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ملخص البحث

الحمد لله رب العاملني والصالة والسالم عىل سيد 

املرسلني وعىل آله الطيبني الطاهرين وصحبه الغر 

امليامني.

وبعد؛ هذه دراســة نحوية بيانيــة للعوامل اللفظية 

يف ســورة االنفال من القــران الكريم مع ملخص 

وباللغتني العربية واإلنكليزية عىل اننا نأيت بالشاهد 

من سورة االنفال ،ورمبا هناك تعليق بسيط عليه ثم 

نأيت بشواهد أخرى رمبا تكون من الشعر او الكالم 

املأثور وبعض الحكم واالمثال ،وذلك اذا تعذرت 

الدراسة عن االتيان بالشاهد من سورة االنفال لعدم 

وجود ذك الشــاهد وقد تم االستشهاد بايات أخرى 

من ســور أخرى من القران الكريــم لدعم القاعدة 

النحوية التي تم مناقشــتها والتعليق عليها. عىل اننا 

مل نســتطع ذكر جميع ما ذكر من العوامل اللفظية 

واألدوات األخرى املتعلقة باملوضوع ليك ال يطول 

بنا املقام. وقد شــملت الدراسة : التعبري بالفاعلية 

عن اصل املرفوعات ومناقشــة اآلراء التي جاءت 

حولها، ثــم يف عمل الجملة ومنهــا عامل نصب 

املستثنى ، ثم بناء فعل االمر ثم الجوازم ومنها )اٍْن( 

الداخلة عىل الجملتني ثــم النواصب ومنها النفي 

ب )لــن(و )يك( الناصبة ، ثــم املجرورات ومنها 

)الباء( و )يف( و )عن( و)عىل ( و)حتى( والتي تأيت 

ناصبة وجارة بحســب احوالها وما يأيت بعدها ، ثم 

)الــكاف ( و )ِمْن( وزيادتهــا يف الجملة ثم )رّب( 

بعدها موضوع املرفوعات ومنها ) الرافع لخرب إّن( 

و )كأّن( و)الَت( ثم اعامل )ما( املشبهة ب )ليس( 

ثم خامتة للموضوع بينت الدراسة اهم النتائج التي 

توصل اليها الباحث وقامئــة باملصادر واملراجع  

وفهرسة للموضوعات التي شملها البحث .

❊ ❊ ❊
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Research summary:

Praise be to God Lord of the worlds, and 

pleasing and peace be upon the master of 

the worlds and upon his family good and 

pure people and upon his pure compan-

ions.

This is a grammatical study for verbal 

factors in Surat Al-Anfal  from the Holy 

Qur’an in Arabic and Islamic languages, so 

We have to present the witness from Surat 

Al-Anfal and there is a simple comment on 

it and then other witness from poets and 

aphorism, wisdoms and proverbs if the 

study is unable to find a witness from Su-

rat Al-Anfal and then offer witnesses from 

verses of other Surat of the Holy Qur’an to 

support the grammatical rule which  has 

been discussed and commented on if we 

were unable to mention all what have been 

stated from verbal factors and other arti-

cles related to the subject in order no be too 

long. The study has included:- expressing 

by subject cases a bout the raised cases and 

discussing the views came a bout , then in 

the act of  a sentence such as the upright 

of the excluded, then building a command 

verb, then asserts such as )    ( which enters 

on two sentences then the uprights such 

as the negative using )لــن( )يك( , the trac-

tions such asعىل(، )عن(، )يف(، )الباء(  )حتى( 

which comes either up righting or retract-

ing according to the case and what follows 

it, then (الكاف( and )من( and its expansions 

in the sentence; then (رّب( followed by the 

raises such as : the raising of the predict )  

 then the cases , )اّن  ) )  الت ( ) كأّن( of )الخرب

of (  مــا ( when it is similar to ) ليــس (; then 

the conclusion of the study  which explains 

the most important results that have been 

achieved by the research and the researcher 

; the index of the subject matters included 

in the research; and finally a list of sources 

and references. And Allah is the Granter of 

Success.

❊ ❊ ❊
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المقدمة

القران الكريم هو املصدر األول للترشيع اإلسالمي 

وكتاب اللــه الخالد الذي ال يأتيــه الباطل من بني 

يديه وال من خلفه. ومن ذلك قوله تعاىل : )لَّ يَأْتِيِه 

ْن َحِكيٍم  الَْباِطُل ِمن بَنْيِ يََديْــِه َوَل ِمْن َخلِْفِه تَنِزيٌل مِّ

َحِميــد ( فصلت : اية 42. مــن قال به صدق ومن 

حكــم به عدل ومن ُدعي اليه فقد هدي اىل ســواء 

الســبيل وما تركه من جبار اىل قصــم الله ظهره . 

وقد نزل بلغة العرب ، بقوله تعاىل: )إِنَّا أَنَزلَْناُه ُقرْآنًا 

َعَرِبيًّا لََّعلَّكُْم تَْعِقلُوَن )يوسف اية 2 ، وقوله سبحانه: 

لِــَك أَنَزلَْناُه ُقرْآنًا َعَرِبيًّــا َوَصَّْفَنا ِفيِه ِمَن الَْوِعيِد  )َوكََذٰ

لََعلَُّهــْم يَتَُّقوَن أَْو يُْحِدُث لَُهْم ِذكًْرا ( طه : اية )113) 

وقد نزل بلغة قريش ولغة قريش من افصح اللغات . 

يقول صىل الله عليه وسلم : ) انا خيار من خيار من 

خيار بيد اين من قريش( حديث رشيف.

التعريف بسورة النفال	 

تسلسلها يف القران الكريم )8( وعدد آياتها )75( آية 

وعدد كلامتها )1631( كلمة وعدد حروفها )خمسة 

االلف ومائتنان واربعة وتسعون ( حرفا والله اعلم. 

نزلــت يف انفال )1) اهل بــدر وذلك ان النبي صىل 

الله عليه وسلم ملا راى قلة الناس وكراهيتهم للقتال 

فقــال : من قتل قتيالَ فله كذا، ومن ارس اســريا فله 

)1) االنفال : الغنائم ، واحدها :نفل- معاين القرآن – للفراء 

303/1

كــذا، فلام فرغ من اهل بدر ، قام ســعد بن معاذ)2) 

فقال :- يا رســول الله ان نفلت هؤالء ما اســميت 

لهم بقي كثري من املســلمني بغري يشء، فأنزل الله 

 تبارك وتعاىل )قل النفال لله والرسول( االنفال من 

اآلية :1 يصنع فيها ما يشاء فسكتوا ويف انفسهم من 
ذلك كراهية )3)

العوامل اللفظية	 

أول: التعبري بالفاعلية عن اصل املرفوعات

 التعبري  عن الفاعلية  التي هي اصل املرفوعات  ، 

اذ ان الفاعــل  اصل املرفوعات، الن الفاعل اصل 

الجملة الفعلية،  وعامله  اقوى من عامل املبتدأ)4). 

وقد نســب للخليل ان عامل الفاعــل لفظي وهو 

الفعل او شــبهه بخالف املبتدأ الن عامله معنوي 

وهو االبتــداء. والعامل اللفظي اقــوى من العامل 

املعنوي بدليــل انه يزيل حكــم العامل املعنوي 

نقول يف )عمــرو قائم( كان عمرو قامئاً  )وان عمراً 

قائــٌم( وتقول :-) ظننت عمراً قامئــا وهنا يتبني ان 

عامل الفاعل اقوى ألنه لفظي )5)لكن سيبويه يشري 

اىل ان املبتدأ اصل املرفوعات ، اذ قال يف الكتاب 

)2) هو ســيد االوس وشــهد بدرا واحدا ، واستشهد زمن 

الخنــدق فقال فيه النبي صىل الله عليه وســلم اهتز عرش 

الرحمن مبوت سعد إبن معاذ

)3) معاين القران الكريم للفرّاء ص303/1

)4) ينظر رشح الفريد وحاشــية العصام عيل الجامي 13-

14 ورشح الكافية للعصام 2٩

)5) ينظر شذور الذهب ص155. وهمع الهوامع : ٩3/1
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:) اعلم ان االسم اول أحواله االبتداء( )1) وقد وجه 

السيوطي ) كالم ســيبويه( بانه مبتدأ به يف الكالم ، 

وأنه ال يزول عنه االبتداء وان تأخر عىل العكس من 

الفاعل اذ تزول فاعليته اذا تقدم وأنه عامل ومعمول، 
والفاعل معمول ال غري )2)

ثانياً: يف عمل الجملة

عامل نصب املستثنى	 

ذهــب املربد والزجــاج وبعــض الكوفيني اىل ان 

عامل املســتثنى هــو )االّ( لقيام معنى االســتثناء 

بهــا، والعامل هو ما يتقوم بــه املعنى املفيض اي 

املطلوب ، ولكونها نائبة عن )اســتثنى( كام أناب 

عن ) انادي( بأحرف النداء، وقد نقل عن الكســايئ 

انه قال :- امنا نصب املســتثنى الن تأويله :-) قام 

القــوم اال ان زيداً مل يقم ( ونقل عنه اي الكســايئ 

انه قال :- ينتصب املستثنى النه يشبه املفعول به، 

ومن شــواهده قوله تعاىل :-« )لُِيِحقَّ الَْحقَّ َويُْبِطَل 

الَْباِطَل َولَْو كَرَِه الُْمْجرُِموَن( )8( االنفال : اية 8

اذ وردت كلمــة )املجرمون( فاعال وهذا عىل رأي 

من قال ان الفاعل اصل املرفوعات )وليحق الحق( 
أي وعده )ويبطل الباطل( أي كيد الكافرين )3)

وشــاهد اخر من القــران الكريم قولــه تعاىل »َوَما 

النَّــْرُ إِلَّ ِمْن ِعنِد اللَِّه إِنَّ اللََّه َعِزيٌز َحِكيم(االنفال: 

اية 10 ، الواو : اســتثنائية ، ما حرف نفي ، )النرص( 

)1) الكتاب :-7/1

)2) ينظر همع الهوامع ٩3/1

)3) إعراب القران للنحاس 177/2.

مبتــدأ مرفــوع بالضمة  وهذا عــىل رأي من جعل 
املبتدأ اصل املرفوعات )4)

وذهب الفراء ومــن تابعه من الكوفيني اىل ان )االّ( 

مركبة مــن )ان( و)ال( ثم خففت )اْن( وأدغمت ب 

)ال( فنصب فيها يف اإليجاب باعتبار )ان( وعطفوا 
مبا يف النفي اعتباراً ب )ال ( )5)

اما البرصيــون :-فعامل نصب املســتثنى عندهم 

قولهــم :) العامل فيه الفعل املتقدم او معنى الفعل 

يتوسط )اال( النه يتعلق بالفعل من معنى ، وهو جزء 

مام نسب اليه الفعل وقد جاء بعد متام الكالم فشابه 

املفعــول به )6) ومن شــواهد القــران الكريم قوله 

تعاىل:-) َوَمن يَُولِِّهْم يَْوَمِئٍذ ُدبُرَُه إِلَّ ُمَتَحرًِّفا لِِّقَتاٍل أَْو 

َن اللَِّه َوَمأَْواُه َجَهنَُّم  ُمَتَحيِّزًا إَِلٰ ِفَئٍة َفَقْد بَاَء ِبَغَضٍب مِّ

( األنفال :من اآلية 16 َوِبْئَس الَْمِصريُ

يجــوز يف )ااّل( ان تكون اداة حــرص لتقدم النهي 

)ومتحرفاً( حاالَ، ويجوز ان تكون )ااّل( اداة استثناء 

و)متحرفاً( مستثنى من ضمري املؤمنني )7) يف قوله 

تعاىل : )يا ايها الذين امنوا( االنفال من االية 16.

)4) إعــراب القران الكريم د محمــد محمود القايض ص 

253

)5) ينظــر اإلنصــاف يف مســائل الخــالف :- 1/212، 

واإليضــاح يف رشح املفصــل 1/36 ورشح الكافيــة يف 

النحو للريض 216/1

)6) االيضاح يف رشح املفصل :-361، وينظر الكافية يف 

النحو للريض :-226/1

)7) إعراب القران محي الدين الدرويش3 /133
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ثالثاً: بناء فعل المر

االمر :- هو اســتدعاء الفعل بصيغة مخصوصة مع 

علو الرتبة، اما علو الرتبة فان اصحاب املعاين قالوا: 

االمر ملن دونك ، والطلب واملســاءلة ملن فوقك 

كقولك للملك ) آجرين(، واذا وجهت هذه الصيغة 

اىل الله سبحانه وتعاىل سميت دعاء فتقول )اللهم 

ارحمني( ولألمر صيغتان ، احداهام للمواجهة وهي 

)إفعــل ( ، والثانية للغائب وهــي )ليفعل( )1) االمر 

مبني الن األفعال كلهــا مبنية موقوفة االخر ، وامنا 

اعــرب الفعل املضارع منها مبا يف اوله من الزوائد 

األربع ، وكينونته عىل صيغة مضارع بها االسم ،فإذا 

انتزعنا حرف املضارعة من اوله فقلنا مثالً) إذهْب، 

إرضْب( تتغري الصورة التي صار عليها االســم فعاد 
اىل اصله من البناء مصاحباً للحالة االوىل )2)

-ومن شــواهد قوله تعاىل ) َواتَُّقوا ِفْتَنــًة لَّ تُِصيَبَّ 

ًة َواْعلَُموا أَنَّ اللََّه َشــِديُد  الَِّذيَن ظَلَُمــوا ِمنكُْم َخاصَّ

الِْعَقاِب( االنفال )اية 25 ( )واتقوا (  )فعل امر( وفيه 
طرف من الجزاء وان كان مبنياَ )3)

ٍة َوِمن  ا اْسَتطَْعُتم مِّن ُقوَّ وا لَُهم مَّ وقوله تعاىل:- )َوأَِعدُّ

بَاِط الَْخْيِل تُرِْهُبوَن ِبِه َعــُدوَّ اللَِّه َوَعُدوَّكُْم َوآَخِريَن  رِّ

ِمن ُدونِِهْم َل تَْعلَُمونَُهــُم اللَُّه يَْعلَُمُهْم َوَما تُنِفُقوا ِمن 

ٍء يِف َســِبيِل اللَِّه يَُوفَّ إِلَْيكُْم َوأَنُتْم َل تُظْلَُموَن(  َشْ

)1) ينظر امايل ابن الشجريي:-1/410، واملعجم املفصل 

يف علوم اللغة 103/1.

)2) ينظر رشح املفصل البن يعيش :-6/60و 61

)3)  معاين القران للفراء 213/1

االنفال اية 60 )اعدوا( فعل امر والواو فاعل )4) يف 

الحروف العاملة .

الجوازم	 

إْن:

وهي الداخلة عىل فعلني ، او فعل وجملة اســمية 

،وهي حرف بال خالف بني النحويني ، اما ســواها 

من أدوات الرشط اما اســم ، وأما مــا اختلف فيه 

النحويون نحو :)مهام(و )حيثام( و) اذ ما( ف )إْن( 
اصل أدوات الرشط وأم بابها )5)

ويجــب ان يتقــدم الفعل عىل الجملة االســمية ، 

واملتصل بهــا يجب ان يكون فعــالً ، لكن بعض 

النحاة قالوا بجواز تقديم االسم يف )إن( دون غريها 

من األدوات الجازمة نحو:-)إْن عيلٌّ أتاين آته( ألنها 

األصــل يف األدوات الجازمة كــام ذكر قبل قليل ، 

وقد ذكرنا ايضا انها اصل األدوات الجازمة واألصل 

يترصف مبا ال يترصف غريه من الفروع.

وذكر ســيبويه :-)وامنا أجازوا تقديم االسم يف )إْن( 

إلنهــا ام الجزاء وال تــزول عنه وكان هــذا منها كام 

 كان يف الــف االســتفهام مــامل يجــز يف الحروف 

االخرى ()6) وهنا يكون الفعل مقدراً بعدها نحو:-)إْن 

)4)  إعــراب القران الكريم وبيانه محــي الدين الدرويش 

املجلد الثالث ص 162

)5) ينظر الكتاب :-435/1 واملقتضب 218

)6) ينظر الكتاب :-134/1 واألصول البن الرّساج 204/1 

ورشح الريض عىل الكافية 254/2
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عيٌل قام قمُت( والتقدير هنا إْن قام عيل قمت )1) ومن 

شــواهدها يف قوله تعاىل)إِن تَْســَتْفِتُحوا َفَقْد َجاءَكُُم 

الَْفْتُح َوإِن تَنَتُهوا َفُهَو َخرْيٌ لَّكُــْم  َوإِن تَُعوُدوا نَُعْد َولَن 

 تُْغِنَي َعنكُْم ِفَئُتكُْم َشْيًئا َولَْو كَُثَْت َوأَنَّ اللََّه َمَع الُْمْؤِمِننَي)

األنفال أية 1٩.

اذا جاء الرشط فعال والجزاء جملة فعلية فعلها ماٍض 

مســبوق بقد ،والثانية يف فعل الرشط انتهوا مجزوم 

بحذف النون وجوابه جملة اسمية )فهو خري لكم(.

ــلِْم  وشــاهد اخر :-قوله تعاىل :-) َوإِن َجَنُحوا لِلسَّ

ــِميُع الَْعلِيُم ) َفاْجَنْح لََها َوتََوكَّْل َعَل اللَِّه إِنَُّه ُهَو السَّ

األنفال ايه 61 ، ففعل الرشط جنحوا مجزوم بحذف 

النــون وجوابه جملة فعلية دخلت عليها الفاء وهي 

رابطة للرشط.

وقوله تعاىل )إِن تَْســَتْفِتُحوا َفَقْد َجاءَكُُم الَْفْتُح َوإِن 

تَنَتُهــوا َفُهَو َخرْيٌ لَّكُْم( )تستفتحوا( فعل الرشط )فقد 

جاء الفتــح جوابه ،) ان تنتهوا( فعل الرشط وجوابه 

فهو خري لكم. جملة اسمية

لِْم َفاْجَنْح لََها( االنفال  قوله تعاىل:- )َوإِن َجَنُحوا لِلسَّ

اية 61 ، ان شئت جعلت لها كناية عن السلم مؤنثة 

وان شئت جعلته للفعلة )2).

النواصب	 

النفي بـ )لن(

األداة )لن( هي للنفي واالســتقبال والنصب ، ومل 

يعدها النحاة للتأبيد بل لتوكيد النفي ..لقوله تعاىل 

)1) ينظر :-رشح الريض 254/2

)2) معاين القران للفرّاء 313/1

)َفلَْن أَبْــَرَح اأْلَْرَض َحتَّٰى يَأَْذَن ِل أَِب أَْو يَْحكَُم اللَُّه 

ِل َوُهَو َخرْيُ الَْحاِكِمنَي(يوســف أية 80  فلو كانت 
لتأييد النفي ملا قيدت )3)

أمــا الزمخرشي يف امنوذجه فقــد ذهب انها لتأبيد 

النفي وحمله عــىل ذلك القول اعتقاده اســتحالة 

رؤية الله سبحانه وتعاىل ملوىس عليه السالم)4) )لن 

تراين ( األعراف:-أية 134.

ونسب ابن هشام للزمخرشي بانها تفيد تأكيد النفي 

وتأبيــده وذلك لقوله تعاىل :-) إِنَّ الَِّذيَن تَْدُعوَن ِمن 

 ُدوِن اللَّــِه لَــن يَْخلُُقوا ُذبَابًا َولَــِو اْجَتَمُعوا لَُه( الحج 

أيــة 73.كأنــه قال محــال ان يخلقــوا ذبابة لعدم 

استطاعتهم عىل ذلك الخلق وهذا ال يكون اال عىل 

وجه التأبيد .

اما الريض فقد جعلها لنفي املســتقبل نفياً مؤكداً 

وليست لدوام التأبيد )5)، اما عند اغلب النحويني انها 

حرف نفي يختص باملضارع وتخلصه لالســتقبال 
وتنصبه فهي ال تقيد تأبيد النفي وال تأكيده )6)

ومن شــواهدها يف القران الكريــم قوله تعاىل :-) 

إِن تَْســَتْفِتُحوا َفَقْد َجاءَكُــُم الَْفْتــُح َوإِن تَنَتُهوا َفُهَو 

َخرْيٌ لَّكُــْم َوإِن تَُعوُدوا نَُعْد َولَن تُْغِنــَي َعنكُْم ِفَئُتكُْم 

)3) إعراب القران للنحاس ،341/2

)4) ينظــر الكشــاف 103/4 واالمنــوذج :-102 ،رشح 

املفصل 37

)5)  رشح الريض عىل الكافية 35/2

)6)  ينظــر :-الكتــاب 305/2، واملقتضــب 6/2 وهمع 

الهوامع 4/2
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 َشــْيًئا َولَْو كَُثَْت َوأَنَّ اللََّه َمَع الُْمْؤِمِننَي( األنفال من 

اآليــة: 1٩ اذ جاءت )لن( هنا حرف نفي ونصب إذ 

نفت الــكالم ونصبته )ولن تغني( عطف و )فئتكم( 

فاعل تغني املنصوب ب )لن()1).

يك:

انها ناصبة بنفسها يف جميع استعامالتها مثل )أن(، 

فــان جاءت )ما( بعدها فان ما زائــدة وأما بدل من 

يك( وأما توكيد ل)يك( النها مبعنى واحد )2). وكام 

جاء يف البيت اآليت :-

ارت لكيام ان تطري بقرب
فترتكها شناً وبيداء بلقع )3(

واملختار يف كتاب اإلنصاف انها توكيد وان جاءت 

امليم بعدها )4) مل نجد قي ســورة األنفال شــاهدا 

لها لــذا آثرنا ان نايت الشــاهد من غريهــا للفائدة 

ْنَها َوطًَرا  كام يف قوله تعــاىل:- )َفلَامَّ َقَضٰ َزيْــٌد مِّ

ْجَناكََهــا لَِكْ َل يَكُوَن َعــَل الُْمْؤِمِننَي َحَرٌج يِف  َزوَّ

أَْزَواجِ أَْدِعَيائِِهــْم إَِذا َقَضْوا ِمْنُهنَّ َوطًَرا َوكَاَن أَْمُر اللَِّه 

َمْفُعوًل( األحزاب من اآلية 37 ، ومن شواهدها قوله 

تعاىل:- )ليك ال يكــون ( اذ ان )يك( دخلت عىل 

الفعل املضارع )يكون( فنصبته مع ان هناك فاصال 

)1)  إعراب القران وبيانه محي الدين الدرويش ص117

)2) ينظر الكافية 23٩/2 ومغني اللبيب 1/1٩٩

)3) هذا البيت من شــواهد ابــن يعيش يف املفصل ٩2/8 

وابن هشــام يف مغني اللبيب ٩5/1، وأوضح املســالك 

151/4

)4) اإلنصاف يف مسائل الخالف 475،474/2

بينها وهو )ال النافية(  وشاهد اخر قوله تعاىل :-)َقْد 

َعلِْمَنــا َما َفرَْضَنــا َعلَْيِهْم يِف أَْزَواِجِهــْم َوَما َملَكَْت 

أَْيَانُُهْم لِكَْيَل يَكُوَن َعلَْيَك َحــَرٌج َوكَاَن اللَُّه َغُفوًرا 

رَِّحيــاًم ( األحزاب من اآليــة 50 ، وهكذا نجد ان 

)يك( قد نصبت املضارع )يكــون( مع انها  كانت 

مسبوقة بالالم ومنتهية ب )ال(.

املجرورات	 

الباء:

لقد عد النحويون :- ان الباء لإللصاق ،وان تعددت 

معانيهــا وقيــل ان البــاء تالصق الفعــل وتوصله 

مبجروره

واملراد باإللصاق مجرد االرتباط فقي قولنا )مررت 

بزيد( واملرور ارتباط بزيد كاملــه ارتباط باملكان 

القريب منــه ، وذهب ابــن الحاجــب اىل ان باء 

االلصاق هي باء القسم )5).

اما سيبويه فقد اقترص عىل ان الباء معناها االلصاق 

فقال: ) وباء الجر امنا هي لإللصاق وذلك كقولك 

) رضبت زيدا بالســوط (اي ألصقــَت رضبك اياه 

بالسوِط ()6).

ومنهــم من يــرى ان الباء تتعــدد معانيهــا ومنها 

اإللصاق، وقد ذكر ابن هشــام يف املغني ان للباء 

عنده أربعة عــرش معنى اولها االلصــاق )7)، ومن 

)5) ينظر رشح الريض عىل الكافية : 327/2

)6) الكتاب 217/4، وينظــر رشح ابن يعيش 22/8 ينظر 

مغني  اللبيب 106/1

)7) ينظر مغني اللبيب 106/1
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الذين اعتربوا االلصاق معنى مــن معاين الباء ابن 

النجــار يف كتابــه الكوكب املنــري )1) ومن معاين 

الباء ) التعدية( وتسمى باء النقل وهي القامئة مقام 

الهمزة يف تصيري الفاعل مفعوالً به نحو قوله تعاىل 

:-) ذهــب الله بنورهم( البقرة  أية 17، وقرئ بالشاذ 

)أذهــب الله نورهم( ومن معانيها االســتعانة وهي 

الداخلــة عىل آلة الفعل ، نحــو :- )كتبت بالقلم(. 

ومــن معانيها الســببية والتعليلية، فالســببية كقوله 

تعــاىل :- )فكالً أخذنا بذنبــه( العنكبوت أية 160 

َن الَِّذيَن َهاُدوا  والتعليلية )2) كقوله تعاىل : )َفِبظُلٍْم مِّ

ِهْم َعن َسِبيِل  َحرَّْمَنا َعلَْيِهْم طَيَِّباٍت أُِحلَّْت لَُهْم َوِبَصدِّ

اللَِّه كَِثريًا( النساء أية 160.

لَِك  ومن الشواهد يف سورة األنفال قوله تعاىل:- ) َذٰ

ًا نِّْعَمًة أَنَْعَمَهــا َعَلٰ َقْوٍم َحتَّٰى  ِبأَنَّ اللََّه لَْم يَــُك ُمَغريِّ

ُوا َما ِبأَنُفِســِهْم َوأَنَّ اللََّه َســِميٌع َعلِيٌم( األنفال  يَُغــريِّ

أيــة 53، هنا نجد ان الباء قــد دخلت عىل ان وما 

بعدها والجملة يف محل جر ودخلت عىل انفسهم، 

وشــاهد اخر هو قوله تعــاىل :-) َوإِْذ يَِعُدكُــُم اللَُّه 

وَن أَنَّ َغرْيَ َذاِت  إِْحــَدى الطَّائَِفَتنْيِ أَنََّهــا لَكُْم َوتَــَودُّ

ْوكَِة تَكُوُن لَكُْم َويُِريُد اللَُّه أَن يُِحقَّ الَْحقَّ ِبكَلِاَمتِِه  الشَّ

َويَْقطَــَع َداِبَر الْكَاِفِريــَن( األنفال من اآلية 8 دخلت 

الباء عىل كلامته وقد جرته.

)1) ينظر :-الكوكب املنري1/ 268/267

)2)  ينظر معاين الحروف للرّماين ص35 ، ومغني اللبيب 

106 ورشح الكوكب املنري 267/1 .

يف:

هــو احد حــروف الجر املعروفــة وال خالف يف 

ذلك عند النحويني ، لكــن الكوفيني ذهبوا اىل ان 

من معــاين ) يف( هو عىل واســتدلوا بقوله تعاىل 

)َوأَلَُصلَِّبنَّكُْم يِف ُجُذوعِ النَّْخِل ( سورة طه :-أية 71، 

اي عىل جذوع النخل وهو ما ذهب اليه ابن هشــام 

يف املغنــي )3) اما عند البرصيــني فان حرف الجر 
)يف( عىل اصلها من الظرفية )4)

نَْيا َوُهم  ومن شواهده قوله تعاىل )إِْذ أَنُتم ِبالُْعْدَوِة الدُّ

ِبالُْعْدَوِة الُْقْصَوٰى َوالرَّكُْب أَْسَفَل ِمنكُْم َولَْو تََواَعدتُّْم 

َلْخَتلَْفُتــْم يِف الِْميَعاِد َولَِٰكن لَِّيْقــِيَ اللَُّه أَْمًرا كَاَن 

َمْفُعــوًل لَِّيْهلَِك َمْن َهلََك َعن بَيَِّنــٍة َويَْحَيٰى َمْن َحيَّ 

َعن بَيَِّنٍة َوإِنَّ اللََّه لََسِميٌع َعلِيٌم ( األنفال من اآلية 42، 

والركب أســفل منكم يعني ابا سفيان والعري وكانوا 

عىل شــاطئ البحر )5) وقوله تعاىل )َوإِْذ يُِريكُُموُهْم 

إِِذ الَْتَقْيُتــْم يِف أَْعُيِنكُــْم َقلِيًل َويَُقلِّلُكُــْم يِف أَْعُيِنِهْم 

لَِيْقِيَ اللَُّه أَْمًرا كَاَن َمْفُعوًل َوإَِل اللَِّه تُرَْجُع اأْلُُموُر) 

األنفال أيــة 44 ،)اذ يريكموهــم ( عطف عىل اذ 

االوىل وجمعــت الواو مع ميم الجمع مع املضمر 

الن املضمر يرد املحذوفات اىل أصولها)6).

)3) ينظــر الخصائص البن جنــي 307/2، ومغني اللبيب 

183/1

)4) ينظر معاين الحروف للرّماين ٩6، والجنى الداين 251

)5) معاين القران للفرّاء :-1/30٩

)6) صحيــح مســلم :-805/2 وقــد وردت لفظة اخرى 

)صومي عنها(
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عن:

ذهــب البرصيون ان: )عــن( للمجــاوزة وفرسوا 

)وين عن الــيء ( اي تجــاوزه ،ومل يدخل فيه ، 

امــا )ويَن فيه( اذا دخل فقــد ورد تعدية ) َوين( ب 

)عن( معروف ، وهناك فرق بني ) َوين عنه( و )َوين 

فيه( ففي االوىل جــاوزه اي تعداه ومل يدخل فيه ، 

ويف الثانيــة دخل فيه وفرت عنه ، امــا ابن مالك :- 

فقد زاد عىل ذلك بالبدلية واستدل بقوله تعاىل: ) ل 

تجزي نفٌس عن نفٍس شــيئاً( البقرة :اآلية 123 ،اي 

ال تجري نفس بدل نفــس ويف الحديث الصحيح 

)صومي عن امك)1) اي بدل امك )2) ،ومن شواهده 

قوله تعاىل:-) يَْســأَلُونََك َعِن اأْلَنَفــاِل 	 ُقِل اأْلَنَفاُل 

ُســوِل 	 َفاتَُّقوا اللَّــَه َوأَْصلُِحوا َذاَت بَْيِنكُْم 	  لِلَِّه َوالرَّ

ْؤِمِننَي (، وشاهد اخر  َوأَِطيُعوا اللََّه َوَرُسولَُه إِن كُنُتم مُّ

قوله تعاىل :-)ول تولوا عنه وانتم تسمعون (األنفال 

من اآلية 20.

عل:

ال خالف بني النحويني ان )عىل( حرف جر ، وذهب 

ابــن دريد يف الجمهرة وابــن عقيل يف رشحه عىل 

الفيــة ابن مالك ، وابن جنــي يف الخصائص وابن 

هشام يف مغني اللبيب :- اىل ان حرف الجر )عىل( 

يــأيت مبعنى )عن( وهــي للمجــاوزة )3) ،وكذلك 

)1) ينظر :همع الهوامع 302، وجواهر األدب :1٩5

)2) ينظر مشكل اعراب القران للقييس 316/1

)3) ينظــر جمهــرة اللغــة 251/2، والخصائص 311/2 

،ومغني اللبيب 154/1 ورشح ابن عقيل :-٩5/2

السيوطي قال : هي مبعنى )عن( اي للمجاوزة )4)

واستدلوا بقول الشاعر:

اذا رضيت عيّل بنو قشري
لعمر الله اعجبني رضاها)5(

اي اذا رضيــت عني ،الن األصل يف الفعل )ريض( 
ان يتعدى ب )عن( ال بــ ) عىل()6)

والدليل قوله تعاىل )ريض اللٌه عنهم ورضوا عنهم( 

املائدة : اآلية 11٩ ، ويرى الكســايئ ان )رضيت(

حمل عىل نقيضه وهو )سخطت(تتعدى ب)عىل( 

كام يتعدى )ُمسِخط( ويحتمل ان يكون رضيت قد 

ضمن معنى )عطفت( او )أقبلت( ،ويرى الدماميني 

ان قول الكســايئ اقوى الن ســيبويه ســلك هذا 

املسلك يف املصادر كقوله قالوا يف كذا كام قالوا 

يف كذا وكذا واحدهام ضد األخر)7) ،ومن شواهده 

من القرآن الكريــم قوله تعاىل )زادتهم إياناً وعل 

ربهم يتوكلون( األنفال أية 20 ،وشــاهد اخر قوله 

ْنُه َويَُنزُِّل َعلَْيكُم  يكُُم النَُّعاَس أََمَنًة مِّ تعاىل :-) إِْذ يَُغشِّ

َركُم ِبِه َويُْذِهــَب َعنكُْم ِرْجَز  ــاَمِء َمــاًء لُِّيطَهِّ َن السَّ مِّ

ــْيطَاِن َولِرَيِْبَط َعَلٰ ُقلُوِبكُْم َويَُثبِّــَت ِبِه اأْلَْقَداَم )  الشَّ

األنفال من اآلية 11.

)4) ينظر:- همع الهوامع للسيوطي 28/2

)5) البيت يف املدح للخفيف العقييل وهو من شواهد ابن 

جني 311/2 وابن الشجريي يف اماليه 2/26٩ 

)6)   رشح ابن هشام : 248 ورشح السيوطي 28/2

)7)   املحتســب البن جنــي52/1، ينظر مغنــي اللبيب 

154/1 ورشح الترصيح عىل التوضيح 14/2
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حتى:

تأيت ناصبة وتأيت جارة وحســب ما يرد بعدها ،وقد 

ذهب سيبويه يف منع دخول )حتى( عىل الضمري اذ 

ال يجوز )حتاه( )1) ونسب اىل ايب العباس املربد انه 

يرى اضافة ما منعه سيبويه إضافته اىل املضمر وال 

مينع منهــا اذا كان مجروراً )حتاه( و)حتاك( )2) وقد 

أجاز الكوفيــون دخولها عىل الضمري وكام ورد يف 

قول الشاعر :-

أتت حتاك تقتصد كل قبح
ترجي مثل انها ل تخيب )3(

امــا الجمهور فحملوه عىل الرضورة او الشــذوذ )4) 

،وشــاهده من القران الكريم قوله تعــاىل:-) َما كَاَن 

لَِنِبيٍّ أَن يَكُوَن لَُه أَْسَٰى َحتَّٰى يُْثِخَن يِف اأْلَرِْض تُِريُدوَن 

نَْيا َواللَُّه يُِريُد اْلِخــرََة َواللَُّه َعِزيٌز َحِكيٌم  )  َعــرََض الدُّ

األنفال من اآلية 67 ،وشاهد اخر وهو قوله تعاىل )إِنَّ 

الَِّذيَن آَمُنوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا ِبأَْمَوالِِهْم َوأَنُفِسِهْم يِف 

نََرُوا أُولَِٰئَك بَْعُضُهْم أَْولَِياُء  َســِبيِل اللَِّه َوالَِّذيَن آَووا وَّ

بَْعٍض َوالَِّذيــَن آَمُنوا َولَْم يَُهاِجُروا َما لَكُم مِّن َوَليَِتِهم 

يِن  ٍء َحتَّٰى يَُهاِجُروا َوإِِن اْســَتنَرُوكُْم يِف الدِّ مِّن َشْ

يَثاٌق َواللَُّه  َفَعلَْيكُُم النَّْرُ إِلَّ َعَلٰ َقْوٍم بَْيَنكُْم َوبَْيَنُهم مِّ

ِبَا تَْعَملُوَن بَِصريٌ ( األنفال أية 72.

)1) ينظر الكتاب ٩6/1

)2) ينظر :-رشح الوافية ٩4، ومغني اللبيب 131/1

)3) البيت بال نســبه وهو من شواهد مغني اللبيب 131/1 

وهمع الهوامع 23/2

)4) ينظر املفصل 16/2، ومغني اللبيب 132/1

الكاف:

ذهب بعــض النحويــني اىل ان )الكاف(قد تكون 

اسام مبعنى )مثل( كقولنا )زيد كعمرو( لالستفسار 

عــن التقدير اي زيد مثل عمرو )5) وقد يكون بذلك 

مخالفاً ملذهب ســيبويه اال يف الــرضورة )6) ،وقد 

أجاز االختيــار من النحويــني األخفش والفاريس 

وغريهم فجّوزوا يف نحو :) خالد كاألسد( ان تكون 

الكاف يف موضع الرفع واألسد يف موضع الخفض 

باإلضافة )7) اما دليل سيبويه وجامعة من البرصيني 

انها ال تقع موقع االسامء وذلك نحو:) مررت بالذي 

كخالد ( فالكاف هنا حرف ال محاله الن ذلك ليس 

من مواضــع املفردات ، فان قلــت فتكون الكاف 

اسامً يف موضع رفع خرب ملبتدأ محذوف والتقدير 

:)بالــذي هو كخالد( فال يحســن ذلك وال يحمل 

عليه اذ كان ذلك يف موضــع فتح محذوف العائد 

املرفوع ، فلام ساغ ان تقول )مررت بالذي كخالد( 

خرب ملبتــدأ محذوف  واجمعوا عىل استحســانه، 

واســتقباحهم )مررت بالــذي مثل خالــد(، ومن 

شــواهده قوله تعاىل )كَاَم أَْخرََجَك َربَُّك ِمن بَْيِتَك 

َن الُْمْؤِمِنــنَي لَكَارُِهوَن(األنفال:  ِبالَْحــقِّ َوإِنَّ َفِريًقا مِّ

أيــة 5 ، او مررت )بالذي هو شــبه خالد( دل عىل 

)5) رشح الــريض 362/2 ورشح ابــن الحاجــب5٩4 

والكاف يف رشح الهادي 702/2

)6) ينظر الكتاب 407، واملفصل 44/8

)7) ينظــر رشح الــريض 343/2 وهمــع الهوامع 31/2 

والترصيح عىل التوضيح 18/2



العوامل اللفظية يف سورة األنفال )دراسة نحوية وبيانية( )بحث تعزيزي(

 370    م. م. طالب غضيوي حسني

ان الكاف حرف حرف جر مبنزلة يف قولك )مررت 

بالذي هــو يف املنزل( و)رضبت الذي من الكرام( 

وبذلك اســتدل ســيبويه )1) اما من استدل عىل ان 

الكاف تكون اســام مبعنى مثل وذلك الن حروف 

الجر ال تدخــل اال عىل األســامء فدخول الكاف 

 عىل كاف ثانية دل عىل انها اسم وان املعنى كمثل 

قول الشاعر:

وصاليات ككام يوثفيني )2) ،  أي )كمثل ما يوثفني( 

فقــد جمع بني الكاف ومثــل وكان معناهام واحدا 
مبالغة يف التشبيه )3)

ومن شــواهده قوله تعاىل: )كَاَم أَْخرََجَك َربَُّك ِمن 

َن الُْمْؤِمِنــنَي لَكَارُِهوَن)  بَْيِتــَك ِبالَْحقِّ َوإِنَّ َفِريًقــا مِّ

االنفال : اية 5

وشــاهد اخر )َوإِْذ َيْكُُر ِبَك الَِّذيَن كََفُروا لُِيْثِبُتوَك أَْو 

يَْقُتلُوَك أَْو يُْخرُِجوَك َوَيْكُُروَن َوَيْكُُر اللَُّه َواللَُّه َخرْيُ 

الْاَمِكِريَن( االنفال :اية 30

ِمن:

من البتداء الغاية يف الزمان وهذا مذهب الكوفيني 

يف ان )ِمــن( البتــداء الغاية مطلقــاً اي يف الزمان 

واملــكان ودليلهــم عىل انــه يجوز لـــ ) من( يف 

)1) ينظر رشح الريض عىل الكافية 343/2 ، ينظر املفصل 

42/8

)2) البيت مــن الرسيع وهو لخطام املجاشــعي وهو من 

شواهد سيبويه 208/1، والخصائص 40/1

)3) ينظر الكتاب 407/1 وعلل النحو البن الوّراق 208/1 

والخصائص 370/2 ورشح ابن يعيش 44/8

الزمــان)4) وذلك يف قوله تعــاىل :-) َل تَُقْم ِفيِه أَبًَدا 

ِل يَْوٍم أََحقُّ أَن  ــَس َعَل التَّْقَوٰى ِمْن أَوَّ لََّمْســِجٌد أُسِّ

ُروا َواللَُّه يُِحبُّ  تَُقــوَم ِفيِه ِفيِه ِرَجاٌل يُِحبُّــوَن أَن يََتطَهَّ

ِريَن ( التوبة : االية 108 الُْمطَّهِّ

وأول يوم من الزمان كقول الشاعر:

تخرين من أزمان حليمة 
ال اليوم قد جربن كل التجارب )5(                                    

ونســب اىل األخفش انه قد ذهب مذهب الكوفيني 

يف هذه املسألة )6) ،اما البرصيون فقد زعموا ان )من( 

يف املكان نظري )قــد( يف الزمان الن )ِمن( وضعت 

لتــدل عىل ابتــداء الغاية يف املكان كــام ان )قد( 

وضعــت لتدل عىل ابتداء الغاية يف الزمان ، اما ترى 

انــك تقول :) ما رايته مذ يوم كذا ،فيكون املعنى ان 

ابتداء الوقت قد انقطعت فيه الرؤية من يوم كذا، كام 

تقول )ما رسُت من البرصة ( فيكون املعنى )ابتدأت 

الســري من هذا املكان ( اي البرصة، فكام ال يجوز 

ان تقول : )مــا رست منذ البرصة ( فكام ال يجوز ان 

تقول: )ما رأيته من يوم الجمعة ( مثالً )7).

)4)   االنصــاف يف مســائل الخــالف 308/1 ، واعراب 

القران الكريم دكتور محمود القايض ص 405

)5) البيت من الطويل للنابغة وهــو من ديوانه ) تورثن من 

ازمان يوم حليمة(: وهو يف رشح املفصل 10/8، والكافية 

الشافية 7٩7 وكذلك هو من شواهد الريض 231/2

)6) ينظر االنصاف يف مســائل الخالف 306/1 ، وجواهر 

االدب 15، ورشح الريض عىل الكافية 353/2

)7) ينظر االنصــاف 306/1، رشح الــريض عىل الكافية 

353/2
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وقد رد البرصيون عىل الكوفيني قولهم واحتجاجهم 

بقوله تعاىل: ) من اول يوم ( التوبة : اآلية 108 فال 

حجة لهم فيه الن التقدير فيه : من تأسيس اول يوم 

محذوف املضــاف وأقيم املضاف اليــه مقامه)1) 

كام يف قوله تعاىل :) وأســئلة القرية التي كنا فيها( 

يوسف : اآلية 82 ،والتقدير اهل القرية وأهل العري 

فحذف املضاف وأقيم املضاف اليه مقامه

ومن شواهده من القران قوله تعاىل: ) َوإِْذ َزيََّن لَُهُم 

ْيطَاُن أَْعاَملَُهْم َوَقاَل َل َغالَِب لَكُُم الَْيْوَم ِمَن النَّاِس  الشَّ

َوإِينِّ َجاٌر لَّكُْم َفلَامَّ تََراَءِت الِْفَئَتاِن نَكََص َعَلٰ َعِقَبْيِه 

نكُْم إِينِّ أََرٰى َما َل تََرْوَن إِينِّ أََخاُف  َوَقاَل إِينِّ بَِريٌء مِّ

اللََّه َواللَُّه َشِديُد الِْعَقاِب ( األنفال من اآلية 48.

هــذا ابليس متثل يف صور رجل من بني كناته يقال 

له رساحة بن جشهم )2) ،وشاهد اخر قوله تعاىل:-) 

بُوا ِبآيَاِت  كََدأِْب آِل ِفْرَعــْوَن َوالَِّذيَن ِمن َقْبلِِهــْم كَذَّ

َربِِّهــْم َفأَْهلَكَْناُهم ِبُذنُوِبِهــْم َوأَْغرَْقَنا آَل ِفْرَعْوَن َوكُلٌّ 

كَانُوا ظَالِِمــنَي ( األنفال :آية 52 ،يراد كذب هؤالء 
كام كذب ال فرعون فنزل بهم كام نزل بال فرعون)3)

زيادة )من(:

ذهــب بعض النحويني يف اشــرتاط زيادة )من( ان 

تكــون بعد نفي او اســتفهام او نهــي ، وان يكون 

مجرورها نكــرة )4). اما الكوفيــون واالخفش فقد 

)1)  معاين القران للفرّاء 306/1 

)2) معاين القران الكريم- للفراء :-310/1

)3) معاين القران للفراء :- 311/1

)4) اللمحة يف رشح امللحة 1/21٩ 

ذهبوا اىل عدم اشــرتاط النفي وشــبهه واســتدلوا 

بقولهم : ) قد كان من مطر ( )5). 

يقول الشاعر :

ويدمي لها حبها عندنا
فام قال من كاشح مل يرض)6(

وقــد أجاز دخول )من( عىل املعرفة وجعل منه قول 

الله سبحانه  )يغفر لكم من ذنوبكم( االحقاف : االية 

ُر َعنكُم مِّن َسيَِّئاتِكُْم( البقرة:  31. وقوله تعاىل: )َويُكَفِّ

االية 271 ، وقد وافقه ابن مالك يف التسهيل )7).

َا َغِنْمُتم  ومن شــواهده قوله تعاىل : ) َواْعلَُمــوا أَنَّ

ُســوِل َولِِذي الُْقْرَبٰ  ٍء َفأَنَّ لِلَِّه ُخُمَســُه َولِلرَّ مِّن َشْ

ِبيِل إِن كُنُتْم آَمنُتم ِباللَِّه  َوالَْيَتاَمٰى َوالَْمَساِكنِي َوابِْن السَّ

َوَما أَنَزلَْنا َعَلٰ َعْبِدنَا يَْوَم الُْفرَْقاِن يَْوَم الَْتَقى الَْجْمَعاِن 

ٍء َقِديٌر (االنفال من اآلية 41 	َواللَُّه َعَلٰ كُلِّ َشْ

ا اْسَتطَْعُتم  وا لَُهم مَّ وشاهد اخر قوله تعاىل :-) َوأَِعدُّ

بَاِط الَْخْيِل تُرِْهُبوَن ِبِه َعُدوَّ اللَِّه َوَعُدوَّكُْم  ٍة َوِمن رِّ مِّن ُقوَّ

ـُه يَْعلَُمُهْم َوَما  َوآَخِريَن ِمــن ُدونِِهْم َل تَْعلَُمونَُهُم اللَـّ

ٍء يِف َســِبيِل اللَِّه يَُوفَّ إِلَْيكُْم َوأَنُتْم َل  تُنِفُقوا ِمن َشْ

تُظْلَُموَن ( االنفال : اية 65.

)ُرّب(:

ان رُّب عند االخفش والكوفيني اسم مرفوع املحل 

)5) ينظــر معاين القران لالخفــش واالزهية 238 ، ومغني 

اللبيب 360/1

)6) البيت لعمر بن ايب ربيعة وهو من شواهد ابن يعيش يف 

املفصل 12/8 ، واالزهية 238، ورصف املعاين-324

)7) ينظر التسهيل البن مالك ومغني اللبيب 360/1
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 باالبتــداء وال خرب لهــا)1) بل ذهبــوا اىل انه اخرب 

عنها )2) كام يف قول الشاعر:

ان يقتلوك فان مثلك مل يكن
                                       عارا عليك ورب قتٍل عاُر )3(

( ليس فيها  ودليل الكوفيــني واالخفــش يف )ربَّ

معنــى حرف الجر فان متعلقهــا الفعل املتعدي)4) 

. اما الــريض فقد قال :) وتشــكل عليهم حرفتيها 

بنحــو: رب رجل كريم اكرمت ، فــان حرف الجر 

هــو ما يفيض بالفعل اىل املفعــول الذي لواله مل 

يفض اليه ) واكرمت ( يتعدى بنفسه . ورب تتضمن 

نفي الفعل، قال الريض : ) رّب كحرف النفي ( الن 

التقليل عندهــم كالنفي )5) .)وانهــا ال عامل لها (

( عندهم ال عامل لهــا )انها ضارعت النفي  و )ربَّ

 ) ، والنفــي ال يعمل فيه عامــل ، وال توصف )ربَّ

فــال يقال : ) ربَّ رجل كريم( بالرفع كام ال يوصف 

( كحرف النفي فان القليل عندهم  )اقل( لكون )ربَّ

كالنفي )6). اما البرصييون فقد ردوا عىل الكوفيني : 

اما قولهم انها اســم حمال عىل )كم( الن كم للعدد 

والتكثري ، و )ربَّ ، للعدد والتقليل فال نســلم انها 

)1) مغني اللبيب  143/1

)2) ينظر الكتاب 314/2، امايل السهييل 72

)3) اليــت من الكامل ، لثابت بن قطنه يف رثاء بن يزيد ابن 

املهلب يف ديوانه : 4٩، ويف املقتضب 66/3 ، والشــعر 

والشعراء 635/2

)4) رشح شواهد املغني 3٩3/1 ، املقرب 220/1

)5) رشح الريض 332/2

)6) املصدر السابق 332/2

للعدد وامنا هي للتقليــل فقط . و )كم( امنا حكم 

عليها انها اسم ألنه يحســن فيها عالمات األسامء 

كحروف الجر مثال ، فنقول مثال  ) بكم رجل مررت  

وما اشبهه )7). ومن شواهده من القران الكريم قوله 

َبَا  ِبنٍي )1) رُّ تعاىل :) الر تِلَْك آيَاُت الِْكَتاِب َوُقرْآٍن مُّ

يََودُّ الَِّذيَن كََفُروا لَْو كَانُوا ُمْســلِِمنَي( سورة الحجر:  

اآليتان 1، 2  ، ويف األمثلة : ) )ربَّ اخ لك مل تلده 

امك )8) مجمع االمثــال للميداين )رمبا( فيه مثانية 

أوجه وال مجال لذكرها جميعا فنكتفي بيء يسري 

منها :- قرا االعمش والكسايئ وحمزة )رمّبا( مثقلة ، 

ا( بالتخفيف واالصل  وقرا اهل املدينة وعاصم )رمبَّ

التثقيل ، وربَّ من حروف الخفض) وسبيل ربَّ ان 

يضاف ما بعده مــن الفعل واىل ما قبله( وهي نكرة 
كقولنا رب يشء  وهي تفيد التقليل )٩)

الرافع لخرب إّن

ذهب البرصيــون اىل ان الرافع لخرب )ان( هو )ان( 

نفســها اذ قد عملت فيه فرفعتــه. قال الزمخرشي : 

وان ارتفاعه عند اصحابنا بالحرف ألنه اشــبه الفعل 

يف لزومه األسامء )10) اما الكوفيون فقد ذهبوا )اىل 

)7) ينظر الكتاب 2٩3/1 ، واالنصاف يف مسائل الخالف 

686/2

)8) مجمع االمثال للميداين 158/1

)٩) اعراب القران اليب جعفر احمد بن محمد بن إسامعيل 

النحاس 376/2،  338 هـ تحقيق د. زهري غازي زاهد.

)10) ينظر : املفصل يف صنعة االعراب للزمخرشي 48 ، 

رشح املفصل البن يعيش 101/1، 102 
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انها مل تعمل فيه شــيئا بل هو بــاق عىل اصله قبل 

دخولها عليه واســتدل الســهييل بانها اضعف من 

األفعال فال يجــوز ان تعمل عملهن)1) ونحن نقول 

انها حرف مشــبه بالفعل وتعمل فيه بنصب املبتدأ 

اســام لها ورفع الخرب خربا لها .ومن شواهده قوله 

مُّ الُْبكُْم الَِّذيَن  َوابِّ ِعنَد اللَِّه الصُّ تعاىل : ) إِنَّ َشَّ الدَّ

َل يَْعِقلُوَن ( سورة االنفال : اية 22.

)أّن( املفتوحة الهمزة:

وان )أّن( املفتوحــة الهمزة قد ذكــرت عند بعض 

النحويــني قبل إّن املكســورة الهمزة، عىل خالف 

عاداتهم كام هــو مذهب قدمــاء النحويني. وهذا 

دليل عىل عــدم فرعيتها عن الهمزة املكســورة ، 

وبعــض املتأخريــن  كإبن مالك وابن هشــام قد 

جعلوا أّن املفتوحة هي إّن املكســورة وقد فتحت 

لعارض ان )أّن( ليســت فرعا عن ان املكسورة )2) 

وقد عّد صاحب الهمع ان االحرف املشبهة بالفعل 

خمسة كام صنع ســيبويه يف الكتاب وابن الرساج 

( واحدة امنا تكرس يف  ( و )إنَّ يف األصــول الن )أنَّ

مواضع وتفتــح يف مواضــع ، واذا كانت مختلفة 
فالثانية فرع من األوىل )3)

ومن شــواهدها قوله تعــاىل : )يَا أَيَُّهــا الَِّذيَن آَمُنوا 

)1) ينظر االنصــاف 144/1 ، وهمــع الهوامع 4٩0/1 ، 

واملفصل يف صنعة االعراب 48/1

)2) ينظــر : الكتاب 131/2 ، واملرتجل البن الخشــاب 

1٩٩ ، ورشح املفصل البن يعيش 54/8

)3) الكتاب 131/2-132 ، األصول البن الرساج 204/1 

ُســوِل إَِذا َدَعاكُْم لِــاَم يُْحِييكُْم  ـِه َولِلرَّ اْســَتِجيُبوا لِلَـّ

َواْعلَُمــوا أَنَّ اللََّه يَُحوُل بَــنْيَ الَْمْرِء َوَقلِْبــِه َوأَنَُّه إِلَْيِه 

تُْحَشُوَن ( سورة االنفال:- من اآلية 24

كأّن:

ذهــب جمهور النحويني اىل انها تفيد التشــبيه يف 

الخرب الجامد واملشــتق عىل السواء )4) ونسب اىل 

الزجاج قوله )هي تشبيه اذا كان الخرب جامداً( نحو: 

)كأن خالداً اسٌد( وللشك اذا كان صفة مشتقة نحو 

)كأنك قائٌم( اذ ان الخرب هو االسم )واليء ال يشبه 

نفسه()5)، وهذا ما يراه السيد البطليويس )6).

 واألوىل ان تقــول هي للتشــبيه ايضــاً واملعنى : 

)كأنك شــخٌص قائٌم( وليك يتغاير االسم والخرب 

حقيقة فيصبح تشبيه احدهام باآلخر ،وكام حذف 

املوصــوف وأقيم الوصف مكانه وجعل االســم 

بسبب التشــبيه كأنه الخرب بعينه فصار الضمري يف 

الخرب يعود اىل االســم ال اىل املوصوف مبقدار 

فلهذا نقــول :-)كأين اقرأ( و )كأنك تقرأ( واألصل 

)كأين رجــل اقرأ( و )كأنك رجل تقرأ( وشــاهده 

 َ قوله تعــاىل: ) يَُجاِدلُونَــَك يِف الَْحــقِّ بَْعَدَما تََبنيَّ

َــا يَُســاُقوَن إَِل الَْمْوِت َوُهْم يَنظُُروَن( ســورة  كَأَنَّ

األنفال:  أية 6.

)4) ينظــر رشح املفصــل 81/8، ومغنــي اللبيب 1/2٩ 

واللمحة يف رشح اللمحة 536/2

)5)  رشح الكافية يف النحــو 345/2 وينظر مغني اللبيب 

20٩/1

)6)  ينظر : جواهر األدب 234، ومغني اللبيب 1/20٩
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لَت:

ذهب بعض النحويني اال انهــا كلمتان )ال النافية( 

و)تــاء( لتأنيــث اللفظــة وقيل انهــا كلمة وبعض 

كلمــة وذلك النها عبارة عــن )ال( النافية و )التاء( 

الزائــدة كــام يف :)متــت، وربَت( وقــد وجب 

 تحريكهام عليها اللتقاء الساكنني ، وهو بهذا متابع 
ملذهب الجمهور )1)

وقيــل انها كلمــة واحدة فعل مــاِض وقد اختلف 

فيه عىل قوليني احدهــام :- انها يف األصل مبعنى 

نقــص كام يف قوله تعاىل : )َقالَِت اأْلَْعَراُب آَمنَّا ُقل 

لَّــْم تُْؤِمُنوا َولَِٰكن ُقولُوا أَْســلَْمَنا َولَامَّ يَْدُخِل اْلِيَاُن 

ْن  يِف ُقلُوِبكُــْم َوإِن تُِطيُعوا اللََّه َوَرُســولَُه َل يَلِْتكُم مِّ

أَْعاَملِكُْم َشْيًئا إِنَّ اللََّه َغُفوٌر رَِّحيٌم( سورة الحجرات  

أية 14 ، فانه يقــال :- الت ، يليُت كام يقال ألَت، 

يألُت وقد قريء بهام ، ثم استعملت للنفي وان قل 

ذلك، واآلخــر ان اصلها ليس بكــرس الباء فقلبت 

الفا لحركتها وانفتاح ما قبلها )2) ومن شــواهدها يف 

القــران الكريم )كَْم أَْهلَكَْنا ِمن َقْبلِِهم مِّن َقْرٍن َفَناَدوا 

وََّلَت ِحنَي َمَناٍص( ســورة ص:- ايــة 3، والتقدير 

والت الحني حني مناص

ومن األقــوال:-) والت ســاعة منــدم( اي والت 

الســاعة ســاعة مندم( ويف عملها ذهب االخفش 

يف احد قوليه وهو القول الثاين انها ال تعمل شــيئا 

فان وليها مرفوع فهو مبتدأ حذف خربه او منصوب 

)1)  ينظر رشح الريض 270/1 ومغني اللبيب 281/1

)2)  مغني اللبيب 281/1

مفعول لفعل محــذوف ، فالتقديــر عنده يف قوله 

تعــاىل) والت حني مناص( ســورة ص اآلية 3 أي 

والت  حــنَي مناٍص ،وعىل قــراءة الرفع )وال حني 

منــاص كانت لهم)3)، اما مذهــب الجمهور : فهي 

عاملة عمل ليس ولكن يف لفظ الحني خاصة وقال 
الريض )وتعمل عمل ليس ملشابهتها بها)4)

اعامل )ما( املشبهة بـ )ليس(	 

ذهــب بعض النحويــني اىل ان )ما( املشــبهة بــ 

)ليس( تعمل عملها ،وهي رافعة الســمها وناصبة 

لخربها اذا مل يبطــل عملها الن عملها ضعيف فال 

ميّكن منه مع وجود الفصل بينها وبني معمولها مبا 
ليس معمولها )5)

وأعــامل )ما( برشوطها لغــة اإلجازيني ،وبها جاء 

اصدق الكالم قال تعاىل :-) َفلَامَّ َسِمَعْت ِبَكْرِِهنَّ 

أَْرَســلَْت إِلَْيِهنَّ َوأَْعَتَدْت لَُهنَّ ُمتَّكَأً َوآتَْت كُلَّ َواِحَدٍة 

ْنُهنَّ ِســكِّيًنا َوَقالَِت اْخُرْج َعلَْيِهنَّ َفلَامَّ َرأَيَْنُه أَكْرَبْنَُه  مِّ

َذا  َذا بََشًا إِْن َهٰ َوَقطَّْعــَن أَيِْديَُهنَّ َوُقلَْن َحاَش لِلَِّه َما َهٰ

إِلَّ َملٌَك كَِريٌم( يوســف آيــة 31، وقوله تعاىل :-) 

َهاتِِهْم إِْن  ا ُهنَّ أُمَّ ن نَِّسائِِهم مَّ الَِّذيَن يُظَاِهُروَن ِمنكُم مِّ

َن  ِئ َولَْدنَُهْم َوإِنَُّهْم لََيُقولُوَن ُمنكًَرا مِّ َهاتُُهْم إِلَّ اللَّ أُمَّ

الَْقــْوِل َوُزوًرا َوإِنَّ اللََّه لََعُفوٌّ َغُفوٌر( املجادلة أية 3 ، 

)3) ينظر :-الكتــاب 75/1 ، مغني اللبيب 281/1 ورشح 

االشمويئ 255/1

)4) ينظــر رشح الكافية يف النحو البــن الحاجب ورشح 

الريض 71/1

)5) رشح الترصيح 1٩8/1، وينظر االشموين 274/1
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وهي عند التميميني مهملة ، ثم اختلف فيها النحاة 

،فقــال البرصيون انهــا عاملــة يف الجزأين، وقال 

الكوفيون انها عملت يف الجزء االول )االسم( ومل 

تعمل يف الثاين )الخرب( والنصب بعدها بإســقاط 

)الباء( )1) وعلّل ابن عقيل ترك اعامل )ما( انها حرف 

غري مختــص لدخوله عىل )االســم( نحو )ما زيد 

قامئــاً( وعىل الفعل :-)ما يقوم زيٌد ( وماال يختص 

فحقه اال يعمــل )2) والصحيح انها عاملة كام ذكرنا 

ألنها مشبهة ب)ليس( ، وهل ميكن ان نقول )ليس 

بقوم زيد( ألنه غري مســتعمل واملستعمل هو )ما( 

لذا يجب ان نفرق بني دخولها عىل االســامء وبني 

دخولها عىل األفعال والله اعلم.

َذا إِلَّ  َذا بََشًا إِْن َهٰ ومن شواهده قوله تعاىل :-) َما َهٰ

َملٌَك كَِريٌم( يوســف اآلية 30، وقد شبهت )ما( بــ 
)ليس (عند الخليل وسيبويه)3)

❊ ❊ ❊

)1) ينظــر الكتاب 28/1 ، واإلنصاف 134/1، وحاشــية 

الصبان عــىل رشح االشــموين 237/1 ورشح الترصيح 

156/1 وهمع الهوامع 123/1

)2) رشح ابن عقيل عىل الفية ابن مالك 1/27٩ 

)3) ينظــر الكتــاب :-128/1، اعــراب القــران للنحاس 

327/2

الخاتمة ونتائج البحث

ان العوامل اللفظية يف النحو كثرية ومتشــعبة وهي 

اكرث مام نذكر لذا آثرنا دراسة  بعض العوامل اللفظية 

يف ســورة األنفال وليس كل العوامــل الن املقام 

يطول ِبَنا.

ومن خالل البحث والدراســة توصلت الدراسة يف 

نتائجها اىل اآليت:

1- ان املرفوعات هي اصل االسامء ومنهم من قال 

ان الفاعل هو اصل املرفوعــات الن عامله لفظي 

ومنهم من قال ان املبتدأ هو اصل املرفوعات الننا 

نبتدا به.

2- ان سبب نصب املستثنى النه شبيه املفعول به.

3- جواز تقديم االسم يف )ان( الرشطية دون غريها 

من األدوات.

4- أحيانــاً تأيت )لن( لتأبيد النفــي وهذا عىل رأي 

بعض النحاة ال جميعهم.

5- ويف بعــض االحايــن تــأيت )يك( للتوكيد ال 

للنصب فقط.

6- البــاء الجارة تــأيت أحياناً للتعديــة )ذهب الله 

بنورهم (.

ومن معانيها التعليلية والســببية )َفــكُلًّ أََخْذنَا ِبَذنِبِه 

ْن أََخَذتُْه  ْن أَْرَســلَْنا َعلَْيِه َحاِصًبا َوِمْنُهــم مَّ َفِمْنُهم مَّ

ْن  ْن َخَســْفَنا ِبــِه اأْلَْرَض َوِمْنُهم مَّ ْيَحــُة َوِمْنُهم مَّ الصَّ

أَْغرَْقَنــا َوَما كَاَن اللَُّه لَِيظْلَِمُهْم َولَِٰكن كَانُوا أَنُفَســُهْم 
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َن الَِّذيَن  يَظْلُِموَن( العنكبوت  اآليــة 40، ) َفِبظُلٍْم مِّ

ِهْم َعن  َهاُدوا َحرَّْمَنا َعلَْيِهْم طَيَِّباٍت أُِحلَّْت لَُهْم َوِبَصدِّ

َســِبيِل اللَِّه كَِثريًا( النساء : اآلية 160،  اآلية االوىل 

سببية والثانية تعليلية

7- مــن معاين )يف( انها التــي مبعنى )عىل ( )َقاَل 

آَمنُتْم لَــُه َقْبَل أَْن آَذَن لَكُْم إِنَُّه لَكَِبريُكُُم الَِّذي َعلََّمكُُم 

ْن ِخَلٍف  ــْحَر َفَلَُقطَِّعنَّ أَيِْديَكُــْم َوأَْرُجلَكُــم مِّ السِّ

َوأَلَُصلَِّبنَّكُــْم يِف ُجــُذوعِ النَّْخِل َولََتْعلَُمنَّ أَيَُّنا أََشــدُّ 

َعَذابًا َوأَبَْقى( ســورة طه  اآلية 71، اي عىل جذوع 

النخل.

8- )عن( تأيت للمجاوزة وأحيانا تأيت للبدلية )َواتَُّقوا 

يَْوًمــا لَّ تَْجِزي نَْفٌس َعن نَّْفٍس َشــْيًئا َوَل يُْقَبُل ِمْنَها 

َشــَفاَعٌة َوَل يُْؤَخُذ ِمْنَها َعْدٌل َوَل ُهْم يُنَرُوَن( سورة 

البقرة  اآلية 48

٩- عىل الجارة تأيت أحياناً مبعنى )عن( )اذا رضيت 

عيل بنو قشري(

10- حتى تأيت رافعة وناصبة وجارة بحسب ما يأيت 

بعدها

11- تقع الكاف موقع االســامء لذلك تدخل عليها 

حروف الجرمثل )لك(

12- احيانــا تأيت )من( مبعنى )مذ( وهذا عىل رأي 

بعض النحويني

13- اختلــف النحويــون يف رُّب يف انها اســم او 

حرف يجر ما بعده

المصادر والمراجع

- بعد القرآن الكريم.

1-االزهية يف علم الحروف لعيل بن محمد الهروي 

ت عبد املعني امللوحــي ط2- مطبوعات مجمع 

اللغة العربية- دمشق 1404 هـ

2-األصول يف النحو البن الرساج اليب بكر محمد 

بن ســهل بن الرساج النحوي البغدادي- مؤسســة 

الرسالة بريوت ط3 1٩80م

3-اعراب القــران الكريم د محمد محمود القايض 

. ارشاف ومراجعــة د. كامل محمــد برش و د عبد 

الغفار حامد هالل – الصحوة للنرش والتوزيع شارع 

عيل الشنب – السيدة زينب – القاهرة

4-اعراب القران الكريم وبيانه لألستاذ محي الدين 

الدرويش دار ابن كثري دمشــق- بــريوت- الياممة 

للطباعة والتوزيع دمشق-بريوت 1430هـ-200٩م

5-اعــراب القران اليب جعفــر احمد بن محمد بن 

إســامعيل النحاس 338ت الدكتــور زهري غازي 

زاهد عامل الكتب مكتبة النهضة العربية بريوت ط3 

40٩هـ 1٩88م

6-امايل ابن الشجريي 450-542هـ تحقيق محمد 

محمــود الطناحي مكتبة الخانجــي بالقاهرة ط2- 

1427 هـ-2006 م

7-امايل السهييل ت محمد إبراهيم البنا ط1 مطبعة 

السعادة القاهرة 13٩0هـ-1٩70م
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8-االنصاف يف مســائل الخالف بــني البرصيني 

والكوفيــني اليب الــربكات عبــد الرحمن بني ايب 

ســعيد االنصاري النحوي ت 577 هـ ومعه كتاب 

االنصاف من االنصاف ملحمــد محي الدين عبد 

الحميــد – املكتبــة املرصية – بــريوت 1428-

2007 م

9-أوضح املسالك اىل الفية ابن مالك لعبد الله بن 

يوسف بن احمد / جامل الدين بن هشام )ت 762 

(ت محمد محي الدين عبد الحميد ط4 1375 هـ

10-االيضــاح يف رشح املفصل للشــيخ ايب عمر 

بابن الحاجــب )570هـ-646هـ( يف  واملعروف 

تحقيق موىس بناي العلييل  ، بغداد ،مطلعة العاين 

)الكتاب الخمسون(

11-تسهيل الفوائد وتكميل املقاصيد ، البن مالك 

ت محمــد كامل بركات دار الكتاب العريب القاهرة 

1388هـ-1٩68م

12-تهذيــب اللغة-لألزهري- املؤسســة املرصية 

للتاليف 1384 هـ

13-جمهرة اللغة البن دريد – مصور باالوفيســت- 

مؤسسة الرسالة للحلبي

14-الجنى الدايئ يف حروف املعاين – للمرادي-

ت-د- طه محسن – املوصل 13٩6هـ-1٩76 م- 

وطبعة أخرى بتحقيق فخر الدين قباوة ومحمد نديم 

فاضل حلب 13٩3هـ1٩73م

15-جواهــر االدب يف معرفــة كالم العرب لإلمام 

عــالء الدين بن عــيل بن احمد االمــام بدر الدين 

ابــن محمد االربــيل- الطبعة الحيدريــة بالنجف 

138٩هـ-1٩70م

16-حاشية الصبان عىل رشح االشموين عىل الفية 

ابن مالك ومعه رشح الشــواهد للعيني – دار احياء 

الكتب العربية  لعيىس البايب الحلبي ورشكائه مرص

17-الخصائص البن جنــي ت محمد عيل النجار 

ط2 دار الهدى بريوت

18-ديوان النابغة الذبياين ضمن خمســة دواوين- 

املطبعة الذهبية 13٩3هـ

19-رصف املباين ورشح حروف املعاين للامرقي 

ت احمد الخراط ط1 دمشــق 13٩5هـ-1٩75م- 

ط 2 دار الفكر دمشق 1405هـ-1٩85م

الدين محمد  20-شذور الذهب للجوهري شمس 

عبد املنعــم الجوهري الشــافعي ت 88٩ هـــز 

القاهرة ز تحقيق نواف ابن جزار الحاريث – املدينة 

املنورة 1423 هـ

21-رشح ابــن الحاجب لكافيته- مصورة عن طبعة 

استانبول

22-رشح ابن عقيــل لبهاء الدين عبد الله بن عقيل 

الهمذايئ البرصي 6٩8-772هـ ومعه منحة الجليل 

بتحقيق رشح ابن عقيل ملحمــد محي الدين عبد 

الحميد- دار الطالئع  للطباعة

23-رشح التوضيح عىل الترصيــح لخالد بن عبد 

اللــه بن ايب بكر بن محمــد الجرجاين دار الكتب 

العلمية-بريوت ط1 1421-2000 م

24-رشح الكافيــة الشــافية يف النحــو- للــريض 
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االســرتابادي مع رشح شواهد عبد القادر البغدادي 

– تحقيق محمد نور الحســن وجامعته دار الكتب 

العلمية بريوت 13٩5هـ- 1٩75م

25-رشح الكافية للعصام دار الطباعة القاهرة وطبعة 

أخرى إسطنبول 1314 هـ

26-رشح الكوكب املنري- لتقــي الدين ايب البقاء 

محمد بن احمد بن عــيل التنوخي املعروف بابن 

النجار ت ٩72هـ ت نزيه حــامد ط2 1418هـ-

1٩٩7 م

27-رشح املفصل البن يعيش – باالوفيست عامل 

الكتب – بريوت

28-رشح الوافية الكافية – البن الحاجب ن طارق 

نجم عبد الله 1418هـ-1٩٩7 م املدينة املنورة

29-رشح صحيح مسلم لإلمام النووي 676-631 

هـ مراقبة الشيخ خليل امليس دار العلم بريوت

30-الشــعر والشــعراء اليب محمد عبــد الله بن 

مسلم بن قتيبة الدينوري يف ت 276هـ النارش دار 

الحديث بالقاهرة 1423هـ

31-علــل النحو للــوراق أبو الحســن محمد بن 

عبدالله الوراق ت 381هـ ت محمود محمد نصار- 

دار الكتب العلمية بريوت 1422هـ- 2002 م

32-الــكايف يف رشح الهــادي اليب املعايل عبد 

الوهاب بن إبراهيم الزنجــايئ- ت محمود فجال- 

رسالة دكتوراه-غري منشورة 1٩78م

33-الكتاب ســيبويه – تحقيق عبد الســالم محمد 

هارون- دار الجيل بريوت

34-اللمحــة يف رشح امللحة ملحمد بن حســن 

بن ايب بكــر الجذامي ايب عبد الله شــمس الدين 

املعروف بابن الضائــع ت 720هـ- النارش عامدة 

الجامعة اإلسالمية املدينة املنورة-اململكة العربية 

السعودية 1424هـ 2004 م

35-املحتســب البن جني-ت عبد الحليم النجار 

– واألســتاذ عيل النجدي ود عبد الفتاح إسامعيل 

شلبي – املجلس األعىل للشؤون اإلسالمية القاهرة 

1386 هـ

36-املرتجل يف رشح الجمل البن الخشاب لعبد 

الله بن احمد بن الخشاب 4٩4هـ-567هـ ت عيل 

سيد دار الحكمة- دمشق 13٩3 هـ

37-معاين الحروف – للرمــاين-ت د- عبد الفتاح 

الشــلبي- دار النهضة للطبــع والنرش مرص-القاهرة 

1٩73 م

38-معاين القران الكريم تأليف ايب زكريا يحيى بن 

زياد الفراء ت 207 – حققه وخرج احاديثه الشــيخ 

الدكتور عــامد الدين بن ســيد ال الدرويش عامل 

الكتب . ط1 1432هـ-2011 م

39-معــاين القران لألخفش- م الخانجي – القاهرة 

1421هـ دار النهضة مرص للطبع والنرش 1٩73 م

40-املعجم املفصل يف علوم اللغة  اعداد محمد 

التنوخــي والدكتور راجي األســمر مراجعة- اميل 

يعقوب ط1 1421هـ 2001 م بريوت

41-مغني اللبيب عن كتب االعاريب  تحقيق البن 

هشــام  االنصاري ت محمد الحلبي / محي الدين 
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عبد الحميد م. عــيل صبيح وأوالده، وطبعة أخرى 

بتحقيــق د. مازن مبــارك ومحمد عــيل حمد دار 

الفكر- بريوت 1٩6٩ م

42-املفصــل يف صنعة االعراب للزمخرشي اليب 

القاســم محمود بن عمر بن احمد ت 538هـ ط1 

1٩٩3م، النارش مكتبة الهالل

43-املقتضــب- للمربد – تحقيق الشــيخ محمد 

عبد الخالــق عضيمه- املجلس األعىل للشــؤون 

اإلسالمية- القاهرة- 1385هـ

44-املقــرب البن عصفور ت عبــد الله الجبوري 

رئاسة ديوان األوقاف بغداد 13٩1 هـ

45-االمنوذج يف النحو للزمخرشي  تحقيق محمد 

بدر الدين الحلبي ط 2. دار الجيل – بريوت

46-همع الهوامع رشح جمع الجوامع لالمام جالل 

الدين الســيوطي ت ٩11 هـ دار املعرفة للطباعة 

والنرش بريوت- لبنان عنــي بتصحيحه- بدر الدين 

التطاين.

❊ ❊ ❊


