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ث:  صُ البحْ لَخَّ مُ

يعد موضوع(احلال) من املوضوعات النحوية التي تتصف بقابلية البحث فيها 
عرب أكثر من زاوية ورؤية؛ لتعدد عنارصه فتارة نبحث يف املفردة التي ينعقد عليها 
التي تسمى(حاالً)، وتارة نبحث يف من يوصف هبا وهو(صاحب  الرتكيب وهي 
احلال)، وتارة نبحث الفعل الذي ينسب إليه إحداث النصب يف احلال، فضال عن 
الربط بواو احلال، وكل ذلك يدرج ضمن تركيب مجلة احلال، وقد حيذف  دراسة 
أحد أركان احلال يف اجلملة، ويف كل ذلك كان العنرص التداويل حارضا بقوة بل هو 
فيها، ودراسة  والرابط  احلال وعاملها وصاحبها  اختيار مفردة  احلقيقي يف  العامل 
ذلك يف سورة يوسف جعلتنا نقف عىل هذه العنارص مجيعا، وقد وردت احلال يف 
(٢٣) موضعا منها ١٠ مواضع وردت فيها مفردة، و١٢ موضعا وردت فيه مجلة، 
وموضع واحد وردت فيه شبه مجلة، وكانت مجيعا مؤسسة باستثناء موضع واحد 
مؤكدة لصاحبها، وهذا يدل عىل أمهية عنرص احلال يف اخلطاب القرآين؛ فهو ليس 
فضلة كام زعم النحويون بل إنَّ له وظيفة مؤسسة يف النص الذي يرد فيه بحسب 
ا توافرت يف النص حمل  سياق االستعامل ضمن اسرتاتيجيات اخلطاب التي نر أهنَّ

الدراسة والسيام االسرتاتيجيتان اإلقناعية والتوجيهية.

الكلامت املفتاحية: العنارص اإلسنادية، التأويل النحوي، البعد التداويل، استجالء 
مكنونات اخلطاب.
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Abstract :
    The adverb of manner as an issue is counted as one of the gram-
matical issues characterized by its ability to search for more than 
aspect or vision for its multiple elements. As it sometimes tackles 
the word in line with the desired structure . Sometimes , it focuses 
on the described , the manner describes, sometimes on the verb 
that receives the accusative case and on being related with man-
ner “ waw” as well . In all these cases the pragmatic factor finds 
its ground to determine the word of manner . In studying Yusuf 
the manner caases are all revealed . The presence of the manner 
is iterated in 23 positions ; 10 times seen as single and 12 seen as 
complete sentence and one presence a phrase . Such refers to the 
importance of the 'element of manner' in Glorious Quranic .

Keywords:  supporting elements, supportiveness, grammatical in-
terpretation, pragmatic dimension, inherent speech elements.



٢٦

تركيب احلال يف سورة يوسف دراسة تداولية

 املقدمة:

ال خيفى عىل الباحثني أنَّ العربية علومها متشعبة، وقد تداخلت مع دراسة النص 
أول األمر خلدمة اخلطاب  انطلق  فقد  النحو؛  العلوم كان  تلك  القرآين ويف مقدمة 
ا وتأويال، ثم انتقل اىل دراسة النصوص العربية املختلفة شعرا  القرآين قراءةً وتفسريً
وهو  اللغوية  تراكيبهم  عرب  املتكلمون  ابتغاها  التي  األهداف  عىل  للوقوف  ونثرا، 
املتأخرة؛  العصور  اللسانية يف  بالربامجاتية  أو ما يعرف  التداولية  به  جوهر ما تعنى 
فتنوعت بذلك الدراسات وتوسعت املوضوعات ومنها موضوع احلال الذي ضم 
مسائل متعددة، وهو يدخل يف باب املنصوبات، الذي عربَّ عنه النحاة بـ(الفضالت) 
صحيح  غري  الوصف  هذا  فكان  فيه،  يرد  الذي  الرتكيب  يف  أمهيته  مدركني  غري 
ملا يقصده  تبعا  النص  أثر يف داللة  ملا يؤديه احلال من  القرآين؛  والسيام يف اخلطاب 
النحاة  رآه  ما  بحسب  عاجلناها  حماور  يف  البحث  انتظم  وقد  املتكلم،  أو  اخلطيب 
التواصلية  العملية  التخاطبي الذي يمثل أساس  التداويل أو  امللمح  لكن مع حلاظ 

املتكاملة، وكانت املحاور بحسب اآليت: 

أوالً: احلال لغةً واصطالحاً

احلال لغة: "ما كان عليه من خري أو رش، يذكر ويؤنث واجلمع أحوال وأحولة، 
وحاالت الدهر وأحواله رصوفه"(١)، وحال عن العهد حيول حؤوال انقلب، وحال 
اليشء بيني وبينه أي حجز(٢)؛ أما تعريف احلال اصطالحا فنجد فيه تباينا بني النحاة 
تبعا الختالف رؤيتهم إىل األبواب النحوية وعنرص التوظيف اللغوي للمفردات وما 
تؤديه من وظيفة تواصلية تداولية؛ فنر بعضهم حاول أن يقدم تعريفا بنيويا للحال 
بمعزل عن ظرف استعامله فهو عندهم "وصف، فضلة؛ مذكور لبيان اهليأة"(٣)؛ بينام 
نجده عند آخرين يتضمن ملمحا تداوليا؛ فهو عند ابن مالك(ت٦٧٢هـ) "ما دلَّ 
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عىل هيأة وصاحبها متضمنا ما فيه معنى(يف) غري تابع وال عمدة وحقه النصب وقد 
انفرد برأي تضمن احلال  ابن مالك قد  التعريف نجد  بباء زائدة"(٤)؛ ويف هذا  جير 
معنى (يف) بجزء من مفهوم املذكور(٥)؛ نحو: جئت ماشيا يعني جئت يف حال امليش 
بخالف ما تضمن معنى(يف) من غري احلال نحو: دخلت احلامم فليس بعض احلامم 
أوىل بـ(يف) من بعض(٦)؛ ونجد عند السيوطي(ت٩١١هـ) توجيهه النصب بناء عىل 
ما حيمله من داللة استعامل؛ فقد ذكر اختالف النحاة يف علة نصبه عىل آراء يبدو يل 
ا  أن أمهها شبه احلال بالظروف والسيام ظرف الزمان فاملجيء يف نحو: جئت ضاحكً

أي جئت يف وقت الضحك(٧).

ثانيا: احلال بني االشتقاق واجلمود

كاسم  املشتق  هو  العريب  اللغوي  الفكر  يف  بالوصف  املقصود  أن  الواضح  من 
م أنَّ النحاة بينوا  الفاعل واسم املفعول، وصيغة املبالغة وغريها، وقد ذكرنا فيام تقدَّ
لوها بمشتق؛ فقد  يف حد احلال أهنا وصف، وقد تكون احلال جامدة ولكن النحاة أوَّ
اشرتط سيبويه وتبعه اجلمهور أن يكون احلال اسام مشتقا ال جامدا جمردا من الداللة 
لوه بمشتق(٨)؛ إلخضاعه ملا اشرتطوه من  عىل احلدث وما ورد من ذلك جامدا فأوَّ
النحاة عارضوا وجوب كوهنا  مقابل ذلك نجد بعض  وجوب كوهنا مشتقة، ويف 
وصفا مشتقا وما افرتضه اآلخرون من تأويل ملا ورد منها جامدا؛ وساقوا مواضع 
مني منطق االستعامل(٩)، وأشاروا إىل  باملشتق حمكِّ كثرية ملجيئها جامدة غري مؤولة 
أنَّ تأويل ما ورد منها جامدا بمشتق يف مجيع املواضع فيه تكلُّف(١٠)، بل ان الريض 
االسرتاباذي(ت٦٨٣هـ) كان ير أنَّ كل ما يبني اهليئة حال؛ فقال: " ال حاجة إىل 
هذا التكلف؛ ألن احلال هو املبني للهيئة، كام ذكر يف حده وكل ما قام هبذه الفائدة فقد 
حصل فيه املطلوب من احلال"(١١)؛ ويبدو يل أن املعيار التداويل وجوهره االستعامل 
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دفع االسرتاباذي وغريه إىل رأيه هذا سواء أكان احلال مشتقا أم ال؛ وأشار النحاة إىل 
جميئها مؤولة بمشتق يف مواضع، هي(١٢): 

أن تدل عىل تشبيه: نحو: كرَّ زيد أسدا، أي: شجاعا.١
أن تدل عىل ترتيب، نحو: ادخلوا رجال رجال، أي: مرتبني..٢
٣.. أن تدل عىل مفاعلة، نحو: بعته يدا بيد، أي: متقابضنيِ

كام أهنا تكون جامدة غري مؤولة بمشتق يف سبعة مواضع(١٣)، هي: 
ا }(١٤)..١ يًّ وِ ا سَ ً َا بَرشَ ثَّلَ هلَ تَمَ أن تكون موصوفة، نحو: { فَ
ا بكذا..٢ أن تدل عىل سعر، نحو: بعته مدً
ةً }(١٥).٣ يْلَ بَعِنيَ لَ هِ أَرْ بِّ اتُ رَ يقَ تَمَّ مِ أن تدل عىل عدد، نحو: { فَ
أن تكون إحد حالني ينصبهام أفعل التفضيل وتدل عىل أن صاحبهام يف طور .٤

من أطواره مفضل عىل نفسه أو غريه، نحو: خالدٌ غالما أحسن منه رجالً.
أن تكون نوعا لصاحبها، نحو: هذا مالك ذهبا..٥
ا}(١٦).٦ يُوتً بَالَ بُ ِ تُونَ اجلْ نْحِ تَ أن تكون فرعا لصاحبها، نحو: {وَ
تَ طِينًا}(١٧)..٧ لَقْ دُ ملَِنْ خَ جُ أن تكون أصال له، نحو: {أَأَسْ

ثالثا: مفهوم الفضلة والعمدة 

إنّ احلال  النحاة  فيه من مقولة  انطلقت  املحور جعلته مرتكزا عىل تساؤل  هذا 
من(الفضالت)؛ إذ تداوليا ال يصح قبول القول بأن احلال فضلة ملا يؤديه من داللة 
اخلروج  هشام(٧٦١هـ)  ابن  حاول  وقد  واملتلقي؛  املتكلم  بني  النص  يف  ومعنى 
اجلملة  متام  بعد  يقع  "ما  ا  بأهنَّ الفضالت  مفهوم  عن  فعربَّ  التداويل  املأزق  هذا  من 
ال ما يصح االستغناء عنه"(١٨)؛ وتقرير مقولة ابن هشام يتضمن ختلصا من مفهوم 
 الفضلة الذي ييش بعدم احلاجة إليها واالستغناء عنها يف اجلملة، لكنه مل يكن سو
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حماولة غري ناجحة فيام يبدو يل؛ ألنه قال عنها اهنا تكون بعد(متام اجلملة) وهذا األمر 
يقود املتلقي إىل التساؤل عن دقة وصحة مفهوم(متام اجلملة)؛ إذ ما معنى أن تكون 

اجلملة تامة وهي ما زالت بحاجة إىل بعض األلفاظ ليكتمل املعنى املقصود؟.

وهذه اإلشكالية املتعلقة بمفهوم(الفضلة) مل يستطع النحاة اإلجابة عنها؛ ألهنم 
قسموا عنارص اجلملة عىل قسمني: األول ما ال يستغنى عنه وجيب أن يتحقق يف أي 
مجلة، واآلخر ما قد يستغنى عنه(١٩)، و(الفضلة) تقابل (العمدة) يف الفكر النحوي 
ضمن ثنائيات أخر ليس حملها البحث؛ وذكرت بعض الدراسات أنَّ العمد تتمثل 

بركني اإلسناد أي املرفوعات مقابل املنصوبات املتمثلة بالفضالت(٢٠).

ويلحظ الباحث أنَّ هذه الرؤية ملفهومي العمدة والفضلة قد أمهلت املجرورات 
التي ال تقل أمهية عن غريها من األلفاظ يف النص؛ ألهنا تشرتك مع سائر األلفاظ يف 
خلق الداللة التي يقصدها املتكلم، كام أن تسمية(الفضالت)، و(العمد) نفسها ال 
يمكن أن تقبل عىل إطالقها؛ إذ إن لكل لفظ أثره يف وظيفة التواصل بوصفها أهم 
أو  واخلرب  املبتدأ  من  املؤلف  اإلسناد  القائمة عىل  اجلملة  اللغة(٢١)؛ وقضية  وظائف 
الفعل والفاعل هي افرتاضية؛ ألنَّ اللسانيات املعارصة جتاوزت األطر التقليدية يف 
النظر اللغوي وانصب االهتامم عىل دراسة النص كله حتى األجزاء غري اللغوية منه؛ 
فلم يعد األمر مقترصا عىل مجل مبتورة وأمثلة تعليمية قياسية؛ وقد تنبّه النحاة إىل أنَّ 
ينبغي أن تكون منطلقا لتسويغ االستغناء عن ذكرها؛ فمنها ما  قضية (الفضلة) ال 
ال يفهم املراد إال هبا(٢٢)، وذُكرت لذلك شواهد متعددة منها قرآنية(٢٣)، وهو جوهر 
التواصلية بعيدا عن االفرتاضات  اللسانية  الرؤية  ما يدرسه بحثنا، ولو انطلقنا من 
النحوية لوصلنا إىل نتيجة مهمة هي(عدم جواز حذف احلال)؛ ألن احلال إنام يؤتى 
هبا لغرض يريد املتكلم إيصاله إىل املتلقي، وال يمكن الوصول إىل الغرض املطلوب 
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غ حذفها؟ ولو حذفت هل سيبقى املعنى  من عملية التواصل إال بذكرها، فكيف نسوِّ
كام هو أم خيتل؟ هذه التساؤالت تقودنا بالرضورة إىل رفض مقولة (الفضلة)؛ لعدم 
مقبوليتها لسانيا، وأقرتح بدال عن هذا املفهوم حمل اإلشكال طرح مفهومي (العنارص 
االسنادية) ومتثل املسند إليه واملسند، و(العنارص غري اإلسنادية) ومتثل ما عدا املسند 
إليه واملسند من عنارص يف النص؛ للتخلص مما قد يرد من إشكاالت يضطر لتكلف 
اإلجابة عنها، وقد تنبه النحاة إىل خطأ زعمهم أهنا من الفضالت فأشاروا إىل أهنا ترد 

أحيانا بمنزلة العمدة يف إمتام املعنى األسايس للنص، أو يف منع فساده.

د  مَ عُ إىل  النصوص  أو  األلفاظ يف اجلمل  تقسيم  القائل بخطأ  الرأي  يعزز  ومما 
التي تبتغي  وفضالت أنَّ استعامل لفظ احلال يدخل ضمن اسرتاتيجيات اخلطاب 
يف املحصلة النهائية إقناع املتلقي بام يعرضه املتكلم أو منتج النص من أفكار، وهي 
تقرب من مفهوم التوجيه ضمن اسرتاتيجيات اخلطاب التي طرحها بعض الباحثني، 
وسبب ترجيحي عدها ضمن االسرتاتيجية التوجيهية - عىل الرغم من املالحظات 
لها عىل تطبيق هذه االسرتاتيجية عىل النص القرآين- يكمن يف  التي يمكن أن أسجِّ
تخيَّل أو افرتايض، وآخر  أنَّ املرسل إليه أو املتلقي عىل قسمني، مها: مرسل إليه مُ
حارض حلظة التلفظ (٢٤)، وبتطبيق هذه الضابطة نجد أنَّ النص القرآين عىل نحو عام 
، األول هو املبارش ابن عرص نزول القرآن الكريم وممن  يستهدف قسمنيِ من املخاطبنيَ
شهد النبيبغض النظر عن موقفه من االسالم والبعثة النبوية، واآلخر هو غري 
املبارش ويدخل فيه كل من وصل إليه اخلطاب القرآين يف خمتلف األزمنة واألمكنة؛ 
والبد من مالحظة قضية مهمة أنَّ اخلطاب القرآين وإن كان شامال لكن هناك فروق 
دقيقة بني اجلمهورين، فبعض اآليات الكريمة اختصت بأفراد أو حوادث خاصة 
هبا، وتوظيف احلال يف هذه االسرتاتيجية يكمن بالتوجيه باللفظ الذي يقع حاال كام 
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ان االسرتاتيجية األخر يف النص والتي يبدو يل أنَّ القرآن الكريم كان قد راعاها 
هي االقناع وهي أهم تلك االسرتاتيجيات بحسب ما يبدو يل؛ نظرا إىل أن القصد 
من اخلطاب هو إقناع املتلقي بالنتيجة التي يريدها املتكلم، وتأثريها يف املتلقي يكون 

(٢٥)؛ ألهنا تقوم عىل القناعة ال الفرض كام يف بعض االسرتاتيجيات األخرأقو

رابعا: احلال بني التنكري والتعريف

ذكر النحاة أنَّ احلال جيب أن تكون نكرة(٢٦)، وهي إنَّام كانت نكرة يف الغالب؛ 
حال  يف  بالصفة  ستلتبس  ا  أهنَّ كام  نكرة(٢٧)،  يكون  أن  اخلرب  وأصل  ثانٍ  خرب  ألهنا 
بني(الوصف)  املتلقي  األمر عىل  فسيختلط  معرفة  احلال  تعريفها(٢٨)؛ ألن صاحب 
و(احلالية)، وخضوعا ملنطق االستعامل اللغوي وما يفرتضه من إزالة اللبس الذي 
قد حيصل أوجبوا تنكري احلال، واملالحظ أن الريض اإلسرتاباذي علَّل تنكري احلال 
تقييد  باحلال  "املقصود  أنَّ  فذكر  دقيق؛  حتليل  عىل  انطوت  مهمة  لسانية  بمعاجلة 
احلدث املذكور، ...فلو عرفت وقع التعريف ضائعا"(٢٩)، أي أنَّ احلال يرتبط أساسا 
باحلدث يف اجلملة فهو مبني هليئة صدوره من صاحبه؛ وبعبارة أخر أن احلدث ال 

جيري عليه تنكري وتعريف ألن ذلك متعلق بالذوات؛ فلذا جاءت احلال نكرة.

احلال  صاحب  تعريف  هي   أخر قضية  احلال  تنكري  بقضية  ارتبطت  وقد 
باحلال(٣١)؛  عنه  املخرب  بمنزلة  أنَّه  هو  تداويل  ملنحى  ختضع  ذلك  وعلة  غالبا(٣٠)، 
فكام أنَّ األساس يف املبتدأ التعريف كان صاحب احلال كذلك، وتنبغي اإلشارة إىل 
أنَّ احلال ضمن التحليل التداويل أقرب إىل احلدث منها إىل صاحبه لذا غلب عىل 
صاحبها التعريف؛ ألنَّه لو كان نكرة كان بحاجة إىل ما يبيِّنه قبل أن يذكر ما يبني هيئة 
وقوع احلدث منه، وقد تنبَّه إىل ذلك الريض اإلسرتاباذي؛ فقال: " إنام كان الغالب 
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صها من بني أمثاهلا  يف صاحبها التعريف؛ ألنه إذا كان نكرة كان ذكر ما يميِّزها وخيصِّ
إليها أعني حاهلا؛ ألنَّ األوىل  أعني وصفها أوىل من ذكر ما يقيد احلدث املنسوب 
احلدث"(٣٢)؛  ذلك  قيد  يبنيَّ  ثم  إليه  املنسوب  احلدث  يبنيَّ  ثم  أوال  اليشء  يبنيَّ  أن 
فصاحب احلال إن كان نكرة كان ذكر ما يميزه وخيصصه بالوصف أو اإلضافة أوىل 

من ذكر القيد املتعلق باحلدث املنسوب إليه.

خامسا: أقسام احلال، وتعددها

مت احلال نحويا باعتبارات أراها تداولية ولسانية تتعلق بمقامات ورودها  قسِّ
فيام عدا بعض األقسام التي أر أهنا حتتمل أكثر من وجهة نظر، وأقسام احلال عند 
املفرد، واجلملة، وشبه اجلملة(٣٣)،  النحاة بحسب كوهنا مفردة أو مجلة ثالثة، هي 
واملفرد منها يقسم أيضا باعتبارات معينة إىل أقسام خمتلفة(٣٤) منها املؤسسة التي ال 
يستفاد املعنى من دوهنا، واملؤكدة وهي عىل أقسام عند النحاة؛ فمنها املؤكدة لعاملها 
(فتبسم  أو معنى فقط، نحو:  للناس رسوال)(٣٥)،  لفظا ومعنى، نحو: (وأرسلناك 
أو  مجيعا)(٣٧)،  األرض  يف  من  (آلمن  نحو:  لصاحبها،  املؤكدة  أو  ضاحكا)(٣٦)، 
املؤكدة ملضمون مجلة مكونة من اسمني معرفتني جامدين، نحو: زيد أبوك عطوفا؛ 
التوقف عند كوهنا مؤكدة بجميع أقسامها؛ فقضية كوهنا مؤكدة  وهنا البد يل من 
للفعل وحتليل ذلك إىل مكونات اجلذر اللغوي لكل من احلدث يف اجلملة واحلال مما 
يمكن قبوله لكن ليس عىل اإلطالق؛ فالتوكيد باحلال أضاف معنى مل يكن موجودا 
س ملعنى جديد مبينا درجة أو نوع احلدث يف النص لو صح التعبري؛ فقوله  بل هو أسَّ
تعاىل: (رسوال ) يف النص السابق لو مل يرد الحتمل النص ألفاظا أخر ومن املتيقن 
أهنا ال حتمل الداللة التي أرادها اهللا تعاىل يف هذا املوضع وهكذا يف سائر األمثلة، 

إذن القول إهنا مؤكدة ليس دقيقا.
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احلال  النحوي، ومها فضال عن  التقسيم  للحال بحسب  آخران  نوعان  وهناك 
املفرد الوارد يف أعاله، احلال اجلملة، وشبه اجلملة(٣٨)، وللجملة التي تكون حاال 
يف الفكر النحوي رشوط(٣٩)، هي: أن تكون خربية غري إنشائية، وغري مصدرة بأداة 
نفي أو تنفيس، وأن تشتمل عىل رابط يربطها بصاحب احلال يف النص، وهو الضمري 

أو الواو أو كالمها معا.

أما احلال شبه اجلملة فهو أن يقع الظرف واملضاف إليه أو اجلار واملجرور موقع 
احلال، ومها يتعلقان عند النحاة بمحذوف وجوبا، تقديره: مستقرا، أو يستقر(٤٠)، 
عادهتم  عىل  جري  هو  بالطبع  التأويل  وهذا  السحاب،  بني  اهلالل  رأيت  نحو: 

بافرتاض متعلِّق يتعلق به اجلار واملجرور.

النص،  يف  تتعدد  أن  جيوز  احلال  أن  النحاة  ذكر  فقد  احلال  بتعدد  يتعلق  ما  أما 
وتعدد أصحاهبا  األحوال  تعددت  إن  بينهام  يفرق  وقد  متعدد  أو  واحد  وصاحبها 

فينسب كل منهام إىل ما يامثله يف سياق النص(٤١).

حذف احلال•

إذ  احلال؛  تتعلق بحذف  النحاة من تفصيالت  ما ذكره  املحور  سأبحث يف هذا 
احلال هو جواز حذفها وجواز ذكرها!!، وهذا  أن األصل يف  أهنم ذكروا  املالحظ 
األمر خالف األصل يف االستعامل والتواصل اللغوي إذ تؤدي امللفوظات وظائفها 
املراد منها يف سياق احلديث وال يتم االستغناء عن أي منها إال يف حاالت تدخل يف 
مفهوم التامسك النيص وحتديدا يف مفهوم االتساق(٤٢)، وحتى يف هذه احلاالت فإهنا 
داع؛  غري  من  اللفظ  تكرار  لعدم  مراعاة  حذفه  يسوغ  مما  سابقا  اللفظ  بذكر  ترتبط 
واحلال ليست مما ينطبق عليه هذا التوصيف اللساين إذ تذكر مرة واحدة وهي مؤسسة 
اصطدموا  املفضالت  من  أهنا  قرروا  أن  فبعد  القدماء  نحاتنا  أما  املقصود،  للمعنى 
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بحاالت اضطرهتم اىل القول إهنا ال جيوز أن حتذف فيها، منها(٤٣)، أن تكون جوابا، 
أو ان تنوب عن فعلها، أو عن اخلرب، أو الواقعة بعد نفي عاملها أو النهي عنه.

ويبدو يل أن مجيع األحوال السابقة كانت احلال فيها ويف غريها مقصوداً معناها، 
ربام  إذ  صحيح؛  العكس  بل  احلذف  جواز  واالصل  استثناء  اهنا  القول  يصح  وال 
يصح أن حتذف احلال وكام أسلفت بحسب مناهج اللسانيات النصية لكن األصل 

فيها هو الذكر وعدم احلذف.

مواضع احلال وأنواعها يف سورة يوسف •

بعد أن أرشت يف ما سبق إىل أهم ما نلحظه يف موضوع احلال من قضايا تتعلق 
انطالقا من  التي نص عليها املفرسون  ببحثه نحويا ولسانيا، سأخوض يف اآليات 
باحلال  وسأبدأ  يوسف،  سورة  يف  أحواال  تضمنت  اهنا  عىل  للنص  اللغوية  الرؤية 

املفرد ثم انتقل اىل بحث احلال اجلملة وشبه اجلملة.

احلال املفرد•

وهي .١ مفردة  فاحلال   ،(٤٤){ لُونَ قِ عْ تَ مْ  لَّكُ عَ لَ بِيًّا  رَ عَ آنًا  رْ قُ نَاهُ  لْ زَ أَنْ ا  تعاىل:{إِنَّ قال 
فيها،  العامل  هو  أنزل  والفعل  أنزلناه،  يف  (اهلاء)  الضمري  هو  وصاحبها  (قرآنا)، 

وجيوز أن تكون (عربيا) حال ثانية وجيوز أن تكون نعتا(٤٥).

مؤولة .٢ إهنا  وقيل  بضاعة،  فاحلال  ة}(٤٦)،  عَ بِضَٰ وهُ  ُّ أَرسَ {وَ تعاىل:  قال 
بـ(مبضوعة)(٤٧) وصاحبها اهلاء يف أرسوه، والعامل فيها هو الفعل نفسه.

افِظًا}، احلال حافظا، وصاحبها لفظ اجلاللة، والعامل .٣ ٌ حَ ريْ قال تعاىل: {فَاهللاَُّ خَ
أفعل التفضيل وأجاز بعضهم نصبها عىل التمييز(٤٨)

يلِ .٤ مْ  تُهُ أَيْ رَ رَ  مَ قَ الْ وَ سَ  مْ الشَّ وَ بًا  كَ وْ كَ  َ رشَ عَ دَ  أَحَ أَيْتُ  رَ {إِينِّ  تعاىل:  قال 
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رأيتهم  يف  الضمري(هم)  هو  وصاحبها  (ساجدين)،  هي  احلال   ،(٤٩){ ينَ دِ اجِ سَ
والعامل (رأ)، ورأ بعض املفرسين أهنا مفعول به ثان لرأ احللمية(٥٠).

خلصوا .٥ يف  الواو  وصاحبها  نجيا  فاحلال  يًّا}(٥١)،  نَجِ وا  لَصُ تعاىل:{خَ قال 
والفعل عامل فيها واحلال مفرد بنيَّ حال اجلمع(٥٢).

ا}(٥٣)، مجيعا حال والضمري يف (هبم) .٦ ِيعً ِمْ مجَ أْتِيَنِي هبِ ى اهللاَُّ أَن يَ سَ قال تعاىل: {عَ
صاحبها والعامل هو الفعل يأيت.

ا}(٥٤)، فبصريا حال وصاحبها الضمري املسترت يف يأيت، .٧ ريً أْتِ بَصِ قال تعاىل: { يَ
والفعل عامل فيها.

ا}، فـ(سجدا) حال منصوبة، وصاحبها الضمري .٨ دً جَّ هُ سُ وا لَ رُّ خَ قال تعاىل: {وَ
يف خروا والعامل هو الفعل نفسه.

يف .٩ الياء  وصاحبها  منصوبة  حال  فـ(مسلام)   ،(٥٥){ لِامً سْ مُ نِي  فَّ وَ تعاىل:{تَ قال 
. توفني أما العامل فهو الفعل  توفَّ

قال تعاىل: {بغتة}(٥٦)، حال مفردة وصاحبها الساعة، والعامل فيها الفعل تأيت..١٠

ملا  نتيجة  مفرداً  احلال  كان  تقدمت  التي  املباركات  اآليات  مجيع  يف  واملالحظ 
املفهوم  بيان  يف   أقو اإلفراد  بصيغة  وهو  اللفظ  فداللة  القرآين  السياق  يستلزمه 
واملراد مما لو كان مجلة أو شبه مجلة، فعىل سبيل املثال اآلية يف النقطة التاسعة تضمنت 
الدعاء بالوفاة عىل معتقد االسالم، ويف هذا النص داللة ال نصل إليها فيام لو كان 
والتغري  احلركة  عىل  داللة  من  اجلملة  صيغة  حتمله  ملا  نظرا  اجلملة؛  بصيغة  التعبري 
اجلملة  شبه  لتعلُّق  نظرا  اجلملة؛  شبه  بصيغة  وردت  إن  وكذلك  الثبات،  وعدم 
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ر بحسب التأويل النحوي اسام او فعال مما جيعله يدخل ضمن باب  بمحذوف يقدَّ
الشاهد والتي  فيام لو استقصينا مجيع اآليات حمل  اجلملة، وهذا األمر نجده ماثال 

وردت فيها احلال بصيغة اإلفراد.

احلال مجلة•

ووردت يف مواضع أخر احلال مجلة يف تنوع بني االسمية والفعلية، وهي فيام يأيت: 

(٥٧)، .١{ صبَةٌ عُ نَحنُ  وَ نَّا  مِ أَبِينَا   ٓ ٰ إِىلَ بُّ  أَحَ وهُ  أَخُ وَ فُ  يُوسُ لَ واْ  الُ قَ {إِذ  تعاىل:  قال 
فاحلال يف اآلية كان اجلملة االسمية ( ونحن عصبة)، وصاحب احلال الضمري املتصل 

)، والرابط هو الواو(٥٨). (نا) بحرف اجلر(من)، والعامل أفعل التفضيل (أحبُّ

}، فاحلال .٢ ونَ حُ نَٰصِ ۥ لَ هُ ا لَ إِنَّ فَ وَ ٰ يُوسُ ىلَ أمنَّا عَ الَكَ الَ تَ ا مَ انَ ٓأَبَ واْ يَٰ الُ قال تعاىل: {قَ
تأمنا،  يف  (نا)  املتصل  الضمري  وصاحبها  لناصحون)،  له  وإنا  اسمية(  مجلة  كان 

والرابط هو الواو والعامل هو الفعل (تأمن).

}(٥٩)، احلال مجلة .٣ ظُونَ َٰفِ ۥ حلَ هُ ا لَ إِنَّ لعَب وَ يَ رتَع وَ دا يَ نَا غَ عَ لهُ مَ قال تعاىل: {أَرسِ
اسمية، وصاحبها الضمري(نا)، والعامل هو الفعل (أرسل) والرابط هو الواو.

مجلة .٤ احلال   ،(٦٠){ لُونَ فِ غَٰ نهُ  عَ أَنتُم  وَ ئبُ  ٱلذِّ هُ  لَ أكُ يَ أَن  افُ  أَخَ {وَ تعاىل:  قال 
اسمية، وصاحبها هو الضمري املتصل يف تذهبوا، والعامل هو (تذهبوا) والرابط هو 

الواو والضمري(٦١).

}(٦٢)، فاحلال ورد .٥ ونَ ُ َٰرسِ إِذا خلَّ آ  إِنَّ صبَةٌ  نَحنُ عُ ئبُ وَ ٱلذِّ هُ  لَ أَكَ ئِن  قال تعاىل:{لَ
مجلة اسمية (ونحن عصبة)، وكان فيها الضمري املتصل يف قالوا هو صاحبها، الفعل 

(قال) هو العامل، والرابط هو الضمري والواو.



٣٧

أ.م.د.عيل عبد الوهاب عباس عيل الوردي

ضمري .٦ وصاحبها  اسمية،  مجلة  فاحلال   ،(٦٣){ ونَ رُ يَشعُ الَ  م  هُ {وَ تعاىل:  قال 
الغيبة يف تنبئنهم والعامل هو الفعل تنبئ.

فعلية، .٧ مجلة  كان  فاحلال   ،(٦٤){ ونَ بكُ يَ آء   شَ عِ م  أَبَاهُ ٓو  آءُ جَ {وَ تعاىل:  قال 
وصاحبها الواو يف جاءوا، والعامل هو الفعل جاء.

٨. ،{ ينَ دِ هِ ٱلزَّٰ نَ  مِ فِيهِ  انُواْ  كَ وَ ة  ودَ عدُ مَ مَ  هِ رَٰ دَ بَخس  نِ  بِثَمَ وهُ  َ رشَ {وَ تعاىل:  قال 
فاحلال هو اجلملة الفعلية (كانوا فيه من الزاهدين}، وصاحبها هو واو اجلامعة يف 

رشوه، والرابط هو الواو.

ا}، حال مجلة فعلية وصاحبها هو املفعول يف شغف، .٩ هَ فَ غَ قال تعاىل: { قَد شَ
والعامل هو الفعل تراود، والرابط هو الضمري.

وهو .١٠ صاحبها،  من  حال  الفعلية  فاجلملة  م}(٦٥)،  لَيهِ عَ أَقبَلُواْ  {وَ تعاىل:  قال 
الواو يف قالوا، والرابط هو الضمري والواو(٦٦).

الضمري .١١ هو  والرابط  اسمية  مجلة  احلال  يمكرون}(٦٧)،  تعاىل:{وهم  قال 
والواو، وصاحب احلال هو واو اجلامعة يف أمجعوا، والعامل هو الفعل أمجع.

الواو .١٢ هو  والرابط   اسمية،  مجلة  فاحلال   ،{ ونَ رُ يَشعُ الَ  م  هُ {وَ تعاىل:  قال 
والضمري، وصاحب احلال هو الضمري يف تأتيهم والعامل هو الفعل تأيت.

 أما احلال شبه اجلملة فقد ورد يف موضع واحد يف سورة يوسف وهو يف قوله •
واملجرور،  اجلار  من  مجلة  شبه  فاحلال   ،(٦٨){ ةٍ ريَ بَصِ  ٰ ىلَ عَ ٱهللاَِّ  إِىلَ  ٓواْ  {أَدعُ تعاىل: 
وصاحب احلال هو الضمري املسترت يف أدعو، والعامل هو الفعل أدعو، وجيوز أن 

يكون (أنا) بعد شبه اجلملة مبتدأ وشبه اجلملة خرب عنه مقدم(٦٩).
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اخلامتة:

- توقفت الدراسة عىل تفصيالت الدرس النحو بعيداً عن بعض األمثلة السقيمة 
أو البعيدة عن ذوق اللغة واملشكوك يف وثاقتها، فكانت دراسة املوضوعات اللغوية 

عىل نحو تطبيقي والسيام يف القرآن الكريم.

- إنَّ الرؤية اىل مفهومي العمدة والفضلة قد أمهلت املجرورات التي ال تقلّ 
املتكلم من خطابه إىل  التي يقصدها  الداللة  أمهية عن غريها من األلفاظ يف خلق 

املتلقي.

اإلقناعية  والسيام  اخلطاب  اسرتاتيجيات  فيه  تكاملت  القرآين  -اخلطاب 
والتوجيهية بناءً عىل جمموعة من العوامل أمهها اللغوية.

-إنَّ نصب احلال لتضمنه معنى الظرفية استعامليا فيام يبدو للباحث.

-باب احلال من أهم أبواب النحو التي عدها النحاة من الفضالت لكن البحث 
اثبت وعرب مجيع االمثلة والشواهد القرآنية استحالة قبول هذا االدعاء.

-الربط النحوي الذي يعد من أهم عنارص االتساق كان واضحاً عرب واو احلال 
التي تربط اجلملة احلالية بصاحبها، وقد حتذف أحيانا بحسب سياقات ورودها.

-وردت احلال يف سورة يوسف بأنواعها الثالثة، املفرد، واجلملة، وشبه اجلملة، 
وكان األبرز فيها ورود احلال من قبيل اجلملة بفرعيها الفعلية واالسمية، اما احلال 
اعتمد  القرآين  اخلطاب  أن  يل  ويبدو  يوسف،  سورة  يف  ورودا  أقل  فكانت  مفردة 
حكاية احلال بالصيغة الفعلية؛ ملا يف الفعل من داللة عىل احلدوث والزمن واحلركة 
انطلقت من رضورة  فثابتة وهي يف مجيع األحوال قد  أما صيغة االفراد  املستمرة، 
مراعاة املعنى الذي قصده النص املقدس سواء يف حال جميئها مفردة أو مجلة أو شبه 

مجلة بحسب ما حيمله كل نمط من داللة.
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-احلال شبه اجلملة ورد يف موضع واحد وذهب بعضهم اىل انه خرب مقدم أما 
املبتدأ فهو بعدها مؤخر لكن داللة النص واضحة عىل أهنا حكاية عن احلال وليست 

من اإلخبار.

سة وليست مؤكدة وهذا يؤكد ما  -األحوال املفردة يف سورة يوسف كلها مؤسِّ
(العمد) فجميع األلفاظ يف اخلطاب والسيام  تقل شأنا عام يسمى  أهنا ال  أراه من 

القرآين تؤدي داللتها يف النص.

-دراسة احلال تداوليا يف اخلطاب القرآين نستطيع عربها  استجالء مكنونات هذا 
النصوص  تقنيات واسرتاتيجيات يف  اخلطاب ومعرفة ما يمكن أن نقف عليه من 
ويمكن ان يمثل البحث منطلقا لدراسة أخر تقف تفصيال عىل الفروق التداولية 

بني أنامط احلال يف النص القرآين.
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هوامش البحث: 
١)لسان العرب(حول): ١٩٠/١١. 

٢)ينظر: تاج اللغة وصحاح العربية (حول): ١٦٧٩/٥. 
٣)أوضح املسالك: ٢٩٣/٢- ٢٩٤، وينظر: رشح ابن عقيل: ١/ ٥٦٨، والنحو الوايف: 

٣٣٨/٢
٤)رشح التسهيل: ٢/ ٣٢١. 

٥) ينظر: املصدر نفسه: الصفحة نفسها. 
٦) ينظر: املصدر نفسه: الصفحة نفسها. 

٧) ينظر: مهع اهلوامع: ٨/٤. 
٨)ينظر يف ذلك: الكتاب: ٣٧٠/١-٣٩١-٣٩٢، ورشح املفصل: ٢/ ٥٩-٦١- ٦٢، ورشح 
ابن عقيل: ٢/ ٢٤٦- ٢٤٧، وحاشية الصبان: ٢/ ٢٥٣- ٢٥٤-  الند: ٢٣٣، ورشح  قطر 

٢٥٥، ومهع اهلوامع: ٩/٤-١٠. 
٩)ينظر يف ذلك: رشح التسهيل: ٢/ ٣٢٤، وأوضح املسالك إىل الفية ابن مالك: ٢/ ٢٩٩. 

١٠)ينظر: أوضح املسالك إىل الفية ابن مالك: ٣٠٠/٢، ورشح الريض عىل الكافية: ٢/ ٣٢، 
وحاشية الصبان: ٢٥٥/٢. 

١١)رشح الريض عىل الكافية: ٢/ ٣٢. 
١٢) ينظر: أوضح املسالك: ٢/ ٢٩٧-٢٩٨- ٢٩٩، والنحو الوايف: ٢/ ٣٤٤. 

١٣) ينظر: رشح التسهيل: ٢/ ٣٢٤، وأوضح املسالك: ٢/ ٢٩٨- ٢٩٩. 
١٤) مريم: ١٧. 

١٥) األعراف: ١٤٢. 
١٦) األعراف: ٧٤. 
١٧)  اإلرساء: ٦١. 

 .٢٣٤ :وبل الصد ١٨) رشح قطر الند
١٩)ينظر: الوظائف الداللية للجملة العربية: ١٠٦. 

٢٠) ينظر يف ذلك: األحكام النحوية بني النحاة وعلامء الداللة: ٤١٢. 
٢١)ينظر يف ذلك: املدخل إىل علم اللغة: ٣٣٣. 

٢٢) ينظر يف ذلك: رشح التسهيل: ٢/ ٣٥٣. 
٢٣) ينظر: املصدر نفسه: ٢/ ٣٥٣- ٣٥٤، ومهع اهلوامع: ٨/٤. 
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٢٤) ينظر: اسرتاتيجيات اخلطاب: ٣٢٣. 
٢٥) ينظر: املصدر نفسه: ٤٤٦. 

٢٦)ينظر يف ذلك: الكتاب: ١/ ٣٦٠ -٣٦١- ٣٨٤، ٢/ ١١٤، وأوضح املسالك إىل ألفية ابن 
مالك: ٣٠٠/٢- ٣٠١. 

٢٧) ينظر: رشح املفصل: ٦٢/٢. 
٢٨) ينظر يف ذلك: الكتاب: ١١٤/٢، وحاشية الصبان: ٢/ ٢٥٥. 

٢٩) رشح الريض عىل الكافية: ٢/ ١٥، ويظهر يل أن االستاذ حممد محاسة عبد اللطيف قد اعتمد 
 .ره ليشمل أبوابا أخر مفهوم (مقيدات احلدث) بناء عىل ما اورده الريض ثم طوَّ

٣٠) ينظر يف ذلك: أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك: ٢/ ٣٠٨- ٣٠٩. 
٣١) ينظر: رشح عمدة احلافظ وعدة الالفظ: ٤٢٠. 

٣٢) رشح الريض عىل الكافية: ٢/ ١٦. 
٣٣) ينظر: أوضح املسالك: ٣٤٢/٢- ٣٤٦، ومهع اهلوامع: ٤/ ٣٩.ح  

٣٤) ينظر: أوضح املسالك: ٢/ ٣٤٢، والنحو الوايف: ٢/ ٣٤٠. 
٣٥) النساء: ٧٩
٣٦) النمل: ١٩. 
٣٧) يونس ٩٩. 

٣٨) ينظر: أوضح املسالك: ٢/ ٣٤٦. 
٣٩) ينظر: رشح التسهيل: ٢/ ٣٥٩- ٣٦٠، وأوضح املسالك: ٣٤٦/٢-  ٣٥٠. 

٤٠) ينظر: أوضح املسالك: ٢/ ٣٤٦. 
٤١) ينظر يف ذلك: أوضح املسالك: ٢/ ٣٣٥- ٣٤٠. 

٤٢) ينظر يف ذلك: لسانيات النص: ٢١. 
٤٣) ينظر: رشح التسهيل: ٢/ ٣٥٣، ومهع اهلوامع: ٤/ ٥٩. 

٤٤) يوسف: ٢. 
٤٥) ينظر: إعراب القرآن: ٢/ ٣٠٩، وتفسري القرطبي: ٩/ ٧٩، وذهب الطربيس إىل جواز 

نصب قرآنا عىل البدلية من اهلاء يف أنزلناه، ينظر: جممع البيان: ٣٩٦/٥. 
٤٦) يوسف: ١٩. 

٤٧) ينظر: إعراب القرآن للنحاس: ٢/ ٣١٩. 
٤٨) ينظر: البحر املحيط: ٥/ ٣٢٢، وجممع البيان: ٥/ ٤٧٧. 
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٤٩) يوسف: ٤. 
٥٠) ينظر: روح املعاين يف تفسري القرآن: ٤/ ١٧٩. 

٥١) يوسف: ٨٠. 
٥٢) ينظر: إعراب القرآن للنحاس: ٢/ ٣٤٠، واملوسوعة القرآنية: ٣/ ٤١٤. 

٥٣) يوسف: ٨٣. 
٥٤) يوسف: ٩٣. 

٥٥) يوسف: ١٠١
٥٦) يوسف: ١٠٧. 

٥٧) يوسف: ٨. 
٥٨) ينظر: معجم إعراب ألفاظ القرآن: ٣٠٣. 

٥٩) يوسف: ١٢
٦٠) يوسف: ١٣. 

٦١) ينظر: معجم إعراب الفاظ القرآن: ٣٠٤. 
٦٢) يوسف: ١٤. 
٦٣) يوسف: ١٥. 
٦٤) يوسف: ١٦. 
٦٥) يوسف: ٧١. 

٦٦) ينظر: معجم إعراب الفاظ القرآن: ٣١٤. 
٦٧) يوسف: ١٠٢. 
٦٨) يوسف: ١٠٨. 

٦٩) ينظر: الكشاف: ٥٣٢.
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قائمة املصادر واملراجع: 
القرآن الكريم

م. .١  ٢٠١١ هـ-   ١٤٣٢ دليلة.  مزوز، 
الداللة:  النحاة وعلماء  بين  النحوية  األحكام 

إربد – األردن:  عالم الكتب الحديث. ط١.
الهادي بن ظافر. ٢٠٠٤م..٢ الشهري، عبد 

لغوية  مقاربة  الخطاب:  استراتيجيات 
تداولية، بيروت- لبنان : دار الكتاب الجديد 

المتحدة، ط١. 
النحاس، أبو جعفر (ت٣٣٨هـ). ١٩٨٨م..٣

 ، زاهد،  غازي  زهير  القرآن.تحقيق  إعراب 
القاهرة: مكتبة النهضة العربية. ط٣. 

ابن .٤ الله،  عبد  محمد  أبي  األنصاري، 
إلى  المسالك  أوضح  ٧٦١هـ).  هشام(ت 
المكتبة  منشورات  بيروت:  مالك.  ابن  ألفية 

العصرية. د.ت.
(ت٧٠٤هـ). .٥ حيان  أبو  األندلسي، 

مطبعة  مصر:  المحيط.  ١٣٢٨هـ.البحر 
السعادة. ط١.

اد .٦ حمَّ بن  إسماعيل  الجوهري، 
وصحاح  اللغة  ١٩٩٠م.تاج  (ت٣٩٣هـ). 
عطَّار.  الغفور  عبد  أحمد  تحقيق  العربية. 

بيروت، لبنان: ط٤. دار العلم للماليين.
٧.٦١٧ (ت  أحمد.  بن  محمد  القرطبي، 

سالم  تحقيق  القرطبي.  ٢٠٠٠م.تفسير  هـ). 
مصطفى البدري. بيروت. ط١. 

(ت١٢٠٦هـ). .٨ علي  بن  محمد  الصبان، 
بان على شرح األشموني  ٢٠٠٤م. حاشية الصَّ

الشواهد  شرح  ومعه  مالك  ابن  ألفية  على 
القاهرة:  الجميل.  بن  محمد  تحقيق  للعيني: 

فا. ط١.  مكتبة الصَّ
الدين(ت١٢٧٠هـ). .٩ شهاب  اآللوسي،

القرآن.  تفسير  في  المعاني  ١٩٧٨م.روح 
بيروت. دار الفكر. 

(ت٧٦٩هـ). .١٠ الله  عبد  عقيل،  بن 
٢٠٠٢م.شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: 
ابن  شرح  بتحقيق  الجليل  منحة  كتاب  ومعه 
عقيل لمحمد محيي الدين عبد الدين. لبنان. 

عبد .١١ بن  محمد  الدين  جمال  مالك،  ابن 
التَّسهيل. ١٩٩٠م.شرح  (ت٦٧٢هـ).  الله 

بدوي  محمد  السيد.  الرحمن  عبد  تحقيق 
للطباعة  هجر  مصر:  الجيزة، المختون. 

والنشر والتوزيع.ط١. 
ضي .١٢ الرَّ الحسن  بن  محمد  اإلستراباذي، 

على  ضي  الرَّ ١٤٢٦هـ.شرح  (ت٦٨٦هـ). 
عمر.  حسن  يوسف  وتعليق  تصحيح  الكافية. 
ادق للطباعة والنشر. ط٢.  طهران: مؤسسة الصَّ

محمد .١٣ الدين  جمال  مالك،  بن 
الحافظ  عمدة  ١٩٧٧م.شرح  (ت٦٧٢هـ). 
الرحمن  عبد  عدنان  تحقيق  الالفظ.  وعدة 

الدوري. بغداد:مطبعة العاني.
الله بن هشام .١٤ أبو محمد عبد  األنصاري، 

وبل   الند قطر  .٢٠٠٩م.شرح  (ت٧٦١هـ) 
عبد  الدين  محيي  محمد   : تحقيق   .الصد
الحميد. القاهرة: دار الطالئع للنشر والتوزيع.

بن يعيش، موفق الدين (ت٦٤٦هـ) شرح .١٥
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ل. بيروت:عالم الكتب. د.ت. المفصَّ
(ت: .١٦ قنبر.  بن  عثمان  بن  عمرو  سيبويه، 

تحقيق:عبد  .الكتاب.  م   ١٩٨٨ ١٨٠هـ). 
مكتبة   : القاهرة  هارون  محمد  السالم 

الخانجي. ط٣ . 
عمر .١٧ بن  محمود  الله  جار  الزمخشري،  

تحقيق:  ٢٠٠٩م.الكشاف.  (ت٥٣٨هـ). 
خليل مأمون. بيروت: دار المعرفة . ط١.

محمد .١٨ الدين  جمال  منظور،  ابن 
العرب.  لسان  مكرم(ت٧١١هـ).   بن 

بيروت،لبنان: دار صادر. د.ت.
خطابي، محمد. ٢٠٠٦.لسانيات النص. .١٩

الثقافي  المركز  المغرب:  البيضاء،  الدار 
العربي. بيروت، لبنان: ط٢.

الطبرسي، ابو علي. ١٩٧٠م. مجمع البيان. .٢٠
للمجمع  التابع  والدراسات  البحوث  مركز 
العالمي للتقريب بين المذاهب االسالمية. ط٦.

الزبيدي، ابو بكر.١٩٩١م. مختصر العين..٢١
تحقيق صالح الفرطوسي. العراق. ط١. 

المدخل .٢٢  .٢٠١٠ حسن.  سعيد  بحيري، 
القاهرة:  ديتربونتج.   – كارل  اللغة:  علم  إلى 

مؤسسة المختار للنشر والتوزيع. ط٢. 
د.ت. .٢٣ شاهين.  الصبور  وعبد  إبراهيم، 

مصر. الموسوعة القرآنية: دار سجل العرب 
الوافي. .٢٤ النحو  د.ت.  عباس.  حسن، 

إيران: قم.
(ت٩١١هـ). .٢٥ الدين  جالل  السيوطي، 

جمع  شرح  في  الهوامع  همع  ١٩٩٢م. 
سالم  العال  عبد  وشرح  تحقيق  الجوامع: 
للطباعة  الرسالة  سة  مؤسَّ بيروت:  مكرم. 

والنشر والتوزيع.
٢٦. . م.   ٢٠٠٧ رزق.  محمد  شعير، 

الوظائف الداللية للجملة العربية. تقديم عبده 
الراجحي. القاهرة: مكتبة اآلداب. ط١.




