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تسعى هذه الورقة للوقوف على خصائص استعماالت
املوصول االسمي في اللغة العربية ،وذلك بتحديد
طبيعته من الجهة النحوية ،ودوره الذي يشغله في
السياقات التي يرد فيها ،إضافة إلى الشيات البالغية التي
يحملها واملعاني املخبوءة تحته ،وقد وضع النحويون
املوصول االسمي في دائرة املعارف رغم أن التعريف
الذي يفيده أقل قوة إذا قورن بالضمير والعلم واسم
اإلشارة ،وذلك بسبب اإلبهام الذي يحمله والذي ال
ينجلي إال بصلته التي تحدد له معناه ،فصارت مالزمة له
فشكل معها مركبا واحدا صارا بذلك كالكلمة الواحدة.
Abstract
Cet article cherche à prendre position
sur les propriétés des utilisations des
pronoms relatifs en langue arabe et à
déterminer sa nature grammaticale
et rhétorique et sa signification dans
le contexte linguistique .lesdites ont
classé le pronom relatif dans le cercle
de la connaissance malgré une
définition non impuissante comme le
pronom et le savoir parce que
l'abstruosité qui devient un composé
te devient un mot

يطلق النحاة على نوعين من األسماء دون غيرهما
مصطلح (اإلبهام) أو (االسم املبهم) وهم يقصدون:
أسماء اإلشارة وأسماء املوصول.1واملقصود باملبهم
إمكانية وقوعه على كل ش يء من حيوان ونبات
وغيرها وال تخص مسمى دون مسم ى.2وهذه
التسمية مأخوذة من (أبهمت الباب) إذا أغلقته،
(واستبهم على الجواب) (أي استغلق) وكذلك هذه
األسماء إنما وضعت في األصل ملا استبهم على
املتكلم اسمه أو أراد هو إبهامه على بعض
املخاطبين.3

يشيع في عرف النحويين أن املوصول االسمي من
جملة املعارف .وذلك ألنه موضوع على أن
يستعمله املتكلم به في معلوم عند املخاطب
بواسطة جملة الصلة ،ومن أجل هذا تجدهم
يشترطون في جملة الصلة أن تكون معهودة
للمخاط ب.4ويرى جمهور النحويين أن االسم
املوصول اكتسب تعريفه من صلته التي يجب أن
تكون جملة ،لكن هذا القول يدفعنا إلى طرح
إشكال مفاده:
كيف يكتسب االسم املوصل التعريف من صلته
التي هي جملة مع أن الجملة في عرف النحويين
نكرات؟
ولم يغفل النحويون عن هذا أما عن كون الجملة
نكرات فهذا أمر مسلم به أما عن تعريفها إياه
فكان عن طريق التقييد –تقييد الصلة باملوصول-
وهذا التقييد تخصيص .يقول ابن الحاجب« :ولو
سلمنا أيضا فاملخصص في الحقيقة تقييد
املوصول بالصلة كما أن (رجل) و(طويل) ال
تخصيص في كل واحد منهما على االنفراد ،وقد
حصل التخصيص بتقييد املوصوف بهذا
الوصف ،فاملقصود :أن تقييد الش يء بالش يء
تخصيص وإن كان املقيد به غير خاص وحده»5
واملوصول في عرف النحويين هو« :هو من األسماء
ما افتقر أبدا إلى عائد أو خلفه ،وجملة صريحة أو
مؤولة غير طلبية وال إنشائية » 6وحده ابن
الحاجب بـ «ماال يتم جزاء إال بصلة وعائد» 7وهو
عند ابن يعيش« :ما ال يتم بنفسه ويفتقر إلى كالم
بعده تصله به ليتم اسما فإذا تم بما بعده كان
حكمه حكم سائر األسماء التامة فيجوز أن يقع
فاعال وأن يقع مفعوال8» ..وفي اللغة العربية هناك
أسماء تفتقر إلى جملة من بينها (حيث ،إذ ،إذا)
والفارق بينها وبين املوصول أن هذه األسماء
مستغنية عن عائد ،بخالف املوصول9.واملوصول
وصلته والعائد هو بمثابة الكلمة الواحدة
فقولك(:الذي ضربته) هو بمنزلة قولك
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(محمد)  10.وجميع األسماء املوصولة مبنية
ماعدا(اللذان واللتان ،واللذين واللتين) وسبب
بنائه أنه ملا كان مفتقرا إلى ضميمة توضحه وجب
بناؤه ألنه صار كبعض الكلمة وبعض الكلمة ال
يستحق اإلعراب ،أو يمكن القول بأنه أشبه
الحرف من حيث أنه ال يعتد بنفسه والبد من كالم
بعده فصار كالحرف الذي ال يدل على معنى في
نفسه11.ويلعب املوصول في الجملة العربية دورا
بارزا حيث يتوصل به لوصف املعارف بالجمل
وذلك أن الجمل في حكم النكرات فال توصف بها
املعارف يقول ابن يعيش( « :الذي)وأخواته مما
فيه الم إنما دخل توصال لوصف املعارف بالجمل
وذلك أن الجمل نكرات فهي تجري أو صافا على
نكرات ....فجاؤا بالذي متوصلين بها إلى وصف
املعارف بالجمل ». 12فاملوصول في الجملة بمثابة
األلف والالم في االسم املفرد.13
وتقسم األسماء املوصولة إلى:
 :1ما هو نص في معناه :والنص هو ما وضع ملعنى
واحد وهو( 14الذي)للمفرد املذكر العالم ،فمنه
املنزه عن الذكورة واألنوثة نحو قوله تعالى [وقالوا
الحمد هلل الذي صدقنا وعده][الزمر)]47 :
والعالم املذكر [:والذي جاء بالصدق وصدق به
أولئك هم املتقون][الزمر )]33 :وغير العالم
نحو[:ال يحزنهم الفزع األكبر وتتلقاهم املالئكة هذا
يومكم الذي كنتم توعدون][األنبياء15.]303 :وفيه
ست لغات :إثبات يائه وحذفها مع بقاء الكسرة،
وحذفها مع إسكان الذال وتشديدها مكسورة
ومضمومة ،والسادسة حذف األلف والالم
وتخفيف الياء ساكن ة. 16ويكتب (الذي) و(التي)
بالم واحدة وإن كان األصل كتابتهما بالمين ،وذلك
لكثرة كتابتهما وكذلك للفرق بين رسمه ورسم
(اللذين)مثنى في الجر والنصب ال الرفع لحصول
الفرق فيه باأللف في املثنى17ويرى أبو علي الفارس ي
أن الذي من املوصوالت الحرفية ويستدل على ما
ورد من القرآن وهو قوله تعالى[وخضتم كالذي

خاضوا] [التوبة]96 :فـ(،الذي)مفرد وما بعده جمع
فلو كان موصوال اسميا لكان قيل(كالذي خاض)أو
(كالذين خاضوا)وقد أجاب ابن هشام على ذلك
بوجهين:18
*أن (الذي) اسم موصول صفة ملوصوف محذوف
وتقدير الكالم خضتم خوضا كالخوض الذي
خاضوا.
*أن (الذي) اسم موصول للجمع
وأصله(الذين)فحذفت النون كما في قول الشاعر:
هم القوم كل
وإن الذي حانت بفلج دماؤهم
القوم يا أم خالد.
فإن الكالم يدل على أن املراد لو أن الذين
حانت بفلج دماؤهم فحذف النون .ويمكن أن
تصدق (الذي) على الجمع وذلك إذا لم يقصد بها
مخصص حمال على قوله تعالى (والذي جاء
بالصدق وصدق به أولئك هم املفلحون) فلو لم
يكن مرادا به جمعا لم يشر إليه بجمع وال عاد إليه
ضمير جمع.19
وللواحدة املؤنثة(التي) ولها ما للذي من أحكامولغا ت . 20وفي تثنيتهما تقول (اللذان واللتان)
باأللف رفعا و(اللذين واللتين) بالياء املفتوح ما
قبلها نصبا وجرا وكان القياس في تثنيتهما أن يقال
في تثنية (الذي) (اللذيان)وفي (التي) (اللتيان) مثل
قولنا في(القاض ي) (القاضيان)ولكنهم عدلوا عن
ذلك للتفرقة بين تثنية املبني كـ (الذي والتي) وتثنية
املعرب كـ(القاض ي) 21.وتثنية هذه األسماء ليست
تثنية حقيقية صناعية .وإنما هي صيغة للداللة
على التثنية إال أنها جرت على منهاج التثنية
الحقيقية في اإلعراب لقربها من األسماء املتمكنة،
وأيضا أن هذه األسماء متوغلة في التعريف ال
يفارقها ومما هو شائع في عرف النحويين أن التثنية
تسلب االسم حق التعريف وتوقعه في حوض
النكرات ألن حد املعرفة ما خص الواحد من
جنسه ولم يشع في أمته وإذا ثني فقد شورك في
اسمه.22و(الذي)و(التي) هما بمثابة األصل لغيرهما
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فإن غيرهما إذا أشكل أمره يستدل على موصوليته
بصالحية موضعه(الذي) إن كان مذكرا و(التي) إن
كان مؤنثا .فمثال(من)و(ما) فإنهما قد تستعمالن
في الشرط واالستفهام وغيرهما ،واليعرف معناهما
في املوصولية إال بوضع (الذي) و(التي) مكانهما.23
ولجمع املذكر نجد (الذين)ويختص بالعقالء ألنه
على صورة ما يختص بهم كالزيدين والعمرين.
واملراد بالعقالء العقالء حقيقة أو تنزيال نحو قوله
تعالى [إن الذين تدعون من دون هللا عباد
أمثالكم] [األعراف )]367 :بتنزيل املشركين
األصنام منزلة من يعقل24.وهو مبني في كل األحوال
وسبب بنائه أنه لم يجر على سنن الجموع لكونه
أخص من واحده(الذي) فهو للعاقل وغيره ،أما
الجمع فهو مختص بالعقالء فقط.25
ومن العرب من يجري (الذين) مجرى جمع املذكر
السالم فيجعلونه بواو في الرفع ،وبياء في الجر
والنصب ،وأنشدوا قول الشاعر :26نحن اللذون
يوم النخيل غارة ملحاحا
صبحوا الصباحا
والجمع الثاني الخاص باملذكر هو (األلى) مقصورا
كقول الشاعر:27
وتبلي األلى يستلئمون على األلى
تراهن يوم الروع كالحد القبل.
وقد يقال في (األولى) (األالء) باملد ومنه قول
الشاعر:28
سيوف
أبى هللا للشم األالء كأنهم
أجاد القين يوما صقالها.
ولجمع املؤنث:29
الالئي والالتي بإثبات الياء وقد تحذف وقد
يتقارض األلى والالئي فيقع كل منهما مكان اآلخر
قال الشاعر
محا حبها حب األلى كن قبلها وحلتمكانا لم يكن حل من قبل
فـ(األلى) هنا بمعنى الالئي
فما آباؤنا بأمن منه علينا الالئي قدمهدوا الحجورا

فـ(الالئي) هنا بمعنى(األلى)
و(األلى والــذين) من أس ـ ـ ـ ـمــاء الجموع ألنــه ال واحــد
لـه ـ ــا مـن لـفاه ـ ــا وإطالق الجمع عل ه ـ ــا اصـ ـ ـ ــطالح
ل ـغــوي. 30واخ ـت ـلــف ال ـن ـح ـ ــاة فــي (االلــف والــالم) فــي
(ال ـ ــذي وأخــوا ـه ـ ــا) ف ـ ــذه ـ ــب قــوم إلــى أن ـه ـ ــا زائ ـ ــدة
للتعريف كم ـ ــاهي في (الرج ـ ــل) وذه ـ ــب آخرون إلى
أنهمــا زائــدتــان واملراد بهم ــا لفل التعريف المعن ــاه
وذلــك أن الم التعريف ال تــأتي زيــاد هــا الزمــة فقــد
تسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ــط ت ـ ـ ـق ـ ـ ــول :ال ـ ـ ــرج ـ ـ ــل ورج ـ ـ ــل .ال ـ ـ ـغ ـ ـ ــالم
وغالم.والتجــدهم يقولون في (الــذي) لــذ .فــدل على
أنهــا زائــدة لغير معنى التعريف كم ــا يزاد غيره ــامن
الحروف ،إض ـ ـ ــافة إلى ذلك أن كثيرا من األس ـ ـ ــماء
املوصـ ـ ـ ــول ــة معراة من األلف والالم وهي مع ذل ــك
معرفةكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ (من ،ما ،أي 31.).وقد تحذف (ال) من
(ال ـ ــذي)و(الـتـي)و(الـلـ ــذان)و(اللـ ــذين)و(الالتي) وهي
لغ ـ ــة حك ـ ــاه ـ ــا ابن م ـ ــال ـ ــك وقر (صـ ـ ـ ـ ـراط ل ـ ــذين
أنعمت).32
 :2األسماء املوصولة املشتركة:
واملشترك من األسماء املوصولة هو املوضوع ملعان
متعددة بلفل واحد أي يكون شامال لجميع من في
صلته ،فيأتي للمفرد املذكر واملؤنث ولتثنية كل
منهما وجمعه33
وفروعه:
(من) وهي لذوات من يعقل نحو قوله تعالى [ومنهم
من يستمع إليك] [األنعام )]52:وهي اسم بدليل
أنه يحسن أن تقع مبتدأ وخبر وفاعل...وهي مبنية
كما كانت (الذي)مبنية .وقد تجري(من) على من ال
يعقل وذلك في بعض األمور التي حددها النحاة
واملفسرون .و(من) تكون بلفل واحد للمذكر
واملؤنث مفردا أومثنى أو مجموعا ،واألكثر في
ضميرها اعتبار اللفل نحو قوله تعالى [ومنهم من
ِيمن به][يونس ]70:وقد يعتبر املعنى بعد اللفل
كثيرا نحو قوله تعالى[ومن الناس من
يقول][البقرة ]8 :وأما االقتصار على اعتبار املعنى
ثم اللفل فقد منعه بعضهم وعلله بأنه يكون
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إلباسا بعد البيان بخالف اعتبار اللفل ثم املعنى
فإنه يكون تفسيرا 34.وتختلف (من)عن(الذي) في
أنها ال توصف كما توصف(الذي).واليوصف بها
كما يوصف بـ(الذي) فنحن نقول :جاءني زيد الذي
قام .وجاء الذي قام الاريف ،فنستطيع أن نصف
(الذي) كما نستطيع أن نصف بها.والنفعل ذلك
مع (من) وسبب ذلك أنها لم تشابه األسماء
املتمكنة وشابهت املضمرات بنقص لفاها فهي
على حرفين واألسماء الااهرة ال تقل على ثالثة
أحرف.35
و(ما) ملا ال يعقل نحو قوله تعالى [وهللا خلقكم وما
تعلمون] [الصافات )]69 :أو لصفة من يعقل قال
تعالى [والسماء وما بناها] [الشمس]07:أي
وبنيانها36و(من) و(ما) املوصليتان يصطلح عل هما
أحيانا بمصطلح املعرفة الناقصة وذلك الحتياجها
لزوما إلى الصلة التي تتم معناهما 37
وأما(أل) فهي للعاقل وغيره ومذهب الجمهور علىأنها اسم موصول ،وذهب املازني إلى أنها حرف
موصول وقد عدها األخفش حرف تعريف،
وحجته أن العامل يتخطاها كما يتخطها مع االسم
الجامد مثل الرجل تقول :مررت بالقائم فاملجرور
هو (القائم)وليست (ال)فلو كانت اسما لكان لها
موضع إعرابي ،واستحقت الصفة التي بعدها
اإلهمال ،ألن الصلة ال يسلط عل ها عامل
املوصول ،وأجيب عن ذلك بأن اإلعراب قد نقل
إلى ما بعدها لكونها على صورة الحرف .ولو كانت
حرفا موصوال كما زعم املازني ّ
ألولت مع ما بعدها
بمصدر.38والدليل على اسميتها عود الضمير عل ها
في نحو :قد أفلح املتقي ربه ،والضمير ال يعود إال
على األسماء .إضافة إلى ذلك أن الوصف يعمل
معها بالقيد ولو كانت معرفة لكانت مبعدة من
شبه الفعل ،فاليكون الوصف معها عامال39ولذلك
يجب أن تأول الصفة بفعل ليكون في حكم الجملة
املصرح بجزأيها وألجل هذا عطف على اسم
الفاعل املوصول به فعل صريح نحو قوله

تعالى[والعاديات ضبحا] [العاديات. 40] 03 :أما
صلتها فتكون صفة محضة اسم فاعل كقوله
تعالى[والذين ءامنوا باهلل ورسوله أولئك هم
الصديقون][الحديد ]38 :أو اسم مفعول نحو
[والسقف املرفوع والبحر املسجور][الطور]9-2 :
أما الداخلة على الصفة املشبهة نحو(الحسن)فهي
حرف تعريف.41وصلة(ال) ال تكون جملة بل مفردا
وذلك ألنهم حملوها على(ال) املعرفية وعلة هذا
الحمل أنها جاءت مشاكلة لها في اللفل.42وقد وقع
وصلها بالجار واملجرور والجملة االسمية للضرورة
الشعرية فمن األول قول الشاعر:43
من اليزال شاكرا على املعه
فهو حر بعيشة ذات سعة
ومن الثاني قول الشاعر:
من القوم رسول هللا منهم
لهم دانت رقاب بني معد
ويرى ابن الحاجب أنه ال مانع من تقديم معمول
صلة (ال) عل ها إذا كان ظرفا كما في قوله تعالى
[وكانوا فيه من الزاهدين] [يوسف ]50 :وحجته
أن (ال) على صورة الحرف املنزل جزءا من الكلمة
فكانت كغيرها من األجزاء التي ال تمنع التقدم.
وتختلف (أل) عن (الذي) فـ :أن (الذي) أوسع في
مجال اإلخبار من (ال) حيث تختص بالجملة
االسمية والفعلية بخالف (ال)حيت يتم اإلخبار بها
بالجملة الفعلية فقط ،فلو قيل أخبر عن(زيد)من
قولك (قام زيد) لقلت (الذي قام زيد ،أو القائم
زيد) لو قيل أخبر عن(زيد)من قولك (زيد منطلق)
لقلت (:الذي هو منطلق زيد) ولو أخذت تخبر عنه
بـ(أل)لم يصح ألنك تحتاج أن تنقله إلى اسم
الفاعل واسم الفاعل ال يكون من االسم44.
(ذو) الطائية وإنما تكون موصولة في لغة طيئخاصة تقول (جاءني ذوقام) وسمع في كالم
بعضهم (ال وذو في السماء عرشه) وقال الشاعر:
فإن املاء ماء أبي وجدي
وبئري ذو حفرت وذو طويت45
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وبناؤها هو املشهور وبعضهم يعربها بالحروف حمال
على (ذو) بمعنى صاحب وذلك للشبه اللفاي
الواقع بينهما وقد سمع من يقول (جاءني ذو يقوم،
ورأيت ذا يقوم ،ومررت بذي يقوم).46
(ذا) وشرط موصولت ها ثالثة أمور:47
*أال تكون لإلشارة نحو قولك :من ذا الذاهب .فإنها
إذا كانت لإلشارة تدخل على املفرد واملفرد ال يصلح
أن يكون صلة لغير(ال).
*أال تكون ملغاة إلغاء حكميا أو حقيقيا.
*أن يتقدمها استفهام بـ(ما) باتفاق من البصريين
أو بـ(من)على األصح.
والذين منعوا تركيب (ذا) مع (من) واشترطوا
(ما)فقط .ذلك أن (ما) تجانس(ذا) ملا ف ها من
اإلبهام بخالف (من) فإنها ال إبهام ف ها الختصاصها
بمن يعقل وقد ُرد هذا الرأي بحجة أن بقية أدوات
االستفهام مثل (ما) في اإلبهام فالخصوصية
إللحاق من دونها. 48فـ (ذا)يمكن أن تلغى حكما
وذلك إذا اعتبرت مع (ما) بمثابة االسم الواحد
مستفهما به ،ويمكن أن تلغى حقيقة وذلك بأن
تجعل زائدة .وهذا حمال على رأي الكوفيين الذين
يرون جواز زيادة األسماء وياهر أثر اإللغاءين في
نحو :سألته عمذا؟ فإذا ثبتت األلف مع الجار
فاإللغاء حكمي وإذا حذفت فاإللغاء حقيقي49
وخصت االستفهامية بحذف األلف للتطرف نحو
قوله تعالى [عم يتساءلون] [النبأ ،]3 :وصينت
املوصلية عن الحذف لتوسط األلف ألن الصلة
واملوصول بمنزلة االسم لواحد كقوله تعالى:
َّ
َ َ
ََ ْ ُ َ
الله َما َال َي ُ
ُ
ض ُّر ُه ْم َوال َينف ُع ُه ْم
(ويع ُبدون ِمن دو ِن ِ
َ َّ ُ َ
َ
ُ ُ َ َٰ ُ َ ُ َ ُ َ
ند الل ِه ۚ ق ْل أ ُت َن ِب ُئون
َو َيقولون َهؤال ِء شف َعاؤنا ِع
ََ
َّ
الل َه ب َما َال َي ْع َل ُم في َّ َ
ْ َْ
ضۚ
الس َماو ِ
ِ
ات وال ِفي األر ِ
ِ
َ َ َ
ْ ُ َ
ُس ْب َحان ُه َوت َعال َٰى َع َّما ُيش ِركون (.50)11
(أي)بفتح الهزة وتشديد الياء ويرى (ثعلب) أنها الترد موصولة بحجة بأنه لم يسمع :أيهم هو فاضل
جاءني .ويرده قول الشاعر( :إذا ما لقيت بني مالك
فسلم على أيهم أفضل) والشاهد فيه أن (أيهم)

مبنية على الضم وغير املوصولة ال تبنى ومعنى
البيت ال يقوم بغير املوصولة.51وهي تفيد تبعيض
ما أضيفت إليه لذلك الزمتها اإلضافة لفاا أو
تقديرا. 52و(أي) هذه ال تضاف إلى نكرة واليعمل
ف ها إال مستقبل متقدم واشترطوا في العامل ف ها
شرطين:53
أن يكون مدلوله الزمان املستقبل.أن يقدم عل ها في الكالم.أما من ناحية تقدم العامل عل ها في الكالم فمن
أجل أن ياهر الفرق ما بين املوصولية وبين
الشرطية واالستفهامية ،ألن أسماء الشرط
واالستفهام ال يعمل ف ها ما قبلها ألن لها صدر
الكالم .وأما من ناحية االستقبال فذلك ألن (أي)
وضعت على أن تستعمل في مبهم وأنت لو قلت:
يعجبني أيهم يقوم .كان بمثابة قولك :يعجبني
الشخص الذي يقع منه القيام في املستقبل كائنا
من كان .أما لو قلت :يعجبني أيهم قام .والفعل
املاض ي يدل حصول حدثه قبل زمن التكلم فإن
املعنى حينئذ يكون :يعجبني الشخص املعين الذي
وقع القيام منه .وهذا يخالف لطبيعة(أي).54وهذا
رأي الكوفيين أما البصريون فال يشترطون هذه
الشروط فهم ال يرون ضرورة تقدم عاملها عل ها
أو استقباله . 55وحكى ابن كيسان أن هناك من
يثن ها ويجمعها ،فيقولون- :أيان وأيتان وأيات-وهي
معربة في جميع األحوال إعراب املثنى والجمع ولك
أن تصرح باملضاف إليه كأن تقول :أيتهن أياهم
وأيا هن ...وعلى هذه اللغة ال تكون أي من املوصول
املشترك56.
وكما قلنا إن (أي) تحتاج إلى كالم بعدها يبينها كما
تحتاج إليه(الذي) وغيرها والفرق بين (أي)
و(الذي) أن (أي) تفيد تبعيض ما أضيفت إليه
بخالف(الذي) ولذلك لزمتها اإلضافة ،فإذا قلت:
ألضربن الذي في الدار .لم يكن في الجملة ما يدل
على أن املضروب واحد من جماعة بخالف لو
استعملت (أي).57
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جملة الصلة:
وقد اشترط النحويون أن تكون الصلة جملة
وليس مفردا وعلة ذلك يبين عنه ابن الحاجب
حيث يقول« :أن الصلة ينبغي أن تكون جملة ،ألن
الحكم على ش يء بش يء من مضمونات الجمل،أو
ما أشبهها من الصفات مع فاعله،واملصدر مع
فاعله،وملا كان اقتضاء املوصول للحكم وضعيا،لم
يستعمل من جميع ما يتضمن الحكم إال ما يكون
تضمنه له أصال ال بالشبه وهو الجملة »58وينبغي
أن تكون الجملة التي تقع صلة معلومة عند
املخاطب ألن الغرض منها تعريف املذكور بما
يعلمه املخاطب من حاله ليصح اإلخبار عنه بعد
ذلك.59تقول (جاءني الذي فاز) إال ملن عرف فوزه
وجهل مجيئه فاالسم املوصول هنا بمثابة(ال)
العهدية التي ّ
تعرف املفردات .وقد يراد من االسم
املوصول الجنس فالتكون صلته معهودة وذلك
نحو قوله تعالى(:والتي يأتين الفاحشة من نسائكم
فاستشهدوا عل هن أربعة منكم) فليس املقصود
هنا نساء معلومات بل جنس النساء.60
وقد تأتي الصلة مبهمة إذا أريد بها التفخيم أو
التهويل 61فمن األول قوله تعالى [فأوحى إلى عبده
ما أوحى] [النجم ]30 :ومن الثاني قوله تعالى:
ْ
َ َ
َْ ُ ُُ
َََْ َ ْ
ود ِه فغ ِش َي ُهم ِم َن ال َي ِم َما
(فأتبع ُهم ِف ْرعون ِبجن ِ
َ
غ ِش َي ُه ْم )[ .طه .]48 :والفارق بين الصلة والخبر.
يكمن في أن الخبر ينبغي أن يكون مجهوال عند
املخاطب ألن الغرض من الخبر إفادة املخاطب
شيئا من أحوال من يعرفه فلو كان ذلك معلوما
عنده لم يكن مفيدا شيئا فلذلك ال تقول :جاء
الذي قام إال ملن عرف قيامه ألن جاء خبر وقام
صلة62واشترط النحويون أن تكون جملة الصلة
خبرية وال يصح الوصل بالجملة اإلنشائية.63ألن
مضمون اإلنشائية ال يعلم إال بعد إيراد
صيغتها. 64وأما الوصل (بالجملة القسمية) فقد
اختلفوا فيه ألن القسم ال يحمل على ظاهره فا
املقصود من اإلفادة هو جملة جواب القسم

والشك أ ن جملة الجواب خبرية .وجعلوا منه قوله
ُ ْ َ َ َّ ُ َ َ َّ َ ْ َ َ ْ ُ
ص َابتكم
تعالىِ ( :إ َّن ِمنكم ملن ليب ِطئن ف ِإن أ
ُّ َ ٌ َ َ َ َ ْ
َّ َ ْ َ َ ُ
ال ق ْد أن َع َم الل ُه َعل َّي ِإذ ل ْم أكن َّم َع ُه ْم
م ِصيبة ق
يدا ( .)22النساء :و[إ َّن ُك اال َّملَّا َل ُي َوف َي َّن ُه ْم َ ُّبكَ
َشه ً
ر
ِ
ِ
ِ
َأ ْع َم َال ُه ْم ۚ إ َّن ُه ب َما َي ْع َم ُلو َن َخب ٌ
ير ([ )111هود65:
ِ
ِ ِ
وإذا وقعت الصلة ظرفا أو مجرورا فال بد أن تكون
تامة مفيدة فائدة يحسن السكوت عل ها ،ويكون
متعلقها فعال محذوفا تقديره (استقر) واليجوز
تقديره بـ(مستقر) ونحوه لكونه مفردا والصلة
ينبغي أن تكون جملة .66وجملة صلة املوصول ال
محل لها من اإلعراب وذلك أنه ال يصح وقوع
املفرد موقعها باإلضافة إلى ذلك أن جملة صلة
املوصول هي متممة لالسم املوصول فهي كالجزء
منه والجزء من االسم ال محل له اإلعراب.67
ويشترط في جملة الصلة أن تشتمل على عائد وهو
ضمير يعود إلى املوصول ويربطه بالصلة ويجب
ف هه إذا كان راجعا إلى املوصول الخاص أن يكون
مطابقا له إفرادا وتثنية وجمعا وتذكيرا وتأنيثا ،أما
إذا كان راجعا إلى املوصول املشترك فيجوز فيه
املطابقة وعدمها. 68والعائد قد يكون زائدا على
جزأي اإلسناد الذي اشتملت عليه الصلة وقد
يكون أحد جزأي إلسناد هذا مع إمكانية حذفه مع
املوصوالت ماعدا (ال).69
وقد يقوم مقامه اسم ظاهر وهو قليل نحو قول
الشاعر:70
سعاد التي أضناك حب سعاد
وإعراضها عنك استمر وزاد
أي أضناك حبها فأقام الااهر مقام املضمر.
واالسم املوصول وصلته والعائد هذه األشياء هي
بمثابة االسم املفرد فقولنا (الذي ضربته) بمقام
قولنا(محمد) مثال .فلما استطالوا الصلة
استساغوا الحذف ف ها .وذلك بشرط أمن اللبس.
وأال يصلح الباقي ألن يكون صلة كاملة .ولحذف
العائد أحكام نوجزها في اآلتي:
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 :3يجوز حذف العائد املرفوع إذا كان مبتدأ مخبرا
عنه بمفرد 71 .وشرط الخبر املفرد ألنه بعد حذف
املبتدأ ال يصلح أن يقع املفرد صلة .ومثاله قوله
تعالى [وهو الذي في السماء إله وفي األرض إله]
[الزخرف )]87 :فقوله(إله) خبر ملبتدأ محذوف
على تقدير :هو إله فصح حذف العائ د. 72وال
يحذف في نحو (جاء اللذان قاما) أو (ضربا) ألنه
غير مبتدأ والفي نحو (جاء الذي هو يقوم) أو (هو
في الدار) ألن الخبر غير مفرد ،والباقي صالح ألن
يكون صلة.73
 :5يجوز حذف املنصوب إن كان متصال والعامل
فيه فعل أو وصف غير صلة (ال) نحو قوله تعالى
[ويعلم ما تسرون وما تعلنون] [التغابن]7 :
والتقدير :يعلم الش يء الذي تسرونه والش يء الذي
تعلنونه .واليجوز الحذف في (جاء الذي إياه
أكرمت) ألن العائد فيه فقد شرط االتصال.
و(جاء الذي إنه فاضل) فالعامل في العائد ليس
الفعل وال الوصف فال يجوز الحذف .أو (أنا
الضاربة) لم يجز الحذف ألن العامل فيه وصف
واقع صلة (ال).74وحذف العائد املنصوب بالفعل
أكثر من املنصوب بالوصف وعلة ذلك ألن األصل
في العمل للفعل فهم يتصرفون في معموله كثيرا،
وعمل الوصف فرع في العمل ومن شأن الفرع أن
يكون ضعيفا في العمل.75وحذف العائد املنصوب
أكثر من العائد املرفوع أو املجرور وذلك ألن
املنصوب فضلة أما املرفوع فهو عمدة في الكالم
وأما املجرور فإن حذفه يلزم منه حذف الجار
فيؤدي إلى االختالل والحذف الكثير.76
املعاني البالغية لألسماء املوصولة:
ذكرنا أن االسم املوصول من املبهمات التي تتعرف
بصلتها الكاشفة عن داللتها ،وهذا اإلبهام الذي
يحمله االسم املوصول يحدث في نفس املتلقي
تشوقا ملعرفة املراد به عن طريق صلته . 77فلو
ذكرنا الشطر األول من بيت املعري وقلنا[ :والذي
حارت البرية فيه] فلن نفهم املراد ولذهب تفكيرنا

يبحث ويسأل عن ماهية هذا الذي حارت البرية
فيه؟ فاالسم املوصول يدفعنا ملعرفة املراد به،
عندها تأتي الصلة وهي قوله [حيوان مستحدث
من جماد] فجملة الصلة تكشف كل الحجب
وتبين املقصود.
وتحمل األسماء املوصولة دالالت أخرى تكتسبها
من خالل السياق التي تكون واردة فيه فقد تشعر
أحيانا بنوع من التفخيم تقصد من أجله نحو
قوله تعالى(:فغشاها ما غش ى).78فيه هويل للعذاب
وتعميم ملا أصابهم منه وقد أفاد املوصول هنا
العموم.79
استهجان التصريح باالسم الدال على ذاتاملسند إليه إن ثبت أنه منفر في معناه أولفاه:نحو
قولك (الذي يخرج من أحد السبلين ناقض
للوضوء) حيث لم يستسغ ذكر ما يخرج من
السبلين لفحش معناه ولو فتشت في اللغة على ما
يؤدي مثل هذه الوظيفة لن تجد إال املوصول. 80
زيادة تقرير الغرض من الكالم نحو قولهتعالى[وراودته التي هو في بيتها] [يوسف ]53 :فآلية
جاءت لتقرير نزاهة يوسف عليه السالم .ولم
يصرح باسمها وال بامرأة العزيز سترا على الحرم81
والتعبير عنه باالسم املوصول لقصد ما تؤذن به
الصلة من تقرير عصمة يوسف-عليه السالم-ألن
كونه في بيتها من شأنه أن يطوعه ملرادها.82هذا
وقد يكون التعبير باالسم املوصول الستهجان
التصريح باالسم ،لقبح الفعل املنسوب إل ها،أو ألن
العادة جرت باستهجان التصريح بأسماء
النساء،أو ألن السمع اليستسيغ لفل (زليخاء)
لكونه مركبا من حروف يستقبح السمع
اجتماعها.83
التعليل :من ذلك قوله تعالى[يأيها الناس اعبدواربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم] [البقرة:
]53حيث أفاد االسم املوصول (الذي) في
اآليةالتعليل،فاهلل عز وجل يأمر عباده بعبادته
كونه خالقهم وخالق الذين من قبلهم،يقول
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األلوس ي «املوصول صفة مادحة للرب وف ها أيضا
تعليل العبادة أوالربوبية»84
ُّ
تصو ِر ه. 85ومنه قوله
تنبيه املخاطب على خطأتعالى [إن الذين تدعون من دون هللا عباد
أمثالكم] [األعراف . ]367 :أي إن الذين تعبدونهم
من دون هللا مماثلة لكم من حيث أنها مملوكة هلل
تعالى مسخرة ألمره عاجزة عن النفع
والضر.86يقول ابن عاشور« :واملراد بالذين تدعون
من دون هللا :األصنام فتعريفها باملوصول لتنبيه
املخاطبين على خطإ رأيهم في دعائهم إياها من دون
هللا87».
 اإلشارة إلى أن الوصف الذي دلت عليه صلةاملوصول هو علة بناء الحكم في الجملة ومنه قوله
تعالى [إن الذين ءامنوا وعملوا الصالحات وأقاموا
الصالة وأتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم] [البقرة:
 ]544أي هذا الجزاء الكريم لهم إنما هو بسبب
اتصافهم باإليمان والعمل الصالح وإيقام الصالة
وإيتاء الزكاة.88
اإليماء واإلشارة إلى معرفة الخبر:ومعنى هذا أن يذكر املتكلم شيئا في أول حديثه
يستطيع أن يدرك الفطن ماسيجيئ بعده ومنه

قوله تعالى[وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن
الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم
داخرين][غافر]90 :فلو نارنا على الصلة وهي
قوله(يستكبرون) فإننا نستطيع أن نفهم منها
فحوى الخبر ،وهو أن جزاء املستكبر الهوان
والصغار.89
واألغراض أو املعاني التي من أجلها االسم املوصول
كثيرة ومتعددة تدرك بالقريحة الجيدة والحس
املرهف ويتطلب إعمال الفكر ،لكن أشرنا إلى
األهم منها فقط قصد التمثيل ال الحصر .ويمكن
القول إن املوصول االسمي من املواضيع التي من
األحسن أن تخصص له دراسة مستفيضة ،عن
وروده في القرآن وكتب السنة وأشعار العرب
ومنثورها ،وتبيين الشيات البالغية والدالالت التي
يحملها املوصول االسمي ،وعن املعاني الكامنة
تحته ،والتي يمكن استجالؤها من خالل معرفة
األغراض التي وضع لها وربطها با السياقات التي
جاء ف ها ،وبهذا نتجاوز عد املوصول االسمي مجرد
اسم رابط فقط.
الهوامش:

 1انار :عباس حسن ،النحو الوافي وربطه باألساليب
الرفيع ــة والحيـ ــاة اللغوي ــة املتجـ ــددة ،ط ،3دار املعـ ــارف،
القاهرة ،مصر3687:م ،ج ،3ص522،
 2انار :نفسه ص .373
 3عب ــد هللا السـ ـ ـ ــهيلي ،نت ــائع الفكر في النحو( ،تح)ع ــادل
أحمـد عبـد املوجود ،علي محمـد معوض ،ط ،3دار الكتــب
العلمية ،لبنان ،3665،ص.346
 4ابن هش ـ ــام األنص ـ ــاري ،ش ـ ــرح قطر الندى وبل الص ـ ــدى،
(تح)محمـ ــد ميي الـ ــدين عب ـ ــد الحمي ـ ــد ،ط ،3دار الخير،
دمشق ،3660،ص303
 5انار شـرح الرض ي على كافية ابن الحاجب( ،تح) يوسف
حسـ ـ ـ ــن عـمر ،ج ،3ط ،5منشـ ـ ـ ــورات ج ـ ــامع ـ ــة بنغ ـ ــازي،
ليبيا ،3669،ص.6/8،
 6ابن م ــال ــك جم ــال ال ــدين ،شـ ـ ـ ــرح التسـ ـ ـ ــهي ــل( ،تح)عب ــد
ال ــرحـ ـم ـ ــان الس ـ ـ ـ ـ ـي ـ ــد ،مـ ـحـ ـم ـ ــد ب ـ ــدوي ،ط ،3دار هـ ـج ــر،
مصر3660:م ،ج ،3ص.389

 7شرح الرض ي ،املرجع السابق ص.2
 8ابن يعيش ،ش ـ ــرح املفص ـ ــل( ،تح) مش ـ ــيخة األزهر ،ط،3
إدارة الطباعة املنيرية مصر( :د.ت) ،ج ،3ص.338
 9نار :ابن مالك جمال الدين ،ش ـ ــرح التس ـ ــهيل( ،تح)عبد
ال ــرحـ ـم ـ ــان الس ـ ـ ـ ـ ـي ـ ــد ،مـ ـحـ ـم ـ ــد ب ـ ــدوي ،ط ،3دار هـ ـج ــر،
مصر3660:م ،ج ،3ص.389
 : 10انار :ابن يعيش ،املرجع السابق ص.340
 : 11انار :نفسه ،ص .336
 : 12انار ابن يعيش ص .373
 13ابن الحاجب ،اإليض ــاح في ش ــرح املفص ــل( ،تح)إبراهيم
مـ ـ ـحـ ـ ـم ـ ــد عـ ـ ـب ـ ــد هللا ،ج ،3ط ، 3دار س ـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ــد ال ـ ــدي ـ ــن،
دمشق ،5002،ص.790،
ّ
 14جم ــال ال ــدين الف ــاكهي ،مجيـ ــب الن ـ ِـدا في شـ ـ ـ ــرح قطر
النـ ــدى( ،تح) مؤمن عمر محمـ ــد ،ط ،3الـ ــدار العثمـ ــانيـ ــة
للنشر ،األردن ،ص.382،
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 43عبد املنعم الجوجري ،شـ ــرح شـ ــذور الذهب( ،تح)نواف
بن جزاء الحــارثي ،ج ،3ط ،3نشـ ـ ـ ــره الجــامعــة اإلسـ ـ ـ ــالميــة
املدينة النورة ،السعودية ،5007،ص.307
 44انار ابن يعيش ،املرجع السابق ،ص324/329
 45شرح قطر الندى ،املرجع السابق ،ص 307
 46انار :ناظر الجيش ،املرجع السابق ص946
 47شرح التصريح .393
 48شرح التصريح املرجع السابق ص .397
 49انار حاشيةالصبان املرجع السابق ص .529
 50شرح التصريح  393املرجع السابق.
 : 51انار شــرح التصــريح على التوضــيح املرجع الســابق ص
.328
 : 52انار ابن يعيش املرجع السابق ص .372
 53انار أوضح املسالك ،املرجع السابق ص.325
 54انار أوضح املسالك املرجع السابق ص .325
 55انار :همع الهوامع ،املرجع السابق ،ص.549،
 56انار حاشيةالصبان املرجع السابق ص.599
 57انار ابن يعيش املرجع السابق ص .372
 58شرح الرض ي املرجع السابق ،ص.30،
 59ابن يعيش املرجع السابق :ص327
 60محمد فاض ــل الس ــامرائي ،النحو العربي أحكام ومعان،
(د ،ط) دار ابن كثير ،5037،بيروت ،لبنان ،ص.326،
 61ناظر الجيش ،املرجع السابق ،ص.974
 62ابن يعيش :املرجع السابق ص327
 63عبد املنعم الجوجري ،املرجع السابق ،ص305؟
 64حاشيةالصبان املرجع السابق ص .595
 65عبــد السـ ـ ـ ــالم هـارون ،األسـ ـ ـ ــاليــب اإلنشـ ـ ـ ــائيــة في النحو
العربي ،ط ،5مكتبة الخانجي ،مصر ،3646،ص.33
 66انار :عبد املنعم الجوجري ،املرجع السابق ،ص.305
 67انار :فخر الدين قباوة ،إعراب الجمل وأشــباه الجمل،
ط ،2دار القلم العربي ،حلب ،3686،ص.339،
 68محمد فاضل السامرائي ،املرجع السابق.324،
 69ناظر الجيش املرجع السابق ص965
 70الجوجري ،املرجع السابق ص.302
 71ابن هشام أوضح املسالك ،املرجع السابق ص.340
 72محمد فاضل السامرائي ،املرجع السابق ،ص.395
 73ابن هشام أوضح املسالك ،املرجع السابق ص.343
 : 74نفسه ،ص.342
 : 75نفسه ،ص.349
 76انار :ابن الحاجب ،اإليضــاح في شــرح املفصــل ،املرجع
السابق ص.793،

 15خالد األزهري ،شرح التصريح على التوضيح( ،تح)محمد
باسل عيون السود ،ج ،3ط ،3دار ال ـك ـت ـ ــب الـ ـعـ ـل ـم ـي ـ ــة،
بيروت ،500،ص.320
 16الحس ــن بن قاس ــم املرادي ،توض ــيح املقاص ــدواملس ــالك
بش ـ ــرح ألفية ابن مالك( ،تح)عبد الرحمان علي سـ ـ ــليمان،
ج ،3ط ،3دار الفكر العربي ،القاهرة ،5003،ص.736،
 17حاش ـ ـ ــيةالص ـ ـ ــبان على ش ـ ـ ــرح األش ـ ـ ــموني( ،تح)طه عبد
الرؤف سعد ،ج( ،3د ،ط) املكتبةالتوقيفية ،ص.538
 18أوضح املسالك ص.373
 19انار :محم ــد بن أحم ــد ن ــاظر الجيش ،تمهي ــد القواع ــد
بتسـ ـ ـ ــهيـل الفوائـد( ،تح) علي محمـد فـاخر(وآخرون) ،ج،3
ط ،3دار السالم ،القاهرة ،5008،ص926
 20انار املرادي ص .736
 21شرح التصريح ص .320
 22انار ابن يعيش ص .373
 23انار :ناظر الجيش ،املرجع السابق ،ص.923
 24حاشية الصبان ،املرجع السابق.573،
 25الحسن املرادي ،املرجع السابق ،ص .757
 26أبو عبد هللا بدر الدين ،شرح ابن الناظم على ألفية ابن
مالك ،ط ،3دار الكتب العلمية ،بيروت ،5000،ص.22
 27حاشية الصبان ،املرجع السابق ،ص.573،
 28الحسن املرادي توضيح املقاصد ،ص.757،
 29جمال الدين الفاكهي ،املرجع السابق ،ص.388/384
 30انار :ابن الناظم ،املرجع السابق ،ص.22
 31انار ابن يعيش ،املرجع السابق ،ص .373
 32جالل ال ــدين السـ ـ ـ ــيوطي ،همع الهوامع في شـ ـ ـ ــرح جمع
الجوامع(تح) أحمــد شـ ـ ـ ــمس الــدين ،ج ،3ط ،3دار الكتــب
العلمية ،بيروت ،3668،ص.545
 33جمال الدين الفاكهي ،املرجع السابق ،ص388
 :34حاشيةالصبان ،املرجع السابق ،ص.579 ،
 35انار :ابن يعيش ،املرجع السابق ،ص.372
 36املرادي توضيح املقاصد ،املرجع السابق ،ص.756
 37عباس حسن ،املرجع السابق ،ص378
 38حاشيةالصبان ،املرجع السابق ،ص 523
 39انار شرح التصريح ،املرجع السابق ،ص .390
 40ناظر الجيش ،املرجع السابق ،ص .989
 41انار شرح التصريح على التوضيح ،املرجع السابق ،ص
.390
 42انار :ناظر الجيش ،املرجع السابق ،ص.986
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 89ابن يعيش ،ش ــرح املفص ــل( ،تح) مش ــيخة األزهر ،ط،3
إدارة الطباعة املنيرية مصر( :د.ت) ،ج ،3ص.338
 89أبو حيان األندلس ـ ـ ـ ي ،تفس ـ ـ ــير البحر املحيط( ،تح)عادل
أحمــد عبــد املوجود و(آخرون) ط ،3دار الكتــب العلمي ــة،
بيروت ،لبنان3663:م ،ج ،5ص.294،
 89أبو عبد هللا بدر الدين ،شرح ابن الناظم على ألفية ابن
مالك ،ط ،3دار الكتب العلمية ،بيروت ،5000،ص.22
 89الحس ــن بن قاس ــم املرادي ،توض ــيح املقاص ــدواملس ــالك
بش ـ ــرح ألفية ابن مالك( ،تح)عبد الرحمان علي سـ ـ ــليمان،
ج ،3ط ،3دار الفكر العربي ،القاهرة ،5003،ص.736،
 89انار شـ ـ ـ ــرح الرض ـ ـ ـ ـ ي على ك ــافي ــة ابن الح ــاج ــب( ،تح)
يوسف حسن عمر ،ج ،3ط ،5منشورات جامعة بنغازي،
ليبيا ،3669،ص.6/8،
 89انار :فخر الدين قباوة ،إعراب الجمل وأشــباه الجمل،
ط ،2دار القلم العربي ،حلب ،3686،ص.339،
 89جالل ال ــدين السـ ـ ـ ــيوطي ،همع الهوامع في شـ ـ ـ ــرح جمع
الجوامع(تح) أحمــد شـ ـ ـ ــمس الــدين ،ج ،3ط ،3دار الكتــب
العلمية ،بيروت ،3668،ص.545
ّ
 89جم ــال الـ ــدين الف ــاكهي ،مجي ــب الن ـ ِـدا في شـ ـ ـ ــرح قطر
النـ ــدى( ،تح) مؤمن عمر محمـ ــد ،ط ،3الـ ــدار العثمـ ــانيـ ــة
للنشر ،األردن ،ص.382،
 89حاش ـ ـ ــيةالص ـ ـ ــبان على ش ـ ـ ــرح األش ـ ـ ــموني( ،تح)طه عبد
الرؤف سعد ،ج( ،3د ،ط) املكتبةالتوقيفية ،ص.538
 89خالد األزهري ،شرح التصريح على التوضيح( ،تح)محمد
ب ــاس ـ ـ ـ ـ ــل عيون السـ ـ ـ ــود ،ج ،3ط ،3دار الكت ــب العلمي ــة،
بيروت ،500،ص.320
 89عباس حس ـ ــن ،النحو الوافي وربطه باألس ـ ــاليب الرفيعة
والحي ــاة اللغوي ــة املتج ــددة ،ط ،3دار املع ــارف ،الق ــاهرة،
مصر3687:م ،ج ،3ص522،
 89عبــد السـ ـ ـ ــالم هـارون ،األسـ ـ ـ ــاليــب اإلنشـ ـ ـ ــائيــة في النحو
العربي ،ط ،5مكتبة الخانجي ،مصر ،3646،ص.33
 89عب ــد هللا السـ ـ ـ ــهيلي ،نت ــائع الفكر في النحو( ،تح)ع ــادل
أحمـد عبـد املوجود ،علي محمـد معوض ،ط ،3دار الكتــب
العلمية ،لبنان ،3665،ص.346
 89عبـد املتعـال الصـ ـ ـ ــعيـدي ،البالغة العالية ،ط ،5مكتبة
اآلداب ،مصر ،3663،ص.43
 89عبد املنعم الجوجري ،شـ ــرح شـ ــذور الذهب( ،تح)نواف
بن جزاء الحــارثي ،ج ،3ط ،3نشـ ـ ـ ــره الجــامعــة اإلسـ ـ ـ ــالميــة
املدينة النورة ،السعودية ،5007،ص.307
 89عيس ى على العاكوب ،املفصل في علوم البالغة العربية،
(د ،ط) منشورات جامعة حلب ،سوريا ،5000،ص.337،

 :عبد الرحمن حســن ،البالغة العربية أس ـســها وعلومها
وفنونها ،ج ،3ط ،3دار القلم دمشق ،3669،ص.756،
 78عبـد املتعـال الصـ ـ ـ ــعيـدي ،البالغة العالية ،ط ،5مكتبة
اآلداب ،مصر ،3663،ص.43
 79مـحـمـود األلـوس ـ ـ ـ ـ ـي ،روح املـع ـ ــانـي فـي تـفسـ ـ ـ ــير القرءان
العايم والس ـ ـ ــبع املثاني( ،د ،ط) دار إحياء التراث العربي،
بيروت ،لبنان(د.ت) ج ،54ص.43،
 80عيس ى على العاكوب ،املفصل في علوم البالغة العربية،
(د ،ط) منشورات جامعة حلب ،سوريا ،5000،ص.337،
 81أبو حيان األندلس ـ ـ ـ ي ،تفس ـ ـ ــير البحر املحيط( ،تح)عادل
أحمــد عبــد املوجود و(آخرون) ط ،3دار الكتــب العلمي ــة،
بيروت ،لبنان3663:م ،ج ،5ص.294،
 : 82محمد الطاهر بن عاشـ ـ ـ ــور ،التحرير والتنوير( ،د ،ط)
الدار التونسية للنشر ،تونس3687:م ،ج ،35ص520،
 83محمد حســن شــرشــر ،لباب املعاني ،ج ،3ط( ،3د ،ت)
مصر ،3682،ص.333
 84األلوس ي ،املرجع السابق ج ،3ص.387
 : 85عيس ى على العاكوب ،املرجع السابق ،ص.332،
 86األلوس ي ،املرجع السابق ،ج ،6ص.377،
 87ابن عاشور ،املرجع السابق ،ج ،6ص.550
88عبد الرحمن حسن ،املرجع السابق ،ص.737/733،
 89فضـ ــل حسـ ــن عباس ،البالغة فنونها وأفنانها ،ط ،7دار
الفرقان للنشر والتوزيع ،األردن ،3664،ص.306،
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 : 89عبد الرحمن حسـن ،البالغة العربية أسـســها وعلومها
وفنونها ،ج ،3ط ،3دار القلم دمشق ،3669،ص.756،
 : 89محمد الطاهر بن عاش ــور ،التحرير والتنوير( ،د ،ط)
الدار التونسية للنشر ،تونس3687:م ،ج ،35ص520،
 89ابن الحاجب ،اإليضــاح في شــرح املفصــل( ،تح)إبراهيم
مـ ـ ـحـ ـ ـم ـ ــد عـ ـ ـب ـ ــد هللا ،ج ،3ط ، 3دار س ـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ــد ال ـ ــدي ـ ــن،
دمشق ،5002،ص.790،
 89ابن مــالــك جمــال الــدين ،شـ ـ ـ ــرح التسـ ـ ـ ــهيــل( ،تح)عبــد
ال ــرحـ ـم ـ ــان الس ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـد ،مـ ـحـ ـم ـ ــد ب ـ ــدوي ،ط ،3دار هـ ـج ــر،
مصر3660:م ،ج ،3ص.389
 89ابن م ــالــك جم ــال ال ــدين ،شـ ـ ـ ــرح التسـ ـ ـ ــهي ــل( ،تح)عب ــد
ال ــرحـ ـم ـ ــان الس ـ ـ ـ ـ ـي ـ ــد ،مـ ـحـ ـم ـ ــد ب ـ ــدوي ،ط ،3دار هـ ـج ــر،
مصر3660:م ،ج ،3ص.389
 89ابن هش ــام األنص ــاري ،ش ــرح قطر الندى وبل الص ــدى،
(تح)محمـ ــد ميي الـ ــدين عب ـ ــد الحمي ـ ــد ،ط ،3دار الخير،
دمشق ،3660،ص303
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