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 ملخص
اللبحثالملرنونايـ) الةلمورفةمثتاللرتكةبّة يسرىاهذل اللّداللة  ا للوظةف  الالمسّي الةلجمةل  لحلديثاللقدسّياا-لملؤّكدة

اداللّة ( أمنوذجث ا اتبكةبّة  اتةلكا)درلس  ارصد اخالل امن الالمسة  الةلجمةل  الملؤكدة الملورفةمثت ادالل  اللكشفاعن ل اجثهد  ؛
اللرتلكةبا اضمن احتةلةةلهث امث اللرتكةبالملورفةمثتاووصفهث اينياعةلمي اللفصل اميكن اال اأنه افكبة امستندل اإىل افةه؛ للولردة

 ولملرثين.ا
فقداعمداللبحثالتحقةقاذلكاإىلامزجامرطةثتاعةلماللنحوامبرطةثتاعةلمالملرثين؛الةلخبوجامرهمثايدرلس احنوي ا

أياا–يامرثيناللنحو.اومنطةلقث اتُرىنايثلرتكةب،اكمثاتُرىنايثلتحةلةل،افةمثاأطةلقاعةلةهالجلبجثينانظبي ا)للنظم(،اوهو:اتوخ
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امنالملنهجاللوصفياللتحةلةةلياسبةال الذلك.مت  خذ 

 

 

e-ISSN: 2289-8468 

 



Journal   of Arabic Language Specialized Research Vol. 1, No. 1, January 2015, 32-60 

           

 
 32 Copyright 2014 The Scientific Institute of Advanced Training and Studies 

 

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

Abstract 
          This study entitled The Semantic Function of Structural Morphemes 

Underlying the Nominal Sentence. The Qudsi (God attributed) Hadith as an 

example : (A structural – semantic study).  

Endeavors to define the semantic value of morphemes that underline the 

nominal sentence by focusing on these morphemes, defining and analyzing them 

within the structures where they occur. This attitude emanates from the notion 

that both structuralism and semantics are indivisible. 

            The research seeks to achieve this aim by combining the feedbacks of 

syntax and semantics with a view to achieving a syntactic study concerned with 

structures as well as analysis, a thing described by Al-Jurjani as the theory of 

system, which means discovering the meaning of syntax. The research is also 

based on Chomsky’s theory, which assumes the presence of two levels for the 

sentence, deep structures and surface structures which are joined by 

transformational relations that work to change one or more aspects of the deep 

structures to take it up to the surface structures that depict the final form of the 

sentence. The study has adopted a descriptive analytic approach to achieve this 

goal. 
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الملقدم :
للـدر اللةلةـويامـناوصـفامظـثهباللسـةلوواللةلةـويالةلمتحـدهنياوحتةلةةلـهالىلاوصـفانظـثماالقداحولتالهتمثمثتاتشومسـكي    

لملربف اللرقةلياللذيايكمناورلءاهذلاللسـةلوو،افتطـورتايـذلكال سـناللنظبيـ اولملنهجةـ الرةلـماللةلةـ الحلـديث،امـناخـاللارف ـهثا
ــثانثير ــثامــ نامنطةلقــثتافةلفســة اومربفةــ الةويــ ،امــ اعبضــهثامرظــمالملبــثدألاول ســناللــيتانــثدتاهبــثالملدرســ اللوصــفة اللبنةويــ ارف  

 .(i)يدلئلامنالملبثدألاول سناللنظبي اولملنهجة الةلتحةلةلاللةلةويال كثباتوفةق ث
فبرـــداصـــدوراكتـــث اتشومســـكيا)جولنـــبامـــنانظبيـــ اللنحـــو(اوظهـــورامبـــثدألانظبيتـــهاللنموذجةـــ اظهـــبتاخالفـــثتاعمةقـــ ايـــنيا

وزمالئهاحولالستجالءادوراللداللـ ا اللقولعـد،اوعّمـثاإذلاكـثنااـذالاللداللـ ادورا احتديـداللبنةـ اللرمةقـ الةلجمةلـ اأوااتشومسكي
 اكتثيــ اللقــولننياللنحويــ ؛ال مــباللــذياأدمالىلاظهــورامنهجــني:اأوامــث:اميثةلــهاتشومســكياومؤيــدوال،اُعــب  ايـــا)للداللــ اللت ويةلةــ ا

Interpretive Semanticأناللتحــويالتاتةــرّيامــنالملرــىن،اوأناتــولننياللت ويــلاللــداللا ــباأناترمــلاعةلــىاا(،اويــبم
أمـثالملـنهجالرخـبافةمثةلـهالملرثرضـونامـناتالمـذةامستوماللرمةق اومستوماللبنة اللسطحة الةلوصولالىلاللت ويلاللداللاللصـحة..ا
ــثامــناتةلــكاللــيتاتشومســكي،اويــبماهــؤالءاأناللتحــويالتا ــباأناالاتةــرّيامــنالملرــىن،اويتصــوروا نايُــىناعمةقــ اأكثــباوــبد لاوعمق 

اا(ii)(Generative semanticتولدهثالنثاتولننياللرتكةب،افةمثايرب ايـا)للدالل اللتولةدي اا
وت سةسثاعةلىامثاسبق؛افإناتشومسكيايفرتضاوجـودامسـتوينيالةلبنةـ اللرتكةبةـ :اينةـ اعمةقـ ،اوينةـ اسـطحة ،اوتـبيطايةنهمـثاااااا

رمـــلاعةلـــىاتةةـــرياجثنـــباأواأكثـــبامـــناللبنةـــ اللرتكةبةـــ اللرمةقةـــ ؛التصـــلاهبـــثاإىلاللبنةـــ اللســـطحة اللـــيتاتظهـــباهبـــثاعالئـــقاحتويةلةـــ ات
عنداتشومسكياهياللبنة الجملـبدةاولل ـمنة اللـيتاحُتـدداللتفسـرياللـدالل،اأوا(اDeep structure.فـ)اللبنة اللرمةق ا(iii)لجلمةل 

.افهــياينةــ اضــمنة ا اذهــنالملــتكةلماأوالملســتم اوالاتظهــبا ا(iv)،اولــةنايثلصــوتهــياينةــ اةــكةلة اتــبتبطالرتبثطــثامبثةــب لايــثملرىن
فهــي: اا(surface structureاللكــالم،اويــتماتولةــدهثاعــناطبيــقاتولعــدال ســث ا الملكــوناللرتكةــح.اأمــثاللبنةــ اللســطحة 

ةـكلاللكــالماللرقةلــياللفةزيـثئي،اولىلاةــكةلهالملقصــودااتبتةـباللوحــدلتاللســطحياللـذياتــدداللتفســرياللصـوج،اوللــذيايبجــ الىل
.افهــيايــذلكاشثــلاةــكلاللكــالمالملنطــوثاوصــورالالملتمثةلــ ا اأصــولتالةويــ ،اإوــثاللنــثتجاللســطحياللصــوجالملتشــكلا(v)ولملــدرو 

تولعــداللتحويــلاوتولنةنــه.اولملتحــّولاعــناللبنةــ اللرمةقــ انتةجــ التطبةــقاتــولننياحتويةلةــ امرةنــ ،افهــياتــبتبطايثلبنةــ اللرمةقــ اعــناطبيــقا
فقولعــدال ســث ا الملكــوناللرتكةــحاتولّــداللبنةــ اللرمةقــ ا اذهــنالملــتكةلم،امثاتقــوماللقولعــداللتحويةلةــ ايتحويــلالملكــوناللرتكةــحالىلا

اينة اسطحة امنطوت ايترثملاهبثالملتكةلمام الرخبين.اا
طةثال سبقة اولالمتةـثزال كـرباملةـدلناللرتكةـب،افمنـثهجاللتحةلةـلالقداأصب.اعةلماللةلة الحلديثايولالالهتمثمال كربالةلجمةل امراا

لليتاأدخةلهثاعةلمثءاللةلةـ ،اويصـف اخثصـ اللتوزيرةـ اوللتحةلةـلايثملكونـثتالملبثةـبةامسحـتايوصـفاعمةـقالةلبنةـ اللرتكةبةـ الةلةـ ،اكمـثا
ا.اا(vi)مسحتايتشكةلات ثيثاللرتكةباللتقةلةديامناجديد،امنامثلات ة اللوظثئفاللرتكةبة 

،امبرـــــــىناةـــــــكلاأواصـــــــةة ،اويقثيةلهـــــــثا ا(morpheme)أمـــــــثامصـــــــطةل.الملـــــــورفةمافهـــــــوامـــــــ خوذامـــــــناللكةلمـــــــ اللةونثنةـــــــ اااا
وتـدانشـ اهــذلالملصـطةل.امـ احتديـدالوــثالاللةلسـثنةثتاللبنةويـ اللـذياأصــب.الوثهـثاولضـ.الملرـث اولملبــثدأل.اا.(vii) (morf)لإلجنةلةزيـ 

 اللدرلســثتالحلديثــ اللبديــفالملقثيــلاملفهــوماللوحــدةاللصــبفة ،افهــواصــورةامــناصــورالملصــطةل.اللةــب الملــبلداويرــّداهــذلالملصــطةل.ا
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تطبةقـها اللدرلســثتاللةلةويــ اعةلــىاللةلةـ اللربيةــ ،ال مــباللــذيادفـ اعةلمــثءاللةلةــ العــدهنياوللوصـفةنيامــنهماعةلــىاوجــهاللتحديــداإىلا
،اوعبفـوالاي نـهاأصـةباوحـدةا(viii)حنـو:الجلـذر،اول صـل،اوللنهثيـثتاللتصـبيفة اإطالثامصطةل.)مورفةم(اعةلىالملصطةلحثتاللتقةلةدي 

وتــــداأصــــّباعــــددامــــناللبــــثحثنيالعــــدهنيايوجــــو اتســــمة الملصــــطةل.اعةلــــىا ــــبلرا.ا(ix)صــــبفة اذلتامرــــىناعةلــــىامســــتوماللرتكةــــب
تـداأتـبالاا-ماأمحـداتتـثراعمـبكمـثايـبااا–.افهوامصطةل.اعـثمليا(x)،اف ي احمثول التربيبهاترّدامسخ ثالهل جنبة ال خبململصطةلحثتا

.اافهماوإنالختةلفولا اتربيـبا)مـورفةم(؛اوتـداذهبـولافةـهامـذلهباةـ ا(xi)لجملم اللةلةوي،اوتداأدخةلوالا احظريةاللكةلمثتاللربية 
.اإالاأّناللشـثئ ا(xii)تبرثالةلثقثفثتالملختةلف ،اإذالستخدماير همامصطةلحثتاخثص اهياعبثرةاعـناجهـداةخصـياوت ويـلافـبدي

امهاهوامصطةل.ا)مورفةم(؛اواذلافقدالرت ىاهذلاللبحثالستخدلمه.اا الستخدل
وخيتصالملورفةما ادخولهاعةلىالالسماوللفرلاسولءاأكثناذلكا ادخولهاعةلىال صل)لجلذر(،اأوامبثايةلصقاهبمـث،اكقولنـثامـنااااا

ــث ،اوكثتبــثت،...إ (.افـــ)يكتبون(ا ـــاوكــثتبون،اوكّت تــداأحل ــقامبــورفةما)ون(الةلداللــ اافرــلا-مــثالا–كتــب:)اكتبــت،اولكتــح،اوكثتب
عةلىالجلم .او)كثتبثن(السماتداأحل قايهامورفةما)ل لفاوللنون(الةلدالل اعةلـىاللنـوواوللرـدد.اأماكـثناذلـكامتمـثالايثحلبكـثتاللـيتا

ا.ا(xiii)تةلحقال فرثلاول مسثءالليتاتنتجامناللتةةريلتالحلبكة ا اللبنة اللربية احثلاتربضهثا يايث امناأيول اللصب 
وترّدال دولتالملؤ كدةاللدلخةل اعةلىالجلمةل الالمسة امنالملورفةمثتالليتاترطيادالل امقصـودة،امنتزعـ امـنادر الةـوياعـثماهـواااا

حنثةاللربيةـ امـناللتوليـ ،اأيايتبـ امـثاتبةلـها وتداشثيزتادرلس امبحثا)للتوكةد(اعنداللنحوينياوللبال ةني،افثلتوكةداعندا)للتوكةد(.
ا:ا(xiv)صثحبال لفة اإعبليث .ايقول

الَ مْسثءالَ ولْا ْعبل   انـَْرٌت،اوتـَوْكةٌد،اوَعْطٌف،اويََدْلااايـَْتَبُ ا الإل 
فدرسوالاوفقاللشـكلاللبنـثئيالةلجمةلـ ،اوتبرـث النظبيـ اللرثمـل.اأمـثاللبال ةـونافثنصـّبالهتمـثمهماعةلـىالملرـىناوللداللـ ،اإذاوضـرولاااا

لملخثطَـباأوالملتةلّقـياعنـداتوجةـهاللبسـثل اأوال طــث اإلةـه،افـإذلاكـثناخـثلاللــذهن،اأواللتوكةـدامـناأضـب ال ـرب،السـتنثدل اإىلاظــّنا
مصّدتث ا رياُمنك ب،اأوا رياةثّو،اأوا ـريامـرتّدد،افةكـونال طـث اأوال ـرباخثلةـث امـناللتوكةـد؛ا نالملخثطَـبامـتمّكنامـنانفسـه،ا

اولهـقا ـثايُقـثلالـهافثحلثجـ الةلتوكةـدامستحسـن ؛الصـب اللشـّكاعـنافالاحثج الةلتوكةد.اوإذلاكثنالملخثطَـباةـّكث امـرتّددل اتةلقـث ا ـري
ناتةلبه،اوإيرثداللرتّدداعناخولجلانفسه.اأمـثاإذلاكـثنالملخثطَـباُمنك ـبل اجثحـدل ا ـرياُمـؤم نافةمـثايُـذَكبافاليـّدالزيـثدةاللتوكةـدايـ كثبامـ

ةلقىاعةلةه،اوإزلل امثاعةلقا انفسهامناةكوو،اوإمثط ا
ُ
ااا(xv)مثاخثجلهامناةبهثتعنصب؛القبولال ربالمل

:اللتوكةــداللةلفظــي؛اأيايتكــبلراللةلفظــ الملــبلداتوكةــدهث.اوللتوكةــدالملرنــوي؛اوذلــكايإعــثدةالملؤّكــدا(xvi)وعةلةــه؛افةلةلتوكةــداأســثلةبامنهــثا
لملؤكـدة؛امثـل:ا)إّن،اوأّن(،او)لكـّن(،او)للـالم(،او)ألفـثظاللقسـم(،ااي لفثظاأخبم،احنو:اعني،اكّل،امجة ...اوللتوكةدايثملورفةمثت

و)تـــد(...اوللتوكةـــداي ســـةلو اللقصـــب؛ايـــدخولا)إمنـــث(او)للنفـــياولالســـتثنثء(او ريهـــث...اولكـــّلاأســـةلو ادالالتـــهالملســـتهد ف ،اوفـــقا
يُنـــثاايثجلمةلـــ الالمسةـــ افحســــبا اللبســـثل اأوال ـــربالملـــبلداإيصـــثلهالـــذهنالملتةلّقـــي،اوحلثلتـــهاللنفســــة .اوســـةقفاللبحـــثاعنـــدامـــثا

ال ،ل حثديثاللقدسّة ا اوهيالملثدةاللتطبةقة الةلدرلس .ااُمفصّ 
ا
 



Journal   of Arabic Language Specialized Research Vol. 1, No. 1, January 2015, 32-60 

           

 
 35 Copyright 2014 The Scientific Institute of Advanced Training and Studies 

 أوال : التوكيد مبورفيمات التوكيد
للتوكةــدا)إّن(،او)إّناوللــالم(،او)أّن(،او)لكــّن(اعةلــىالجلمــلافتحواــثامــناصــور ثال ربيــ اللرمةقــ اإىلاصــورةااتــدخلامورفةمــثت   

أخـبماســطحة امفثدهــثاللتوكةــد؛اوذلــكاأناعمةلةـ اللتحويــلاهــذالاأنتجــتامجــال ايسـةط امؤكــدة؛امحةلــتا اطةث ــثادالالتاأخــبم،ا
ــــ ــــدالالتاللــــيتاميكــــناأنانســــتقبئهثامــــناخــــاللاللســــةثتثتاللقدســــة ،اكثلرت ة باوللرتهةــــباولإلنكــــثراوللتقبيــــب...او ريهــــثامــــنالل

لستخدمهثال طث اللقدسي؛التتولءمام انفسة الملتةلّقياأوالملخثَطب،افتثرةايـدخلامـورفةماولحـد،اوتـثرةاأخـبمايـدخلامورفةمـثن،ا
اوأحةثنث اهاله اإىلاللسةثثاللقدسّي؛اتبرث احلثل الملخثَطباكمثاذكبنثاآنفث .اا

ا
 ورفي  )نّن( التوكيد بامل (1

إىلاأنالملــورفةما)إّن(اخيــتصايثلــدخولاعةلــىالجلمةلــ الالمسةــ ،اولــهاللصــدلرةا اللكــالم؛ا نــهاالايبثةــبا(xvii)ذهــباعةلمــثءاللربيةــ ااا 
وتنقـلالجلمةلـ امـنامجةلـ اخربيـ امـنا»إالالملبتدأ،اويسترملالةلدالل اعةلىاتوكةدام مونالجلمةلـ ،اإذلاتطةلـبالملقـثمال طـث اذلـك،ا،ا

ا.(xviii)«إىلامجةل اخربي اتةلقىاعةلىامس اَمْناهواعةلىادرج امناللرتددا اتقبلال ربالل ب ال ول
لتصــثالتا)إّن(اتتنــوواوفــقال  ــبلضاللبال ةــ الملنثطــ اهبــث،افتتصــلاأحةثنــث ايثل ــمري،اوأحةثنــث اأخــبمايثالســم.اومــناخــاللاتتبــ ااا

امجلال حثديثاللقدسة افقداتبنّيامثايةلي:
 

 بالضمري:املورفي  )نّن( املّتصل  (أ)
تبثينتالل مثئبالملتصةل ا)ي ّن(ا اسةثتثتال حثديثاللقدسة ،ام :ا)ي(،او)نث(الملتكةلمني،او:ا)ـه(،ا)هث(،ا)هـن(،ا)هـم(ا    

لةلةثئبني،او:ا)َو(،او)كم(الةلمخثطبني،الرتتسماللبنة اللسطحة العّول اعناللبنة اللرمةق ا اعمةلة اللت كةـد،اوللةـبضامـناللبسـثل ا
مــناُيشــثراإلــةهماالا ــريهم،اوجــثءتالل ــمثئباتةلكــمالتؤلــفايــنيامــثاتصــدرتايــهالجلمةلــ ايــدخولالملــورفةماللــدللاعةلــىالملبســةل اإىلا

اللت كةدا)إّن(ايث ربالملبلداإيصثله،افةلوالهثاملثاسبكاللكالم،اوملثالئتةلفاتبكةبالجلمةل العول ،اومنهثامثانسوتها الرج:ا
      :)املورفي  )نّن( املتصل بالضمري )ي                   
 :-صةلىاهللااعةلةهاوسةلم–ومنااةولهدالا ال حثديثاللقدسة اتولاللبسولا    
رْبيــلُا» ــدل اَدعــثاج  اَعْب ــمثء افقــثل:اا-عةلةــه اللّســالم-إنَّاهللاَاإذلاأحــبَّ ــثديا اللسَّ ربيــُل،امثَّايُن بفــُهاج  بَّــُه،اتــثَل:افـَُةح  اُفالنــث افََ ح  ــبف إيّناأُح 

ـــُهاللَقبـــوُلا الَ ْرض ا ـــمثء ،اتـــثل:امُثَّايـُْوَضـــُ اَل بفـــُهاأَْهـــُلاللسَّ بَّواُل،افـَُةح  اُفالنـــث افَـــَ ح  ـــبف ـــدل ،اَدعـــثا،اوافـََةقـــوُل:اإنَّاهللاَاتُ  إذلاأيـَْةـــهللَااهللاُاَعْب
رْبيــلُا اللسَّــمثء :اإ نَّاهللاَايـُــْبة هللُااُفالنــث ،افََ  ،افةقــوُل:اج  ربيــُل،امثَّايُنــثديا اأَْهــل    ــواُل،اتــثل/اإيّناأَيـْةَــهللُااُفالنــث افَ َْية ْ ــُه،افـَُةبة ْ ــُهاج 

 يقاهي:وعةلةه؛افإنالجلملاللشثهدةا الحلديثاللقدسياللسثا.(xix)«فـَُةْبة  ون ُه،امُثَّايـُْوَضُ اَلُهاللَبة ثُءا الَ ْرض ا
بَّهُا» - اُفالنث افََ ح  بف ا)أنثاحمّبافالنث اف حبَّه(امجةل اعمةق --- امجةل اسطحة «إيّناأُح 
ا)أنثامبةهللٌاافالنث اف يةْ ه(امجةل اعمةق ا---مجةل اسطحة ا«إيّناَتْدايـََةْ ُتاُفالنث افَ َْية ْ هُا» -
ا احديثاتدسياآخب:ا)يثاعبثدي،اإيناحّبمتاللظةلماعةلىانفسي(،اوحتةلةةله:اوردالملورفةما)إّن(الملتصلايثل مريا)ي(اكمثا
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ــَنُكماحُمبَّمــث ،افــالاَتظــثَلمولعبــثدي:ا» - )أنــثاحمــّبماا---امجةلــ اســطحة ا(xx)«إيّناَحّبْمــُتاللظةلــَماَعةلــىانـَْفســي،اَوَجَرةْلتُــُهايـَةـْ
 للظةلَم...(امجةل اعمةق .

حـديثا)ف ــلاللــذكب(ا ولؤــكالملــؤمننياللـذيناتتنــّزلاعةلــةهمالملالئكــ ،افةســ امارّ اوجـثءالملــورفةما)إّن(امتصــال ايــثملورفةما)ي(ا ا
 للرزّةاعناأحولام،اومثذلايطةلبون،اوممايترّوذون،افُةقثل:ايطةلبونالجلن ،اويترّوذونامناللنثر،افةقولاجّلاعالاُل:

ا)أنثاُمشه دكم...(.امجةل اعمةق ا---امجةل اسطحة ا(xxi)«إيّناأُْةه دُُكْماَأيّناَتْداَ َفْبُتاَلُكم»ا -
إناللرتلكةـباللبنةويــ اللرمةقــ اللســثيق اتتجــهاتبــلاعمةلةــ اللتحويــلاوللزيـثدةاإىلالإلخبــثراعــناأمــوراتــداورــلالملتةلقــيايشــكا ادرجــ ا

ؤـذاتتسـثءلاصحتهث،اوهي:احمب اهللاالربدامث،اأواية هاله،اوحتـب اللظةلـماعةلـىاهللااوعةلـىاعبـثدال،اوإةـهثدال ةلـقايـثملةفبةااـم؛افحةن
نفـنالملـتكةلم:اكةـفاعاترـثىلاأناتـبافالنـث اأوايبة ـه،اوهـواللــذياخةلقـهماوكةـفاُتـّبماللظةلـم،اولإلنسـثنايظةلـم،اويكـبراللظةلــمما

اوكةفايةفباهللااذنو الملسةؤنيم
ملــتكةلمالكــياحتقــقاللبســثئلام ــمووثالةلمتةلقــي،اوهــي:اللرت ةــباوللرتهةــباولإلنــذلر،افقــداتصــدرتاهــذالال خبــثرايـــ)إن(،اوضــمريال
ا)أنث(اللذياحّولاإىلا)ين(؛الةؤكداأنامصدرال رباهواللذلتالإلاة االا ريهث،اويبرداعنالملتةلقياأدىناةّكا اصح ال رب.

 :)املورفي  )نّن( املتصل بالضمري )نا 
 :اا-صةلىاهللااعةلةهاوسةلم–ومنال مثةل اعةلىاهذلاللرتكةباتولاللبسولا

ْرنثاُمنثد يث ايُنثدي...» -                       )حننامسرنثامنثديث ...(امجةل اعمةق ا---امجةل اسطحة ا«إنّثامسَ 
عةلـىالسـثنال ةـهثداللـذيناينـثدياعةلـةهمالملنـثدي؛احـ ايةلحـقاكـلافبيـقامبـثاكـثنولايربدونـها ا-إناخربامسثوالملنـثديايـوماللبرـثا

ْرنثاُمنثد يث ايُنثدي،ال ةَـةْلَحَقاُكلفاتـَْوٍمامبثاا»:ا-دنةثهم فجثءاعةلىالسثنالملتكةلمنيا)حنـن(العولـ اإىلا)نـث(،ا؛اا(xxii)«كثنولايـَْرُبدونَاإنّثامسَ 
لتـدعمال ـرباي ننـثامجةرـث اللــذينامسرـول،او اُيسـتثَنامنـثاأحــد،اولتقويـ ال ـربا اذهـنالملتةلقـياجــثءالملـورفةما)إن(؛الكـياالايـدواجمــثال ا

تهـــثاللرمةقـــ :ا)حنـــناســـثمرونامنثديـــث (املـــثاأدتاوظةفتهـــثالةلشـــكا امثـــلاهـــذلال ـــرب،افةلـــواكثنـــتالجلمةلـــ اعةلـــىامـــثاهـــياعةلةـــها اينة
اللداللة ا اتثبةتال رباوتقويتهاوت كةدال،اكمثاأّد ثالجلمةل اللسطحة ايوجودا)إن(.

                        :)املورفي  )نّن( املتصل بالضمري )اهلاء 
 :اا-صةلىاهللااعةلةهاوسةلم–ومنال مثةل اعةلىاهذلاللرتكةباتولاللبسولا

ا)هواتّول (امجةل اعمةق ا---امجةل اسطحة ا(xxiii)«إنّهاكثناتّوليث ا» -
ا)هوانثهةين...(امجةل اعمةق ا---امجةل اسطحة ا(xxiv)«إنَُّهاَتْداَوثيناَعن اللشََّجبَة افـََرَصْةُتهُا» -

 اللسةثثاللقدسياعةلىالسثناخرياللبشـبي احممـداصـةلولتاهللااا«إنّهاكثناتّوليث ا»نةلمنادالل اللرت ةباوللتحببامنال ربالملبسلا:
عةلةهاللذياكثنايُكثبامناللتسبة.اولالستةفثر،افُسـؤلاعـناللسـبب،اف جـث ايـ ناهللااأخـربالاي نـهاسـريماعالمـ ا اأمتـه،افـإذلارآهـثا

ـــبامنهمـــث؛اأياللتســـبة.اولالســـتةفثر،اوتـــدارآهـــثا اســـورةاللنصـــب:ا ااار  ﴿عةلةـــهاأنايُكث اَّللهِّ َوال َفااات *  َ َورََأي اااََّ ال هااااَ   نَِّذا َجااااَء َنص 
َ  نِّنهااا  َكاااَن تَاوهابااا   ااتَاغ فِّر  َْ َواس  اادِّ رَبِّّاا َم  اابِّّ*  رِّ َْ ياانِّ اَّللهِّ َأفا َواجااا  َ َف ل ل وَن  ِّ دِّ نةلمــنا اتولــه:ا)كــثناتوليــث (اللفرــلا كمــث.(xxv)﴾يَااد 

)ـــُه(العــولاعــناا-ضــمرياللشــ نا-للــّدللاعةلــىالالســتمبلري ا اتبــولاللتويــ امقثيــلاللكــّمالاثئــلامــنالملرثصــي،اوتــدادخــلالل ــمري
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 اللســطحة ا)هــو(؛الةشــرياإىلاللــذلتالإلاةــ ا الجلمةلــ اللرمةقــ :ا)كــثناتوليــث (،اوتــداللــتحمامــ الملــورفةما)إّن(؛الةنبــيناتبكةــبالجلمةلــ
؛افـ نزلالملتةلقـياهنـثامقـثماللسـثئلاللـذيايسـ لاعـناللتويـ ايرـداعمـلاللـذنب:اأيقبـلاهللااتـوييت،ا«إنّهاكـثناتّوليـث ا»عةلىاللنحوالرج:ا

يرداضالليتماافكثنالجلول ام ادخولا)إّن(،اوضمرياللش ناللذيايسبكالملـورفةمالملؤكـداتبةلـهامـ ال ـربايرـدال؛الةـدف اللـرتدداعـنا
اةلبالالستتول اللدلئم.لملتةلقيا اط

ـــَجبَة افـََرَصـــْةُتهُا»أمـــثاتولـــه:ااا ـــْداَوـــثيناَعـــن اللشَّ ـــهاللســـالم-فقـــداجـــثءاللقـــولاعةلـــىالســـثناآدما(xxvi)«إنَّـــُهاَت  احـــديثاا-عةلة
للشـفثع ،ارّدل اعةلــىاللـذيناأتــوالايــوماللقةثمـ اطــثلبنياةــفثعته،افـبّدهم،اوطةلــبامــنهماللـذهث اإىلا ــريالامــناللشـفرثء؛االعتقــثدالايــ ّنا

ْثةلــه،اوهــواتــدالتــرت اذنبــث اتــداالايةفــب،الــذلاتــثلا:ااهللا ةَلــُهام  ــَجبَة اا»عــزاوجــّلاتــدا  ــبا  ــبث ا اية ــباتـَبـْ إنَّــُهاتَــْداَوــثيناَعــن اللشَّ
ا-تكشــفاللبســثل اعــنالإلتــبلرايثملرصــة ايرــداللنهــياعــناأكــلاللشــجبة،اولعــرتل اآدما(xxvii).«فـََرَصــْةُتُه،انـَْفســي،انـَْفســي،انـَْفســي

مــْناوــثالاعــناللشــجبةاهــواهللااذلتــه،افجــثءتارســثل الملــتكةلمامســتخدم اتوكةــدلتامتتثلةــ ،اأوامــثامــثاتصــدراايــ نّاا-عةلةــهاللســالم
للكالمايهايـ)إّن(اللدلل اعةلىاللتوكةد،اوهثنةهمثاضمرياللش ن)ـُه(العولاعنا)هو(،اوللثثلثادخولا)تْد(اعةلىاللفرلالملثضـياللدللـ ا

اعةلىاحتقةقال مب.
لجلمةلـــ اللرمةقـــ اتبـــلاعمةلةـــ اللتحويـــلا احثلتهـــثال وىل،اأياتبـــلادخـــولاللزيـــثدةاإلةهـــث:)هللاانـــثهةيناعـــناإننـــثالـــواأمرنـــثاللنظـــبا ا

للشــجبة(؛التبــنّياأوــثاحتــويام ــموناللت كةــداعةلــىاداللــ اللبســثل ايثجلمةلــ الالمسةــ ،اوزلدا اتوكةــدهثاوجــوداللتوكةــدلتالملترثتبــ ا ا
ةلـــ اإىلاحتويةلهـــثامـــناداللـــ اخربيـــ العتةثديـــ اإىلاداللـــ ات كةديـــ ،اأفـــثدتالإلتـــبلراينةتهـــث،االاســـةمثادخـــولا)إّن(؛افـــدخواثادفـــ الجلم

ايثلنهياللقطري.ا
                      )املورفي  )نّن( املتصل بالضمري )ها 

 :-صةلىاهللااعةلةهاوسةلم–ومناللشولهداعةلىامثلاهذلاللرتكةباتولها
اللسَّْردلن» - ْثُلاَةْوو  ثام   )هيامثلاةوواللسردلن(امجةل اعمةق ا---امجةل اسطحة (xxviii)«إوَّ
ثاحتَ ّةُتَك،اوحتَ ّةُ اُذرّ يّت َك......ف»وا -  )هياحتّةتك(امجةل اعمةق ا---امجةل اسطحة (xxix) «إوَّ

لحتوتاكّلامجةل اسطحة ا ثاسبقاذكبالاعةلىات كةدْين،امهث:)إّن(،او)هث(اضمرياللش نالعّولاعـنا)هـي(،اومهـثارسـثلتثناأفـثدتاا
أوالمهث:اللتحذيباوللتخويفامناكاللةباجهّنمالليتاتشبهانوعث امنال ةولواللكبيه ،ايقـثلااـثاةـوواللسـردلن.اوأفـثدتال خـبما

َخةَلَقاهللاُاآدَماعةلىاصـورته،اطولُـُهاسـّتوَناذرلعـث ،ا»السالماعةلةكماورمح اهللا،ا الحلديثاللقدسّي:للرت ةبا انشباللتحة ،اوهي:ال
ـثاحتَ ّةتُـَك،اوحتَ ةّـُ اُذرّ يّت ـَك،افقـثل:افةلّمثاَخةَلَقُهاتثل:الْذَهْبافسةّلماعةلىاأولؤَكاللنـََّفـب امـنالملالئكـ  ،اُجةلـوٌ ،افثْسـتم ْ امـثاُتَّةونـَك،اف إوَّ

.افةلواجثءتثايثلرتكةباللرمةقاتبـلاللتحويـل،اوتبـلا(xxx) «عةلةُكم،افقثلول:اللسالُماعةلةُكماوَرمْح اهللا،افزلدوالا)وَرمْح اهللا(...للسَّالُما
دخول)إّن(،او)هث(ا فثدتـثالإلخبـثرافحسـباعـن:)اللكاللةـبامثـلاللشـوو(ا الجلمةلـ ال وىل،او)هـياحتّةتـَك(ا الجلمةلـ اللثثنةـ ؛ا

رلءاللبسـثلتني،اف نزلـتالملتةلّقـيامقـثمالملـرتددا اتبـولاأواتصـديقافحولمهـث؛الـذلاألزمـتالملخثط ـبايثسـتخدلماوملثاأفثدتثاللةبضامـناوا
ا)إّن(الت كةدال ربينالملطةلويني.اا

                      :) املورفي  )نّن( املتصل بالضمري )ه 
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 :-صةلىاهللااعةلةهاوسةلم–أمثال مثةل اعةلىاهذلاللرتكةبافقولها
ا)هماالاميوتون/اأحةثء(امجةل اعمةق ا---مجةل اسطحة اا(xxxi)«إنَـُّهْماالامَيوتوَنافةهث...ف» -
ةَلٍ ...يثاحمّمُد،ا» - (xxxii) «إنَـُّهنَّاَصةَلولٌتاََخْن،اُكّلايْوٍماولةـْ

---. ا)هّناصةلولتاَخن(امجةل اعمةق
 اإننــثالــواعقــدنثالملقثرنــ ايــنيالجلمةلتــني:اللرمةقــ ،اولعولــ اعنهــثا اللرتكةبــنْيالملتقــثيةلنيالرنفــنْياللــذكب؛التبــنياأنالجلمةلــ اللرمةقــ ا

ولترهثال ربياالاتفةدام مونال طـث الملقصـود،اذلـكاأناوتْـ ال ـربا الجلمةلـ اللرمةقـ :ا)هـماالاميوتـونافةهـث(ايفةـداأوـماأحةـثءا
إنَـُّهـــْماالا»ياتنفـــياعـــنهمافرـــلالملـــوت،امجةلـــ اإخبثريـــ ،ايةنمــثاظهـــبتاللداللـــ الملقصـــودةامـــناورلءالجلمةلـــ اللســـطحة :الــةناإال،افهـــ
فثمـــ امـــثا،افـــالامـــوتا اللـــدلرالرخـــبة؛الـــذلاعةلـــةهماأناتـــذرولاا،اوهـــياللوعةـــداوللتحـــذيباللةلـــذلناســـةقثيالاأولـــؤكم«مَيوتـــوَنافةهـــث

فهــذلاللتحويــلاا،(xxxiii)«اإنَـُّهْماالامَيوتــوَنافةهــث،اوالاَتْةَـــْوَن...للنّــثر اللــذيَناُهــْماأَْهةُلهــث،افــأَّمــثاأَْهــُلا»يوعــدون،ا اللســةثثاللقدســي:ا
الملةلمو امناللدالل الإلخبثري اإىلاللدالل اللوعةدي اسثتهاوجودالملورفةمالملؤكّ دا)إّن(،اوع دالاضمرياللش نا)هم(.ااا

فهيامجةل اسطحة احمول اعنا)هّناصةلولتاَخـن(،اوتـداألقـتالجلمةلـ اا«ََخْناإنَـُّهنَّاَصةَلولتٌا»:-عةلةهاللصالةاوللسالم–أمثاتولها
للرمةقــ اخطثهبــثااحقةقــ اهثيتــ الةلرةــثن،اأمــثادخــولالملــورفةما)إّن(اعةلــىالجلمةلــ ايرــداللتحويــلاوللزيــثدة؛افالعتبــثراأنالملتةلقــياةــثّوا ا

امؤكد،االاريبافةه.حقةق اعدداللصةلولتالملفبوض ا اللةوماوللةلةةل ،اف رلدتاللبسثل اإيصثلاخربا
ا:ا-صةلىاهللااعةلةهاللسالم–ومناأمثةلتهاكذلكاتولها

ا)الاُتظةلم(امجةل اعمةق ا---مجةل اسطحة (xxxiv) «إنََّكاالاُتْظةَلم...» -
اوللنَّهثر ا» -  )أنتماُتطؤون(امجةل اعمةق ا---مجةل اسطحة (xxxv)«إّنُكْماُُتْط ؤوَنايثلةلْةل 

ا)أنتماحتشبون(امجةل اعمةق ا---امجةل اسطحة (xxxvi)«ُ ْبال اإّنُكْماحُتشبوَناإىلاهللا اُحفثة اُعبلة ا»
أَفـَةلَـَكا»:ا-عـّزاعـالال-يكشفالملشهدال ولاعناحمثسب اهللاالةلربد،اومّداسجالتهاأمثمه،اولعرتل اللربـدامبـثالتـرت ،افةسـ لهالملـوىل

،افةقــوُل:ايةلــى،اإنَّالَــَكاَحَســَن  ،افإنّــُهاالاظةُْلــَماعةلةــَكال لةــوَم،افُتخــبَُجاي طثتــٌ ،افةهــثاَأْةــَهُداأْناالاإلــَهاإالاهللا،اُعــْذٌرمافةقــوُل:االايــثر ّ 
مافقــثل:ا الت  ،امــثاهــذال اللب طثتــُ امــَ اهــذالاللّســج  إنَّــَكاالاوَأةــَهُداأنَّاحمّمــدل اعْبــُداُلاورســولُُه،افةقــوُل:اَأحُ ــباَوْزنَــَك،افةقــول:ايــثار ّ 

ـــُ ا اكَا ـــٍ ،اوللبطثَت ـــم،افقـــثل:افَتْوَضـــُ اللســـجالُتا اَكّف ـــْتاللب طثتـــ ،افـــالايُثقـــُلامـــ الْســـم اهللا اُتْظةَل الُت،اوهـَُقةَل ـــٍ ،افطثَةـــْتاللّســـج  ّف
ا«إّنَكاالاُتْظةلم».افبرداللسؤللاولحلولراي جالجلول ايثجلمةل اللسطحة الملؤكدةايـ:ا(xxxvii)«َأَحد

اوللنَّهثر ،اوأنثاأَْ ف ُباللذفنو امجةرث ،ايثاعبثدي،ا»و اتوله:ا يكشـفالملشـهداا(xxxviii)«فثْسـتَـْةف بوين،اأَْ ف ـُبالُكـمإّنُكْماُُتْط ؤوَنايثلةلْةل 
اعنات كةداهللااترثىلالربثدال.

اوللنَّهــثر ا» احــنياجــثءالحلــديثاللقدســياللثــثين:اا إّنُكــْماحُتشــبوَناإىلاهللا اُحفــثة اُعــبلة ا» الحلشــباوأهوللــه:ا«إّنُكــْماُُتْط ؤــوَنايثلةلْةــل 
 ؛اولتصويبامشثهدايوماللقةثم .ا(xxxix)«ُ ْبال ا

للدالالتالملثبوه :اللطم ن ايردماللظةلم،اوإتبلراحقةق اللبشـبي ال طّـثءةالةـلاوـثَر،اوحشـباللنـث ا اذلكـماللةـوماللرصـةباإناهذالا
حفثةاعبلة،اوردتا اإخبثرلتاتداتدف اينفنالملتةلقياإىلاللشـكا ارسـثل الملـتكةلم،اوعـدماللةقـنيامـناصـح ال ـرب،اأواللـرتّددا ا

ــ لاأحــد احتــويال ا اللبنةــ اللرتكةبةــ الةلجمةلــ اللرمةقــ ،افثســتخدمامــورفةماللتوكةــدا)إّن(التحويةلهــثاتصــديقارســثلته؛الــذلكمافــإنالملبس 
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إىلاللبنةـــ اللســـطحة ؛اوذلـــكاتـــدعةمث امل ـــمونارســـثلته،اوتطرـــث اعـــنالملتةلّقـــىاأدىناةـــّكا احتقةـــقاللةـــبضاللـــدالّلالبســـثلته،اســـولءا
ا.أكثنتاهذالاللبسثل اتفةداللطم ن اأوالملبلتب اأواللوعةد

وعةلةــه؛اكــثناالايــّدامــناوســةةل اتنتــزواللشــكووامــنانفــنالملتةلقــي؛احــ ايــتّماحتقةــقامقصــداللبســثل ،اوداللتهــثاللبةثنةــ ،اوت ــبلنا)إّن(اا
ي مرييال طث ا)و(العّول اعنا)أنـَت(،او)كـم(العّولـ اعـنا)أنـتم(،التةلـتحماعنثصـبالجلمةلـ ايـ ّنامـ ال ـرباولةزيـداللت كةـداعةلـىا

اطث الكاأنتاالا ريو،اولكماأنتماالا ريكم.ام موناللبسثل اي نال 
ا

 املورفي  )نّن( الدالل على االس  الظاهر: (ب)
ا اسةثتثتاتدسة اكثرية،امنهث:ا(xl)يدخلالملورفةما)إّن(اعةلىالالسم

ّا» - ـــْزعُماأنَـّــُهانَـــح  ـــْمايـَ ـــْناهالهـــنَي،اُكةلفُه َـــَدياللّســـثَع  اَدّجـــثلنَياَكـــّذلينَي،اَتبيبـــث ام  ـــنْيَاي )دجـــثلونااا---ا(xli)«إنَّايـَ
 كذلينياينيايدياللسثع اكةّلهمايزعماأنهانّح(امجةل اعمةق 

وذلكــما امرــبضالحلــديثاعــناللفــ اللــيتاتةلحــقاللنــث ا اآخــباللزمــثن،اتُبةــلاللقةثمــ ،اومنهــثاظهــوراللــدجثلني،اوعــددهماتبليــ ا
اهالهني،ايزعموناأوماأنبةثء.

اللَبْحــَبْين ...اُهــَواأْعةَلــمُا» - َْجَمــ   ْنــكَااإنَّالاَعْبــدل امب   ---مجةلــ اســطحة (xlii) )أيامــناموســىاعةلةــهاللســالم(«م 
عبدالاهواأعةلمامنَك(امجةل اعمةق ا( 

أنايـذهباإىلاجممـ اللبحـبين،اويةلتقـيامبـناهـواأعةلـمامنـه؛اوذلـكات نةبـث اوت ديبـث اا-عةلةـهاللسـالم-طةلبالملوىلاعّزاعالالامناموسـىا
اييناإسبلئةلاعناأعةلماأهلال رض.الةلنّحايثدعثئهاأنهاهواأعةلماَمْنا ال رض،اعندمثاس لهاأحد

اإذلاَخــبََجامــثء اَونــثرل ...» - )خــبوجامــثءاونــثرامــ اظهــوراللــدجثل(ا---مجةلــ اســطحة ا(xliii)«اإنَّاَمــَ اللــدَّّجثل 
 مجةل اعمةق 

ظهــوراللــدجثلاعالمــ امــناعالمــثتاللســثع ،اوكــثنالحلــديثا امرــبضاتنبةــهاللنــث اإىلاخــبوجاللــدجثلاويــنيايديــهالملــثءاوللنــثر،ا
َواف ّمــثاللــذيايَــبماللنــثُ اَأّوــثاللنــثُر،اَفمــثُءايــثر ٌد،اوأّمــثاللــذيايَــبماللنــثُ اَأّوــثامــثٌءايــثر ٌد،افنــثٌراحَتْــب ُث،اَفَمــْناأَْدرَا»وتكمةلــ الحلــديث:ا

نْا اا(xliv)«ُكْمافـَةْلةَـَقْ ا اللذيايَبماَأوثانثٌر،افَإ نُّهاُعْذٌ ايثر دٌام 
)أولالحلسـث ...اللصـالة(ا----<مجةلـ اسـطحة ا(xlv)ا«إّناأَوََّلامثاُتثَسُبايـ ه اللَرْبـُدايـَـْوَماللق ةثَمـ  اَصـالتُُه...» -

 مجةل اعمةق 
تنبةــهاإىلامنزلــ اللصــالة،افــإناصــةلحتافــنج.اوجنــىاوأفةلــ.،اوإنافســدتاخــث اوخســب،افهــيامــناأهــماعبــثدلتاوأعمــثلاللبشــب،ا

اوهياأولاعملاتثسباللربداعةلةهثامناأعمثله.ا
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اَوَجــلَّاتَــْدالْســَتجثَ اُدعــثئياَوَ َفــَبا ُمَّــيت،اَأَخــَذال» - اهللا اإيةلــةَناملـّـثاَعةل ــَماأنَّاهللاَاَعــزَّ لَ ،اَفَجَرــَلاَتْثُــواُلاإّناَعــُدوَّ لــرتف
ــْناَجَزع ــه ا اوللثفبــور ،افََ ْضــَحَكينامــثارَأَيْــُتام  ــه ،اَويَــْدعواي ثلَويْــل  )عــدواهللاا---مجةلــ اســطحة اا(xlvi)«َعةلــىارَْأس 

 إيةلةناآخذاللرتل ،احثٍ ارأسه...(امجةل اعمةق 
يــثملةفبة،افكــثناإليةلــةناذلوالملوتــف،اكثرهــث امقهــورل ا تقرــث ايــ نايُةفــبا مــ اا متــها-صــةلىاهللااعةلةــهاوســةلم–عشــة اعبفــ ادعــثاللنــحا

ف حكاللبسـولا ـثافرـل،افسـ لهاأصـحثيهاعـناسـّباضـحكها اذلـك،اف جـثهبمامؤّكـدل اونثفةـث السـتبرثداا-صةلولتاهللااعةلةه–حممدا
امثلاهذلال رب.
ـَنال نْب ةــثء اتـََبَصـْتُهامَنةلَـ  ،افَــَ مَا» - افَُ ْحب تَــْت...إنَّانَب ةّـث ام  )نـّحاتبصــتها ---مجةلـ اســطحة (xlvii) «َباي َقْبيَـ  اللنَّْمـل 

 منةل (امجةل اعمةق 
 اهــذلالحلــديثالســتنكثراوعتــث امــناهللااترــثىلاإىلاللنــحالملتــ ّذيامــناتبصــ امنةلــ ،ادفرتــهاإىلاإحــبلثاتبيــ امنــلاعــنايكــبةاأيةهــث،ا

اُتَسبّ ُ.مأَْناتـََبَصْتَكا»اف وحىاهللااإىلاذلكماللنحاتثئال : اا(xlviii)«مَنةَْلٌ ،اأَْهةَلْكَتاأُمَّ  ام َنال َُمم 
اهللا اَوَســَخط ه اَكــب اَلال قــثَءاهللا ،اوََكــب اَلاهللاُال قــثَءالُا» - ــَباي َرــذل   )للكــثفباا---مجةلــ اســطحة ا(xlix)«إنَّاللكــثف َباإذلاُيشّ 

 كثرالالقثءاهللا...(امجةل اعمةق 
مثــ اتبشــريامــناللــودوداترــثىلاإىلاأولــؤكماللــذينالســتردولالةلقثئــه،اوأحّبــوال،افكــثنالجلــزلءامــناجــنناللرمــل،ايــ ناأحــّباهللاالقــثءهماا
كــذلك،ايثملقثيــلامثــ اتبشــريا ّكمــّيا ولؤــكاللــذيناكبهــولالقــثءاخــثلقهم،او ايســتردولالــه،ايــلاكــثنولايتجثهةلونــه،افكثنــتاللنتةجــ ا

 جلربوتاتداصبفهماعناحمبته،افهمالةسولاأهال ااث،اوالاجديبينايثستحقثتهث.ااالملمثهةل ،اي نارّ اللرزةاول
لملؤّكدلتا الجلملاللسطحة العول ا اللسةثتثتاآنف اللذكباهي:ادّجثلون،اعبد،اومثءاونثر،اوعـدواهللااإيةلـةن،اونـّح،اوللكـثفب،ا

ت مةلنــثاللســةثتثتاتبــلاللتحويــلا الجلمــلاللرمةقــ الملقثيةلــ ااوهــياعنثصــباتبكةبةــ اتــداأُخــرباعنهــثاي خبــثراحتتــثجاإىلات كةــدااــث،افةلــو
لةلجمــلاللســطحة الُفهــمامنهــثاأناأخبثرهــثالةســتاحقــثئقامطةلقــ ا اذهــنالملتةلّقــي،افــثلزعمايــثلنبوة،اووجــوداعبــداأكثــباعةلمــث امــنا

لاحمثســب اللربــداصــالته،اموســىاللنــّح،اوظهــوراللــدجثلاءــبوجالملــثءاوللنــثرا اآخــباللزمــثن،اوحثــياإيةلــةناللــرتل اعةلــىارأســه،اوأوا
وتـــبلاللنمةلـــ النـــّحامـــنال نبةـــثءادفرتـــهاإىلاحـــبثاتبيتهـــث،اوكبلهةـــ اللكـــثفبامالتـــثةاريـّــه،اأخبـــثراتـــدف ايـــثملتةلقياإىلاللظـــّنايصـــدتهث،ا
وللتشكةكافةهـث،اوأنالملخثط ـبالـهاهـد البسـثلتها اإيصـثله،افجـبتاعمةلةـ اللتحويـلاوللزيـثدةايـدخولالملـورفةما)إن(؛الت كةـدامـثا

 اهــذالالإلخبــثرلت،اوتثبةــتاللــدالالتالملقصــودةاللــيتاتت ــ.امــناللســةثتثتا الجلمــلاللســطحة ،اوهــي:اللترةلةــل،اولحلصــب،ااورد
اوللتنبةه،اولستبرثدا بلي ال رب،اوللت كةداعةلىالالستنكثراوللرتث ،اوللتهكماوللتجثهل.اااا

ا
اا

ِّ )نّن( و)الالم(: (ج)  التوكيد باملورفيمْي 
،اوإناترــددتا(l)ةــ اأنا)للــالم(اتســترملالةلداللــ اعةلــىاللتوكةــد،اوهــواحتقةــقامرــىنالجلمةلــ اوإزللــ اللشــكورداعنــداأ ةلــباحنــثةاللربي

فــ)للبثء(ايـإزلءا)للـالم(،او)مـث(اا»،اوتثيلاللنحثةاولملفسبونايـنيا)للـالم(او)للبـثء(اللـدللتنياعةلـىاللتوكةـد،ايقـولاللبمـثين:ا(li)تسمةث ث
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)للبــثء(ا اخــربا)مــث(او)لــةن(الةلداللــ اعةلــىات كةــداللنفــي،او)للــالم(الةلداللــ اعةلــىا».اويــبماصــثحباللربهــثناأنا(lii) «يــإزلءا)إن(
﴾حنــوامــثاجــثءا اتولــهاعــزاوعــال:ا(liii) «ت كةــدالإل ــث . توكةــدل اعةلــىالإلهبــثت،اوتولــهاترــثىل:ااا(liv)﴿َوإ نَّاَريَّــَكاَلَشــد يُدالْلر َقــث  

ٍمالّ ةْلَرب ةـد ا﴿ ،ا(lvi)فــ)للالم(اتؤكـدالجلـزءاللـذياتـدخلاعةلةـه،اوتةلتصـقايـه،امبتـدأ اكـثناأواخـربل اتوكةـدل اعةلـىاللنفـي.اا(lv)﴾َوَمثاَريفَكاي َظالَّ
أنــهاإذلاا(lvii)للــبكنني.اويــبمالجلبجــثينافــإذلاأكــدنثاولحــدل امــناهــذينالجلــزأيناأكــدنثام ــمونالجلمةلــ ؛ا ناللتوكةــداتقويــ الإلســنثدايــني

اكثنالملتةلّقيامنك بل املثايقثلاله؛افـإنالحلثجـ اإىلاللتوكةـداأةـّد؛ا نّـهاأحـوجاإىلاللزيـثدةا اتثبةـتال ـرب.اوتـداهبـتاوجـودالملـورفةمني
ا:-عةلةهصةلولتاهللاا–لملؤكدينا)إن(او)للالم(ا اأمثةل اكثريةامنالجلملاللقدسة ان خذاعةلىاسبةلاللتمثةلاتولها

)هــذالاســـثع امـــثاا---مجةلـــ اســـطحة (lviii)«إنَّاَهــذ ال اَلســـثَعٌ امــثاُكْنـــَتاَتْ ـــَحَكافةهــث،افمـــثاللـــذياَأْضــَحَكَكم» -
 ت حكافةهث(امجةل اعمةق 

فةــهاإىلاا اوتــتاالدلعــيا-صــةلىاهللااعةلةــهاوســةلم–هــوامشــهدايكشــفاعــناترّجــباللصــحثي اولســتةبلهبمامــناضــحكاللبســولا
الل حك،اوالامناعثدةاللنّحاأناي حكاإالاملنثسب .ا

ــْقَطالَــرُيل  م»:ا-عةلةــهاللصــالةاوللســالم–ومنــهاتولــها - ---مجةلــ اســطحة (lx) «َريَّــُهاإذلاأَْدَخــَلاأَيـََويْــه اللنّــثر...(lix)إنَّاللسّ 
للسقطايبل ماريّه(امجةل اعمةق ااا( 

ُـــبل  ُماَريَـّـُهاأَْدخــلاأَيـََويْـــَكالجلَنَّــَ ،افـََةُجبفمُهـــثاي َســَبر ال اَحـــّ ا»وهــوا ايــث امـــناجــثءافـــةمناأصــةبايســقط،افةقـــثلالــه:ا
أَيفهـــثاللسَّــْقُطالمل

ةَلُهمثالجلَنَّ َا ا(lxi)«يُْدخ 
ْنَكــَبا»:ا-عةلةـهاللصــالةاوللســالم–ومنـهاتولــها -

ُ
أْناإنَّاهللاَالََةْسـ ُلاللَرْبــَدايـَـْوَماللق ةثَمــ  اَحــّ ايَقـول:امــثاَمنَـَرـَكاإذلارَأَيْــَتالمل

 مجةل اعمةق ---مجةل اسطحة ا(lxii)«تـُْنك باَُلم
وفةهاحمثسب اهللااعبدالايتوجةهاللسؤللامنهاعّزاوجّلاإىلاللربدامنا رياوسثئط،اعنالالمتنثواعناإنكثرالملنكبا اللـدنةث،الـريّداللربـدا

اا(lxiii)«أياخفتاللنث -يثرّ ،اَرَجْوُتَكاَوفـََبْتُتاللنث » اتوله:ا
ا»:ا-عةلةــهاللســالم–ومثثلــهاتولــها - الجلَنَّــ  ...اهةلــَثاأَْهــل  ــَ اأَْهــل  إيّناَ ْرجــواأّْناَتكونــولا)أياأّمــ احممــداعةلةــهاللســالم(ارُي

الجلَنَّـــ  اَةـــْطَبالجلَّن  ... ـــل  الجلَنَّـــ  ا»(lxiv)«أَْه ـــل  )أرجـــواكـــونكماريـــ اأواهةلـــثاأوا---مجةلـــ اســـطحة ا(lxv)«ن ْصـــَفاأَْه
 نصفاأهلالجلن (امجةل اعمةق 

وهــواكــالمايقــثلايــوماللقةثمــ اردماعةلةــهاللســالم:اأخــبجامــناذريتــكايـَْرثــث اإىلاللنــثر؛اأياولحــدامــناكــّلاألــف،اأواتســرمثئ اوتســر ا
 أناتكوناأمتهاري اأهلالجلن اأواهةلثهثاأواةطبهثاأوانصفهث.اا-صةلولتاهللااعةلةه–وتسرني،افبجثاللبسولاحممدا

اللنّــ»ومنـهاتولــه:ا - ــَباأَْهــل  الجلَنّــ  اُدخــوال الجلَنَّــ ...إيّناَ ْعةلَــُماآخ  ــَباأَْهــل  ْنهـث،اوآخ  ---مجةلــ اســطحة (lxvi) «ثر اُخبوجــث ام 
أنثاأعةلم...(اامجةل اعمةق اا( 

 يآخباأهلاللنثراخبوجث ،اوآخباأهلالجلن ادخوال .اا-صةلىاهللااعةلةهاوسةلم–وهواحديثاعناعةلمارسولاهللاا

http://www.ebnmaryam.com/vb/t8999.html
http://www.ebnmaryam.com/vb/t8999.html
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لملؤكدلنا)إن(او)للالم(الجلملاللسطحة ايرداعمةلة اللتحويلاإىلادالالتاتتةلفـ اعـناتةلـكاللداللـ ال ربيـ ا االقداسثثالملورفةمثن
 اســـثع الةســـتاســـثع اا-صـــةلىاهللااعةلةـــهاوســـةّلم-مجةلهـــثاللرمةقـــ ،افثلترجـــبا الحلـــديثال ولايـــدلاجةلةّـــث امـــناضـــحكاللبســـولا

حلـديثاللثـثين،امثالرتسـمتاداللـ اللتقبيـبا اتوجةـهاللسـؤللالملبثةــباضـحك،اوداللـ اللتـويةلامةلموسـ امـنامبل مـ اللسـقطاريـّـها ال
صــةلىاهللاا-مــنال ــثلقالربــدال،اعــناعــدمامنــ الملنكــباوتــتارايتــها الحلــديثاللثثلــث،اأمــثاداللــ اللبجــثءافثّت ــحتامــناشــيناحممــدا

يتاسـبقتها الحلـديثاللبليـ ،اويفصـ.اي ناتكوناأمتهاري اأهـلالجلنـ اأواهةلثهـثاأوانصـفهثامقثيـلامجةـ اأمـمال نبةـثءاللـا-عةلةهاوسةلم
الحلديثال ثمناعنامربفتهاصةلىاهللااعةلةهاوسةلمايآخباأهلاللنثراخبوجث ،اوآخباأهلالجلن ادخوال ادالل اعةلىاللتةقنا ثايرةلمه.

ملنكـبااـث،اوتدامحةلتاللبسثئلاأوالإلخبثرلتاتةلكما اطةث ثاخْطبث اجةلةال ،اوكثنتاأعظمامناأنايصـّدتهالملتةلقـي،افرومـلامرثمةلـ ال
ـلايـلاسـةنكبهث،اويكفـبايفحولهـث،اوإذلاأُدخـلامـورفةماللتوكةـدا)إّن(افحسـبافةلـناتـ جاللبسـثل اأُكةلهـثا وأنهالـنايصـدثارسـثل الملبس 
ــباهــد اخطثيــه،اوســةبقىالملتةلقــيا اةــّكاوإنكــثر؛الــذلاتــثمالملخثط ــبايإدخــثلالملــورفةمالملؤكّ ــدا إيتــثءايّةنــث ،اولــنايوصــلالملخثط 

م(ايثإلضــثف اإىلا)إن(؛الةقطــ امــثاتةــكا اصــدرالملتةلّقــيامــناظنــون،اوتقــقاللةــبضاللــدالّلامــنارســثلته،اســولءالرخــباوهــوا)للــال
أكثنـــتاهـــذالاللبســـثل اتفةـــداللترجـــباأواللبجـــثءاأواللتف ـــةلا...او ريهـــثامـــنال  ـــبلضالملقصـــودةاللـــيتاتبةنـــت؛الـــواجـــثءتاعةلـــىا

ال ربي الليتاكثنتاعةلىاحثاثا الجلملاللرمةق اوضرةتهثال وىلاتبلاعمةلةيتاللزيثدةاوللتحويلا احثلتهث
 )د( التوكيد باملورفي  )أّن( الدالل على االس  الظاهر:

يرـــّدالملـــورفةما)أّن(اةـــكال اآخـــبامـــناأةـــكثلالملـــورفةما)إّن(،الـــهامولترـــهال ثّصـــ ا اللســـةثث،اكمـــثالــــ)أّن(امولترـــهاكـــذلك،اوكالمهـــثا
ظةفتهثاللت كةدي ؛اإلزللـ اللشـّكاأوالإلنكـثر،اأواإهبـثتاحقةقـ ،اأوات كةـدامقولـ .اومـناتوالنالجلمةل امناوظةفتهثالإلخبثري اإىلاوا

صــةلىا-يرـهللااوةلةث ــثا اللسـةثتثتالتصــثاثاي فرـثلاللرةلــماوللظـّن،اولتصــثاثايثلسـةثثاللشــبطّي،اوللسـةثثالالســتفهثمّي،اومنهـثاتولــه
اا:-هللااعةلةهاوسةلم

ـْؤَت،افـََقـدا َفـْبُتالـَك.َعْبدياأَْذَنَباَذنْبث ،اَفرةل َماأّناَلُها» - ْنَب...لْعَمْلامـثاة  ا---مجةلـ اسـطحة ا(lxvii) «َريّث ايـَْةف ُباللـذَّ
 )عةلماللربدالهاريّث (امجةل اعمةق 

للذنباأوالملرصـة ،افكةلمـثاعـثداللبجـلاإىلااإنهالإلتبلرايثلذنب،اوللرةلمايثلب اللةفور،افهمثاعمالناجزلامهثالملةفبة،ا اظلااتكبر
 لالعرتل امبثالترتفتايدلال،اوعثداإىلاموالال،افإنها داهللاا اكّلامبةاتدا فباله.ا

 )أنتامالتّي(امجةل اعمةق ا---مجةل اسطحة ااا(lxviii)«أفظننَتاأنَكاُمالت يَّم»:ا-عةلةهاللسالم–ومنهاتولها -
للقةثم ،افةس لهار اللرـزة:اأ اأكبمـك،اوأسـّودو،اوأزوجـكاوأسـّخبالـكال ةـلاولإليـلاإنهامشهدايكشفاعنالقثءاللربداريّهايوما

...مافةرــرت اللربــدايــذلك،اويقــّب.امثايتوجــهالــهايثلســؤللامــبةاأخــبمايســ لهاعــناظنّــهامبالتــثةاريــهايــوماللــدين،الةرــرت اللربــدالملنكــبا
ثجلزلءامـناجـنناللرمـل،ا ا رـلالملنكـباعاتـدرل اوةـ نث اومكثنـ ،اويقول:اال؛الذلايبّداعةلةهاي نهاينسثالاللةوماكمثانسةها اللدنةث،افـ

اومنامثافةلةلجثحدالملنكبامثةلمثافرل.
ْبصـث ...ا»ومنهاتوله:ا - ا---مجةلـ اسـطحة ا(lxix) «َلْواأنَـُّهما)أي:اأهلاللذكب(ارَأَوهثا)أي:الجلَنَّ (اكـثنولاأَةـّداَعةَلْةهـثاح 

 )لوارأوهثافهماأةداعةلةهثاحبصث (امجةل اعمةق 
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حــديثايفصــ.اعــناحــولرايــنياهللااترــثىلاومالئكتــه،اوفةــهايطمــؤناهللااترــثىلاعةلــىاعبــثدالاوأحــولامامــناســؤللامالئكتــهاللّســّةثرةاهــوا
لملترثتب ايـنياللةلةـلاوللنهـثر،افةصـفوناأهـلاللـذكبايـ ومايسـّبحوناهللااوتمدونـهاوميّجدونـه،اويسـ لونهالجلنـ ،اويترـّوذونامـناجهـّنم،ا

يـزاترــثىل:اهــلارأوينماهـلارأولالجلنــ ماهــلارأولاللنـثرماوهــواأعــب ايـ حولام،افةجةبــونايــثلنفي،امثايقــولاو اكـّلاإجثيــ ايســ اماللرزا
اجّلاعالال:افكةفالوارأوينماوكةفالوارأوهثماوهكذل...افتقولالملالئك :الكثنولاأةّدالكاعبثدةاوذكبل ...

(ا الحلــديثال ولاويــنيامجةلتهــثاللســطحة اوهــي:ا)فرةل ــَماأّنالــهاإننــثالــواتثرنــثايــنياللبنةــ اللرمةقــ العّولــ الةلجمةلــ ا)عةلــماللربــدالــهاريـّـث ا
ريّث ايةفباللذنب...(؛اسنجداأناللرةلمافرلاحسّيايقةيّن،اول رباعنهاوجودارّ امتصـفايـثملةفبة،اوهـذلاأمـباحقةقـّياالاريـبافةـه،ا

رــلا)للرةلــم(اتــداريــطامــثاتبةلــهامبــثايرــدال؛افــثعايةفــباذنــباعبــدالاكةلمــثاآ اإلةــهاولســتةفبال،اكمــثاجنــداأّن:الملــورفةما)أّن(ايثتصــثلهايف
لةــ تةلفاللرتكةــباويصــب.ا اســبكاولحــد،افةحقــقالملطةلــو اوهــواإيرــثداللظّــناعــناذهــنالملتةلقــي،افهــوامــورفةمادالّل،اجــثءالةؤّكــدا

احقةق ،اويثبتهثا اذهنالملتةلقي؛اإلفثدةاللتشويقاوللرت ةب.ا
أنَكاُمالت يَّم(ا الحلديثاللثثيناهيامجةل احمّول اتصـّدرتااحـب السـتفهثم،اتـالالاحـد ايفةـداللظـّن،اومـنامثّااوإنامجةل :ا)أفظننتَا

ــهالملتةلقــي،اومــورفةمالالســتفهثماجــثءايطةلــبا لإلخبــثراعــنامالتــثةاهللااعــّزاوعــال،افثلفرــلا)ظننــت(ايرــرّباعــناحــد ا ايكــنايتوتّر
هثماوفرلاللظنامبثايردالا اسةثثاأفثداللتقبي امناللب الةلربـد،اوللتقبيـبامـناللربـداللتصديقااذلاللظّن،افبيطالملورفةما)أن(الالستف

 ي نامثاتد الهايوماللقةثم ايسرياعةلىاخال امثاتوت .ا
لكثنولاأةّداعةلةهثاحبصث ...(اأفـثدالملـورفةما)لـو(اللقطـ ايثنتفثئـهاا-لجلن –و احديثاللسةثثاللشبطيا الملثضي:ا)لواأومارأوهثا

وليــهاأواجزلئــه؛افثنتفــثءارايــتهمالةلجنــ النتفــىاحبصــهماعةلةهــث،اوللبايــثاهنــثالةســتاللبايــ الحلقةقةــ ،اإمنــثاللبايــ اللةقةنةــ اأواالنتفــثءاج
للقةلبة ،اولكياالايكونامث اجمثال الةلشّكا الالنتفثئنيايبزتا)أن(او)للالم(الةلتوكةد؛اأياإليرـثدالإلنكـثرامـناذهـنالملتةلقـي،اوإنـزللا

ال ربامنزل اللةقني.ا
 

 ه( التوكيد باملورفي  )كأّن( الدالل على االس  الظاهر:
:ا)أّن(اأدخـلاعةلةهـثا)كـث (اللتشـبةه،اول صـلا اهـذالا)للكـث (اأناتكـونامـؤخبة؛ا(lxx)أصلاللورفةما)كـ ّن(اعنـداعةلمـثءاللربيةـ 

يدخلاعةلىالجلمةلـ الالمسةـ ااحةـثا،ا(lxxi)أيامتصةل ايث رب،اورأولاأنا)ك ّن(ايفةداللتشبةهاوللتوكةداولجلحداوللتميناوللظناوللتقبيب
يبيطاينيامجةلتنياسثيق ااثاوالحق اهبـث؛اإلجـبلءالاـد امـنارسـثل الملخثط ـب.افـإناجـثءالةلتشـبةهافهـوايـبيطايـنيالملشـبهاولملشـبهايـها
لالةلت كةداعةلىاأناذلوايشبهاهذل،افإذلاحذ الملورفةما)ك ّن(امنالجلمةل اأضحتامجةل اخربي اتبـنياحقةقـ امـثالةلمتةلقـياللـذياأنـزا

امنزل الملتةقنامنهث.
ا:-صةلولتاهللااوسالمهاعةلةه–ومنال مثةل اللشثهدةاعةلىاهذلاللرتكةباتولها

ــــثاَســــبلٌ ،اَتْطــــُمايـَْرُ ــــهثايـَْر ــــث ا(lxxii)فُةْحَشــــبوَناإ ىلاللنَّــــثر ا» - )للنــــثرا---مجةلــــ اســــطحة ا(lxxiii)«،اَكَ وَّ
 سبل (امجةل اعمةق 

ثا»وتوله:ا - ََهنََّماتـُْرَبُضاَكَ وَّ  )جهنماسبل (امجةل اعمةق ---مجةل اسطحة ا(lxxiv)«َسبل ٌايـُْؤتىاِب 
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 )هماللةلؤلؤ(امجةل اعمةق ---مجةل اسطحة (lxxvi)«(lxxv)فـََةْخُبجوَناَك َنَـُّهماللةلفْؤُلؤُا»وتوله:ا -
لواأنرمنثاللنظبا الجلملاآنف اللـذكباتبـلاعمةلةـ اللتحويـلاويرـدهث؛اأياتبـلادخـولا)كـ ّن(؛اسـنةلحفاأنالملـورفةما)كـ ّن(الـهاوتـ ا
خــثلا الجلمــلاللســطحة ،اوهــواللت كةــدايرــداللتشــبةهالــذلكالملتةلقــياللــذياعومــلامرثمةلــ اللشــثّوامــناصــح ال ــرب،اف وتةــتالــها

الملؤكدلت؛الصب اللشّكاعنه.ا
 الحلــديثال ولاوللثــثيناوتشــبةههثايســبل اتــدادفــ اا-للــيتاتشــباهبــثال ةلــقايــومالعشــبا-إلخبــثراعــناجهــنماأواللنــثراذلــكاأنال

ــباالســتخدلماأســةلو الإلخبــثرايــ كثبامــنامؤكــد:الملــورفةم)أّن(،اومــورفةما)كــث اللتشــبةه(،اومــورفةماضــمرياللشــ نا)هــث(ا لملخثط 
اتصورهثاعةلىاللشثكةل الملقصودة؛افهياكـا)سبل (ايُبمالكنـهالـةناحقةقةـث ،اإوـثالعول اعناهي؛الةطةلقالةلمتةلقياحبي اللتصوراإىل

صــورةام ــةلةل ايبــدوامرهــثاهــذلاللتشــبةهاجلهــنماُتويفــث امــناةــدةاحّبهــث،اوتبهةبــث امــنانثرهــثاحــ ايــدتاســبليث اكــثلطبيقاأواللفــالةاأوا
لاأنايؤكدادالل اللتشبةهالةدف اعناذهنال املتةلقياةّكها اتةكالحلقةق .للشثرواوتتاللقةف،اف رلدالملبس 

ا
أمـــثاللتصـــويباللثثلـــثافقـــداجـــثءال خبـــثراعـــنالملـــؤمننياللـــذيناةـــبهولايـــثلةلؤلؤا اللبةـــثضاوللنقـــثءاولجلمـــثلاولإلهبـــثر،اوهـــوااا

تصويبايكشفاعنامنظبايدي ،اوجهاللشبهاينياأولؤكماولحلجباللنفةن،اخرباتتثجاإىلات كةد،افـدخلالملورفةمـثنا)أّن(او)هـم(،ا
ثنامــناللبســثل اإالاأناتســـتخدمامــورفةماللتشــبةها)للكــث (؛الت ـــفياأََلقــث اآخــباعةلــىال ـــربالملؤكــدا اتواــث:اكــ وماللةلؤلـــؤامثامــثاكــ

الةلت كةداعةلىالمل مون.ا
 

 التوكيد باملورفي  )لكّن( الداللة على االس : (و
يرـــدمهثايكـــوناتثلفـــث املـــثاتبةلهمــــث،اســـةثنا الالســـتدرلو،اوأنامـــثا(lxxvii))لكـــّن(الملشـــددةاو)لكـــن(ال فةفـــ »يـــبماليـــنايرـــة اأنا

فث فةف ايوجباهبثايردانفي،اولةناكذلكايثملشددة،افإوثاتدخلاعةلىامجةل اتصبفهثاإىلالالسـتثنثء،اولشـبههثايث فةفـ االايكـونا
ث ،اوإناكـثنامـثامثايردهثاإالاتثلفث املـثاتبةلهـث،امةـثيبل الـه،اوتقـ ايرـداللنفـياولإلهبـثت،افـإناكـثنامـثاتبةلهـثاموجبـث اكـثنامـثايرـدهثامنفةـ

تبةلهــثامنفةــث اكــثنامــثايرــدهثاموجبــث ؛ا نامــثايرــدهثاكــالماُمســتةن،افمرنــثالايُنبــ اعــنالملةــثيبة،اوالاحثجــ اإىلال دلةاللنثفةــ ،ايــلاإناا
ا«.(lxxviii)كثناحسن،اوإالافالاضبورةاإلةه

اومناللسةثتثتاللقدسة الليتادخلافةهثالملورفةما)لكّن(اعةلىالالسم:
هايـــوماللقةثمـــ اهالهـــ :اةـــهةد،اوعـــث ،اومتصـــّدث،افةســـ امارّ اللرـــزّةاعـــناأعمـــثام،افةقـــولال ول:الحلـــديث:اأولامـــثايُق ـــىاعةلةـــ

ــْناَســبةٍلا»و ةــباهثلثهمــث:ا،(lxxx)«تـََرةلَّْمــُتاللر ةْلــَماوَعةلَّْمُتــهُا»ويقــولاللثــثين:اا،ا(lxxix)«تثتـَةْلــُتافةــَكاحــّ الْسُتْشــه دتُا» مــثاتـَبَْكــُتام 
َفَقافةهثاإ الا اأَْنايـُنـْ افريّداعةلةهماموالنثاعّزاوجّلازعمهمايث توللالرتة :اا،ا(lxxxi)«أَنـَْفْقُتافةهثاَلكَاحتُ بف

َْنايُقــثُل:اَجــبيء» - )أنــَتاتثتةلــَتا نايقــثلاا---مجةلــ اســطحة (lxxxii)«...َكــَذْيَت،اَوَلك ّنــَكاتثتـَةْلــَتا  
اجبيء(امجةل اعمةق 
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ٌ...ا...َكــَذْيَت،اوَلك ّنــَكاتـََرةّلْمــَتاللر ةْلــَم؛ال ُةقــثَل:»ومثةلــهاتولــه: - )أنــَتا---ســطحة امجةلــ (lxxxiii) «عــث  
اترةّلمَتالةقثلاعث (امجةل اعمةق 

---مجةلـ اسـطحة ا(lxxxiv)«...اَكـَذْيَت،اَوَلك نّـَكافـََرةْلـَتال ُةقـثَل:اُهـَواَجـولد»:ا-عةلةـهاللسـالم–ومنهاتولـها -
الةقثلاهواجولد(امجةل اعمةق ا]أي:اأنفقت[)أنَتافرةلَتاا

ْؤم َناإذلاُيّشـَباي َبمْحَـ  اهللا اور ْضـولن ه اَوَجنَّتَّـُهاأَا»وتوله:ا -
ُ
َْوَت،اتثَل:الَْةَناَكذل َك،اَوَلك نَّالمل

ال قـثَءاُكةلفنثاَنْكباَُلالمل َحـبَّ
ا)كةلنثانكبالالملوت،اولملؤمَناإذلاُيّشب...اأحّب(امجةل اعمةق ا---مجةل اسطحة ا(lxxxv)«هللا ا

--مجةلـ اسـطحة ا(lxxxvi)«ُهـْماي ُسـكثرم،اوَلك ـنَّاَعـذلَ اهللا اَةـديداا...َوَتبماللّنثَ اُسكثرماومث»وتوله:ا -
-ا)تبماللنث اسكثرم،اوعذلَ اهللااةديد(امجةل اعمةق اا

إنادخولالملورفةما)لكّن(اعةلىالجلملاللسثيق اتداحّولاللرتكةبامناللبىناللرمةق اإىلاللبىناللسطحة ؛الـرييطامـثاتبةلهـثامبـثايرـدهث،ا
ويثبــتاداللــ ال خبــثراللــيتاتصــدهثال طــث ،اوهــي:اللقتــثل،اوللرةلــم،اولإلنفــثثا اســةثتثتالحتةجــتاإىلالملــورفةما)لكــّن(اللــذيا

بامثاتبةلهاوينثت ه،افـ ُنزلالملتةلقـيامنـزلاللشـثّوا اتةلقـيالحلقةقـ ال ربيـ ؛اوجـثءا)لكـّن(الةظهـبالحلقةقـ اجرلامنال ربامثايردالايةثي
لةلرةــثن،اويكشــفه،افةزيــلاللشــك،اوي ــ ال ــرباموضــ اللةقــني.افــإذلاوتفنــثاعةلــىالجلمةلــ :ا)أنــتاتثتةلــت..(امــثال ،افســنجدهثامجةلــ ا

هةدل ايقثتلا اسبةلاهللا،ايةنمثاعندادخـولا)لكـّن(اعةلةهـثاوتـ الإلهبـثتاعةلـىاخربي العتةثدي ،اأفثدتامرةلوم الةلمتةلقياي ّنافالنث اة
للقتلايطبيق الةستاكمثاوترتا اذهنالملتةلقي،ايـلااحقةقـ امةـثيبة،اافهـواتـداكـذ ا اتتثلـه،افةلـمايقثتـلادفثعـث اعـنالإلسـالماأوا

ــبايوجــوداصــّدل الةلرــدّوا اســبةلاهللا،ايــلاتثتــلامــناأجــلاأنايــذي اصــةتهايــنياللنــث اي نــهاةــج ثو،اوهــذالالحلقةقــ ايؤكــدهثالملخثط 
)لكــّن(،اوهنــثاتــربزالملفثرتــ .اوحنوهــثا الجلمــلالملتقثيةلــ اتبــلاعمةلةــ اللتحويــلاويرــدهث،افثمــ افــبثايــنيا)أنــتاترةلمــَتاللرةلــماف نــتا

مةــثيبة.اعــث (،او)كــذيت،اولكنــكاترةلمــتاللرةلــمالةقــثلاعــث (ا،افــث وىلاأعطــتاحقةقــ اخربيــ ،اأمــثاللثثنةــ انفــتالترطــياحقةقــ ا
اوحنوهثا الملثثلاللذيايةلةه:ا)أنتاأنفقتاف نتاجولد(،او)كذيت،اولكناأنفقتاف نتاجولد(.

ــْوَت،اتــثَل:الَــْةَناَكــذل َك،ا»إذاتنكشـفالحلقةقــ الملةــثيبةاكــذلكما اللســةثتنياللســثيقني،ال ولامنهمــث:ال ولامنهمــث:
َ
ُكةلفنــثاَنْكــباَُلالمل

ــْؤم َناإذلاُيّشــَباي َبمْحَــ
ُ
ال قــثَءاهللا اَوَلك ــنَّالمل ...َوتَــبماللنّــثَ اُســكثرماومــثاُهــْماي ُســكثرم،اوَلك ــنَّا»،اوللثــثين:ا«  اهللا اور ْضــولن ه اَوَجنَّتَّــُهاَأَحــبَّ

.امناحةـثاإناكبلهةـ الملـوتا مـ اعةلةهـثاللبشـبيؤكداذلـكالفظـ ا)كةلنـث(،اففـيالجلمةلـ اخـرباحـّقاالاريـبافةـه،ا«َعذلَ اهللا اَةديد
لحلقةق ايثملورفةما)لكن(؛الةرطياعكسهث،اوهياحّبالإلنسثنالملؤمنالةلقـثءاهللا،اوالايـتمالقـثءال حبـ اإالاامثايكملاللسةثثالتةلكم

امبآ اللبوحاإىلايثرئهث،افثعاترثىلاتدايّشبالايبمح اورضولناوجن ،افثستثىنالملؤمننيامناخرباكبلهة الملوتاإىلاحّبالقثءاهللا.
يثجلمــلاللرمةقــ :ا)للنــث اســكثرم،اومــثاهــمايســكثرم،اوعــذل اهللااا-للصــالةاوللســالماعةلةــه-أمــثالملفثرتــ اللثثنةــ افتت ــ.ا اتولــه

ةــديد(افهــيامجــلاإخبثريــ ،اتفةــدال وىلامنهــثاإهبــثتاحــثلال ةلــقايــوماللقةثمــ ايــ وماُســكثرم،ا احــنياتنفــياللثثنةــ اخــربال وىلا
زتالجلمةلــ اعــنافرــلاذلــكامــ امــثاتالهــثامــناعــنهماللــذياتتــثجاإىلامرــىناهثلــثايــبيطايــنياتنثت ــهمث،اويســو اتقثيةلهمــث،اإذاعجــ

اإالاخـربل ايشـّدةاعـذل اهللا،ايةنمـثاتـدمتا ا مجةل اهثلث ،احنياكثنـتاعةلـىاحثلتهـثالإلخبثريـ اأيااحـثلامجةلـ اعمةقـ ،افهـيا اترـط 
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عتهثايثلشـروراحثلتهثاللسطحة ؛اأيايدخولالملورفةما)لكن(،اريطث ادتةقث الةلجملاللثاله ،الترطيامفهومث ات كةديث اأحثلاللنث اسـث
ايثلسكبار ماأومالةسولاكذلكايسبباعذل اهللااترثىل.

ا
 ثانيا : التوكيد بالقصر

دخــولا)مــث(امــ ا)إن(امــناأســثلةباللقصــب،اورأولاأناجمــيءا)مــث(اأوا)ال(امــ ا)إال(اأســةلو الســتثنثءامفــبّ ،ا(lxxxvii)عــّداحنــثةاللربيةــ 
لملرــثين،اورأولاأناللقصــباهــواُتصــةصاةــيءايشــيءامــناأســثلةباللقصــب،اوهــوامــناأيــول اعةلــما(lxxxviii) احــنياعــدمهثاللبال ةــون

،اولةلقصــباتســةمثن:اللقســةمال ولاوهــوالملقصــور،اوتســةمهاللثــثينالملقصــوراعةلةــه،افةقصــبالملوصــو اعةلــىا(lxxxix)يطبيــقاتصــول
ايـ جا ايـث الالسـتثنثءاعنـداللكـالماعـنالالسـتثنثءالملفـبّ ا »اللصف ،اأواتقصباللصف اعةلـىالملوصـو ،اولةلقصـباطبلئـقاأةـهبهث:

ثا ل َ ا﴿حنواتولهاترثىل:ا ،اذلكاأحداوجهياللقصـب،اوإحـدما(xci)﴾نِّن  َأن ََّ نِّاله نَذِّيرٌ ﴿وتولهاجّلاجالله:ا(xc)﴾َما َأنا ت    نِّال َبَشٌر مِّ
طبلئقه،اأمثاللوجهالرخباللذياي جا ايث ا)إن(اإذلادخةلتاعةلةهثا)مث(الليتايزعموناأوثاتكفهثاعناللرمـل،افةكـوناللكـالماإمـثا

رِّك وَن ََنَسٌ ﴿:ا(xcii)عةلىاموصو ،اأواتصباموصو اعةلىاصف ،امثلاتولهاترثىلاتصباصف  َا ال م ش  ا.ا(xciii)«﴾نِّمنه
أمـثال ـربايـثلنفياولإلهبـثت،احنـو:امـثاهـذلا»وتدامثزاصثحبالإلعجثزاينياأسـةلو اللقصـبايــ)مثاوإال(،اويــ)إمنث(ا اعبثرتـهاللقثئةلـ :ا

ملخثطب،اويشكافةه،افإذلاتةلـت:امـثاهـواإالامصـةب،اأوامـثاهـواإالاتطـ ،اتةلتـهاإالاكذل،اوإناهواإالاكذل،افةكونالبأمباينكبالال
ملــنايــدف اأنايكــونال مــباعةلــىامــثاتةلتــه،اومجةلــ ال مــباأنــكامــ ارأيــتاةــةؤث اهــوامــنالملرةلــوماللــذياالايشــّكافةــهاتــداجــثءايــثلنفي،ا

اامِّ م ّماان  ِّ ال ق ب ااورِّ َ نِّن  َأنااََّ نِّالّ  َوَمااأ َأنااََّ ﴿فـذلكالتقــديبامرــىناصـثرايــها احكــمالملشـكووافةــه،افمــناذلــكاتولـهاترــثىل:ا  ْ مبِّ 
الْلُقبُـور ،اوكـثنالملرـىنا اذلـكايـثلنا-وهللااأعةلـم–إمنثاجثءاا(xciv)﴾نَذِّيرٌ  ُْسـم ٍ اّمـنا   فياولإلهبـثت؛ا نـهاملـثاتـثلاترـثىل:اَوَمـآاأَنـَتامب 

عةلةـهامـنالريـثء،اوالاشةلـكاأناتوتـ الإلميـثناا:اأنـكالـناتسـتطة اأناحتـولاتةلـوهبماعمـثاهـي-صـةلىاهللااعةلةـهاوسـةلم–أنايُقثلالةلنحا
 انفوسهمام اإصبلرهماعةلىاكفبهم،اولستمبلرهماعةلىاجهةلهم،اوصـدهماي مسـثعهماعمـثاتقـولااـم،اوتتةلـوالاعةلـةهم،اكـثناللالئـقا

هاةـيءاحثلامناتذاظّناأنهاميةلكاذلك،اومناالايرةلمهايقةنـث اأنـهالـةنا اوسـرا-صةلىاهللااعةلةهاوسةلم–هبذلاأنا رلاحثلاللنحا
أكمـلاتـثئال :اوا.ا(xcv)«أكثبامناأناينذر،اوتذر،اف خبجاللةلففاتبجه،اإذاكثنال طث ام امـنايشـّك،افقةـل:اإ ْناأَنـَتاإ الّانَـذ يبٌا

لعةلماأناموضووا)إمنث(اعةلىاأناويءا ربامثاالا هةلهالملخثطب،اوالايدف اصحته،اأواملثاينزلاهـذالالملنزلـ ،اتفسـرياذلـك:اأنـكا»
هواأخوو،اوإمنثاهواصثحبكاللقد ،االاتقولهاملنا هلاذلكاويدف اصحته،اولكـناملـنايرةلمـهاويقبيـه،اإالاأنـكاتقولالةلبجلاإمنثا

َااا َأن ااََّ م   ااذِّر  َماان  َا َشاااَها﴿تبيــداأناتنبــهالةلــذيا ــباعةلةــهامــناحــقال ،اوحبمــ اللصــثحب،اومثثلــها اللتنزيــل:ا ،اكــلا(xcvi)﴾نِّمنه
عثتلايرةلماأنهاالاتكونالستجثي اإالا نايسم اويرقـلامـثايقـثلالـه،اوكـذلكامرةلـوماذلكاتذكرياي مباهثيتامرةلوم،اوذلكاأناكلا

أنالإلنـــذلراإمنـــثايكـــوناإنـــذلرل ،اويكـــونالـــهاتـــ هرياإذلاكـــثنامـــ امـــنايـــؤمنايـــثع،اف مـــثاللكـــثفباولجلثهـــلافثإلنـــذلراوتـــبوالإلنـــذلرامرـــها
مــثاأنايكــونامرتق ــدل اعكــنارأيامــث،اأواةــثّكث اولملخثطــباي ســةلو اللقصــباالاخيةلــواأنايكــوناولحــدل امــناهالهــ ؛اإا.(xcvii)«ولحــد

اا(xcviii) فةه،اولحلثل اللثثلث اأنايرتقداللشبك اينيالهننياأواأكثبا اهذلالحلكم.



Journal   of Arabic Language Specialized Research Vol. 1, No. 1, January 2015, 32-60 

           

 
 47 Copyright 2014 The Scientific Institute of Advanced Training and Studies 

ينــثءاعةلةــه؛افــإناأســةلو اللقصــبامــناأســثلةباللتوكةــدا الجلمةلــ اللــيتاحتمــلاعــّدةامرــثناتستشــفامــناهــد ال طــث ا الجلمــلاا
 لالمسة ،انفصةلهثا الرج:ا

 باملورفي  )نمّنا(:القصر  (أ)
إىلاأناهـذلالحلـب ايتكـونامـنا)إّن(اوا)مـث(.اأمـثا)إّن(افةلت كةـداإهبـثتالملسـندالةلمسـنداإلةـه،امثالتصـةلتاهبـثا(xcix)ذهباللسكثكي

أوــثا( c))مــث(الملؤكــدة؛احةــثانثســباأناُي ــّمنامرــىناللقصــب؛ا ناللقصــبالــةناإالات كةــدل اعةلــىات كةــد.اإذايــبمال طةــباللقــزويين
َااا َرارهَم َعلَااي ك    ال َمي تَااَة َوالادهمَ ﴿وــثامت ـّمن امرــىنامـثاوإال،القــولالملفسـبينا اتولــهاترـثىل:اتفةـداللقصـباكوا مرنــثال:امـثاحــّبماا(ci)﴾نِّمنه

،اوجــثءا امةــىناللةلبةــبامــثاير ــداذلــكا(cii)عةلــةكماإالالملةتــ ...اولقــولاللنحــثة:اإمنــثاإلهبــثتامــثايُــذكبايرــدهث،اونفــيامــثاســولهث
،اويبماللبال ةـوناأناللقصـبايإمنـثاتفةـدالإلهبـثتالةلشـيء،اوللنفـياعـنا ـريالا(ciii)«لتوكةداللكالماإهبثتث اكثناأوانفةث اإمنثاهيا»ونّصه:ا

 ثلبـث امـثايكـونا اسـةثثا».اعةلـىاأناالملـورفةما)إمنـث(ايفةـداللتوكةـدايدرجـ اأتـومامـناللتوكةـدايــ)إن(اوحـدهث؛ا نـها(civ)دفر اولحدة
ااا(cv)«لة امناتوكةدال ربفةهاإنكثراوجحد،افةحتثجاإىلادرج اعث

ا:-صةلىاهللااعةلةهاوسةلم–ومناللسةثتثتاللقدسة الليتاوردتافةهثا)إمنث(ادلل اعةلىاللقصب،مقدم اوظةف اللت كةداتولها
ـَباذلـكافَـالاع بثدي،اإمّنثاهَياأْعمثُلُكماأُْحصةهثاَلُكم،امُثَّاأُْوفةُكماإيّثهث،افَمْناَوَجَداَخرْيل افةل َةْحم د اهللَا،اَوَمْناَوَجـَدا َاايثا» - ةـْ

 )هياأعمثلكم...(امجةل اعمةق ---مجةل اسطحة ا(cvi)«يةلوَمنَّاإالانـَْفَسه
ـٍد،افَسـ َلاُكـلفاإْنسـثٍنام ـ»وتوله:ا - بَُكم،اوَحةَُّكماوَمةّ َتُكم،اوَرطََبُكماويثي َسُكمالجَتَمرولا اَصـرةٍداولح  ْنُكمالواأنَّاأوََّلُكماوآخ 

ايــث لبْحب ،امــثايـَةَلةَــْتاأُمن ّةتُــُه،افََ عطَْةــُتاُكــلَّاســثئ ٍلامــنكمامــثاَســَ َل،امــثانـََقــَصاذلــَكامــْناُمةْلكــي،اإالاكمــثالــواأنَّاأَحــدَكماَمــبَّ
أَْمـبياإذلاأََرْدتُـُهافـََةَمَنافةه اإْيبة ،امثّاَرفـََرهثاإلَْةه ،اذلَكاي  يّناَجولٌدامثجٌد،اأفَرُلامـثاأُريـُد،اَعطـثئياَكـالٌم،اوَعـذل اَكـالٌم،اإمّنـثا

 )أمبياإذلاأردته...(امجةل اعمةق ---.امجةل اسطحة ا(cvii)«أْناأتوَلاَلُه:اُكْن،افـََةكون
)إمنـث(اعةلـىالجلمـلاللرمةقـ ،اوظهورهـثا اللبنةـثتاللسـطحة الرتةـ :ا)إمّنـثاهـَياأْعمـثُلُكماأُْحصـةهثاَلُكـم(،او)إمّنـثالملـورفةماإنادخولا

أَْمـــبياإذلاأََرْدتُـــُهاأْناأتـــوَلالَـــُه:اُكـــْن،افـََةكـــون(اجـــثءالةســـبكاعنثصـــباللكـــالم،اويـــبيطامـــثاتبةلـــهامبـــثايرـــدال،اويظهـــباللـــدوراللـــداللا ا
ةلوماللذياالايُنَكباوالاخُيفى،افث عمثلاأعمثلنث،اول مـباللصـثدرامـنالملـوىلاإرلدتـهاللنثفـذة،امهـثاخـربلناالاإخبلجهثاتبجاللظثهبالملر

 هةلهمـــثالملتةلقـــي،اوالاتتـــثجافةهـــثاإلعـــالم،ااحـــثلاللبنةتـــنياللةلســـثنةتنياللرمةقتـــني:ا)هـــياأعمـــثلكم(،او)أمـــبياإذلاأردتـــه(،اأياتبـــلا
اعمةلة اللتحويلاودخولا)إمنث(اعةلةهمث.

أفثداللرتكةبا الجلمةلـ اللسـطحة ا)إمنـثاهـياأعمـثلكم(الحلصـب،اكـ نانقـول:ا)مـثاهـياإالاأعمـثلكم(؛ااأي:امـثال عمـثلاللـيتاالقدا
تقوموناهبثاإالاأعمثلكم،احمصورةاعةلةكم،اتصةهثاهللااترثىلالكم،اوهذلاأمبامربو ا اذهنالملخثطبني،االاينكبونـه،امـناحةـثا

حقةق اهثيتـ ايرةلمهـثالجلمةـ ،الكـنهماأَل فـولاأعمـثام،احـ ا ـدتاموضـ اللرـثدةاأواللطبـ ،اإنالجلمةل اللرمةق :)هياأعمثلكم(اهيا
لـذلالحتــثجولاإىلاللتنبةـهاعةلــىاأناهــذالال عمـثلاســولءاأكثنــتاخـريل اأماةــبل امـناصــنةركم،اولحتــثجولاإىلاللتـذكري؛احــ ا رةلوهــثا ا

ايوفةهماإيثهث.امةزلناحسثهبم،اويبلتبوهث،اويهذيوهث؛اإذامث امناتصةهثاام،امثا
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 احنياأفـثداللرتكةـبا الجلمةلـ اللسـطحة اللثثنةـ :)مثاأمـبياإالاإذلاأردتـه(اللترـبيهللااورّداللشـيءاإىلاحقةقتـه،افـث مباإرلدةاهللااعـّزا
َل بَاابِّ ﴿وعال،اومثاعدلالالةناةةؤث ،اكمثاجثءا اللسةثثاللقـبآين:ا َاا يَاتَاذَكهر  أ ول او األ  لـةنا»لكـم:ا،ايقـولالجلبجـثينا اذ(cviii)﴾نِّمنه

للةبضامناتولهاترثىلاأنايرةلـماللسـثمروناظـثهبامرنـثال،اولكـناأنايـذماللكفـثر،اوأنايقـثلاأوـمامـنافـبااللرنـثد،اومـنا ةلبـ الاـوما
عةلةهما احكمامنالةنايذياعقل.افإذلاأسقطتامنالري ا)إمنث(افقةل:ايتذكباأولوال لبث ،اكثناجمـبداوصـفا ولال لبـث ،ا

فةهامرىنانفيالةلتذكباعمنالةنامنهم،افـثلتربيهللااوتـ امبـدحاإنسـثنايـثلتةقف،اوي نـهافرـلامـثافرـل،اوتنبـهاي ومايتذكبون،او ايكنا
.اوتةثسـث اعةلـىاذلاميكـناللقـولا :ا)إمنـثاأمـبياإذلا(cix)«ملثاتنبهالرقةله،اوحلسناشةزالاكمثايقـثل:اكـذلكايفرـل،اوهكـذلايفرـلاللكـب 

بيداأنايبجـ ال مـباكةلـهاعطـثءاوعـذليث اإىلاإرلدتـهاللنثفـذةالملهةمنـ ،امقثيـلامـثايةـداأردته(؛افهوامناتبةلاللتربيهللا،اإذاإّناهللااترثىلاي
للنث امناعطثءاوعذل ،اوك ومثامقةدلناأمثماعطثءاهللااأواعذليـهاللنثفـذْين،افثلرطـثءاوللرـذل اإمنـثامهـثاإرلدةاهللاايكةلمـ امنـه،اإنـها

مالحلقةقـــ ،اوذلـــكايثســـتخدلماأســـةلو اللقصـــبايــــ)إمنث(:الجلمةلـــ اهبـــذلاللرتكةـــباللســـطحياينـــزلالملتةلقـــيامنزلـــ الجلثحـــدالملنكـــبالـــتةلك
اللرمةق :ا)أمبياإذلاأردته(امنا ريا)إمنث(ااالايُبجىامرهثالملقصودامنال طث .

 القصر باملورفي  )نال( م  املورفي  )ما( أو املورفي  )ال(:  (ب)
)مـــث(اأوايــــ)ال(امـــ امـــورفةمالالســـتثنثءا)إال(امـــناصـــوراللقصـــب،ايـــلاأكثـــبااللنفـــيايـــثملورفةمنيا-حنـــثةاويال ةـــون-عـــّداعةلمـــثءاللةلةـــ ا

،اوالايكـــوناهـــذلاللرتكةـــبالجُلَمةلـــّياإالا الالســـتثنثءالملفـــبّ ،اوالاميكـــناوتوعـــها الملوجـــبامـــناأســـثلةباللقصـــباةـــةوعث اولســـترمثال ا
ال الملبلداإيصثاثاإىلاذهنالملتكةلم.،اوسبقاأنايّةنثاأّناللقصبامنال سثلةباللدلل اعةلىاتوكةدام موناللبسث(cx)للكالم

ـــهامـــثا»إذايـــبماســـةبويهاأنا ـــلاأناتةلحـــقا)إال(اهـــواأناتُـــدخلالالســـما اةـــيءاتنفـــياعن ـــهاتـَْب للوجـــهاللـــذياكـــونافةـــهالالســـمامبنزلت
،اوهوايذلكايشرياإىلاأنالملورفةما)إال(اأفثداحصبامثايردا)مـث(اأوا)ال(،اونفـىاأياصـف اأخـبماتترةلـقايـه،اوتـداصـبّحا(cxi)«سولال

،اوعةلىاذلـكاأُطةلـقاعةلـىالملـورفةما)إال(ا ا(cxii)«مرىنا)إال(اللالزمااثالالختصثلايثلشيءادونا ريال»للزركشياهبذلال مبايقوله:ا
ا.(cxiii)لالستثنثءالملفب اأدلةاحصب؛ا نهاتصبايهاحكمامثاتبةلها امثايردال
ا:-عةلةهاوسةلمصةلىاهللاا–ومناللسةثتثتاللقدسة الليتاذكبتافةهثاهذلاللنووامناللقصباتولها

ـٌذايقفـثاُل،امثَّايـَْبفَـٌ ارَأَسـُهاإىلاللّسـمثء ،افـإ ناتـ»وتوله:ا - اإالاجـثَءايـْوَماللق ةثَمـ  ،اوَمةل ـٌكاآخ  اللنـث   ثَل:امثام ناحثكٍماْتُكـُمايـنْيَ
 عمةق )حثكماتكم...اجثءايوماللقةثم (امجةل ا---مجةل اسطحة ا(cxiv)«اأَْلق ه ،اأَْلقثاُلا اَمْهولة اأريرنَياَخبيفث .

نةث،امُثَّال ْحَتَسـَبُه،اإ الالجلّنَّـ ُا»ومثةله:ا - اللـدف ُْؤم ن اعْندياَجزلٌء،اإذلاتـََبْ ُتاَصف ةَُّهام ْناأَْهل 
-مجةلـ اسـطحة اا(cxv)«مثال َرْبديالمل

--لربديالملؤمن...الجلن (امجةل اعمةق ا( 
بول،افـََوللذي»ومنهاتوله:ا - اللَبرـري اأواَكثلبَّْتَمـ  اال ْعَمةلولاوأْيش  اإالاّكثلّشـثّم  ا اَجْنـب   ا(cxvi)نـَْفُناحمّمٍداي َةد ال امثاأنـُْتما اللّنث  

اللّدليّ  ا  )أنتماكثلشثم ...(امجةل اعمةق ا---مجةل اسطحة ا(cxvii)«ذرلو 
)دعـــثءاللكـــثفبينا اضـــالل(امجةلـــ اا---مجةلـــ اســـطحة (cxviii) «...فـــثْدعول،اومـــثاُدعـــثُءاللكـــثف بيَناإالا اَضـــالٍل...» -

 عمةق 
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إنادخولامورفةماللنفيا)مث(اأوا)ال(ام امورفةمالالسـتثنثءا)إال(اعةلـىاللرتكةـباللرمةـقاحصـبال خبـثرا الملبتـدآت،اوخّصـهثاعـنا
حمتــوماآكــدا ريهـثامــنال خبــثر؛الةلت كةــداعةلةهـثالةلمتةلقــياللــذياأنــزلامنزلـ الملنكــبالةلخطــث ،افــثجمليءاللـولردا الحلــديثال ولاأمــبا

لكلاحثكماكـثناتكـمايـنياللنـث ا اللـدنةث؛اإذايةلقـىامـثايةلقـىايـوماللقةثمـ ،ادوناأناتـّلاأحـدامكثنـه،اورمبـثايسـرفالجلمةلـ اتبـلا
للزيـثدةاوللتحويـل:ا)لحلـثكماجـثٍءايـوماللقةثمــ ...(اأناتقـدماوظةفـ الإلخبـثر،الكنهـثايــالاريـباتـؤديا الحلصـباولالختصـثلاداللــ ا

اواأيرداعمقث اوأكثباإيال ث ،اوذلكاهواأناالافرلا ريالجمليء.للبسثل امببلداآخباه
ونـــبما الجلمةلـــ اللســـطحة اللثثنةـــ :ا)مـــثالربـــديالملـــؤمناجـــزلءاإالالجلنـــ (اأوـــثاتنفـــياكـــلاجـــزلءالةلربـــداللـــذياآمـــنامبربـــودال،الةكـــونا

ملــثا الجلنـ امــنانرــةم،افــالاعــنيالسـتحقثتهالجلنــ ،ايــلاالاةــيءا ـريالجلنــ ،افحصــبتالجلنــ ا الجلــزلء،اوك نـهاإطــالثالرنــثناللتخةــلا
رأت،اوالاأذنامسرـت،اوالاخطـباعةلـىاتةلـبايشـب،اكـلاذلـكاجـزلءالةلربـدالملـؤمن،اوتشـبيفث الـه،افقـداُنسـبتاصـف اللربوديـ الةلــذلتا
لإلاةـ اتشــبيفث اوتكبميـث ااــذلالملـؤمن،اولــواكثنــتالجلمةلـ اللرمةقــ :ا)جـزلءاعبــديالملــؤمنالجلنـ (اهــيالملسـتخدم ا اللســةثث؛الكثنــتا

امجةل اخربي ،الةنافةهثاحصباأواتصباأوالختصثلالةلخرب،اوهوامثاالايبتةةهالملبسل.
أمــثا اللتربــرياللقدســياللثثلــثا الجلمةلــ اللســطحة :ا)مــثاأنــتماإالاكثلشــثم ...،امــثاأنــتماإالاكثلبتمــ ...(افــإنال طــث افةــهايتوجــها

والاةــيءا ريمهــث،افحــ االايتوّجــهاللتفكــرياإىلاصــف اإىلالحلصــباولالختصــثل،احصــباللشــثم اوللبتمــ ا اجنــباللبرــرياأواللشــثة،ا
امـناأجـلاللتشـبةها أخـبمالسـتخدمالملبسـلاهـذلال سـةلو ،او ايقـل:ا)أنـتماكثلشـثم ...،اوأنـتمااكثلبتمـ ...(،اإنال طـث ا ايـ ت 

ـبافحسب،اإمنثاجثءالةلتشبةهاولحلصب،افإذلاتةل:اأنتماكثلـ...اسةذهباللتخةلاإىلاصفثتاكثرية؛الةشبهاأنتما ا تةلكـم،الكـنالتُتص 
عةلىاللشثم اأواللبتم ا اللتشبةه؛االبةثناأناللشثم اةيءاالفتالةلنظباوإناكثنتامسـثحتهثاتةلةةلـ امقثرنـ اِبسـماللشـثةاأواللبرـري،ا

الكنهثاولضح ايثرزة،اوأنتماكذلكماينيالرخبين،اوإناكنتماأتةّل .
لجلمةلـ الةلحـديثالرخـب:ا)ومـثادعـثءاللكـثفبيناإالا اضـالل(ااويبنّياأسةلو اللقصبامبـورفةماللنفـيا)مـث(،اومـورفةمالحلصـبا)إال(ا 

ـــّباعةلـــىاضـــاللهاوخطؤـــه،اإذاطةلـــبامـــنهماأنايـــدعول:ا ص 
ُ
أنا ال طـــث اتبكةتـــث اوإفحثمـــث ،اوتثبةـــتافكـــبة،اونفـــيا ريهـــثا اذهـــنالمل

حةـثاإنال ـربالعصـورا)لدعول(اكمثاتشثاون،اوكةفمثاتبيدون،الكنا)مـثادعـثءاللكـثفبيناإالا اضـالل(،افصـرقتهمالحلقةقـ ،امـنا
)لل ــالل(ايقثيــلاللــدعثءاللــذياالافثئــدةامنــه،اوالاهــدياإلجنــثزال،اوالارةــدا اإشثمــه،اذلكــماللــدعثءاللــذياهــوامقصــدكما اذلوا
للوتتاللرصةب،افهوا ايقلاام:ا)دعثءاللكثفبيناضالل(ايثجلمةل اللرمةق الجملبدةامناللنفياولحلصب؛ا وثامجةلـ اخربيـ االاتـؤّديا

 الملســتهدف امــناورلءال طـث ،اإذامثــ افــبثايـنياأنايقــثلااــم:ا)دعـثءاللكــثفبيناضــالل(،اويـني:ا)ومــثادعــثءاللكــثفبيناإالا اللداللـ
ضالل(،امناحةثاإنالجلمةل اللرمةق االاحتصبالملسندا الملسـنداإلةـه،افقـدايتبـثدرالـذهناللسـثم اأناللـدعثءامسـموواأوامبفـوضا

لكـنالجلمةلـ اللسـطحة انفـتاكـلاخـرباتـدايتبـثدرالةلـذهناسـثع السـتخدلمال طـث اكةلمـ ااأوا ريامقبول...او ريالامنالإلخبثرلت،
ا)ضالل(الةكوناهوال ربالملنثسبالةلمبتدأا اأسةلو اللقصبام الملورفةمنيا)مثاواإال(.اا

راويرــداكــّلاذلـــك؛افــالاعجــباأنايســـتثمبال طــث اللقدســيالحلـــولرّياهــذلال ســةلو ا)أســـةلو الحلصــب(ايــنياللربـــداوريــها اإتـــبل
ال لوهة الهاعزاوجّلاوحدال،اوتتمّثلاهذالاللدالل ا اكثريامنال حثديثاللقدسة ،ان خذاعةلىاسبةلاللتمثةل:
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اوَجـلَّ:اَصـَدَثاَعْبـدي،االاإ لـَهاإالاأنـث،اَوأنـثاهللاُا» - اأكـرُب،اوإذلاإذلاتثَلاللَرْبُد:االاإ لـَهاإالاهللا،اوهللاُاأكبَــُب،اتـثل:ايقـوُلاهللاُاعـزَّ
الاإ لــَهاإالاهللااَوْحــَداُل،الاةــبيَكااالاإ لــَهاإالاهللاُاَوْحــَداُل،اتــثل:اَصــَدَثاَعْبــدي،االاإ لــَهاإالاأنــثاَوحــدي،اوإذلاتــثَل:تــثَلاللَرْبــُد:ا

ــُك،اولــُهالحلمــُد،اتــثل:اَصــَدثَا ةْل
ُ
ــُه،اتــثل:اَصــَدَثاَعْبــدي،االاإ لــَهاإالاأنــث،اوالاةــبيَكال،اوإذلاتــثَل:االاإ لــَهاإالاهللا،الــُهالمل ال

ُةْلُك،اولالحلمُد،اواإذلاتثَل:االاإ لَهاإالاهللا،اوالاحْوَلاوالاتـوََّةاإالايـثع ،اتـثل:اَصـَدَثاَعْبـدي،ااَعْبدي،اال
إ لَهاإالاأنث،الالمل

اا(cxix)«الاإ لَهاإالاأنث،اوالاحْوَلاوالاتوََّةاإالا 
اوحنةلةلها الرج:

ا)لإللهاهللا(ا)لإللهاأنث(امجةلتثناعمةقتثنا---مجةلتثناسطحةتثنا«للربد:االاإ لَهاإالاهللا.اللب :االاإ لَهاإالاأنث»توله:ا -
)لإللــهاهللااوحـدال(ا)لإللــها---مجةلتــثناسـطحةتثنا«للربـد:االاإ لــَهاإالاهللاُاَوْحـَداُل.اللــب :االاإ لـَهاإالاأنــثاَوحـدي»وتولـه: -

اأنثاوحدي(امجةلتثناعمةقتثن
---مجةلتـثناسـطحةتثنا«ةبيَكالُه.اللـب :االاإ لـَهاإالاأنـث،اوالاةـبيَكالاللربد:االاإ لَهاإالاهللااَوْحَداُل،ال»وكذلكاتوله:ا -

ا(امجةلتثناعمةقتثن،اوالاةبيَكال(ا)لإللهاأنثَوْحَداُل،الاةبيَكالهُاا)لإللهاهللا
ــــُك،اولالحلمــــ»وتولــــهاأي ــــث :ا - ةْل

ُ
ــــُك،اولــــُهالحلمــــُد.اللــــب :االاإ لــــَهاإالاأنــــث،الالمل ةْل

ُ
مجةلتــــثناا«دُاللربــــد:االاإ لــــَهاإالاهللا،الــــُهالمل

ةْلُك،اولُهالحلمدُاا)لإللهاهللا،---سطحةتثن
ُ
ةْلُك،اولالحلمدُاا(ا)لإللهاأنث،لُهالمل

ُ
ا(امجةلتثناعمةقتثنلالمل

ــــَهاإالاأنــــث،اوالاحــــْوَلاوالاتــــوََّةاإالا »وتولــــه: - ــــَهاإالاهللا،اوالاحــــْوَلاوالاتــــوََّةاإالايــــثع .اللــــب :االاإ ل ــــثناا«للربــــد:االاإ ل مجةلت
ا(امجةلتثناعمةقتثن،اوالاحْوَلاوالاتوََّةاإالا (ا)لإللهاأنث،اوالاحْوَلاوالاتوََّةاإالايثع ا)لإللهاهللا---سطحةتثن

فــــدخولامــــورفةماللنفــــيا)ال(اومــــورفةمالالســــتثنثءا)إال(اعةلــــىالجلمــــلاللســــطحة اآنفــــ اللــــذكباأيــــبزاللوظةقــــ اللداللةــــ الملبجــــّوةامــــنا
فثلربدايقولامؤكـدل احقةقـ العتقـثدالاوإميثنـهايـ نا)الاإلـهاإالاا-عّزاوعال-دلنة اهللااللسةثتثت،اوهياللتوكةداولإلتبلراعةلىاحقةق اوح

هللا(،اولإلتــبلراَيْصــدثاهــذلاللتوكةــدايــثجلول :ا)صــدثاعبــدي،االاإلــهاإالاأنــث(،اوحنــوالاللت كةــدلتالملتوللةــ ايــثملورفةمنياللــدلّلنْياعةلــىا
إالاهللاُاَوْحـَداُل(ااو)الاإ لـَهاإالاهللااَوْحـَداُل،الاةـبيَكالـُه(،او)الاإ لـَهاإالاهللا،الـُهاالتتصثرالملسنداعةلىالملسنداإلةها اتولاللربـد:ا)الاإ لـهَا

ُةْلــُك،اولــُهالحلمــُد(،او)الاإ لــَهاإالاهللا،اوالاحــْوَلاوالاتــوََّةاإالايــثع (ا،افـــثملورفةما)ال(اينفــياأياإلــهاموجــوداعةلــىاوجــهال 
ةلةقــ ،الكــنالمل

داللـــ امةـــثيبةاشثمـــث الةلحقةقـــ اللســـثيق ،اوهـــياأناالاإلـــهاموجـــودايثســـتثنثءاهللااترـــثىل،اوللربـــثرلت:ااإتـــبلنا)إال(امـــ اللنفـــيايـــؤّدياإىل
وحدال،اوالاةبيكاله،اوالاحْوَلاوالاتوَّةاإالايثع،ازلدتات كةـدل اعةلـىات كةـدا اتصـباصـف ال لوهةـ اأواللربوديـ اأوالحلمـداولملةلـكا

نامثّانةلحــفالإلجثيـثتاعةلــىاتةلكـماللت كةــدلتايـإتبلرالحلقةقــ الركـدةا اللســةثتثتاأوالحلـولاوللقــوةااـذلالإللــهاوهـواهللااترــثىل.اومـ
ةْلـُك،اولالحلمـُد(،او)الاإ لـهَا

ُ
اإالاأنـث،اوالاللقدسة :ا)الاإ لَهاإالاأنثاَوحدي(،او)الاإ لَهاإالاأنث،اوالاةبيَكال(،او)الاإ لَهاإالاأنث،الالمل

تخدلمالملــورفةمنياللـــدلّلنْياعةلــىاللقصــباولحلصــباوللتوكةــداولإلتــبلرا)ال(او)إال(،افةلـــواحــْوَلاوالاتــوََّةاإالا (ايث ســةلو انفســه،ايثســ
جـــبدتاللســـةثتثتاللســـثيق امـــنالملـــورفةمنيا)ال(او)إال(املـــثاكثنـــتاتةلكـــماللســـةثتثتاتـــؤّدياللداللـــ الملطةلويـــ ،احنســـباأّنافثجلمةلـــ ا
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ويــلاوللزيــثدة:ا)الاإلــهاإالاهللا(،اوأنالجلمةلــ اللرمةقــ ا)لإللــهاللرمةقــ :ا)لإللــهاهللا(الــةنااــثاتربــرياداللالجلمةلــ اللســطحة ايرــداللتح
اأنث(،االاتؤدياللدالل الليتاتؤديهثالجلمةل اللسطحة :ا)الإلهاإالاأنث(،افثلفبثاجةلّي.

ا
 ثالثا : التوكيد بالقْ 

إىلامجةلـ اسـطحة افهـواتـولالجلمةلـ امـناخربيـ اعمةقـ اذلتاداللـ ايسـريةا،ا(cxx)«لعةلماأناللقسـماتوكةـدالكالمـك»يقولاسةبويه:ا
تكشفاعنادالل ات كةدي ،اإنها ثءايهالتوكةدامجةل اتبتبطاإحدلمهثايث خبمالرتبثاامجةليتاللشبااولجلزلء،ايتكوناأسـةلو اللقسـما

ـــدة ،اوهـــياجــول اللقســـماأوالملقســـماعةلةــه،اويكـــونافةهـــثا الإل ـــث ا(cxxi)مــن:الجلمةلـــ الملؤكّ ـــدة،اوهــيامجةلـــ اللقســـماولجلمةلــ الملؤكَّ
،اومجةلـــ اللقســـماهـــذالاهـــيالملوضـــ اللـــذيايقصـــداتوكةـــدهثا ا(cxxii) (او)للـــالم(،او اللنفـــيالملورفةمـــثنا)مـــث(او)ال(لملورفةمـــثنا)إن

للكالمال ربي،اعةلمثاأنالجلمةل اللقسـمة اتتصـلااحـبو امـ الملقسـمايـه،افقـدايتصـلاللبـثءاأوللـولواأوللتـثء،امثـل:ايـثع،اوهللا،اتـثع،ا
اا(cxxiii) هيانصا اللقسم:الرمبو،اميني،الحلق...أوايثلفرلاحنو:اأتسم،اأحةلف...اأواي لفثظا

 اف ــلامكثنــ اا-صــةلىاهللااعةلةــهاوســةلم–و ــثاجــثءاذكــبالا اللقســما ال حثديــثاللقدســة ادخــوال اعةلــىالجلمةلــ الالمسةــ ا اتولــها
اللصثئماعنداهللااعّزاوجّلاونّصه:

المل ْسـك ا» - ـْناريـ.  اأَْطةَـُباع ْنـَداهللا ام  اللّصـثئ م  ا)---مجةلـ اسـطحة (cxxiv)«َوللّذيانـَْفسـياي ةَـد ال ،اَ ةُْلَفـُ افَـم 
 (مجةل اعمةق ُخةْلَفُ افماللصثئماأطةب

ا»وتوله:ا - ـْناريـ.  اأَْطةَـُباع ْنـَداهللا ايـَـْوَماللق ةثَمـ  ام  اللّصـثئ م  مجةلـ اا(cxxv)«لمل ْسـك افـََوللّذياحممٍَّداي َةد ال ،اَ ةلوُ اَفم 
 (امجةل اعمةق َخةلوُ افماللصثئماأطةب)---سطحة ا

َأْســةَلُماســثَلَمهثاهللاُ،ا»عــنايــيناأســةلماو  فــثراللةلتــنياذكبتــثا اأكثــبامــناحديثــه،احنــو:اا-صــةلىاهللااعةلةــهاوســةلم- امرــبضاكالمــها
اوجــلّا–َوأَمــثاإ يّنا ْاأتةْلهــث،الكــناتثَاــثاهللاُااو  فــثُراَ َفــَباهللاااــث ــنـُْهم»ونّصــه:اا(cxxvi)«-عــزَّ ا«فـَــَواللــّذيانـَْفســياي ةَــد ال ،اإنَـُّهــْماَ َْخةَـــَبام 

ا)هماخري(امجةل اعمةق .---مجةل اسطحة 
ـــْناأْســـةَلماو  فـــثرا»تـــثئال :اا-صـــةلىاهللااعةلةـــهاوســـةلم–فقـــداجـــثءال تـــبوايـــناحـــثيناإىلارســـولاهللااا إمنـــثايثيَرـــَكاُســـبّلُثالحلجـــةجام 

أَرَأَيْـَتاإ ْناكـثَناأْسـةَلماو  فـثرا»يقولـه:اا-صةلىاهللااعةلةهاوسـةلم–ة وم،افبّداعةلةهارسولنثاللكب ؛اوذلكالنتقثصث امنا(cxxvii)«وُمْزيـََن 
بولم..افـََواللّذيانـَْفسياي َةد ال ،اإنَـُّهْماَ َا ٍباَوَأَسداوَ ْطفثَن،اَأخثيولاوَخس  ُهموُمْزيـََن اَخرْيل ام ْناَييناَشةٍماوَ اعثم  نـْ  ا(cxxviii)«ْخةَـَبام 

 اللتـــورلة،اا-صــةلىاهللااعةلةـــهاوســةلم–ومنــهاتولــها اســـؤللاَعطــثءايـــناَيســثراعبـــداهللاايــناعمـــبوايــناللرــثلاعـــناصــف ارســـولاهللاا
ــَفت ه ا اللُقــبآن:ا»ونّصــه:ا اص  َ نِّنهااا َأر َساال  وهللا ،اإنَّــُهاَلَمْوصــوٌ )أي:احممــداعةلةــهاللصــالةاوللســالم(ا اللتّـــْورلة اي ــبَـْرهللا  َ اَك يَااا َأيَاَاااا ال هاانِّ

را  َونَذِّيرا    )هواموصو (امجةل اعمةق .---مجةل اسطحة ا(cxxix)«...اإىلاآخبالحلديثَشاهِّدا  َوم َبشِّّ
ــُداضـثلََّتُهاي ــثلَفالة...»ومنـه:ا - ــْناَأَحــد ُكْما َ  )هللاا---مجةلــ اســطحة (cxxx) «وهللا ،الََلُاأَفْـــبَُحاي تَـْويَــ  اَعْبـد ال ام 

 أفبحايتوي اعبدال...(مجةل اعمةق 
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ــَ ا»ومثةلـه:ا - ْـرَي،اوَكمـثايـَـنْيَاَمكَّ ــَ اومح  الجلَنّـ  ،اَكمـثايـَـنْيَاَمكَّ ـْناَمصــثر و  وللـّذيانـَْفسـياي ةَـد ال ،امــثايـَـنْيَالمل ْصـبلَعنْي ام 
ــري...)---مجةلــ اســطحة ا(cxxxi)«وُيْصــبم (امــثايــنيالملصــبلعنيامــنامصــثروالجلنــ ،اكمــثايــنيامكــ اومح 

 مجةل اعمةق 
نةلحفا ثاسبقاأنالملورفةماللقسميا)للولو(اتداتفبدايثلـدخولاإىلامجةلـ اللقسـما اللربـثرلتاآنفـ اللـذكب،اوأنال مسـثءالملقسـم اهبـثا

كـذلكاوهـيااا-وهـواهللاا-وهـواهللااعـزاوجـل،اوللـذيانفـناحممـدايةـدالا-يردا)للولو(اهي:الففالجلالل ا)هللا(،اوللذيانفسيايةـدال
هللااومنزلتـه،افهـواأعظـماوأف ـلامـنايُقسـمايـه،اإهبثتـث ا مـبامـثاأوانفةـث الشـيامـث،اوتـداأةـثراللبسـولااأمسثءايقسماهبـثاترظةمـث القـدر

عةلةهاصةلولتاهللاا اتسمهاإىلاهللااللذياتكونانفسهاأوانفناحممدايةدالاإةـثرةاإىلالإلتـبلراللتـثمايـب اللـنفناللـيتاخةلقهـث،اويةـدالا
انثصةتهث.

ـلاأنايؤديهـث،افةمـثاوتداأضث اأسةلو اللقسمامنا)للولو(اولالسا ماللذيايةلةهات كةدل اولضحث اعةلىالملرةلوم ال ربي اللـيتايبيـدالملبس 
لــواكثنــتاهــذالالجلمــلاخربيــ اتــداأتــتاعةلــىاحثلتهــثال وىلاتبــلاعمةلةــيتاللتحويــلاواللزيــثدة،امــ اللرةلــماأنامثــ امؤكــدلتاأخــبماتــدا

ةلــوُ افـماللصـثئماأطةـباعنــداهللاامـناريـ.الملسـك(،او)إوــما ةُْلَفـُ اأواخَادخةلـتاعةلـى،امثـلا)الم(الاليتــدلء،او)إناوللـالم(،احنـو:ا)
 خــريامــنهم(،او)إنــهاملوصــو ا اللتــورلةايــبرهللااصــفتها اللقــبآن(،او)عُاأفــبحايتويــ اعبــدالامــناأحــدكما ــداضــثلتهايــثلَفالة(افــزلدا

 للقسماعةلةهثاتوكةدل اعةلىاتوكةد.
 الملنكـباف كـدالـهايـ كثبامـنات كةـد؛اهبـد اإيصـثلاللداللـ امـناورلءاوك ّنالملخثط با اتسمهاتداأنـزلالملتةلقـياأوا ـريالملنكـبامنزلـ

للةــبضالإلخبــثري،افثلصــثئماللــذيالمتنــ اعــناللطرــثماوللشــبل ا ادنةــثامةلةؤــ ايثملةلــذلتاتــدالســتجث المتثــثال ا مــبالاعــّزاوعــالاكــثنا
حتـةجاإىلاللقسـمالترظـةمامكثنـ االيّدالهامناتطمةنثتات جاعةلىاةكلامؤكدلتاتدخلاعةلـىاذلكـماللثـول ا)لجلـزلء(؛اواـذلافقـدال

للصــثئمايــوماللثــول ال عظــم،اومثاإناخــرباللتف ــةلا)أتــولماعةلــىاأتــولم(اســثثاإىلاللت كةــداي ســةلو اللقســماإضــثف اإىلاإناوللــالم؛ا
وصـفاللنـحاحممـداعةلةـهاللصـالةاوللسـالما اللتـورلةالبةثناحقةق ايثتتاكثلشمناولضـح ،االاجمـثلالنكبلوـث.اكمـثاأّنات كةـداخـربا

رهللااصــفثتها اللقــبآناجــثءاأســةلو اللقســماإضــثف اإىلاللــالم،اذلــكاأنانــزولاللتــورلةاكــثناتبــلاآال اللســننيامــنانــزولاللقــبآن،ايــب
ومنالملربو اأنانصولاللتورلةاتدادخةلهثاللتحبيفا ا رياموض ،افةلماالاحُتب اصفثتاللنحالملـذكورةافةـه؛الـذلاوجـباللت كةـدا

يــدواأدىناةــكا انفــنالملخثط ــبايــ ناللكتــثينياوصــفثاللنــحاصــةلىاهللااعةلةــهاوســةلماايــ كثبامــنامؤكــد،االاســةمثاللقســم؛احــ اال
ايصفثتا ثهةل ،ايلامثاجثءا اللتورلةاكثناير ث ا ثانزلا اللقبآن.ا

عُاأفــبحايتويــ اعبــدالامــناأحــدكما ــداضــثلتهايــثلَفالة(،اجــثءات كةــدل امــنالملخثط ــباعةلــىاوأنال ــرباللولتــ اعةلةــهاللقســما امجةلــ :ا)
تم الإلتبلرايربوديتهاع،اولعرتلفهاي نهايةـدالاللةفـبلناوحـدال،اوعـودةالل ـثلاإىلافبحايتوي الملتةلقي،اوتب ةبث الهاي ناللتوي امثاهياإالالل

هثديه،اوأوي اللرثصياإىلامناعصثال،اوهوادلةلاعةلىافبح ال ثلقايتوي اتةلوتهاكمثامثةلهاأسةلو اللتشبةهايفبحـ اعـودةادليـ اأحـدنثا
اللتةقنامناضةثعهثاوعدمارجوعهث.اأواضثلتنثايرد

وعةلةــه؛افإننــثانقــول:اإنادخــولالملورفةمــثتاســثيق اللــذكباعةلــىالجلمةلــ الالمسةــ ا ال حثديــثاللقدســة اتــداتــدمتاوظةفــ اداللةـــ ا
 مقصودة،اسرىاإلةهثالملبسلاسرةث امناأجلاتقد ادالل اإعجثزي ،اترجزالجلملاللرمةق اأناتقدمهثامنا رياتةلكالملورفةمثت.
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i  -اااالمآخذاالتياسجةلتهثاالمدرس االتولةدة اعةلىامنهجاالمدرس االوصفة االبنةوة اةنظر:لاحولالمزةدامناالتفثصةاا

ا،ما2112،ا2،اللرـدد4جمةلـ اجثمرـ اللشـثرت الةلرةلـوماللشـبعة اولإلنسـثنة ،الجملةلـداالتطورات امل اجية وال ظرية لل ظرية التوليدياة   نصاق نارن أيواعثصي،امحدلنارضولن،ا
ا021

ii  -ا, The Hague Mouton 1972 Studies on Semantic in Generative GrammarChomsky Noam, ا 

iii  -75ام.2002،ادلراللشبوث،ا1ااالتوليدية القواعد  ظرية في مقدمةا،جوادامرت ى؛ابثتر:اينظبا 

iv  -اseuil: 1969.p.62 , New York and London Harper and Row, , Cartesian linguisticChomsky Noamا 

v  -ا, p.62, Cartesian linguisticChomsky Noam 

vi  -مســة.،اأيــوامةةلــي،ينظــب:ا.ا99ما.1890ا-هـــا1001،اا1لحلنــث،ا،احممــد،اللبنةويــ ا اللةلســثنةثتا)الحلةلقــ ال وىلا(ا،ادلراللبةــثدالحلديثــ ا،اللــدلراللبة ــثءا،ااا   
 .91،.1895،ا،ادلراجمدالوي،عمثنفقا اللغة ونضايا العربية

vii  -59،ا  فقا اللغة ونضايا العربية ينظب:ا. 

viii  -ومثايردهث.ا75ام،1889اا-هـا1018،اا9،اتبا:اد.اأمحداتتثراعمبا،اعث اللكتبا،اللقثهبةا،اااأسس عل  اللغةمثريوايثيا،ااينظب:ا 

ix  -91،ا  فقا اللغة ينظب:ا. 

x  -59:  فقا اللغةينظب:اا. 

xi  -95،ا1899آ ،اا10،ايةدلد،وجملة القاهرةأيو ؛اعبداللبمحن،اوعمب؛اأمحداتتثر،احمثضبلتا اللةلة ،اا. 
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xii  -احمثضـبلتا اعةلـماللداللـ ا،ادلرااأللْا يةعـونا،انسـةم،ا.ا590م.1899دلراطـال ،اسـوري ،ا،نضاايا أساساية   علا  اللْاانيات احلاديث  للـوعب،امـثزناينظب:ا،

م،ا1809نقةلــهالىلاللربيةــ احممــدامنــدور،ادلراللرةلــمالةلماليــني،اامــنهجاللبحــثا ال د اوللةلةــ ،النســون،امثيةــه،اا.128لاــثم (،)ما.2007،اا1للفــثرل ا،ايــريوتا،اا
 .2/110،ا1888،امنشورلتالجملم اللرةلميا،اجملة لغة الضاد.اومطةلو ؛اأمحد،امصطةل.اللةلسثنةثت،ا99م.2002لهدلءلتاأسبةاد.عبدللبمحنايدوي،ا

xiii  -ومثايردهث.125م،ا2000،ا ادرلس ا اللفكباللةلةوياللرب الحلديث ا،دلرالملربف الجلثمرة ،لالسكندري ،االعربية وعل  اللغة الب يوي خةلةل،احةلمي،اينظبا:ا 

xiv  -لحلمةـد،ادلراللفكـب،ايةــدلد،ا،احتقةـقاحممـداحمةـياللـديناعبـداشار  ابان عقيال علااى ألفياة ابان مالاْهــ(؛اهبـثءاللـديناعبـداهللاايـناعقةـلاللرقةةلـي،ا267ليـناعقةـل)تا
 2/071م،ا0716،ا04ا

 
xv  -الملرـثيناوللبةـثنااإليضاا    علاوم البال اةهـ(؛ال طةباجاللاللديناأيواعبداهللااحممدايناتثضياللق ثةاسرداللديناأ احممداعبداللـبمحن،227ينظب:اللقزويينا)تا،

.اوعبـث ؛ا224م،ا0764،ا0،الملكتبـ اللرصـبي ،ايـريوت،اانقاد وتوجياا-  ال حاو العاري،ا.الملخزومـي؛امهـدي72-72م،ا0711،ا0وللبدي ،دلراللكتـباللرةلمةـ ،اا
 001م،ا2111،ا2دلراللفبتثنالةلنشباوللتوزي ،ال ردن،اا -عل  املعاين -البال ة ف وهنا وأف اهناف لاحسن،ا

xvi  -ومثايردهثا2/204شر  ابن عقيل  ينظب:ليناعقةث،اا 

xvii  -ا2/151،ا1895،ا5،احتقةـــق:اعبـــداللســـالماهـــثروون،اعـــث اللكتـــب،ايـــريوت،ااالكتاااابهــــ(؛اأيـــوايشـــباعمـــبوايـــناعثمـــثنايـــناتنـــرب،ا190ينظـــب:اســـةبويها)تا.
األصاول هــ(،ا519.اليـناللسـبلجا)ت0/105،اعـث اللكتـب،ايـريوت،ا)د.ت(،ا،احتقةقاحممداعبدال ثلقاع ـةم املقتضبهـ(؛اأيواللربث احممداينايزيد،ا297لملربد)ت

الربهاان   هــ(؛ايـدراللـديناحممـدايـناعبـدهللا،ا580للزركشـيا)ت.ا1/259م،ا1855حتقةـقاعبـدالحلسـنياللفتةلـي،امطبرـ اللنرمـثن،اللنجـفال ةـب ،ايةـدلد،اا  ال حو 
راشية الصابان علاى شار  األ اوين علاى هـ(؛احممدايناعةلـي،ا1209للصبثن)ت.ا2/007،ا1890،ا5،ااحتقةقاحممداأيواللف لاإيبلهةم،ادلراللفكباعلوم القرآن 

 1/298دلراإحةثءاللكتباللربية ،اللقثهبة،اا،ألفية ابن مالْ

xviii  -202م،ا0712،ا0،امكتب الملنثر،اللزرتثء،ال ردن،اام اج وصفي حتليلي -  التحليل اللغويعمثيبة؛اخةلةلاأمحد،اا 

xix  -10  م2005،اللقثهبة،امصب،ا2دلراللتوزي اوللنشبالإلسالمة ،اا األراديث القدسيةا 

xx  -ا211األراديث القدسية  ا. 

xxi  -22األراديث القدسية  ا 

xxii  -حديثاللشفثع (اا241األراديث القدسية  ا( 

xxiii  -دال،اوأستةفباهللا،اوأتو اإلةه(سبحثناهللااواحما-صةلىاهللااعةلةهاوسةلم–حديثا)كثبةاتولاللنحاا21األراديث القدسية  ا 

xxiv  -حديثا)للشفثع (اا 214األراديث القدسية  ا 

xxv  -2-0،اسورة ال صرا 

xxvi  -اا 214األراديث القدسية  ا 

xxvii  -حديثا)للشفثع (ا 214األراديث القدسية  ا 

xxviii  -261األراديث القدسية  ا 

xxix  -76األراديث القدسية  ا 

xxx  -76األراديث القدسية  ا 

xxxi  -224األراديث القدسية  ا 

  xxxii-821األراديث القدسية  ا 

  xxxiii-473األراديث القدسية  ا 

  xxxiv-22األراديث القدسية  ا 
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  xxxv-252األراديث القدسية  ا 

  xxxvi-422-428األراديث القدسية  ا 

  xxxvii-22األراديث القدسية  ا 

  xxxviii-252األراديث القدسية  ا 

  xxxix-422-428األراديث القدسية  ا 

  xl-ةل .ااا الجلملاللثاله ال وىلاتقدمال رباعةلىامبتدئهاوجويث ؛التحققاللشبطثن،اومهث:اأوامثاجميءالملبتدأانكبة،اوهثنةهمثاكونال رباةبهامجا 

  xli-حديثا)مثايكونامناللف (ا285األراديث القدسية  ا 

  xlii-(-عةلةهمثاللسالم–حديثا)مثاجثءا اطةلباموسىالالجتمثوايث  باا257األراديث القدسية  ا 

 

  xliii-حديثا)مثاجثءا اأنال شة امناهللااترثىلاول و امنهامناأسبث امةفبةاللذنو (ا17األراديث القدسية  ا 

  xliv-17األراديث القدسية  ا 

  xlv-حديثا)إناأولامثاتثسبايهاللربدايوماللقةثم اهواصالته(.ا832األراديث القدسية  ا 

  xlvi-   ا متهاعشّة اعبف ايثملةفبة(ا-صةلىاهللااعةلةهاوسةلم–حديثا)دعثءاللنحاا872األراديث القدسية 

  xlvii-حديثا)الإلنكثراعةلىالإلسبل ا اللقصثل،اوإمنثاللقصثلامنالجلثين(.ا221األراديث القدسية  ا 

  xlviii-221األراديث القدسية  ا 

  xlix-حديثا)مناأحّبالقثءاهللااأحّباهللاالقثءال(ا298األراديث القدسية  ا 

  l-هــ(؛اأيـواحممـدا728.ااوليـناهشـثمال نصـثريا)ت9/25،اعـث اللكتـب،ايـريوت،ا)د.ت(،اشار  املفصالهـ(اموفقاللدينايرة ايناعةلـي،ا234ينظب:الينايرة ا)تا
 8/221ت(،ا،احتقةقاحمةياللديناعبدالحلمةد،امطبر الملدين،اللقثهبة،ا)د.مغين اللبيب عن كتب األعاريب عبداهللاامجثلاللديناينايوسفايناأمحد،

  li-شر  التصري* على التوضي* على ألفية ابن هـ(؛اخثلدايناعبداهللا،ا807.ال زهبيا)ت2/259،االكتابيسمةهثاللنحثةاللبصبيونا)المالاليتدلء(اينظب:اسةبويه،اا

.اوعنداللكوفةنياولتر ا اجول اتسمامقـدر؛الـذلامسوهـثايــ)الماللقسـم(اأوا1/222ا تصة.اومبلجر ،اجلن امناللرةلمثء،الملكتب اللتجثري اللكربم،ادلراللفكب،ايريوتمالْ  

،احتقةقاحممداحمةيااإلنصاف   مْائل اخلالف بْي الكوفيْي والبصريْيهـ(:اكمثلاللديناأيواللربكثتاعبداللبمحنايناأ اسرةد،ا755)الماللةمني(.اينظب:ال نبثريا)تا

 1/288م،ا1875،ا2لقثهبة،االلديناعبدالحلمةد،امطبر احجثزي،ال

  lii-38م،ا8913،ا4،احتقةقاعبداللفتثحاةةلح،ادلراللشبوث،اجدة،اامعاين احلروفهـ(؛اأيوالحلسناعةلي،ا413للبمثينا)تا. 
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  liii-2/378م،ا8912،ا4،احتقةقاحممداأيواللف لاإيبلهةم،ادلراللفكب،ااالربهان   علوم القرآنهـ(؛ايدراللديناحممدايناعبداهللا،ا793للزركشيا)تا 

  liv-]2للبعد: [. 

  lv-]32فصةلت:[. 

  lvi-8/221،امغين اللبيبينظب:اليناهشثم،اا 

  lvii-252،ا8913،احتقةقاحمموداحممداةثكب،امكتب ال ثجني،اللقثهبة،ادالئل اإلعجازهـ(؛اأيوايكباعبداللقثهبايناعبداللبمحن،ا378لجلبجثينا)تاا 

  lviii-متهايثملةفبة،افكثناإليةلةناذلوالملوتف،اكثرهث امقهورل ا تقرث اي نايُةفبا م احممـداا-صةلىاهللااعةلةهاوسةلم–عبف ادعثاللنحاعشة اا.872األراديث القدسية  ا –
اهللا ا»ف حكاللبسولا ثافرل،افس لهاأصحثيهاعناسـّباضـحكها اذلـك،اف جـثهبمامؤّكـدل اونثفةـث السـتبرثدامثـلاهـذلال ـربافقـثل:ا-صةلولتاهللااعةلةه اإيةلـةَناملّـثاَعةل ـَماأنَّاإّناَعـُدوَّ

ه ،اَوَيْدعواي ث لَ ،اَفَجَرَلاَتُْثواُلاَعةلىارَْأس  اَوَجلَّاَتْدالْسَتجثَ اُدعثئياَوَ َفَبا ُمَّيت،اَأَخَذاللرتف اوللثفبور ،افََ ْضَحَكينامثارَأَْيُتام ْناَجَزع ه اهللَااَعزَّ  سبقاةبحه.ا«لَوْيل 

  lix-ر م(اللْان  نظور،ا.الينامأي:الملةثضبالجملثدلا( 

  lx-(مناجثءافةمناأصةبايسقطحديثا)هول اتبهللااللولد(ايث ا)ا222األراديث القدسية  ا 

  lxi-حديثا)هول اتبهللااللولد(ا222األراديث القدسية  ا 

  lxii-حديثا)إناهللاالةس لاللربدايوماللقةثم اح ايقول:امثامنركاإذلارأيتالملنكباأناتنكبال(ا217األراديث القدسية  ا 

  lxiii-217األراديث القدسية  ا 

  lxiv-حديثا)يقثلايوماللقةثم اردماعةلةهاللسالم:اأخبجايرثاللنثرامناذريتك(ا427األراديث القدسية  ا 

  lxv-421األراديث القدسية  ا 

  lxvi-حديثاللشفثع ا472األراديث القدسية  ا 

  lxvii-نبث (حديثا)إناعبدل اأصث اذنبث افقثل:ارّ اأصبتاذا228األراديث القدسية  ا 

  lxviii-495ااألراديث القدسية  احديثا)يةلقىاللربداريّه.ايقولار اللرزةاله:اأماأكبمك،اوأسّودو،اوأزوجك...مافةقول:اال،افةقول:افإيناأنسثواكمثانسةتين(.اا 

  lxix-حديثا)مثاجثءا اف لاذكباهللااترثىلاوكةلم اللتوحةد(ا28األراديث القدسية  ا 

  lxx-ا)أنن(االْان العرب.اولينامنظور،ا1/185،ااإلنصافينظب:ل نبثري،اا، 

  lxxi-502م،ا1889،ا2دلراللكتباللرةلمة ،ايريوت،البنثن،اااملعج  املفصل   اإلعراب  ول طةب؛اطثهبايوسف،ا،ا)أنن(ا.الْان العربلينامنظور،ااينظب:ا 

  lxxii-احديثا)للشفثع (ا595ا،تشبوناإىلاجهنماك وثاسبل ا، 
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  lxxiii-حديثا)للشفثع ( 599،ااألراديث القدسيةا 

  lxxiv-حديثا)للشفثع ( 507،ااألراديث القدسيةا 

  lxxv-عتقثءاللبمحنامناللنثر.ا 

  lxxvi-احديثا)للشفثع (ا505،ااألراديث القدسيةا، 

  lxxvii-اولكــــنالئتــــولاولكــــنالئتــــولاخةلةــــلاللــــبمحن...اولكــــنالئتــــولاموســــى.»نســــتثينا)لكــــن(ال فةفــــ ا وــــثادخةلــــتاعةلــــىاللفرــــل،اولســــماللفرــــلا اللســــةثتثتاللقدســــة :اا..

ولختةلـفاللبصـبيوناوللكوفةـونا ااترـدا)لكـن(احـب اعطـف،،ا579،ا«ولكناعةلـةكمامبوسـى...ولكناعةلـةكمايرةسـى...ولكناعةلـةكمامبحمـد...»(.او:ا571)ل«حممدل ا

 099-2/090،ااإلنصاف جولزاللرطفاهبثايردالإل ث .الةلمزيداينظب:ال نبثري،

  lxxviii-الختةلـفاللبصـبيوناوللكوفةـونا اجـولزاللرطـفايةلكـنايرـدا9/90،اعـث اللكتـب،ايـريوت،اشار  املفصالهــ(؛اللشـةلاموفـقاللـدين،ا905ينظب:الينايرة )تا.

 اا099-2/090،ااإلنصاف لإل ث .الةلمزيداينظب:ال نبثري،

  lxxix-حديثا)إناأولاللنث ايق ىايوماللقةثم اعةلةه...( 295،ااألراديث القدسيةا 

  lxxx-حديثا)إناأولاللنث ايق ىايوماللقةثم اعةلةه...( 295،ااألراديث القدسيةا 

  lxxxi- احديثا)إناأولاللنث ايق ىايوماللقةثم اعةلةه...( 295،ااألراديث القدسية 

  lxxxii-حديثا)إناأولاللنث ايق ىايوماللقةثم اعةلةه...( 295،ااألراديث القدسيةا 

  lxxxiii-للنث ايق ىايوماللقةثم اعةلةه...(حديثا)إناأولا 295،ااألراديث القدسيةا 

  lxxxiv-حديثا)إناأولاللنث ايق ىايوماللقةثم اعةلةه...( 295،ااألراديث القدسيةا 

  lxxxv-حديثا)مناأحّبالقثءاهللااأحّباهللاالقثءال(ا281،ااألراديث القدسيةا 

  lxxxvi-مناذريتك(أخبجايرثاللنثراا-عةلةهاللسالم–حديثا)يقثلايوماللقةثم اردما 505،ااألراديث القدسيةا 

  lxxxvii-اوليـنايرـة ،ا0/598  ت(احتقةقاحممداعبـدال ـثلقاع ـةم ،اعـث اللكتـب،ايـريوت،ا)د.املقتضب  هـ(؛اأيواللربث احممداينايزيد،ا297ينظب:الملربد،ا)تا.

 .2/95،اشر  املفصل

  lxxxviii-ا.529م،اا1890،احتقةقاحمموداحممداةـثكب،امكتبـ ال ـثجني،اللقـثهبة،ادالئل اإلعجازهـ(؛اأيوايكباعبداللقثهبايناعبداللبمحن،ا051ينظب:الجلبجثين)تا

.ا705  م1891،ا1حتقةــقاأكــبماعثمــثنايوســف،ادلراللبســثل ،ايةــدلد،اامفتااا  العلااوم  هـــ(؛اأيــوايرقــو ايوســفايــناأ ايكــبايــناحممــدايــناعةلــي،ا929وللســكثكي)ت

 .5/108  1890،ا5حتقةقاحممداأيواللف لاإيبلهةم،ادلراللفكب،ااالقرآن  االتقان   علوم هـ(؛ايدراللديناحممدايناعبداهللا،ا580للزركشي)ت
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  lxxxix-اإليضا    علاوم البال اة  هـ(؛ال طةباجاللاللديناأيواعبداهللااحممداليناتثضياللق ثةاسرداللديناأ احممداعبداللبمحناللقزويين،ا558للقزويين)تينظب:اا

  -عل  املعااين-البال ة ف وهنا وأف اهنا.اوعبث ؛اف لاحسن،ا2/508م،ا1857جثمر اطبليةلن،اكةلة اللرتية ،اا،معج  البال ة العربيةطبثن ؛ايدوي،ا.اوا122-125

 .552م،ا1895،ا1دلراللفبتثنالةلنشباوللتوزي ،اا

  xc-85ين،اا 

  xci-24فثطب،اا 

  xcii-21للتوي ،اا 

  xciii-يتصب .ا842-822م،1895يةدلد،ا،الجملم اللرةلمياللربلتي،احنو املعاينلجلولري؛اأمحداعبداللستثر،اينظب:اا 

  xciv-24،ا22فثطب،اا 

  xcv-443-444ادالئل اإلعجاز  لجلبجثين،اا 

  xcvi-35للنثزعثت،اا 

  xcvii-يتصب ا448-442دالئل اإلعجاز  لجلبجثين،اا 

  xcviii-471االبال ة ف وهنا وأف اهنا ينظب:اعبث ،اا 

  xcix-129  اإليضا    علوم البال ة،اللقزويينا 

  c-825اإليضا   ينظب:اا 

  ci-للبقبة155[ا:[ 

  cii-127احنو املعاينلجلولري،اا 

  ciii-509ليناهشثم،الاا 

  civ-177،اجولهباللبال  ا،لاثمشيا.131اإليضا   ينظب:اللقزويين،اا 

  cv-2/129،ااالكتابينظب:اسةبويه،اا. 

  cvi-(حبمتاللظةلماعةلىانفسي)حديث،اا271،احثديثاللقدسة ل ا 

  cvii-(حبمتاللظةلماعةلىانفسي)يثاعبثدياإيناحديثا،ا272،احثديثاللقدسة ل ا 

  cviii-9للزمب،اا 
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  cix-يتصب ا457-444لجلبجثين،ادالئلالإلعجثز،اا 

  cx-ا2/289مغاااااااين اللبياااااااب  .اليـــــــناهشـــــــثم،ا9/105شااااااار  املفصااااااال  .اوليـــــــنايرـــــــة ،ا0/119املقتضاااااااب  .الملـــــــربد،ا0/225،االكتاااااااابينظـــــــب:اســـــــةبويه،اا.

،ا1890،ادلراللكتــباللرةلمةـ ،ايــريوت،البنــثن،اشاار  الرضااي علااى الكافيااةايـنامجــثلاللــدينايـنايوســفايــناهشـثمال نصــثري،اهـــ(؛اأيـواحممــداعبــدهللا999لالسـرتيثدي)ت

 2/221و1/229

  cxi-5/510الكتاب  ا 

  cxii-0/201 االتقان   علوم القرآن للزركشي،اا 

  cxiii-127ااإليضا  للقزويين،اينظبااا. 

  cxiv-حديثا)للتةةلةفا الحلَْةفاوللبةوة(ا،ا179،ااألراديث القدسيةا 

  cxv-احديثا)هول اتبهللااللولد(201،األراديث القدسيةا، 

  cxvi-الاتنبتـثناللشــرب.اولملبتـومامـناللــدول :اللبَّْتَمـ اترـين:الاَنَـ اللنثتؤــ ا اذرلواللّدليّـ امـنادلخــل،اومهـثارتمتـثنا اذرلعةهـث،اوتةــلاللبتمتـثناللةلتـثنا ايــثطناذرلعـياللفـب ،اا
ثالحلمـثراللوحشـيالسـولداعةلـىا اتولئمهاخطوااكّةثت.او اللتهذيب:الملبتومامناللدول اللذيايكوماعةلىاأَْوظ َفت ه ،اكّةثتاصةثرل ،افكـلاولحـدةامنهـثاَرتمـ .اوينرـتاهبـللذيا

 ،امثدةا)رتم(  لْان العربتولئمه.الينامنظور

  cxvii-الم:اأخبجايرثاللنثرامناذريتك(حديثا)يقثلايوماللقةثم اردماعةلةهاللسا508،ااألراديث القدسيةا 

  cxviii-حديثا)يةلقىاعةلىاأهلاللنثرالجلوو(ا057،ااألراديث القدسيةا 

  cxix-حديثا)إذلاتثلاللربد:االاإلهاإالاهللا،ايقولاهللا:اصدثاعبدي(اا20-25،األراديث القدسيةا 

  cxx-5/100،االكتابا 

  cxxi-يـنياللقوسـني.الةلمزيـدااذهباعةلمثءاللربية اإىلاأنامجةل اللقسماتكونامجةل افرةلة اأوالمسة اوفقاتقديبالعذو ،امثل:ا)أتسم(ايثع،اولرمبوا)تسـمي(...لعذو امـثا

،احتقةــقاعبـــداهللااقاارباملهـــ(؛اأيــوالحلســناعةلــيايــنامــؤمن،ا998.اليــناعصـــفور)ت8/81لملفصــل،اشاار   .اليــنايرــة ،085/ا5،ا2/100للكتــث ،ا ينظــب:اســةبويه،ا

،احتقةــق:اأمحــداحممــدارصااق املباااين   شاار  رااروف املعاااينهـــ(؛اأمحــدايــناعبــداللنــور،ا102.الملــثلقي)ت1/200 م،1851للرــثين،ايةــدلد،ا لجلبــورياوصــثحبه،امطبرــ 

،احتقةــقاطــهااجلااا الااداين   رااروف املعااايناهـــ(؛احســنايــناتثســمايــناعبــداهللا،508.اليــناأماتثســمالملــبلدي)ت151م،ا1857مطبرــ ازيــدايــناهثيــت،ادمشــق،ا  ل ــبلا

ومـثاا97،امكتب اجزيبةاللورد،الملنصورة،امصـب.)د.ت(،امجةلـ اللقسـمااجلمل احملتملة لالمسية والفعلية.اةرري؛احممدارزث،ا197،ا100،ا115م،ا1859حمسن،ايةدلد،ا
 يردهث

  cxxii-5/100الكتاب   سةبويه،اا 
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  cxxiii-ومثايردهثا8/80  شر  املفصل لةلمزيد:اينظب:الينايرة ،اا 

  cxxiv-حديثا)للصةثمال،اوأنثاأجزيايه(ا192،ااألراديث القدسيةا 

  cxxv-حديثا)للصةثمال،اوأنثاأجزيايه(ا195،ااألراديث القدسيةا 

  cxxvi-حديثا)أسةلماسثملهثاهللااترثىل( 290،ااألراديث القدسيةا 

  cxxvii-حديثا)أسةلماسثملهثاهللااترثىل( 297،ااألراديث القدسيةا 

  cxxviii-حديثا)أسةلماسثملهثاهللااترثىل( 299ا-297،ااألراديث القدسيةا 

  cxxix-اللتورلة(ا-حديثا)صف اللنحاصةلىاهللااعةلةهاوسةلم 189،ااألراديث القدسيةا  

  cxxx-حديثا)للكربيثءاردلئي،اوللرظم اإزلري( 277،ااألراديث القدسيةا 

  cxxxi-احديثا)للشفثع ( 579،ااألراديث القدسيةا

 

 


