/409. 
رض تفسير القر ن العشقيف والسقبغ المثقانض  أبقو المعقالض مومقود ةقهر  بقن عبقد اب بقن أبقض ( =: رو  المعانض 2)

 .2/35:  ق1422 ق(  بيرو    1270الثنام اآللوسض )  
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 تقديف المن وب رض باب الررام مستدلين بهتال اآلية  وبقول اآلسر:
 لاااااااوك د وَنَكااااااااياااااااا ايمَهاااااااا الَماااااااا    دَ 

 
 ِإّنااااااااااال رََايااااااااااات  النَّااااااااااااَ  َيحِماااااااااااد وَنكا 

 

ردلو  من وب بق )دونق (  والب قريون يمنعقون تلق   ققالوا ألن العامقل ضقعيخ            
وتققاولوا اآليققة ع ققى مققا تقققدف  والبيقق  ع ققى أن )دلققو ( من ققوب بققق )المققائ (  أ  الققت  مققا  

ا هتقاب اب  و قتا قريقب مقن الرقرام  دلو . الثال : أن  من وب بإضمار رعقل  أ : ال مقو 
وقققال أبققو البقققام رققض  ققتا الوجقق :  تقققديرال: ال مققوا هتققاب اب  ع يقق   أ : ع ققيهف تلقق   ريهققون 

وةقققا د ع قققى ضقققدعت  النوويقققة  -رومققق  اب–  و قققتا مقققن جميقققل عرضققق  (1)أهثقققر تاهيقققدال 
اقةقققتها مناقةقققة وعق يتققق  الفقققت  رقققض بيقققان األوجققق  الموتم قققة وتققققديف أشهر قققا  رضقققدل عقققن من

ع مية  ومن اطدعنا ع ى هدف مقن تقدمق  مقن الع مقام رأينقا اتجا قا  ثدثقة رقض عرضقهف  
. و قو مقت ب سقيبوي  (2)رقسقف عقّد الوجق  )الن قب ع قى الم قدر الماهقد لمضقمون الجم قة(

:  لمقققققا ققققققال: )ورمققققق  ع قققققيهف (3)وجمهقققققور الب قققققريين. إت ققققققال -رومققققق  اب– قققققق( 180) 
ى الهدف  ع ف المساطبون أن  تا مهتوب ع قيهف  مثبق  ع قيهف  وققال: أمهاتهف(  وتى انته

هتققققاب اب توهيققققدال  همققققا قققققال:  ققققنغ اب  وهققققتل  وعققققد اب  ألن الهققققدف الققققت  قب قققق  وعققققد 
و نغ...وقد  عف بعضهف أن هتاب اب ن ب ع قى قولق : ع قيهف هتقاب اب   و قتا )الق عف( 

:   قققو من قققوب ع قققى الرقققرام (4)إت ققققال  قققق( ومقققن تابعققق   189 قققو مقققت ب الهسقققائض ) 

                                                 

 .3/648( الدر الم ون: 1)
رض تفسير القر ن المجيد  أبو الوسن ع قض بقن اومقد بقن ع قض الواوقد    والوسيط 8/169جامغ البيان: ( =: 2)

 ققق(  توقيقق : عققادل اومققد عبققد الموجققود وع ققض مومققد معققوو والققدهتور اومققد مومققد ويققر   468الةققارعض )  
  والهةقاخ: 2/34: ف1994- قق1415والدهتور اومد عبد الغنض الجمل والدهتور عبد القرومن عقويس  بيقرو   

 .1/348  ومدار  التن يل: 1/248  والبيان: 1/497
 ققق(  توقيقق : عبققد السققدف مومققد  ققارون   180أبققو بةققر عمققرو بققن عثمققان بققن قنبققر  سققيبوي  )    ( الهتققاب3)

 .382-1/381: ف1988- ق1408القا ر   
: ف1998   الققققا ر    قققق(  جمقققغ القققدهتور عيسقققى ةقققوات 189  ع قققض بقققن ومققق   الهسقققائض )  ( معقققانض الققققر ن4)

113. 
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بع ققيهف   وقققد رّد الع مققام  ققتا القققول وعققّد رريبققال  إت التقققدير:  ع ققيهف هتققاب اب  رقققدف هقققول 
 :(1)الةاعر

 يا ايها الما   دلوك دونكا
. واتجققاال  سققر عققّد (2)و ققتا بعيققد  ألن مققا انت ققب ع ققى الرققرام ا يتقققدف ع ققى مققا ين ققب  

. (3)من وجهين  الن قب ع قى الم قدر الماهقد والن قب ع قى الرقرام )هتاب اب( من وبال 
قققال النوقققاس:  هتققاب اب ع قققيهف م ققدر ع قققى ققققول سققيبوي  ن قققبال  وقيققل  قققو إرقققرام  أ : 
 ال موا هتاب اب . أما ااتجاال الثال  رقد عّد )هتاب اب( من وبال من ثدثة أوج :

 الن ب ع ى الم در. -

 وا.الن ب ع ى إضمار رعل ال م -

 .(4)الن ب ع ى الررام -
وقققققد قققققدمنا ريمققققا سققققب  مققققن عققققرو مسققققالة بققققرو  الققققرأ  األول ع ققققى ريققققرال  قققققال 

:  وقولقق  )هتققاب اب( من ققوب ع ققى الم ققدر مومققول ع ققى المعنققى  (5)المنتجققب الهمققدانض
ألن قولق  تعقالى )ورمق  ع قيهف أمهققاتهف( ريق  معنقى هتقب اب تلقق  ع قيهف هتابقال  ثقف أضققمر 

تلقق  ع يقق   وأضققيخ الم ققدر إلققى الفاعققل رهققو م ققدر ماهققد  وقققد جققو  أن  الفعققل لدالققة
يهققون من ققوبال بإضققمار رعققل  ويهققون )ع ققيهف( تفسققيرال لقق   أ : ال مققوا هتققاب اب  وا يجققو  
أن يهقققون من قققوبال بع قققيهف عنقققد أ قققوابنا الب قققريين  ألنققق  رقققر  ع قققى الفعقققل رقققد يت قققرخ 

 ت رر  .
                                                 

  والن قاخ 113( البي  لجارية من ما ن أو لراج  مقن بنقض أسقيد بقن عمقرو  =: معقانض الققر ن  الهسقائض: 1)
 .1/184: ف2003- ق1424 ق(  المهتبة الع رية   577أبو البرها  بن األنبار  )  رض مسائل السدخ  

 .1/290( ررائب التفسير: 2)
 قق(  توقيق : مومقد ع قض النجقار وأومقد يوسقخ  207أبو  هريا يويى بن  ياد الفّرام )    ( =: معانض القر ن3)

عراب القر ن1/360: ف1983- ق1403نجاتض  بيرو      أبقو جعفقر أومقد بقن مومقد بقن إسقماعيل النوقاس   وار
ب الققققر ن:   ومةقققهل إعقققرا1/208: ف2008- قققق1429 قققق(  اعتنقققى بققق  الةقققيف سالقققد الع قققض  بيقققرو    338)  
  رض تفسير القر ن )تفسير البغو (  مويض السنة أبو مومد الوسين بن مسعود الةقارعض   ومعالف التن يل1/194

 .1/595:   ق1420 ق(  توقي : عبد الر ا  المهد   بيرو    510)  
 .3/585  والبور المويط: 1/346  والتبيان: 2/242  والفريد: 1/290( =: ررائب التفسير: 4)
 .2/242( الفريد: 5)
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وجقققق   ققققو الن قققب ع ققققى الم ققققدر الماهققققد والقققت  تميققققل إليقققق  الققققنفس مقققن  ققققتال األ
لمضققمون الهققدف المتقققدف  همققا ت ققب إليقق  سققيبوي  وجمهققور الب ققريين لدالققة الهققدف المتقققدف 

 ع ى معنى )الهتابة(. واب أع ف.
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ چ قولقققققققققققق  تعققققققققققققالى: 

 [.38]سور  النسام    چ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ڀڀ
اس( ثدثقة أوجق :  أوقد ا: أنق  مفعقول عرو السمين الو بض رقض إعقراب )رئقام النق

مققن أج قق   وةققروط الن ققب متققورر   والثققانض أنقق  وققال مققن راعققل )ينفقققون(  يعنققض م ققدرال 
  (1)واقعقال موقققغ الوققال  أ : مقرائين  والثالقق : أنقق  وقال مققن نفققس المو قول تهققرال المهققدو  

سقرين  إت هقان و تا بيان ج ض ا يسامرال رضول  جمغ ري  أقوال من تقدم  من معقربين ومف
. وجعقل (2)عرضهف لت ق  األوجق  متباينقال  رمقن مستقار ريق  وجهقال واوقدال )المفعقول مقن أج ق (

:  رئقام م قدر وضقغ موضقغ الوقال  (3) ق( الوجق   قو )الوقال( إت ققال 580الطبرسض )  
رهان  قال: ينفقون مرائين الناس   وتبعقال لهقتا التنقو  جقام  توجيهقا  الع مقام ضقامة لقتين  

جهين  أعنض المفعول من أج   والوال  لهن ثمة استدخ رقض  قاوب الوقال رمقنهف مقن الو 
جع قق  مققن الضققمير رققض )ينفقققون(  و ققو بهققتا ا إةققهال ريقق   ومققنهف مققن جع قق  مققن ااسققف 
المو ققول )الققتين(  وا يجققو  وينئققت أن يهققون )وا يامنققون( عطفققال ع ققى )ينفقققون( لعوالققة 

 .(4)المو ول بين ال  ة والمعطوخ ع يها بوال
أن الوققال ت قق  أن تهققون مققن )الققتين(  وع ققى  ققتا يهققون  (5)ووهققض عققن المهققدو 

. وعققرو المنتجقققب الهمققدانض الققوجهين السقققابقين (1))ا يامنققون( مقطوعققال لققيس مقققن ال قق ة

                                                 

 .3/678( الدر الم ون: 1)
 .1/358  ومدار  التن يل: 2/52  والمورر الوجي : 1/511  والهةاخ: 2/53( =: الوسيط: 2)
 .2/85( مجمغ البيان: 3)
 .3/637  والبور المويط: 1/396( =: ررائب التفسير: 4)
 404ض الققراما  والعربيققة )  ( أومقد بققن عمقار أبققو العبقاس المهققدو  المققرح النوققو  المفسقر  هققان مققدمال رقق5)

 911رقض طبقققا  ال غقويين والنوقا   جقدل القدين عبققد القرومن بقن أبقض بهقر السققيوطض )   قق(  =: بغيقة الوعقا   
 .1/351:  ق(  توقي : مومد أبو الفضل إبرا يف   يدا  لبنان  )د. (
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:  و و  نقا يوتمقل أن يهقون مفعقوال مقن أج ق   أ  مقن أجقل مقراما  (2)ع ى ااوتمال  بقول 
لقققى المفعقققول  وأن يهقققون رقققض موضقققغ الوقققال مقققن الضقققمير رقققض النقققاس والم قققدر مضقققاخ إ

)ينفققون(  أ  ينفقققون مقا سققّول اب لهققف مقرائين النققاس . وثمقة مققن جمققغ األوجق  الثدثققة  نفققة 
)   (4). ققال مهقض(3)  مقدمين وج  المفعول من أج  -روم  اب–التهر رض توجي  السمين 

 ققدرال رققض موضققغ الوققال مققن الققتين  ققق(:  رئققام مفعققول مققن أج قق  ويجققو  أن يهققون م 437
ريهققون )وا يامنققون( بققاب منقطعققال ريققر معطققوخ ع ققى ينفقققون ألن الوققال مققن الققتين ريققر 
ن جع تقق  وققاال مققن المضققمر رققض )ينفقققون( جققا  أن يهققون ا يامنققون  داسققل رققض  قق ت ...وار

 معطورال ع ى ينفقون داسدل رض   ت  .
متقق  رققض توديققد الوجقق  المققراد  رمققن وبعققد العققرو السققاب  نققرى وضققورال ل معنققى وقي

لم  ري  الع ية أو السقببية المتجقتر  رقض تا  المنفق  والدارعقة لق  ع قى النفقا  ألجقل مقراما  
الناس عّد الوجق  )مفعقوال ألج ق (  ومقن رأى المعنقى ع قى بيقان وقال المت قبس بفعقل النفقا  

 ى سدخ رض  قاوب   ساعة ةروع  بالفعل وتوول  إلى ريام موو عّد الوج  )واال(  ع
 هما بيناال سابقال.

وبققدور  أقققول إن هققد الققوجهين مقبققوان ع ققى مققا تهققرال الع مققام األجققدم  لهققن رققض 
اسقيما  -واب اع قف–النفس تقديف وج  )الع ية(  إت ثمة سبب هقان ورام رع هقف و قو المقراما  

رقد ينبغقض أن يعقدل  :  وريق  ةقروط  (5)وأن ةيف النوا  أبا ويان قد استار  تا الوج  وقال
 عن  .

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ چ قولققق  تعقققالى: 

]سققققققققققققققققققققور    چ ڎ ڈ      ڈ ژ ڎڇ ڍ ڍ ڌ    ڌ ڇڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ
 [.81التوبة  

                                                                                                                         

 قق(   546  ابقن عطيقة )  رقض تفسقير الهتقاب الع يق   أبقو مومقد عبقد الوق  بقن رالقب ( =: المورر القوجي 1)
 .2/52: ف2001- ق1422توقي : عبد السدف عبد الةارض مومد  بيرو   

 .2/364( الفريد: 2)
 .3/637  والبور المويط: 1/357  والتبيان: 1/253  والبيان: 1/197( =: مةهل إعراب القر ن: 3)
 .1/198( مةهل إعراب القر ن: 4)
 .3/637( البور المويط: 5)



                                                                                                                                     املعرب على ثالثة أوجه من املصادر املعرفة املنصوبة احملذوفة الفعل يف القرآن الكريم دراسة يف كتاب الدر املصون للسمني احلليب

 سم طه أمحدم.د.جا                                                                                                                                        

 80 

عققرو السققمين الو بققض رققض إعققراب )سققدخ( ثدثققة أوجقق   و ققفها بقولقق :  أوققد ا: 
  رقققض معنقققى أنقق  من قققوب ع قققى الم قققدر بفعققل مققققدر مقققدلول ع يققق  بقولقق : )مقعقققد ف(  ألنققق

تس فوا  أ : تس فوا سدخ رسول اب  الثقانض: أن )سقدخ( مفعقول مقن أج ق   والعامقل ريق : 
ما مقعقد  أ  رروقوا ألجقل مسقالفتهف رسقول اب ويق  مضقى  قو ل جهقاد وتس فقوا  إما رر   وار

لي  ت ب الطبر  وال جات ومارت   ويايد تلق  ققرام  (1) ف عن   أو بقعود ف لمسالفتهف ل   وار
قققرأ )ُس (ققخ( بضققف السققام وسققهون الققدف  والثالقق : أن ينت ققب ع ققى الشققرخ  أ : بعققد  مققن

رسققول اب  يقققال: )أقققاف  يققد سققدخ القققوف(  أ  تس ققخ بعققد ت ققابهف  وسققدخ يهققون شررققال  
 قال:

ِبيااااااااأ  ِخ َ ه اااااااام َ َكأنمااااااااا  ِعِقااااااااَب الرَّ
 

اااااااااواطب  َبيااااااااانهنَّ َحِصااااااااايرا  ََّ  َبَساااااااااَط ال
 

 وقال اآلسر:
 َيْبَقااى ِخااَ َل الَّااِ ك َمَ ااى َ ق اال لّلااِ ك

 
 تهّياااااااااَأ أل خاااااااااَر  ِمْ َلهاااااااااا وَكاااااااااَأْن َقاااااااااد 

 
ليقق  ت ققب أبققو عبيققد  وعيسققى بققن عمققر واألسفققش  ويايققد  ققتا قققرام  ابققن عبققاس  وار

  ومققا انتهققى إليقق  مققن (2)وأبققض ويققو  وعمققرو بققن ميمققون )س، (ققخ( بفققت  السققام وسققهون الققدف 
والمفسققرين  ع ققى اسققتدخ رققض عرضققهف  عققرو مثققل جققّل أقققوال مققن تقدمقق  مققن المعققربين 

وتلقق  وسققب المعنققى أو المققراد مققن )سققدخ( أ ققو شققرخ أف م ققدر  رثمققة مققن عققّدال شررققال 
  ولقققف يعققرو لغيقققرال مقققن األوجقق . ومقققنهف مقققن جع قق  )م قققدرال( واستقققار رقققض (3)بمعنققى )بعقققد(

معنقى اعرابق  المفعقول لق   أو الم قدر )المفعقول المط ق ( باعتبقار أن الهقدف المتققدف هقان ب

                                                 

مامال رض النوقو  )  ( مارت 1)  قق( : =: بغيقة  195بن عمر بن منيغ السدوسض النوو   هان عالمال بالعربية  وار
 .2/305الوعا : 

 .6/91( الدر الم ون: 2)
:  قق(  توقيق : القدهتور مومقد رقااد  الققا ر   )د. ( 210  أبو عبيد  معمر بن المثنى )  ( =: مجا  القر ن3)

 . 2/515  والوسيط: 264
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ن ةقققئ  هقققان م قققدرال . وجمقققغ (2). ققققال النوقققاس(1)المسالفقققة :  سقققدخ مفعقققول مقققن أج ققق   وار
. (3)رريقق   سققر مققن الع مققام بققين الققوجهين  نفققض الققتهر أعنققض )الشققرخ(  و)المفعققول ألج قق (

أو  -و قققف الهثقققر -و اد ع يهمقققا رريققق  مقققن الع مقققام وجهقققال ثالثقققال و قققو الن قققب ع قققى الم قققدر
:  يقققال: أقققاف سققدخ الوققض  بمعنققى (5) ققق(538ال ال مسةققر ) . ققق(4)الن ققب ع ققى الوققال

بعقققد ف شعنقققوا ولقققف يشعقققن معهقققف  وتةقققهد لققق  ققققرام  أبقققض ويقققو  )س، (قققخ(  وقيقققل  قققو بمعنقققى 
المسالفققة  ألنهققف سققالفوال ويقق  قعققدوا ونهققو  وانت ققاب  ع ققى أنقق  مفعققول لقق  أو وققال  أ  

 قعدوا لمسالفت  أو مسالفين ل  .
عققة أوجقق (  الشققرخ والمفعققول ألج قق  والن ققب ع ققى رققتمسو لنققا ممققا مضققى )أرب

  وريققققرال مققققن (6)الم ققققدر والوققققال  وقققققد جققققام  مجتمعققققة رققققض توجيقققق  المنتسققققب الهمققققدانض
  وقد أةرنا رض بدايقة العقرو إلقى أن أسقاس التنقو  العرابقض  قو اسقتدخ توديقد (7)الع مام

ينقق  دون اآلسققر  المققراد مققن قولقق  تعققالى )سققدخ(  ولققف تهققن ثمققة قرينققة  ققاررة إلققى وجقق  بع
رمن المعربين من عّدال شررال بمعنقى )بعقد(  ريهقون التققدير:  رروقوا بمقعقد ف بعقد رسقول اب 

()  (1)  مع  ين وجهتهف  تال بقول الةاعر(8)رسدخ  هنا شرخ  مان بمعنى بعد: 

                                                 

عراب  ( =:1)  ق(  توقي : الدهتور عبد الج يل  311  أبو إسوا  إبرا يف بن السر  ال جات )  معانض القر ن وار
عققققراب القققققر ن  النوققققاس: 2/463: ف1988- ققققق1408عبققققدال ةقققق بض  بيققققرو      1/404  والبيققققان: 2/129  وار
مومقد بقن أبقض بهقر القرطبقض )  والمبّين لما تضمن  من السنة و   الفرقان  أبقو عبقد اب  والجامغ ألوهاف القر ن

  والمفعققول 8/216: ف2006- ققق1427 قق(  توقيقق : القدهتور عبققد اب بققن عبقد الموسققن الترهققض  بيقرو    671
رققض القققر ن الهققريف  دراسققة نوويققة داليققة  رسققالة ماجسققتير   يققثف مومققد م ققطفى  بإةققراخ األسققتات الققدهتور لقق  

 .52: ف2004- ق1424معة المو ل  المو ل  مويض الدين توري  ابرا يف  ه ية اآلداب  جا
 .2/129( إعراب القر ن: 2)
 .5/474  والبور المويط: 1/404  ومجمغ البيان: 14/397( =: جامغ البيان: 3)
  وأنقققوار 1/653  والتبيقققان: 3/65  والموقققرر القققوجي : 2/296  والهةقققاخ: 1/461( =: ررائقققب التفسقققير: 4)

 .3/91التن يل: 
 .2/296( الهةاخ: 5)
 .3/300( الفريد: 6)
 .4/143( إعراب القر ن الهريف وبيان : 7)
 .259( الشرخ س ائ   وتوشيف  النوو : 8)
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 َعقااااااااب الربيااااااااأ  ِخ  هاااااااام  كأنهااااااااا
 

 َبَساااااااااط  الَاااااااااواطب  بيااااااااانهنَّ حصااااااااايرا   
 

 :(2)وقول اآلسر
  ك يبقى ِخَ َل الَّ ك َمَ ى قل لل

 
 تََأهَّااااااااب أِل خااااااااَر  ِمْ َلهااااااااا وَكااااااااَأْن َقااااااااد 

 
  و)سققدخ(  نققا )اسققف( بمعنققى بعققد لققف يسققرت إلققى الم ققدرية  (3)وبقققرام  أبققض ويققو 

 و تا الوج  مقدف ع ى ريرال عند هثير من الع مام.
ثقققة أمقققا مقققن عقققّدال )م قققدرال( بمعنقققى المسالفقققة  رهقققو موتمقققل عنقققدال التوجيهقققا  الثد

الوققال(  ويهققون المعنققى ع ققى وجقق  المفعققول ألج قق  بيققان الع ققة -الم ققدر-)المفعققول ألج قق 
التض هان رروهف ألج ها و ض )المسالفة( ا رير  و و ما ينبئ عقن رسقاد معتققد ف وجب قتهف 
التقققض هقققانوا ع يهقققا  رالمسالفقققة )متجقققتر ( رقققض تواتهقققف وهقققانهف أةقققربو ا وليسققق  وليقققد  لوشقققة 

الم قدر ريققاتض لياهقد طبيعقتهف وسقوم ت ققرراتهف رقض التس قخ عقن رهققب  المسالفقة. أمقا وجق 
المسققق مين واستيقققار ف لوالقققة القعقققود التميمقققة  ويهقققون المعنقققى مقققغ وجققق  الوقققال بيقققان  يئقققة 
المس فقققين إبقققان قعقققود ف عقققن السقققروت وتوقققولهف إلقققى )سقققدخ موقققو(  هةقققفال عقققن وقققالتهف 

 الوقيقية و يفهف الت  هانوا يتوةوون ب .
إليققق  القققنفس مقققن  قققتا التعقققدد العرابقققض  قققو وجهقققا )الشقققرخ والمفعقققول  والقققت  تميقققل

:  سققدخ ن ققب ع ققى (4)ألج قق (  و ققو تبعققال لمققا قققدمناال مققن معنيققض )س ققخ( قققال الطبرسققض
تا جع تقق  بمعنققى )س، (ققخ( رهققو  الم ققدر بمعنققى المفعققول لقق   إتا جع تقق  بمعنققى المسالفققة  وار

نض الت  يت خ ب  األسق وب القر نقض  ن ب ع ى الشرخ   و تا من باب التوسغ رض المعا

                                                                                                                         

 .1/264( مجا  القر ن: 1)
 ققق(   711  جمققال الققدين أبققو الفضققل مومققد بققن مهققرف  ابققن منشققور )  ( لققف ا تققد لقائ قق   =: لسققان العققرب2)

 .9/87: اب و ةاف مومد الةاتلض  القا ر   )د. ( توقي : عبد اب ع ض الهبير ومومد أومد وسب
 370ةوات القر ن من هتاب البديغ  أبو عبد اب الوسين بن اومد الةارعض بن سالويق  )  ( =: مست ر رض 3)

 .59:  ق(  القا ر   )د. (
 .3/98( مجمغ البيان: 4)
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ن هان لوج  الشرخ برو ال ع ى وج  المفعولية األج ية واب أع ف. قال ابن عاةقور )   (1)وار
...ومن نهتقة استيقار لفقش سقدخ دون س قخ أنق  يةقير  ق(:  سدخ لغة رض )س، (قخ( 1393

إلى أن قعود ف هان مسالفة لراد  رسول اب وي  استنفر الناس ه هقف ل غق و  ولقتل  جع ق  
 بعو المفسرين من وبال ع ى أن  مفعول ألج   .

 ، اً الَّ يَلْبَثُونَ خِالوَكَ ذِالَّ قَلِـيالا وَذِن كَادُواْ لَيَاْتَرِزُّونَكَ مِنَ األَرْضِ لِيُخْبِجوكَ مِنْهَا وَذِاقال تعالى: 

 [.77-76]سور  ااسرام  سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا وَالَ تَجِدُ لِاُنَّتِنَا تَحْوِيالا
ثدثققة أوجقق   و ققفها بقولقق :  أوققد ا:  (2)عققرو السققمين الو بققض رققض إعققراب )سققنة(

أ : سن اب تلق  سقنة  أو سقننا تلق  سقنة  الثقانض: قالق   أن ينت ب ع ى الم در الماهد 
الفرام أن  ع ى إسقاط السارو  أ : هسنة اب  وع ى  تا ا يوقخ ع قى قولق  )إا ق قيدل(. 

  ومقن جميقل عرضق  أنق  بقدأ بقتهر (3)الثال : أن ينت ب ع ى المفعول ب   أ : اتبغ سقنة 
ع قى تهقرال عقدد مقن الع مقام دون ريقرال وج  الن ب ع ى الم در الماهد  و و ما اقت قر 

:  ون قققب  ن قققب الم قققدر الماهقققد  أ : سقققن اب تلققق  (5). ققققال ال مسةقققر (4)مقققن الوجقققوال
  وجمقغ  سقرون بقين (6)سنة   واستار قسف من المعربين وج  الن قب ع قى إسققاط السقارو

:  )سقنة (8). ققال النوقاس(7)وجهض الن ب ع ى الم در والن ب ع ى إسققاط وقرخ الجقر
أرسقق نا قب قق  مققن رسقق نا( م ققدر  أ  سققن اب عقق  وجققل أن مققن أسققرت نبيققال   قق  سققنة   مققن

 ققققق( الققققوجهين  الن ققققب ع ققققى  616وقققققال الفققققرام هسققققنة   وجعققققل أبققققو البقققققام العهبققققر  )  
الم ققدر  أ : سققننا بقق  سققنة مققن تقققدف مققن األنبيققام ) قق وا  اب وسققدم  ع ققيهف(  ويجققو  

                                                 

تفسقير الهتقاب المجيقد   مومقد الطقا ر بقن   تورير المعنقى السقديد وتنقوير العققل الجديقد مقن( التورير والتنوير1)
 .10/281:  ف1984 ق(  تونس   1393مومد بن مومد بن عاةور )  

 (.23(  سور  الفت : )63(  سور  األو اب: )38( ثمة  يا  أسرى بهتا المعنى: سور  األو اب: )2)
 .7/395( الدر الم ون: 3)
عراب : 4)  .2/95  والبيان: 2/686  والهةاخ: 1/638ير:   وررائب التفس3/255( =: معانض القر ن وار
 .2/686( الهةاخ: 5)
 .3/148  ومعالف التن يل: 2/129( =: معانض القر ن  الفرام: 6)
 .3/477  والمورر الوجي : 2/281( =: إعراب القر ن  النواس: 7)
 .2/281( إعراب القر ن: 8)
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  سقور  وَبِهُـدَاهُمُ اقْتَـدِ ْ   مقن ققد أرسق نا  همقا ققال تعقالى أن يهون مفعوال ب   أ : اتبغ سنة 
 .(1)( 90األنعاف: )

  إا أن المدوقش ع قى هدمهقف استيقار ف (2)وثمة من استار رض ن قب  ثدثقة أوجق 
بعقققاد ف لوجققق  الن قققب ع قققى المفعقققول بققق . ققققال  لوجققق  الن قققب ع قققى المفعوليقققة المط ققققة  وار

:  وقيل  و مفعقول بق   ع قى معنقى اتبقغ سقنة مقن تققدف المنتجب معقبال ع ى عرض  لألوج 
  إت إن السقيا  القر نقض متجق  ع قى تاهيقد  قتال السقنة التقض (3)وليس بةضم إت ا معنى ع ي  

أقّر ا اب تعالى رقض س قق   رهقف ا ي بثقون سقدخ إ دههقف أنبيائق   رهقان الهقدف المتققدف مقن 
  يدل ع قى أ  هنقا وعقتبنا وسقنتنا مثقل سقنة مقن ققد الوَكَ ذِالَّ قَلِيالاوَذِااً الَّ يَلْبَثُونَ خِ قول  تعالى: 

أرسقق نا. رهققان عققرو السققمين موارقققال لمققا اسققتقر عنققد أهثققر الع مققام مققن تقققديف الن ققب ع ققى 
)الم درية(  رهان مقدار الوقد  وقول )سقنة( دون إراد  تهقر رع هقا  والقت  رّسقرال هثيقر مقن 

 ف. واب أع ف.المعربين ع ى معنى الهدف المتقد
 ىتىب يب جت   حت خت        مت مبجئ حئ مئ ىئ  يئ جب        حب  خبچ قولقققققققق  تعققققققققالى: 

 [.88]سور  النمل    چيت جث مث ىث يث 
بققّين السققمين الو بققض رققض إعققراب ) ققنغ اب( ثدثققة أوجقق   و ققفها بقولقق :  م ققدر 
ماهد لمضمون الجم ة السابقة  عام   مضمر  أ :  قنغ اب تلق   قنعال  ثقف أضقيخ بعقد 

(  وققدرال )ويقوف 87النمقل: ) وَيَـوََْ يُـنرَ ُ    خ عام    وجع   ال مسةر  ماهدال ل عامل رقض وت
ينفف( وهان هي  وهي  أثاب اب الموسنين وعاققب المسقيئين  رقض هقدف طويقل وومقال ع قى 

  ومقا بقدأ بق   قو (4)مت ب   وقيل من وب ع ى الرقرام  أ : انشقروا  قنغ اب وع قيهف بق  
:  ألن  لما قال جل وع : )مقّر السقواب(  و)أوسقن هقل (5)روم  اب  إت قال مت ب سيبوي 

                                                 

 .2/830( التبيان: 1)
 .7/93ويط:   والبور الم4/214( =: الفريد: 2)
 .4/214( الفريد: 3)
 .646-8/645( الدر الم ون: 4)
 .1/381( الهتاب: 5)
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ةضم( ُع ف أن  س ق  و قنغ ولهنق  وهقّد وثبق  ل عبقاد   وققد نهقق المعربقون والمفسقرون ع قى 
 تا الوج  دونما سروت عن   إا أن توجيها  بعضهف هان  وام ة لوجق   سقر  قو الن قب 

تقققديف  رمققن الع مققام مققن عققد الوجقق   ققو الن ققب ع ققى ع ققى اارققرام ع ققى الجققوا  ا ع ققى ال
. قققال (1)الم ققدر الماهققد لمضققمون الجم ققة همققا بينقق  السققمين دون الةققار  إلققى وجقق   سققر

ــبَّ    :  ن ققب ع ققى معنققى الم ققدر ألن قولقق  (2)ال جققات ــبُّ مَ ــمَ تَمُ ــدََا وَهِ ــبُهَا جَامِ ــاََ تَحْاَ ــبَا الْجِبَ وَتَ

ان  قيل:  نغ اب تلق   قنعال   ومقنهف مقن  اد وجهقال  سقر   دليل ع ى ال نعة  هالاَّحَابِ
م درين  بفعل التضعيخ )قيل(  و و الن ب ع ى الررام بمعنقى انشقروا  قنغ اب القت  

:   قنغ اب مقن (4). أما ثال  األوج  رققد جقام بعقرو ال مسةقر   إت ققال(3)أتقن هل ةضم
هِ   و  وَعْـدَ اللَّـهِ    الم ادر الماهد   هقول  تعقالى:    إا أن ماهقدال موقتوخ  و قو صِـبََْةَ اللـه

النا قققب ليقققوف يقققنفف  والمعنقققى ويقققوف يقققنفف رقققض ال قققور...ثف ققققال  قققنغ اب  يريقققد الثابقققة 
والمعاقبقققة   ورأينقققا رّد السقققمين ع يققق  بقولققق  )وومقققال ع قققى مت بققق (  وققققد هقققان ألبقققض ويقققان رّد 

 والققت  يشهقر أن  ققنغ اب م ققدر : (5)واضق  لهققتا الوجق  الققت  انفقرد بقق  ال مسةققر   رققال
إا أن ماهقققدال موقققتوخ   -يعنقققض ال مسةققر –ماهققد لمضقققمون الجم ققة السقققابقة...وأما قولقق  

و و النا ب ليوف يقنفف إلقى قولق   قنغ اب  يريقد بق  الثابقة والمعاقبقة رقتل  ا ي ق   ألن 
   الم ققدر الماهققد لمضققمون الجم ققة ا يجققو  وققتخ جم تقق   ألنقق  من ققوب بفعققل مققن لفشقق

ريجتمققغ وققتخ الفعققل النا ققب ووققتخ الجم ققة التققض أهققد مضققمونها بالم ققدر  وتلقق  وققتخ 
 هثير ُمسل .

                                                 

عراب : 1)  .2/1015  والتبيان: 2/228  والبيان: 3/520  ومعالف التن يل: 4/130( =: معانض القر ن وار
عراب : 2)  .4/130( معانض القر ن وار
تفسير القر ن  أومد بن مومد بن ابرا يف الثع بض  عن   والهةخ والبيان3/153( =: إعراب القر ن  النواس: 3)

  ومةققققهل إعققققراب القققققر ن: 7/229: ف2002- ققققق1422 ققققق(  توقيقققق : مومققققد بققققن عاةققققور  بيققققرو    427)  
 .13/153  والجامغ ألوهاف القر ن: 2/540
 .3/387( الهةاخ: 4)
 .8/274( البور المويط: 5)
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والت  يشهر من  تا العرو   و وج  الم در الماهقد  إت إن منقاط الترهيق   قو 
ع ققى )الم ققدر( و ققو ال ققنغ والتقققان الققت  عم تقق  القققدر  اللهيققة  و ققتا مققا ناسققب تمامققال 

 ض تاهيدال لمضمون الهدف المتقدف. واب أع ف.وشيفة الم در النووية ر
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ڀ ڀ ڀ چ قولقققققققققق  تعققققققققققالى: 

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ            ڤ ڤ ڦ ڦ  ڦ  ٿڀ       ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ    ٿ

  چچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  چڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  چ چ ڄڦ
 [.1]سور  الممتونة  

  و قفها بقولقق : عقرو السقمين الو بقض رقض إعقراب )وابتغقام مرضقاتض( ثدثقة أوجق
 يجو  أن ين با ع ى المفعول ل   أ  سرجتف ألجل  قتين  أو ع قى الم قدر بفعقل مققدر  

  و ققتا ينبققئ عققن تسققاٍو رققض (1)أ : تجا ققدون  وتبتغققون  أو ع ققى أنهمققا رققض موضققغ الوققال 
 األوج  من ناوية القبول )معنى ووشيفة( لسببين:

 لقر نض.األول: ال وة النووية ومدئمة الوجوال ل سيا  ا
 الثانض: رياب القرنية ال اررة إلى وج  بعين .

لقققتا جقققام عرضققق  ع قققى )الجقققوا (  دون تقديمققق  لوجققق  ع قققى  سقققر  و قققتا مقققا يةقققهد 
بق)التوسغ رض ااستعمال القر نض ل تراهيب(  إت تدل اله مة الواود  رقض سقياقها الةقريخ ع قى 

جيهقا  الع مقام وجقدنا استدرقال معاٍن عقد  تةقهل جميعهقا ثقرامل لغويقال  ومقن اطدعنقا ع قى تو 
  قققال (2)رققض العققرو  رمققن مقت ققر ع ققى وجقق  واوققد  ققو الن ققب ع ققى المفعوليققة األج يققة

 قق(  710:  وجهادال وابتغام من وبان ألنهما مفعوان ألج ق    وجعقل النسقفض )  (3)ال جات
  وجمقققغ قسقققف مقققن الع مقققام بقققين وجهقققض )الن قققب ع قققى (4)الوجققق   قققو الن قققب ع قققى الوقققال

                                                 

 .10/300( الدر الم ون: 1)
عرابق : ( =: معقانض القققر ن 2)   وأنققوار التن يققل: 18/53  والجقامغ ألوهققاف الققر ن: 4/282  والوسققيط: 5/156وار
5/204. 
عراب : 3)  .5/156( معانض القر ن وار
 .3/467( =: مدار  التن يل: 4)
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  وجعل  سقرون القوجهين المفعقول لق  والم قدر رقض (1)والن ب ع ى الم در(-عول ل المف
: (3)  و قققف األهثقققر بالمقارنقققة مقققغ ريقققر ف مقققن الع مقققام  ققققال ابقققن األنبقققار (2)موضقققغ الوقققال

 وجهادال وابتغام من وبان لوجهين أود ما: أن يهقون مفعقوال لق   والثقانض: أن يهقون م قدرال 
رومق  –العروو نةا  األوج  الثدثة رقض توجيهقا  السقمين  رض موضغ الوال . ومن ت  

ولهقل وجق  سقياق   رالم قدر ياهقد لنقا الوقد  بفع ق  الموقتوخ )يبتغقون( ابتغقام  لهققن  -اب
جققام التاهيققد ع ققى الوققد  دون تهققر رع قق  ا تمامققال وايضققاوال  ورققض الوققال دالققة ع ققى بيققان 

تققض  ققض رايققة المنققى  ورققض المفعققول  يئققة أ ققوابها إبققان سققروجهف مبتغققين مرضققا  اب ال
ألج قق  يهققون الترهيقق  ع ققى بيققان الع ققة المتجققتر  رققض الققنفس والوام ققة ع ققى إوققدا  الوققد  
و ققض )ابتغققام مرضققا  اب(  ومققن المع ققوف أن الققدارغ المتجققتر رققض الققنفس يهققون مقققدمال ع ققى 

ض ودققققة ريققرال ألنققق  سقققبب سفقققض درققغ  قققاام لوقققداثهف الفعقققل  و قققتا مققن عشقققيف البيقققان اللهققق
اسققتسداف المفققردا   و ققو و ققخ مققن اب تعققالى لت قق  األوققوال التققض تطققرأ ع ققى العبققد ع ققى 

 استدخ رض وشائفها النووية  و و أيضال ما جع ها متساوية رض القبول.
 الخاتمة

الومقد ب رب العقالمين وأتقف ال قد  وأرضقل التسقق يف ع قى سقيدنا مومقد وع قى  لق  و ققوب  
 أجمعين. وبعد:

ل م قدر المعررقة المن قوب  -رومق  اب–ولنا رض رواب توجيها  السمين الو بقض ربعد تج
 الموتوخ رع   رض هتاب  الدر الم ون وقفنا ع ى جم ة من النتائق من أبر  ا:

لققف تهققن توجيهققا  السققمين ل م ققدر المعررققة متسققاوية  بققل جققام  متنوعققة تبعققال ل سققيا   .1
   أوج  سا ة ب .الت  ورد  ري  ت   الم ادر  ر هل ترهيب نوو 

لقققف يهقققن السقققمين الو بقققض )جّماعقققال( لت ققق  األوجققق  روسقققب  بقققل رأينقققاال مناقةقققال لهقققا تقققار   .2
 ومرجوال بينها تار  أسرى  رثمة عق ية ع مية واضوة اهتنف  ت   المناقةا .

                                                 

 .5/294  والمورر الوجي : 4/271( =: إعراب القر ن  النواس: 1)
  والبيقققققان: 7/445  ومجمقققققغ البيقققققان: 2/728  ومةقققققهل إعقققققراب الققققققر ن: 2/1203( =: ررائقققققب التفسقققققير: 2)
 .10/153  والبور المويط: 6/134  والفريد: 2/432
 .2/432( البيان: 3)
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من استيارا  السمين الو بض يعمد إلى ه مة )أشهر ا(  هما  و الوال عند توجي  قولق   .3
  القوارد رقض سقور  النسقام  إت ققال:  ريق  ثدثقة أوجق  أشهر قا اللهـهِ عَلَـيْكُمْ   كِتَـابَ   تعالى 

 أن  من وب ع ى أن  م در ماهد لمضمون الجم ة المتقدمة .

ومثال عرض  لألوج  دون تقرجي  وتلق  عنقدما تهقون متسقاوية القبقول السقياقض  هدمق   .4
   إت  در توجي  بقول  )يجو (.م جِهَاداً وِم سَبِيلِم وَابْتََِا  مَبْضَاتِ رض توجي  

لقققف تغقققب عقققن توجيهقققا  السقققمين رهقققر  )المعنقققى والسقققيا (  رققققد ربقققط بينهمقققا هثيقققرال رقققض  .5
توجيهات . ورد هل ما ا يتوار  مغ السقيا  القر نقض  ريستقار رقض توجيهاتق  مقا ع يق  جمهقور 

و توجيهاتق  الع مام وعقيد  أ قل السقنة  ررأينقاال يقرد ع قى )ال مسةقر ( عنقدما اتجق  رقض بعق
 منوال اعت اليال.

inflective of three aspects of verbless definite infinitives In 
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Abstract 
the fleshy HalabiThe issue of meaning and expression and their 

differences of argument remain the basis of grammatical application 

and the structure of its thought, and there is hardly any grammatical 

lesson. Or, rather, can not communicate between speakers without 

taking into account, has confirmed the studies of modern language and 

this idea supported by many theories, was one and its premise is 

consistent and does not depart from the idea referred to above, 

Thus, each linguistic structure has a meaning to be performed. 

Hence, each grammatical body has its own structure, which is an 

independent grammatical function, which is shared with others in some 

aspects. However, this does not mean that it is not independent. The 

basis of acceptance or equivalence, paved the way for this study by 

directing the fatuous Halabi to give him the opinions of scholars before 

him from the commentators and interpreters, then to reach the value of 

this combination and what it achieves Maan. 
Keywords: (syntax / meaning / connotation / statement).  


