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)ت  الهمذاني  للمنتجب  المجيد  القرآن  إعراب  في  الفريد  تميزت  643الكتاب  وقد  ه(، 
لهذه   وسوف معالجته  اآلراء،  وعرض  التحليل  في  والتوسع  والتنوع  بالغزارة  الظاهرة 

القرآن   من  األول  الربع  في  النحوي  التضمين  من  مختارة  نماذج  على  البحث  يقتصر 
 الكريم.
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 قدمة: الم

هو أسلوب "لجأ إليه النحاة في التعليل لعدد من المسائل النحوية، التضمين النحوي     
وهبببو "مبببن  (1) والتراكيبببب اللغويبببة الفصبببيحة، التبببي رأوا فيهبببا  روجبببا عبببن الك يبببر ال بببائع"

وهبببو "فبببي واقعبببه بببباب واسبببع مبببن أىبببواب اللغبببة يعمبببل علبببى  (2) عبقريبببات النحبببو العرببببي"
 )خواطر مستشرق فيييقول األستاذ ماسينيون في حدي به   (3)  توسعتها وتك ير إجازاتها"

هبببو نبببوع مبببن تببببخن الفكبببر نسبببتخ   الجبببوهر مبببن األ بببول  "التضيييمين(  التضيييمين
وإن مبن فضبل اللغبات السبامية وبخا بة العربيبة   ،اللغوية ال  ثية الم ل بة فبي المعجمبات 

تعبببدد المعببباني واكتنازهبببا فبببي أ بببل واحبببد واجتهببباد الكاتبببب أن يتعمببب  فبببي هبببذه المعببباني 
ولذلك نستخيع القول بأن العربية أقبدم لغبة  ؛إلحكامها وإ ضاعها ألقدم معنى تصل إليه

 ( 4) وأحقها به" بالتضمينعهدا 
ه(  "هببو 392، قببال اىببن جنببي )ت لنحييوي التضييمين اوقببد عببرعف بعببم العلمبباء 

وقببال  ،(5) اتصببال الفعببل بحببرف لببيع ممببا يتعببد  بببه؛ ألنببه فببي معنببى فعببل يتعببد  بببه"
واآل بر  ،وكبان أحبدهما يتعبدب  بحبرف ،أيضا  "اعلم أن الفعل إذا كبان بمعنبى فعبل آ بر

فبي فإن العبرب قبد تتسبع فتوقبع أحبد الحبرفين موقبع  باحبه إيبذانا ببأن هبذا الفعبل   ،بآ ر
وقببال  ،(6) فلببذلك جببيء معببه بببالحرف المعتبباد مببع مببا هببو فببي معنبباه" ؛معنببى ذلببك اآل ببر
الفعبببل معنبببى فعبببل آ بببر  يجرونبببه  يضيييمنو  ه(  "مبببن هبببأنهم أنهبببم 538الزمخ بببري )ت 

 التضيييمينقبببال  والغبببرض فبببي  ،المتضيييمنمجبببراه ويسبببتعملونه اسبببتعماله مبببع إرادة معنبببى 
وقال اىن ه بام األنصباري  ،(7) وذلك أقو  من إعخاء معنى َفذع"  ؛إعخاء مجموع معنيين

، وفائدته تضميناوُيسمى ذلك  ،ه(  "قد ي ربون لفظا معنى لفظ  يعخونه حكمه761)ت 
يدعلي كلمببببة مببببيد  كلمتببببين" وجبببباء فببببي قببببرار مجمببببع اللغببببة العربيببببة بالقبببباهرة   ،(8) أن تببببُ
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بير ُميدب  فعل آ ر أو ما فبي معنباه،   أن ييدي فعل أو ما في معناه في التعالتضمين"
 .(9)  يعخى حكمه في التعدية واللزوم"

إكسبباب الفعببل  التضييمين"والبذي يعنيببه ذلببك عنببد النحبباة... أنببه إذا كببان مقتضبى 
ربد الفعببل األول  اه أن ُيجبَ األول، حكبم الفعبل المقبدبر مبن حيبث التعديبة واللبزوم، فلبيع مبيدب

ىبببين  بالتضيييمينمبببن معنببباه ليكسبببب معنبببى جديبببدا، وإنمبببا القصبببد أن يجمبببع هبببذا الفعبببل 
"فببإن قيببل  الفعببل المببذكور  (10)دنلتبين، دنلتببه األولببى، ودنلببة الفعببل الببذي أهبرب معنبباه"

ان مسببتعم  فببي معنبباه الحاليقببي فبب  دنلببة علببى الفعببل اآل ببر، وإن كببان فببي معنببى إن كبب
الفعبببل اآل بببر فببب  دنلبببة علبببى معنببباه الحاليقبببي، وإن كبببان فيهمبببا جميعبببا لبببزم الجمبببع ىبببين 
الحاليقة والمجباز. قلنبا  هبو فبي معنباه الحاليقبي مبع حبذف حبال مبأ وذ مبن الفعبل اآل بر 

كفيه علبى كبذا، نادمبا علبى كبذا، ون ىبد مبن اعتببار بمعونة القرينة اللفظية، فمعنى يقلب  
هببببو اإليجبببباز، للتضييييمين  يييير  "و (11)"تضييييميناالحببببال وإن لكببببان مجببببازا محضببببا ن 

هببي تعديببة الفعببل بببالحرف وهببو يتعببد  ىنفسببه، أو تعديتببه ىنفسببه وهببو وللتضييمين قرينيية 
 .(12) هو وجود مناسبة ىين الفعلين"وللتضمين شرط يتعد  بالحرف، 

بمعنببى إهببراب الفعببل أو مببا فببي معنبباه معنببى فعببل آ ببر أو مببا فببي  والتضييمين"
معنباه ليسبتعمل األول اسببتعمال ال باني فببي التعديبة واللببزوم يقبول بببه البصبريون فقبب  دون 

  التضيمينقبال اىبن ه بام األنصباري فبي تلخبي  مبذهب البصبريين فبي   ،(13)  الكوفيين"
أن أحببرف  بعضببها عببن بعببم باليببا  كمببامببذهب البصببريين أن أحببرف الجببر ن ينببوب "

 ومببا أوهببم ذلببك فهببو عنببدهم إمببا مببيول تببأوي  يقبلببه اللفببظ ،وأحببرف النصببب كببذلك ،الجببزم
... وإمبا علبى هبذوذ إناببة  الفعل معنبى فعبل يتعبد  ىبذلك الحبرف  تضمينوإما على  ...  

"أمببا الكوفيببون  فلهببم قاعببدة فببي حببروف الجببر تجعلهببم ن يقولببون  (14) كلمببة عببن أ ببر "
فهبم يقولبون ىتعبدد معباني  ،البذي هبو ىنباء األسبماء بالتضيمينحتى ن يلتببع   بالتضمين
وبناء على ذلك يمكن أن ينوب بعضها عن بعم... وك  المذهبين سائغ   ،حرف الجر
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 (15)ألنه أقو  من الناحيبة الب ييبة" ؛ حيح وك ير من العلماء يفضل مذهب البصريين
وظاهريببببة النحبببباة يجعلببببون أحببببد الحببببرفين بمعنببببى   "ه(751)ت  يقببببول اىببببن زببببيم الجوزيببببة

الخريقبة، ىبل يجعلبون للفعبل معنبى مبع اآل ر، وأما فقهاء أهل العربية فب  يرتضبون هبذه 
الحرف ومعنى مع غيره، فينظرون إلى الحرف وما يستدعي من األفعال  ي ربون الفعل 
المتعببببدي بببببه معنبببباه، وهببببذه عريقببببة إمببببام الصببببناعة سببببيبويه، وعريقببببة حببببذا  أ ببببحابه؛ 

الفعبل معنبى الفعبل ن ياليمبون الحبرف مقبام الحبرف، وهبذه قاعبدة هبريفة جليلبة   يضمنو  
 .(16) المقدار تستدعي فخنة ولخافة في الذهن"

"هبياا  -التضبمين النحبوي  -وقد ذكر اىن جنبي أنبه وجبد فبي اللغبة مبن هبذا الفبنعل 
ا  ببه،ك يبرا ن يكبباد يحببا   وقببد عرفبب   ضببخم ا،ولعلببه لببو جمببع أك بره ن جميعببه لجبباء كتابب 

فإنببه فصببل مببن العربيببة لخيبب  حسببن  بببه،وأنببع  ،فببإذا مببرب بببك هببيء منببه فتقبلببه ،عريقببه
و يببه أيضبا موضببع ي ببهد علبى مببن أنكببر أن يكببون  ،يبدعو إلببى األنببع ىهبا والفقاهببة فيهببا

دعل وَأدمببث مببذاهب العربيببة، وذلببك أنببه (، وهببو "17")فببي اللغببة لفظببان بمعنببى واحببد  مببن َأسببَ
َنان الك م  يأ ذه إليه، ويصرعلفه بحسب ما ييثره عليه موضع يملك  يه  .(18)"المعنى عل

ه( ذكببر فببي كتبباب  637ه( أن اىببن األثيببر )ت 794وذكببر ىببدر الببدين الزرك ببي )ت     
 ،(19)واقع في القبرآن   فبا لمبا أجمبع عليبه أهبل البيبان"  التضمينالمعاني المبتدعة  "أن  

وقببد اهببتم ك يببر مببن مفسببري القببرآن الكببريم ومعربيببه ىهببذه الظبباهرة التببي ت ببيع فببي القببرآن 
 وذلك من   ل التأويل النحوي لمواضعها. ؛الكريم في مواضع ك يرة

عبببراب فبببي ويهببدف هبببذا البحبببث إلببى دراسبببة التضبببمين النحببوي وأثبببره فبببي المعنببى واإل    
ه(، وقببببد 643)ت  (21)للمنتجببببب الهمببببذاني (20)الكتببباب الفريببببد فببببي إعببببراب القببببرآن المجيببببد 
وعبببرض اآلراء،  ،والتوسببع فبببي التحليببل ،والتنببوع ،تميببزت معالجتببه لهبببذه الظبباهرة ببببالغزارة

وسببوف يقتصببر البحببث علببى نمبباذج مختببارة مببن التضببمين النحببوي فببي الربببع األول مببن 
 القرآن الكريم.
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 وينقسم هذا البحث إلى:    
 أوال: تضمين ما يتعدى إلى مفعول صريح معنى ما يتعدى بحرف الجر.
 ثانيا: تضمين ما يتعدى بحرف الجر معنى ما يتعدى إلى مفعول صريح.

 ثالثا: تضمين ما يتعدى بحرف الجر معنى ما يتعدى بحرف جر آخر ليصح التعلق.
 يصل إلى مفعولين صريحين.رابعا: تضمين الفعل معنى فعل العطاء ل

 خامسا: تضمين الفعل معنى الفعل الناسخ ليدل على الصيرورة.
 سادسا: تضمين الفعل المتعدي إلى مفعول واحد معنى الفعل المتعدي إلى مفعولين.

 سابعا: تضمين الفعل الالزم معنى ما يتعدى بحرف الجر. 
 خاتمة البحث.

 المصادر والمراجع.   
   ***          ***         *** 

 أوال: تضمين ما يتعدى إلى مفعول صريح معنى ما يتعدى بحرف الجر:
فببببي القببببرآن الكببببريم، وقببببد أهببببار إليببببه المنتجببببب  التضييييمينجبببباء هببببذا النببببوع مببببن 

 الهمذاني في كتابه الفريد في عدة مواضع، منها 
و ي  -1 نيم م  ِن ذ  المم نقولي  تعيالى: "الي ييِتخي  اءي مي  ل ييي اف ر يني أيون ن يني  الكيي م  ِن و   الميم لن  دم عيي ن ييفن ميي وي

اًة" من تمقي هم نن وا م  ٍء إ اِل أي  تيِتقم ين  (22)ذيل كي فيليينسي م ني َّللِا  ف ي شي
لكونبه مفعبون  لبه، أي   ؛}َأْن َتتبُقوا{  في موضع نصب يقول المنتجب الهمذاني  "

}ُتَقاة {  مصدر بمعنى الُمتبَقى، كَضْربل األميرل لمضبروبه،   ،إنب ل تقاء، أو مخافة انتقاء
وا{ معنببى تحببذروا وتخببافوا، فيتعببدب   تضييمينولببك أن تنصبببها علببى المصببدر، علببى  }َتتبقببُ

ز أن تكبون جمبع تقبي، ككمباة فبي جمبع  وع بمن، والمعنى  إن أن تخافوهم  وفبا... وقبد جبُ
وا{ والمعنبى  إن أن تحبذروهم متقبين، فاعرفبه كمي،  يكبون حبان  مبن الفاعبل فبي }َأْن َتتب  قبُ

 .(23)فإنه موضع م كل"
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وا{ والمنتجبببب الهمبببذاني يظهبببر أن التوسبببع فبببي معنبببى الفعبببل  ىدنلتبببه علبببى }َتتبقبببُ
الحذر والخوف، هو البذي أد  إلبى تعبدي الفعبل بحبرف الجبر )مبن( دون التعبدي ىنفسبه 

فبببي  التضيييمين النحيييوي أثبببر  ليعخبببي معنببباه ومعنبببى إضبببافي يببببرزه الحبببرف، وهنبببا يظهبببر
}ُتَقاة { على المصدرية أي  المعنى، وأما أثره في اإلعراب  يظهر من   ل إعراب كلمة 

المفعول المخل ،  يكون تقدير الجملة  إن أن تتقوا منهم اتقاء، "وفائبدة التأكيبد ببالمفعول 
وقببببد رجبببح أىببببو حيببببان  ،(24)المخلببب  هنببببا  اإلهبببارة إلببببى تحقببب  كببببون الحالبببة حالببببة تاليبببة"

هببذا الوجببه بقولببه  "والببذي يببدل علببى تحقيبب  المصببدرية  يببه قولببه  ه(745)ت  األندلسببي
المعنى ح  اتقائه، وحسن مجيء المصدر هكذا ث ثيبا   (25)  {اتبُقوا َّللابَ َح ب ُتَقاتلهتعالى  }

 .(26) أنهم قد حذفوا  اتقى، حتى  ار  تقي يتقي، ت  هللا فصار كأنه مصدر ل  ثي"
كلمبببة  وفبببي الوقببب  نفسبببه يبببذكر المنتجبببب الهمبببذاني وجهبببا ثانيبببا وهبببو  أن تكبببون 

 }ُتَقاة { جمع تقي  يكون حان  من الفاعل في }َأْن َتتبُقوا{ والمعنى  إن أن تحذروهم متقين،
ومعربيبببه هبببذا الوجبببه إلبببى أىبببي علبببي الفارسبببي  ،وقبببد نسبببب بعبببم مفسبببري القبببرآن الكبببريم

َب عليببه بقولببه  "377)ت  وتكببون ه(، وقببد ذكببره أىببو حيببان األندلسببي فببي تفسببيره، ثببم عقببع
ألنبببه قبببد فهبببم معناهبببا مبببن قولبببه إن أن تتقبببوا مبببنهم وتجبببويز كونبببه جمعبببا  ؛الحبببال ميكبببدة

وكمبباة، ضبيي  جبدا، ولبو كبان جمببع  تقبي، لكبان أتاليباء، كغنببي وأغنيباء، وقبولهم  كمبي 
    .(27) "هاذ ف  يخرج عليه

اة {وقببد ذكببر أىببو حيببان األندلسببي وجهببا ثال ببا فببي كلمببة  بعببد أن نقببل كبب م  -}ُتقببَ
فجعبل  تقبباة، مصبدرا فبي موضببع اسبم المفعببول، فانتصبابه علببى قببال  " -الزمخ بري فيهبا

 .(28) ولذلك قدره إن أن تخافوا أمرا" ؛أنه مفعول به ن على أنه مصدر
اٍ  قوليي  تعييالى: " -2 بييي رن ا ب قم نييي ى ييرنت يي تييِ وٍل حي سييم م ني ل ري ِن ا أياِل نييم نييي دي إ ليين الموا إ ِ  َّللِاي عيهيي  يني قييي ذ  الييِ

"  .(29)تيرنكملم م الِنارم
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ْيملَن{ موضبببع )أن( نصبببب لعبببدم الجبببار يقبببول المنتجبببب الهمبببذاني  " قولبببه  }َأنب نبببُ
العهبببببد معنبببببى  وتضيييييمينوهبببببو البببببباء وإفضببببباء الفعبببببل إليبببببه، أو جبببببر  علبببببى إرادة الجبببببار 

 .(30)اإليصاء"
دَ } والمنتجبببب الهمبببذاني يظهبببر أن التوسبببع فبببي معنبببى الفعبببل ىدنلتبببه علبببى  {َعهبببل

اإليصببباء، هبببو البببذي أد  إلبببى تعبببدي الفعبببل بحبببرف الجبببر )البببباء( دون التعبببدي ىنفسبببه 
فبببي  التضيييمين النحيييوي ليعخبببي معنببباه ومعنبببى إضبببافي يببببرزه الحبببرف، وهنبببا يظهبببر أثبببر 

 المعنى، وأما أثره في اإلعراب  يظهر في أن قوله  
ْيملنَ  ")َأنب  تقبببدير ببببأن ن نبببيمن  ألن معنبببى (  يجبببوز أن يكبببون فبببي موضبببع جبببر علبببى نبببُ
دَ } ويجببوز أن يكببون فببي موضببع نصببب علببى تقببدير حببرف الجببر وإفضبباء  ،{  و ببىَعهببل

  .(31)"الفعل إليه
والسبببببببمين الحلببببببببي  ،وأىبببببببو حيبببببببان األندلسبببببببي ه(616)ت وقبببببببد ذكبببببببر العكببببببببري 

ْيملنَ )َأنب  وجهبببا ثال بببا، وهبببو أن قولبببه  ه(،756)ت  (  "يجبببوز أن ينتصبببب ىبببنفع عهبببد   نبببُ
ومعنببى ذلببك   (32)ألنببك تقببول عهببدت إليببه عهببدا ن علببى أنببه مصببدر  ألن معنبباه ألزمتببه"

دَ   }تضمينأنها مفعول ىها على  " معنى ألزم، تقول  »عهدت إليه كبذا  أي  ألزمتبه   {َعهل
 (33)"إياه، فهي على هذا في محل نصب فق 

زمنمكي  -3 ليمم إ ِن م ليييحن نمونيكي قول  تعالى: "قيدن نيعن ذُ  من الي يمكيي ن ِنهم و ي فيي وليم ال م يني  اِلذ ي ييقم ِن الَّيِ ليكي  وي
" و ي دم حي  (34)ب آييات  َّللِا  ييجن

ُدوَن{، علببى يقببول المنتجببب الهمببذاني  " { متعلقببة بقولببه  }َيْجحببَ اتل الببباء مببن }بلآيببَ
َ  التضييمينفببإن قلبب   مببا حملببك علببى هببذا  ،الجحببد معنببى التكببذيب  تضييمين ، ولببون َبقبيببْ

ل{؛ ألن الجحبد  اتل َّللاب الَجْحَد على بابه؟ قل   حملني على ذلك إتيان الباء فبي قولبه  }بلآيبَ
َة  ،يتعبد  بغيببر الجببار وَد النباقببَ ا َثمببُ وقيبل  هببي متعلقببة بالظبالمين، كقولببه جببل ذكبره  }َوآَتْينببَ
َرة  َفَظَلُموا ىلَها{  .(36)"(35)ُمْبصل
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ُدوَن{والمنتجبببب الهمبببذاني يظهبببر أن التوسبببع فبببي معنبببى الفعبببل      ىدنلتبببه علبببى  }َيْجحبببَ
نفسه ليعخي التكذيب، هو الذي أد  إلى تعدي الفعل بحرف الجر )الباء( دون التعدي ى

فبي المعنبى، وأمبا  التضمين النحيوي معناه ومعنى إضافي يبرزه الحرف، وهنا يظهر أثر 
{  يببه وجهبببان،  أثببره فببي اإلعببراب  يظهبببر فببي أن حببرف الجبببر )الببباء( فببي قولبببه  اتل }بلآيببَ

ُدونَ أحببدهما  أنببه متعلبب  ى} اللملينَ {، وال بباني  أنببه متعلبب  ى}َيْجحبببَ {، وقببد رجببح السبببمين الظبببب
الحلبي الوجه األول، قال  "قوله  }بآيات هللا{ يجوز في هذا الجار وجهان، أحبدهما  أنبه 

ُدونَ متعلبب  ى} وجببوز أىببو البقبباء أن  ،{، وهببو الظبباهر الببذي ن ينبغببي أن يعببدل عنببهَيْجحببَ
ايتعلب  بالظببالمين، قببال  كقولببه تعببالى  } وا ىلهببَ َرة  َفَظَلمببُ َة ُمْبصببل وَد النباقببَ ا َثمببُ ]اإلسببراء  { َوآَتْينببَ

ألن البباء هنباس سبببية، أي  ظلمبوا بسبببها، والبباء هنبا   ؛[ وهذا البذي قالبه لبيع بجيبد 59
معناهبببا التعديبببة، وهنبببا هبببيء يتعلببب  ببببه تعلقبببا واضبببحا، فببب  ضبببرورة تبببدعو إلبببى الخبببروج 

 .(37)عنه"
 ثانيا: تضمين ما يتعدى بحرف الجر معنى ما يتعدى إلى مفعول صريح:

في القرآن الكريم، وقد أهار إليه المنتجب الهمذاني فبي  التضمينجاء هذا النوع من     
 كتابه الفريد في عدة مواضع، منها 

سي م") -1 ف  ي نيفن يمي إ اِل مين سي رياه  ِلة  إ نن مين ييرن يبم عين مُ  قول  تعالى: "وي
38). 

ُه{؛ فببإن قلببَ   عبب م انتصببب يقببول المنتجببب الهمببذاني  " فلَه َنْفسببَ ُه{ مببن }سببَ }َنْفسببَ
فلَه{  تضييمينىببب}َسفلَه{، علببى  أحييدها: قلبب   ا َتلببل أهببُل النحببو  يببه علببى أربعببة أقببوال  }سببَ

َفهل  الخفببُة والحركببُة،  ،معنببى جهببل، أي  لببم يفكببر فيهببا وامتهنهببا واسببتخل ىهببا وأ ببُل السببب
فلَه فبي علبى  والثياني: ،يقال  َتَسفبَه ل الريُح ال بجَر، أي  مالب  ببه إسبقا  الجبار، أي  سبَ

نفسه، فُحذف الجارُّ وُنصب المفعول، كقولهم  ضرَب الظهبَر والببخَن، أي  علبى الظهبر 
ه، ثببم  والثالييث: ،والبببخن، وقببولهم  زيببد ظنببي مالببيم، أي  فببي ظنببي فبه نفسببَ علببى معنببى سببَ

َد أمببَره، واأل ببل ه، وَرهببل َر عي ببَ ه، وَبخببل فلَه نفسببَ َل وهببو مببراد، يقببال  سببَ ُه، ُ فببعل فلَهْ  َنْفسببُ   سببَ
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َل الفعُل إليه انتصب ما بعده ىوقوع الفعل عليه على تقبدير الت بديد  َد َأْمُرُه، فلما ُحوعل  ،َوَرهل
ل( للمبالغة على التمييز وهو مذهب  والرابع: ،وقيل  إنب )َفعلل( للمبالغة لغة، كما أن )َفعب

ل الفعل من النفع إلى  احبها  ر  ليبدل علبى أن  ؛ج ما بعبده مفسبر االفراء  قال  لما ُحوعل
ا فله زيبد  نفسبب  ر ن يكببون إن نكببرة، ولكنببه  ؛السبفه  يببه، وكببان ُحْكمببه أن يكببون سببَ ألن المفسببعل

ا،  ْقُ  بببه َذْرعبب  ا ىهببا، وم لببه قببولهم  ضببل بل النكببرةل ت بببليه  تبُبرس علببى إضببافته، وُنصببب كَنصببْ
ا ْبُ  به نفس  معنباه   قيال أنيو عبييدة:و  ،والمعنى ضبا  ذرعبي ببه، وعاىب  نفسبي ببه  ،وعل

َ  نفسبه ُر والمختيار: األول  ،أَْهَلَك نفَسه، وأوببَ ، يعضبده قولبه عليبه الصب ة والسب م  "الكلببْ
يقال  َغملَصُه، إذا استصغره ولبم يبره هبيا ا، وَغمب   ،(39)أْن َتْسَفَه الح ب وَتْغَمَ  الناَ "

ا َعْيُبُه"  (40)ف ن  النعمَة، إذا لم ي كْرها، وَغْمُ  ال خ ل أيض 
فلَه{والمنتجبببب الهمبببذاني يظهبببر أن التوسبببع فبببي معنبببى الفعبببل  ىدنلتبببه علبببى  }سبببَ

الجهببل، هببو الببذي أد  إلببى تعببدي الفعببل ىنفسببه دون التعببدي بحببرف الجببر )فببي( ليعخببي 
فبي  التضمين النحوي معناه ومعنى إضافي يبرزه الفعل المتعدي ىنفسه، وهنا يظهر أثبر 

ُه{المعنى، وأما أثره في اإلعراب  يظهر في تعدد التوجيه النحوي لكلمة  ، يقبول أىبو }َنْفسبَ
ُه{ علبببى أنبببه تمييببز، علبببى قبببول بعببم الكبببوفيين، وهبببو حيببان األندلسبببي  " انتصببباب }َنْفسببَ

الفراء، أو م به بالمفعول على قول بعضهم، أو مفعول به، إما لكون سفه يتعد  ىنفسبه 
معنى مبا يتعبد ، أي  جهبل، وهبو قبول الزجباج واىبن  ضمنكسفه المضعل، وإما لكونه 

رف الجببر، وهببو قببول بعببم جنببي، أو أهلببك، وهببو قببول أىببي عبيببدة، أو علببى إسببقا  حبب
أمبا التمييبز فب   ،البصريين، أو توكيد لميكد محذوف تقديره سفه قوله نفسبه، حكباه مكبي

ألنببه معرفببة، وهببر  التمييببز عنببدهم أن يكببون نكببرة، وأمببا كونببه م بببها  ؛يجيببزه البصببريون 
ببببالمفعول، فبببذلك عنبببد الجمهبببور مخصبببو  بالصبببفة، ون يجبببوز فبببي الفعبببل، تقبببول  زيبببد 

وأمبا إسبقا  حبرف الجبر، وأ بله  ،، ون يجوز حسن الوجه، ون يحسن الوجهحسن الوجه
وقبد  بحح  ،ففيه  ب ف همن سفه في نفسه، ف  ينقا ، وأما كونه توكيدا وحذف ميكد 
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فبب   التضييمينبعضببهم أن ذلببك ن يجببوز أعنببي  أن يحببذف الميكببد ويبقببى التوكيببد، وأمببا 
ون الفعببل يتعببد  ىنفسببه، فهببو الببذي ينقببا ، وأمببا نصبببه علببى أن يكببون مفعببون بببه، ويكبب

 ،ألن ثعلبببا والمبببرد حكيببا أن سببفه بكسببر الفبباء يتعببد ، كسببفه بفببتح الفبباء وهببدها ؛نختبباره
 .(41)وحكي عن أىي الخخاب أنها لغة"

ليي م  قول  تعالى: "ويالي  -2 ابم أيجي لمغي الك تيي ِتى ييبن ةي النُ كياح  حي دي وا أيِ   تيعنز مموا عمقن ليميم مم وياعن ليي َّللِاي ييعن
وهم  ذيرم من فياحن كم ل يٌم") ميا ف ي أينفمس  ليمموا أيِ  َّللِاي  يفموٌر حي وياعن

42) 
{ أي  على عقدة النكاح، من عزم ُعْقَدَة النعلَكاحل قوله  }يقول المنتجب الهمذاني  "

احل تعزمبوا بمعنبى تعقبدوا، }  وقيل:  ،على األمر َدَة النعلكبَ والعقبدة بمعنبى العقبد،  ،{ مصبدراُعقبْ
معنببباه ون تقخعببوا عقبببدة النكببباح، وحاليقبببة  وقييييل: ، يكببون المصبببدر مضبببافا إلببى المفعبببول

العببزم  القخببع، ىببدليل قولببه عليببه الصبب ة والسبب م  "ن  ببيام لمببن لببم يعببزم الصببيام مببن 
 .(44)وهذا متعد ىنفسه" (43)الليل"

وا}والمنتجببب الهمببذاني يظهببر أن التوسببع فببي معنببى الفعببل  ىدنلتببه علببى  {َتْعزلمببُ
ليعخبي  ؛القخع، هو الذي أد  إلى تعدي الفعل ىنفسه دون التعبدي بحبرف الجبر )علبى(

فبي  التضمين النحوي معناه ومعنى إضافي يبرزه الفعل المتعدي ىنفسه، وهنا يظهر أثبر 
َدةَ ر في تعدد التوجيه النحوي لكلمة المعنى، وأما أثره في اإلعراب  يظه (، يقبول أىبو )ُعقبْ

نهوا عن العزم على عقدة النكاح، وإذا كان العزم منهيا عنه فأحر  أن حيان األندلسي  "
  تعزموا، معنى مبا يتعبد  لتضمينعقدة، على المفعول به   وانتصاب:  ،ينهى عن العقدة

معنى  تنووا، أو معنى  تصححوا، أو معنى  توجبوا، أو معنى  تباهروا،   فضمنىنفسه،  
انتصبببب عقبببدة علبببى المصبببدر، ومعنبببى تعزمبببوا  وقيييييل: ،أو معنبببى  تقخعبببوا، أي  تبتبببوا

انتصب على إسقا  حرف الجر، وهو على هبذا التقبدير  ون تعزمبوا علبى   وقيل:  ،تعقدوا
اَلى  }ويقببول اىببن ه ببام األنصبباري  " ،(45)عقببدة النكبباح" احل َقولببه َتعببَ َدَة النعلكببَ وا ُعقببْ { َوَن َتْعزلمببُ

هل"  .(46)َأي  َن تنووا َوللَهَذا عدي ىلَنفسل
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ال  قوليي  تعييالى: " -3 دي ل لنق تييي اعيي  ن يني ميقي م  ِن ْم المييم وُ  كي تمبييي نن أيهنليي  تي ميي  ون دي م يٌع  ويإ ذن  ييي َّللِام سييي وي
ل يٌم"  .(47)عي

َدْوَت{قولببه يقببول المنتجببب الهمببذاني  " أي  واذكببر إذ غببدوت  ،عببز وجببل  }َوإلْذ غببَ
رضبي  -من أهلك بالمدينة، وهو ُغُدوُُّه عليه الصب ة والسب م إلبى ُأحبد مبن حجبرة عائ بة

و}ملْن{  نىتداء الغايبة، وموضبعه  نصبب علبى أنبه مفعبول ببه  ،على ما فسر  -هللا عنها
 .(48)، كأنه قيل  واذكر إذ فارق  أهلك"التضمينعلى 

َدْوتَ }والمنتجببب الهمببذاني يظهببر أن التوسببع فببي معنببى الفعببل  ىدنلتببه علببى  {غببَ
نْ }المفارقة، هو الذي أد  إلى تعبدي الفعبل ىنفسبه دون التعبدي بحبرف الجبر  ليعخبي  {مبل

فبي  التضمين النحوي معناه ومعنى إضافي يبرزه الفعل المتعدي ىنفسه، وهنا يظهر أثبر 
كَ }هببر فببي إعببراب المعنببى، وأمببا أثببره فببي اإلعببراب  يظ ْن أَْهلببل ، يقببول السببمين الحلبببي  {مببل

الغدو  الخروج أول النهار يقال  غدا يغدو أي   رج غدوة، ويستعمل بمعنى  ار عند "
كَ بعضببببهم،  يكببببون ناقصببببا يرفببببع انسببببم وينصببببب الخبببببر... وقولببببه  } ْن أَْهلببببل { متعلبببب  مببببل

يبة أي  مبن ىبين أهلبك، قبال أىبو وجهان، أظهرهما  أنها نىتداء الغا  {ملنْ وفي }  {َغَدْوتَ ى}
البقبباء  »وموضببعه نصببب تقببديره  فارقبب  أهلببك  وهببذا الببذي قالببه لببيع تفسببير إعببراب ون 
تفسير معنى، فبإن المعنبى علبى غيبر مبا ذكبر. وال باني  أنهبا بمعنبى مبع أي  مبع أهلبك، 

 .(49)وهذا ن يساعده ن لفظ ون معنى"
ميا م ن قول  تعالى: " -4 اِبٍة ف ي األيرن   وي ا  ويالي  دي المكمم ميِ ثيي ٌم أيمن ين   إ اِل أمميي نياحي يرم ب جي طيائ ٍر ييط 

" و ي رم شي من يمحن بُ ه  ٍء ثمِم إ ليى ري ين فيِرطننيا ف ي الك تياب  م ن شي
(50). 

ْن( مزيبدة يقول المنتجبب الهمبذاني  " ْيْء{ )مبل ْن هبَ ا فبلي اْلكلتَبابل مبل ا َفربْعنبَ قولبه  }مبَ
معنبى مبا تركنبا ومبا  تضمين نستغرا  الجنع، أي  هيا ا، وهو مفعول }َما َفربْعَنا{ علبى 

أغفلنا، أي  ما تركنا ون أغفلنا في اللوح المحفوظ من هبيء مبن ذلبك لبم نكتببه، علبى مبا 
{، وتجعل }ملْن ولك أن تبقي }َما َفربْعنَ   ،فسر ا{ على أ له وتعديه إلى قوله  }فلي اْلكلَتابل



 2022 يناير( األول)الجزء  54العدد                        بقنا                مجلة كلية اآلداب          

 

- 298 - 

َهْيْء{ واقع ا موقع المصدر، أي  ما فرعنا في اللبوح المحفبوظ مبن تفريخبة ىبل أثبتنبا  يبه 
 .(51)ما وجب أن ي ب  مما يخت  به"

ا{ والمنتجبببب الهمبببذاني يظهبببر أن التوسبببع فبببي معنبببى الفعبببل  ْعنبببَ ىدنلتبببه علبببى }َفرب
التببرس، هببو الببذي أد  إلببى تعببدي الفعببل ىنفسببه دون التعببدي بحببرف الجببر )فببي( ليعخببي 

فبي  التضمين النحوي معناه ومعنى إضافي يبرزه الفعل المتعدي ىنفسه، وهنا يظهر أثبر 
{، يقول أىو حيان األندلسي  ملن َهْيءْ }في إعراب المعنى، وأما أثره في اإلعراب  يظهر 

ْيْء{ ي بير إلبى أن الكتباب تضبمن األحكبام التكليفيبة كلهبا،  ْن هبَ "}َما َفربْعَنا فلي اْلكلَتابل مبل
ل والتفري  التقصير فحقبه أن يتعبد  بفبي كقولبه  } ا َفربعبُ  فبلي َجنببل َّللاب وإذا  ،(52){َعلبَى مبَ

ما أغفلنا وما تركنا ويكون من هيء في موضبع المفعبول ببه  ضمنكان كذلك  يكون قد  
ومن زائدة، والمعنى  ما تركنا وما أغفلنا في الكتباب هبياا يحتباج إليبه مبن دنئبل اإللهيبة 

ْن{ هنببا تبييضببية وأن يكببون التقببدير مببا فرعنببا فببي الكتبباب  ،والتكببالي ، ويبعببد جعببل }مببل
وجعل أىو البقاء هنا من هيء واقعا  ،بعم هيء يحتاج إليه المكلل، وإن قاله بعضهم

قبال  وعلبى هبذا التأويبل ن يبقبى فبي اآليبة حجبة لمبن ظبن   ،موقع المصبدر، أي  تفريخبا
ُدُهْم أن الكتبببباب يحتببببوي علببببى ذكببببر كببببل هببببيء تصببببريحا ونظيببببر ذلببببك  } ُكْم َكيببببْ رُّ َن َيضببببُ

جة لمن ذكبر وما ذكره من أنه ن يبقى على هذا التأويل ح  ،أي  ضررا، انتهى  (53){َهْياا  
ألنبببه إذا تسبببل  النفبببي علبببى المصبببدر كبببان المصبببدر منفيبببا علبببى جهبببة  ؛لبببيع كمبببا ذكبببر

العموم، ويلزم من نفي هذا العموم نفي أنواع المصدر ونبوع م خصباته، ونظيبر ذلبك  ن 
 ،زيام، فهذا نفي عبام فينتفبي منبه جميبع أنبواع الاليبام وم خصباته كاليبام زيبد وزيبام عمبرو

وما أهبه ذلبك فبإذا نفبي التفبري  علبى عريقبة العمبوم كبان ذلبك نفيبا لجميبع أنبواع التفبري  
 .(54)وم خصاته ومتعلقاته، فيلزم من ذلك أن الكتاب يحتوي على ذكر كل هيء"
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 ثالثا: تضمين ما يتعدى بحرف الجر معنى ما يتعدى بحرف جر آخر ليصح التعلق:
فببببي القببببرآن الكببببريم، وقببببد أهببببار إليببببه المنتجببببب  التضييييمينجبببباء هببببذا النببببوع مببببن 

 الهمذاني في كتابه الفريد في عدة مواضع، منها 
ا -1 نيِ الموا آمي وا قيي نيم يني آمي ذ  وا اليِ ا  قولي  تعيالى: "ويإ ذيا ليقيم الموا إ نيِ من قيي ين ه  يياط  ى شيي ا إ ليي ون ليي ويإ ذيا خي

نم ممسن  "ميعيكممن إ ِنميا نيحن ز ئمو ي  (55)تيهن
 لوت بف ن، وإليه، ومعه  إذا انفردت معه، غير أن "يقول المنتجب الهمذاني   

فإن قل   فإن كان األمر على مبا زعمب ، فلبم  ، لوت به أك ر استعمان من  لوت إليه
جيء هنا بإلى دون البباء؟ قلب   قيبل  إنمبا جبيء ببإلى دون البباء هنبا ليبدل الكب م علبى 

ألن أول لقببائهم كببان للمببيمنين، ثببم لركسببائهم، كأنببه قيببل  وإذا  ؛معنببى انىتببداء واننتهبباء
ارلي كقوله تعالى  } { بمعنى )مع(إلَلىوقيل  }  ، لوا من الميمنين إلى هياعينهم َمْن َأنصبَ

ل  ى َّللاب ولبببك أن تجعبببل  ،... واألول أمبببتن، لبقببباء )إلبببى( علبببى باىهبببا (، أي  مبببع هللا56{)إللبببَ
 .(57)")  ( بمعنى مضى، ومنه القرون الخالية، أي  مضوا إلى هياعينهم

وذلبك  ؛{ بمعنبى مضبواَ َلْواوالمنتجب الهمذاني يذكر أنه يجوز أن يكون الفعل }
حتى يصح تعديته بإلى، وقد تبعبه فبي ذلبك بعبم مفسبري القبرآن الكبريم ومعربيبه، يقبول 

دب  َ َلْوا"}  ه(1394)ت محمد الخاهر ىن عاهور   { بمعنى انفبردوا فهبو فعبل قا بر وُيعبَ
دب  بببإلى علببى  تضييمينبالببباء وبببال م ومببن ومببع ىبب   معنببى آب أو  لبب   تضييمينوُيعببَ

تجباوز وباعبد ومنبه مبا هباع مبن قبولهم  »افعبل كبذا و ب س   تضيمينوُيَعدب  ىنفسه على  
وقببد عببدي هنببا بببإلى لي ببير إلببى أن  ،ذم ، أي  إن تبعببة األمببر أو ضببره ن تعببود عليببك

الخلبببوة كانببب  فبببي مواضبببع هبببي مبببآىهم ومبببرجعهم وأن لقببباءهم للمبببيمنين إنمبببا هبببو  بببدفة 
وهببببذا مببببن ىببببديع فصبببباحة الكلمببببات  ،ذلببببك كلببببه قولببببه  لقببببوا و لببببواولمحببببات قليلببببة، أفبببباد 

 .(58)و راحتها"
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اٌل قول  تعالى: "  -2 تممن ل بيي من ويأينين اٌل ِلكيم ِن ل بيي ائ كممن هيم ييام  الِرفيثم إ ليى ن سيي ليةي الصُ  ِل ليكممن ليين أمح 
ِن"  .(59)ِلهم

َيامل{ )الليلببببَة(  ظببببرف يقببببول المنتجببببب الهمببببذاني  "قولببببه عببببز وجببببل   َة الصببببعل }َلْيلببببَ
} لب ُث{  فاعبببل }ُأحبببل فبببَ {، و}الرب لب ائلُكْم{  متعلببب  بالرفبببث  ،لبببب}ُأحل ى نلسبببَ ُث  ،}إللبببَ فبببَ دعلي الرب وإنمبببا عبببُ

َث  ،معنى اإلفضاء إليهن، وهو الجمباع لتضمن   ؛بإلى، وأ له أن ُيَعدب  بالباء يقبال  َرفبَ
َث إرفاثب ا م لبه ا للرفبث؟  ،ف ن  َيْرُفُث َرَف ب ا، وَأْرفبَ فبإن قلب   هبل يجبوز أن تكبون الليلبة ظرفب 

 .(60قل   ن؛ ألنه مصدر، وما كان في  لة المصدر ن يتقدم عليه")
دب  بالبباءوالمنتجب الهمذاني يذكر أن   دعلي ببإلى، وأ بله أن ُيعبَ  ؛}الربَفُث{ إنما عبُ

معنى اإلفضباء إلبيهن، وهبو الجمباع، وقبد سببقه إلبى ذلبك بعبم مفسبري القبرآن    لتضمن
ُث{ أي  اإلفضبباء إلببى نسببائكم، أي    "ه(210)ت أىببو عبيببدة الكببريم ومعربيببه، قببال  فببَ }الرب

ُث{  ؛إنما د لب  "إلبى"  "ه(215)ت وقال األ فش األوس    ،(61النكاح") فبَ ألن معنبى }الرب
ُث{   ه(311)ت وقببال الزجبباج  (62) "و"اإلفضبباء" واحببد، فكأنببه قببال  "اإلفضبباء إلببى فببَ }الرب

 .(63)"كلمة جامعة لكل ما يريد الرجل من المرأة، والمعنى هاهنا كناية عن الجماع
وقبببد تببببعهم بعبببم مفسبببري القبببرآن الكبببريم ومعربيبببه، قبببال أىبببو حيبببان األندلسبببي  

ُث{... عبببدي ببببإلى، وإن كبببان أ بببله التعديبببة بالبببباء" فبببَ معنبببى اإلفضببباء،  لتضيييمين  ؛}الرب
 ؛(64) وحسن اللفظ ىهذا التضمين، فصار ذلك قريبا من الكنايات التي جاءت في القرآن"

اَلى  }وقبببال اىبببن ه بببام األنصببباري  " ائلُكمْ َقْولبببه َتعبببَ ى نلسبببَ ُث إللبببَ فبببَ ث معنبببى  ضيييمن{ الرب فبببَ الرب
ْفَضاء فعدي بإلى م ل  } مْ اإْلل ُكْم إللبَى َبعبْ ى َبْعضبُ ث َأن  ،(65) {َوَقْد َأْفضبَ ا أ بل الربفبَ َوإلنبمبَ

ال أرفبث فبَ ن بامرأتبه   ه(1270)ت وقبال هبهاب البدين األلوسبي  ،(66) "يَتَعدب  بلاْلَباء ُيقبَ
وأفصح بما يكنى عنه، والمراد به هنا }الربَفُث{ من رفث في ك مه وأرفث وترفث أفحش "

... فالرفث  يه يحتمل أن يكون قون وأن يكون  ألنه ن يكاد يخلو من اإلفصاح ؛الجماع
ولم يجعل  ،معنى اإلفضاء لتضمن  ؛وعدي بإلى  -بالباء  -فع ، واأل ل  يه أن يتعد 
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ألن المقصببود هببو الجمبباع فقصببرت المسببافة، وإي بباره هاهنببا  ؛مببن أول األمببر كنايببة عنببه
علبى مببا كنبي بببه عنبه فببي جميبع القببرآن مبن التغ ببية والمباهبرة واللمببع والبد ول ونحوهببا 

وقبببال محمبببد  ،(67)"ولبببذا سبببماه ا تيانبببا  يمبببا بعبببد  ؛اسبببتالباحا لمبببا وجبببد مبببنهم قببببل اإلباحبببة
ُث{... حاليقتبه الكب م مبع الخاهر ىبن عاهبور  " فبَ ثبم  ،النسباء فبي هبيون انلتبذاذ ىهبن}الرب

أعلبب  علببى الجمبباع كنايببة، وقيببل هببو حاليقببة فيهمببا وهببو الظبباهر، وتعديتببه بببإلى ليتعببين 
 .(68)المعنى المقصود وهو اإلفضاء"

 رابعا: تضمين الفعل معنى فعل العطاء ليصل إلى مفعولين صريحين:
فببببي القببببرآن الكببببريم، وقببببد أهببببار إليببببه المنتجببببب  التضييييمينجبببباء هببببذا النببببوع مببببن 

 الهمذاني في كتابه الفريد في عدة مواضع، منها 
ر   -1 ري ي الضيِ لي  رم أمون يين ن يني  ي م  ِن ني الميم و ي مي  دم اعي  تيو ي القي و ي  قول  تعالى: "الي ييسين دم اهي  ويالنممجي

من  ويال ه  ب يل  َّللِا  ب ريمن من فيِضلي َّللِام  ف ي سي ه  من  ويأينفمس  ويال ه  يني ب ريمن اه د  يني  الممجي د  اعي  ليى القي من عي ه  ويأينفمس 
ةً  جي ري نيى دي كمالًّ ويعيدي َّللِام الحمسن يمًا" وي رًا عيَّ  يني أيجن د  اع  ليى القي يني عي اه د  فيِضلي َّللِام الممجي وي

(69). 
ة { ا تلبببل فبببي نصببببها يقبببول المنتجبببب الهمبببذاني  " نصبببب   فقييييل: قولبببه  }َدَرجبببَ

َرَبُه  لوقوعهببا موقبببع المبببرة مببن التفضبببيل، كأنبببه قيببل  فضبببلهم تفضبببيلة، ونظيببره قولبببك  ضبببَ
ْوع ا، بمعنببى ضببربه ضببربة نصببب  علببى الحببال مببن المجاهببدين، وفببي الكبب م  وقيييل: ،سببَ

نصب  على إسبقا  الجبار، أي  فضبلهم  وقيل: ،حذف مضاف، أي  فضلهم ذوي درجة
 ،هبببا موقعبببه، أي  فضبببلهم فبببي درجبببة ومنزلبببةنصبببب  علبببى الظبببرف لوقوع وقييييل: ،ىدرجبببة
َل{ علببى  وقيييل: ا لببب}َفضب عخبباء...  تضييميننصببب  لكونهببا مفعببون  ثانيبب  التفضببيل معنببى اإلل

ا  نصب على المصبدر مبن غيبر لفبظ فعلبه؛   فقيل:  وقوله  }َأْجر ا{ ا تلل في نصبه أيض 
لهم( في معنى  أَجَرُهم َأْجر ا ب على أنبه مفعول ببه نص وقيل: ،ألنب قوله عز اسمه  )فضع

ل معنبببى أعخبببى. تضيييمينعلبببى  نصبببب علبببى حبببذف الجبببار وهبببو البببباء أي   وقييييل: فضبببع
 (70)بأجر"
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َل{والمنتجببببب الهمببببذاني يظهببببر التوسببببع فببببي معنببببى الفعببببل  ىدنلتببببه علببببى  }َفضببببب
}َدَرَجة {، من ىينها، أنها  نصبب  لكونهبا اإلعخاء، ويذكر أوجها مختلفة في إعراب كلمة 

َل{ على  عخاء، ويذكر كذلك  تضمينمفعون  ثاني ا لب}َفضب أوجها مختلفبة التفضيل معنى اإلل
ل معنبى تضيمين}َأْجر ا{، من ىينها، أنه  نصب على أنبه مفعول به علبى في إعراب    فضبع

أعخبببى، وقبببد تبعبببه فببببي ذلبببك بعبببم مفسببببري القبببرآن الكبببريم ومعربيببببه، يقبببول أىبببو حيببببان 
ألن معنببى فضبببل معنبببى  ؛األندلسببي  "وأمبببا انتصبباب أجبببرا عظيمببا فقيبببل  علببى المصبببدر

 ،وقيل  على إسقا  حرف الجبر أي  ببأجر ،أجر، فهو مصدر من المعنى، ن من اللفظ
قبال الزمخ بري  ونصبب أجبرا عظيمبا  ،معنبى أعخباهم لتضيمين  ؛وقيل  مفعول بفضبلهم

ألنبه لبو  ؛وهبذا ن يظهبر ،على أنه حال من النكرة التي هي درجبات مقدمبة عليهبا انتهبى
ألن أجبببرا عظيمبببا مفبببرد، ون يكبببون نعتبببا  ؛تبببأ ر لبببم يجبببز أن يكبببون نعتبببا لعبببدم المخابقبببة

 .(71)لدرجات، ألنها جمع"
من قولي  تعييالى: " -2 من أيليي ا لييي ي األيرن   ميي اهممن فيي  ٍ  ِمِكنيِ رن ن قييي م ميُ  ل ه  بن ن قييي ا مي  نييي من أيهنليكن ا كيي ون ري يييي

" نمميكُ ن ِلكممن
(72). 

ا{ يحتمبببل أن يكببببون يقبببول المنتجبببب الهمبببذاني   ْم{ }مبببَ ْن َلكببببُ ْم ُنَمكبببعل ا لبببَ "قولببببه  }مبببَ
ا، أو التمكبين البذي لبم نمكنبه لكب ، أي  تمكينب  م، وفبي الكب م مو وف ا، وأن يكون مو بون 

هببل يجببوز أن يكببون )مببا( فببي  فيين  قليي :حببذف مضبباف وهببو الزمببان، أي مببدة ذلببك... 
}َمكبنبا{ معنى أعخينبا؟ قلب    تضمينقوله  }َما َلْم ُنَمكعلْن{ مفعون  ثاني ا لقوله  }َمكبنبا{ على 

ا  ،نعم قد جوز ذلك ا وثمبود  وغيبرهم مبن  ،والمعنى  لم نع  أهل مكة نحبو مبا أعخينبا عباد 
 .(73)الَبْسَخةل في األجسام، والسعة في األموال، وغير ذلك"

 

ا{ والمنتجبببببب الهمبببببذاني يظهبببببر التوسبببببع فبببببي معنبببببى الفعبببببل  ىدنلتبببببه علبببببى }َمكبنبببببب
ا لقولببه   اإلعخبباء، ويببذكر أن ْن{ يجببوز أن يكببون مفعببون  ثانيبب  ْم ُنَمكببعل ا لببَ ا{ فببي قولببه  }مببَ }مببَ
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ا{ علببى  ا{ معنببى أعخينببا، وقببد ذكببر ذلببك بعببم مفسببري القببرآن الكببريم  تضييمين}َمكبنببب }َمكبنببب
ا{  نكببرة مو ببوفة، والعائببد محببذوف؛ أي  هببياا لببم نمكنببه  ومعربيببه، يقببول العكبببري  "}مببَ

مصدرية، والزمان محبذوف؛ أي  مبدة مبا لبم نمكبن لكبم؛ أي   أن تكون }َما{  ويجوز  ،لكم
ا{ مفعببول نمكببن علببى المعنببى؛ ألن  ويجييوز ،مببدة تمكببنهم أعببول مببن مببدتكم أن تكببون }مببَ
"في }َما{ هبذه  مسبة أوجبه،  ويقول السمين الحلبي  ،(74)المعنى أعخيناهم ما لم نعخكم"

أن تكون مو ولة بمعنى الذي، وهي حيناذ  فة لمو وف محذوف، والتقدير    أحدها:
أنهبا نكبرة  الثياني: ،التمكين الذي لم نمكن لكم، والعائد محذوف أي  البذي لبم نمكنبه لكبم

ورد ال بببي   ، ببفة لمصببدر محبببذوف تقببديره  تمكينبببا مببا لببم نمكنبببه لكببم، ذكرهمبببا الحببوفي
يقببع  ببفة لهببا،  «الببذي»ة لمعرفببة وإن كببان بمعنببى الببذي ن تكببون  ببف «مببا»األول بببأن 
تريببد الضببرب البذي ضببربه زيببد، لببم يجببز،  ،«ضببرب  الضببرب مبا ضببرب زيببد »ولبو قلبب   
النكرة التبي تقبع  بفة  «ما»ورد ال اني بأن   ،جاز  «الضرب الذي ضربه زيد »فإن قل    

وأن  تعني  قم  زيامبا مبا،  «قم  ما وضرب  ما» ن يجوز حذف مو وفها، لو قل  
ألن معنببى  ؛أن تكببون مفعببون ىهببا ل»مكببن  علببى المعنببى الثالييث: ،با مببا، لببم يجببز وضببر 

»هيييذا تضيييمين   ذكيييره أنيييو البقييياء. قيييال الشييييخ:مكنببباهم  أعخينببباهم مبببا لبببم نعخكبببم، 
أن تكبون »مبا  مصبدرية، والزمبان محبذوف، أي  مبدة مبا  الرابيع:  والتضمين ال ينقال«

أن تكبببون نكبببرة مو بببوفة  الخيييامس: ،لكبببملبببم نمكبببن لكبببم، والمعنبببى  مبببدة انتفببباء التمكبببين 
ذكرهميييا أيضيييا أنيييو بالجملبببة المنفيبببة بعبببدها والعائبببد محبببذوف، أي  هبببياا لبببم نمكنبببه لكبببم، 

ولبو قبدره أىبو البقباء   قال الشييخ فيي األخيير: »وهيذا أقيرب إليى الصيواب« قلي :  ،البقاء
 .(75)"بخا  لكان أحسن من تقديره ىلفظ هيء فكان يقول  مكناهم تمكينا لم نمكنه لكم
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 خامسا: تضمين الفعل معنى الفعل الناسخ ليدل على الصيرورة:
فببببي القببببرآن الكببببريم، وقببببد أهببببار إليببببه المنتجببببب  التضييييمينجبببباء هببببذا النببببوع مببببن 

 الهمذاني في كتابه الفريد في عدة مواضع، منها 
بي َّللِام  -1 لييي م ذيهييي ون ا حي تن مييي اءي ا أيضييي ارًا فيليمييِ قيدي نييي تيون ذ ي اسيين ل  الييِ ثييي مي من كي ثيلمهم قوليي  تعييالى: "مييي

" ن نمور ه من  و ي رم من ف ي ظملممياٍت اِل يمبنص  كيهم تيري وي
(76) 
َرَكُهمْ }يقببببول المنتجببببب الهمببببذاني  " بَ {  معخببببوف علببببى }َوتببببَ {، وتببببرس علببببى َذهببببَ

أن يكببون بمعنببى عببرح و لببى، فيتعببد  إلببى مفعببول واحببد، وهببو الهبباء  أحييدهما:معنيببين  
{ يتعل  ىترس على أنه ظرف، ويجبوز أن يكبون حبان فلي ُظُلَماتْ {. و}َوَتَرَكُهمْ والميم في }

 والثاني: ،فيتعل  بمحذوف، أي  تركهم كائنين، أو مستقرين في ظلمات من الهاء والميم  
أن يكبببون بمعنبببى  بببير،  يجبببري مجبببر  أفعبببال القلبببوب، فيتعبببد  إلبببى مفعبببولين،  يكبببون 

اتْ المفعبببول ال ببباني } ي ُظُلمبببَ {، ]كأنبببه قيبببل  هبببم فبببي ظلمبببات[، ثبببم د بببل }تبببرس{ فنصبببب فبببل
 .(77)الجزأين، فب}في{ على هذا أيضا يتعل  بمحذوف"

ىدنلتبه علبى الصبيرورة، {  تَبَرَكُهمْ }والمنتجب الهمذاني يظهر التوسع في معنى الفعبل      
قد يجري مجر  أفعال القلبوب، فيتعبد  إلبى مفعبولين،  يكبون المفعبول ال باني ويذكر أنه  

قولبه ، وقد ذكر ذلك بعم مفسري القرآن الكريم ومعربيبه، يقبول العكببري  "{فلي ُظُلَماتْ }
رَ تعبببالى  } اتْ َوتبببَ ي ُظُلمبببَ من }{  َكُهْم فبببل كيهم ري هاهنيييا يتعيييدى إليييى مفعيييولين  أل  المعنيييى  {:تيييي

أن يكبون المفعبول  يجيوز صيرهم  وليس المراد ب  الترك اليذي هيو الهميال  فعليى هيذا
ُرونَ ال اني في ظلمات، فب  يتعلب  الجبار بمحبذوف، ويكبون } أن  ويجيوز ،{ حباننب ُيْبصبل

اتْ ال ببباني، و}يكبببون ن يبصبببرون هبببو المفعبببول  ي ُظُلمبببَ نب { ظبببرف يتعلببب  ىتبببركهم، أو ى}فبببل
ُرونَ  ( 78)"{، ويجوز أن يكون حان من الضمير في يبصرون، أو مبن المفعبول األولُيْبصل

ُرونَ "قولبببه تعبببالى  } ويقبببول السبببمين الحلببببي  اْت نب ُيْبصبببل ي ُظُلمبببَ َرَكُهْم فبببل { هبببذه جملبببة َوتبببَ
َب معخوفببة علببى قولببه } وأصييل التييرك: التخلييية  ويييراد بيي  التصيييير  فيتعييدى  ،{َّللابُ َذهببَ
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... فبإن قلنبا  هبو متعبد نثنبين كبان المفعبول األول هبو الضبمير،  الثنين على الصيحيح
اتْ والمفعببول ال بباني } ي ُظُلمببَ ُرونَ و} ،{فببل ألن مببن كببان  ؛{ حببال، وهببي حببال ميكببدةنب ُيْبصببل

في ظلمة فهو ن يبصر، و باحب الحبال  إمبا الضبمير المنصبوب أو المرفبوع المسبتكن 
اتْ ون يجببببوز أن يكببببون } ،فببببي الجببببار والمجببببرور ي ُظُلمببببَ ُرونَ { حببببان، و}فببببل { هببببو نب ُيْبصببببل

ألن المفعول ال اني  بر في األ ل، والخبر ن يبيتى ببه للتأكيبد، وأنب    ؛المفعول ال اني
اتْ إذا جعلببب  } ي ُظُلمبببَ نب { حبببان فهبببم منبببه عبببدم اإلبصبببار، فلبببم يفبببد قولبببك بعبببد ذلبببك }فبببل

ُرونَ  ألنهبا  ؛{ إن التأكيد، لكن التأكيد لبيع مبن هبأن اإل ببار، ىبل مبن هبأن األحبوالُيْبصل
إذا جعلنبا  ويجيوز ،وهبو مبردود بمبا ذكبرت لبك  وقد أعرب  أنيو البقياء كيذلك فض ت...  

ُرونَ } اتْ ال ببباني أن يتعلببب  }{ هبببو المفعبببول نب ُيْبصبببل ي ُظُلمبببَ َرَكُهمْ { ببببه أو ى}فبببل {، التقبببدير  تبببَ
َرسَ وإن كببان } ،»وتببركهم ن يبصببرون فببي ظلمببات  اتْ { متعببديا لواحببد كببان }تببَ ي ُظُلمببَ { فببل

ُرونَ متعلقبببا ىتبببرس، و} اتْ أن يكبببون } ويجيييوز ،{ حبببال ميكبببدةنب ُيْبصبببل ي ُظُلمبببَ { حبببان مبببن فبببل
ُرونَ يتعلب  بمحبذوف و}{، فتَبَرَكُهمْ الضمير المنصبوب فبي } { حبال أيضبا  إمبا مبن نب ُيْبصبل
َرَكُهمْ الضببمير المنصببوب فببي }  يكببون لببه حببانن، ويجببري  يببه الخبب ف المتقببدم، وإمببا  ،{تببَ

 .(79)من الضمير المرفوع المستكن في الجار والمجرور قبله فتكون حالين متدا لتين"
ث يٌر مُ نن أيهنل   -2 ِد كي ِفارًا"قول  تعالى: "وي ونيكمم مُ نن بيعند  إ يميان كممن كم دُّ الك تياب  ليون ييرم

(80). 
ا يقول المنتجب الهمذاني  " قوله عز وجل  }ُكفبار ا{  يحتمل أن يكبون مفعبون  ثانيب 

وَنُكْم{ علببببى  وَنُكْم{ معنببببى يصبببيرونكم، وأن يكببببون حبببان  مببببن الكبببباف  تضييييمينلبببب}َيُردُّ ُردُّ }يببببَ
 .(81)"والميم

وَنُكْم{والمنتجبببب الهمبببذاني يظهبببر التوسبببع فبببي معنبببى الفعبببل  ُردُّ ىدنلتبببه علبببى  }يبببَ
وَنُكْم{ علببى الصببيرورة، ويببذكر أن   ا لببب}َيُردُّ ار ا{  يحتمببل أن يكببون مفعببون  ثانيبب   تضييمين}ُكفببب

وَنُكْم{ معنى يصبيرونكم ، وقبد ذكبر ذلبك بعبم مفسبري القبرآن الكبريم ومعربيبه، يقبول }َيُردُّ
ويجوز أن يكون مفعون ثانيا  ألن يرد بمعنبى  ،}ُكفبار ا{  حال من الكاف والميمالعكبري  "
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"يببرد هنببا بمعنببى يصببير، فيتعببد  إلببى مفعببولين   ويقببول أىببو حيببان األندلسببي  (82)يصببير"
ألن  ؛األول هو ضمير الخخباب، وال باني كفبارا، وقبد أعرببه بعضبهم حبان، وهبو ضبيي 

 .(83)الحال مستغنى عنها في أك ر مواردها، وهذا ن ىد منه في هذا المكان"
ث يريًة""مين ذيا اِلذ ي قول  تعالى:  -3 عيافًا كي في م لي م أيضن اع  نًا فييمضي سي ضًا حي ر  م َّللِاي قيرن  .(84)يمقن

ْيُن ن المعنبببىيقبببول المنتجبببب الهمبببذاني   ْعْل، وهبببو العبببَ َعاف ا{  جمبببع ضبببل  ،"}َأضبببْ
ا علبى   ،والمعنى  اإلضعاف المضباعفة  تضيمينو}َأْضَعاف ا{ يحتمل أن يكبون مفعبون  ثانيب 

َفُه{ اعل وقببد  ،معنببى التصببيير، أي  فصببيره أضببعاف ا، وأن يكببون حببان  مببن الهبباء فببي }َ ُيضببَ
عْل، والضبببعل  اسبببم واقبببع موقبببع المصبببدر كالعخببباء موضبببع  َز أن يكبببون جمبببع ضبببل وع جبببُ
عخباء...  يكبون نصبب ا علبى المصبدر... يقبال  ضباعف  ال بيء مضباعفة، وضبععفته  اإلل

وضببعُل ال ببيء م لببه، وضببعفاه مبب  ه، وهببذا تفسببير لغببوي،  ،تضببييف ا، وأضببعفته إضببعاف ا
  .(85)وأما في اآلية فقد قيل  الواحد بسبعمائة، وقيل  ك رة ن يعلم ُكنهها إن هللا"

َفُه{والمنتجببب الهمبببذاني يظهببر التوسبببع فبببي معنببى الفعبببل  اعل ىدنلتبببه علبببى  }َ ُيضببَ
ا علبى الصيرورة، ويذكر أن    َعاف ا{ يحتمبل أن يكبون مفعبون  ثانيب  المضباعفة  تضيمين}َأضبْ

، وقببببد ذكببببر ذلببببك بعببببم مفسببببري القببببرآن الكببببريم معنببببى التصببببيير، أي  فصببببيره أضببببعاف ا
")أضببعافا(... يجببوز أن يكببون مفعببون ثانيببا علببى المعنببى  ألن  ومعربيببه، يقببول العكبببري 

"أضببعافا... يجببوز أن ويقببول أىببو حيببان األندلسببي   ،(86)"ره أضببعافامعنببى يضبباعفه يصببي
وقببد رجببح السببمين  (87)معنببى  يضبباعفه   يصببيره" تضييمنينتصببب علببى أنببه مفعببول بببه، 

َعاف ا{ حبان، قبال     الحلبي كون  أنبه حبال مبن  "}أضيعافا{ فيي  ثالثية أوجي   أظهرهيا:}َأضبْ
َل{ اعل ألنهبببا وإن  ؛وهبببل هببذه حبببال ميكببدة أو مبينبببة، الظبباهر أنهبببا مبينببة الهبباء فبببي }ُيضببَ

كان  من لفظ العامل، إن أنها ا تص  ىو فها ب يء آ ر، ففهم منها ما ن يفهبم مبن 
َل{ تضييمينأنببه مفعببول بببه علببى  والثيياني: ،عاملهببا، وهببذا هببأن المبينببة اعل معنببى  }ُيضببَ

قيييال  ،أنببه منصببوب علببى المصببدر والثاليييث: ،يصببيره بالمضبباعفة أضببعافايصببير، أي  
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وهبببو  -»قيبببل  ويجبببوز أن ينتصبببب علبببى المصبببدر باعتببببار أن يخلببب  الضبببعل الشييييخ:
بمعنى المضاعفة أو التضيي ، كما أعل  العخباء وهبو اسبم  -المضاعل أو المضعل

ف وجمبببببع ن ببببببت ف جهببببببات التضبببببيي  باعتبببببببار ا ببببببت  ،المعخبببببى بمعنببببببى اإلعخبببببباء
، وسييبق  إلييى هييذا أنييو البقيياءوا ببت ف أنببواع الجببزاء   ،وا ببت ف المقببرض  ،األهببخا  
 .(88)"وهذه عبارته

النمينُ  قول  تعيالى: " -4 قيات كمم بي  دي وا صيي ليم وا الي تمبنط  نيم يني آمي ذ  ا اليِ ا أييُّهيي قم  ييي ذ ي يمنفي  اليِ وياأليذيى كي
م نم   ِن ابي م ميالي م ر ئياءي الِنال  ويالي يم رياٌب فيريصيي ي   تيم لييين وياٍ  عي فن ل  صيي ثيي مي ثيلم م كي ر  فيمي م  اآلخ  ب اَّلِل  ويالنييون

لندًا" كي م صي  .(89)ويان ٌل فيتيري
اَبُه{، يقببببول المنتجببببب الهمبببببذاني  " ا{  عخببببل علبببببى قولببببه  }َفَأ بببببَ ْلد  ُه  بببببَ }َفَتَركببببَ

ا{ مفعول ثان على  ا  تضمينو}َ ْلد  َرَد ناليب  ا، أي  َأجبْ ترس معنى  يعر، أي  فصيره َ ْلد 
َر َ  والصبببْلد  األملبببع  ،مبببن التبببراب البببذي كبببان عليبببه، ومنبببه  بببَلَد جببببيُن األ بببلع، إذا ىبببَ

ا ا مبن األرض؛ ألنبه كبالحجر لصب ىته، الصلب من الحجارة، والصْلد  الذي ن ينب  هبي
 .(90)وقيل  هو حال"

ُه{ والمنتجببببب الهمببببذاني يظهببببر التوسببببع فببببي معنببببى الفعببببل  ىدنلتببببه علببببى }َفَتَركببببَ
ا{ يحتمببل أن يكببون مفعببون ثانيببا علببى  الصببيرورة، ويببذكر أن  ْلد  تببرس معنببى  تضييمين} ببَ

ا  ويحتمل أن يكون حان. ، يعر، أي  فصيره َ ْلد 
"قول  تعالى: " -5 ائ ب يني ل بموا خي من فييينقي ب تيهم وا أيون ييكن رم في يني كي فًا مُ ني اِلذ  طيعي طيري  .(91)ل ييقن

ائلبليَن{  يحتمببل أن يكببون حببان  مببن الضببمير فببي يقببول المنتجببب الهمببذاني  " } ببَ
، أي   يصبيروا  بائبين غيبر ظبافرين التضيمين}َفَيْنَقللُبوا{، وأن يكون  بر }َفَيْنَقللُبوا{ على 

 .(92)بما راموا، والخائب  المنقخع األمل"
وا{ والمنتجببببب الهمببببذاني يظهببببر التوسببببع فببببي معنببببى الفعببببل  ىدنلتببببه علببببى }َفَيْنَقللبببببُ

ائلبليَن{  يحتمببل أن يكببون  بببرا علببى  الصببيرورة، ويببذكر أن  وا{ تضييمين} ببَ معنببى  }َيْنَقللبببُ
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وقد اقتصر بعم مفسري القرآن الكبريم ومعربيبه علبى يحتمل أن يكون حان، يصيروا، و 
 ، يقبببول السبببمين الحلبببببي يكبببون حبببانهبببو  أن  ائلبليَن{،} ببببَ ذكبببر وجبببه واحبببد فبببي إعبببراب 

 .(93)و}َ ائلبليَن{ نصب على الحال" ،"الخيبة  عدم الظفر بالمخلوب،  اب يخيب  يبة
اب كممن قوليي  تعييالى: " -6 قييي ى أيعن لييي وكممن عي دُّ رم وا يييي رم فييي يني كي ذ  وا الييِ يعييم وا إ   تمط  نييم يني آمي ذ  ا الييِ ا أييُّهييي يييي

" ر يني اس  ل بموا خي  .(94)فيتينقي
، يقببول المنتجببب الهمببذاني  " رليَن{ يحتمببل أن يكببون حببان  قولببه عببز وجببل  }َ اسببل

لل مبن  تضمينوأن يكون  بر }َفَتْنَقللُبوا{ على  معنى فتصيروا، وقد ذكرُت نظيَره  يمبا سبَ
 .(95)الكتاب في غير موضع"

وا}والمنتجبببب الهمبببذاني يظهبببر التوسبببع فبببي معنبببى الفعبببل   ىدنلتبببه علبببى { َفَتنَقللببببُ
رلينَ } الصببيرورة، ويببذكر أن  وا} تضييمين{  يحتمببل أن يكببون  بببرا علببى َ اسببل معنببى  {َتنَقللبببُ

وقد اقتصر بعم مفسري القرآن الكبريم ومعربيبه علبى  حان،يحتمل أن يكون  تصيروا، و 
رلينَ }ذكبببر وجبببه واحبببد فبببي إعبببراب  ، يقبببول السبببمين الحلببببي  يكبببون حبببان، هبببو  أن {َ اسبببل

رلينَ }"  .(96){ حال"َ اسل
من قولي  تعيالى: " -7 بي َّللِام ليكيم تيي ي كي ةي اليتي  ِدسيي وا األيرن ي الممقي ليم خم م  ادن ون ا قيي ى  ويالي  ييي ليي وا عي دُّ تيي تيرن

" ر يني اس  ل بموا خي قي من فيتينن بيار كم  .(97)أيدن
وا{  يحتمببل أن يكببون منصببوب ا علببى الجببواب،  يقببول المنتجببب الهمببذاني  "}َفَتْنَقللبببُ

رليَن{  يحتمبببل أن يكبببون حبببان  مبببن  وا{. و}َ اسبببل دُّ ا علبببى }َوَن َتْرتبببَ ا عخفببب  وأن يكبببون مجزومببب 
وا{ علبببببى  وا{، وأن يكبببببون  ببببببر }َفَتْنَقللببببببُ وا{ معنبببببى  تضيييييمينالفاعبببببل فبببببي }َفَتْنَقللببببببُ }َفَتْنَقللببببببُ

 .(98)فتصيروا"
وا}والمنتجببببب الهمببببذاني يظهببببر التوسببببع فببببي معنببببى الفعببببل  ىدنلتببببه علببببى { َفَتنَقللبببببُ

رلينَ } الصببيرورة، ويببذكر أن  وا} تضييمين{  يحتمببل أن يكببون  بببرا علببى َ اسببل معنببى  {َتنَقللبببُ
وقد اقتصر بعم مفسري القرآن الكبريم ومعربيبه علبى  يحتمل أن يكون حان،تصيروا، و 
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رلينَ }ذكببر وجببه واحببد فببي إعببراب   ، يقببول مكببي ىببن أىببي عالببب يكببون حببان، هببو  أن {َ اسببل
رلينَ "قولببه }  ه(437)ت  وا{ حببال مببن المضببمر فببي }َ اسببل ويقببول أىببو البركببات  ،(99)"{َتنَقللبببُ

رلينَ }  "ه(577)ت  ىن األنباري  { وهبو َتنَقللببُوامبن البواو فبي } {، منصبوب علبى الحبالَ اسبل
رلينَ }ويقول السمين الحلبي  " ،(100)العامل في الحال"  .(101)"{ حالَ اسل

 سادسا: تضمين الفعل المتعدي إلى مفعول واحد معنى الفعل المتعدي إلى مفعولين:
فببببي القببببرآن الكببببريم، وقببببد أهببببار إليببببه المنتجببببب  التضييييمينجبببباء هببببذا النببببوع مببببن 

 الهمذاني في كتابه الفريد في عدة مواضع، منها 
وهم  -1 رم في ٍر فيلين يمكن ين عيلموا م نن خي ميا ييفن " قول  تعالى: "وي ل يٌم ب النممِتق يني َّللِام عي  .(102)وي

ْن "قولببه عببز وجببل  } يقببول المنتجببب الهمببذاني  وا مببل ا َتْفَعلببُ رْ َومببَ ا{ )َ يببْ ( هبببر  مببَ
رْ و} ،{ مجبزوم ببهَتْفَعُلواو}منصوب ىتفعلوا،  ْن َ يبْ { فبي موضبع نصبب علبى التمييبز... مبل

ُروهُ {  الفاء وما بعبدها جبواب ال بر ، قيبل  وإنمبا عبدي }َفَلن ُتْكَفُروهُ "} { إلبى مفعبولين، ُتْكفبَ
معنببى  ضييمن وهبكر وكفببر ن يتعببديان إن إلببى واحبد، تقببول  هببكر النعمببة وكفرهببا، لكونبه

ُروهُ والهباء فبي } ،الحرمان، فكأنه قيل  فلبن تحرمبوه، بمعنبى  فلبن تحرمبوا جبزاءه ن ُتْكفبَ { َفلبَ
واوقببببر   } ،لخيببببر ُروهُ و} {َتْفَعلببببُ َر { بالتبببباء فيهمببببا الببببنق  مببببن فوقببببه لقولببببه  }ُتْكفببببَ ُكنببببُتْم َ يببببْ
ةْ  ونَ وباليبببببباء فيهمببببببا الببببببنق  مببببببن تحتببببببه لقولببببببه  } ،(103){ُأمببببببب { ومببببببا بعببببببده مببببببن لفببببببظ َيْتلببببببُ
 .(105)"(104)الغيب 

ُروهُ } والمنتجببب الهمببذاني يظهببر أن التوسببع فببي معنببى الفعببل ىدنلتببه علببى { ُتْكفببَ
الحرمببان، هببو الببذي أد  إلببى تعببدي الفعببل إلببى مفعببولين، وقببد ذكببر ذلببك بعببم مفسببري 

ن "}القبببرآن الكبببريم ومعربيبببه، يقبببول الزمخ بببري   ُروهُ َفلبببَ فبببإن قلببب   لبببم عبببد  إلبببى  .{ ..ُيْكفبببَ
 ضيمنوهكر وكفر ن يتعديان إن إلى واحد، تقول هكر النعمة وكفرها؟ قلب     ،مفعولين

ويقول أىو حيبان  ،(106)"معنى الحرمان، فكأنه قيل  فلن تحرموه بمعنى فلن تحرموا جزاءه
معنببى حببرم، أي   ضييمن"وكفببر  يتعببد  إلببى واحببد، يقببال  كفببر النعمببة، وهنببا األندلسببي  
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فلن تحرموا ثوابه، ولما جاء و فه تعالى بأنه هكور فبي معنبى تو يبة ال بواب، نفبي عنبه 
 ويقول اىن ه ام األنصاري  "  ،(107)ر ال واب، أي  حرمانه"تعالى ناليم ال كر وهو كف

ُروهُ َقوله َتَعاَلى  } ن ُيْكفبَ ْر َفلبَ ْن َ يبْ ا َيْفَعلبُوا مبل ْن يحرمبوا َثَواببه َومبَ ْن يحرمبوه، َأي  َفلبَ { َأي  َفلبَ
د"  .(108)َوللَهَذا عدي إلَلى اْثَنْينل َن إلَلى َواحل

ا قولييي  تعيييالى: " -2 ا أييُّهيييي رنلمونيكممن ييييي من الي يييييي ون كيييم ن دم ًة ميييُ  ذموا ب طيانيييي وا الي تيِتخييي  نييييم يني آمي ذ  اليييِ
بيااًل")  .(109خي

ْأُلوَنُكْم{  فبببي موضبببع نصبببب إمبببا علبببى الصبببفة يقبببول المنتجبببب الهمبببذاني   "}َن يبببَ
لكونها قد و ف ، أو من المسبتكن فبي الظبرف   ؛لبخانة، أو على الحال إما من البخانة

ْم{، أي  غيببر مقصببريكم  بببان   ْن ُدونلكببُ  ،والمعنببى  ن يقصببرون فببي أمببركم  بببان   ،وهببو }مببل
َر  يه،   يقال: يتعبد  إلبى مفعبولين، وقبد  واختملف فيي : فقييل:َأَن في األمر يألو، إذا َقصب

ا، علببببى  ا، ون آلببببوس جهببببد  دب  إليهمببببا فببببي قببببولهم  ن آلببببوس نصببببح  اسببببتعملته العببببرب ُمعببببَ
ا ون أنقصكهالتضمين إلى مفعول واحبد بغيبر الجبار،  وقيل: ،، والمعنى  ن أمنعك نصح 

 وعليىمفعبول ثبان،  فخبااًل عليى الوجي  األول: ،إلى مفعول واحبد   وقيل:  ،وإلى ال اني به
تمييببز، وقيببل  مصببدر فببي موضببع  وعلييى الثالييث:نصببب علببى إسببقا  الجببار،  الثيياني:
، أي  فسبببببباد مببببببن جهببببببة  والخبييييييال: ،الحببببببال ل  وَ بببببببال  الفسبببببباد، يقببببببال  فببببببي قوائمببببببه َ بببببببْ

  .(110)انضخراب"
ْأُلوَنُكْم{  والمنتجببب الهمببذاني يظهببر أن التوسببع فببي معنببى الفعببل ىدنلتببه علببى }يببَ

المنببع والنقصببان، هببو الببذي أد  إلببى تعببدي الفعببل إلببى مفعببولين، وقببد ذكببر ذلببك بعببم 
{ يقال  أن فبي األمبر مفسري القرآن الكريم ومعربيه، يقول الزمخ ري   "}َن َيْأُلوَنُكْم َ َبان 

إلببى مفعببولين فببي قببولهم  ن آلببوس نصببحا، ون  يعببد تيببألو، إذا قصببر  يببه، ثببم اسببتعمل م
والخببببببال   ،. والمعنبببببى  ن أمنعبببببك نصبببببحا ون أنقصبببببكهالتضيييييمينجهبببببدا، علبببببى  آلبببببوس
{ على أوجبه  ويقول السمين الحلبي   ،(111)"الفساد  أنبه  أحيدها: ،"ا تلل في نصب }َ َبان 
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أنبه منصبوب  الثياني:... للتضيمينوالضمير هو األول، وإنما تعد  نثنبين   ،مفعول ثان
وهببذا غيببر  ،علببى إسببقا  حببرف الجببر، واأل ببل  ن يببألونكم فببي  بببال أي  فببي تخبببيلكم

أن ينتصببب  الثالييث: ،فإنببه منقببا ، وإن كببان  يببه  بب ف واه  التضييمينمنقببا ، بخبب ف 
على التمييز، وهو حيناذ تمييز منقول من المفعولية، واأل ل  ن يألون  بالكم أي  في 

المضاف إليه مفعبون بعبد إسبقا  الخبافم، فنصبب »الخببال     بالكم  ثم جعل الضمير
ا اأَلْرَض ُعُيونببا  البذي كببان مضببافا تمييببزا، وم لببه قولببه تعببالى  } ْرنببَ [ أي  12{ ]القمببر  َوَفجب

ْيبا  »عيون األرض  ففعل به ما تقدم، وم له في الفاعلية  } [ 4{ ]مبريم  َواْهَتَعَل البربْأُ  هبَ
وقببد  ،ا عنببد مببن ي ببب  كببون التمييببز منقببون مببن المفعوليببةاأل ببل  »هببيب الببرأ  ، وهببذ 

ْرَنا اأَلْرَض ُعُيونا  منعه بعضهم، وتأول قوله تعالى  } { على أن »عيونبا  ىبدل بعبم َوَفجب
{  ،من كل، و يه حذف العائد أي  عيونا منها ان  وعلى هذا التخبري  يجبوز أن يكبون }َ ببَ

 ،وهيذا وجي  رابيع ،ىدل اهتمال من »كم ، والضبمير أيضبا محبذوف أي  » ببان مبنكم 
قبببال اىبببن عخيبببة   السيييادل: ،أنبببه مصبببدر فبببي موضبببع الحبببال أي  متخبلبببين الخيييامس:

»معنببباه  ن يقصبببرون لكبببم  يمبببا  يبببه مبببن الفسببباد علبببيكم ، فعلبببى هبببذا البببذي قبببدره يكبببون 
{ منصوبين على إسقا  الخافم وهو ال م و)في(الم  .(112)"ضمر و}َ َبان 

{  علببى التمييببز،  ،"يببألوا يتعببد  إلببى مفعببول واحببد وقببد ذكببر العكبببري أن  ان  و}َ بببَ
ويجبوز أن  ،ويجوز أن يكون انتصب لحذف حرف الجر، تقديره  ن يألونكم فبي تخببيلكم

 .(113)يكون مصدرا في موضع الحال"
ينيكممن قول  تعالى:  -3 ميلن م ليكممن د  مي أيكن ي "الييون تي  كممن ن عنمي ين ليي المي  ويأيتنميمين م عي سين مم ال  ي م ليكيم ضي  ري وي

ينًا"  .(114)د 
ا( انتصبببب يقبببول المنتجبببب الهمبببذاني   ا{ )دينببب  ينببب  َ َم دل سبببْ ُم اإْلل يُ  َلكبببُ "قولبببه  }َوَرضبببل

رضببي  معنببى ا تببرت؛  تضييمينعلببى أنببه مفعببول ثببان علببى  إميياعلببى أحببد أربعببة أوجببه  
 أو...  علبى المبدح وإن كبان نكبرة أو ،ألنه إذا رضيه فقد ا تباره، وإذا ا تباره فقبد رضبيه
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َ َم{ أو ،علبببى البيبببان سبببْ ا بقولبببه   ،علبببى الحبببال مبببن }اإْلل ُم{  يحتمبببل أن يكبببون متعلقببب  و}َلكبببُ
ْسَ َم{" يُ {، وأن يكون حان  من }اإْلل  .(115)}َوَرضل

ي ُ } والمنتجببب الهمببذاني يظهببر أن التوسببع فببي معنببى الفعببل ىدنلتببه علببى { َرضببل
ان تيببار، هببو الببذي أد  إلببى تعببدي الفعببل إلببى مفعببولين، وقببد ذكببر ذلببك بعببم مفسببري 

ا{ أي  ا تبببرت القبببرآن الكبببريم ومعربيبببه، يقبببول أىبببو عبيبببدة   ينببب  َ َم دل سبببْ ُم اإْلل يُ  َلكبببُ "}َوَرضبببل
ا{ يعنببى ا ترتببه لكببم مببن ويقببول الزمخ ببري  (116)لكببم" ينبب  َ َم دل سبببْ ُم اإْلل يُ  َلكببُ ىبببين  "}َوَرضببل

 .(117)"األديان، وآذنتكم بأنه هو الدين المرضى وحده
َ َم{ وقد ذكر العكبري أن  سبْ يُ {  يتعد  إلى مفعول واحد، وهو هنا }اإْلل  ،"}َرضل

ا{  حببال ينبب  وقيببل  يتعبببد  إلببى مفعببولين؛ ألن معنببى رضبببي  هنببا جعلبب  و بببيرت،  ،و}دل
ولكبببم  يتعلببب  ىرضبببي ، وهبببي للتخصبببي ، ويجبببوز أن يكبببون حبببان مبببن اإلسببب م؛ أي  

ُم  وقببد تبعببه السببمين الحلبببي، إذ يقببول  ،(118رضببي  اإلسبب م لكببم") يُ  َلكببُ ""قولببه  }َوَرضببل
ين ا{ في »رضي  وجهان،  ْسَ َم دل ين ا{ على  ،أنه متعد لواحد وهو اإلس م أحدهما:اإْلل و}دل

َ َم{،  مضييمنهببو  وقيييل: ،هببذا حببال سببْ معنببى  ببير وجعببل، فيتعببد  نثنببين أولهمببا  }اإْلل
ين ا{ أنبه  والثياني:أنبه متعلب  ى»رضبي ،  أحدهما:و}َلُكُم{ يجوز  يه وجهان،  ،وال اني  }دل
 .(119)ألنه حال من اإلس م، ولكنه قدم عليه" ؛متعل  بمحذوف

 الالزم معنى ما يتعدى بحرف الجرسابعا: تضمين الفعل 
فببببي القببببرآن الكببببريم، وقببببد أهببببار إليببببه المنتجببببب  التضييييمينجبببباء هببببذا النببببوع مببببن 

 الهمذاني في كتابه الفريد في مواضع قليلة، منها 
ِذبي ب آييات  َّللِا   - ا" قول  تعالى: "فيمينن أيظنليمم م ِمن كي هي نن في عي دي صي  .(120)وي

ْن( األولبى يقول المنتجب الهمذاني    ذبَب{ )مبَ ْن كبَ ُم ملمبب "قوله عز وجل  }َفَمْن َأْظلبَ
والجمهبببور علبببى  ،اسبببتفهامية، وال انيبببة تحتمبببل أن تكبببون مو بببولة، وأن تكبببون مو بببوفة

ذبَب{، وقبببر   ىتخفيفهبببا َر؛ ألن  تضيييمينعلبببى  (121)ت بببديد البببذال فبببي }كبببَ َذَب معنبببى َكفبببَ كبببَ
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إتيببان الببباء فببي  التضييمينمعنبى كببذب بال ببيء وكفببر بببه سببواء، والببذي حملنببي علببى هبذا 
ل{"  .(122)}بلآَياتل َّللاب

َذَب{ والمنتجبببب الهمبببذاني يظهبببر أن التوسبببع فبببي معنبببى الفعبببل ىدنلتبببه علبببى  }كبببَ
الكفر، هو الذي أد  إلى تعدي الفعل بحرف الجر )الباء(، وقد ذكر ذلك بعم مفسري 

ينبغببي أن يكببون د ببول الببباء هنببا حمبب   علببى القببرآن الكببريم ومعربيببه، يقببول اىببن جنببي  "
المعنى؛ وذلك ألنه في معنى َمَكَر ىهبا، وكفبر ىهبا، ومبا أك بر هبذا النحبو فبي هبذه اللغبة، 

ذبَب{... قببببر   ويقببببول العكبببببري  ،(123) يمببببا مضببببى" وقببببد ذكرنبببباه ْن كببببَ مببببب "قولببببه تعببببالى  }مل
بببالتخفي ، وهببو فببي معنببى الم ببدد،  يكببون  بآيببات هللا مفعببون، ويجببوز أن يكببون حببان؛ 

 .(124)"أي  كذب ومعه آيات هللا
 خاتمة البحث:

حببباول هبببذا البحبببث دراسبببة التضبببمين النحبببوي وأثبببره فبببي المعنبببى واإلعبببراب فبببي 
ه(، وقبببد اقتصبببر 643الكتببباب الفريبببد فبببي إعبببراب القبببرآن المجيبببد للمنتجبببب الهمبببذاني )ت 

البحث على نماذج مختارة من التضمين النحوي فبي الرببع األول مبن القبرآن الكبريم، وقبد 
  ل  البحث إلى مجموعة من النتائ ، منها 

بك ببرة فببي واسببتعماله لهببذا المصببخلح  بالتضييمين النحييوي اعتببداد المنتجببب الهمببذاني  -1
كتاببببه الفريبببد فبببي إعبببراب القبببرآن المجيبببد لتخبببري  عبببدد مبببن المسبببائل النحويبببة، والتراكيبببب 
اللغويببة الفصببيحة فببي هببواهد القببرآن الكببريم علببى هببذا التوجيببه، مببع توسببعه فببي ذكببر مببا 

وقبد اتسبم  معالجتبه لهبذه الظباهرة ببالغزارة   ،تحتمله المسألة الواحدة من توجيهات أ بر  
 والتنوع والتوسع في التحليل وعرض اآلراء.

فببي ال ببواهد  التضييمين النحييوي الك ببل عببن وعببي المنتجببب الهمببذاني ىتنببوع أهببكال  -2
مبا يتعبد  إلبى مفعبول  بريح معنبى مبا  تضيمينالقرآنية، وقد ظهر ذلك جليا في تناولبه 

مبببا يتعبببد  بحبببرف الجبببر معنبببى مبببا يتعبببد  إلبببى  نتضيييمييتعبببد  بحبببرف الجبببر، وتناولبببه 
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ما يتعد  بحرف الجر معنى ما يتعد  بحرف جر آ ر  تضمينمفعول  ريح، وتناوله 
ليصل إلى مفعولين  ريحين،  ؛الفعل معنى فعل العخاء  تضمينليصح التعل ، وتناوله  

الفعبل  تضيمينالفعل معنى الفعل الناسب  ليبدل علبى الصبيرورة، وتناولبه   تضمينوتناوله  
الفعببل  تضييمينالمتعببدي إلببى مفعببول واحببد معنببى الفعببل المتعببدي إلببى مفعببولين، وتناولببه 

 ال زم معنى ما يتعد  بحرف الجر.  
في المعنى مبن  ب ل التوسبع فبي  التضمين النحوي إظهار المنتجب الهمذاني ألثر   -3

 معنى الفعل ىدنلته على معنيين مكتنزين في أ ل واحد. 
فببببي اإلعببببراب فببببي بعببببم  التضييييمين النحييييوي جببببب الهمببببذاني ألثببببر إظهببببار المنت  -4

المواضببع، وقببد ظهببر ذلببك فببي تخريجببه لبببعم األسببماء المنصببوبة علببى أنهببا مفعببول بببه 
الفعل معنى ما يتعد  إلى مفعبول أو إلبى مفعبولين، مبع مراعاتبه ذكبر مبا   تضميننتيجة  

 تحتمله من التوجيهات اإلعراىية األ ر .        
فببي القببرآن  التضييمين النحييوي جببب الهمببذاني فببي توجيهببه لبببعم مواضببع تببأثر المنت -5

وقبد  - ا بة الزمخ بري والعكببري  -الكريم بمن سبقه من مفسري القرآن الكريم ومعربيبه
 عرض آلرائهم في بعم المواضع. 

فببي القببرآن الكببريم  التضييمين النحييوي تفببرد المنتجببب الهمببذاني ىببذكر بعببم مواضببع  -6
وا{ تضييييمين رآن الكببببريم ومعربيببببه، ومببببن ذلببببك دون غيببببره مببببن مفسببببري القبببب معنببببى  }َيْنَقللبببببُ

 يصيروا.
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 الهوامش: 
 
التضمين النحوي وأثره فيي المعنيى لليدكتور هيادي أحميد فرحيا  الشيجيري  بحيث منشيور بمجلية   (1)

 .304  ص 30كلية الدراسات السالمية والعربية  دني  العدد 

خطرات في االحتفاظ بعبقريية النحيو العربيي لاسيتاذ ل. ماسيينيو   بحيث منشيور بمجلية مجميع   (2)
 .   57ص   10اللغة العربية بالقاهرة  الجزء 

 .   136معجم المصطلحات النحوية والصرفية للدكتور محمد سمير نجيب اللبدي  ص  (3)

هذا الينص منقيول عين: التضيمين فيي القيرآ  الكيريم لليدكتور عبيد الفتياح بحييري  بحيث منشيور   (4)
 .76  ص 3بمجلة كلية اللغة العربية  جامعة المام محمد نن سعود السالمية  العدد 

 .1/225  وانَّر: األشباه والنَّائر في النحو للسيوطي  2/435ائص النن جني الخص(  5)

  وانَّر: الترويل النحوي في القرآ  الكريم للدكتور عبد الفتاح الحموز 2/308المصدر نفس    (6)
2/1245 . 

 .  2/717  وانَّر: الكشاف للزمخشري 1/121األشباه والنَّائر في النحو للسيوطي   (7)

 .  897مغني اللبيب عن كتب األعاريب النن هشام األنصاري  ص  (8)

بحيث منشيور بمجلية مجميع الغر  من قرارات المجمع  واالحتجاج لها للشيخ أحمد السكندري    (9)
 .   180ص   1اللغة العربية بالقاهرة  الجزء 

لعربيية ندمشيق  التضمين لاستاذ صالح اليدين اليزعبالوي  بحيث منشيور بمجلية مجميع اللغية ا  (10)
 . 62  ص 1  الجزء 55المجلد 

 .1/121األشباه والنَّائر في النحو للسيوطي  (11)

 . 205دراسات في العربية وتاريخها لاستاذ محمد الخضر حسين  ص  (12)



 2022 يناير( األول)الجزء  54العدد                        بقنا                مجلة كلية اآلداب          

 

- 316 - 

 
التضمين في القرآ  الكريم للدكتور عبد الفتاح بحيري  بحث منشور بمجلة كلية اللغية العربيية    (13)

 .  74 -73  ص 3جامعة المام محمد نن سعود السالمية  العدد 

 . 151 -1/150مغني اللبيب عن كتب األعاريب النن هشام األنصاري  (14)

التضمين في القرآ  الكريم للدكتور عبد الفتاح بحيري  بحث منشور بمجلة كلية اللغية العربيية    (15)
 .   74  ص 3جامعة المام محمد نن سعود السالمية  العدد 

 . 424 -2/423ندائع الفوائد النن قيم الجوزية (  16)

  وانَّر: مغني اللبيب عن كتب األعاريب النن هشيام األنصياري  2/310الخصائص النن جني  (  17)
 .  2/1245  والترويل النحوي في القرآ  الكريم للدكتور عبد الفتاح الحموز 899ص 

 .1/52المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واليضاح عنها النن جني  (18)

  وانَّيير: الترويييل النحييوي فييي القييرآ  3/343البرهييا  فييي علييوم القييرآ  لبييدر الييدين الزركشييي  (19)
 .  2/1246الكريم للدكتور عبد الفتاح الحموز 

"وقييد يعيد هييذا الكتيياب مين أحسيين الكتييب فييي إعيراب القييرآ  الكييريم  يقييول نيدر الييدين الزركشييي: ( 20)
اب الحيوفي ومين أحسينها كتياب المشيكل وكتياب انتدب النال لترليف إعراب القرآ  ومن أوضحها كت

أنييي البقيياء العكبييري وكتيياب المنتجييب الهمييذاني وكتيياب الزمخشييري وانيين عطييية وتالهييم الشيييخ أنييو 
 . 1/301حيا ". البرها  في علوم القرآ  لبدر الدين الزركشي 

المية  قيال "المنتجب نن أني العز نن رشيد, منتجب اليدين أنيو يوسيف الهميذاني, إميام كاميل ع  (21)
الذهبي: كا  رأسا في القراءات والعربية, صالحا متواضيعا صيوفيا  قيرأ عليى أنيي الجيود بمصير سينة 
ثمييا  وتسييعين وخمسييمائة وسييمع ندمشييق أبييا اليييمن الكنييدي وقييرأ علييي   وشييرح الشيياطبية شييرًحا ال 

فيي ربييع برل ب  وأعيرب القيرآ  العَّييم إعرابيا متوسيطا وشيرح المفصيل للزمخشيري وأجياد... تيوفي 
 -2/310 اية النهاية فيي طبقيات القيراء النين الجيزري  األول سنة ثالث وأربعين وستمائة ندمشق"

مين الهيامش  وانَّير:  4  رقيم 1/301البرها  في علوم القرآ  لبدر الدين الزركشي     وانَّر:311
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الفتيييح ترجميية المنتجييب الهمييذاني بالتفصيييل فييي مقييدمات التحقيييق التييي أعييدها محمييد نَّييام الييدين 
 . 22 -1/21للكتاب الفريد في إعراب القرآ  المجيد للمنتجب الهمذاني 

 .  28سورة آل عمرا   اآلية  (22)

 -5/169  وانَّيير: التفسييير البسيييح للواحييدي 35 -2/34الكتيياب الفريييد للمنتجييب الهمييذاني  (23)
  والبييا  فيي 1/419  والمحرر اليوجيز النين عطيية األندلسيي 1/351  والكشاف للزمخشري  172

  8/193  ومفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي 1/199 ريب إعراب القرآ  ألني البركات نن األنباري 
  والييدر 3/94  والبحيير المحيييح ألنييي حيييا  األندلسييي 1/252  فييي إعييراب القييرآ  للعكبييري والتبيييا

  2/117  وروح المعيييياني لشييييهاب الييييدين األلوسييييي 111 -3/109المصييييو  للسييييمين الحلبييييي 
 . 221  -3/220والتحرير والتنوير لمحمد الطاهر نن عاشور 

 . 3/221التحرير والتنوير لمحمد الطاهر نن عاشور (  24)

 . 102سورة آل عمرا   اآلية  (25)

 .3/94البحر المحيح في التفسير ألني حيا  األندلسي  (26)

   المصدر نفس   والصفحة نفسها. (27)

 .1/351المصدر نفس   والصفحة نفسها  وانَّر: الكشاف للزمخشري  (28)

 . 183سورة آل عمرا   اآلية  (29)

  ومشييكل 1/192  وانَّيير: إعييراب القييرآ  للنحييال 2/181الكتيياب الفريييد للمنتجييب الهمييذاني  (30)
  1/317  والتبييا  فيي إعيراب القيرآ  للعكبيري 182  -1/181إعراب القرآ  لمكيي نين أنيي طاليب  
 . 3/517  والدر المصو  للسمين الحلبي 3/458والبحر المحيح ألني حيا  األندلسي  

 . 1/317القرآ  للعكبري  التبيا  في إعراب (31)

 المصدر نفس   والصفحة نفسها.  (32)
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 .3/458البحر المحيح ألني حيا  األندلسي   وانَّر:  3/517الدر المصو  للسمين الحلبي  (33)

 . 33سورة األنعام  اآلية (  34)

 .  59سورة السراء  اآلية  (35)

  104 -8/103  وانَّير: التفسيير البسييح للواحيدي 2/575الكتاب الفريد للمنتجب الهمذاني   (36)
  605 -4/604  والييدر المصييو  للسييمين الحلبيييي 1/491والتبيييا  فييي إعييراب القييرآ  للعكبييري 

  والتحريييير والتنيييوير لمحميييد الطييياهر نييين عاشيييور 4/128وروح المعييياني لشيييهاب اليييدين األلوسيييي 
7/199  . 

  وانَّيير: التبيييا  فييي إعييراب القييرآ  للعكبييري 605 -4/604ر المصييو  للسييمين الحلبييي الييد (37)
ةي 1/491 ودي الِناقيي نيا ثيميم   وأصل الوج  الثاني يرجع إلى أني على الفارسي  قيال: " "قولي  تعيالى: ويآتيين

ريًة فيَّيليمموا ن ها ]السراء/  جاُر في قول : )فيَّيليمموا [  أي: ظلموا نردها أو الكفر نها  فكما أ  ال59ممبنص 
دمو ي  حيي ال م يني ب آييات  َّللِا  ييجن ِن الَّيِ لكي  وا( كيذلك يكيو  مين صيلة الَّليم فيي قولي : وي ن ها( من صيلة )ظيليميم

ويجحييدو  محييذوف المفعييول للدالليية علييي  والتكييذيب أكبيير ميين الكييذب  ألُ  كييُل ميين    [33]األنعييام/
ا  مكُذبا لغيره" الحجة للقراء السبعة ألني علي الفارسي كُذب صادقا فقد كذب  وليس كُل من كذب ك

 .104  -8/103التفسير البسيح للواحدي    وانَّر:  1/339

 .  130سورة البقرة  اآلية  (38)

  قيييال الهيثميييي فيييي مجميييع الزوائيييد ومنبيييع الفوائيييد 2/69رواه الطبرانيييي فيييي المعجيييم الكبيييير  (39)
: "رواه الطبرانيييي فيييي "األوسيييح" و"الكبيييير" وفيييي  عبيييد الحمييييد نييين سيييليما   وهيييو 134 -5/133

  نلفظ: "لكن الكبر من سف  الحق وازدرى النيال" ورواه 4/36ضعيف" اهي. ورواه أحمد في مسنده  
  كتاب اليما   باب: تحريم الكبر وبيان  ولفَّ : "الكبر بطر الحيق 63  ص  91رقم:    مسلم  حديث
 و مح النال".

  ومجياز 1/79  وانَّر: معاني القيرآ  للفيراء 387 -1/386الكتاب الفريد للمنتجب الهمذاني   (40)
  وجييامع البيييا  فييي 158 -1/157  ومعيياني القييرآ  لاخفييش األوسييح 1/56القييرآ  ألنييي عبيييدة 
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  وإعيييراب القيييرآ  للنحيييال 211 -1/209  ومعييياني القيييرآ  وإعرابييي  للزجييياج 3/90تروييييل القيييرآ  
 -3/329  والتفسيير البسييح للواحيدي 1/111  ومشكل إعراب القرآ  لمكيي نين أنيي طاليب 1/79

  1/212  والمحيييرر اليييوجيز النييين عطيييية األندلسيييي 190 -1/189  والكشييياف للزمخشيييري 335
  ومفيياتيح الغيييب لفخيير الييدين 1/123ب القييرآ  ألنييي البركييات نيين األنبيياري والبيييا  فييي  ريييب إعييرا

  والجيييامع ألحكيييام القيييرآ  للقرطبيييي 1/117  والتبييييا  فيييي إعيييراب القيييرآ  للعكبيييري 4/62اليييرازي 
والييدر المصييو  للسييمين الحلبييي  629 -1/628  والبحيير المحيييح ألنييي حيييا  األندلسييي 2/132
  والتحرير والتنيوير لمحميد الطياهر 1/385ب الدين األلوسي   وروح المعاني لشها122  -2/120

 . 726  -1/725نن عاشور 

 -2/120  وانَّر: اليدر المصيو  للسيمين الحلبيي 1/628البحر المحيح ألني حيا  األندلسي (  41)
 .   1/385  وروح المعاني لشهاب الدين األلوسي 122

 . 235سورة البقرة  اآلية  (42)

  وجيامع 278  ص 2454اب الصوم  بياب النيية فيي الصييام  حيديث رقيم: سنن أني داود  كت  (43)
  وسيينن النسييائي  كتيياب الصيييام  بيياب ذكيير 140  ص 730الترمييذي  كتيياب الصييوم  حييديث رقييم 

  وكلهييم 255 -254  ص 2343 -2331اخييتالف النيياقلين لخبيير حفصيية فييي ذلييك  األحاديييث: 
و  ل  الترمذي: باب ما جياء: ال صييام لمين ليم رووه نلفظ )من لم يجمع( أو )من لم يبي ( لكن عن

 يعزم من الليل.

   وانَّيير: جيييامع البيييا  فييي تروييييل القييرآ  للطبيييري 1/535الكتيياب الفريييد للمنتجيييب الهمييذاني  (44)
  ومشيكل إعيراب 1/117  وإعراب القرآ  للنحال 1/318  ومعاني القرآ  وإعراب  للزجاج  5/115

  والكشييياف 276 -4/275  والتفسيييير البسييييح للواحيييدي 1/132القيييرآ  لمكيييي نييين أنيييي طاليييب 
  162 -1/161البييا  فيي  رييب إعيراب القيرآ  ألنيي البركيات نين األنبياري   و 1/284للزمخشري  

  1/188  والتبييا  فييي إعيراب القييرآ  للعكبييري 473 -6/472فخير الييدين الييرازي ومفياتيح الغيييب ل
  والييدر 2/525  والبحيير المحيييح ألنييي حيييا  األندلسييي 3/192والجييامع ألحكييام القييرآ  للقرطبييي 

  ومغنييي اللبيييب عيين كتييب األعاريييب النيين هشييام األنصيياري ص 2/485المصييو  للسييمين الحلبييي 
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  والتحرير والتنوير لمحمد الطاهر نين 545 -1/544دين األلوسي   وروح المعاني لشهاب ال898
 .455  -2/454عاشور 

 . 2/485الدر المصو  للسمين الحلبي    وانَّر: 2/525البحر المحيح ألني حيا  األندلسي  (45)

 . 1/898مغني اللبيب عن كتب األعاريب النن هشام األنصاري (  46)

 . 121سورة آل عمرا   اآلية  (47)

  والمحيييرر 1/408  وانَّييير: الكشييياف للزمخشيييري 2/120الكتييياب الفرييييد للمنتجيييب الهميييذاني ( 48)
  والتبيييا  فييي 8/345  ومفيياتيح الغيييب لفخيير الييدين الييرازي 1/499الييوجيز النيين عطييية األندلسييي 

المحييييح ألنيييي حييييا    والبحييير 4/184  والجيييامع ألحكيييام القيييرآ  1/289إعيييراب القيييرآ  للعكبيييري 
  والتحريير والتنيوير لمحميد الطياهر نين 3/378  والدر المصو  للسيمين الحلبيي  3/326األندلسي  
 . 71  -4/70عاشور 

 .1/289التبيا  في إعراب القرآ  للعكبري     وانَّر:3/378الدر المصو  للسمين الحلبي  (49)

 . 38سورة األنعام  اآلية  (50)

  ومفياتيح 8/122  وانَّر: التفسير البسيح للواحيدي 2/580الهمذاني  الكتاب الفريد للمنتجب    (51)
  والبحير المحييح 1/493  والتبييا  فيي إعيراب القيرآ  للعكبيري 12/528الغيب لفخير اليدين اليرازي  
  وروح المعيياني 613 -4/612  والييدر المصييو  للسييمين الحلبييي 4/503ألنييي حيييا  األندلسييي 
 . 4/137لشهاب الدين األلوسي 

 . 56سورة الزمر  اآلية  (52)

 . 120سورة آل عمرا   اآلية  (53)
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  وانَّييير: التبييييا  فيييي إعيييراب القيييرآ  للعكبيييري 4/503البحييير المحييييح ألنيييي حييييا  األندلسيييي  (54)
  وروح المعياني لشيهاب اليدين األلوسيي 613 -4/612  والدر المصيو  للسيمين الحلبيي  1/493
4/137. 

 . 14سورة البقرة  اآلية  (55)

 . 52سورة آل عمرا   اآلية  (56)

  1/51  وانَّر: معاني القرآ  لاخفيش األوسيح 163 -162الهمذاني الكتاب الفريد للمنتجب (  75)
  1/88  ومعيياني القييرآ  وإعرابيي  للزجيياج 199 -1/198جييامع البيييا  فييي ترويييل القييرآ  للطبييري و 

  والمحييرر الييوجيز النيين 1/65  والكشيياف للزمخشييري 167 -2/165والتفسييير البسيييح للواحييدي 
  والجيييامع ألحكيييام القيييرآ  2/308فخييير اليييدين اليييرازي   ومفييياتيح الغييييب ل1/96عطيييية األندلسيييي 

  واليدر المصيو  للسيمين 1/113  والبحير المحييح ألنيي حييا  األندلسيي 207  -1/206للقرطبي  
  والتحريير والتنيوير لمحميد الطياهر 1/159  وروح المعاني لشهاب الدين األلوسيي 1/145الحلبي  

 .1/291نن عاشور 

  وانَّييير: البحييير المحييييح ألنيييي حييييا  1/291التحريييير والتنيييوير لمحميييد الطييياهر نييين عاشيييور  (58)
 . 1/145  والدر المصو  للسمين الحلبي  1/113األندلسي 

 . 187سورة البقرة  اآلية (  59)

  ومجاز القيرآ  1/114  وانَّر: معاني القرآ  للفراء 1/458الكتاب الفريد للمنتجب الهمذاني    (60)
  وجييامع البيييا  فييي ترويييل القييرآ  1/139  ومعيياني القييرآ  لاخفييش األوسييح 1/67 ألنييي عبيييدة

  1/97  وإعيراب القيرآ  للنحيال 256 -1/255  ومعاني القرآ  وإعرابي  للزجياج 3/487للطبري  
المحتسيب فيي تبييين وجيوه شيواذ القيراءات واليضياح   و 2/435  و2/308والخصائص النين جنيي  

 -3/596  والتفسير البسيح للواحيدي 1/122ل إعراب القرآ  لمكي ومشك  1/52عنها النن جني  
 -1/256  و1/91  والمحييرر الييوجيز النيين عطييية األندلسييي 1/230  والكشيياف للزمخشييري 598
  1/154  والتبيييا  فييي إعييراب القييرآ  للعكبييري 5/269  ومفيياتيح الغيييب لفخيير الييدين الييرازي 257
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  2/175  و1/94والبحير المحييح ألنيي حييا  األندلسيي   2/315والجامع ألحكام القرآ  للقرطبيي 
  ومغني اللبييب عين كتيب األعارييب النين 2/293  والدر المصو  للسمين الحلبي 212  -2/211

  والتحرير والتنوير لمحميد 1/461  وروح المعاني لشهاب الدين األلوسي 1/898هشام األنصاري  
 .   2/182الطاهر نن عاشور 

 .1/67ني عبيدة مجاز القرآ  أل(  61)

 .1/139معاني القرآ  لاخفش األوسح (  62)

 .1/255معاني القرآ  وإعراب  للزجاج  (63)

  .212  -2/211البحر المحيح ألني حيا  األندلسي  (64)

 . 21سورة النساء  اآلية (  65)

 .1/898مغني اللبيب عن كتب األعاريب النن هشام األنصاري (  66)

 .  1/461روح المعاني لشهاب الدين األلوسي (  67)

  وانَّييير: أسيييال البال ييية للزمخشيييري 2/182التحريييير والتنيييوير لمحميييد الطييياهر نييين عاشيييور ( 68)
 .   154 -2/153  ولسا  العرب النن منَّور الفريقي 1/367

 . 95سورة النساء  اآلية (  69)

مشيكل إعيراب القيرآ  لمكيي نين أنيي   وانَّر: 329 -2/328الكتاب الفريد للمنتجب الهمذاني    (70)
  والبيا  في  ريب 1/554  والكشاف للزمخشري  7/51  والتفسير البسيح للواحدي  1/206طالب  

 -11/193  ومفيياتيح الغيييب لفخيير الييدين الييرازي 1/265إعييراب القييرآ  ألنييي البركييات نيين األنبيياري 
  4/39ألنيي حييا  األندلسييي   والبحير المحيييح 1/383  والتبييا  فيي إعيراب القييرآ  للعكبيري 194

 -3/118  وروح المعيياني لشييهاب الييدين األلوسييي 78 -4/76والييدر المصييو  للسييمين الحلبييي 
 . 5/172  والتحرير والتنوير لمحمد الطاهر نن عاشور 119
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  واليييدر 1/554  وانَّييير: الكشييياف للزمخشيييري 4/39البحييير المحييييح ألنيييي حييييا  األندلسيييي ( 71)

 .  3/119  وروح المعاني لشهاب الدين األلوسي 4/77المصو  للسمين الحلبي 

 . 6سورة األنعام  اآلية  (72)

  وانَّييير: جيييامع البييييا  فيييي تروييييل القيييرآ  546 -2/545الكتييياب الفرييييد للمنتجيييب الهميييذاني  (73)
  ومفيياتيح 2/6  والكشيياف للزمخشييري 20 -8/18  والتفسييير البسيييح للواحييدي 11/263بييري للط

  والجيامع ألحكيام 1/481  والتبييا  فيي إعيراب القيرآ  للعكبيري 12/484الغيب لفخر الدين اليرازي  
  والييدر المصييو  للسييمين 4/439  والبحيير المحيييح ألنييي حيييا  األندلسييي 6/392القييرآ  للقرطبييي 

  والتحرييير والتنييوير لمحمييد 4/90  وروح المعيياني لشييهاب الييدين األلوسييي 538 -4/536الحلبييي 
 . 7/138الطاهر نن عاشور 

 . 1/481التبيا  في إعراب القرآ  للعكبري (  74)

  وانَّر: التفسيير المحييح ألنيي حييا  األندلسيي 538 -4/537الدر المصو  للسمين الحلبي   (75)
4/439 . 

  .17سورة البقرة  اآلية  (76)

  وانَّيير: التبيييا  فييي إعييراب القييرآ  للعكبييري 171 -1/170الكتيياب الفريييد للمنتجييب الهمييذاني ( 77)
 . 165  -1/163  والدر المصو  للسمين الحلبي 1/33

 . 1/33التبيا  في إعراب القرآ  للعكبري  (78)

  وانَّيير: التبيييا  فييي إعييراب القييرآ  للعكبييري 165 -1/163الييدر المصييو  للسييمين الحلبييي  (97)
1/33. 

 . 109سورة البقرة  اآلية  (80)
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  ومشييكل 1/74  وانَّيير: إعييراب القييرآ  للنحييال 1/358الكتيياب الفريييد للمنتجييب الهمييذاني  (81)

  والبيا  1/196األندلسي   والمحرر الوجيز النن عطية 1/108إعراب القرآ  لمكي نن أني طالب  
  والتبيييا  فييي إعييراب القييرآ  للعكبييري 1/118فييي  ريييب إعييراب القييرآ  ألنييي البركييات نيين األنبيياري 

  1/558  والبحيير المحيييح ألنييي حيييا  األندلسييي 2/70  والجييامع ألحكييام القييرآ  للقرطبييي 1/104
 .  1/355سي   وروح المعاني لشهاب الدين األلو 2/67والدر المصو  للسمين الحلبي 

 . 1/104التبيا  في إعراب القرآ  للعكبري  (82)

  2/67  وانَّيير: اليدر المصييو  للسييمين الحلبييي 1/558البحير المحيييح ألنييي حييا  األندلسييي  (83)
 .1/355وروح المعاني لشهاب الدين األلوسي 

 . 245سورة البقرة  اآلية  (84)

  1/121  وانَّيير: إعييراب القييرآ  للنحييال 547 -1/546الكتيياب الفريييد للمنتجييب الهمييذاني ( 85)
  واليدر 2/567  والبحير المحييح ألنيي حييا  األندلسيي 1/195والتبيا  في إعيراب القيرآ  للعكبيري  

 . 1/555  وروح المعاني لشهاب الدين األلوسي 512  -2/511المصو  للسمين الحلبي 

 . 1/195ب القرآ  للعكبري التبيا  في إعرا (86)

  وانَّيير: روح المعيياني لشييهاب الييدين األلوسييي 2/567البحيير المحيييح ألنييي حيييا  األندلسييي  (87)
1/555  . 

  وانَّيير: التبيييا  فييي إعييراب القييرآ  للعكبييري 512 -2/511الييدر المصييو  للسييمين الحلبييي ( 88)
 . 2/567  والبحر المحيح ألني حيا  األندلسي  1/195

 . 264بقرة  اآلية سورة ال(  89)

 .   1/577الكتاب الفريد للمنتجب الهمذاني  (90)

 . 127سورة آل عمرا   اآلية  (91)
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 . 2/126الكتاب الفريد للمنتجب الهمذاني  (92)

 .3/391الدر المصو  للسمين الحلبي  (93)

 . 149سورة آل عمرا   اآلية  (94)

 .  2/147الكتاب الفريد للمنتجب الهمذاني  (95)

 .  3/434الدر المصو  للسمين الحلبي  (96)

 . 21سورة المائدة  اآلية  (97)

 . 2/425الكتاب الفريد للمنتجب الهمذاني  (98)

 . 1/222مشكل إعراب القرآ  لمكي نن أني طالب  (99)

 . 1/288البيا  في  ريب إعراب القرآ  ألني البركات نن األنباري (  100)

 .  4/231الدر المصو  للسمين الحلبي  (101)

 . 115سورة آل عمرا   اآلية  (102)

 .110سورة آل عمرا   اآلية  (103)

والقراءتا  صيحيحتا   انَّير: الحجية للقيراء السيبعة ألنيي عليي    113سورة آل عمرا   اآلية    (104)
 .2/241والنشر في القراءات العشر النن الجزري   3/73الفارسي 

  وانَّيير: جييامع البيييا  فييي ترويييل القييرآ  للطبييري 2/113الكتيياب الفريييد للمنتجييب الهمييذاني  (105)
  ومفياتيح الغييب لفخير 1/403  والكشاف للزمخشيري  5/521  والتفسير البسيح للواحدي  7/132

  واليييدر المصيييو  للسيييمين 3/313  والبحييير المحييييح ألنيييي حيييا  األندلسيييي 8/335الييدين اليييرازي 
  والتحريير والتنيوير لمحميد الطياهر 2/250وروح المعاني لشهاب الدين األلوسيي    3/358الحلبي  

 .   4/59نن عاشور 
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 . 8/335  وانَّر: مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي 1/403الكشاف للزمخشري  (106)

 .   3/358  وانَّر: الدر المصو  للسمين الحلبي 3/313البحر المحيح ألني حيا  األندلسي  (107)

 . 1/898مغني اللبيب عن كتب األعاريب النن هشام األنصاري  (108)

 . 118سورة آل عمرا   اآلية  (109)

  وانَّيييير:  التفسييييير البسيييييح للواحييييدي 116 -2/115الكتيييياب الفريييييد للمنتجييييب الهمييييذاني  (110)
  8/340  ومفيييياتيح الغيييييب لفخيييير الييييدين الييييرازي 1/406الكشيييياف للزمخشييييري و  537 -5/536

  والييدر المصييو  3/317  والبحيير المحيييح ألنييي حيييا  األندلسييي 4/180والجييامع ألحكييام القييرآ  
  والتحريير 254 -2/253وروح المعاني لشيهاب اليدين األلوسيي   364  -3/363للسمين الحلبي  

 .4/64اشور والتنوير لمحمد الطاهر نن ع

 .8/340الغيب لفخر الدين الرازي  وانَّر: مفاتيح  1/406الكشاف للزمخشري  (111)

  1/406  وانَّيييير: الكشيييياف للزمخشييييري 364 -3/363الييييدر المصييييو  للسييييمين الحلبييييي  (121)
 .  3/317والبحر المحيح ألني حيا  األندلسي    1/496والمحرر الوجيز النن عطية األندلسي 

 .  1/287التبيا  في إعراب القرآ  للعكبري (  113)

 . 3سورة المائدة  اآلية (  114)

  1/153  وانَّييير: مجييياز القيييرآ  ألنيييي عبييييدة 2/405الكتييياب الفرييييد للمنتجيييب الهميييذاني  (151)
وروح المعياني  176 -4/175  والبحر المحيح ألني حيا  األندلسيي 1/605والكشاف للزمخشري  

 . 3/234لشهاب الدين األلوسي 

 .1/153مجاز القرآ  ألني عبيدة  (116)

 .1/605الكشاف للزمخشري  (117)
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 .419 -1/418التبيا  في إعراب القرآ  للعكبري (  118)

 .4/199الدر المصو  للسمين الحلبي  (119)

 .  157سورة األنعام  اآلية  (120)

{ نتشيديد اليذال  (  121) ِذبي { نتخاييف اليذال  والجمهيور }كيي ذيبي قرأ يحييى نين وثياب وانين أنيي عبلية }كيي
  والمحييرر 1/235وه شييواذ القييراءات واليضيياح عنهييا النيين جنييي انَّيير: المحتسييب فييي تبيييين وجيي
 .5/231  والدر المصو  للسمين الحلبي 2/366الوجيز النن عطية األندلسي 

المحتسيب فيي تبييين وجيوه شيواذ القيراءات   وانَّير: 2/728الكتاب الفريد للمنتجب الهميذاني    (122)
اليدر المصييو    و 1/551والتبييا  فيي إعيراب القييرآ  للعكبيري   1/235واليضياح عنهيا النين جنييي 

 .4/304  وروح المعاني لشهاب الدين األلوسي 5/231للسمين الحلبي  

 .1/235المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واليضاح عنها النن جني  (123)

  5/231اليدر المصيو  للسيمين الحلبيي   وانَّير: 1/551تبيا  في إعراب القرآ  للعكبري  ال  )124)
 .4/304وروح المعاني لشهاب الدين األلوسي 

 

 

 
 
 
 
 
 



 2022 يناير( األول)الجزء  54العدد                        بقنا                مجلة كلية اآلداب          

 

- 328 - 

 

 المصادر والمراجع
  -دار الكتب العلمية  -تحقي  محمد باسل عيون السود   -أسا  الب غة للزمخ ري   -1

 م. 1998  -ىيروت 
 ىدون تاري .   -ىيروت   -دار الكتب العلمية -األهباه والنظائر في النحو للسيوعي  -2
للنحا    -3 القرآن  إىراهيم   –إعراب  المنعم  ليل  عبد  العلمية  –تحقي   الكتب    –دار 

 ه. 1421  –ىيروت 
دار   -تحقي   دقي محمد جميل  –البحر المحي  في التفسير ألىى حيان األندلسي   -4

 ه.1420 -ىيروت  –الفكر
 -دار عالم الفوائد   -تحقي  علي ىن محمد العمران  -ىدائع الفوائد نىن زيم الجوزية   -5

 ه. 1425 -مكة المكرمة
للزرك ي  -6 القرآن  إىراهيم   -البرهان في علوم  الفضل  أىو  دار   –تحقي  محمد  مكتبة 

 م. 1957 -القاهرة  –التراث 
تحقي  الدكتور عه عبد    –ىن األنباري   البيان في غريب إعراب القرآن ألىي البركات   -7

 م.1980 –القاهرة  –الهياة المصرية العامة للكتاب  –الحميد عه
الحموز   -8 الفتاح  عبد  للدكتور  الكريم  القرآن  في  النحوي  الرهد   -التأويل   -مكتبة 

 م.1984 -الرياض 
للعكبري   -9 القرآن  إعراب  في  البجاوي   –التبيان  محمد  علي  عيسى   –تحقي   مكتبة 
 ىدون تاري .    –القاهرة –اىي الحلبيالب
عاهور  -10 ىن  الخاهر  لمحمد  والتنوير  للن ر  –التحرير  التونسية    –تونع  –الدار 

 م. 1984
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الزعب وي   -11 الدين  لألستاذ   ح  اللغة   -التضمين  مجمع  بمجلة  من ور  بحث 
 م. 1980  -1الجزء  -55المجلد  -العربية ىدم   

بحث من ور بمجلة كلية    -الكريم للدكتور عبد الفتاح بحيري التضمين في القرآن    -12
 م. 1973 -3العدد  -جامعة اإلمام محمد ىن سعود اإلس مية -اللغة العربية

بحث   -التضمين النحوي وأثره في المعنى للدكتور هادي أحمد فرحان ال جيري   -13
 م.2005يسمبر د  -30العدد   -دىي -من ور بمجلة كلية الدراسات اإلس مية والعربية 

جامعة   -عمادة البحث العلمي  -مجموعة من المحققين   -التفسير البسي  للواحدي  -14
 ه.  1430  -اإلمام محمد ىن سعود اإلس مية

للخبري   -15 القرآن  تأويل  في  البيان  هاكر  –جامع  محمد  أحمد  ميسسة   –تحقي  
 م. 2000  –ىيروت  –الرسالة
 م.  1999 -الرياض  -للن ر والتوزيعىي  األفكار الدولية  -جامع الترمذي -16
للقرعبي   -17 القرآن  ألحكام  أعفيش   –الجامع  وإىراهيم  البردوني  أحمد  دار   –تحقي  

 م.1964 –القاهرة  –الكتب المصرية
الفارسي  -18 علي  ألىي  السبعة  للقراء  وب ير   -الحجة  قهوجي  الدين  ىدر  حققه 

 م.  1993  -ىيروت  -دم   -دار المأمون للتراث  -جويجاتي
جني  -19 نىن  النجار  -الخصائ   علي  محمد  العامة   -تحقي   المصرية  الهياة 

 م. 1999 -القاهرة  -للكتاب 
بحث من ور   - خرات في انحتفاظ بيبقرية النحو العربي لألستاذ ل. ماسينيون   -20

 م.1958  -10الجزء   -بمجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة 
  -المكتب اإلس مي  -محمد الخضر حسيندراسات في العربية وتاريخها لألستاذ    -21

 م. 1960 -دم  



 2022 يناير( األول)الجزء  54العدد                        بقنا                مجلة كلية اآلداب          

 

- 330 - 

 

الحلبي  -22 للسمين  المكنون  الكتاب  المصون في علوم  أحمد   –الدر  الدكتور  تحقي  
 ىدون تاري .  –دم   –دار القلم –محمد الخرا 

األلوسي  -23 الدين  ل هاب  الم اني  والسبع  العظيم  القرآن  تفسير  في  المعاني    –روح 
 م.1994 -ىيروت   –دار الكتب العلمية -ري عخيةتحقي  علي عبد البا

 م.  1999 -الرياض  -ىي  األفكار الدولية للن ر والتوزيع -سنن أىي داود  -24
 م.  1999 -الرياض  -ىي  األفكار الدولية للن ر والتوزيع  -سنن النسائي  -25
 م. 1998 -الرياض  -ىي  األفكار الدولية للن ر والتوزيع - حيح مسلم  -26
مكتبة    -عني ىن ره ج. ىرجستراسر  -النهاية في عبقات القراء نىن الجزري غاية    -27

 ه. 1351  -القاهرة -اىن تيمية
اإلسكندري   -28 أحمد  لل ي   لها  وانحتجاج  المجمع،  قرارات  من  بحث   -الغرض 

 م.1934  -1الجزء  -من ور بمجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة 
ال  -29 القرآن  إعراب  في  الفريد  الهمذانيالكتاب  للمنتجب  نظام    –مجيد  تحقي  محمد 

 م.   2006 –المدينة المنورة  –مكتبة دار الزمان –الدين الفتيح 
 ه.1407 –ىيروت  –دار الكتاب العربي  –الك اف للزمخ ري  -30
 ه. 1414 -ىيروت   -دار  ادر -لسان العرب نىن منظور اإلفريقي  -31
  -القاهرة   -مكتبة الخانجي   -فياد سزكينتحقي  محمد    -مجاز القرآن ألىي عبيدة  -32

 ه. 1381
للهي مي  -33 الفوائد  ومنبع  الزوائد  القدسي   -مجمع  الدين  حسام  مكتبة    -تحقي  

 م. 1994 -القاهرة  -القدسي
عنها نىن جني  -34 واإليضاح  القراءات  تبيين وجوه هواذ  في  مجموعة    -المحتسب 

 م.  1999  -قاهرةال -المجلع األعلى لل اون اإلس مية  -من المحققين 
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األندلسي   -35 عخية  نىن  العزيز  الكتاب  تفسير  في  الوجيز  عبد    –المحرر  تحقي  
 ه. 1422 –ىيروت  –دار الكتب العلمية  –الس م عبد ال افي محمد 

  -القاهرة  -دار الحديث   -تحقي  أحمد محمد هاكر  -مسند اإلمام أحمد ىن حنبل  -36
 م. 1995
  –تحقي  الدكتور حاتم  الح الضامن  –عالب   م كل إعراب القرآن لمكي ىن أىي  -37

 ه. 1405 –ىيروت  –ميسسة الرسالة
األوس    -38 لأل فش  القرآن  قراعة  –معاني  محمود  هد   الدكتورة  مكتبة    –تحقي  

 م.1990 –القاهرة  –الخانجي 
  –الدار المصرية للتألي  والترجمة  –مجموعة من المحققين   -معاني القرآن للفراء  -39

 ري . ىدون تا –القاهرة 
للزجاج  -40 وإعرابه  القرآن  هلبي  –معاني  عبده  الجليل  عبد  الدكتور  عالم    –تحقي  

 م. 1988 –ىيروت  –الكتب 
  -القاهرة  -مكتبة اىن تيمية   -تحقي  حمدي عبد المجيد   -المعجم الكبير للخبراني  -41
 ىدون تاري .   -2  
نجيب    -42 سمير  محمد  للدكتور  والصر ية  النحوية  المصخلحات   -اللبديمعجم 

 م.1985 -ىيروت  -ميسسة الرسالة
تحقي  د. مازن المبارس   -مغني اللبيب عن كتب األعاريب نىن ه ام األنصاري   -43

 م. 1985  -دم   -دار الفكر -ومحمد علي حمد هللا 
 ه.1420 –ىيروت  –دار إحياء التراث العربي –مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي  -44
تصحيح ومراجعة األستاذ علي محمد   -ر نىن الجزري الن ر في القراءات الع  -45

 ىدون تاري .   -ىيروت  -دار الكتب العلمية  -الضباع 
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Abstract 

This research paper aims at exploring grammatical 

inclusion in Al-Muntajab Al-Hamadhani's "Al-Kitāb Al-Farīd fī 

I'rab Al-Quran Al-Majid" (643 H.) and highlighting its influence 

on meaning and parsing. His treatement of this phenomenon was 

characterized by richness, variety, and elaborate analysis and 

presentation of views. This research paper will be confined 

selected examples of grammatical inclusion in the first fourth of 

the Holy Qur’ān. 

Keywords: Grammatical Inclusion, Al-Muntajab Al-Hamadhani, 

Al-Kitab Al-Farīd.  

 

 

https://www.arabicbookshop.net/main/cataloguefilter.asp?auth=Muntajab%20al-Hamadhani&sort=6&type=AUTHOR
https://www.arabicbookshop.net/main/cataloguefilter.asp?auth=Muntajab%20al-Hamadhani&sort=6&type=AUTHOR
https://www.arabicbookshop.net/main/cataloguefilter.asp?auth=Muntajab%20al-Hamadhani&sort=6&type=AUTHOR

