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The Noble Qur’an and the phenomenon of removing evidence and its 
impact on the performance of meaning 
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 د/ مطر عبدهللا إسحق محمد الجزولي

أستاذ النحو والصرف المشارك ــ رئيس قسم اللغة العربية وآدابها ــ بكلية اللغة العربية ــ جامعة إفريقيا 
 العالمية
 الملخص.

كشف الحجب عن ظاهرة من ظواهر النحو العربي أال وهي: )خلع األدلة في  تقوم هذه الدراسة على محاولة
القرآن الكريم(،هذه الظاهرة ــ بحق ــ من المواضيع المهمة في الدرس النحوي الرتباطها بالمستويين )النحوي، 

الكتاب  لوالداللي(،ولها شواهد كثيرة، ومتنوعة في القرآن الكريم ، فهي من المواضيع التي حظيت باستعما
 العزيز لها. 

م،بعوان: )إتحاف 2020( 48سبق أن نشرت ورقة علمية بمجلة معهد الخرطوم الدولي ـــ السودان ـــ في العدد)
األخّلة في الكْشف عن خْلع األدّلة ـــ في األساليب العربية ، دراسة: نحوية ــ داللية(. ولجودة الورقة العلمية 

أفرد ـــ أيضًا ـــ ورقة علمية مستقلة ـــ عن الموضوع ذاته ـــ ولكن  في القرآن  اقترحت لي لجنة التحكيم على أن
)القرآن الكريم وظاهرة خلع  :الكريم، فأحببت هذا االقتراح، وشرعت في إعداد هذه الورقة التي جاءت بعنوان

 األدلة وأثرها في تأدية المعنى ـــ دراسة: نحوية ــ تحليلية(.
تهدف هذه الدراسة إلى بيان الدالالت اللغوية، واالصطالحات النحوية؛ لهذه الظاهرة )خلع األدلة( والعالقة بين 
المعنيين اللغوّي، واالصطالحّي النحوّي، وكما تهدف إلى بيان أغراضها وغايتها. فظاهرة )خلع األدلة( ذكرها 
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نتف ستطرادًا، فقامت هذه الدراسة على جمع تلك البعض العلماء: من نحويين، ولغويين، ومفسرين في كتبهم ا
التي وردت ألفاظها،في كتبهم ؛ لفهم اآللية التي يقوم عليها هذا النوع من الظواهر النحوية،ثّم تطبيق هذه اآللية 

 على نماذج من آي الذكر الحكيم. 
تراكيبها غة العربية في ألفاظها و وتوصلت الدراسة إلى نتائج أهمها: أن خلع األدلة نوع من أنواع التوسع في الل
 وداللتها ـ وهو أمر يحتاج إلى التأّمل، والتدّبر، والتعّمق في فهم داللة الكلمة.

 الكلمات المفتاحية : القران الكريم ،دراسة نحوية تحليلية.
 

 
Abstract. 

This study relies on an endeavor to unveil one of the phenomena of Arabic 
language syntax and this is (discharge of indications in the Holy Koran), which is, 
in fact, one of the important issues of teaching syntax, because it is linked with the 
aspects of language (syntax and indication). It has many and various proofs in the 
Holy Koran. It is also one of the issues, which merited usage by the Holy Koran. 
It will not be out of place to mention that I have already published a paper in the 
magazine of Khartoum International Institute – Sudan, issue no. (48), of 2020, 
titled: (Ithaf Al-Akhilla Fi Al-Kashf an Khala’ Al-Adilla) (A masterpiece for the 
beloved ones on unveiling discharge of indications), regarding Arabic styles (a 
syntactic and language indications study. Given the quality of the paper, the 
Arbitration Committee suggested that I may also prepare a separate independent 
paper, on the same subject, but only in Koran. I liked the suggestion and I started 
to prepare the present paper, which is titled: (The phenomenon of discharge of 
indications in the Holy Koran: a syntactical analytical study). 
This study intends to expose language indications and syntactic conventions of 
such a phenomenon (discharge of indications), as well as the relation between the 
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lingual meaning and the conventional syntactic meaning. Also, the study intends to 
display the purposes and aim of this phenomenon.  
In fact, discharge of indications was mentioned by scholars syntax, linguists and 
interpreters in their books by digression, where the present study compiled such 
extracts stated in their books, with the objective to understand the mechanism on 
which rely such type of syntactic phenomena, and then apply the mechanism to 
samples extracted from the Holy Koran.  
The study reached a number of results and the most important of these are: 

- Discharge of indications is one type of extensive interpretation of language: its 
expressions, structures and indications. This requires meditation, contemplation 
and an in depth understanding of the indication of the term.   
Keywords: the Holy Quran, an analytical grammatical study. 

 
 

 المــقـــــدمـــة
الحمد هلِل الذي أنزل القرآَن بلسان عربي مبين، والصالُة والسالُم على سيدنا محمد المبعوِث رحمًة 
ين، وخفض جناَحه للمؤمنين، صلى هللا عليه وعلى آله  للعالمين، فرفع ظلمَة الجهل، ونصَب الدِّ

 الدين، أما بعد:وأصحابه المتقين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
 فموضوع هذه الدراسة موسوم بـ)خلع األدلة في القرآن الكريم دراسة: نحوّية ــ تحليلية(.

فظاهرة )خلع األدلة( من المواضيع المهمة؛ ألّنه ذو جانب كبير في النحو العربي، وله شواهده 
الكثيرة في )آي الذكر الحكيم(.فقد عنَّ لي أْن أبحث عن هذه الظاهرة عند النحويين، واللغويين، 

ين وإنما كان سوالمفسرين؛ لكونها من الظواهر التي لم تلق العناية الالئقة من قبل الباحثين والدار 
حديثهم في الغالب حديثًا إشاريًا دون تفصيل فيها، كما أن هذه الظاهرة )خلع األدلة( جاءت في 
ألفاٍظ متعددة، وفي أبواب نحوية شّتى ،حيث جاءت في أساليب االستفهام ؟ والشرط، والعطف، 
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عريف كما لنداء، والتوالنداء، واإلضافة، والتوكيد . كما تناولت الحروف مثل: حروف االستفتاح وا
تناولت أفعاالً شّتى في الدرس النحوي، فعلى العموم هذه الظاهرة موجودة في أنواع الكلم )األسماء، 

 واألفعال، والحروف( فهذا مّما دفعني إلى التفكير في الكتابة عن هذه الظاهرة )خلع األدلة(.
 األسئلة التي تثار في هذه الظاهرة نحو: وألهمية هذا الموضوع نحاول اإلجابة ـــ إن شاء هللا ـــ عن

ما المقصود بــ)خلع األدلة( عند النحاة؟. وهل ُيَعدُّ مصطلح )خلع األدلة( مصدرًا من مصادر 
النحو العربي؟. ومن أول من أطلق هذا االسم من العلماء؟. وهل وردت هذه الظاهرة في آي 

 دور في هذه الظاهرة. الذكر الحكيم؟... وغير ذلك من األسئلة التي تثار وت
واتبع الباحث المنهج الوصفي القائم على التحليل حيث يتم جمع المادة من مظانها في كتب 
النحو، والتفسير، وبعض مصادر اللغة، وعلوم القرآن ثم مناقشتها وتحليلها، وبيان األسرار الكامنة 

سبقهما تنتظم في مبحثين توراءها. وألجل الخروج بفكرة واضحة، فقد اقتضت طبيعة الدراسة أن 
مقدمة وتقفوهما خاتمة، أما المبحث األول فخصصته للحديث عن مفهوم خلع األدلة في اللغة،وفي 
االصطالح النحوي، وأول من أطلق هذا االسم من العلماء، وخصصت المبحث اآلخر لتناول 

 نماذج من ظاهرة )خلع األدلة( في القرآن الكريم.
 خلع األدلة( في اللغة،واالصطالح، وأول من أطلقه:المبحث األّول: مفهوم )

يجدر بي أن أشير هنا إلى المفهوم اللغوي للخلع، ومادته اللغوية،قبل أواًل: مفهوم الخلع في اللغة: 
الخوض في بيان ما له من معنًى في النحو؛ ليكون ذلك هاديًا ونبراسًا إلى المعنى النحوي 

نى اللغوي يساعد ويرشد إلى إدراك حقيقة ما اعتاده النحويون االصطالحي؛ ألنَّ التعرف على المع
في استعمال هذا اللفظ )الخلع( ومشتقاته،وكما يوّضح كيفّية انتقاله من المعنى اللغوي إلى المعنى 
النحوي االصطالحي، والعالقة بين المعنيين )اللغوي واالصطالحي(. فها أنا ذا أعرض بعضًا 

)خلع(:ومادته المشتقة منها، نحو:)خلع، وخالع، ومخلوع، وخالعًا،  من المعاني اللغوية لكلمة
 وُخْلعًا، وانخلع، وأخلع، يخلع، إخالعًا، واختلع، اختالعًا ... الخ (.

. فهو (i)الَخْلع ــ بفتح الخاء وسكون الالم ــ يقال: خلع  يخلع َخْلعًا: فهو خالع، والمفعول مخلوع
 بالفتح منهما. مأخوذ من الفعل الثالثي )خلعًا (



 

5 
 

فالخلع في اللغة: النزع،والتنحية،والتجرد،وعن ذلك يقول ابن فارس:"الخاء،والالم، والعين: أصل 
واحد مطرد،وهو مزايلة الشيء الذي كان يشتمل به، أو عليه، يقال: خلعت الثوب أخلعه 

ُه (ii")خلعًا" ََ امرأته وُخفُُّه وقيده، و ،أي:أنزعه،قال الخليل بن أحمد:"الخلع:وهو اسم،خلع رداءه،وُخفًّ
"(iii)أي: نزعه وجرده، ومنه قول الشاعر،(iv): 

 وُكّل ُأناٍس قاَرُبوا َقْيَد َفْحِلِهْم ** وَنْحُن َخَلْعَنا َقْيَدُه فهَو ساِربُ 
،والخلع: كالنزع إالَّ في الخلع (v)وقال ابن منظور:" خلع الشيء يخلعه خلعًا، واختلعته، كنزعته"

ي الخلع والنزع، وخلع الثوب والرداء والنعل يخلعه خلعًا: جرَّده، وفي مهلة، وسوى بعضهم ف
ِس ُطًوى  التنزيل قال تعالى: ،فخلعهما وألقاهما، قال أبو  (vi)َفاْخَلْع َنْعَلْيَك ِإنََّك ِباْلَواِد اْلُمَقدَّ

حيان:"... ألّنه أليق بحسن األدب... وقيل: ليباشر الوادي المقدس بقدميه، ومنه يؤخذ تعظيم 
ِس المساجد، بخلعهما ولو طاهرة"، وفي قوله:  تعليل لوجوب الخلع وبيان ؛   ِإنََّك ِباْلَواِد اْلُمَقدَّ

. وخلع فالن (vii)سالم ــ"خلعهما وألقاهما وراء الوادي"لسبب ورود األمر بولوج . روى أنه ــ عليه ال
على فالن: فمعناه أعطاه ثوبًا، واستعير معنى العطاء من هذه اللفظة بأْن وصل به على فالن 
بمجرَّد الخلع. وخلع الفرس عذاره: عدا على الناس بشر؛ ولذا يقال خلع فالن العذار: إذا غدا 

 :(viii)ــ أيضًا ــ مخلوع العذار والرسن، ومنه قول الشاعرعلى الناس بشر ال زاجر له، ويقال: 
رِّ َأرساُنها  وُأْخَرى ُتَكاِدُر َمْخُلوَعًة ** على النَّاس في الشَّ

 .وخلع الشعب الملك: أقاله وعزله عن منصبه، أنزله. وخلع فالن فالنًا: إذا خاف جناية فتبرأ منه
 ه منحة .من عرشه. وخلع عليه خلعة: ألبسه ثوبًا ،أو أعطا

وخلع امرأته )ُخْلعًا( بالضم: وخالعًا، فاختلعْت وخلعته: أزالها عن نفسه، وطلقها على بذل منها 
له، فهي خالع. قال أبو منصور:" خلع امرأته وخالعها إذا افتدت منه بمالها، فطلقها وأبانها من 

، ف نفسه ُهنَّ ِلَباٌس َلُكْم َوَأْنُتْم  قال تعالى:؛ ألنَّ هللا جعل النساء لباسًا للرجال والرجال لباسًا لُهنَّ
وهي ضجيعه، وضجيعته، فإذا افتدت المرأة بمال تعطيه لزوجها؛ ليبينها منه   (ix)ِلَباٌس َلُهنَّ 

،وجاء في الحديث الشريف:" (x)فأجابها إلى ذلك بانت منه، وخلع كل واحد منهما لباس صاحبه"
. يعني: الالتي يطلبن الخلع، والطالق من أزواجهنَّ بغير عذر. وجاء (xi)المختلعات ُهنَّ المنافقات"
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ا تقّدم يتضح لنا (xii)في حديث سعيد بن المسيب:" جعل النبي ــ عليه السالم ــ الخلع تطليقة" .ممَّ
أّن المعنى العام لمادة )خ،ل،ع( هو: النزع، والتنحية، والتجرد، واإلقالة، والعزل، والترك، 

لخ. وكلها معاٍن متقاربة وهو التجرد،إذن مفهوم )الَخْلع( ــ بالفتح والسكون ـــ اللغوي واالفتداء... إ
  يدور حول: النزع ،والتجرد.

 ثانيًا: مفهوم )خلع األدلة( في االصطالح النحوي:
ُتَعدُّ ظاهرة )خلع األدلة( في الدرس النحوي من الظواهر التي لم تستحوذ على اهتمام كبير من 

ة والنحو، والبالغة، والتفسير. ولذا نالحظ أنَّ هذه الظاهرة ُتَعدُّ من الظواهر المغمورة علماء اللغ
)غير المشهورة( في الدرس النحْوِي؛ وإن كان بعض من العلماء يذكرها استطرادًا في أثناء تحرير 

كن لهذه تأقوالهم في مؤلفاتهم بإشارات سريعة،وإن لم تكن بهذا اللفظ )خلع األدلة(،ومن ثمَّ لم 
الصطالح ا وقبل ذكر التعريف الظاهرة تعريفات كثيرة ومتشّعبة كما للظواهر النحوية األخرى.

النحوي لهذه الظاهرة،أود أن أقف وقفة يسيرة مع قولهم )خلع األدلة(، وما المراد باألدلة عند 
 النحويين؟ . 

فهام ية،فمثاًل:)الهمزة( دليل االستفالمراد باألدلة من قولهم: )خلع األدلة( إعالم المعاني في العرب
 و)إْن( الشرطية: دليل الشرط،و)لم( الجازمة: دليل الجزم،و)أن( الناصبة: دليل النصب ... الخ.

وما المراد بـ)إعالم المعاني( عند النحويين؟ والمراد بالمعاني: المعني التي تحدث في الكالم من 
ض، وتحضيض، وتمٍن، وتعجب ... الخ، خبر، واستخبار، وأمر، ونهي، ودعاء، وطلب، وعر 

 وأكثر ما يوضح لها الحروف، واألدوات، فال يعني أسماء األجناس.
أما مفهوم )خلع األدلة( في االصطالح النحوي فهو مشتق من معناه اللغوي؛ ألنَّ الخلع اللغوي 

 كما اتَّضح لنا يدور حول: النزع، والتنحية، والتجريد ... الخ.
الصطالح النحوي: هي تجريد الكلمات من المعاني المعروفة لها، والمتبادرة فخلع األدلة في ا

 فيها، وإرادة معاٍن أخر لها ،أو بعبارة أخرى: خلع األدلة: هي تجريد الكلمات من بعض معانيها.
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 ثالثًا: أول من أطلق مصطلح )خلع األدلة(: 
ـ رحمه ـ والدرس النحوي، هو ابن جّني هذا وُيعدُّ أول َمْن تعرض لظاهرة )خلع األدلة( في اللغة،

هللا ــ وكان يطلق على هذه المظاهر التي خرجت عن األصل، مصطلح )خلع األدلة(. وأفرد له 
بابًا خاصًا في كتابه )الخصائص( بعنوان:"هذا باب خلع األدلة"،أي: تجريدها من المعاني 

ر( د ترجم السيوطي في )األشباه والنظائوق المعروفة لها، والمتبادرة فيها، وإيراد معاٍن أخر لها.
لهذا الباب،ونقل فيه معظم ما في )الخصائص( البن جني. قال السيوطي: "هكذا ترجم على هذا 

،ثمَّ ساق األمثلة واألدلة الواردة في )الخصائص( كلها. (xiii) األصل ابن جني في )الخصائص("
واألدلة لـ)خلع األدلة(،قائاًل في وكما ساق ابن يعيش في )شرح المفصل( كثيرًا من الشواهد 

االستفهام:" فهذا اعتقد )خلع( االستفهام... إلى أن يقول: فكان نزع االستفهام منها أسهل من 
  .(xiv)اعتقاد نزعه من)أم(... الخ" 

الكلمات التي خرجت عن أصل وضعها وخروجها وعليه: فإنَّ )خلع األدلة( تشمل كل مظاهر 
السياق والتراكيب ،حيث إنَّ الشيء يحمل على الشيء ؛ لمناسبة إلى معاٍن أخر تستفاد من 

 بينهما، إمَّا من جهة اللفظ، وإما من جهة المعنى .
 في القرآن الكريم: المبحث الثاني: نماذج من ظاهرة )خلع األدلة(

تبنَّى علماء النحو ظاهرة)خلع األدلة(في الدرس النحوي حيث عقد ابن جنّي في )الخصائص( 
أسماه )خلع األدلة(،ويقصد بها تجريد األدلة من المعاني المعروفة لها،والمتبادرة فيها،وإرادة بابًا 

 معاٍن أخر لها،أو تجريدها من بعض معانيها.
وكذا ذكر ابن جني في )سر صناعة اإلعراب(،كثيرًا من مظاهر )خلع األدلة( في الدرس 

رًا من مظاهر )خلع األدلة( بل عّده النحوي.وهذا ابن يعيش في شرحه على )المفصل( ذكر كثي
 أصالً من األصول النحوية،وذكر العالمة البغدادي،والسيوطي،كثيراً من هذه الظاهرة )خلع األدلة(. 
وردت ظاهرة )خلع األدلة( في عدة أي من الذكر الحكيم،وفي أبواب نحوية مختلفة، وأساليب 

ي باب أدوات التنبيه،واالستفتاح، والنداء، وفمتنوعة،فمنها:ما ورد في أساليب التوكيد،واإلضافة،و 
المفعول معه، وفي لحاق الفعل المسند إلى اسم ظاهر عالمتي التثنية والجمع... وفيما يأتي 
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سنتناول نماذج من ظاهرة )خلع األدلة( في القرآن الكريم ؛ ألّن الوقوف على كل ما ورد في هذه 
 أستعين جّل جالله .  الظاهرة، ال يحصيها كتاب، فابدأ فأقول، وبه

 . ( xv)ــ قال تعالى: ﴿ َأال ِإنَُّهْم َيْثُنوَن ُصُدوَرُهْم ِلَيْسَتْخُفوا ِمْنُه ﴾   1
 الشاهد في اآلية الكريمة: قوله: )أال( ففي )أال( هنا شيئان:

 أحدهما: التنبيه، واآلخر: افتتاح الكالم. فالتنبيه تدل على تحقق ما بعدها، وتدخل على الجملتين
 َوِإَذا ِقيَل َلُهْم آِمُنوا َكَما آَمَن النَّاُس َقاُلوا َأُنْؤِمنُ ﴿،كقوله تعالى: (xvi)االسمية والفعلية، تنبيهًا للغافل

َفَهاُء َوَلِكْن ال َيْعَلُمونَ  َفَهاُء َأال ِإنَُّهْم ُهُم السُّ ،وقد دخلت )أال( في اآلية على (xvii) ﴾َكَما آَمَن السُّ
ْرَنا َعْنُهُم اْلَعَذاَب ِإَلى ُأمٍَّة َمْعُدوَدٍة َلَيُقوُلنَّ َما َيحْ الجملة االسمية، ونحو  ِبُسُه قوله تعالى: ﴿َوَلِئْن َأخَّ

،وقد دخلت )أال( هنا على الجملة الفعلية. والمراد: أال (xviii)َأال َيْوَم َيْأِتيِهْم َلْيَس َمْصُروًفا َعْنُهْم﴾ 
ْيَس ،فالجملة فعلية، وهي: ﴿لَ  ﴾ معمول لـ﴿َمْصُروًفا    يوم يأتيهم العذاب و ﴿ َيْوَم َيْأِتيِهْم﴾

 َمْصُروًفا َعْنُهْم﴾    والمعنى: أال ليس العذاب مصروفا عنهم يوم يأتيهم
أمَّا االستفتاح فيقول المعربون: فيها: حرف استفتاح، فيثبتون مكانها ــ وهو وقوعها في  ابتداء 

له، وهو التنبيه. فابن هشام األنصاري يرى: أنَّ  الكالم ـــ ويهملون معناها وهو الذي وضعت
المناسب االلتفات إلى المعنى،أو عليهم أن يقولوا: حرف تنبيه،وال يقولوا: حرف استفتاح؛ ألنَّه  
موجود في حروف النداء، والتحضيض واالستفهام، فـ)أال( بفتح الهمزة والتخفيف: حرف مركب 

،وحرف النفي )ال(وبما أن اإلنكار ما هو إال نفي، ونفي من همزة االستفهام الدالة على اإلنكار
،كقوله تعال:﴿َأَلْيَس َذِلَك ِبَقاِدٍر (xix)النفي إثبات؛ لذا أفاد هذا الحرف بعد تركيبه التوكيد والتحقيق

. قال الزمخشري:" ولكونها بهذا المنصب من التحقيق،ال تكاد تقع (xx)َعَلى َأْن ُيْحِيَي اْلَمْوَتى ﴾ 
،نحو قوله تعالى: ﴿َأال ِإنَّ َأْوِلَياَء َّللاَِّ ال (xxi)بعدها إاّل مصدرة،بنحو ما يتلقى به القسم"الجملة 

،ورد أبوحيان هذا وقال:"إنه غير صحيح أال ترى أن الجملة (xxii)َخْوٌف َعَلْيِهْم َوال ُهْم َيْحَزُنوَن﴾  
 :(xxiii)ـ)حبذا(، في قوله الشاعربعدها استفتح بـ)رب(، وبـ)ليت(، وبـ)فعل األمر(، وبـ)النداء(، وب

 أال، َحبَّذا هنٌد وأرٌض بها هنُد ** وهنٌد أتى ِمن دونها النأُي والُبْعدُ 
 وال يتلقى بشيء من هذا القسم. 



 

9 
 

وأما عن معنى التوكيد الذي دلت عليه )أال( فبين منشأه اإلسفراييني، بقوله:" ولعل التأكيد نشأ 
،فـ)أال( (xxiv)الكالم حيث أزيلت  غفلة السامع بها قبل ذكره"من االهتمام المستفاد من ذكرها بشأن 

بفتح الهمزة والتخفيف  فيها شيئان: التنبيه،وافتتاح الكالم؛ فإذا جاءت معها حرف النداء )يا(جردت 
وخلعت افتتاًحا ال غير،وصار التنبيه الذي كان فيها لـ)يا( النداء، دونها، وذلك كقوله تعالى:﴿ 

َمَواِت َواأَلْرِض﴾َأال َيْسُجُدوا لِلَِّ  .الشاهد في اآلية الكدمة: قوله: ( xxv) الَِّذي ُيْخِرُج اْلَخْبَء في السَّ
،فعلى هذه القراءة ينجلي لنا أن )أال( هنا افتتاحية (xxvi))أال يا( في قراءه من قرأ من قرأ بتخفيفها

لة( عند تسمى بـ)خلع األدألغير، وصار التنبيه الذي كان فيها لـ)يا( النداء دونها، وهذه الظاهرة 
 :(xxvii)النحويين، ومنه قول الشاعر

 أال يا اْسِقياني قبَل غارِة ِسْنجاِل ** وقبَل مَنايا قْد َحَضْرَن و آجالِ 
 :(xxviii)ومنه قول الشاعر

 أال  يا   لقومي   هل  لما  ُحمَّ  دافُع ** وهل ما مضى من صالح العيش راجعُ 
 بنات الحشا   وانهلَّ   مني   المدامـــعُ تذكرت عصرا قد مضى فتهافتْت **  

 .(xxix)ــ قال تعالى: ﴿َوَيُقوُل اإِلْنَساُن َأِإَذا َما ِمتُّ َلَسْوَف ُأْخَرُج َحيًّا﴾     2
الشاهد فيها: قوله تعالى: ﴿َلَسْوَف ُأْخَرُج َحيًّا﴾ فإن الالم الداخلة على المضارع تخلصه للحال، 

صه لالستقبال، فقد توارد على المضارع )أخرج( دليالن وهذا معنى عرف لها، و)سوف( تخل
 متدافعان، والمخرج من هذا القول بخلع وتجريد الحال عن )الالم(،وإرادة التوكيد بها فحسب.

وهذا ما ذهب إليه الزمخشري، وقرره بقوله:" فإن قلت: بم انتصب )إذا(؟ وانتصابه بـ)أخرج( 
 د قائم؟ قلت: بفعل مضمر يدل عليه المذكور". ممتنع؛ ألجل الالم؟ ال تقول: اليوم لزي

فإن قلت: الم االبتداء الداخلة على المضارع تعطى معنى الحال،فكيف جامعت حرف االستقبال؟ 
قلت: لم تجامعها إال مخلصة للتوكيد، كما خلصت الهمزة في )يا هللا( للتعويض، واضمحل عنها 

 .(  xxx)معنى التعريف"
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ا لمجرد التوكيد، ولذا ساغ اقترانها بحرف االستقبال،وهذا القول بأنها إذا وقال األلوسي:" والالم هن
دخلت المضارع خلصه للحال،وأما على القول بأنها ال تخلصه، فال حاجة لدى تجريدها للتوكيد 

 .( xxxi)لكن األول هو المشهور"
﴾   إنكاري لتحقيق وقوع البعث فلذلك أ  ملة المسلطة تى بالجواالستفهام في قوله: ﴿َأِإَذاَما ِمتُّ

عليها اإلنكار مقترنة بالم االبتداء الدالة على توكيد الجملة الواقعة هي فيها، ومن هنا نرى كيف 
خلع )الالم( عن الحال في )سوف(،وقال ابن عاشور: "وقد دخلت الم االبتداء في قوله: ﴿َلَسْوَف 

مالك،  ستقبال، وذلك حجة لقول ابنُأْخَرُج َحيًّا ﴾ على المضارع المستقبل بصريح وجود حرف اال
بأن الم االبتداء تدخل هل المضارع المراد به االستقبال، وال تخلصه للحال، ويظهر أنه مع القرينة 

،وإن صمم الزمخشري (xxxii)الصريحة ال ينبغي االختالف في  عدم تخلصيها المضارع للحال"
ل ما هنا بأنَّ الالم للتوكيد، وليست الم له في قوله تعالى على منعه، وتأوَّ : ﴿َوَلَسْوَف االبتداء، وتأوَّ

بتقدير: مبتدأ محذوف: وألنت سوف يعطيك ربك فترضى، فال  (xxxiii)ُيْعِطيَك َربَُّك َفَتْرَضى ﴾ 
 .( xxxiv). قال ابن عاشور: "وكل ذلك تكلف ال ملجأ إليه" تكون الالم داخلة على المضارع

﴾ــ قال تعالى: ﴿َقاُلوا اآْلَن ِجْئَت ِباْلحَ 3    ( xxxv)       قِّ
 قال العكبري:"َوفي )اآلَن( َأْرَبَعُة َأْوُجٍه:  فالشاهد في اآلية الكريمة قوله تعالى: )اآلن(.

 َأَحُدَها: َتْحِقيُق اْلَهْمَزِة  َوُهَو اأَلْصُل .
 الَوْجَهْيِن  ِلُسُكوِنَها َهَذْينِ  َوالثَّاِني: ِإلَقاُء َحَرَكِة الَهْمَزِة َعَلى الالِم َوَحْذُفَها َوَحْذُف َأِلِف الالِم في

 َوُسُكوِن الالِم في اأَلْصِل   أَلنَّ َحَرَكَة الالِم َهاُهَنا َعاِرَضٌة .
َكِت الالُم َفَظَهَرِت الَواُو في َقاُلوا.  َوالثَّاِلُث: َكَذِلَك ِإال َأنَُّهم َحَذُفوا َأِلَف الالِم َلمَّا َتَحرَّ

. فـ)اآلن( منصوب بقوله: )جئت(  (xxxvi) الَواِو في اللَّْفِظ َوَقْطُع َأِلِف الالِم َوُهَو َبِعيٌد "َوالرَّاِبُع: ِإْثَباُت 
وهو ظرف زمان يقتضي الحال ويخلص المضارع.وقال الزجاجي:"اآلن:الوقت الذي أنت فيه،وهو 

وهذا  ،حد الزمانين حد الماضي من آخره، وحد المستقبل من أوله"، وهو الزم للظريفة، ال ينصرف
رأي الجمهور. وقال السمين الحلبي:" هذا هو الغالب، وقد جاء حيث ال يمكن أن يكون للحال، 

﴾(xxxvii)كقوله تعالى: ﴿ َفَمْن َيْسَتِمِع اآْلَن َيِجْد َلُه ِشَهاًبا َرَصًدا﴾    ،وقوله تعالى: ﴿َفاآْلَن َباِشُروُهنَّ
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(xxxviii) الذين هما نص في ،فلو كان يقتضي الحال لما جاء من فعل الشرط واألمر
 .(xxxix)االستقبال"

فلفظ )اآلن( الزم للظرفية،وال ينصرف غالًبا،وقد وقع مبتدأ في قوله )صلى هللا عليه وسلم(: "فهو  
 .(xl)يهوي في قعرها اآلن حين انتهى"

فـ)اآلن(: مبتدأ مبني على الفتح لما تقدم و)حين( خبر بني إلضافته إلى غير متمكن،وقد وقع 
 :(xli)الشاعر مجرورًا في قول

 أإلى اآلن ال َيِبيُن اْرِعواُء ** َلَك َبْعَد الَمِشيِب َعْن َذا الّتصابي
يريد:)من اآلن( فجره بالكسرة،وهذا يحتمل أن يكون بني عل الكسر،فلفظ )اآلن( مبني واختلف 
في علة بنائه: فقال الزجاج:"ألنَّه تضمن معنى اإلشارة؛ ألنَّ معنى )أفعل اآلن(،أي: هذا 

. وقيل: ألنَّه أشبه الحرف في لزوم لفظ واحد،من حيث إنَّه ال يثنى،وال يجمع، وال ( xlii)الوقت"
 يصغر.

وقيل: ألنَّه تضمن معنى حرف التعريف،وهو األلف والالم، كـ)امس(،وهذه األلف والالم زائدة 
في: الذي  متفيه،بدليل بنائه،ولم يعهد معرف بـ)أل( إال معربًا،ولزمت فيه األلف والالم،كما لز 

،وهو الراجح ــ ( xliii)والتي وبابهما،وفي اسم هللا ــ جلَّ جالله ــ ويعزى هذا الرأي،ألبي علي الفارسي
 إن شاء هللا ــــ وزعم الفراء أنه منقول من فعل ماض،وأن أصله ) آن يئين أينًا( بمعنى )حان(

هم: "ما صح عن العرب قولفدخلت عليه )أل( الزائدة،واستصحب بناؤه على الفتح،وجعله مثل ما 
،وإن شئت:"مذ شٍب إلى دب"،أي: منذ كان صغيرا فشب إلى أنَّ دب (xliv)رأيته مذ شب إلى دب"

 .(xlv)كبيرًا، ومثل قوله عليه الصالة والسالم: "وأنهاكم عن قيل وقال"
وقد رد عليه: بأن )أل( ال تدخل على المنقول من فعل ماض،وبأنه ال ينبغي أن يجوز إعرابه 

. وعن الفراء قول آخر في )اآلن( أن أصله )أوان( فحذفت األلف، ثم قلبت الواو ألفا،  ئرهكنظا
فعلى هذا ألفه عن واو،وقد أدخله الراغب في )باب أين( فتكون ألفه عن ياء،والصواب األول 
فالشاهد الذي نحن بصدده اآلن قوله تعالى: )اآلن( فإن األلف والالم فيه ليست للتعريف بل هي 

دة؛ ألنها لو كانت للتعريف، لحاز إسقاطها،والعرب لم يسقطوها في كالمهم،وجاءت بها القرآن زائ
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الكريم،ولهذا دلت الداللة على أن )أالن( ليست معرفًا بالالم الظاهرة التي هي فيه ؛ ألنَّها لو كان 
ريف، ولذا لتعمعرًفا بها لجاز سقوطها عنه فلزوم هذه الالم في )اآلن(،داللة على أنَّها ليست ل

وجب أن يكون معرفًا بالم مقدرة محذوفة غير هذه الظاهرة التي فيه بمنزلة )أمين( في أنه تعرف 
 . بالم مقدرة مرادة، ولذلك بنيا؛ لتضمنها معنى حرف التعريف

وقال ابن جني معقبًا على هذا الرأي: "وهذا رأي أبي علي، وعنه أخذته، وهو الصواب الذي ال 
.ويتضح لنا مما ذكره ابن جني: أن الالم في )اآلن( خلع عنها للتعريف ( xlvi)به" بدَّ من القول

وصارت زائدة،وأنَّ التعريف جاء بالم أخرى مقدرة غير هذه الالم،وأنها بنيت؛ لتضمها معنى حرف 
 التعريف.

 :( xlvii)   ﴾ــ قال تعالى: ﴿ِإنَُّه َلَحقٌّ ِمْثَل َما َأنَُّكْم َتْنِطُقونَ  4
 : قوله تعالى: ﴿ِمْثَل َما﴾        فيمن قرأ )مثل( بالفتح، وفي قراءة الفتح وجهان:الشاهد فيها

هو معرب، ثم في نصبه على هذا أوجه: إما هو حال من النكرة، أو من الضمير  الوجه األول:
،في قوله (xlviii)فيها،أو على إضمار أعني،أو على أنه مرفوع الموضع ولكنه فتح لما فتح الظرف

 على قول األخفش، و)ما( على هذه األوجه زائدة.(xlixْد َتَقطََّع َبْيَنُكْم ﴾       ﴿ َلقَ  تعال:
 ،وفي كيفية بنائه وجهان:( l) هو مبني الوجه الثاني:

أحدهما: أنَّه ركب مع )ما( كـ)خمسة عشر(، و)ما( على هذا يجوز أن تكون زائدة، وأن تكون 
 . نكرة موصوفة

َوِمْن ﴿أضيفت إلى مبهم، وفيها إبهام،وقد ذكر مثله في قوله تعالى:واآلخر: أن تكون بنيت؛ ألنَّها 
،وقيل: هو مبني  ،فتكون )ما( على هذه  ـــ أيضًا ـــ زائدة، وإمَّا بمعنى )شيء((li) ﴾ ِخْزِي َيْوِمِئذٍ 

على الفتح لكون )مثل( و)ما( اسًما واحًدا، فلما جعله شيًئا واحًدا بني )مثل( على الفتح، وهو قول 
،قال ابن جني:" أخبرنا أبو علي، أن أبا عثمان ذهب في ( lii) لمازني، ومثله: َوْيَحما وَهيَّما وَأْيَنماا

إلى أنه جعل )مثل( و)ما( اسًما واحًدا، فبني األول (  liii)قوله تعالى: ﴿ِمْثَل َما َأنَُّكْم َتْنِطُقوَن ﴾  
،فإن قيل: فما موضع قوله (liv)على الفتح، وهما جميًعا عنده في موضع رفع لكونها صفة لحق"

 قيل: هو جر بإضافة )مثل ما( إليه. تعالى: ﴿َأنَُّكْم َتْنِطُقوَن﴾  ؟



 

13 
 

قال ابن جني: "فإن قلت: أال تعلم أن )ما( عل بنائها؛ ألنَّها على حرفين، الثاني منهما حرف 
مضموم للين، فكيف تجوز إضافة المبني؟ قيل: ليس المضاف )ما( وحدها إنما المضاف االسم ا

إليه )ما( فلم َتْعُد )ما( هذه أن تكون كتاء التأنيث في نْجو هذه جاريُة زيد أو كاأللف والنون في 
 فهذا أوجه.(  lv)ِسْرجان عمرو أو كياءي اإلضافة في بصرّي القوم..."

وإن شئت قلت: و)ما( في إضافة المبني،أال ترى إلى إضافة )كم( في الخبر، نحو: )كم عبد 
مبنية،وإلى إضافة )أي( من قوله تعالى:﴿ُثمَّ َلَنْنِزَعنَّ ِمْن ُكلِّ ِشيَعٍة َأيُُّهْم َأَشدُّ َعَلى ملكت( وهي 

 وهي مبنية عند سيبويه.(  lvi)الرَّْحَمِن ِعِتيًّا﴾ 
وإذا دققنا النظر في األقوال السابقة،وما ذهب إليه ابن جني في قوله تعالى: ﴿ِمْثَل َما﴾      نجد 

له تعالى: ﴿ِمْثَل َما﴾  خلع وجرد عنها الحرفية، وصارت مع )مثل( اسًما مركًبا، أن )ما( من قو 
 .(lvii)ولذا جاز إضافته إلى الجملة قوله تعالى: ﴿َأنَُّكْم َتْنِطُقوَن﴾    والتقدير: إنَّه لحق مثل نطقكم"

ِ اَأال َيْسُجُدوا ﴿:ــ ومن خلع األدلة )أال يا( االفتتاح والتنبيه، في قوله تعالى5 لَِّذي ُيْخِرُج اْلَخْبَء لِلَّ
َمَواِت َواأَلْرضِ   ( lviii)﴾  في السَّ

الشاهد في اآلية الكريمة قوله: ﴿َأال َيْسُجُدوا﴾  فـ)أال( فيها هنا: شيئان هما: التنبيه، واالفتتاح. 
 و)يا( فيها شيئان اثنان هما: النداء والتنبيه، فلما اجتمعا هنا، خلصت )أال( افتتاًحا، 

﴿َأال َيْسُجُدوا﴾    قرأ الكسائي بتخفيف  .فقوله تعالى:(lix))الياء( من النداء فصارت تنبيًها" وجردت
ــ وهي موضوع شاهدنا اآلن ــ فأما قراءة الكسائي فـ)أال( فيها تنبيه ( lx))أال( وقرأ الباقون بتشديدها

حق  اسجدوا( فعل أمر وكانواستفتاح، و)يا( بعدها حرف نداء، أو تنبيه ــ أيضا ـــ كما سيأتي ـــ و)
الخط على هذه القراءة أن يكون )يا اسجدوا( لكن الصحابة الكرام ــ رضي هللا عنهم ــ أسقطوا ألف 
)يا( وهمزة الوصل من )اسجدوا( خًطا لما سقطا لفًظا، ووصلوا الياء بسين )اسجدوا( فسارت 

 فتا تقديًرا.صورته )يسجدوا( كما نرى، فاتحدت القراءتان لفًظا وخًطا واختل
واختلف النحويون في )يا( هذه: هل هي حرف تنبيه أو حرف للنداء والمنادى محذوف تقديره: يا 

 .(lxi)هؤالء اسجدوا؟



 

14 
 

ذهب الزمخشرى بالقول )أال( للتنبيه ،و)يا( حرف ومناداه محذوف،وتابعه القرطبي؛ إذ ذكر رأي 
الشعر  أال( ثم قاس اآلية على بيت منالجوهري القائل: أن )يا( للتنبيه على قراءة التخفيف في )

جاءت فيه )أال( مخففة، والمعنى على ذلك: أال يا قوم اسجدوا،على إضمار المنادى ،وهو رأي 
 .(lxii)... وغيرهم  الزمخشري وتابعه القرطبي وابن الجزي في المعنى نفسه، والبقاعي

و رأي ابن ذف المنادى،وهوذهب أبوحيان في تفسيره لآلية )يا( حرف تنبيه ولم يعترف بجواز ح
 ــ وتابع السمين الحلبي أبا حيان في المعنى نفسه،حيث يقول: "والمرجح جني قبله في )الخصائص(

أن تكون )يا( ــ للتنبيه لئال يؤدي إلى حذف كثير من غير بقاء ما يدل على المحذوف، أال ترى 
ق معمول يدل على عامله، أن جملة النداء حذفت،فلو ادعيت حذف المنادى كثر الحذف ولم يب

. ولكن عارضنا هنا أن قبلها حرف تنبيه أخر وهو )أال( وقد (lxiii)بخالف ما إذا جعلتها للتنبيه"
اعتذر عن ذلك بأنه جمع بينهما تأكيدا،وإذا كانوا قد جمعوا بين حرفين عاملين للتأكيد، كقول 

 :(lxiv)الشاعر
با فأْصَبْحَن ال َيْسأْلَنُه َعْن بما بت ** أَصعَّدَ   في ُعْلو الهوى أم َتَصوَّ

ْي اللفِظ  فالباء بمعنى )من(،وحسن ذلك اختالف لفظيهما،وقد َجَمُعوا بين َحْرَفْيِن عاِمَلْيِن ُمتَِّحدَّ
 :(lxv) والمعنى في قول الشاعر

 فال وهللِا ال ُيْلَفى ِلما بي** وال لِلما بهْم أبدًا َدواءُ 
ل،مع الثانية فيها توكيد لألولى الجارة،ولم يفصل بينهما فاصفالشاهد فيه: قوله: )للماء( فإن الالم 

أن الالم ليست من أحرف الجواب،وهذا شاذ بالغ الشذوذ؛ ألّن الحرف المؤكد موضوع على حرف 
هجائي واحد ال يكاد يقوم بنفسه،ولو جاء على ما يقتضيه الصواب لقال: )لما لما بهم أبًدا دواء(. 

 :(lxvi)األمر وقبلها )أال( التي لالستفتاح في الشعر وذلك نحو قول الشاعروقد كثر مباشرة )يا( لفعل 
 أال يا اْسَلِمي ُثمَّ اْسلمي ُثمََّت اْسَلمي ** ثالَث تحيَّاٍت وإْن َلْم َتَكلَّمي 

 :(lxvii)وكقول الشاعر
 أال يا اْسَلِمي يا داَر َميَّ على الِبلى ** وال زاَل ُمْنَهالًّ بَجْر عاِئِك الَقْطُر 

 :(lxviii)كقول الشاعرو 
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 أال يا اْسِقياني قبَل غارِة ِسْنجاِل ** وقبَل مَنايا قْد َحَضْرَن و آجالِ 
 :(lxix)وكقول األحر

 فقاَلْت: أال يا اْسَمْع َأِعْظَك لُخْطبٍة ** فقلُت: َسِمْعنا فاْنِطقي وَأِصْيبي 
ا و)يا( تنبيًها. )أال( استفتاحً  و)أال( أداة استفتاح وتنبيه و)يا( أداة نداء وتنبيه، فلمَّا اجتمعا خلصت

 حيث خلعت )يا( من النداء إلى التنبيه، وهو المقصود.
 فقد َعَرفنا أنَّ قراءَة الكسائيِّ قويٌة لكثرٍة َدْوِرها في لغتهم.

قوا علينا(، أي: أال يا  وقد ُسمع ذلك في النثر،ُسِمع بعُضهم يقول: )أال يا ارحمونا،أال يا َتَصدَّ
 .(lxx)؛ألن يا ال يلي الفعل إال مع إضمارهؤالء ارحمونا 

 ــ ومن  ظاهرة خلع األدلة )الكاف( في قولهم: )أرأيتك وأرأيتكم(: 6
ِ َأْو أَ ﴿ومما ورد من ذلك في القرآن الكريم، قوله تعالى:  اَعُة ُقْل َأَرَأْيَتُكْم ِإْن َأَتاُكْم َعَذاُب َّللاَّ َتْتُكُم السَّ

ِ َتْدُعوَن  . فالشاهد في اآلية الكريمة قوله تعالى: ﴿ َأَرَأْيَتُكْم ﴾ (lxxi) ﴾ ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقينَ أََغْيَر َّللاَّ
فالتاء ـــ في هذا الشاهد ـــــ ضمير الفاعل، فإذا اتصلت بها الكاف التي للخطاب كانت بلفظ واحد 

( )أرأيتك ،وتختلف هذه المعاني على الكاف، فتقول في الواحد(lxxii)في التثنية والجمع، والتأنيث
ْمَت َعَليَّ  ﴿ ،ومنه قوله تعالى: وفي التثنية: أريتكما، وفي المؤنث ( lxxiii) ﴾ َقاَل َأَرَأْيَتَك َهَذا الَِّذي َكرَّ

أرأيتكن، والتاء في جميع ذلك مفتوحة، والكاف: حرف للخطاب وليست اسًما، والدليل عل ذلك 
جار هنا، أو مرفوعة ،وهو باطل  ــ  أنها لو كانت اسًما لكانت إما مجرورة، وهو باطل ؛ إذ ال

 أيًضا ــ ألمرين.
 أحدهما: أنَّ )الكاف( ليست من ضمائر المرفوع.

 واآلخر: أنه ال رافع لها؛ إذ ليست فاعاًل؛ ألنَّ التاء فاعل، وال يكون لفعل واحد فاعالن.
 لثالثة أوجه: وإمَّا أن تكون منصوبة وذلك باطل

ى إلى مفعولين كقولك: )أرأيت زيًدا ما فعل(، فلو جعلت الكاف أن هذا الفعل يتعدالوجه األول: 
 .ًَ مفعواًل لكان ثالًثا



 

16 
 

أنه لو كان مفعواًل لكان هو الفاعل في المعنى، وليست المعنى على ذلك إذ ليس والوجه الثاني: 
 ،ولذلك قلت: )أرأيتك زيًدا(، فـ)زيد( غير المخاطب، وال الغرض )أرأيتك نفسك( بل )أرأيتك غيرك(

 هو بدل منه.
أنه لو كان منصوًبا على أنه مفعول، لظهرت عالمة التثنية،والجمع والتأنيث في والوجه الثالث: 

 .( lxxiv)التاء فكنت تقول: أرأيتما، وأرأيتموكم، وأرأيتكنّ 
وقد ذهب الفراء إلى أن الكاف اسم مضمر منصوب في معنى المرفوع،يقول العكبري: "وفيما 

 . ( lxxv)ذكرناه إبطال لمذهبه"
ِإنَّما جاء للمخاطبة.    ﴾َأَرَأْيَتُكمْ ﴿فهذا الذي بعد التاء من قوله:    ﴾َأَرَأْيَتُكمْ ﴿وقال األخفش في قوله:"

وترك التاء مفتوحة كما كانت للواحد وهي مثل كاف )ُرَوْيَدَك َزْيدًا( إذا قالت: )َأْرِوْد َزْيدًا(. فهذه 
وال نصب، وإنَّما هي من المخاطبة مثل كاف  الكاف ليس لها موضع فتسمى بجر، وال رفع،

)ذاك(،ومثل ذلك قول العرب: َأْبِصْرَك َزْيًدا، يدخلون الكاف للمخاطبة، وإنما هي: َأْبِصْر زيَدًا      
" أخبروني، والضمير الثاني ــ أي: الكاف ــ ال محل له من  ﴾َأَرَأْيَتُكمْ  ﴿وقال الزمخشري: في قوله:

ول: أرأيتك زيًدا ما شأنه، فلو جعلت للكاف محاًل لكنت كأنك تقول: )أرأيت اإلعراب ؛ ألنَّك تق
 ( lxxvi)نفسك زيًدا ما شأنه ؟، هو خلف مم القول"

وقال ابن عطية:"والكاف في )أرايتك زبًدا(،و)أرأتيكم( ليست باسم وإنما هي مجردة للخطاب... 
صح أن )التاء( ليست  فإذا لم تكن اسًما صح أنها مجردة للخطاب، وإذا تجردت للخطاب

للخطاب،كما هي في )أنت(؛ ألنَّ عالمتي خطاب ال تجتمعان على كلمة،كما ال تجمع عالمتا 
تأنيث،وال عالمتا استفهام،فلما تجردت التاء من الخطاب وبقيت عالمة الفاعل فقط استغني عن 

 د حد واحإظهار تغيير الجمع فيها والتأنيث؛ لظهور ذلك في )الكاف( وبقيت التاء على 
،فيظهر مما تقدم ذكره أن )الكاف( في هذه اآلية (lxxvii)في اإلفراد، والتثنية، والجمع، والتأنيث"

 هو المقصود.  هي حرف تأتي للخطاب مجردة من االسمية  ﴾َأَرَأْيَتُكْم ﴿ الكريمة:
ك: كقولفي قولهم: هاء يا رجل، وهاِء يا امرأة، وذلك  ــ ومن ظاهرة )خلع األدلة( همزة الخطاب:7

 اللغات في همزة الخطاب:   (lxxviii) وقوله تعالى: ﴿َهاُؤُم اْقَرُءوا ِكَتاِبَيْه﴾  هاَك، وهاكِ 
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قال الزمخشري:")ها( بمعنى )ُخْذ( فتلحق )الكاف( فيقال: )هاك( وتصرف مع  اللغة األولى:
الخطاب في أحواله، وتوضع الهمزة موضع )الكاف(،فيقال:)هاء(،وتصرف تصريفها، ويجمع 
 بينهما، فيقال:)هاءك( بإفراد الهمزة على الفتح، وتصريف )الكاف(،ومنهم من يقول: )هاء كرام(

(lxxix ) 
ابن جني:")الكاف(في: )هاَك، وهاِك (حرف ال اسم، إيقاعهم موقعها ما ال  قال اللغة الثانية:

 ﴿َهاُؤُم اْقَرُءوا ِكَتاِبَيْه﴾ يكون اسمًا على وجه، وذلك قولك: )هاَء، وهاِء ( وعلى هذا قوله تعالى:
(lxxx) ،كما يقال: هاَك، وهاِك، وهاكما، وهاكم ،  وعلى هذا قالوا لالثنين: هاؤما، وللنساء: هاؤنَّ

  وهاكن
وهي أن تترك الهمزة مفتوحة على كل حال، وتلحقها )كافًا( مفتوحة للمذكر،  وفيها لغة ثالثة:

 . ومكسورة للمؤنث، فتقول: هاءك، وهاءكما، وهاءكم ،وهاءِك، وهاءكما، وهاءكن
وهي قولك للرجل: )َهَأ( بوزن)َهَع(،وللمرأة )هائي( بوزن )هاعي(، وللتثنية  وهناك لغة رابعة:

اءا( بوزن )هاعا(،وللمذكرين )هاؤا( بوزن )هاعوا(، وللنساء )َهَأّن(، بوزن )َهْعن(،وهذه اللغة )ه
 تتصرف تصرف )َخْف( و)خافي(.

 : ( lxxxii)ومن ذلك قول الشاعر(lxxxi) وهي لغة مع ما ذكره قليلة"
ْيَف َغْيَر ُمَذمَِّم ** َفَلْسُت برْعد َيٍد َواْل َبْلئيمُ   أفاِطَم هاِء السَّ

فيه على أن تكون قول من كسر الهمزة للمؤنث؛ ألّن القرآن الكريم، بهذه اللغة نزل، ولغته فالوجه 
أفصح اللغات، ويجوز أن تكون على قول من قال للمرأة )هاتي( بوزن )خافي( ِإاّل أنه حذف الياء 

يف(. يف(،كما تقول في اللفظ )خافي السَّ ين األول من )السَّ  من اللفظ؛ لسكونها وسكون السِّ
وهي أن تقول للواحد، والواحدة، والتثنية، والجمع )ها( على صورة واحدة، وفيها لغة خامسة: 

والذي ينبغي أن يحمل هذا عليه، أن تجعله بمنزلة )َصْه، وَمْه، وريد، وإيه(، وما أشبه ذلك، مما 
ّن همزة أيصلح للواحد والواحدة فما فوقهما. تلك هي اللغات في همزة الخطاب، والذي يهمنا هنا 

 )الخطاب إذا لحقتها)الكاف( جردتها من الخطاب؛ ألنَّه يصير بعدها للـ)كاف( وتفتح هي أبداً 
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lxxxiii ) وهي قولك: َهاَءَك، وَهاَءِك، وهاَءكما، وهاءكم، وهو المعروف بــ)خلع األدلة( عند ،
 النحويين. 

وقد صّرح ــ ومن ظاهرة )خلع األدلة(: )الكاف( في أسماء اإلشارة: نحو )ذاك( و)هناك(: 6
،ودخول )الكاف( في (lxxxiv)النحاة بأّن )الكاف( فيها حرف بال خالف، وشبهوها بالتاء في )أنت(

د الخطاب،  أسماء اإلشارة يختلف عن دخولها في األفعال وأسماء األفعال ؛ إذ دخولها فيها لمجرَّ
ا دخولها في أسماء اإلشارة فللداللة على بعد المخاطب، وتجريد أسماء اإلشارة منها للداللة أمَّ 

.فاسم اإلشارة )هنا( ــ مثاًل ــ للتقريب، فإذا دخلت عليه )الكاف( كانت (lxxxv)على قرب المخاطب
رد قول ومن هذا و (lxxxvi)اإلشارة للبعيد حقيقة،أو حكمًا كأن المخاطب نائمًا، أو غافاًل،أو ساهًيا

 :(lxxxvii)ابن أبي حصينة
 فلي ِمن َنداَك َربيٌع ُهناَك ** َولي ِمن َنداَك َربيٌع ُهنا

ويوضح هذا أبو العالء بقوله: "والفرق بين )هناك( و)هنا( ؛ ألّن )الكاف( تدل على التراخي 
، و)الكاف( في )هناك( ال موضع لها (lxxxviii)والبعد، وإذا قيل:)هنا( بغير كاف دلت على القرب"

ها دلَّت على الخطاب في مثل كاف )ذاك(، في الموضع، والمعنى، تقول: من ا ََ َّ إلعراب؛ ألّن
)أكرم ذاك الرجل (،و)ذا الغالم( فيدل الكالم بالكاف على أّن الرجل أبعد مكانًا من الغالم. وإذا 
 كانوا قد أجمعوا على أّن )الكاف( في أسماء اإلشارة حرف ال موضع له من اإلعراب، فما الدليل

 على ذلك، ولماذا ال تكون ) الكاف( اسمًا؟ .
اتبع سيبويه في استدالله على حرفية )الكاف( في أسماء اإلشارة طريقة السبر والتقسيم، فـ)الكاف( 

 إذا كانت اسمًا ال تخلو من أن تكون مرفوعة أو مضمونة، أو مجرورة.
م جوز أن تكون منصوبة؛ لعدوال يجوز أن تكون مرفوعة؛ ألنَّها ليست من ضمائر الرفع، وال ي

تصّور ناصب لها، إذا قيل: )ذلك زيد(،وال يجوز أن تكون مجرورة؛ ألنَّه ال جار في الكالم من 
حرف، وال يجوز أن يكون الجار باإلضافة من قيل أنَّ الفرق في اإلضافة إنَّما هو التعريف، 

يضاف االسم أواًل وهو نكرة، فما  وأسماء اإلشارة معارف كلها، وإذا كان من شرط اإلضافة أنَّه ال
ال يجوز أن ينكر البتة، ال يجوز أن يضاف البتة، وأسماء اإلشارة مما ال يجوز تنكيره، فال يجوز 
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. ومما يدل على أنَّ )الكاف( في أسماء اإلشارة حرف، (lxxxix)ــــ أيضًا ــــ إضافته، كما قال ابن جني
ال يجوز )ذاك نفسك(،كما أّن )الكاف( في أسماء وليس اسمًا؛ أنَّه يقال:)عندي الرجل نفسه(،و 

اإلشارة ال تزيد معنى يختل بسقوطها. ومما يؤكد كون )الكاف( حرفية، امتناع وقوع الظاهر 
الكاف( على حرفية ) موقعها، ولو كانت اسمًا لم يمنع  كما في )ضربك(،واستدل ابن جني، وغيره

قيل: )ذانك (،و) تانك( في تثنية )ذاك( وجرها هي بأنَّها لو كانت اسمًا؛ لوجب حذف النون، إذا 
باإلضافة، كما يقال )غالمك(. ومما قد يعترض به على حرفية )الكاف( في اسم اإلشارة أنها 

 .(xc)تثنى، وتجمع، والتثنية والجمع من خصائص األسماء ال الحروف
صيغة  لــ)ذاك( بل هيويجيب العكبري عن هذا بأن نحو: )ذلكما( و)ذلكم( ليسوا بتثنية وال جمع 

وضعت لها ابتداء كما في )أنتما( و)أنتم(،أو أن )الكاف( في األصل اسم مضمر، ثم خلعت 
. وهو الصحيح، وهذا ما ذهب إليه ابن جني في خصائصه (xci)داللة االسمية لمجرد الخطاب

:" وقيل: لبقوله:" ذلك، وأولئك فتجد أنَّ الكاف مخلصة للخطاب عارية من معنى باالسمية". ويقو 
إّن )الكاف( في )ذلك( جّردت من معنى االسمية، ولم تقترن باسم المخاطب بها، ويقول في 
موضع آخر:"... ذلك، وأولئك، وهاك، وهاءك.. .فالكاف في جميع ذلك حرف خطاب مخلوعة 

اَف ذاك ك . وعليه قوله سيبويه: "وينبغي لمن زعم أنَّهّن أسماٌء َأْن يزُعَم أنّ (xcii)عنه داللة االسمية"
اسٌم فِإذا قال ذلك لم يكن له بدٌّ من أْن يزُعَم أّنها مجرورة أو منصوبة فإن كانت منصوبًة انبغى 

 له أن يقول: 
ذاك نفَسك زيٌد، إذا أراد الكاف، وينبغي له أن يقول إن كانت مجرورة: ذاك نفِسك زيٌد، وينبغي له 

منزلة الكاف. وهذا كله شروح في أماكنه، فال موضع أن يقول: إّن تاَء أنَت اسٌم، وإنَّما تاء أنَت ب
 إذن لنداء الكاف من اإلعراب. 

وذلك نحو دخول )أم( على )هل(  ــ ومن خلع األدلة محال اجتماع حرفين بمعنى واحد8
االستفهامية، ودخول )أم( على )كيف(، و)أين( االستفهاميتين وقال السيوطي:" وتدخل )أم( هذه 

 ﴾ ؛ كقوله تعالى: ﴿ َأمَّاَذا ُكْنُتْم َتْعَمُلونَ (xciii)أسماء االستفهام على األصح"عل )هل( وعلى سائر 
(xciv) 
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 :(xcv)فمثال دخول )أم( على )هل( االستفهامية، قول الشاعر
 َأْم هل َكِبيٌر َبَكى لم َيْقِض َعْبَرَتُه ** ِإْثَر اأَلِحبَِّة يوَم الَبْيِن مشكوم

)أم(،وهي حرف استفهام على )هل(،وهي حرف استفهام ــ الشاهد فيه: قوله: )أم هل( فقد دخلت 
 أيضًا. 

قال البغدادي في )فصل حروف االستفهام(: "مر المحال اجتماع حرفيين بمعنى واحد"؛ فإن قيل: 
 فقد تدخل على )هل( )أم( وهي استفهام. نحو: )أم هل(؟، فالجواب أن )أم( فيها معنيان:

األخر: العطف. فلمَّا احتيج إلى معنى العطف فيها مع )هل( المعنى األول: االستفهام.، والمعنى 
خلع منها داللة االستفهام، وبقي العطف بمعنى )بل( للترك". ولذلك قال سيبوبه:" إن )أم( تجيء 
بمعنى )بل( للتحويل من شيء إلى شيء، وليس كذلك الهمزة؛ ألنها ليس فيها إال داللة 

 .(xcvi)واحدة"
ـــ فيما تقدم ــــ هو جواز دخول )أو( العاطفة بعد االستفهام، ولو جاء بـ)أم( فالمراد من كالم سيبوبه ـ

وجعلها استفهاما منقطعًا لجاز، أي: بمعنى: )بل(،)بل، هل( فأضرب عن االستفهام األول إلى 
استفهام ثان؛ لذلك عدت )أم( منقطعة. وقال السيوطي:" وتدخل )أم( هذه عل )هل( وعلى سائر 

ــــ وهو كثير  (xcviii)  ؛ لقوله تعالى:  ﴿ َأمَّاَذا ُكْنُتْم َتْعَمُلوَن ﴾(xcvii)م على األصح"أسماء االستفها
 فصيح 

   ـــ وهو كثير فصيح .بخالف ما ذهب الصفار
الذي كتبه ابن عصفور إلى منع دخول )أم(  وهو الصحيح الراجح، خالفًا لما في شرح )الصفار(

 :(xcix)منه إال قول الشاعرعلى )هل( ... وغيرها، وادعى أنه ال يحفظ 
 أبا ماِلٍك هل ُلَمْتَني مذ َحَضضَتني ** على القتل أم هل المني لك الئمُ 

 :(c)وكقول الشاعر
 وما أنَت أم ما ِذكُرها َرَبِعيًَّة ** ُيَخطُّ لها من َثْرَمداء َقليبُ 

، وقوله تعالى: ﴿ َأمَّْن َهَذا الَِّذي (ci)﴾ َأمَّاَذا ُكْنُتْم َتْعَمُلونَ ﴿ وهو قليل جًدا، وفي كتاب هللا تعالى: 
،وقوله تعالى: ﴿َأمَّْن َهَذا الَِّذي َيْرُزُقُكْم ِإْن َأْمَسَك (cii)ُهَو ُجْنٌد َلُكْم َيْنُصُرُكْم ِمْن ُدوِن الرَّْحَمِن﴾ 
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.... وإلى غير ذلك من الشواهد في هذه المسألة. وجاء في الغرة:" يدخلون )أم( على (ciii)ِرْزَقُه﴾
. وقال الفراء: "وال يجمع بين االستفهامين في موضع واحد، ال  االستفهام إال على الهمزة"جميع 

يجوز. ابن قمت، وأيهم في الدار، وأهل زيد في الدار؟ إال في ضرورة الشعر" قال أبو حيان رادًا 
على ابن عصفور وتلميذه: "وهذا من ابن عصفور وتلميذه يدل على الجسارة، وعدم حفظ كتاب 

 .(civ) تعالى"هللا
ْرتَ  ــ ومن ظاهرة خلع األدلة في قوله تعالى: ﴿9 ْمَت َعَليَّ َلِئْن َأخَّ ِن ِإَلى َقاَل َأَرَأْيَتَك َهَذا الَِّذي َكرَّ

يََّتُه ِإال َقِلياًل ﴾     :( cv)َيْوِم اْلِقَياَمِة أَلْحَتِنَكنَّ ُذرِّ
فالكاف في )أرأيتك( حرف خطاب ال موضع لها من   ﴾َأَرَأْيَتكَ ﴿الشاهد فيها: قوله تعالى:  

ــــ وقدم تقدم تفصيل ذلك في اآلية السالفة الذكر،وال داعي إلعادة تفصيلها هنا مرة أخرى  اإلعراب
﴾  مفعولها ــــ ألن الكاف حرف خطاب ال موضع لها من اإلعرابـ ْمَت َعَليَّ  ــــ وقوله: ﴿َهَذا الَِّذي َكرَّ

 بصرك زبًدا يا فالن( أي: أبصره،أي: أبصر زيًدا، ودخلت الكاف ومن كالمهم )أ، 
لإلغراء توكيدًا للمخاطبة،وكذلك )رويد(. يدلك أنك إذا قلت: )رويدك زيًدا(، إنما تريد: أرود زيًدا، 

والكاف األولى والتاء في )أرأيتك( اسم مجرد من الخطاب النتقاله إلى الكاف ،والكاف للمخاطبة
ُ َسْمَعُكْم َوَأْبَصاَرُكْم َوَخَتَم َعَلى قُ المجردة من االس ُلوِبُكْم مية وذا فرق بين تاء: ﴿ُقْل َأَرَأْيُتْم ِإْن َأَخَذ َّللاَّ

ِ َيْأِتيُكْم ِبِه ﴾   وبين هذه التاء إذ هو في )أرأيتك( اسم وخطاب معا ويدل    (cvi)َمْن ِإَلٌه َغْيُر َّللاَّ
ها على كل حال وإلزامها الفتح وجعل التثنية، والجمع، على تجرد تاء )أرأيتك( من الخطاب إفراد

، ،فلذا تقول: المرأة أرأيتك زيًدا ما فعل، ولالثنتين: )أرأيتكما(،وللجميع: )أرأيتكم( والتأنيث في الكاف
  (cvii) و)أرأيتكن(

﴿َأَرَأْيَتَك﴾ حرف خطاب ومبالغة في التنبيه ال موضع لها من من قال ابن عطية: "و)الكاف( 
 . (cviii)اإلعراب فهي زائدة"، وقال الزمخشري:")الكاف( من ﴿ َأَرَأْيَتَك ﴾ للخطاب و)هذا(  مفعول به"

وقال المرادي:" بعض األفعال ــــ مثل ــــ:" أبصر،وليس،ونعم، وبئس. فتقول: أبصرك زيدًا، وليسك 
وضع ب، ال مزيد قائمًا، ونعمك الرجل زيد، وبئسك الرجل عمرو. فالكاف في هذا كله،حرف خطا

 .(cix) لها من اإلعراب. ولكن اتصالها بهذه األلفاظ قليل جًدا"
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 .( cx) وقال ابن هشام األنصاري:"والكاف حرف خطاب هذا هو الصحيح،وهو قول سيبوبه"
وقال المبرد:"اعلم أن هذه )الكاف( زائدة زيدت لمعنى المخاطبة. والدليل على ذلك أنك إذا قلت: 

ي: )أرأيت زيًدا(؛ ألنَّ الكاف لو كانت اسمًا استحال أن تعدي رأيت إلى )أرأيتك زيًدا( فإنما ه
مفعولين: األول والثاني هو األول. وإن أردت رؤية العين لم يتعد إال إلى مفعول واحد، ومع ذلك 

 .(cxi) أنَّ فعل الرجل ال يتعدى إلى نفسه، فيتصل ضميره إال في باب )ظننت وعلمت("
 َأْيَتَك﴾   مجردة من االسمية فهي حرف خطاب ال محل لها من اإلعراب. إذن فـ)الكاف( من ﴿َأرَ  

 :ــ ومن خلع األدلة اتصال الفعل بعالمة التثنية والجمع مع إسناده إلى اسم ظاهر10
وذلك نحو: )قاما أخواك،وقاموا إخوتك، وقمن النسوة(؛فإنَّ ظاهرة المطابقة بين الفعل وفاعله في 

خذت حًظا وافًرا في كتبهم،فهم يعدون المطابقة بين الفعل وفاعله،تثنية العدد شغلت النحويين،وأ
وجمًعا،ليس كالم عامة العرب، بل هو كالم طائفة مخصوصة،وهم: طيء، وقيل: أزد شنوءة، 
وقيل: بنو الحارث بن كعب، فتقول: )قام زيد، وقام الزيدان، أو الهندان، وقام الزيدون، وقامت 

وقاما الزيدان، وقامتا الهندان، وقاموا الزيدون، وقمن الهندات( إال على الهندات ( وال تقول: ) 
هذه اللغة،وقد سماها النحاة: ) لغة:أكلوني البراغيث(،وقد سماها ابن مالك  لغة:)يتعاقبون فيكم 
مالئكة(جاء في الكتاب:" واعلم أن من العرب من يقول: ضربوني قومك،وضرباني أخواك،فشبهوا 

ي يظهرونها في )قالت فالتة( فكأنهم أرادوا أن يجعلوا للجمع عالمة ،كما جعلوا هذا بالتاء الت
 . ( cxii)للمؤنث"

وقال ابن يعيش: "وإذا قلت: ) قاما الزيدان ( فاأللف حرف مؤذن بأن الفعل الثنين، وكذلك إذا 
كتب  . وقد ترددت هذه اللغة في(cxiii)قلت: )قاموا الزيدون( فالواو حرف مؤذن بأن الفعل لجماعة"

النحاة بين آخذ بها وبين راد لها، فسيبويه: ينعتها بالقليلة. وقد جوز الفراء هذه اللغة،ووافقه 
الزمخشري على ذلك،ويقول ابن يعيش: "وهي لغة فاشية لبعض العرب،كثيرة في كالمهم 

 .(cxiv)وأشعارهم"
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ية، وأجاز ة النحو واإلمام العيني في كتابه )عمدة القارئ( تحدث في مواضع كثيرة عن هذه المسأل
، واحتج على هذا الجواز بطائفة ( cxv)لغة بعض القبائل العربية التي تجعل الضمير عالمة للجمع

 من أحاديث الرسول الكريم ــ صلى هللا عليه وسلم ــ وأقوال الصحابة الكالم ــ رضي هللا عنهم.
غة ا تقدم جائز: وهي لقال األخفش، ومن تابعه: "إن إظهار ضمير الجمع والتثنية في الفعل إذ

 . (cxvi) بني الحارث، وقال هو نحو: )أكلوني البراغيث("
ويقول ابُن يعيش:"وهي لغٌة فاشيٌة لبعض العرب، كثيرٌة في كالمهم وأشعارهم" وقال القرطبي: 

. إن القرآن الكريم قد استعمل هذه التركيب،وذلك (cxvii)"هذه لغة فاشية،ولها وجه في القياس صحيح"
اآليات إالَّ أنَّنا نجد أنَّ الجدل قد طال حولها فبعضهم يحملها على هذه اللغة وبعضهم في عدد من 

 يتأول لها وجوًها ال وجًها، تصل هذه الوجوه في بعض األحيان إلى أحَد عشَر وجهًا.
وا النَّْجَوى الَِّذيَن َظَلُموا﴾     وبه يحمل ،فسيب(cxviii)أــ ومما ورد على هذه اللغة قوله تعالى: ﴿ َوَأَسرُّ

وا النَّْجَوى الَِّذيَن َظَلُموا﴾ إنما ف   اآلية على البدلية، حيث  يقول:" وأما قوله جل ثتاؤه: ﴿َوَأَسرُّ
،ويرى الفراء أن )الذين( ( cxix)يجيء أعلى البدل، وكأنه قال: انطلقوا، وقيل له: من؟ قال: بنو فالن"

 مرفوع على 
،وهي ها هنا مخفوضة، (cxx)﴾  َتَرَب ِللنَّاِس ِحَساُبُهمْ االستئناف أو نعت للناس في قوله تعالى:﴿اقْ 

أو إنَّ اآلية على لغة:)أكلوني البراغيث(". ويذكر الزمخشري   البدلية، أو لغة: أكلوني 
 .(cxxi)البراغيث...

فخالصة القول في هذه اآلية الكريمة: أن )الواو( مجردة ومخلوعة من االسمية،فال محل لها من 
 )أكلوني البراغيث( فهي لغة فصيحة وإن كان أقل استعمااًل.  اإلعراب، على لغة:

 :(cxxii)ب ــ ومما ورد على هذه اللغة قوله تعالى: ﴿ ُثمَّ َعُموا َوَصمُّوا َكِثيٌر ِمْنُهْم ﴾    
الشاهد فيها: قوله تعالى: ﴿َعُموا َوَصمُّوا َكِثيٌر ِمْنُهْم ﴾  وجه االستشهاد: وقوع )كثير( بداًل من 

ولى في )عموا( والواو الثانية في )صموا( عائدة على )كثير(؛ ألنه مقدم رتبة؛ والتقدير ــــ الواو األ
وهللا أعلم ــــ: ثم عموا كثير منهم وصموا؛ وإنما قدر هذا التقدير؛ ألنه لو جعل )كثير( بداًل من 

 الواوين معا؛ لزم توارد عاملين على معمول واحد  .



 

24 
 

 فقد يكون رفُع )كثيٌر( من جهتين: أنَّ ُتِكرَّ الفعَل عليها، ُتريد: َعِميقال الفراُء في هذه اآلية: "
 :(cxxiv)، كما قال الشاعُر  (cxxiii)وَصمَّ كثيٌر منهم، وإن شئَت جعلَت )عموا وصموا( فعاًل للكثير 

 َيُلوُموَنِني في اْشتَراِء النَِّخيـ ** ِل أهلي َفُكلُُّهُم َيْعِذلُ 
وهذا لمن قال: )قَاموا قوُمَك(، وإن شئَت جعلَت الكثيَر مصدرًا، فقلَت: أي: ذلك كثيٌر منهم، وهذا 
 ) وجٌه ثالٌث، ولو نصبَت على هذا المعنى، كان صوابًا، ويقصد بالوجه األول من الرفع )أن ُتِكرَّ

 البدليَة، فـ)كثيٌر( بدٌل من الفاعل في )عموا وصموا(. 
ويوافق الزمخشريُّ الفرَّاَء،فـ)كثيٌر(إما بدٌل من الضمير،أو فاعٌل على لغة )أكلوني البراغيُث(،أو 
، فيرى البدليَة، أو الخبَر، دوَن لغِة  خبر مبتدأ محذوٍف، والتقدير: أولئَك كثيٌر منهم. أما النسفيُّ

( ،وهو أن يكوَن )كثيرٌ )أكلوني البراغيُث(،وهو ما ذهَب إليه أبو حيان، مضعفًا وجهًا رابعاً 
مبتدًأ،والجملَة قبله خبرًا له،وسبب التضعيف؛ ألنَّ الفعل قد وقع موقعه، فال ُينوى به التأخير"  

(cxxv). 
ا َيْبُلَغنَّ ِعْنَدَك اْلِكَبَر َأَحُدُهَما َأْو ِكاَلُهَما َفاَل ﴿ج ــ ومما ورد على هذه اللغة قوله تعالى:   َتُقْل ِإمَّ

: فقد قرأ حمزة والكسائي )يبلغان( باأللف على (cxxvi)  ﴾ال َتْنَهْرُهَما َوُقْل َلُهَما َقْواًل َلُهَما ُأفٍّ وَ 
التثنية، ونون مشددة، وقد نسب أبو حيان هذه القراءة بقوله: "وهي قراءة السلمي، وابن وثاب، 

: حرف ،ويرى أنَّ )أحدهما( فاعل واأللف عالمة للتثنية، أي (cxxvii)وطلحة، واألعمش، والجحدري"
  . مجرد ومخلوعة عن االسمية، على لغة ) أكلوني البراغيث(

 .(cxxviii)   ﴾ ﴿ َقْد َأْفَلَح اْلُمْؤِمُنونَ  د ــ ومما ورد على هذه اللغة قوله تعالى: 
يقول أبوحيان:"قال عيسى بن عمر: سمعت طلحة بن مصرف يقرأ: )قد أفلحوا المؤمنون( فقلت 

ي... يعني أنَّ مرجوعه في القراءة إلى ما روى، وليست له أتلحن؟ قال: نعم، كما لحن أصحاب
 .(cxxix) بلحن ؛ ألنَّه على لغة ) أكلوني البراغيث(

نستطيع أن نقول: إن هذه اللغة صحيحة جاء عليها القرآن الكريم في بعض المواضع، وكذلك 
غاية األمر ف وردت هذه اللغة في القراءات القرآنية،فال داعي؛ لتأويلها،وحملها عل وجوه كثيرة،
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تقول: إن )الواو،والنون،واأللف( حروف دوال على الجمع والتثنية ال ضمائر دوال على االسمية 
 فهي مجردة ومخلوعة عن االسمية إلى الحرفية،وهو المعروف لدى النحاة بـ)خلع األدلة(. 

 حو اآلتي:النوفي الختام يمكنني أن أبرز أهمَّ النتائج المتعلقة بالبحث، فهي على الخــــاتمة: 
 ــ عد ابن يعيش خلع األدلة  مصدرًا من مصادر األصول النحوية.  1
 ـــ خلع األدلة  يحتاج إلى التأمل،والتفكر،والتدبر،والتعّمق في فهم داللة الكلمة . 2
ـــ خلع األدلة ضرب من ضروب التوسع في اللغة العربية في ألفاظها وتراكيبها وداللتها  3

 )نحوي،وداللي( .
ـــ جاء خلع األدلة في ألفاظ متعددة، وفي أبواب شتَى وأساليب متنوعة في الدرس النحوي، مثل: 4

الضمائر، وأسماء اإلشارة، وأساليب النداء، واالستفهام، والعطف، والتوكيد، والتثنية، واإلضافة، 
 وتناول كذلك أدوات االفتتاح، والتعريف، والنداء.  

دمة البحث أنَّ هذه الدراسة لم تكن شاملة لهذه الظاهرة )خلع : سبق أن ذكرت في مقالتوصيات
األدلة في القرآن( كله، إذ هي ورقة بحثية محكومة بصفحات محددة، ولذا اكتفيت فقط بإيراد 
نماذج لهذه الظاهرة الفاشية في أسلوب القرآن الكريم، وأوكد هنا ــــ في خاتمة البحث ـــــ أنَّ هذه 

باب أمام الدارسين، والباحثين في أسرار القرآن ولطائفه، فهنالك شواهد عديدة الدراسة لم تؤصد ال
لهذه الظاهرة )خلع األدلة( وهي مبعثرة في بعض كتب التفسير، ومجاز القرآن، وإعجازه، فمن 
المفيد جدًا أن يواصل باحث آخر في دراسة ظاهرة )خلع األدلة( بأسلوب مغاير، وبأدوات بحثية 

تام أرجو أن أكون قد وفقت في إلقاء الضوء على هذه الظاهرة )خلع األدلة(. أخرى.،وفي الخ
 وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين 

 

 الهوامش:
(iــ )  د بن مكرم األنصاري، دار صادر، بيروت، الطبعة األولى، من ينظر: لسان العرب: تأليف ابن منظور جمال الدين محمَّ

 ؟ 8/76دون تاريخ )خلع(

(ii) ( تحقيق وضبط/ عبد السالم محّمد هارون. مكتبة 395ــ مقاييس اللُّغة: تأليف: أبي الحسن أحمد بن فارس بن زكريا،) هـ

 .2/162م مادة )خلع( 1981هـ ـــ 1412لطبعة الثانيةالخانجي، مصر، ا
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(iiiــ )  كتاب العين: تأليف الخليل بن أحمد الفراهيدي، تحقيق الدكتور/عبد الحميد هنداوي، دار الكتب ــ بيروت، الطبعة األولى

 .1/218م )خلع( 2002هـ ــ 1424

(ivــ ) )8/76،وفي لسان العرب )خلع( 1/218البيت: لألخنس بن شهاب الثعلبي،وهو في كتاب العين )خلع . 

(vــ ) )8/76لسان العرب )خلع. 

(viــ )  : من سورة طه 12من اآلية 

(viiــ )  ،البحر المحيط: تأليف: محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان األندلسي. شارك في التحقيق/الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

والشيخ علي محمد معوض، والدكتور/ زكريا عبد المجيد النوقي، والدكتور/ أحمد النجولي  دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة 

 . 4/263هـ1422األولى،

(viiiــ )  :20/526،وتاج العروس)خلع(1/218كتاب العين )خلع(  لم ينسب إلى قائل وهو في:البيت. 

(ixــ )  :من سورة البقرة 187من اآلية 

(xــ ) ( إشراف: محّمد عوض رجب . دار إحياء التراث 370تهذيب اللغة: تأليف أبي منصور محّمد بن أحمد األزهري )هـ

 .1/114م )خلع(2001هـ ــ 1421العربي ــ لبنان، الطبعة األولى، 

(xiــ )  الحديث في الجامع الصحيح المختصر: المسمى )صحيح البخاري(  تأليف محمد بن إسماعيل ألبي عبد هللا البخاري

الجعفي. تحقيق الدكتور/مصطفى ديب البغا أستاذ الحديث وعلومه في كلية الشريعة، دار ابن كثير، اليمامة، بيروت، الطبعة 

 .4/182م )كتاب الخلع (1987 هـ  ــ1407الثالثة، 

(xiiـــ )  /حديث سعيد هذا. مختلف األقوال والروايات. في: موطـأ اإلمام مالك: تأليف مالك بن أنس أبي عبد هللا األصبحي. تحقيق

ـ مصر، من دون طبعة، تاريخ. في )كتاب الطالق،وباب طالق المختلعة(   2/564محّمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي ـ

(xiiiــ ) ،واألشباه والنظائر في 2/179م 1913ينظر: حاشية الخصائص: تأليف: محمد علي النجار. المكتبة العلمية ــ مصر ،

 .1/237م 1985هـ ـــ 1406النحو: لإلمام السيوطي. تحقيق: الدكتور/ عبد العال سالم مكرم . مؤسسة الرسالة . الطبعة األولى، 

(xivــ ) 18عيش، عالم الكتب، بيروت، مكتبة المتنبي، القاهرة /شرح المفصل: البن ي. 

(xv)- :من سورة هود. 5اآلية 

(xvi)- :ومغني اللبيب عن كتب األعاريب: تأليف: جمال الدين أبي محمد عبد هللا بن يوسف بن هشام 2/195الخصائصينظر،

 1/439م 1985بيروت، الطبعة السادسة، األنصاري. تحقيق الدكتور/مازن المبارك، ومحمد علي حمد هللا.دار الفكر ــ 

(xvii)- :من سورة البقرة. 13اآلية 

(xviii)- :من سورة هود 8اآلية 

(xix)- ينظر: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل: تأليف أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري

حاشية الدسوقي على متن مغني اللبيب،  ،و1/128ــ بيروت الخوارزمي. تحقيق/ عبد الرزاق المهدي. دار إحياء التراث العربي 

 .1/70هـ(، مطبعة حسين بك حسني ، دار الطباعة العامرة 1230مصطفى الدسوقي )شمس الدين الشيخ محمد ( الملقب بعرفة )

(xx)- :من سورة القيامة. 40اآلية 

(xxi)-1/101الكشاف. 

(xxii)- :من سورة يونس. 62اآلية 

(xxiii)-1ي ديوانه/البيت: للحطيئة ف. 

(xxiv)- ينظر: شرح الفريد، لعصام الدين، اإلسفراييني. تحقيق/ نوري ياسين حسين، المكتبة الفيصلية، مكة المكّرمة، الطبعة

 .1/196، والبحر المحيط480هـ/1405األولى 

(xxv)- :من سورة النمل. 25من اآلية 

(xxvi)- :إبراز المعاني من حرز األماني في القراءات السبع: وهي قراءة الكسائي، وأبي جعفر، وابن عباس، وآخرون، ينظر

المؤلف: عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم( ـ تحقيق: إبراهيم عطوة عوض . شركة مكتبة مصطفى البابي الحلبي ــ مصر 

2/235 
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(xxvii)-/58البيت: للشماخ بن ضرار،في  ديوانه. 

(xxviii)-  254ديوانه/البيت: لحسان بن ثابت األنصاري )رضي هللا عنه(،في. 
(xxix)- :من سورة مريم. 66اآلية 

(xxx)-تفسير القرطبي)الجامع ألحكام القرآن(: تأليف محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي أبي  ،3/22ينظر: الكشاف

ليم إلى وتفسير أبي السعود: المعروف بـ)إرشاد العقل الس،11/121هـ 1405عبد هللا  دار إحياء التراث العربي بيروت ــ لبنان 

مزايا القرآن الكريم( تأليف: محّمد بن محّمد العمادي أبي السعود. دار إحياء التراث العربي ـــ بيروت ، من دون طبعة، تاريخ 

5/274 

(xxxi)-( دار 1270ينظر: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: أبو الفضل محمود األلوسي،)إحياء التراث هـ

 .16/117بيروت . من دون طبعة، من دون تاريخ العربي ، 

(xxxii)-(  تحقيق/ محمد عبد القادر عطا، وطارق فتح السيد، 672ينظر: شرح التسهيل: ابن مالك : محمد بن عبد هللا ) هـ

 .1/21م2001بيروت ، دار الكتب العلمية، الطبعة األولى، 

(xxxiii)- :من سورة الضحى 5اآلية 

(xxxiv)- :المسمى )تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد( تأليف: محمد ينظر: التحرير والتنوير

 .16/145هـ 1984هـ(،الدار التونسية للنشر ــ تونس، 1393الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي)

(xxxv)- :من سورة البقرة. 71من  اآلية 

(xxxvi)- :هـ(. المحقق/ علي 616يف: أبي البقاء عبد هللا بن الحسين بن عبد هللا العكبري )التبيان في إعراب القرآن: تألينظر

 .1/77محمد البجاوي. عيسى البابي الحلبي وشركاه. من دون طبعة،

(xxxvii)- :من سورة الجن. 9اآلية 

(xxxviii)- :من سورة البقرة.  187من اآلية 

(xxxix)- المعروف بالسمين الحلبي، دار الكتب العلمية. من دون ينظر: الدر المصون في علوم الكتاب المكنون: ألحمد بن يوسف

 .1/326طبعة، من دون تاريخ 

(xl)- الحديث في: كنز العمال في سنن األقوال واألفعال لعالء الدين علي المتقي: تحقيق/ بكر حياني  وصفوة السقا، مؤسسة

 .14/110هـ 1405الرسالة، لطبعة الخامسة، 

(xli)- 1/329،والدر المصون2/188قائل،وهو في: همع الهومعالبيت: لم ينسب إلى. 

(xlii)-العربية اللغة مجمع المبارك. هـ(. تحقيق/مازن٣٣٧) الزجاجي إسحاق بن الرحمن عبد الالمات: ألبي القاسم ينظر: كتاب 

 .55م/١٩٦٩ ــــ دمشق، الطبعة األولى

(xliii)-1/329، والدر المصون1/77ينظر: التبيان في إعراب القرآن. 

(xliv)-( تحقيق وشرح/ عبد السالم محّمد هارون، 180ينظر: الكتاب: لسيبويه: تأليف أبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر .) هـ

المخصص: تأليف أبي الحسن علي بن إسماعيل األندلسي،  ،،و2/269هـ 1430مكتبة الخانجي، القاهرة ،الطبعة الخامسة، 

 .5/168م 1996هـ ــ 1417حياء التراث العربي ، بيروت ، المعروف )بابن سيده( تحقيق/ خليل إبراهيم دار إ

(xlv)- الحديث: في: صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان: تأليف: محمد بن حبان بن أحمد أبي حاتم التميمي البستي. تحقيق/ شعيب

 .10/433م.)باب طاعة األئمة(1993هـ ــ 1414األرنؤوط. مؤسسة الرسالة ــ بيروت، الطبعة الثانية، 
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(xlvi)- ينظر: سر صناعة اإلعراب: تأليف أبي الفتح عثمان بن جني، تحقيق الدكتور/حسن هنداوي، دار القلم ، دمشق ، الطبعة

هـ(، تحقيق/ عبد العال سالم مكرم  911،وهمع الهوامع في شرح جمع الجوامع، جالل الدين السيوطي )1/35م 1985األولى، 

 .2/185م 1977هـ ــ  1397، دار البحوث العلمية ، الكويت ، 

(xlvii)- :من سورة الذاريات. 23اآلية 

(xlviii)- ( تحقيق الدكتور/حاتم صالح الضامن ،  437ينظر: مشكل إعراب القرآن: أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي ،)هـ

 2/687م 1985هـ ـــ  1405مؤسسة الرسالة ، بيروت ، الطبعة الثانية ، 

(xlix)- :من سورة األنعام 94من اآلية 

(l)- 2/140ينظر: الكتاب. 

(li)- :من سورة هود 66من اآلية 

(lii)-2/182، والخصائص13/179ـ والدر المصون2/687ينظر: مشكل إعراب القرآن 

(liii)- :من سورة الذاريات. 23اآلية 

(liv)-2/182ينظر: الخصائص، 

(lv)-2/234،وهمع الهوامع2/140ينظر: الكتاب 

(lvi)- :من اآلية: مريم.69من اآلية 

(lvii)-:ين، شرح دار الكتب العلميّة، بيروت و،2/140الكتاب ينظر شرح الرضي على الكافية في النَّْحو: االستراباذي، رضّي الدِّّ

هـ( 769، وشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: المؤلف: ابن عقيل، عبد هللا بن عبد الرحمن العقيلي الهمداني المصري )2/181

م 1980هـ ــ  1400دار التراث ــ القاهرة، دار مصر, سعيد جودة السحار وشركاه .المحقق/محمد محيي الدين عبد الحميد. 

1/251. 

(lviii)- :من سورة النمل. 25اآلية 

(lix)-2/182ينظر: الخصائص. 

(lx)-:هـ 1410الحجة في القراءات السبع: البن خالويه، تحقيق: د/عبدالعال سالم مكرم ـ مؤسسة الرسالة، الطبعة الخامسة  ينظر

هـ( أشرف على تصحيحه: علي 833،والنشر في القراءات العشر ابن الجزري: أبو الخير، محمد بن محمد)526م /1990ــــ 

 .2/327محمد الضباع ، بيروت ، دار الكتب العلمية 

(lxi)-/2/563ومشكل إعراب الفران 271ينظر: الحجة في القراءات السبع. 

(lxii)- نزيل: تأليف ألبي عبد هللا محمد المدعو بالقاسم ابن أحمد بن محمد بن ، والتسهيل لعلوم الت13/173ينظر تفسير القرطبي

 .2/527،ومشكل إعراب القرآن للقبسي3/95جزي الكلبي. من دون طبعة، ومن دون تاريخ.

(lxiii)- ومعاني  القرآن وإعرابه: تأليف أبي إسحق إبراهيم بن الّسري بن سهل، الزجاج 69ــ  7/68ينظر: البحر المحيط ،

 4/116هـ.1424شرح وتحقيق الدكتور/عبد الجليل عبده شلبي. دار الحديث ــ القاهرة,. من دون طبعة ، هـ(311)

(lxiv)-669،والُمقرب: علي بن مؤمن المعروف بابن عصفور)1/126البيت: السود بن عفر،وهو في: وسر صناعة اإلعراب 

 .1/238م 1986هـ ــ  1406العاني، بغداد، هـ(. تحقيق/ أحمد عبد الستار الجواري، وعبد هللا الجبوري، مطبعة 

(lxv)- وأوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، أبو محمد عبد هللا جمال 2/308البيت: لمسلم بن معبد الوالبي، وهو في خزانة األدب،

د، المكتبة هـ(، تحقيق/ محمد محيي الدين عبد الحمي761الدين بن يوسف بن أحمد ابن عبد هللا بن هشام األنصاري المصري ،)

 .2/343العصرية ، بيروت . من دون طبعة، ومن دون تاريخ 



 

29 
 

                                                                                                                                                             

(lxvi)- البيت: لم ينسب إلى قائل، وهو في: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: محمد األمين بن محمد المختار الجكني

 9/123 م1995هـ ــ  1415هـ(، تحقيق/ مكتب البحوث والدراسات، دار الفكر، بيروت، 1393الشنقيطي )

(lxvii)-/559البيت: لذي الرمة في ديوانه. 

(lxviii)-/58البيت: للشماخ بن ضرار،في  ديوانه. 

(lxix)- البيت: لم ينسب إلى قائل، وهو في: اإلنصاف في مسائل الخالف: ألبي البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد

،والدر 1/103دمشق، من دون طبعة، وتاريخ األنباري النحوي. تحقيق/محمد محيي الدين عبد الحميد. دار الفكر، 

 .6/114،وأضواء البيان11/261المصون

(lxx)- /إتحاف فضالء البشر في القراءات األربعة عشر: المؤلف: شهاب الدين أحمد بن محمد ابن عبد الغني الدمياطي. تحقيق

ت: البن زنجلة. تحقيق/ سعيد األفغاني. ،وحّجة القراءا597هـ/1419أنس مهرة. دار الكتب العلمية، لبنان، الطبعة األولى، 

 .2/626،وإبراز المعاني526هـ/1404مؤسسة الّرسالة، بيروت، الطبعة الرابعة 

(lxxi)- :من سورة األنعام 40من اآلية 

(lxxii)- 1/371التبيان في إعراب القرآن. 

(lxxiii)- :من سورة اإلسراء. 62من اآلية 

(lxxiv)-دار إبراهيم . أبي الفضل تحقيق/ محمد هـ.  ٧٩٤الزركشي،) عبد هللا بن محمد الدين بدر: القرآن علوم في البرهان 

 .4/151م.١٩٥٨ القاهرة، العربية ـــ الكتب إحياء

(lxxv)- ( اء اء: تأليف أبي زكريا يحيى بن زياد الفرَّ هـ ( تحقيق ومراجعة/ األستاذ :محّمد علي النجار. 207معاني القرآن للفـرَّ

 .4/161وشرح الرضي1/223دون تاريخ  الدار المصرية ــ القاهرة ، من

(lxxvi)- 1/22.، والكشاف1/369التبيان في إعراب القرآن. 

(lxxvii)- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: تأليف أبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية األندلسي . تحقيق/ عبد السالم

 .2/242م.1993هـ ــ 1413عبد الشافي محمد. دار الكتب العلمية ــ لبنان، الطبعة األولى، 

(lxxviii)- من سورة الحاقة 19من اآلية 

(lxxix)- ينظر: المفصل في صنعة اإلعراب: المؤلف: ألبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري. تحقيق الدكتور/ .علي أبو ملحم

 .  4/255والمخصص 194م /1993. دار ومكتبة الهالل ــ بيروت، الطبعة األولى، 

(lxxx)- الحاقةمن سورة  19من اآلية 

(lxxxi)-/4/255،والمخصص 2/196والخصائص 290ينظر: إصالح المنطق 

(lxxxii)- 1/168علي, تحقيق/الشيخ محمد عبده, دار المعرفة, بيروت ــفي نهج البالغة: خطب اإلمام البيت: لسيدنا علي ــ كرم هللا وجهه. 

(lxxxiii)-2/197الخصائص. 

(lxxxiv)-1/246، وشرح التسهيل11/245ينظر: الكتاب. 

(lxxxv)-148/ 1، وأوضح المسالك 104ي العربية/ اللمع ف. 

(lxxxvi)- /187المسائل النحوية والصرفية في شرح أبي العالء المعري  على ديوان أبي حصينة. 

(lxxxvii)-1/85البيت: البن أبي حصينة في ديوانه  

(lxxxviii)-1/187شرح ديوان ابن أبي حصينة في ديوانه ألبي العالء المعري . 



 

30 
 

                                                                                                                                                             

(lxxxix)-وشرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك.  تحقيق: محمد باسل عيون السود. دار الكتب  1/273ينظر: سر صناعة اإلعراب

ورصف المباني: المالقي . تحقيق الدكتور/أحمد محمد الخراط.  78م/2000هـ ـــ 1420العلمية ـ بيروت لبنان ـ الطبعة األولى ، 

 .  207هـ /1405دار القلم، دمشق،الطبعة الثالثة،

(xc)-البناء واإلعراب، للعكبري، تحقيق/ غازي مختار طليمات، والدّكتور/ عبد اإلله نبهان، دار الفكر، دمشق،  اللّباب في علل

 .2/141هـ 1416الطبعة األولى، 

(xci)- ،2/14م 2002أصول النحو العربي: للدكتور/ محمود أحمد نحلة ـ دار المعرفة الجامعية. 

(xcii)- 190،و185/ 2الخصائص. 

(xciii)- وارتشاف الضرب من لسان العرب: ألبي حيّان محمد بن يوسف األندلسي، تحقيق الدكتور/رجب 2/202همع الهوامع،

 .5/2009م.1998عثمان محمد، ومراجعة: الدكتور/رمضان عبد التواب. الطبعة األولى، مكتبة الخانجي بالقاهرة، 

(xciv)- من سورة النمل. 84اآلية: من 

(xcv)-/5البيت: لعلقمة الفحل، وهو في ديوانه. 

(xcvi)- خزانة األدب ولب لباب لسان العرب: تأليف عبد القادر بن عمر البغدادي. تحقيق/ محمد نبيل طريفي، وإميل بديع

  .11/205م.1998اليعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى، 

(xcvii)- 5/2009،وارتشاف الضرب 2/202همع الهوامع. 

(xcviii)- من سورة النمل. 84اآلية: من 

(xcix)-2/202،وهمع الهوامع2/176ت: لزفر بن الحارث، وهو في الكتابالبي. 

(c)-/129البيت: لعلقمة الفحل: وهو في ديوانه. 

(ci)- :من سورة النمل. 84من اآلية 

(cii)- من  سورة الملك. 20اآلية: من 

(ciii)- :من سورة الملك. 21من اآلية 

(civ)- هــ(،)مخطوط( مصّورة عن نسخة )قليج علي( 569بن الدّهان )ينظر: الغّرة في شرح اللمع: ألبي محّمد سعيد بن المبارك

 .5/2010،وارتشاف الضرب 1/217،ومعاني القرآن للفراء3/282( إستانبول،تركيا930ذات الرقم )

(cv)- :من سورة اإلسراء. 62من اآلية 

(cvi)- :من سورة األنعام 46من اآلية 

(cvii)-يع سليمان بن بنين بن خلف بن عوض تقي الدين المصري ، تحقيق/ اتفاق المباني وافتراق المعاني: المؤلف: أبو الرب

 .1/209،وسر صناعة اإلعراب210م/1985يحيى عبد الرؤوف جبر . دار عمار ــ عمان، الطبعة األولى، 

(cviii)-/1/56، والكشاف486المحرر الوجيز. 

(cix)-الدين هـ(. تحقيق/ فخر ٧٤٩ ) علي المرادي بن هللا عبد بن قاسم بن الحسن الدين بدر المعاني: حروف في الداني الجني 

 .14م /١٩٧٣العربية، حلب،  فاضل . المكتبة نديم ومحمد قباوة

(cx)-1/240مغني اللبيت. 

(cxi)-،اإلسالمية،  للشئون األعلى . المجلس عضيم الخالق عبد هـ (. تحقيق/٢٨٥ ) يزيد بن محمد أبو العباس المقتضب: المبرد

 .1/194من دون طبعة، من دون تاريخ  .القاهرة
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(cxii)-2/40الكتاب. 

(cxiii)-3/87شرح المفصل: البن يعيش، عالم الكتب، بيروت، مكتبة المتنبي، القاهرة. 

(cxiv)- ،هـ 1405ينظر: معاني القرآن: لألخفش. تحقيق الدّكتور/عبد األمير محّمد أمين، عالم الكتب بيروت، الطبعة األولى

 .3/87المفصل ،وشرح2/320،والكشاف1/59

(cxv)- ،4/192م 1972عمدة القاري شرح صحيح البخاري، العيني، البابي الحلبي، الطبعة األولى. 

(cxvi)-2/6معاني القرآن لألخفش. 

(cxvii)-3/87شرح المفصل . 

(cxviii)- :من سورة األنبياء. 3من اآلية 

(cxix)- 2/41الكتاب. 

(cxx)- :من سورة األنبياء.1من اآلية 

(cxxi)-317، 1/316،ومعاني القرآن للؤاء321، 2/320الكشاف 

(cxxii)- :من سورة المائدة. 71من اآلية 

(cxxiii)-1/316معاني القرآن  للفراء 

(cxxiv)-/48البيت: ألمية بن أبي الصلت في ديوانه. 

(cxxv)-4/328،والبحر المحيط1/476ينظر: الكشاف. 

(cxxvi)- :من سورة اإلسراء. 23من اآلية 

(cxxvii)- :1/399،وحجة القراءات2/120القراء للفراء ،ومعاني 4/328البحر المحيطينظر. 

(cxxviii)- :من سورة المؤمنون.1اآلية 

(cxxix)- 18/213،وروح المعاني 7/546البحر المحيط.  

 
 المصادر والمراجع:

 القرآن الكريم

(ــ إبراز المعاني من حرز األماني في القراءات السبع: المؤلف: عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم ) 1) 

 هـ( ـ تحقيق: إبراهيم عطوة عوض . شركة مكتبة مصطفى البابي الحلبي ــ مصر.665

 عبد الغني (ــ إتحاف فضالء البشر في القراءات األربعة عشر: المؤلف: شهاب الدين أحمد بن محمد ابن2)

 هـ.1419الدمياطي. تحقيق/ أنس مهرة. دار الكتب العلمية، لبنان، الطبعة األولى، 

(ــ ارتشاف الضرب من لسان العرب: ألبي حيّان محمد بن يوسف األندلسي، تحقيق الدكتور/ رجب عثمان 3)

 م.1998رة، محمد، ومراجعة: الدكتور/رمضان عبد التواب. الطبعة األولى، مكتبة الخانجي بالقاه

ـ اتفاق المباني وافتراق المعاني:المؤلف: أبو الربيع سليمان بن بنين بن خلف بن عوض تقي الدين المصري 4) ( ـ

 م.1985، تحقيق/ يحيى عبد الرؤوف جبر . دار عمار ــ عمان، الطبعة األولى، 

 ال سالم مكرم . مؤسسة الرسالة .(ــ األشباه والنظائر في النحو: لإلمام السيوطي. تحقيق: الدكتور/ عبد الع5)

 م.1985هـ ـــ 1406الطبعة األولى، 
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(ــ إصالح المنطق البن السكيت: تأليف أبي يوسف يعقوب بن إسحاق. تحقيق/ أحمد محّمد شاكر. وعبد 6)

د هارون . دار المعارف، القاهرة، الطبعة الرابعة.   السالم محمَّ

 م.2002أحمد نحلة ـ دار المعرفة الجامعية،  (ــ أصول النحو العربي: للدكتور/ محمود7)

هـ(، 1393(ــ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: محمد األمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي )8)

 م .1995هـ ــ  1415تحقيق/ مكتب البحوث والدراسات، دار الفكر، بيروت، 

لرحمن بن محمد بن أبي سعيد األنباري النحوي. (ــ اإلنصاف في مسائل الخالف: ألبي البركات عبد ا9)

 تحقيق/محمد محيي الدين عبد الحميد. دار الفكر،دمشق،من دون طبعة، وتاريخ .

(ــ أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، أبو محمد عبد هللا جمال الدين بن يوسف بن أحمد ابن عبد هللا بن 10)

د محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية ، بيروت . من هـ(، تحقيق/ محم761هشام األنصاري المصري ،)

 دون طبعة، ومن دون تاريخ .

(ــ البحر المحيط: تأليف: محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان األندلسي. شارك في التحقيق/ الشيخ عادل 11) 

 تور / أحمد النجوليأحمد عبد الموجود،والشيخ علي محمد معوض، والدكتور/ زكريا عبد المجيد النوقي، والدك

 هـ.1422. دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى،

 أبي الفضل تحقيق/ محمد هـ.  ٧٩٤الزركشي،) عبد هللا بن محمد الدين بدر: القرآن علوم في (ــ البرهان12)

 م.١٩٥٨ القاهرة، العربية ـــ الكتب إحياء دار إبراهيم .

هـ(. المحقق/ 616يف: أبي البقاء عبد هللا بن الحسين بن عبد هللا العكبري )(ــ التبيان في إعراب القرآن: تأل13)

 علي محمد البجاوي. عيسى البابي الحلبي وشركاه . من دون طبعة، وتاريخ. 

(ــ التحرير والتنوير: المسمى )تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد( تأليف: 14)

 هـ.1984بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي الدار التونسية للنشر ــ تونس، محمد الطاهر 

(ــ التسهيل لعلوم التنزيل: تأليف ألبي عبد هللا محمد المدعو بالقاسم ابن أحمد بن محمد بن جزي الكلبي. 15)

 من دون طبعة، ومن دون تاريخ.

السليم إلى مزايا القرآن الكريم( تأليف: محّمد بن محّمد (ــ تفسير أبي السعود: المعروف بـ)إرشاد العقل 16)

 العمادي أبي السعود. دار إحياء التراث العربي ـــ بيروت،من دون طبعة، ومن دون تاريخ .

(ــ تفسير القرطبي)الجامع ألحكام القرآن(: تأليف محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي أبي عبد هللا 17)

 هـ.1405ث العربي بيروت ــ لبنان . دار إحياء الترا

(ــ تفسير النسفي: لإلمام أبي البركات عبد هللا بن أحمد بن محمود النسفي، دار الكتاب العربي، بيروت، 18) 

 م.1988هـ  ـــ 1408

هـ( إشراف: محّمد عوض رجب . دار 370(ــ تهذيب اللغة: تأليف أبي منصور محّمد بن أحمد األزهري )19)

 م.2001هـ ــ 1421ث العربي ــ لبنان، الطبعة األولى، إحياء الترا

(ــ الجامع الصحيح المختصر: المسمى )صحيح البخاري(  تأليف محمد بن إسماعيل ألبي عبد هللا البخاري 20)

الجعفي. تحقيق الدكتور/مصطفى ديب البغا أستاذ الحديث وعلومه في كلية الشريعة، دار ابن كثير، اليمامة، 

 م.1987هـ  ــ 1407بعة الثالثة، بيروت، الط

هـ(.  ٧٤٩ ) علي المرادي بن هللا عبد بن قاسم بن الحسن الدين بدر المعاني: حروف في الداني (ــ الجني21)

 م.١٩٧٣العربية،حلب،  فاضل . المكتبة نديم ومحمد قباوة الدين تحقيق/ فخر

(ــ حّجة القراءات: البن زنجلة. تحقيق/ سعيد األفغاني. مؤسسة الّرسالة، بيروت، الطبعة الرابعة  22) 

 هـ.1404

(ــ الحجة فى القراءات السبع: البن خالويه، تحقيق: د/عبدالعال سالم مكرم ـ مؤسسة الرسالة، الطبعة 23)

 م.1990هـ ــــ 1410الخامسة 
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مغني اللبيب، مصطفى الدسوقي )شمس الدين الشيخ محمد ( الملقب بعرفة  (ــ حاشية الدسوقي على متن24)

 هـ(، مطبعة حسين بك حسني ، دار الطباعة العامرة.1230)

 م .1913(ــ حاشية الخصائص: تأليف: محمد علي النجار. المكتبة العلمية ــ مصر،25)

ر البغدادي. تحقيق/ محمد نبيل طريفي، (ــ خزانة األدب ولب لباب لسان العرب: تأليف عبد القادر بن عم36)

 م.1998وإميل بديع اليعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى، 

(ــ الخصائص: تأليف: أبي الفتح عثمان بن جني . تحقيق/ محمد علي النجار. المكتبة العلمية ــ مصر، من 27)

 م.1913دون طبعة، 

بن السكيت دراسة وتبويب د/ مفيد قميحة , دار الكتب العلمية , ديوان الحطيئة . برواية وشرح ا (ــ29)

 م1993ـ 1413 1بيروت ط
هـ ــــ 1414(ــ ديوان ذي الرّمة: تحقيق: د/ عبدالقدوس أبو صالح، مؤسسة الرسالة، بيروت الطبعة الثالثة، 28) 

 م.1993

 . 1/187(ـــ شرح ديوان ابن أبي حصينة ألبي العالء المعري29) 
 م.1998ديوان أمية بن أبى الصلت. تحقيق الدكتور/ سجيع جميل الجبيلي ـ دار صادر ـ بيروت ـ الطبعة األولى،  (ــ30)

 م.1974( ــ ديوان حسان بن ثابت: تحقيق الدكتور/ وليد عرفات, دار صادر، 31)

 هـ.1389تاب العربي، حلب، (ــ ديوان علقمة الفحل: بشرح األعلم. تحقيق/ لطفي الّصّقال ودريّة الخطيب، دار الك32)

ـ الدر المصون في علوم الكتاب المكنون: ألحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي، دار الكتب العلمية. 33)  (ـ

 من دون طبعة، من دون تاريخ .

هـ 1405(ــ رصف المباني: المالقي. تحقيق الدكتور/أحمد محمد الخراط. دار القلم، دمشق، الطبعة الثالثة،34)

. 

هـ(،دار 1270(ــ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: أبو الفضل محمود األلوسي )35)

 إحياء التراث العربي ، بيروت . من دون طبعة، من دون تاريخ .

( ــ سر صناعة اإلعراب: تأليف أبي الفتح عثمان بن جني، تحقيق الدكتور/حسن هنداوي، دار القلم ، 36)

 م .   1985دمشق ، الطبعة األولى، 

هـ ( تحقيق/ محمد عبد القادر عطا، وطارق فتح 672(ــ شرح التسهيل: ابن مالك : محمد بن عبد هللا  )37)

 م 2001الطبعة األولى،  السيد، بيروت ، دار الكتب العلمية،

ين، شرح دار الكتب العلميّة، بيروت. 38)  (ــ شرح الرضي على الكافية في النَّْحو: االستراباذي، رضّي الدِّّ

(ــ شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: المؤلف: ابن عقيل، عبد هللا بن عبد الرحمن العقيلي الهمداني 39)

ـ القاهرة، دار مصر,سعيد جودة السحار هـ(.المحقق/محمد محيي ال769المصري ) دين عبد الحميد. دار التراث ـ

 م .1980هـ ــ  1400وشركاه/العشرون 

 (ــ شرح المفصل: البن يعيش، عالم الكتب، بيروت، مكتبة المتنبي، القاهرة . 40)

ت العلمية ـ بيرو(ــ شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك.  تحقيق: محمد باسل عيون السود. دار الكتب 41)

 م .2000هـ ـــ 1420لبنان ـ الطبعة األولى ، 

(ــ شرح الفريد، لعصام الدين، اإلسفراييني. تحقيق/ نوري ياسين حسين، المكتبة الفيصلية، مكة المكّرمة، 42)

 هـ.1405الطبعة األولى 

ي. تحقيق/  تم التميمي البست(ــ صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان:  تأليف: محمد بن حبان بن أحمد أبي حا43)

 م.1993هـ ــ 1414شعيب األرنؤوط. مؤسسة الرسالة ــ  بيروت، الطبعة الثانية، 

 م .1972(ــ عمدة القاري شرح صحيح البخاري، العيني، البابي الحلبي، الطبعة األولى، 44)
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(،)مخطوط( مصّورة عن نسخة هــ569(ــ الغّرة في شرح اللمع: ألبي محّمد سعيد بن المبارك بن الدّهان )45)

 ( إستانبول، تركيا.930)قليج علي( ذات الرقم )

 مجمع المبارك. هـ(. تحقيق/مازن٣٣٧) الزجاجي إسحاق بن الرحمن عبد الالمات: ألبي القاسم (ــ كتاب46)

 م.١٩٦٩ ــــ دمشق، الطبعة األولى العربية اللغة

هـ(.تحقيق وشرح/ عبد السالم محّمد 180عثمان بن قنبر )(ــ الكتاب: لسيبويه: تأليف أبي بشر عمرو بن 47)

 هـ 1430هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة ،الطبعة الخامسة، 

(ــ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل: تأليف أبي القاسم محمود بن عمر 48)

 لتراث العربي ــ بيروت .الزمخشري الخوارزمي. تحقيق/ عبد الرزاق المهدي. دار إحياء ا

ـ بيروت، 49) ـ كتاب العين: تأليف الخليل بن أحمد الفراهيدي، تحقيق الدكتور/عبد الحميد هنداوي، دار الكتب ـ (ـ

 م.  2002هـ ــ 1424الطبعة األولى 

 ،(ــ كنز العمال في سنن األقوال واألفعال لعالء الدين علي المتقي: تحقيق/ بكر حياني  وصفوة السقا50)

 هـ1405مؤسسة الرسالة، لطبعة الخامسة، 

(ــ اللّباب في علل البناء واإلعراب، للعكبري، تحقيق/ غازي مختار طليمات، والدّكتور/ عبد اإلله نبهان، 51)

 هـ.1416دار الفكر، دمشق، الطبعة األولى، 

د بن مكرم األنصاري، دار 52) صادر، بيروت، الطبعة (ــ لسان العرب: تأليف ابن منظور جمال الدين محمَّ

 األولى، من دون تاريخ .

(ــ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: تأليف أبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية األندلسي 53)

 هـ.1413.تحقيق/عبد السالم عبد الشافي محمد. دار الكتب العلميةــ لبنان، الطبعة األولى، 

ي بن إسماعيل األندلسي، المعروف )بابن سيده( تحقيق/ خليل إبراهيم (ــ  المخصص: تأليف أبي الحسن عل54)

 م .1996هـ ــ 1417دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، 

ـ  معاني  القرآن وإعرابه: تأليف أبي إسحق إبراهيم بن الّسري بن سهل، الزجاج )55) ـ ( شرح وتحقيق 311(ـ ه

 هـ.   1424ــ القاهرة,. من دون طبعة،الدكتور/ عبد الجليل عبده شلبي. دار الحديث 

اء ) 56)  اء: تأليف أبي زكريا يحيى بن زياد الفرَّ هـ ( تحقيق ومراجعة/ األستاذ 207(ــ معاني القرآن للفـرَّ

 :محّمد علي النجار. الدار المصرية ــ القاهرة ، من دون تاريخ 
 هـ.1405ّمد أمين، عالم الكتب بيروت، الطبعة األولى، (ــ معاني القرآن: لألخفش. تحقيق الدّكتور/عبد األمير مح57)

 األعلى . المجلس عضيم الخالق عبد هـ (. تحقيق/٢٨٥ ) يزيد بن محمد أبو العباس (ــ المقتضب: المبرد،58)

 من دون طبعة، من دون تاريخ . .اإلسالمية، القاهرة للشئون

هـ (،تحقيق وضبط/ عبد السالم محّمد 395(ــ مقاييس اللُّغة: تأليف: أبي الحسن أحمد بن فارس بن زكريا )59)

 م . 1981هـ ـــ 1412هارون. مكتبة الخانجي ، مصر، الطبعة الثانية

ار إحياء ، د(ــ موطـأ اإلمام مالك: تأليف مالك بن أنس أبي عبد هللا األصبحي. تحقيق/ محّمد فؤاد عبد الباقي60)

 التراث العربي ــ مصر، من دون طبعة، ومن دون تاريخ.

( ــ المفصل في صنعة اإلعراب: المؤلف: ألبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري. تحقيق الدكتور/ .علي 61)

 م.1993أبو ملحم . دار ومكتبة الهالل ــ بيروت، الطبعة األولى، 

هـ(. تحقيق/ أحمد عبد الستار الجواري، وعبد  669بن عصفور)(ــ الُمقرب: علي بن مؤمن المعروف با62)

 م .1986هـ ــ  1406هللا الجبوري، مطبعة العاني، بغداد، 

هـ(، تحقيق الدكتور/حاتم صالح  437(ــ مشكل إعراب القرآن: أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي ) 63)

 م .1985هـ ـــ  1405الضامن ، مؤسسة الرسالة ، بيروت، الطبعة الثانية ، 
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هـ( أشرف على تصحيحه: 833(ــ النشر في القراءات العشر . ابن الجزري: أبو الخير، محمد بن محمد)64)

 علي محمد الضباع ، بيروت ، دار الكتب العلمية

 (ــ نهج البالغة: خطب اإلمام علي, تحقيق/الشيخ محمد عبده, دار المعرفة, بيروت .65)

هـ(، تحقيق/ عبد العال سالم مكرم ،  911ح جمع الجوامع، جالل الدين السيوطي )(ــ همع الهوامع في شر66)

 م .1977هـ ــ  1397دار البحوث العلمية ، الكويت ، 

 


