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 ظاهرة البدل وأنواعه يف القرآن الكرمي
Apposition and Its Kinds in The Holy Quran 

 

 *دمحم نعيم أشرف
 **د.مـحمد إسـماعيل بن عبد السالم

Abstract 
This study is a syntactic one about apposition in the Holy Quran. 

Terminological definition of apposition was dealt with in the 

introduction where many terms were studied. It was concluded that 

apposition is the best term and is divided into five kinds: antonym, 

some–of–whole, inclusion, and dissimilation and whole–of–some.  

Types and used of apposition in Arabic language were examined in 

one. The chapter sums up that apposition is divided into our types: 

antonym, some–of–whole, inclusion and dissimilation. The fifth type, 

whole–of–some was interpreted by most of the grammarians as 

antonym apposition. The remaining studied apposition in the Holy 

Quran and it was shown that three types of apposition, namely 

antonym, some–of–whole and inclusion, were used in the Holy Quran. 

Uses of apposition, whether explicit or implicit, are also studied in it 

including its various types where it is used as definite or indefinite. 

Other used and kinds are also dealt with in details. 
Keywords: Quran, Arabic, Apposition, Antonym, Kind. 

 
 احلمد  رب العادلني والصالة والسالم على خامت األنبياء وادلرسلني نبينا دمحم وعلى آلو وصحبو أمجعني.

فالتوابع يف النحو العريب ذات أعلية يف توضيح ادلعىن وتوكيده وبيـان ادلـراد منـوا والبـدل يف ال ـرآن ال ـر    
ال ر  يف مواضع كجرية جداًا اقتضت مراجعة كتب إعراب  وقد وقع البدل يف ال رآن يشبع دراسة وحبجاً فيما نعلم.

ال ــرآن وكتــب التمســري مراجعــة دقي ــةا وقــد امعــت لــدينا مــادة كجــرية وقــد تبــنّي أن معــريب ال ــرآن ال ــر  وادلمســرين 
الــنين يعنــون ابعــراب اــني يتنــاولون أيــة لماــة يف ال ــرآن ال ــر  مــن ايــت ابعــراب يــنكرون ذلــا ا اتمــا ت 

بدل البعضا وبدل ابشتمال يف ال ـرآن ال ـر  ىنا البحجالبدل وأنواعهما وتناولنا يف عرابية اليت ػلتملها ادلعىنا اب
وان سم إىل قسمنيا ال سم األول: بدل الااىر من الااىرا ومتجـل ىـنا بـبعض أنـواع ادلعرفـة قّ ال سـم الجـا : وىـو 

 ن بديل البعض وا شتمالا ونيابة )أل( عن الضمري.بدل الااىر من الضمري. ق تناولنا انف الضمري م
_______________ 

 إسالم آاد -زلاضر ب سم اللغة العربية وآداهباا اجلامعة الوطنية للغات احلديجة * 
 .إسالم آاد -أستاذ مساعد ب سم اللغة العربية وآداهباا اجلامعة الوطنية للغات احلديجة * *
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 البدل لغةً 

 .(ٔ)دل "خلف من الشيء"قال اخلليل: الب
 .(ٕ)قال ابن دريد: "وبدل الشيء غريه"

 .(ٖ)قال أبو منصور األزىري: "وا ي تو أن التبديل تغيري الصورة إىل صورة ُأخرى"
 .(ٗ)قال أمحد بن فارس: "وىو قياُم الشيِء م اُم الشيِء الناىب"

نو بدً ا وأبدل الشيء من الشيء وبّدلوا ابن مناور: تبّدل الشيء وتبّدل بو واستبدلو بو كلو: إّّتن مقال 
وتبديل الشيء تغيريها وإْن   أتت ببدلا وادلبادلة: التبادلا واألصل يف التبديل: تغيري الشيء عن االـوا واألصـل 

 . (٘)يف اببدال َجْعل شيٍء م ان شيٍء آخر
 البدل اصطالحاً 

ورها وتطورت تطوراً بطيئاًا فبدأت قليلة من ادلعروف أن ادلصطلحات النحوية قد سايرت نشأة النحو وتط
مبهمـــة يف معانيهــــا ا صـــطالايةا قّ أخــــنت يف التـــدرج ووضــــوح الد لــــة وا ســـت رار اــــ  أصـــبحت تــــدّل علــــى 
ادلصـطلح العلمـيا كمـا ىـو الشـأن يف أبـواب النحـو ادلحتلمـةا ايـت ل ـل اب مـا ؽليـاه مـن ادلصـطلحات ادلعروفـة 

 . (ٙ)عند النحاة
من ادلصطلحات اليت ظهرت مب راً يف الدرس النحوّيا وىو من مصـطلحات البصـرينيا  ومصطلح البدل

 وقد ان سموا يف استعمالو على قسمني: 
ال سـم األولا شــاع عنــدىم ىـنا ادلصــطلح وأطل ــوه علــى مجيـع أنواعــوا قــال سـيبويو: "وســألت اخلليــل عــن 

 : (ٚ)قولو
 َمَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَ  ْمِمَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتا مَتْ ِ َتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتْ   ِمَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتا يف ِ  ِ ا

 
 

 َحطَبَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتاً َاَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتْ ً  وا اً ْا َ َتَتَتَتَتَتَتَتَتَتا ََتَِتَتَتَتَتَتَتَتَتَتدْ  
 . (ٛ)قال: )تلمم( بدل من المعل األول" 

واستعمل سيبويو ىنا ادلصطلح قال: "ىنا اب من المعل يستعمل يف ا سم ّق يبدل م ان ذلك ا سم 
 . (ٜ)اسم آخر فيعمل فيو كما عمل يف األول"

ات اليت   تتحن ش اًل تست ر عليو وذكر عوض محد ال وزي أن اصطالح )البدل( ىو أاد ادلصطلح
عند سيبويوا ف د مسى عطف البيان بدً ا ألن عطف البيان يشبو البدل من وجو ويشبو الوصف من وجو 

 .(ٓٔ)آخر
وقال صباح اسني: "وتوسع سيبويو يف ممهوم البدلا إْذ جعلو يشمل )التوكيد( و )عطف البيان( 

يعرب )بدل مطابق( جاز إعرابو )عطف بيان( إ  يف مواضع قليلة أاياانً"ا ّق قال وىنا م بولا ألن كل ما 
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جداًا وكنلك إطالق سيبويو البدل على التوكيد م بول أيضاًا ألن البدل يميد التوكيد والتشديد كما يميده 
 . (ٔٔ)التوكيد

َراَط اْلُ ْسَتقِ وقد استحدم األخمش مصطلح البدل كجرياًا قال يف قولو تعاىل ﴿ ِصَراَط  *يَ  اْهِدَا الصِّ
 . (ٖٔ)ا )صراط( "نصب على البدل"(ٕٔ)﴾ال ِذيَن أَنَتَعْ َت َعَ ْيِه ْ 

وكنلك استعمل ادلربد مصطلح البدل كجرياًا قال: "وبدل ادلعرفة من الن رةا ك ولك: مررت برجٍل 
ل الن رة من ادلعرفة ا وقد اقتمى ابن السراج أثر استاذه ادلربد يف استعمال ىنا ادلصطلحا قال: "وأما إبدا(ٗٔ)زيٍد"

 . (٘ٔ)فنحو قولك: مررت بايٍد رجٍل صاحل"
َأْم ُكمُتْ  ُشَهَداَء ِإْذ واستعمل أبو جعمر النحاس مصطلح البدل أيضًا وأكجر منوا فمي قولو تعاىل: ﴿

َك َوِإَلَه آََبِئَك ِإ َتَراِهيَ  َوِإْْسَاِعيَل َحَضَر يَتْعُقوَب اْلَ ْوُت ِإْذ قَاَل لَِبِميِه َما مَتْعُبُدوَن ِمْن  َتْعِدي قَاُلوا نَتْعُبُد ِإلََ 
 . (ٚٔ)ا فـ )إبراىيم وإمساعيل وإسحاق( قال: "يف موضع خمض على البدل"(ٙٔ)﴾َوِإْسَحاقَ 

ا وقال يف قولو (ٛٔ)أما أبن خالويو ف د استعمل مصطلحي )البدل واببدال(ا وقّل ما استعمل غريعلا
َْْ اُ وا ِمْسًعاَولَِبُثوا يف َكْهِفِهْ  َثالتعاىل: ﴿ ا "إنو نصب )سنني( ب ولو: )ولبجوا(ا ق أبدل (ٜٔ)﴾َث ِمائٍَة ِسِمَن َوا

ا  أن النحاة منعوا رليء البدل قبل ادلبدل منو يف البدل ادلطابقا وقيل غلوز يف بدل  (ٕٓ))ثالث مائة( منها"
البدل ووجو السمني واحلليب كون والصحيح أنو   غلوز أن يت دم يف مجيع أنواع ( ٕٔ)البعض وا اسن اضافتو

 . (ٕٕ))سنني( بد  من ثالث مائة
والصورة عند الاجاجي أوضح ف د استعمل مصطلح البدل شارااً ممهومو ومبّيناً أنواعوا قال: "وأما بدل 

 . (ٖٕ)ادلعرفة من الن رةا ف ولك: مررت برجٍل زلمٍد"
بعض من كلا وبدل اشتمالا والبدل ادلباينا قسم النحاة البدل إىل أربعة أنواع: بدل كل من كلا وبدل 

وزاد بعضهم نوعاً خامساً ىو بدل كل من بعـضا ويف كـل مـن ىـنه األنـواع خـالف يف مصـطلحااا عنـد النحـاةا  
 كما اختلموا يف مصطلح البدل نمسو. 

 معد  مصط حات أنواع البدل
 الموع األول-

بـ)بدل ال ل من ال ـل(ا وقـد اسـتعملو سـيبويو  ظهر مصطلح )ىوىو( للتعبري عما أطل و النحاة فيما بعد
ر اباسان بشيء ىوىوا واعل  ولعلو من وضع اخلليلا قال سيبويو: "إن أتتنا ضلسن إليك نعطك وضلملكا تمسِّ

 .  (ٕٗ)اآلخر بدً  من األول"
"إن شــئت  :(ٕ٘)﴾ِإ  ِقَتَتياًل َسَتَتالًما َسَتَتالًماواســتعمل المــراء أيضــاً ىــنا ادلصــطلح ا قــال يف قولــو تعــاىل : ﴿

 .  (ٕٙ)جعلت السالم اتبعاً لل يل ا وىوىو"
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ا وابــن (ٕٛ)ا واســتعملو ابــن كيســان أيضــاً (ٕٚ)واســتعمل ابــن الســراج عبــارة: )مــا ابتدلتــو مــن األول وىوىــو(
 . (ٜٕ)خالويو

 . (ٖٓ)وعرب ادلربد عن بدل ال ل من ال ل بعبارة: "ان تبدل ا سم من ا سم إذا كان لشيء وااد"
أوائل النحويني النين استعملوا مصطلح: )بدل الشيء من الشيء(ا قـال: "فأمـا بـدل  ويعد الاجاجي من

 . (ٖٔ)الشيء من الشيء وعلا لعني واادةا فن ول: "جاء  أخوك زيد"
ا وقــد انتشــر ىــنا ادلصــطلح (ٕٖ)واســتعملو ابــن خالويــو أيضــاً ا كمــا اســتعمل مصــطلح )بــدل كــل مــن كــل(

ن ادلصــطلحاتا وقـــد اعــهض علــى ىـــنه التســمية لميـــف مــن النحـــويني )بــدل كــل مـــن كــل( انتشـــاراً فــاق غــريه مـــ
َِ يَتَتِد ادلتــأخرين ألنــو   يــدخل فيهــاا ضلــو قولــو تعــاىل: ﴿ ِْ ا اعتمــاداً علــى الد لــة (ٖٖ)﴾اّلل ِ * ِإََل ِصَتَتَراِط اْلَع ِيَتَتِ  ا

 . (ٖٗ)التجاؤادلعجمية للماة )ال ل( اليت   ت ال إ  فيما ين سم إىل أجااء ا وهللا تعاىل   ي بل 
وىناك ملحظ آخر على ىنا ادلصطلح ىو أنو   غلوز دخول )أل( على )كل وبعـض(ا قـال ابـن ىشـام: 

ا وقـال الاجـاجي: (ٖ٘)"وإظلا   أقل )بدل ال ـل مـن ال ـل( اـنراً مـن مـنىب مـن   غليـا إدخـال )أل( علـى كـل"
. وقـــد (ٖٙ)ا وىـــو يف احل ي ـــة غـــري جـــائا"وإظلـــا قلنـــا )الـــبعض( و )ال ـــل( رلـــازاً علـــى اســـتعمال اجلماعـــة لـــو مســـازلة

اعهض علي بن سليمان احليدرة على مصطلح )ال ل من ال ل( من جانب آخرا قال: "فأمـا قـوذلم: بـدل ال ـل 
 . (ٖٚ)من ال لا ف الم سلتل. معناه بدل الشيء من نمسو"

وقد أجيب  .(ٖٛ)وا عهاض األول على بدل )ال ل من ال ل( ىو اعهاض لغوي ذو دافع كالمي ع يدي
عــن ا عــهاض علــى مصــطلح )بــدل كــل مــن كــل(: "ان الشــيء ىنــا ىــو اللمــظ دون ادلعــىن والتســمية اصــطالاية 
من ولــة بعــد التغليــبا يعــّ أنــو غلّــب األلمــاظ الــيت تــدل علــى أجــااء علــى مــا   يــدل علــى ذلــك وىــو أمســاء هللا 

 . (ٜٖ)تعاىل"
دل مصــطلح )بــدل البيــان(ا قــال: "فأمــا بــدل البيــان وقــد أطلــق أبــو ب ــر الابيــدي علــى ىــنا النــوع مــن البــ

 . ويبدو أنو تعبري خاص بو. (ٓٗ)في ون ان تبدل الشيء من الشيء الني ىوىوا ك ولك: مررت اخيك زيد"
أما ابن مالك ف د أطلق على ىنا النوع من البدل مصطلح )ادلطابق(ا  قال: "وذكـر ادلطاب ـة أوىلا أل ـا 

 . (ٔٗ)ي ادلبدل منو يف ادلعىن"عبارة صاحلة ل ل بدل يساو 
ا ف ـد عـدل (ٕٗ)وأطلق أبـو ايـان األندلسـي علـى ىـنا النـوع مـن البـدل مصـطلح )بـدل موافـق مـن موافـق(

 عن مصطلح )بدل ال ل من ال ل( للسبب نمسو الني جعل ابن مالك يعدل عنو. 
ّجحـو علـى بـدل ال ـل طلق ابن قيم اجلوزية على ىنا النوع من البدل مصطلح بدل العـني مـن العـنيا ور أو 
 . (ٖٗ)من ال ل
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 الموع الثاين  -
ختلــف النحــاة يف اصــطالاو أيضــاًا ف ــد ورد عنــد ســيبويو بعبــارة )شــيء منــو(ا أو )ىــو منــو(ا قــال: "و  ا

غلوز أن ت ول: رأيت زيداً أاها واألب غري زيدا ألنك   تبّينو بغـريه و  بشـيء لـين منـو. وكـنلك   تجـّ ا سـم 
 . (ٗٗ)و ىوىو"أن األول و  ىو منوا وإظلا تجنّيو وتؤكده مجىن مبا ىو منو توكيداً ولي

بتدع األخمش مصطلحاً   يؤلف عند أاد من النحويني ادلت دمني و  ادلتأخرين وىو مصطلح )بدل اوقد 
اِهيُ  َ بِّ اْاَعَتْل َوِإْذ قَاَل ِإ َتَترَ على التبيان( م ابل بدل )شيء منو أو ىو منو( عند سيبويوا قال يف قولو تعاىل: ﴿

ُهْ  َِبّللِ  َواْليَتَتْوِم اِِرَترِ  : ")مـن آمـن مـنهم( بـدل علـى (٘ٗ)﴾َهَذا  َتَ ًدا آِمًما َواْ ُْْق َأْهَ ُه ِمَن الث َ َراِت َمْن آَمَن ِمَتمَتْ
 . (ٙٗ)التبيان"

ر: واستعمل ادلربد مصطلحاً آخر ؼلتلف عن ساب يو وىـو )بـدل بعـض الشـيء منـو( قـال: "والضـرب اآلخـ
. وأطلـق ابـن (ٚٗ)أن تبدل بعض الشيء منو لتعلم ما قصدت لو وتبّينو للسامعا وذلك قولك: ضـربت زيـداً رأسـو"

ىـــ( عبــارة: ٜٜٕ. واســتعمل ابــن كيســان )(ٛٗ)الســراج مصــطلحاً جديــداً ىــو: ")مــا أبــدل مــن األول وىــو بعضــو(" 
. وأول مـن أطلـق (ٜٗ)ل يـّ ال ـوم بعضـهم")ي ون الجا  بعض األول(ا قال: "وي ون الجـا  بعـض األولا ك ولـو: 

مصــطلح بــدل )الــبعض مــن ال ــل( ىــو الاجــاجيا قــال: "فأمــا بــدل الــبعض مــن ال ــلا ف ولــك: )قبضــت ادلــال 
نصــمو(ا و)ل يــت أصـــحابك أكجــرىم(ا و)أكلــت الرغيـــف ثلجــو( فالجــا  بـــدل مــن األول وىــو بعضـــو وإظلــا "أبـــدل 

لشيء وىو بعضو( قال: "وإظلا قلنـا )الـبعض( و )ال ـل( رلـازاً علـى . واستعمل أيضاً )بدل الشيء من ا(ٓ٘)للبيان"
استعمال اجلماعة لو مسازلًةا وىو يف احل ي ة غري جـائاا وأجـود مـن ىـنه العبـارة: )بـدل الشـيء مـن الشـيء وىـو 

 . (ٔ٘)بعضو(
. وقــد فــاق مصــطلح بــدل )الــبعض مــن ال ــل( (ٕ٘)واســتعمل ابــن خالويــو مصــطلح )بــدل اجلــاء مــن ال ــل(

ع ادلصطلحات ادلنكورة من ايت سعة انتشـاره ودقـة اصـطالاوا إذ   يسـتحدم أّي مصـطلح آخـر غـريه لـدى مجي
 النحاة. 

 الموع الثالث  -
 :  (ٖ٘)  يصرح سيبويو مبصطلحو ول ن مجل لو امجلة ا من ذلك قول الشاعر

 َفَ َتَتَتَتا كَتَتَتَتاَن قَتَتَتَتيٌه ُهْ ُكَتَتَتَتُه ُهْ َتَتَتَتَك واحَتَتَتَتدٍ 
 

 ولكمَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَته  ُميَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتاُن قَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتوٍم مَتَهَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتّدما 
 .(ٗ٘)لشاىد فيو رفع )ىل و( بدً  من قينا وىو من بدل ا شتمالفا 

وأول مــن أشــار إىل معــىن ا شــتمال يف ىــنا النــوع ادلــربدا قــال: "وػلــوز أن يبــدل الشــيء مــن الشــيء إذا 
 .  (٘٘)اشتمل عليو معناها ألنو ي صد قصد الجا  ا ضلو قولك: سلب زيد ثوبو"
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. واســتعمل ضلـــاة (ٙ٘)مـــن ســبب األول: وىـــو مشــتمل عليـــو"وكــنلك فعـــل ابــن الســـراجا قــال: "مـــا كــان 
ا  (ٚ٘)آخـــرون عبـــارات أخـــرى منتبهـــني إىل أن بعـــض ىـــنا النـــوع مـــن البـــدل جي مصـــدراً كـــابن كيســـان والاجـــاجي

 ك وذلم: عجبت من زيٍد أمره واديجو. 
البعض من وقد اكتمى ضلاة آخرون بنكر النوعني األولنيا وكأ م يعدون ىنا النوع الجالت ضمن بدل )

ا ويـَُعدُّ أبو جعمر النحاس من أوائل مـن ُوِجـَد عنـده مصـطلح )بـدل ا شـتمال(ا (ٛ٘)ال ل(ا كما فعل ابن خالويو
ُوَت َوَمَتا أَْنَسَتانِيه ِإ  الي َتْيطَاُن ف د ورد عنده يف قولو تعـاىل: ﴿ ِْ قَاَل َأ َأَْيَت ِإْذ َأَويَتَما ِإََل الص ْخَرِة فَِإيّنِ َنِسيُت ا

 . (ٓٙ)ا قال: ")أن أذكره( يف موضع نصب على البدل من اذلاءا بدل اشتمال"(ٜ٘)﴾َأذُْكَرهُ َأْن 
وكــان أبــو علــي واضــحاً يف ت ســيمو للبــدلا وأن )بــدل ا شــتمال( نــوع ولــت وذلــك يف قولــو: "والبــدل 

 . (ٔٙ)يعرب إعراب ادلبدل منوا وىو إما أن ي ون األول يف ادلعىن أو بعضو أو مشتماًل عليو"
د اســـت ر مصـــطلح )بـــدل ا شـــتمال( عنـــد النحـــاة فيمـــا بعـــدا ف ـــد ُوِجـــَد عنـــد ادلتـــأخرين يف مؤلمـــاام وقـــ

وشــرواهم واواشــيهما و  يعــد غــريه مــن ادلصــطلحات يــنكرا ويُعــدُّ ىــنا ادلصــطلح أكجــر مصــطلحات أنــواع البــدل 
 است راراً وثبااتً. 
 الموع الرا ع  -

دتو بنكر األمجلة وشرح ادلضـمونا ف ـد مجـل لـو بعبـارة: مـررت أشار سيبويو إىل ىنا النوع من البدل كعا
ا (ٕٙ)بعبــد هللا زيــٍدا قّ قــال: "إمــا غلطــت فتــداركتا وإمــا بــدا لــك أن تضــرب عــن مــرورك األول واعلــو ل خــر"

ا وقال أيضاً: "وقد غلوز أن ي ون غري زيٍد علـى الغلـو والنسـيانا كمـا غلـوز أن ت ـول: رأيـت زيـداً عمـراًا ألنـوا إظلـ
ا وبــنلك ي ــون قــد أطلــق مصــطلح )بــدل الغلــو( وبــدل )ابضــراب( أو )النســيان(ا (ٖٙ)أراد عمــراً فنســى فتــدارك"

وأشـار إىل بـدل النسـيانا وكـنلك فعـل ابـن السـراجا  (ٗٙ)وكنلك فعل ادلربد الني اسـتعمل مصـطلح )بـدل الغلـو(
ا النوع من البدل بدل )الغلو(ا وقسمو ا غري أن الرضي ا سهاادي أطلق على ىن(٘ٙ)وابن كيسانا وابن خالويو

إىل ثالثة أقسـام بـدل )البـداء( وىـو الـني يسـتعملو الشـعراء للمبالغـةا وشـرطو أن يرت ـي بـو مـن األد  إىل األعلـى  
 . (ٙٙ)ك ولك: ىند صلم بدر مشنا وبدل الغلوا وبدل النسيان

غلو والنسيان قسماً آخرا معرباً عن وقد عّد أبن مالك بدل )البداء( و )ا ضراب( قسماً وااداًا وبدل ال
ا ومــن ىنــا جــاء مصــطلح )البــدل ادلبــاين( الــني أُطلــق علــى ىــنا النــوع مــن (ٚٙ)ىــنا النــوع انــو يبــاين ادلبــدل منــو

 ا وىو ادلصطلح الني است ر عليو النحاة ويـَُعّد ت سيم ابن مالك دقي اً يف التعبري عن ىنا النوع. (ٛٙ)البدل
 الموع اخلامه  -

ح )بدل كل من بعـض(   يـرد فيـو خـالف يف ادلصـطلح وذلـك لندرتـو ألنـو   يـنكر عنـد النحـاة إن مصطل
 ال دماءا وإظلا ذكر عند ادلتأخرين وأكجرىم نموه وأتّولوا ما جاء عليو من شواىد وبعضهم أثبتو. 
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ادلبــدل منــو عنــدما ي ــوانن اتمــني أي: أن   ي ــون البــدل أو   َتَتدل الَتَتبعد و َتَتدل ا شَتَتت ال يف القَتَترآن الكَتَترمي
زلــنوفاًا وأن   ي ــون البــدل حعــادة اــرف اجلــر إ  مــا اــنف منــو الضــمري العائــد علــى ادلبــدل فســننكره ىنــا ألن 

 ىنه خصوصية ّتص بدل البعض وبدل ا شتمال.
 أوً :  دل البعد

 : بدل البعض من ال ل يف ال رآن ال ر  أقل من النوعني اآلخرين بدل ادلطابق وبدل ا شتمالا وجي
 .  دل ظاهر من ظاهر ٔ

جي بدل البعض ظاىراً وادلبدل منو كنلكا وي ون البدل امسـاً صـرػلاً وعندئـن ي ـون الهكيـب بـدل معرفـة 
 من معرفةا وي ون البدل اسب أنواع ادلعرفة:

 أ. اْساً موصوً  
ىل ادلبـدل إائـد ورد ا سم ادلوصـول بـدل بعـض مـن كـل يف ال ـرآن ال ـر  مـرة وااـدة مـع وجـود الضـمري الع

ُهْ  َِبّلل ِ منو يف قولو تعاىل: ﴿  َوِإْذ قَاَل ِإ َتَراِهيُ  َ بِّ اْاَعْل َهَذا  َتَ ًدا آِمًما َواْ ُْْق َأْهَ ُه ِمَن الث َ َتَراِت َمَتْن آَمَتَن ِمَتمَتْ
لضمري يف ا "وا(7ٓ)ا فا سم ادلوصول )َمْن( يف زلل نصب بدل من )أىلو( بدل بعض من كل(ٜٙ)﴾َواْليَتْوِم اِِررِ 

ا وقيل غلـوز أن ي ـون بـدل (7ٕ)ا والت دير: "ارزق من آمن من أىلو دون غريىم"(7ٔ))منهم( يعود إىل ادلبدل منو"
ا والــراجح أنــو بــدل بعــض مــن كــل ألنــو جــاء ا ي ــي مــن ادلبــدل منــوا وفائــدة البــدل "أتكيــد وتجبيــت (7ٖ)اشــتمال

خصــهم الــدعاء إظهــاراً لشــرف ا ؽلــان وإانــة خلطــره ا وإظلــا "(7ٗ)للمتعلــق بــو احل ــم وىــو البــدلا إذ ذكــر مــرتني"
 . (7٘)واىتماماً بشأن أىلو ومراعاة حلسن األدب"

 ب. مضافاً إَل معرفة 
ــــو تعــــاىل: ﴿ ــــدل الــــبعض مضــــافاً إىل معرفــــة وىــــو أكجــــر مــــن األنــــواع األخــــرىا منــــو قول اْلُ مَتَتَتَتاِفُقوَن ورد ب

َهْوَن َعِن اْلَ ْعُروفِ  َواْلُ َماِفَقاُت  َتْعُضُهْ  ِمْن  َتْعٍد َيَُْمُرونَ  ا ف ولو: )بعضهم( ػلتمل أن ي ون (ٙٚ)﴾َِبْلُ ْمَكِر َويَتمَتْ
مبتــدأًا أو بــدً ا فعلــى الوجــو األول ي ــون مبتــدأً ونيــاًا واخلــرب )مــن بعض(اواجلملــة مــن ادلبتــدأ واخلــرب خــرب للمبتــدأ 

ا ووجـو البـدل (77)ن اخلرب )من بعـض( أيضـاً األول. وعلى الوجو الجا  ي ون بدً  من )ادلناف ني وادلناف ات( وي و 
 . (78)اسن دلواف تو ابعراب وادلعىنا "ومعىن )بعضهم من بعض( أي: ىم كالشيء الوااد يف اخلروج عن الدين"

 : اِ ت اليت و   فيها  دل البعد من الكل مضافاً إَل معرفة
َعَلى بـَْعٍض فـَيَـرُْكَمُو  بـَْعَضوُ  اخْلَِبيتَ ﴿َوغَلَْعَل ا (ٜٚ)ِت اأَلْرُض﴾بِبَـْعٍض َلَمَسدَ  بـَْعَضُهمْ  النهاسَ ﴿َوَلْو  َدْفُع اَّللِه 

يًعا﴾﴿ ﴾ بـَْعُضُهمْ  َوأُْوُلوا اأَلْرَاامِ أَْولَِياُء بـَْعٍض﴾﴿ بـَْعُضُهمْ َكَمُروا   َوالهِنينَ مجَِ ا (ٓٛ)أَْوىَل بِبَـْعٍض يف ِكَتاِب اَّللِه
َهْوَن َعِن اْلَمْعُروِف﴾﴿ مْ بـَْعُضهُ  اْلُمَناِفُ وَن َواْلُمَناِفَ اتُ ﴿  َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناتُ ِمْن بـَْعٍض َجُْمُروَن ِاْلُمْنَ ِر َويـَنـْ

َهْوَن َعِن اْلُمنَ ِر﴾ بـَْعُضُهمْ  أَْولَِياُء بـَْعٍض َجُْمُروَن ِاْلَمْعُروِف َويـَنـْ
دَِّمْت بِبَـْعٍض ذلَُ  بـَْعَضُهمْ  النهاسَ ﴿َوَلْو  َدْفُع اَّللِه ا (ٔٛ)
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﴾ بـَْعُضُهمْ  َوأُْوُلوا اأَلْرَاامِ ﴿ا (ٕٛ)َصَواِمُع﴾ بـَْعًضا ِإ   بـَْعُضُهمْ  الاهاِلُمونَ ﴿ِإْن يَِعُد ا(ٖٛ)أَْوىَل بِبَـْعٍض يِف ِكَتاِب اَّللِه
 .(ٗٛ)ُغُرورًا﴾

 .  دل ظاهر من ض ري ٕ
ُأْولَئَتَك ال َتِذيَن يَتْدُعوَن : ﴿ورد بدل البعض امساً موصـوً  بـدً  مـن الضـمري يف عـدة آهت منهـا قولـو تعـاىل

تَتُغوَن ِإََل َ ّبُِِّ  اْلَوِسيَ َة أَيَتُُّهْ  َأقَتَربُ  ا ف ولو: )أيهم( ػلتمل أن ي ـون مبتـدأا أو بـدً ا فعلـى الوجـو األول (٘ٛ)﴾يَتبَتْ
لـى الوجـو ي ون مبتدأ خربه )أقرب( وادلعىن: "يطلبون إىل رهبم الوسـيلة يناـرون أيهـم أقـرب إليـو فيتوسـلون بـو". وع

الجا  ي ون بد ً من الواو يف )يبتغون(ا والت دير: "يبتغي أيهم ىو أقرب الوسيلة إىل هللاا أي: يت رب إليو العمل 
ا وذكـر الع ـربي أ ـا بـدل (ٚٛ). وعلى ىنا الوجو ت ون )أي( مبعىن )الـني( وىـي مبنيـة عنـد سـيبويو"(ٙٛ)الصاحل"

 .  (ٛٛ)من الضمري يف )يدعون( وىو رأي أنمرد بو
ُه ْ ووردت الن رة بد ً من الضمري يف آية واادة ىي قولو تعاىل: ﴿ ا ف ولو (ٜٛ)﴾ُثُ  َعُ وا َوَص ُّوا َكِثرٌي ِممَتْ

ا والــواو يف )عمــوا (ٜٓ)")كجــري مــنهم( ػلتمــل أن ي ــون فــاعاًلا أو خــرباًا أو بــدً ا فعلــى الوجــو األول ي ــون فــاعالً 
وهللا  -ا والت ــدير (ٜٔ)مــن قــال: أكلــو  الرباغيــت وىــي لغــة ضــعيمةوصــموا( عالمــة للجمــع   للماعــلا علــى لغــة 

ق َعِمــى َوَصــّم كجــري مــنهم. وعلــى الوجــو الجــا  ي ــون خــرباً دلبتــدأ زلــنوف ت ــديره: "الُعْمــى والصــم مــنهم   -أعلــم 
ِمـى وَصـم عَ  -وهللا أعلـم  -ا والت ـدير (ٖٜ)ا وعلى الوجو الجالت ي ون بدً  من الواو يف )عموا وصـموا((ٕٜ)كجري"

كجــري مــنهم. ويف ااشــية اجلمــل أن ىــنا "اببــدال يف غايــة البالغــة فونــو دلــا قــال عمــوا وصــموا أوىــم ذلــك أن كلهــم 
 . (ٜٗ)صاروا كنلكا فلما قال كجري منهم علم أن ىنا احل م ااصل لل جري منهم   لل ل"

 :اليت و   فيها  دل البعد اْساً ظاهراً  دً  من ض رياِ ت 
ُهْم﴾ مُّواَكِجريٌ ُموا َوصَ ﴿ُقه عَ  ُلَو ا (ٜ٘)ِمنـْ تَـ ا (ٜٙ)َأْاَسُن َعَماًل﴾ أَيُُّ مْ  ُكمْ ﴿لِيَـبـْ  ُغونَ ﴿أُْولَِئَك الهِنيَن يَْدُعوَن يـَبـْ
ُلوَ ا (ٜٚ)أَقْـَرُب﴾ أَيُـُّهمْ ِإىَل َرهبُِِّم اْلَوِسيَلَة  ﴿الهِني ا (ٜٛ)َأْاَسُن َعَماًل﴾ أَيُـُّهمْ  ُىمْ ﴿ِإانه َجَعْلَنا َما َعَلى اأَلْرِض زِيَنًة ذَلَا لِنَـبـْ

ُلَو   (ٜٜ).َأْاَسُن َعَماًل﴾ أَيُُّ مْ  ُكمْ َخَلَق اْلَمْوَت َواحْلََياَة لِيَـبـْ
 اثنيًا:  دل ا شت ال 

  دل ظاهر من ظاهر . ٔ
 أ.  دل معرفة من معرفة 

ي ون الهكيـب بـدل  جي بدل ا شتمال امساً ظاىراً وادلبدل منو كنلك وي ون البدل امساً صرػلاًا وعندئنٍ 
َوُأْو ُت اأَلْْحَتَتَتَتَتَتاِل َأَاُ ُهَتَتَتَتَتَتن  َأْن َيَضَتَتَتَتَتَتْعَن معرفــــــة مــــــن معرفــــــةا وقــــــد ورد معرفــــــاً ابضــــــافةا ومنــــــو قولــــــو تعــــــاىل: ﴿

ا ف ولو: )أجلهن( ػلتمل أن ي ون مبتدأا أو بدً ا فعلـى الوجـو األول ي ـون مبتـدأ ونيـاً خـربه )أن (ٓٓٔ)﴾َْحَْ ُهن  
دأ الجا  وخربه خرب للمبتـدأ األول. وعلـى الوجـو الجـا  ي ـون )أجلهـن( بـدل اشـتمال مـن يضعن( واجلملة من ادلبت
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. وادلعىن وهللا أعلم  وأجـل أو ت األمحـال وضـع (ٔٓٔ))أو ت( واخلرب ادلصدر ادلؤول من أن والمعل ادلضارع بعدىا
 محلهن. وب ية أونواع ادلعرفة   ترد يف ىنا النوع من أنواع بدل ا شتمال. 

 أما بدل الن رة من الن رة وادلعرفة من الن رة فلم يردا يف ىنا النوع من البدلا أي: عندما ي ون البدل اتماً.       
 َبإلضافة:اليت و   فيها  دل ا شت ال معرفاً آ ت 

ِْم  َمَجلُ ﴿   َوالهِنيَن َكَمُرواأَْعَماذُلُمْ ﴿ا (ٕٓٔ)َعاِصٍف﴾ َكَرَماٍد اْشَتدهْت بِِو الرِّيُح يِف يـَْومٍ   أَْعَماذُلُمْ الهِنيَن َكَمُروا بَِرهبِّ
تُـُهمْ ػُلَاجُّوَن يف اَّللِه ِمْن بـَْعِد َما اْسُتِجيَب َلُو  َوالهِنينَ ﴿ا (ٖٓٔ)َكَسرَاٍب بِِ يَعٍة ػَلَْسُبُو الاهْمآُن َماًء﴾  ُاجه

 .(٘ٓٔ)نه﴾أَْن َيَضْعَن مَحَْلهُ  َأَجُلُهنه اأَلمْحَاِل  َوأُْو تُ ﴿ا (ٗٓٔ)َداِاَضٌة﴾
 ب.  دل نكرة من معرفة 

ََتَراِم ِقتَتاٍل ورد بدل ا شتمال ن رة مـن معرفـة يف آيـة وااـدة ىـي قولـو تعـاىل: ﴿ ِْ َيْسَتََُلوَنَك َعَتِن الي َتْهِر ا
ا ف ولــو: )قتــال( ػلتمــل أن ي ــون علــى الت ريــرا أو اجلــوارا أو البــدلا فعلــى الوجــو األول ي ــون علــى (ٙٓٔ)﴾ِفيَتَتهِ 

اــــرف اجلــــرا والت ــــدير: يســــألونك عــــن الشــــهر احلــــرام عــــن قتــــال فيــــوا وىــــنا رأي ال ســــائي  الت ريــــرا أي ت ريــــر
ا ورد أبو جعمر (ٛٓٔ)ىـ(ٕٗٓ. وعلى الوجو الجا  ي ون رلروراً على اجلوارا وىنا قول أيب عبيدة )ت (ٚٓٔ)والمراء

يف شـيء مـن ال ـالم النحاس ىـنا ال ـول ب ولـو: "  غلـوز أن يعـرب شـيء علـى اجلـوار يف كتـاب هللا عـا وجـل و  
ا "ألن (ٓٔٔ). وعلــى الوجــو الجالــت ي ــون بــدً  مــن )الشــهر( بــدل اشــتمال عنــد البصــريني(ٜٓٔ)وإظلــا اجلــوار غلــو"

ا والت ـــدير: "يســـألونك عـــن قتـــال يف الشـــهر (ٔٔٔ)الشـــهر يشـــتمل ال تـــالا وال تـــال مالبـــن الشـــهر ألنـــو واقـــع فيـــو"
ألن الوجـو األول ي تضــي ت ـدير زلـنوفا وعـدم الت ــدير  -وهللا أعلـم  -ا والوجـو األخـري ىــو الـراجح (ٕٔٔ)احلـرام"

أوىلا والوجو الجا  اخلمض على اجلوار ىو غلـو يف كـالم العـربا "و  ػلمـل شـيء مـن كتـاب هللا عـا وجـل علـى 
 . (ٖٔٔ)ىناا و  ي ون أ  افصح اللغات وأصحها"

 ا شت ال مصد اً مؤو ً  دل 
َوُأِحَتل  َلُكَتْ  َمَتا َو َاَء َذِلُكَتْ  شـتمال مـن معرفـة يف قولـو تعـاىل: ﴿ورد ادلصدر ادلؤول من )أن والمعل( بدل ا

َتَتَر ُمَسَتَتاِفِحنَ  ََيَتْ ُِِْصَتَتِمَن  ََِْمَتَتَواِلُكْ   تَتغَتَتوا  ا ف ولــو: )أن تبتغــوا( ػلتمــل أن ي ــون ممعــوً  لــوا أو بــدً ا (ٗٔٔ)﴾َأْن مَتبَتْ
ء ذل ـم ألن تبتغـوا امـوال م. فلمـا اـنفت ا والت دير: "وأال ل ـم مـا ورا(٘ٔٔ)فعلى الوجو األول ي ون ممعوً  لو

. ورّد أبـو ايـان ىـنا ألنـو ف ـد شـرطاً مـن شـروط (ٙٔٔ)الالم اتصـل المعـل بـوا فوجـب أن ي ـون يف موضـع نصـب"
ا (ٛٔٔ)ا ألن فاعل )أال( ىو )هللا( وفاعل )ا بتغـاء( ىـو ادلحـاطبون(ٚٔٔ)ادلمعول لوا وىو احتاد الماعل يف العامل

مضاف وإقامة ادلضاف إليو م امـو"ا والت ـدير: برادة أن تبتغـوا ليصـح جعـل )أن  و  يصح ىنا "إ  على انف
. وعلى الوجو الجا  ي ون (ٜٔٔ)تبتغوا( ممعو ً لوا وقال أبو ايان "ىنا كلو خروج عن الااىر لغري داع إىل ذلك"

بتغـاء مـا وراء ذل ـما ا وادلعـىن أاـل ل ـم ا(ٕٔٔ)ا ألن )ما( يف زلل رفـع انئـب فاعـل(ٕٓٔ)يف زلل رفع بدً  من )ما(
 وىو أن تن حوا بصداق. 
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َتَتَتَر اّللِ  وقـــد حتـــنف )أن( ويرفـــع المعـــل ويب ـــى الت ـــدير مـــن )أن والمعـــل( بـــدً  يف قولـــو تعـــاىل: ﴿ قَتَتَتْل َأفَتَغيَتْ
 . (ٕٕٔ)﴾َُْْمُرويّن َأْعُبُد أَيَتَُّها اْْلَاِهُ ونَ 

فَتْ يَتْمظَتِر ييتا إاـداعلا قولـو تعـاىل: ﴿ورد ادلصدر ادلؤول من أن وامسها وخربىا بدل اشتمال من معرفة يف آ
َََعاِمَتَتَتِه  َما اْلَ َتَتَتاَء َصَتَتَتب ا*اإِلنَسَتَتَتاُن ِإََل  ا ف ولـــو: )أان صـــببنا ادلـــاء( ػلتمـــل أن ي ـــون بـــدً ا أو علـــى (ٖٕٔ)﴾َأا  َصَتَتَتبَتبَتْ

ام ا ألن "صب ادلاء سبب يف إخراج الطع(ٕٗٔ)ارف اجلرا فعلى الوجو األول ي ون بد ً من الطعام بدل اشتمال
. وعلــى الوجــو الجــا  ي ــون ت ــدير (ٕٙٔ)ا والت ــدير: فليناــر ابنســان اىل صــبنا ادلــاء صــبا(ٕ٘ٔ)فهــو مشــتمل عليــو"

والت ـدير: "فليناـر ابنسـان اىل اـدوث طعامـو أان  اارف اجلر أي بـأان أو )ألان( فلمـا اـنف اـرف اجلـر نصـب
 . (ٕٚٔ)صببنا"

ون ادلصدر ادلؤو  منها ومن امسهـا وخربىـا بـدً ا وقد ّتمف )أن( وعندئٍن ي ون امسها ضمري الشأنا وي 
 . (ٕٛٔ)﴾َوَيْستَتْبِيُروَن َِبل ِذيَن ََلْ يَتْ َحُقوا ِّبِْ  ِمْن َرْ ِفِهْ  َأ  َرْوٌف َعَ ْيِه ْ من ذلك قولو تعاىل: ﴿

 َمَتَتا   يَتْعُصَتَتوَن اّلل َ ورد ادلصــدر ادلــؤول مــن )مــا والمعــل( بــدل اشــتمال يف آيــة وااــدة ىــي قولــو تعــاىل: ﴿
ا ف ولو: )ما أمرىم( ػلتمل أن ي ون بدً ا أو على إس اط ارف اجلرا فعلـى (ٜٕٔ)﴾َأَمَرُهْ  َويَتْفَعُ وَن َما يَتْؤَمُرونَ 

. وعلــى (ٖٔٔ)ا والت ــدير: "  يعصــون أمــر هللا"(ٖٓٔ)الوجــو األول ي ــون بــدً  مــن لمــظ اجلاللــة )هللا( بــدل اشــتمال
. والوجــو األول ؼللــو مــن (ٕٖٔ)والت ــدير: "  يعصــونو فيمــا أمــرىم" الوجــو الجــا  ي ــون علــى إســ اط اــرف اجلــرا

 الت دير واحلنف. 
 :اليت و   فيها  دل ا شت ال مصد اً مؤو ً اِ ت 

َيَشاُء ِمْن  اَّللهُ ِمْن َفْضِلِو َعَلى َمنْ  أَْن يـُنَـّاِلَ أَنَاَل اَّللهُ بـَْغًيا  مبَا﴿بِْئَسَما اْشتَـَرْوا ِبِو أَنُمَسُهْم أَْن َيْ ُمُروا 
أَْن  أَلؽْلَاِنُ مْ ِفيَها امْسُُو َوَسَعى يِف َخرَاهِبَا﴾﴿َو  َاَْعُلوا اَّللهَ ُعْرَضًة  أَْن يُْنَكرَ  َمَساِجَد اَّللهِ ِعَباِدِه﴾﴿َوَمْن أَْظَلُم شلهْن َمَنَع 

َوتـَتـهُ وا َوُتْصِلُحوا بـَنْيَ النهاِس﴾ تـَبَـرُّوا
 َأ  َخْوفٌ  َْ يـَْلَحُ وا هِبِْم ِمْن َخْلِمِهْم  ِالهِنينَ ﴿َوَيْستَـْبِشُروَن ا (ٖٖٔ)

تَـُغواَورَاَء َذِلُ ْم  َما﴿َوُأِاله َلُ ْم ا (ٖٗٔ)َعَلْيِهْم﴾ َر ُمَساِفِحنَي﴾ أَْن تـَبـْ ِاَْمَواِلُ ْم زُلِْصِننَي َغيـْ
أَْن  اَّللهُ ﴿فـََعَسى ا (ٖ٘ٔ)

أَنـهَها  ِإْاَدى الطهائَِمتَـنْيِ ﴿َوِإْذ يَِعدُُكُم اَّللهُ ا (ٖٙٔ) )إذا كانت عسى اتمة( ِاْلَمْتِح أَْو أَْمٍر ِمْن ِعْنِدِه﴾ َجِْيَ 
﴿فـََلمها َخره ا (ٖٛٔ)﴾ْمِتنَـُهمْ يَـ  أَنْ َوَمَلِئِهْم  ِمْن ِفْرَعْونَ ﴿َفَما آَمَن ِلُموَسى ِإ  ُذرِّيهٌة ِمْن قـَْوِمِو َعَلى َخْوٍف ا (ٖٚٔ)﴾َلُ مْ 

يـَْعَلُموَن اْلَغْيَب﴾ َلْو َكانُوا أَنْ  اجلِْنُّ تـَبَـيـهَنِت 
﴿َوالهِنيَن ا (ٓٗٔ)﴾أَْن تـَُاو  السهَماَواِت َواأَلْرضَ ﴿ِإنه اَّللهَ ؽُلِْسُك ا (ٜٖٔ)

َر اَّللِه  َأْن يـَْعُبُدوَىا الطهاُغوتَ اْجتَـنَـُبوا  ﴾﴿ُقْل أَفـََغيـْ )على انف  (ٔٗٔ)وَن﴾أَيُـَّها اجْلَاِىلُ  أَْعُبدُ  أَتُْمُرو ّ َوأاََنبُوا ِإىَل اَّللِه
بـَْغَتًة َوُىْم   َيْشُعُروَن﴾ السهاَعَةأَْن أَتْتِيَـُهمْ ﴿َىْل يَناُُروَن ِإ  ا أن(

﴿فـََهْل يـَْناُُروَن ِإ ه السهاَعَة أَْن أَتْتِيَـُهْم ا (ٕٗٔ)
بـَْغَتًة﴾
ُ َعِن ا (ٖٗٔ) َهاُكُم اَّلله ُ *  أَْن تـَبَـرُّوُىمْ ؼُلْرُِجوُكْم ِمْن ِدَهرُِكْم   َْ يـَُ اتُِلوُكْم يِف الدِّيِن َو َْ  الهِنينَ ﴿  يـَنـْ َهاُكُم اَّلله َا يـَنـْ ِإظله
َما  اَّللهَ ﴿  يـَْعُصوَن ا (ٗٗٔ)﴾َأْن تـََولهْوُىمْ قَاتـَُلوُكْم يف الدِّيِن َوَأْخَرُجوُكْم ِمْن ِدَهرُِكْم َوظَاَىُروا َعَلى ِإْخرَاِجُ ْم  الهِنينَ َعِن 
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ُلوَن َما يـُْؤَمُروَن﴾َويـَْمعَ  أََمَرُىمْ 
أَْم أَِمنُتْم َمْن يِف *  ِبُ ُم اأَلْرَض فَِوَذا ِىَي مَتُورُ  السهَماِءأَْن ؼَلِْسفَ ﴿أَأَِمنُتْم َمْن يِف ا (٘ٗٔ)

َنا*طََعاِموِ ﴿فـَْليَـْناُِر اِبنَساُن ِإىَل ا (ٙٗٔ)َعَلْيُ ْم َااِصًبا﴾ السهَماِءأَْن يـُْرِسلَ   .(ٚٗٔ)ا﴾اْلَماَء َصب   أانه َصبَـبـْ
 .  دل ظاهر من ض ري ٕ

قَتَتاَل ورد بــدل ا شــتمال امســاً ظــاىراً معرفــاً ابضــافة وادلبــدل منــو ضــمري يف آيتــني إاــداعلا قولــو تعــاىل: ﴿
ا ف ولـو: )ســرياا( ػلتمـل أن ت ــون منصـوبة علــى اـنف اــرف (ٛٗٔ)﴾ُرَتْذَها َو  َخَتَتْس َسَتُمِعيُدَها ِسَتَتريَمَتَها اأْلُوََل 

أو علــى إضــمار فعــل مــن لماهــاا أو علــى أ ــا ممعــول بــو مــن المعــل ادلــنكورا فعلــى الوجــو اجلــرا أو علــى البــدلا 
. فلمـا اـنف اــرف (ٜٗٔ)األول ت ـون منصـوبة علـى اـنف اـرف اجلـرا والت ـدير: "سـنعيدىا إىل سـرياا األوىل"

يف  . وعلـــى الوجـــو الجـــا  ت ـــون بـــدً  مـــن الضـــمري(ٔ٘ٔ)ا وادلعـــىن: "ســـنعيدىا عصـــا كمـــا كانـــت"(ٓ٘ٔ)اجلـــر نصـــبت
ا وادلعىن سنعيد سرية العصا كما كانت. وىنا الوجو خال من الت دير. وعلى الوجو (ٕ٘ٔ))سنعيدىا(ا بدل اشتمال

الجالت ت ون منصوبة على إضمار فعل من لماهاا والت ـدير: "تسـري سـرياا األوىلا يعـّ سـنعيدىا سـائرة بسـرياا 
. وىـنا يعـّ أ ـا ممعـول مطلـق. وعلـى الوجــو (ٖ٘ٔ)هـا"األوىل ايـت كنـت تتوكـأ عليهـا ولـك فيهـا ادلـآرب الــيت عرفت

 . (ٗ٘ٔ)الرابع ت ون ممعوً  بو ونياً للمعل )نعيد(
َواْحَتَذْ ُهْ  َأْن يَتْفِتمَتوَك َعَتْن وورد ادلصدر ادلؤول من أن والمعل بدل اشتمال من ضمري يف قولو تعاىل: ﴿

ُ ِإلَْيَتَتكَ  ػلتمــل أن ي ــون بــدً ا أو ممعــو  لــوا فعلــى الوجــو األول  ا ف ولــو: )أن يمتنــوك((٘٘ٔ)﴾ َتْعَتَتِد َمَتَتا أَنَتَتَ َل اّلل 
ا والت ـدير: ااـنر (ٙ٘ٔ)ي ون يف زلل نصب بدً  من ضمري ادلمعول وىـو اذلـاء وادلـيم يف )وااـنرىم( بـدل اشـتمال

ــــوكا وادلعــــىن: "سلافــــة أن  ــــا  ي ــــون ممعــــوً  لــــو علــــى ت ــــدير  م العلــــةا أي: ألن يمتن فتنــــتهم.  وعلــــى الوجــــو الج
 . (ٚ٘ٔ)"يمتنوك

َونَرِثَتُه َمَتا وورد ادلصدر ادلؤول من )ما والمعل( بدل اشتمال مـن الضـمري يف آيتـنيا إاـداعلا قولـو تعـاىل: ﴿
ا ف ولــو )مــا ي ــول( ػلتمــل أن ي ــون علــى اــنف اــرف اجلــرا أو علــى البــدلا فعلــى الوجــو األول (ٛ٘ٔ)﴾يَتُقَتَتولُ 

. وعلى الوجو الجا  (ٜ٘ٔ)نرث منو مالو وولده"ي ون على انف ارف اجلرا والت دير: "ونرث منو ما ي ولوا أي 
َكانُوا َقِ ياًل ِمَن ال  ْيِل . واآلية األخرى قولو تعاىل: ﴿(ٓٙٔ)ي ون بد ً من الضمري يف )نرثو(ا والت دير: "نرثو قولو"

 . (ٔٙٔ)﴾َما يَتْهَ ُعونَ 

 : اِ ت اليت و   فيها  دل ا شت ال مصد اً مؤوً   دً  من الض ري
أَْن  ُىمْ ﴿َواْاَنرْ ا (ٕٙٔ)﴾يُوَصلَ  أَنْ  بِوِ يَنُ ُضوَن َعْهَد اَّللِه ِمْن بـَْعِد ِميجَاِقِو َويـَْ طَُعوَن َما أََمَر اَّللهُ  ﴿الهِنينَ 

ُ إِلَْيَك﴾﴿َما قـُْلُت ذَلُْم ِإ  َما أََمْرتَّ  يـَْمِتُنوكَ   بِوِ ﴿َوذَكِّْر ا (ٖٙٔ)رَبهُ ْم﴾اَّللهَ َريبِّ وَ  أَِن اْعُبُدوا بِوِ َعْن بـَْعِض َما أَنَاَل اَّلله
ِمنـُْهْم  َأْن تـُْ َبلَ  ُهمْ ﴿َوَما َمنَـعَ ا (ٗٙٔ)نـَْمٌن مبَا َكَسَبْت لَْيَن ذَلَا ِمْن ُدوِن اَّللِه َويلٌّ َو  َشِميٌع﴾ َأْن تـُْبَسلَ 
الهِنيَن يَنُ ُضوَن َعْهَد اَّللِه ِمْن بـَْعِد َربـهُهْم﴾﴿وَ  َوؼَلَْشْونَ  َأْن يُوَصلَ  بِوِ ﴿َوالهِنيَن َيِصُلوَن َما أََمَر اَّللهُ ا (٘ٙٔ)نـََمَ اتـُُهْم﴾
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 ُهَما يـَُ ولُ ﴿َونَرِثُـ ا (ٚٙٔ)﴾ أَْن أَذُْكَرهُ ِإ ه الشهْيطَاُن  و﴿َوَما أَْنَسانِيا (ٙٙٔ)﴾َأْن يُوَصلَ  بِوِ ِميجَاِقِو َويـَْ طَُعوَن َما أََمَر اَّللهُ 
ُهْم َمَعرهٌة﴾ َأْن َتطَُئوُىمْ  ُىمْ ُمْؤِمُنوَن َوِنَساٌء ُمْؤِمَناٌت َ ْ تـَْعَلُمو  ﴿َوَلْو  رَِجالٌ ا (ٛٙٔ)َوَجْتِيَنا فـَْرًدا﴾  .(ٜٙٔ)فـَُتِصيَبُ ْم ِمنـْ

 الض ري من  دل البعد و دل ا شت الحذف 
 أوً : من  دل البعد 

 م على قسمني: قد ُوِجَد انف الضمري العائد على ادلبدل منو يف بدل البعض من ال ل يف ال رآن ال ر ا وين س
  دل ظاهر من ظاهر. ٔ

 جاء بدل الااىر من الااىر والضمري العائد على ادلبدل منو زلنوف يف نوعني أيضاً علا: 
 أ. ما رال من إعا ة حرف اْلر 

 وين سم ىنا النوع حبسب ادلعرفة والن رة إىل: 
ـــو تعـــاىل: ﴿ َتَتَتدل معرفَتَتَتة مَتَتَتن معرفَتَتَتة:  - ِذيَن آَممَتَتَتوا َوال َتَتَتِذيَن َهَتَتَتاُ وا ِإن  ال َتَتَتوقـــد ورد يف ثـــالث آهت منهـــا قول

ًا فَتَ ُهَتْ  َأْاَتُرُه ْ  ِِ ا ف ولـو: )مـن آمـن( (ٓٚٔ)﴾َوالم َصاَ ى َوالص ا ِِئَن َمَتْن آَمَتَن َِبّللِ  َواْليَتَتْوِم اِِرَتِر َوَعِ َتَل َصَتا
لت الماء ا واخلرب " )فلهم أجرىم( ودخ(ٔٚٔ)ػلتمل ان ي ون مبتدأًا أو بدً ا فعلى الوجو األول ي ون مبتدأً 

. وغلــــوز أن ت ــــون )مــــن( شــــرطية واخلــــرب )أمــــن( وجــــواب الشــــرط )فلهــــم (ٕٚٔ)يف اخلــــرب ألن ادلبتــــدأ موصــــول"
. وعلـى الوجــو الجـا  ت ــون بـدً  مــن اسـم إن ومــا عطـف عليــوا وقـد اــنف الضـمري العائــد اىل (ٖٚٔ)أجـرىم(

مــن )الــنين ىــادوا والنصــارى واختــار أبــو ايــان ان ي ــون بــدً   (ٗٚٔ)ادلبــدل منــوا والت ــدير: "مــن آمــن مــنهم"
والصـــابئني(ا وادلعــــىن: "إن الـــنين آمنــــوا مـــن غــــري األصـــناف الجالثــــة ومـــن آمــــن مـــن األصــــناف الجالثـــة فلهــــم 

 . (٘ٚٔ)أجرىم"
وورد بـــدل الـــبعض ن ـــرة وادلبـــدل منـــو معرفـــة يف ثـــالث آهت إاـــداىا قولـــو تعـــاىل:  َتَتَتدل نكَتَتَترة مَتَتَتن معرفَتَتَتة:  -

ا ف ولـو: )مجـىن وثـالث وراع(ا ػلتمـل أن (ٙٚٔ)﴾َساِء َمثَتََن َوُثالَث َوُ ََبعَ فَانِكُحوا َما ََاَب َلُكْ  ِمَن المِّ ﴿
ا والت دير: "فان حوا الطيبات ل ـم (ٚٚٔ)ي ون ااً ا أو بدً ا فعلى الوجو األول ي ون ااً  من )النساء( 

ي ـون )مجـىن( بـدً  مـن . وعلـى الوجـو الجـا  (ٛٚٔ)معدودات ىنا العدد ثنتـني ثنتـني وثـالوً ثـالوً وأربعـاً أربعـاً"
. وضّعف أبو ايان ىنين الوجهنيا فالوجو األولا ُيضّعف ان احلديت يف اآلية ال رؽلة جاء عن (ٜٚٔ))ما(

 )ما طاب( وِجئ ب ولو )من النساء( على سبيل التبينيا وادث عنو ىو ادلوصول )ما(. 
عدولة )مجىن وثالث وراع(   تباشرىا والوجو الجا : أن البدل على نية ت رار العاملا وىنه األلماظ ادل

 . (ٓٛٔ)العواملا وذىب إىل أن )مجىن( اال من )ماطاب( إذا أعربت )ما( ممعوً  بو وىي موصولة
 ب. إبعا ة حرف اْلر 
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وردت الن رة ادلحصصة ابضافة بدً  حعادة ارف اجلر والضمري العائد زلنوف يف آية واادة ىي قولو 
ا ف ولــو : )يف م عــد صــدق( (ٔٛٔ)﴾يف َمْقَعَتَتِد ِصَتَتْدٍق ِعْمَتَتَد َمِ يَتَتٍك ُمْقتَتَتِد ٍ *ِقَتَتَن يف َام َتَتاٍت َونَتَهَتَتٍر ِإن  اْلُ ت  تعــاىل: ﴿

ا ألن )ادل عــد( "مــن مجلــة  (ٖٛٔ)ا وىــو بــدل بعــض مــن كــل(ٕٛٔ)بــدل مــن قولــو: )يف جنــات( حعــادة اــرف اجلــر
د اــنف الضـمري العائـد إىل ادلبـدل منــوا . وقـ(ٗٛٔ)اجلنـات موضـعاً سلتـاراً لــو مايـة علـى مـا يف اجلنــات مـن ادلواضـع"

ا وادلحتــار أنــو بــدل (٘ٛٔ)والت ــدير يف م عــد صــدق منهــا. وقيــل إنــو بــدل اشــتمال ألن اجلنــة مشــتملة علــى ادل ــان
ا أو يف زلــل نصــب اــاً  مــن الضــمري يف (ٙٛٔ)بعــض. وغلــوز ان ي ــون خــرباً ونيــاً لـــ)إن( وىــو مــا رجحــو الســمني

 م عد صدق. ا والت دير: كائنني يف(ٚٛٔ)اجلار
  دل ظاهر من ض ري . ٕ

ورد بــدل الــبعض امســاً موصــوً  بــدً  مــن الضــمري حعــادة اــرف اجلــر يف ثــالث آهتا منهــا قولــو تعــاىل: 
ل أن ا ف ولـو : )دلـن( ػلتمـ(ٛٛٔ)﴾َلَقْد َكاَن َلُكْ  يف َ ُسوِل اّللِ  ُأْسَوٌة َحَسَمٌة ِلَ ْن َكاَن يَتْرُاوْا اّلل َ َواْليَتْوَم اِِرَترَ ﴿

ي ـــون بـــدً ا أو متعل ـــاً بــــ)اسنة(ا فعلـــى الوجـــو األول ي ـــون بـــدً  مـــن الضـــمري يف )ل ـــم( حعـــادة اـــرف اجلـــرا 
وأبو ايان إىل أنو بدل مطابق و  غلوز أن يبدل من ضمري احلاضر  (ٜٛٔ)واختلف يف نوع البدلا فنىب الع ربي

مـن ضـمري احلاضـر إذا أفـاد إااطـة ومشـوً   ا وأن ابـن مالـك أجـاز البـدل(ٜٓٔ)إ  على منىب ال وفيني واألخمـش
ا َوُرده ىـنا الوجـو ألن )َمـْن( اسـم موصـول يطلـق علـى الـنوات الـيت (ٜٔٔ)وتوكيداًا وعند السيوطي ىو بدل اشتمال

ـَح كونـو بـدل بعـض مـن كــلا وإن الضـمري العائـد زلـنوفا والت ـدير )مـن م( ومـا كـان مــنهم  تتصـف الرجـاءا َوُرجِّ
. (ٕٜٔ)ىــنا البــدل أن مــن يــؤمن ا واليــوم اآلخــر   يــهك ا قتــداء هبــؤ ء األسالفالصــاحلنيفهــو بعضــهم. وفائــدة 

 . (ٖٜٔ)وعلى الوجو الجا  ي ون متعل اً بـ)اسنو( نعتاً ذلا
 اثنيًا: من  دل ا شت ال 

اً اــنف الضــمري العائــد علــى ادلبــدل منــو يف بــدل ا شــتمال يف العربيــةا وقــد ُوِجــَد يف ال ــرآن ال ــر  أيضــ
 انف الضمري العائد على ادلبدل منوا وين سم ىنا النوع من البدل على قسمني: 

  دل ظاهر من ظاهر . ٔ
 وين سم ىنا النوع أيضاً على قسمني من ايت انف الضمري العائد: 

 أ. ما رال من إعا ة حرف اْلر 
ُثُ  أَنَتَتَ َل َع َتْيُكْ  و تعـاىل: ﴿ورد  بـدل ا شـتمال ن ـرة مـن ن ـرة يف آيتـنيا إاـداعلا قولـ دل نكرة مَتن نكَترة :  -

ا ف ولـو: )نعاسـاً( ػلتمـل أن ي ـون بـدً ا أو ممعـوً  بـوا (ٜٗٔ)﴾ِمْن  َتْعِد اْلَغ ِّ َأَمَمًة نَتَعاًسا يَتْغَيى ََائَِفَتًة ِمَتْمُك ْ 
ن  ا وىـو بـدل اشـتمال "أل(ٜ٘ٔ)فعلى الوجـو األول ي ـون بـدً  مـن )أمنـو( إذا أعربـت )أمنـو( ممعـوً  بـو لــ)أنال(
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ا وقد انف الضمري العائد على ادلبدل منو والت ـدير (ٜٙٔ)كل من األمنة والنعاس يشتمل أادعلا على اآلخر"
 . (ٜٚٔ))منها(ا وعلى الوجو الجا  ي ون ممعوً  بو لـ)أنال( و )أمنو( ممعوً  لو

ث آهتا وجـاء بـدل ا شـتمال بـدل ن ـرة مـن معرفـة والضـمري العائـد زلـنوف يف ثـال دل نكَترة مَتن معرفَتة :  -
ــــو تعــــاىل: ﴿ ُ َوَ فَتَتَتَتَع  َتْعَضَتَتَتَتُهْ  إاــــداىا قول ُهْ  َمَتَتَتَتْن َك  َتَتَتَتَ  اّلل  مِْ َتَتَتَتَك الرُُّسَتَتَتَتُل َفض َتَتَتَتْ َما  َتْعَضَتَتَتَتُهْ  َع َتَتَتَتى  َتْعَتَتَتَتٍد ِمَتَتَتَتمَتْ

ا ف ولو: )درجات( ػلتمل أن ي ون ااً ا أو مصدراًا أو ممعوً  ونياًا أو علـى اسـ اط اـرف (ٜٛٔ)﴾َ  ََااتٍ 
علــــى اـــنف مضـــافا والت ــــدير: ذوي  (ٜٜٔ)ألول ي ـــون اــــاً  مـــن )بعضـــهم(اجلـــرا أو بـــدً ا فعلــــى الوجـــو ا

ا أو مصــدراً علــى معــىن المعــل   لماــو (ٕٔٓ)ا وعلــى الوجــو الجــا  ي ــون مصــدراً واقــع موقــع احلــال(ٕٓٓ)درجــات
ألن الدرجة مبعىن الرهْفع ا ف أنو قيل: ورفع بعضهم رفعات. وعلى الوجو الجالـت ي ـون ممعـوً  ونيـاً علـى معـىن 
)بلغ( والت دير )بلغ بعضهم درجات(. وعلى الوجـو الرابـع ي ـون علـى اسـ اط اـرف اجلـر وىـو )علـىا أو يفا 

ا وانتصــب حلــنف اـــرف اجلــر. وعلـــى (ٕٕٓ)رجـــات أو يف درجــات أو إىل درجـــات(أو إىل( والت ــدير: )علــى د
ا أي "رفـع درجـات بعضـهما وادلعـىن علـى درجـات (ٖٕٓ)الوجو اخلامن ي ون بدً  مـن )بعضـهم( بـدل اشـتمال

 . (ٕٗٓ)بعض"
 إبعا ة حرف اْلرب. 

ثــالث آهتا وورد بــدل ا شــتمال بــدل ن ــرة مــن معرفــة اعــادة اــرف اجلــر والضــمري العائــد زلــنوف يف 
ا ف ولـو: )مـن جبـال( حتتمـل ان ت ـون (ٕ٘ٓ)﴾َويَتمَت ُِّل ِمَن الس َ اِء ِمَتْن ِابَتاٍل ِفيَهَتا ِمَتْن  َتَتَر ٍ إاداىا قولو تعاىل: ﴿

ممعوً ا أو بدً ا أو على انف مضافا أو انف موصوفا وىنه ادلعا  حتدد بتحديـد معـىن )مـن( يف قولـو: 
 )من جبال( فميها ثالثة أقوال: 

)مـن( زائـدةا وىـو رأي األخمــشا وي ـون قولـو )جبـال( ممعـوً  بــو للمعـل )ينـال( رلـروراً لماـاً منصــواً ت ـون  .ٔ
 . (ٕٙٓ)زلاًلا والت دير: "وينال من السماء جباً  فيها من بردا أي: جباً  من ىنا النوع"

ينالــو هللا  ا "ألن مــا(ٜٕٓ)ا وابــن عطيــة(ٕٛٓ)ا والاسلشــري(ٕٚٓ)ت ــون )مــن( تبعيضــية وعليــو أبــو علــي المارســي  .ٕ
ا وي ون قولو: )من جبال( ممعوً  بو أيضاًا والت دير: "وينال بعـض (ٕٓٔ)بعض تلك اجلبال اليت يف السماء"

 . وىنا ىو الوجو األول. (ٕٔٔ)جبال"
ت ــون )مــن(  بتــداء الغايــة فهــي رلــرورة بــدً  مــن األوىلا ألن )مــن( األوىل ببتــداء الغايــة اتماقــاًا فصــح أن   .ٖ

ا وىـنا ىـو الوجـو الجـا ا والسـماء معناىـا الغـيم ادلرتمـع وقـد (ٕٕٔ)دة ارف اجلر بـدل اشـتمالي ون بدً  حعا
ا ويؤكـد ىـنا ال ـول صـحة إضـافة البـدل إىل ادلبـدل (ٖٕٔ)مسي بنلك  رتماعو وادلراد اجلبال السـحاب العاـام

وز يف اآلية مجل ا وغل(ٕٗٔ)منو يف بدل ا شتمالا ضلو: أعجبّ زيد علموا فيجوز أن ت ول: أعجبّ علم زيد
ىناا والت دير: وينال من جبال السماء من بردوىنا البدل فيـو اـنف الضـمري العائـد إىل ادلبـدل منـو. وعلـى 

ا وىـو رأي (ٕ٘ٔ)الوجو الجالت ي ون على انف مضافا والت دير: "وينال من السماء قدر جبـال مـن بـرد"
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الصــمةا والت ــدير: وينــال مــن الســماء . وعلــى الوجــو الرابــع ي ــون علــى اــنف موصــوف واكتمــى (ٕٙٔ)المــراء
ِفيَهَتَتا ِمَتَتْن شــيئاً مــن جبــالا وىــو مــا رجحــو الع ــربي ب ولــو: "وىــنا ىــو الوجــو الصــحيحا ألن قولــو تعــاىل: ﴿

﴾ ػُلْوُِجك إىل ممعول يعود الضمري إليوا في ـون الت ـدير: وينـّال مـن جبـال السـماء جبـاً  فيهـا بـردا ويف  َتَر ٍ 
 .(ٕٚٔ)غىن عنو"ذلك زهدة انف وت دير مست

  دل ظاهر من ض ري. ٕ
ورد بــدل ا شــتمال حعــادة اــرف اجلــر والضــمري العائــد زلــنوف بــدل ن ــرة مــن ضــمري يف ثــالث آهتا  

َهَتَتا ِمَتَتْن ََتَت ٍّ ُأِعيَتَتُدوا ِفيَهَتَتاإاــداىا قولــو تعــاىل: ﴿ ُْرُاَتَتوا ِممَتْ َْ ا ف ولــو: )مــن غــم( ػلتمــل أن (ٕٛٔ)﴾ُك  َ َتَتا َأ َاُ وا َأْن 
ــــدً  مــــن الضــــمري ا ــــرور يف )منهــــا( بــــدل ي ــــون بــــدً ا أو ت ــــ ون )مــــن( للتعليــــلا فعلــــى الوجــــو األول ي ــــون ب

. وعلـى الوجـو الجــا  (ٕٕٓ)ا وادلعـىن كلمـا أرادوا ان ؼلرجــوا مـن غمهـاا واــنف الضـمري للد لـة عليــو(ٜٕٔ)ا شـتمال
ؼلرجوا من أجل الغما أو ألجـل ت ون )من( األوىل  بتداء الغايةا والجانية مبعىن من أجلا وادلعىن: كلما أرادوا أن 

ا وعنــد أيب ايـــان  بـــد مــن ت ـــدير زلـــنوف ليصــح ادلعـــىن ت ـــديره: "مــن أمـــاكنهم ادلعـــدة (ٕٕٔ)الغــم الـــني يلح هـــم
 .(ٕٕٕ)لتعنيبهم"

 :اليت و   فيها الض ري العائد ع ى املبدل ممه ِذوفاً اِ ت 
الهِنيَن آَمُنوا َوالهِنيَن َىاُدوا َوالنهَصاَرى ا الهِني ُرزِقْـَنا ِمْن قـَْبُل﴾﴿ِإنه رِْزقًا قَاُلوا َىنَ  ََثََرةٍ ِمْن  ِمنـَْها﴿ُكلهَما ُرزُِقوا 

 ﴾ِمْن السهَماِءِمَن َماءٍ َواْليَـْوِم اآلِخِر َوَعِمَل َصاحِلًا فـََلُهْم َأْجُرُىْم ِعْنَد َرهبِِّْم﴾﴿َوَما أَنَاَل اَّللهُ  َمْن آَمَن ِاَّللهِ  َوالصهابِِئنيَ 
ُهْم َمْن َكلهَم اَّللهُ َوَرَفَع ﴿تِ  ﴾﴿فَِوْن  َْ َيُ واَن َرُجَلنْيِ فـََرُجٌل بـَْعَضُهْم َدَرَجاتٍ ْلَك الرُُّسُل َفضهْلَنا بـَْعَضُهْم َعَلى بـَْعٍض ِمنـْ

اْسَتطَاَع إِلَْيِو َسِبياًل﴾﴿َهأَيُـَّها الهِنيَن  َمنِ ِاجُّ اْلبَـْيِت  النهاسِ ﴿َوَّللِِه َعَلى ا (ٖٕٕ)﴾ِمَن الشَُّهَداءِ  شلهْن تـَْرَضْونَ َواْمرَأاََتِن 
﴾﴿َوأُلْدِخَلنـهُهْم أََمَنًةنـَُعاًسا﴾﴿ُقه أَنـَْاَل َعلَْيُ ْم ِمْن بـَْعِد اْلَغمِّ َخَبا ً  ُ مْ آَمُنوا   تـَتهِحُنوا ِبطَانًَة ِمْن ُدوِنُ ْم   َجُْلونَ 

﴾ َوااً ثَـ َاْرِي ِمْن حَتِْتَها األَنـَْهاُر  َجنهاتٍ  )على تضمني )ألدخلنهم( ألعطينهم دلا رأوا أن الجواب    (ٕٕٗ)ِمْن ِعْنِد اَّللِه
آَمُنوا ﴿ِإنه الهِنيَن ا (ٕٕ٘)﴾َمجْـىَن َوُثالَث َوُرَاعَ طَاَب َلُ ْم ِمَن النَِّساِء  َما﴿فَانِ ُحوا ا يصح أن ينسب إليو الدخول(
ا (ٕٕٚ)َرُجاًل﴾ َسْبِعنيَ  قـَْوَموُ ﴿َواْخَتاَر ُموَسى ا (ٕٕٙ)ِاَّللِه َواْليَـْوِم اآلِخِر﴾ َمْن آَمنَ  َصاَرىَوالهِنيَن َىاُدوا َوالصهابُِئوَن َوالنه 

َها ِمنْ ﴿ُكلهَما أَرَاُدوا أَْن ؼَلُْرُجوا ا (ٕٕٛ)نُرِيُد﴾ ِلَمنْ  ِفيَها َما َنَشاءُ  لَوُ ﴿َمْن َكاَن يُرِيُد اْلَعاِجَلَة َعجهْلَنا   َغمٍّ أُِعيُدوا ِمنـْ
ِفيَها ِمْن بـََرٍد﴾ ِمَن السهَماِءِمْن ِجَبالٍ ﴿َويـُنَـّاُِل ا (ٜٕٕ)ِفيَها﴾

فـَرهقُوا  ِمَن الهِنينَ *ِمَن اْلُمْشرِِكنيَ ﴿َو  َتُ ونُوا ا (ٖٕٓ)
ا (ٕٖٕ) َواْليَـْوَم اآلِخر﴾يـَْرُجوْا اَّللهَ  ِلَمْن َكانَ يف َرُسوِل اَّللِه أُْسَوٌة َاَسَنٌة  َلُ مْ ﴿َلَ ْد َكاَن ا (ٖٕٔ)ِدينَـُهْم وََكانُوا ِشيَـًعا﴾

يِف َمْ َعِد *يِف َجنهاٍت َونـََهرٍ ﴾﴿ِإنه اْلُمتهِ نَي ُعُيوانً  اأَلْرضَ ﴿َوَفجهْراَن ا (ٖٖٕ)﴾َدَرَجاتٍ فـَْوَق بـَْعٍض  بـَْعَضُهمْ ﴿َوَرفـَْعَنا 
َكاَن يـَْرُجوا اَّللهَ َواْليَـْوَم اآلِخَر﴾  ِلَمنْ ِفيِهْم ُأْسَوٌة َاَسَنٌة  َلُ مْ ﴿َلَ ْد َكاَن ا (ٖٕٗ)ِعْنَد َمِليٍك ُمْ َتِدٍر﴾ ِصْدقٍ 

ا (ٖٕ٘)
 .(ٖٕٙ)﴾ُكله َشْيٍءَعَدًدا﴿َوَأْاَصى  



 

ہ( ونجری ااکفر
ّ
ج ل
م
 االسہیم اک یقیقحت 

ِ
و م
عل
 9۰، امشرہ۰،دلج9ء۷۱۰۲،وجن-)

044 

 

 )أل( عن الض ري العائد نيا ة 
 قد ورد يف ال رآن ال ر  ما ظاىره نيابة )أل( عن الضمري العائد يف بديل البعض وا شتمال: 

 .  دل البعد من الكل ٔ
ا ف ولــو: )األبــواب( (ٖٕٚ)﴾َام َتَتاِت َعَتَتْدٍن ُمَفت َحَتَتًة َلَُتَتُ  األَ َتَتَتَوابُ لــو تعــاىل: ﴿ورد يف آيتــنيا إاــداعلا ىــي قو 

ا (ٖٕٛ)حتتمــل أن ت ــون انئــب فاعــلا أو بــدً ا فعلــى الوجــو األول ت ــون مرفوعــة اســم ادلمعــولا أي: انئــب فاعــل
ابـوا وأجيـب عـن واعهض على ىنا الوجـو ان )ممتحـة( إمـا اـال وإمـا نعـت جلنـات وعلـى الت ـديرين   يوجـد ر 

 ىنا بوجهني: 
 أادعلا: ت دير ضمري زلنوفا وىو: األبواب منهاا وىو قول البصريني. 
 . (ٜٖٕ)الجا : أن )أل( قامت م ام الضمريا والت دير: أبواهبا وىو قول ال وفيني

وعنــد البصــريني أنــو علــى ت ــدير اــنف الضــمري أجــود مــن أن ي ــون )أل( انئبــا عنــوا ألن الضــمري اســم و 
. وعلـى الوجـو الجـا  ت ـون بـدً  مـن الضـمري ادلسـته يف )ممتحـة( وىـو ضـمري اجلنــاتا (ٕٓٗ)( اـرف للتعريـف)أل

ا وانبت )أل( عن الضمري اـنوف عنـد ال ـوفينيا واـنف الضـمري العائـد (ٕٔٗ)وىو بدل اشتمال عند الاسلشري
راً بـل قـد جي م ـدراًا وخـالف ابـُن ىل ادلبـدل منـو ظـاىإعند البصرينيا وان ابن مالك   يشهط وجـود ضـمري عائـد 

ىشام الاسلشري يف نوع البدل وذكر أن ىنا البدل ىو بدل بعض من كلا وذلك ألن الباب ىو جاء ا ي ي من 
ا وقــد أثبــت النحــاة أن بــدل ا شــتمال م صــود لتعيــني أمــر عرضــي (ٕٕٗ)اجلنــة وىــو مجــل قــوذلم: فتحــت الــدار ابــو

ت ــدير علــى البــدل مــا ذكــرانه آنمــاً يف الوجــو األولا وىــو بــدل مــن متعلــق بــدلا ولــين جــاءاً أصــياًل يف ادلتبــوع. وال
ا ورجــح ابــن ىشــام أيضــاً الوجــو األول (ٖٕٗ)وقيــل الــراجح األول ألن فيــو إضــماراً وااــداً ويف الوجــو الجــا  إضــماران

 . (ٕٗٗ)وقال: "لضعف مجل: مررت امراة اسنة الوجو"
 .  دل ا شت ال ٕ

 )أل( عنو يف بدل ا شتمالا وىنا البدل على نوعني:  ورد انف الضمري ونيابة
 أ. ما رال من إعا ة حرف اْلر 

ا ف ولـــو: (ٕ٘ٗ)﴾الم َتَتَتاِ  َذاِت اْلَوقَتَتَتو ِ *قُتَتَتَتَل َأْصَتَتَتَحاُب اأْلُْرَتَتَتُدوِ  ورد يف آيـــة وااـــدة ا ىـــي قولـــو تعـــاىل: ﴿
بــــدً  مــــن )األخــــدود( بــــدل  )النــــار( حتتمــــل أن ت ــــون بــــدً ا أو رلــــروراً علــــى اجلــــوارا فعلــــى الوجــــو األول ت ــــون

ا وقيل إن األلف والالم عوض عن الضـمري العائـد (ٕٚٗ)ا والت دير: "قتل أصحاب النار ذات الوقود"(ٕٙٗ)اشتمال
 . (ٕٛٗ)على منىب ال وفيني والت دير: انرها وعلى ت دير البصريني: النار فيو

 ــون جــوىراًا وذكــران أن ونمــى الســهيلي أن ي ــون بــدل اشــتمال ألن بــدل ا شــتمال عنــده   غلــوز أن ي
الغالب يف بدل ا شتمال أن ي ون ادلصادر وي ون عرضاً ول ن لين على إطالقة ألنـو غلـوز أن جي وىـو لـين 
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ــــة ال رؽلــــةا وقيــــل البــــدل علــــى اــــنف مضــــاف ت ــــديره: أخــــدود النــــار وىــــو مارجحــــو  عرضــــاًا كمــــا يف ىــــنه اآلي
ون بد ً مطاب اًا واألول أرجح خللوه من ت دير زلنوفا ا وعلى الت ديرين ي (ٕٓ٘)ا وقيل: ذي النار(ٜٕٗ)السهيلي

. وعلـى الوجــو الجــا  ت ـون رلــرورة علــى (ٕٔ٘)وألن األخـدود يشــتمل النــار والنـار مالبســة لاخــدود أل ـا واقعــة فيــو
ا وىو كونو بدً  وىو الصحيحا ألن اجلـوار (ٖٕ٘). ورجح ابن األنباري الرأي األول(ٕٕ٘)اجلوارا وىو رأي ال وفيني

 ا و  غلوز أن ػلمل عليو كالم هللا تعاىل.(ٕٗ٘)د يف كالم العرب ك وذلم ىنا جحر ضب خربير 
 ب. إبعا ة حرف اْلر

َِِئ اْلَواِ ي اأَلْْيَِن يف اْلبَتْقَعِة اْلُ َبا ََكِة ِمَن ورد يف آية واادةا ىي قولو تعاىل:  ﴿فَتَ   ا َأََتَها نُوِ ي ِمْن َشا
الشــجرة( بــدل مــن قولــو: )مــن شــاطيء الــوادي( بــدل اشــتمال حعــادة اــرف اجلــرا  ا ف ولــو: )مــن(ٕ٘٘)الي َتَتَ َرِة 

ا والشـــاطيء اشـــتمل علـــى الشـــجرة أل ـــا واقعـــة فيـــو انبتـــة عليـــوا (ٕٙ٘)"ألن الشـــجرة كانـــت انبتـــة علـــى الشـــاطيء"
كة. وقد انف فلما أاتىا نودي من الشجرة النابتة على شاطيء الوادي األؽلن يف الب عة ادلبار -وهللا أعلم-والت دير

 الضمري من )شجراا( وعوِّض عنو بـ)أل( على منىب ال وفيني ومنعو البصريون. 
وقــد وردت ادلعرفــة بــدً  مــن الن ــرة حعــادة اــرف اجلــر والضــمري العائــد زلــنوف يف آيــة وااــدةا ىــي قولــو 

ا ف ولو: )يف النار(ا ػلتمـل (ٕٚ٘)﴾إِلنِه يف الم ا ِ قَاَل اْ ُرُ وا يف ُأَمٍ  َقْد َرَ ْت ِمْن قَتْبِ ُكْ  ِمَن اْلِْنِّ َواتعاىل: ﴿
أن ي ون متعل اً بـ)أدخلوا( أو بـ)خلت(ا أو مبحنوف صمة لـ)أمم(ا أو مبحنوف اال من )أمم(ا أو من الضمري 

ا وكنلك )يف أمم(ا فيعـهض علـى ىـنا انـو "كيـف (ٕٛ٘)يف )خلت(ا فعلى الوجو األول ي ون متعل اً بـ)أدخلوا( 
جر متحدا اللمـظ وادلعـىن بمعـل وااـد"ب غلـاب عـن ا عـهاض بـوجهني: أاـدعلا: أن )يف( األوىلا أي  يتعلق ارفا

 )يف أمم( ليست للارفيةا بل للمعية وكأن ادلعىن: ادخلوا مع أمم مصاابني ذلم يف الدخول. 
وىل رلـازاًا ألن والجا : ان ت ون )يف النار( بدً  من )يف أمم( بـدل اشـتمالا "وت ـون الارفيـة يف )يف( األ

. وعلـى ىـنا البـدل  بـد مـن ضـمري (ٜٕ٘)األمم ليسوا ظروفاً ذلم ا ي ةا وإظلا ادلعىن ادخلـوا يف مجلـة أمـم وغمـارىم"
يعود على ادلبدل منوا فت ون )أل( انبت عنو عند ال وفينيا والت ديرادخلوا يف مجلة أمم يف انرىما وىـنا ضـعيف 

الضــمري اــنوف ىــو مــنهم في ــون: ادخلــوا يف مجلــة أمــم يف النــار مــنهما  يف ادلعــىنا وعنــد البصــريني ي ــون ت ــدير
. (ٕٓٙ)وىنا يبدو ضعيماً أيضاً. وعلى الوجو الجا  ت ون )يف النار( متعل ة بـ)خلت( والت دير: "سب ت م يف النار"

عل ة مبحنوف وت ون )يف أمم( متعل ة مبحنوف االا والت دير: "كائنني يف أمم". وعلى الوجو الجالت ت ون مت
نعت لـ)أمم( فت ون قد نعتت بجالثة نعوتا وىي )قد خلت( و )من اجلن وابنن( و )يف النـار(ا والت ـدير: "يف 
أمم خالية من قبل م كائنة مـن اجلـن وابنـن مسـت رة يف النـار". وعلـى الوجـو الرابـع ت ـون متعل ـة مبحـنوف اـاٍل 

ز ذلك ألن الن رة قد وصـمت. وعلـى الوجـو اخلـامن ت ـون اـاً  من )أمم(ا والت ديريف أمم كائنني يف النارا وجا
 . (ٕٔٙ)من الضمري يف )خلت( وىو ضمري األمم"
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 : اِ ت اليت و  ت فيها )أل( ائبة عن الض ري العائد إَل املبدل ممه
َقْد َخَلْت ِمْن قـَْبِلُ ْم ِمَن   أَُممٍ يِف ﴿قَاَل اْدُخُلوا ا (ٕٕٙ)َواألنـَْعاِم َنِصيًبا﴾ احْلَْرثِ َذرََأ ِمَن  شلها﴿َوَجَعُلوا َّللِِه 

ا (ٕٗٙ)ِمَن الشهَجرَِة﴾ يِف اْلبُـْ َعِة اْلُمَبارََكةِ ﴿فـََلمها أاََتَىا نُوِدي ِمْن َشاِطِئ اْلَواِدي األؽَْلَِن ا (ٖٕٙ)﴾يف النهارِ اجلِْنِّ َواِبنِن 
 النهارِ *اأْلُْخُدودِ ضمري ادلسته يف )ممتحة((﴿قُِتَل َأْصَحاُب )بدل من ال ا(ٕ٘ٙ)﴾األَبـَْوابُ ﴿َجنهاِت َعْدٍن ُمَمتهَحًة ذَلُُم 

 .(ٕٙٙ)َذاِت اْلَوُقوِد﴾
 يف جميء  دل ا شت ال )اوهراً من عرض(اخلالف 

ا (ٕٚٙ)منــع بعــض النحــويني مــنهم الســهيلي أن ي ــون البــدل جــوىراً وادلبــدل منــو عرضــاً يف بــدل ا شــتمال
دل جوىر من عرضا واختلف يف نوع البدلا أىو بدل مطابق أم بدل ووجدان عدة آهت يف ال رآن ال ر  ىي ب

َْْمَتيَتُهُ  اْلبَتيِّمَتُة اشتمالا ومنـو قولـو تعـاىل: ﴿ ا ف ولـو: )رسـول( (ٕٛٙ)﴾َ ُسَتوٌل ِمَتَن اّللِ  يَتتَتْ َتوا ُصَتُحًفا ُمَطه َتَرةً *َحَت   
ا والت دير: "ىي رسول من هللاا (ٜٕٙ)وفػلتمل أن ي ون خرباًا أو بدً ا فعلى الوجو األول ي ون خرباً دلبتدأ زلن

ا عنـد بعـض النحـوينيا ألن (ٕٔٚ). وعلى الوجو الجـا  ي ـون بـدل اشـتمال مـن )البينـة((ٕٓٚ)أو ىو رسول من هللا"
ال ــرآن ال ــر  علــى النــاسا وهبــنا فهــو بينــة ذلــم   ت ــن موجــودةا وذلــك  ادل صــود مــن )البينــة( تــالوة الرســول 

ا وقيـل ىـو بـدل مطـابق علـى سـبيل (ٕٕٚ)ىل إىل رسولوا فتبينت ذلم ضاللتهم وشـركهمالواي من هللا سبحانو وتعا
. وىـــو الراجحوذلـــك  عـــهاض بعـــض النحـــاة مـــنهم الســـهيلي علـــى إبـــدال (ٖٕٚ)ادلبالغـــة وبـــنلك جعلـــو نمســـو البينـــة

تمال أن ي ون ىل ادلبدل منوا وىو شرط يف بدل ا شإمن العرض يف بدل ا شتمالا ولين يف البدل ضمري يعود 
 ظاىراً أو م دراًا وىنا   ياهر ويتعنر ت ديرها وال رآن ال ر    ػلمل أ  على أاسن الوجوه. 

 :اليت و   فيها  دل ا شت ال اوهراً من عرضاِ ت 
َنَك  نَـَنا َوبـَيـْ ِّ ِإْسرَائِيَل ﴿صَلهيْـ ا (ٕٗٚ)ُسًوى﴾ َمَ اانً   طُلِْلُمُو ضَلُْن َو  أَْنَت  َمْوِعًدا﴿فَاْجَعْل بـَيـْ ِمَن َنا َب

﴿فـَُهَو ا (ٕٙٚ)﴾َرُسو ً *ِذْكرًا﴿َقْد أَنَاَل اَّللهُ إِلَْيُ ْم ا (ٕ٘ٚ)إِنهُو َكاَن َعالًِيا ِمَن اْلُمْسرِِفنَي﴾ ِمْن ِفْرَعْونَ *اْلَعَناِب اْلُمِهنِي 
ا (ٕٛٚ)﴾وََكْأًسا ِدَىاقًا*وََكَواِعَب أَتْـرَااً *َاَداِئَق َوأَْعَناًا *اَمَمازً ﴿ِإنه لِْلُمتهِ نَي ا (ٕٚٚ)﴾يِف َجنهٍة َعالَِيةٍ *يف ِعيَشٍة رَاِضَيةٍ 
ُلوا ُصُحًما ُمَطههَرًة﴾ َرُسوٌل ِمَن اَّللهِ *اْلبَـيَِّنةُ ﴿َا ه أَتْتِيَـُهُم  يـَتـْ

(ٕٜٚ) . 
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 الَتهوامش
                                                   

العنيا أبو عبد الـرمحن اخلليـل بـن أمحـد المراىيـديا حت يـق: د مهـدي ادلحاومـيا ود إبـراىيم السـامرائيا دار احلريـة للطباعـة بغـداد  (ٔ)
 ٘ٗ/ٛما مادة )بدل(: ٜ٘ٛٔ

 .  ٕٚٗ/ٔادلجىن بغدادا مادة )بدل(: مجهرة اللغةا ابن دريدا أبو ب ر دمحم بن احلسن األزدي البصريا م تبة  (ٕ)
انيب اللغةا األزىـريا أبـو منصـور دمحم بـن أمحـدا اجلـاء الرابـع عشـرا حت يـق: يع ـوب عبـد النـيبا مطـابع سـجل العـربا ال ـاىرةا  (ٖ)

 . ٕٖٔ/ٗٔمادة )بدل(: 
ما مـادة ٜٜٚٔا دار الم ر للطباعة والنشر م ايين اللغةا ابن فارسا أبو احلسني أمحد بن زكرها حت يق: عبد السالم دمحم ىارون (ٗ)

 . ٕٓٔ/ٔ)بدل(: 
 . ٛٗ/ٔٔما دار صادر بريوتا مادة )بدل(: ٜٚٙٔلسان العربا ابن مناور ا مجال الدين دمحم بن م رما  (٘)
 . ٗٔما ص ٜٜٚٔادلصطلح ال ويفا الدكتور زليي الدين توفيق إبراىيما رللة الهبية والعلما العدد األول  (ٙ)
 .  ٙٚ/ٔما ٕٜٚٔم تبة اخلاصليا مصر  ٔعجم الشواىد العربيةا عبد السالم دمحم ىارونا طم (ٚ)
 .  ٙٛ/ٖما ٜٛٛٔا م تبة اخلاصلي ال اىرة ٖال تابا سيبويوا أبو بشر عمرو بن عجمانا حت يق: عبد السالم دمحم ىارونا ط (ٛ)
أبـــو احلجـــاج يوســـف بـــن ســـليمان ادلعـــروف بــــ )األعلـــم  ؛ ويناـــر: الن ـــت يف تمســـري كتـــاب ســـيبويو:ٓ٘ٔ/ٔال تـــابا ســـيبويوا  (ٜ)

 . ٕٕٚ/ٔما ٜٚٛٔمنشورات معهد ادلحطوطات العربيةا ال ويت  االشنتمري(ا حت يق: زىري عبد اسن سلطان
ما ص ٜٔٛٔا جامعــة الــرهض ٔادلصــطلح النحــوي نشــأتو وتطــوره اــ  أواخــر ال ــرن الجالــت اذلجــري: عــوض محــد ال ــوزيا ط (ٓٔ)

ٖٔٙ  . 
ادلصــطلح النحــوي عنــد ابــن خالويــوا صــباح اســني دمحما حشــراف: األســتاذ د زليــي الــدين توفيــق إبــراىيما كليــة اآلدابا جامعــة  (ٔٔ)

 . ٘٘ما ص ٜٜٚٔادلوصل 
 .  ٚ – ٙا رقم اآلهت/سورة الماحتة (ٕٔ)
 . ٚٔ/ٔما ٜٔٛٔا ٖسا طمعا  ال رآنا األخمش األوسوا سعيد بن مسعدة البلحي ا اشعيا حت يق: الدكتور فائا فار  (ٖٔ)
 . ٕٙ/ٔادل تضبا ادلربدا دمحم بن يايدا حت يق: دمحم عبد اخلالق عضيمةا عا  ال تب بريوتا  (ٗٔ)
مؤسســة الرســالة  ٕط ااألصــول يف النحــوا ابــن الســراجا أبــو ب ــر دمحم بــن ســهل النحــويا حت يــق: الــدكتور عبــد احلســني المتلــي (٘ٔ)

 .  ٚٗ-ٙٗ/ٕما ٜٚٛٔبريوت 
 . ٖٖٔا رقم اآلية/لب رةسورة ا (ٙٔ)
ما ٜٛٛٔعــا  ال تــب بــريوت  ٖإعــراب ال ــرآنا النحــاسا أبــو جعمــر أمحــد بــن دمحم بــن إمساعيــلا حت يــق: زىــري غــازي زاىــد  ط (ٚٔ)

ٔ/ٕٙٙ  . 
 ماٜٚٚٔدار الشـروق ال ـاىرة  ٕاحلجة يف ال راءات السبعا ابـن خالويـوا أبـو عبـد هللا احلسـني بـن أمحـدا تـح: د.عبـد العـالا ط (ٛٔ)

 .  ٕ٘ٔا ٕٗٔا ٜٓٔا ٖٜص 
 . ٕ٘ا رقم اآلية/سورة ال هف (ٜٔ)
 . ٖٕٕاحلجة يف ال راءات السبع: ابن خالويوا ص  (ٕٓ)
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علــع اذلوامــع شــرح مجــع اجلوامــع يف علــم العربيــة: الســيوطيا جــالل الــدين عبــد الــرمحن بــن أيب ب ــرا دار ادلعرفــة للطباعــة والنشــرا  (ٕٔ)

 . ٕٛٔ/ٔبريوت لبنانا 
دار ال تـب العلميـة بـريوت  ٔون يف علوم ال تاب ادل نـونا السـمني احللـيبا شـهاب الـدين أبـو العبـاس بـن يوسـفا طالدر ادلص (ٕٕ)

 .  ٚٗٗ/ٗما ٜٜٗٔلبنان  –
دار األمـل للطباعـة والنشـر والتوزيـع  ٗط ااجلمل يف النحوا الاجاجيا أبو ال اسم عبد الرمحن بن إسحاقا حت يق: د علي توفيق (ٖٕ)

 .ٕٗ/ٕما ٜٛٛٔبريوت 
 . ٚٛ/ٖال تابا سيبويوا  (ٕٗ)
 . ٕٙا رقم اآلية/سورة الواقعة (ٕ٘)
 .  ٕٗٔ/ٖما ٜٓٛٔعا  ال تبا بريوتا  ٕمعا  ال رآنا المراءا أبو زكره ػلىي بن زهدا ط (ٕٙ)
 .  ٙٗ/ٕاألصول يف النحوا ابن السراجا  (ٕٚ)
ا دار احلريـة للطباعـةا بغـداد ٕا العـددٗرللة ادلـوردا ا لـد ادلوف ي يف النحوا ابن كيسانا حت يق: د.عبد احلسني وىاشم شالشا (ٕٛ)

 . ٔٔٔما ص ٜ٘ٚٔ
 .  ٗٙ؛ وادلصطلح النحوي عند ابن خالويو :  ٖٔٓا ٖٗٔاحلجة يف ال راءات السبع: ابن خالويوا ص  (ٜٕ)
 .  ٜٕ٘/ٗادل تضبا ادلربدا دمحم بن يايدا  (ٖٓ)
 .  ٖٕمحن بن إسحاقا ص اجلمل يف النحوا الاجاجيا أبو ال اسم عبد الر  (ٖٔ)
 . ٖٔٓا  ٖٗٔاحلجة يف ال راءات السبع: ابن خالويوا ص  (ٕٖ)
 .  ٕ-ٔا رقم اآلهت/سورة إبراىيم (ٖٖ)
 .  ٚٙادلصطلح النحوي عند ابن خالويوا صباح اسني دمحما ص  (ٖٗ)
د احلميـدا دار الم ـرا طـرابلن شرح قطر الندى وبل الصدىا ابن ىشـاما مجـال الـدين بـن يوسـفا حت يـق: دمحم زليـي الـدين عبـ (ٖ٘)

 . ٜٖٓليبياا ص  –
 . ٕ٘-ٕٗ/ٕاجلمل يف النحوا الاجاجيا أبو ال اسم عبد الرمحن بن إسحاقا   (ٖٙ)
مطبعـــة ابرشــادا بغـــداد  ٔكشــف ادلشـــ ل يف النحــوا احليـــدرة اليمــّا علـــي بــن ســـليمانا حت يــق الـــدكتور ىــادي عطيـــة مطــر ط  (ٖٚ)

 . ٛٔ/ٕم: ٜٗٛٔ
 .  ٜٙي عند ابن خالويوا صباح اسني دمحما ص ادلصطلح النحو  (ٖٛ)
ااشــية هســني علــى التصــريح علــى التوضــيحا العليمــيا هســني بــن زيــن الــدينا دار اايــاء ال تــب العربيــةا عيســى البــأيب احللــيب  (ٜٖ)

 .  ٙ٘ٔوشركاها مصرا ص 
ر  خليمــــةا اجلامعــــة األردنيــــةا عمــــان كتــــاب الواضــــحا أبــــو ب ــــر الابيــــديا دمحم بــــن احلســــنا حت يــــق: األســــتاذ الــــدكتور عبــــد ال ــــ  (ٓٗ)

 . ٜٛما ص ٕٜٙٔ
شــرح ال افيــة الشــافيةا ابــن مالــك األندلســيا دمحم مجــال الــدينا حت يــق: الــدكتور عبــد ادلــنعم ىريــديا دار ادلــأمون للــهاثا م ــة  (ٔٗ)

 .  ٕٚٚٔ-ٕٙٚٔ/ٖادل رمةا 



 

ہ( ونجری ااکفر
ّ
ج ل
م
 االسہیم اک یقیقحت 

ِ
و م
عل
 9۰، امشرہ۰،دلج9ء۷۱۰۲،وجن-)

051 

 

                                                                                                                                          
ا مطبعــة ادلـــد  ٔ يــق: د مصـــطمى النمــاسا طارتشــاف الضــرب مـــن لســان العــربا أبـــو ايــان األندلســيا دمحم بـــن يوســفا حت (ٕٗ)

 . ٕٔٙ/ٕما ٜٚٛٔال اىرة 
ا ىـــٕ٘ٗٔبــدائع الموائــدا ابــن قــيم اجلوزيــةا أبــو عبــد هللا دمحم بــن أيب ب ــرا حت يــق: علــي بــن دمحما دار عــا  الموائــد م ــة ادل رمــة  (ٖٗ)

ٗ/ٜٔٙٗ-ٔٙ٘ٓ  . 
 .   ٔ٘ٔ/ٔال تابا سيبويوا  (ٗٗ)
 . ٕٙٔسورة الب رة  (٘ٗ)
 . ٚٗٔ/ٔ  ال رآنا األخمش األوسوا معا (ٙٗ)
 .  ٜٕٙ/ٗادل تضبا ادلربدا دمحم بن يايدا  (ٚٗ)
 . ٚٗ/ٕاألصول يف النحوا ابن السراجا  (ٛٗ)
 . ٔٔٔادلوف ي يف النحو  بن كيسانا ص  (ٜٗ)
 . ٕ٘/ٕاجلمل يف النحوا الاجاجيا أبو ال اسم عبد الرمحن بن إسحاقا  (ٓ٘)
 .  ٔٙصطلح النحوي عند ابن خالويوا ص ادلصدر السابقا وينار: ادل (ٔ٘)
ما ٜٔٗٔإعراب ثالثني سورة من ال رآن ال ر ا ابن خالويوا أبو عبد هللا احلسني بن أمحـدا مطبعـة دار ال تـب ادلصـرية ال ـاىرة  (ٕ٘)

 .  ٖٓص 
 .  ٖٖٓ/ٔمعجم الشواىد العربيةا عبد السالم دمحم ىارونا  (ٖ٘)
 .  ٙ٘ٔ/ٔال تابا سيبويوا  (ٗ٘)
 . ٕٚ/ٔ تضبا ادلربدا دمحم بن يايدا ادل (٘٘)
 .  ٚٗ/ٕاألصول يف النحوا ابن السراجا  (ٙ٘)
 . ٔٔٔادلوف ي يف النحوا ابن كيسانا ص  (ٚ٘)
 . ٖٓإعراب ثالثني سورة من ال رآن ال ر ا ابن خالويوا ص  (ٛ٘)
 . ٖٙسورة ال هف  (ٜ٘)
 . ٗٙٗ/ٕإعراب ال رآنا النحاسا أبو جعمر أمحد بن دمحم بن إمساعيلا  (ٓٙ)
كتاب ادل تصد يف شرح ابيضاحا اجلرجا ا أبو ب ر عبد ال اىر بن عبد الرمحنا حت يق: د كاظم حبـرا دار الرشـيد للنشـر عمـان   (ٔٙ)

 .  ٜٕٜ/ٕما ٕٜٛٔاألردن 
 . ٜ٘ما ص ٜٜٔٔالتوابع يف كتاب سيبويوا الدكتور عدانن دمحم سليمانا مطابع التعليم العايلا ادلوصل  (ٕٙ)
 . ٖٔٗ/ٕا سيبويوا ال تاب (ٖٙ)
 . ٕٛ/ٔادل تضبا ادلربدا دمحم بن يايدا  (ٗٙ)
 . ٛٗ/ٕاألصول يف النحوا ابن السراجا  (٘ٙ)
 . ٖٙٛ/ٕما ٜٛٚٔشرح الرضي على ال افيةا ا سهااديا رضي الدين دمحم بن احلسنا جامعة قاريوننا ليبياا  (ٙٙ)
 . ٕٛٚٔ - ٕٚٚٔ/ٖالدينا شرح ال افية الشافيةا ابن مالك األندلسيا دمحم مجال  (ٚٙ)
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ما ص ٜٛٛٔشرح احلدود النحويةا الماكهيا عبد هللا بن أمحد بن علـيا حت يـق: زكـي فهمـي ا لوسـيا ادل تبـة الوطنيـة ببغـداد  (ٛٙ)

ٕٔٛ  . 
   ٕٙٔسورة الب رةا رقم اآلية/ (ٜٙ)
 . ٚٗٔ/ٔمعا  ال رآنا األخمش األوسوا  (ٓٚ)
ا ٕما عـدد األجـااء: ٜٓٛٔاريا أبو الربكات كمال الدينا اذليئـة ادلصـرية العامـة لل تـابا البيان يف غريب إعراب ال رآنا األنب (ٔٚ)

ٔ/ٕٕٔ  . 
معـا  ال ـرآن وإعرابـوا الاجـاجا أبـو إســحاق إبـراىيم بـن السـريا حت يـق: الـدكتور عبــد اجلليـل عبـده شـليبا دار احلـديتا ال ــاىرة  (ٕٚ)

 . ٕٛٔ/ٔما ٕٗٓٓ
لســيا دمحم بــن يوســفا حت يــق: الشــي، عــادل أمحــدا والشــي، أمحــد النجــويلا دار ال تــب العلميــة البحــر اــيوا أبــو ايــان األند (ٖٚ)

 .  ٘٘٘/ٔما ٕٔٓٓبريوت 
 ادلصدر السابقا نمن ادلوضع .  (ٗٚ)
ا إرشــاد الع ــل الســليم إىل مــااه ال ــرآن ال ــر  ادلعــروف بـــ )تمســري أيب الســعود(ا أبــو الســعود دمحم العمــاديا دار ال تــب العلميــة (٘ٚ)

 .  ٜٙٔ/ٔما ٜٜٜٔبريوتا 
   ٚٙسورة التوبةا رقم اآلية/ (ٙٚ)
 .  ٕٕٚ/ٕإعراب ال رآنا النحاسا أبو جعمر أمحد بن دمحم بن إمساعيلا  (ٚٚ)
اجلامع ألا ام ال رآنا ال رطيبا أبو عبد هللا دمحم بن أمحد ال رطيبا حت يـق: سـا  مصـطمى البـدريا دار ال تـب العلميـةا بـريوت  (ٛٚ)

 . ٕٚٔ/ٛما ٕٓٓٓلبنان 
   ٕٔ٘سورة الب رةا رقم اآلية/ (ٜٚ)
     ٘ٚا ٖٚا ٖٚ/تسورة األنمالا رقم اآله (ٓٛ)
   ٔٚا ٚٙ/تسورة التوبةا رقم اآله (ٔٛ)
 ٓٗسورة احلجا رقم اآلية/ (ٕٛ)
   ٙسورة األااابا رقم اآلية/ (ٖٛ)
   ٓٗسورة فاطرا رقم اآلية/ (ٗٛ)
     ٚ٘سورة ابسراءا رقم اآلية/ (٘ٛ)
 . ٕٕٓ/ٖ ال رآن وإعرابوا الاجاجا أبو إسحاق إبراىيم بن السريا معا  (ٙٛ)
 .  ٛٗٗ/ٕإعراب ال رآنا النحاسا أبو جعمر أمحد بن دمحم بن إمساعيلا  (ٚٛ)
ما ٜٚٛٔدار اجليـل بـريوت  ٕالتبيان يف إعراب ال رآنا الع ربيا أبو الب اء عبد هللا بن احلسنيا حت يق: علي دمحم البجـاويا ط (ٛٛ)

ٕ/ٕٛ٘  . 
   ٔٚسورة ادلائدةا رقم اآلية/ (ٜٛ)
 .  ٖٖ/ٕإعراب ال رآنا النحاسا أبو جعمر أمحد بن دمحم بن إمساعيلا  (ٜٓ)
 . ٕٖٓ-ٖٔٓ/ٔالبيان يف غريب إعراب ال رآنا األنباريا أبو الربكات كمال الدين عبد الرمحن بن دمحما  (ٜٔ)
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 .  ٖٖ/ٕاعيلا إعراب ال رآنا النحاسا أبو جعمر أمحد بن دمحم بن إمس (ٕٜ)
 .ٛ٘ٔ/ٕمعا  ال رآنا األخمش األوسوا  (ٖٜ)
ما ٖٖٜٔالمتواــات ابذليــة بتوضــيح تمســري اجلاللــني للــدقائق اخلميــةا اجلمــلا ســليمان بــن عمــرا مطبعــة مصــطمى دمحما مصــر  (ٜٗ)

ٔ/ٖ٘ٔ  . 
   ٔٚسورة ادلائدةا رقم اآلية/ (ٜ٘)
   ٚسورة ىودا رقم اآلية/ (ٜٙ)
   ٚ٘آلية/سورة ابسراءا رقم ا (ٜٚ)
   ٚسورة ال هفا رقم اآلية/ (ٜٛ)
    ٕسورة ادللكا رقم اآلية/ (ٜٜ)
   ٗسورة الطالقا رقم اآلية/ (ٓٓٔ)
مشــ ل إعــراب ال ــرآنا ال يســيا م ــي بــن أيب طالــبا حت يــق: اــامت صــاحلا منشــورات وزارة ابعــالم العراقيــةا مطبعــة ســليمان  (ٔٓٔ)

 .  ٓٗٚ/ٕما ٜ٘ٚٔاألعامي 
   ٛٔاآلية/ سورة إبراىيما رقم (ٕٓٔ)
   ٜٖسورة النورا رقم اآلية/ (ٖٓٔ)
   ٙٔسورة الشورىا رقم اآلية/ (ٗٓٔ)
   ٗسورة الطالقا رقم اآلية/ (٘ٓٔ)
   ٕٚٔسورة الب رةا رقم اآلية/ (ٙٓٔ)
 . ٔٗٔ/ٔمعا  ال رآنا المراءا  (ٚٓٔ)
 . ٕٚ/ٔما ٜٓٚٔا م تبة اخلاصليا دار الم ر ٕرلاز ال رآنا أبو عبيدة معمر بن ادلجىن التميميا ط (ٛٓٔ)
 .  ٖٚٓ/ٔإعراب ال رآنا النحاسا أبو جعمر أمحد بن دمحم بن إمساعيلا  (ٜٓٔ)
 . ٛٗ/ٔمعا  ال رآن وإعرابوا الاجاجا أبو إسحاق إبراىيم بن السريا  (ٓٔٔ)
 . ٛٗٗ/ٕٔما ٜٜٓٔا مطبعة النهضة مصرا ٔاجلدول يف إعراب ال رآن وصرفو وبيانوا زلمود صايفا ط (ٔٔٔ)
 .  ٕٛٗ/ٔم ال رآنا ال رطيبا أبو عبد هللا دمحم بن أمحد ال رطيب األنصاريا اجلامع ألا ا (ٕٔٔ)
 . ٖٚٓ/ٔإعراب ال رآنا النحاسا أبو جعمر أمحد بن دمحم بن إمساعيلا  (ٖٔٔ)
   ٕٗسورة النساءا رقم اآلية/ (ٗٔٔ)
 . ٙٗٗ/ٔإعراب ال رآنا النحاسا أبو جعمر أمحد بن دمحم بن إمساعيلا  (٘ٔٔ)
 .  ٕٓ٘-ٜٕٗ/ٔيب إعراب ال رآنا األنباريا أبو الربكات كمال الدين عبد الرمحن بن دمحما البيان يف غر  (ٙٔٔ)
 . ٕٕٗ/ٖالبحر ايوا أبو ايان األندلسيا  (ٚٔٔ)
 .  ٕٖٚ/ٔالمتواات ابذلية بتوضيح تمسري اجلاللني للدقائق اخلميةا اجلملا سليمان بن عمرا  (ٛٔٔ)
 . ٕٕ٘/ٖالبحر ايوا أبو ايان األندلسيا  (ٜٔٔ)
 . ٙٗٗ/ٔإعراب ال رآنا النحاسا أبو جعمر أمحد بن دمحم بن إمساعيلا  (ٕٓٔ)
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 .  ٕٓ٘-ٜٕٗ/ٔالبيان يف غريب إعراب ال رآنا األنباريا أبو الربكات كمال الدين عبد الرمحن بن دمحما  (ٕٔٔ)
   ٗٙسورة الامرا رقم اآلية/ (ٕٕٔ)
    ٕ٘ – ٕٗسورة عبنا رقم اآلهت/ (ٖٕٔ)
 . ٕٕ/٘ن وإعرابوا الاجاجا أبو إسحاق إبراىيم بن السريا معا  ال رآ (ٕٗٔ)
 . ٜٓٗ/ٗالمتواات ابذلية بتوضيح تمسري اجلاللني للدقائق اخلميةا اجلملا سليمان بن عمرا  (ٕ٘ٔ)
 . ٕٕ/٘معا  ال رآن وإعرابوا الاجاجا أبو إسحاق إبراىيم بن السريا  (ٕٙٔ)
ر دمحم بــن احلســنيا حت يــق: أمحــد ابيــب قصــري العــامليا م تبــة األمــنيا النجــف التبيــان يف تمســري ال ــرآنا الطوســيا أبــو جعمــ (ٕٚٔ)

 .  ٕ٘ٚ/ٓٔا شرفا 
    ٓٚٔسورة آل عمرآنا رقم اآلية/ (ٕٛٔ)
   ٙسورة التحر ا رقم اآلية/ (ٜٕٔ)
ت لبنـــان دار ادلعرفـــة بـــريو  ٔال شـــاف عـــن ا ـــائق التنايـــل وعيـــون األقاويـــل يف وجـــوه التأويـــلا الاسلشـــريا زلمـــود بـــن عمـــرا ط (ٖٓٔ)

 .  ٕٔٔٔما ص ٕٕٓٓ
 .   ٜٕٗٔ/ٙما ٖٕٓٓدار الم ر بريوتا  ٔتمسري اجلاللنيا السيوطيا جالل الدين عبد الرمحنا ط (ٖٔٔ)
 .  ٕٔٔٔال شاف عن ا ائق التنايل وعيون األقاويل يف وجوه التأويلا الاسلشريا  (ٕٖٔ)
   ٕٕٗا ٗٔٔا ٜٓ/تسورة الب رةا رقم اآله (ٖٖٔ)
    ٓٚٔاآلية/سورة آل عمرآنا رقم  (ٖٗٔ)
  ٕٗسورة النساءا رقم اآلية/ (ٖ٘ٔ)
    ٕ٘سورة ادلائدةا رقم اآلية/ (ٖٙٔ)
    ٚسورة األنمالا رقم اآلية/ (ٖٚٔ)
    ٖٛسورة يوننا رقم اآلية/ (ٖٛٔ)
    ٗٔسورة سبأا رقم اآلية/ (ٜٖٔ)
     ٔٗسورة فاطرا رقم اآلية/ (ٓٗٔ)
    ٗٙا ٚٔ/تسورة الامرا رقم اآله (ٔٗٔ)
    ٙٙرقم اآلية/ سورة الاخرفا (ٕٗٔ)
    ٛٔسورة دمحما رقم اآلية/ (ٖٗٔ)
   ٜ – ٛسورة ادلمتحنةا رقم اآلهت/ (ٗٗٔ)
    ٙسورة التحر ا رقم اآلية/ (٘ٗٔ)
      ٚٔ – ٙٔسورة ادللكا رقم اآلهت/ (ٙٗٔ)
    ٕ٘ – ٕٗسورة عبنا رقم اآلهت/ (ٚٗٔ)
    ٕٔسورة طوا رقم اآلية/ (ٛٗٔ)
 . ٜٕٛ/ٖأبو إسحاق إبراىيم بن السريا  معا  ال رآن وإعرابوا الاجاجا (ٜٗٔ)
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 .  ٜٗٔ-ٛٗٔ/ٚالتبيان يف تمسري ال رآنا الطوسيا أبو جعمر دمحم بن احلسنيا  (ٓ٘ٔ)
 .ٜٕٛ/ٖمعا  ال رآن وإعرابوا الاجاجا أبو إسحاق إبراىيم بن السريا  (ٔ٘ٔ)
  .ٜٛٛ/ٕالتبيان يف إعراب ال رآنا الع ربيا أبو الب اء عبد هللا بن احلسنيا  (ٕ٘ٔ)
ــــرازيا أبــــو عبــــد هللا دمحم بــــن عمــــرا ط (ٖ٘ٔ) ـــــ التمســــري ال بــــريا ال ـــــمسمى بــ ا دار اايــــاء الــــهاث العــــريب بــــريوتا  ٗممــــاتيح الغيــــب ال

 . ٕٛ/ٕٕما ٕٔٓٓ
 . ٕٛ/ٕٕ؛ ومماتيح الغيب الـمسمى بـــ التمسري ال بريا الرازيا  ٗ٘ٙال شافا الاسلشريا ص  (ٗ٘ٔ)
    ٜٗسورة ادلائدةا رقم اآلية/ (٘٘ٔ)
 .  ٕٕٛ/ٔمش ل إعراب ال رآنا ال يسيا م ي بن أيب طالبا  (ٙ٘ٔ)
 . ٕٗٗ/ٔالتبيان يف إعراب ال رآنا الع ربيا أبو الب اء عبد هللا بن احلسنيا  (ٚ٘ٔ)
     ٓٛسورة مر ا رقم اآلية/ (ٛ٘ٔ)
 . ٕ٘٘/ٗ؛ ينار الدر ادلصونا السمني احلليبا  ٓٙٗ/ٕمش ل إعراب ال رآنا ال يسيا م ي بن أيب طالبا  (ٜ٘ٔ)
 .  ٕٛٛ-ٔٛٛ/ٕالتبيان يف إعراب ال رآنا الع ربيا أبو الب اء عبد هللا بن احلسنيا  (ٓٙٔ)
    ٚٔسورة النارهتا رقم اآلية/ (ٔٙٔ)
    ٕٚسورة الب رةا رقم اآلية/ (ٕٙٔ)
     ٚٔٔا ٜٗ/تسورة ادلائدةا رقم اآله (ٖٙٔ)
    ٓٚسورة األنعاما رقم اآلية/ (ٗٙٔ)
    ٗ٘/سورة التوبةا رقم اآلية (٘ٙٔ)
   ٕ٘ا ٕٔ/تسورة الرعدا رقم اآله (ٙٙٔ)
    ٖٙسورة ال هفا رقم اآلية/ (ٚٙٔ)
     ٓٛسورة مر ا رقم اآلية/ (ٛٙٔ)
    ٕ٘سورة المتحا رقم اآلية/ (ٜٙٔ)
    ٕٙسورة الب رةا رقم اآلية/ (ٓٚٔ)
 .  ٜٚ/ٔمش ل إعراب ال رآنا ال يسيا م ي بن أيب طالبا  (ٔٚٔ)
 . ٘ٓٗ/ٔندلسيا البحر ايوا أبو ايان األ (ٕٚٔ)
 .  ٓٚ/ٔالتبيان يف إعراب ال رآنا الع ربيا أبو الب اء عبد هللا بن احلسنيا  (ٖٚٔ)
 . ٘ٓٗ/ٔالبحر ايوا أبو ايان األندلسيا  (ٗٚٔ)
 .  ٜٚ/ٔمش ل إعراب ال رآنا ال يسيا م ي بن أيب طالبا  (٘ٚٔ)
    ٖسورة النساءا رقم اآلية/ (ٙٚٔ)
 .  ٕٖٛ/ٔع ربيا أبو الب اء عبد هللا بن احلسنيا التبيان يف إعراب ال رآنا ال (ٚٚٔ)
 .  ٕٚٔال شافا الاسلشريا ص  (ٛٚٔ)
 .  ٜٛٔ/ٔمش ل إعراب ال رآنا ال يسيا م ي بن أيب طالبا  (ٜٚٔ)
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 .  ٔٚٔ/ٖالبحر ايوا أبو ايان األندلسيا  (ٓٛٔ)
      ٘٘ – ٗ٘سورة ال مرا رقم اآلهت/ (ٔٛٔ)
 . ٕٖٖ/ٜٕ ال بريا الرازيا مماتيح الغيب الـمسمى بـــ التمسري (ٕٛٔ)
 .  ٕٕ٘/ٗالمتواات ابذلية بتوضيح تمسري اجلاللني للدقائق اخلميةا اجلملا سليمان بن عمرا  (ٖٛٔ)
 .  ٕٖٖ/ٜٕمماتيح الغيب الـمسمى بـــ التمسري ال بريا الرازيا  (ٗٛٔ)
 . ٖٕٗ/ٙالدر ادلصونا السمني احلليبا  (٘ٛٔ)
 . ٕٕ٘/ٗجلاللني للدقائق اخلميةا اجلملا سليمان بن عمرا المتواات ابذلية بتوضيح تمسري ا (ٙٛٔ)
 .  ٕٕ٘/ٕٚ؛ والتحرير والتنوير :  ٖٕٗ/ٙالدر ادلصونا السمني احلليبا  (ٚٛٔ)
    ٕٔسورة األااابا رقم اآلية/ (ٛٛٔ)
 . ٘٘ٓٔ/ٕالتبيان يف إعراب ال رآنا الع ربيا أبو الب اء عبد هللا بن احلسنيا  (ٜٛٔ)
 .  ٕٙٔ/ٚو ايان األندلسيا البحر ايوا أب (ٜٓٔ)
 .  ٕٓ٘ٔ/ٙ؛ وينار : ااشية الصاوي :  ٕٓ٘ٔ/ٙتمسري اجلاللنيا السيوطيا جالل الدين عبد الرمحنا  (ٜٔٔ)
 .  ٕٖٛ-ٕٖٚ/ٗالمتواات ابذلية بتوضيح تمسري اجلاللني للدقائق اخلميةا اجلملا سليمان بن عمرا  (ٕٜٔ)
 .  ٘٘ٓٔ/ٕالب اء عبد هللا بن احلسنيا التبيان يف إعراب ال رآنا الع ربيا أبو  (ٖٜٔ)
    ٗ٘ٔسورة آل عمرآنا رقم اآلية/ (ٜٗٔ)
 . ٚٚٔ/ٔمش ل إعراب ال رآنا ال يسيا م ي بن أيب طالبا  (ٜ٘ٔ)
 .  ٖٕٙ/ٕالدر ادلصونا السمني احلليبا  (ٜٙٔ)
 . ٚٚٔ/ٔمش ل إعراب ال رآنا ال يسيا م ي بن أيب طالبا  (ٜٚٔ)
    ٖٕ٘سورة الب رةا رقم اآلية/ (ٜٛٔ)
 .  ٕٔٓ/ٔالتبيان يف إعراب ال رآنا الع ربيا أبو الب اء عبد هللا بن احلسنيا  (ٜٜٔ)
 .  ٓٔٙ/ٔالدر ادلصونا السمني احلليبا  (ٕٓٓ)
 .  ٖٕٛ/ٕالبحر ايوا أبو ايان األندلسيا  (ٕٔٓ)
 . ٓٔٙ/ٔالدر ادلصونا السمني احلليبا  (ٕٕٓ)
 .  ٖٕٛ/ٕالبحر ايوا أبو ايان األندلسيا  (ٖٕٓ)
 .  ٓٔٙ/ٔالدر ادلصونا السمني احلليبا  (ٕٗٓ)
    ٖٗسورة النورا رقم اآلية/ (ٕ٘ٓ)
 . ٜٔٔ/ٕٔ؛ وينار: اجلامع ألا ام ال رآنا ال رطيبا ٗٔ٘/ٕمش ل إعراب ال رآنا ال يسيا م ي بن أيب طالبا  (ٕٙٓ)
 . ٘ٓٗ/ٕٗمماتيح الغيب الـمسمى بـــ التمسري ال بريا الرازيا  (ٕٚٓ)
 .  ٕٖٚيا ص ال شافا الاسلشر  (ٕٛٓ)
ا ص ٕٕٓٓا دار ابن اام بريوت لبنانا ٔارر الوجيا يف تمسري ال تاب العاياا ابن عطيةا أبو دمحم عبد احلق ا ندلسيا ط (ٜٕٓ)

ٖٔٙٚ  . 
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 .  ٘ٓٗ/ٕٗمماتيح الغيب الـمسمى بـــ التمسري ال بريا الرازيا  (ٕٓٔ)
 .  ٕٖٗ-ٖٔٗ/ٖةا اجلملا سليمان بن عمرا المتواات ابذلية بتوضيح تمسري اجلاللني للدقائق اخلمي (ٕٔٔ)
 ادلصدر السابق ا نمن ادلوضع .  (ٕٕٔ)
 .  ٘ٓٗ/ٕٗمماتيح الغيب الـمسمى بـــ التمسري ال بريا الرازيا  (ٖٕٔ)
 .  ٜٖٔ/ٚالبحر ايوا أبو ايان األندلسيا  (ٕٗٔ)
 .  ٜٖ٘/ٚالتبيان يف تمسري ال رآنا الطوسيا أبو جعمر دمحم بن احلسنيا  (ٕ٘ٔ)
 .  ٕٚ٘/ٕمعا  ال رآنا المراءا  (ٕٙٔ)
 .  ٜ٘ٚ-ٜٗٚ/ٕالتبيان يف إعراب ال رآنا الع ربيا أبو الب اء عبد هللا بن احلسنيا  (ٕٚٔ)
    ٕٕسورة احلجا رقم اآلية/ (ٕٛٔ)
 . ٖٜٚ/ٕالتبيان يف إعراب ال رآنا الع ربيا أبو الب اء عبد هللا بن احلسنيا  (ٜٕٔ)
 . ٖٖ٘/ٙيا البحر ايوا أبو ايان األندلس (ٕٕٓ)
 . ٖٜٚ/ٕالتبيان يف إعراب ال رآنا الع ربيا أبو الب اء عبد هللا بن احلسنيا  (ٕٕٔ)
 .  ٖٖ٘/ٙالبحر ايوا أبو ايان األندلسيا  (ٕٕٕ)
    ٕٕٛا ٖٕ٘ا ٗٙٔا ٕٙا ٕ٘/تسورة الب رةا رقم اآله (ٖٕٕ)
    ٜ٘ٔا ٗ٘ٔا ٛٔٔا ٜٚ/تسورة آل عمرآنا رقم اآله (ٕٕٗ)
    ٖقم اآلية/سورة النساءا ر  (ٕٕ٘)
    ٜٙسورة ادلائدةا رقم اآلية/ (ٕٕٙ)
    ٘٘ٔسورة األعرافا رقم اآلية/ (ٕٕٚ)
     ٛٔسورة ابسراءا رقم اآلية/ (ٕٕٛ)
    ٕٕسورة احلجا رقم اآلية/ (ٜٕٕ)
    ٖٗسورة النورا رقم اآلية/ (ٖٕٓ)
    ٕٖسورة الروما رقم اآلية/ (ٖٕٔ)
    ٕٔسورة األااابا رقم اآلية/ (ٕٖٕ)
    ٕٖلاخرفا رقم اآلية/سورة ا (ٖٖٕ)
     ٗ٘ – ٘ٗا ٕٔسورة ال مرا رقم اآلهت/ (ٖٕٗ)
    ٙسورة ادلمتحنةا رقم اآلية/ (ٖٕ٘)
     ٕٛسورة اجلنا رقم اآلية/ (ٖٕٙ)
     ٓ٘سورة صا رقم اآلية/ (ٖٕٚ)
 .  ٕٓٔٔ/ٕالتبيان يف إعراب ال رآنا الع ربيا أبو الب اء عبد هللا بن احلسنيا  (ٖٕٛ)
 .  ٜٖ٘/٘لسمني احلليبا الدر ادلصونا ا (ٜٖٕ)
 . ٖٕ٘/ٗمعا  ال رآن وإعرابوا الاجاجا أبو إسحاق إبراىيم بن السريا  (ٕٓٗ)
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 .  ٜٕٜال شافا الاسلشريا ص  (ٕٔٗ)
ما ٜٜٜٔا بــــريوت لبنــــانا ٔمغــــّ اللبيــــب عــــن كتــــب األعاريــــبا ابــــن ىشــــام األنصــــاريا حت يــــق: بركــــات يوســــف ىبــــودا ط (ٕٕٗ)

ٕ/ٔ٘ٚ  . 
 . ٜٖ٘/٘احلليبا الدر ادلصونا السمني  (ٖٕٗ)
 . ٚ٘ٔ/ٕمغّ اللبيب عن كتب األعاريبا ابن ىشام األنصاريا  (ٕٗٗ)
 .   ٘ – ٗسورة الربوجا رقم اآلهت/ (ٕ٘ٗ)
 . ٖ٘/ٕمعا  ال رآنا األخمش األوسوا  (ٕٙٗ)
 .  ٖٕ٘/ٖمعا  ال رآنا المراءا  (ٕٚٗ)
 .  ٖٓ٘/ٙالدر ادلصونا السمني احلليبا  (ٕٛٗ)
بـــو ال اســـم عبـــد الـــرمحنا حت يـــق: الـــدكتور إبـــراىيم البنـــاا منشـــورات جامعـــة قـــاريوننا مطبعـــة الشـــرق نتـــائج الم ـــرا الســـهيليا أ (ٜٕٗ)

 .  ٖٛٓما ص ٜٛٚٔبريوتا 
 . ٕٓٛٔ/ٕالتبيان يف إعراب ال رآنا الع ربيا أبو الب اء عبد هللا بن احلسنيا  (ٕٓ٘)
 . ٖٕٓ/ٖما ٜٜٓٔمعا  النحوا الدكتور فاضل السامرائيا مطبعة جامعة بغدادا  (ٕٔ٘)
 .  ٜٓٛ/ٕمش ل إعراب ال رآنا ال يسيا م ي بن أيب طالبا  (ٕٕ٘)
 .  ٘ٓ٘/ٕالبيان يف غريب إعراب ال رآنا األنباريا أبو الربكات كمال الدين عبد الرمحن بن دمحما  (ٖٕ٘)
 . ٕٚٙ/ٕإعراب ال رآنا النحاسا أبو جعمر أمحد بن دمحم بن إمساعيلا  (ٕٗ٘)
    ٖٓسورة ال صصا رقم اآلية/ (ٕ٘٘)
  ٓٓٛال شافا الاسلشريا ص  (ٕٙ٘)
     ٖٛسورة األعرافا رقم اآلية/ (ٕٚ٘)
 .  ٙٙ٘/ٔالتبيان يف إعراب ال رآنا الع ربيا أبو الب اء عبد هللا بن احلسنيا  (ٕٛ٘)
 . ٕٙٙ/ٖالدر ادلصونا السمني احلليبا (ٜٕ٘)
   ٙٙ٘/ٔالتبيان يف إعراب ال رآنا الع ربيا أبو الب اء عبد هللا بن احلسنيا  (ٕٓٙ)
 .  ٕٙٙ/ٖالدر ادلصونا السمني احلليبا  (ٕٔٙ)
    ٖٙٔسورة األنعاما رقم اآلية/ (ٕٕٙ)
     ٖٛسورة األعرافا رقم اآلية/ (ٖٕٙ)
    ٖٓسورة ال صصا رقم اآلية/ (ٕٗٙ)
     ٓ٘سورة صا رقم اآلية/ (ٕ٘ٙ)
    ٘ – ٗسورة الربوجا رقم اآلهت/ (ٕٙٙ)
 .  ٖٛٓ-ٖٚٓبن عبد هللاا ص  نتائج الم را السهيليا أبو ال اسم عبد الرمحن (ٕٚٙ)
   ٕ – ٔسورة البينةا رقم اآلهت/ (ٕٛٙ)
 . ٕٖٛ/ٕمش ل إعراب ال رآنا ال يسيا م ي بن أيب طالبا  (ٜٕٙ)
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 . ٜٙ/ٕٓاجلامع ألا ام ال رآنا ال رطيبا أبو عبد هللا دمحم بن أمحد ال رطيب األنصاريا  (ٕٓٚ)
 . ٕٖٛ/ٖمش ل إعراب ال رآنا ال يسيا م ي بن أيب طالبا  (ٕٔٚ)
لباب التأويل يف معا  التنايل )ادلسمى بــتمسري اخلازن(ا اخلازن ا عالء الدين بن دمحم بن إبراىيم البغداديا دار ادلعرفة للطباعـة  (ٕٕٚ)

 ٜٖٛ/ٗبريوتا 
 .  ٜٙ٘-ٛٙ٘/ٗالمتواات ابذلية بتوضيح تمسري اجلاللني للدقائق اخلميةا اجلملا سليمان بن عمرا  (ٖٕٚ)
   ٛ٘قم اآلية/سورة طوا ر  (ٕٗٚ)
    ٖٔ – ٖٓسورة الدخانا رقم اآلهت/ (ٕ٘ٚ)
   ٔٔ – ٓٔسورة الطالقا رقم اآلهت/ (ٕٙٚ)
   ٕٕ – ٕٔسورة احلآقةا رقم اآلهت/ (ٕٚٚ)
   ٖٗ – ٖٔسورة النبأا رقم اآلهت/ (ٕٛٚ)
 ٕ – ٔسورة البينةا رقم اآلهت/ (ٜٕٚ)


