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مدخل يف ما ينبغي مراعاته للنظر يف داللة اجلملة

 .1عله اللغة مذخال يف فَه اليص الكرآىٕ
 .2املفردة الكرآىٔة ّاسعة الذاللة
 .3العالقة بني ادتنل ّالعالقة بني املفردات
 .4اليحْ ميطلل الذراسة البالغٔة
 .5االلتئاو بني ادتنل ٓهشفُ عله اليظه
 .6عله املعاىٕ
 .7أٍنٔة املعيى يف حتذٓذ معامل ادتنلة االعرتاضٔة
 .8الفصل ّالْصل ّالعالقات بني ادتنل
 .9أسباب اليزّل ّ تْجُٔ معاىٕ ادتنل
.11

الياسخ ّامليشْخ

.11

عله املياسبات

.12

مشْلٔة عله املياسبة

.13

البحث يف املياسبة حبث تهاملٕ

.14

االعرتاض ّاختالف مْقعُ

.15

االعرتاض ّفهرة االقتصاص

.16

رؤٓة العامل

الباب األّل يف مفَْو ادتنلة

العربٔة ّأقشامَا.

الفصـل األّل :يف مفَْو ادتنلة.
املبحث األّل :لغة ّاصطالحا
املبحث الثاىٕ :ادتنلة االمسٔة ّالفعلٔة ّالظرفٔة ّالشرطٔة
املبحث الثالث :ادتنلة اليت هلا حمل ّاليت لٔص هلا حمل
الفصل الثاىٕ :أقشاو ادتنل اليت ال حمل هلا
املبحث األّل :االبتذائٔة ّاالستئيافٔة
املبحث الثاىٕ :التفشريٓة
املبحث الثالث :اليت يف جْاب الكشه
املبحث الرابع :اليت يف جْاب الشرط
املبحث اخلامص :مجلة الصلة
املبحث الشادض :التابعة ملا ال حمل لُ
الفصل الثالث :ادتنلة االعرتاضٔة
املبحث األّل :تعرٓفَا لغة ّاصطالحا
املبحث الثاىٕ :الفرّم بني االعرتاض ّغريِ مً املصطلحات
املبحث الثالث :ما ختتص بُ ادتنلة االعرتاضٔة
املبحث الرابع :أحرف االعرتاض
املبحث اخلامص :املعرتض بُ
املبحث الشادض :أغراض االعرتاض ّمعاىُٔ

الباب الثاىٕ :داللة ادتنلة االعرتاضٔة يف الكرآٌ الهرٓه
الفصـل األّل :االعرتاض بني عياصر ادتنلة الْاحذة
املبحث األّل :االعرتاض بني عياصر ادتنلة الفعلٔة
املبحث الثاىٕ :االعرتاض بني عياصر ادتنلة االمسٔة
املبحث الثالث :االعرتاض بني رنين الشرط ّالكشه
املبحث الرابع :االعرتاض بني التْابع
الفصل الثاىٕ :االعرتاض بني مجلتني مشتكلتني
املبحث األّل :االعرتاض بني مجلتني الثاىٔة ميَنا مؤنِذة
املبحث الثاىٕ :االعرتاض بني مجلتني الثاىٔة ميَنا مبِٔية
املبحث الثالث :االعرتاض بني مجلتني الثاىٔة ميَنا بذلٔة
املبحث الرابع :االعرتاض بني مجلتني الثاىٔة ميَنا مشتأىفة
املبحث اخلامص :االعرتاض بني مجلتني بٔيَنا عالقة سببٔة
املبحث الشادض :االعرتاض بني مجلتني متعاطفتني
املبحث الشابع :االعرتاض يف آخر الهالو
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مدخل يف ما ينبغي مراعاته للنظر يف داللة اجلملة

يدذم :في يب ينبغي يراعبته نهنظر في دالنت انجًهت

 _ 1ركش انشاعثً كخٍشا يٍ انضٕاتظ فً انفٓى ٔاالعتُثاط ،حى يخم نزنك تغٕسج انثمشج ،فً كَٕٓا َظا ٔاصذا ،حى اَتمم ئنى تضهٍم عٕسج انًإيٌُٕ،
نٍظم ئنى لاػذج ستظ انًكً تانًذًَ أحُاء انفٓى ،ألٌ انًكً عاتك ػهى انًذًَٔ ،ألٌ انًذًَ يثًُ ػهٍّٔ ،كزنك انًكً تؼضّ يغ تؼضٔ ،انًذًَ
تؼضّ يغ تؼض ،فانًتأخش فً انُضٔل يثًُ ػهى انًتمذؤ ،أٔل شاْذ ػهى رنك أطم انششٌؼح ،فآَا راءخ يتًًح نًكاسو األخالقٔ ،يظهضح نًا
أفغذ لثم يٍ يهح ئتشاٍْى ػهٍّ انغالوٌُ .ظش :انًٕافماخ ،انشاعثً ،د4ص.666

مدخل يف ما ينبغي مراعاته للنظر يف داللة اجلملة

.1عهى انهغت يدذال في فهى اننض انقرآني

1

_ ٌُظش ػهى عثٍم انًخال :انثشْاٌ فً ػهٕو انمشآٌ ،تذس انذٌٍ انضسكشً ،تش :يضًذ أتٕ انفضم ئتشاٍْى ،د6ص.707

مدخل يف ما ينبغي مراعاته للنظر يف داللة اجلملة

1
2

_ انًفشداخ فً غشٌة انمشآٌ ،انشاغة األطفٓاًَ ،تش :يضًذ خهٍم ػٍتاًَ ،ص.70
_ تفغٍش انكشاف ،انضيخششي ،د7ص.68

مدخل يف ما ينبغي مراعاته للنظر يف داللة اجلملة

1
2

_ ئػزاص انمشآٌ  ،أتٕ تكش تٍ انغٍة انثالالًَ ،تش :أصًذ طمش ،ص.784
_ انكشاف ،انضيخششي ،د6ص.706

مدخل يف ما ينبغي مراعاته للنظر يف داللة اجلملة

.2انًفردة انقرآنيت واسعت اندالنت

1
2

_ انًظذس َفغّ ،د3ص.88
_ انًضشس انٕرٍض فً تفغٍش كتاب اهلل انؼضٌض ،أتٕ يضًذ ػثذ انضك تٍ ػغٍح األَذنغً ،تش ٔتؼهٍك :انشصانح انفاسٔق ٔآخشٌٍ ،د7ص.45

مدخل يف ما ينبغي مراعاته للنظر يف داللة اجلملة
    
              

 انعالقت بين انجًم وانعالقت بين انًفرداث.3

.676ص3 د، انضيخششي،_ تفغٍش انكشاف
.667 ص، يضًذ يضًذ أتٕ يٕعى،_ دالالخ انتشاكٍة دساعح تالغٍح

1
2

مدخل يف ما ينبغي مراعاته للنظر يف داللة اجلملة

1
2

3

_ عٍأتً انضذٌج ػهى يظغهش سؤٌح انؼانى تؼذ لهٍم.
_ ئػزاص انمشآٌ  ،أتٕ تكش انثالالًَ ،تش :انغٍذ أصًذ طمش ،ص.606
ٌُٔظش فً ششس ْزِ انفكشج :اإلػزاص انثالغً دساعح تضهٍهٍح نتشاث أْم انؼهى ،يضًذ أتٕ يٕعى ،صٔ 673يا تؼذْا.
_ أٔالد ػَهَح :أتُاء سرم ٔاصذ يٍ أيٓاخ شتى.

مدخل يف ما ينبغي مراعاته للنظر يف داللة اجلملة

1
2

_ انثٍاٌ ٔانتثٍٍٍ ،أتٕ ػخًاٌ ػًشٔ تٍ تضش انزاصظ خ ْ655ـ ،تش ٔششس :يضًذ ػثذ انغالو ْاسٌٔ ،د7ص.66
_ دالالخ انتشاكٍة دساعح تالغٍح ،يضًذ أتٕ يٕعى ،ص.676

مدخل يف ما ينبغي مراعاته للنظر يف داللة اجلملة

 .4اننحى ينطهق اندراست انبالغيت

 5ـ االنتئبو بين انجًم يكشفه عهى اننظى

1

_ انثالغح انمشآٍَح فً تفغٍش انضيخششي ،يضًذ أتٕ يٕعى ،ص.789

مدخل يف ما ينبغي مراعاته للنظر يف داللة اجلملة
          
           

   

       

 ـ عهى انًعبني6

.395ص3د، انضيخششي،_ تفغٍش انكشاف

1

مدخل يف ما ينبغي مراعاته للنظر يف داللة اجلملة

  
    
       
   
 

   
 
   
   
      
    

                 


.7657 ص،_ انًضشس انٕرٍض فً تفغٍش انكتاب انؼضٌض
.63ص3 د، انضيخششي،_ تفغٍش انكشاف
.666ص6 د،ٌ أتٕ صٍا، انثضش انًضٍظ:ٌُٔظش

1
2

مدخل يف ما ينبغي مراعاته للنظر يف داللة اجلملة

 أهًيت انًعنى في تحديد يعبنى انجًهت االعتراضيت.7



    
 
 
   
 
 
     
  
  
  
  
  
  
   
  
   
  
    
 







 
 
   
 
 
        
  
   

              


.73ص7 د، ػثذ انضًٍذ ُْذأي: تش،ًًٍُ ٌضً تٍ صًضج انؼهٕي ان، _ انغشاص1
.636ص6 د، انضيخششي، _ تفغٍش انكشاف2
.373ص74 د،ً ػثذ انًضغٍ تٍ تشك: تش، اتٍ رشٌش انغثشي،ٌ _ رايغ انثٍاٌ فً تأٌٔم آي انمشآ3

مدخل يف ما ينبغي مراعاته للنظر يف داللة اجلملة

 .8انفظم وانىطم وانعالقبث بين انجًم

1

_ اإلٌضاس فً ػهٕو انثالغح ،انخغٍة انمضًٌُٔ ،ص.749

مدخل يف ما ينبغي مراعاته للنظر يف داللة اجلملة

 .9أسببة اننزول وتىجيه يعبني انجًم

مدخل يف ما ينبغي مراعاته للنظر يف داللة اجلملة

1
2
3

_ ششس يمذيح فً أطٕل انتفغٍش التٍ تًٍٍح ،يغاػذ تٍ يغهى انغٍاس ،ص.67
_ انًشرغ َفغّ ،ص.67
_ انثشْاٌ فً ػهٕو انمشآٌ ،تذس انذٌٍ يضًذ تٍ ػثذ اهلل انضسكشً ،تش :يضًذ أتٕ انفضم ئتشاٍْى ،د7ص.39

مدخل يف ما ينبغي مراعاته للنظر يف داللة اجلملة

         

    

 

     

 _ 1انًٕافماخ ،أتٕ ئعضاق انشاعثً ،د 4ص.747
ٌ _ 2مٕل اتٍ ػاشٕسٔ " :ال ٌغتمٍى أٌ ٌكٌٕ لٕنّ ( :نٍظ نك يٍ األيش شًء ) ،يتؼهما تأصٕال ٌٕو أصذ ،ألٌ عٍاق انكالو ٌُثٕ ػُّٔ ،صال انًششكٍٍ
ٌٕو أصذ ال ٌُاعثّ لٕنّ ( :نٍمغغ عشفا يٍ انزٌٍ كفشٔا ) ،ئنى لٕنّ ( :خائثٍٍ ).
ٌُظش :انتضشٌش ٔانتٌُٕش ،اتٍ ػاشٕس ،د4ص.87

مدخل يف ما ينبغي مراعاته للنظر يف داللة اجلملة

1

_ تفغٍش انتضشٌش ٔانتٌُٕش ،اتٍ ػاشٕس ،د4ص.79

مدخل يف ما ينبغي مراعاته للنظر يف داللة اجلملة

 _ 1رايغ انثٍاٌ ػٍ تأٌٔم آي انمشآٌ ،اتٍ رشٌش ،تش :ػثذ انًضغٍ انتشكً ،د6ص.43-46
ٌُ _ 2ظش :تفغٍش انًُاس ،سشٍذ سضا ،د4صٔ 778يا تؼذْا.
_ 3تفغٍش انماعًً انًغًى يضاعٍ انتأٌٔم  ،يضًذ رًال انذٌٍ انماعًً خْ7974ـٔ ،لف ػهى عثؼّ ٔتظضٍضّ :يضًذ فإاد ػثذ انثالً ،د7ص.69

مدخل يف ما ينبغي مراعاته للنظر يف داللة اجلملة

 .11اننبسد وانًنسىخ

1

_ ٌُظش :انًكً ٔانًذًَ فً انمشآٌ انكشٌى ،يضًذ تٍ ػثذ انشصًٍ انشاٌغ ،صٔ 66يا تؼذْا.

مدخل يف ما ينبغي مراعاته للنظر يف داللة اجلملة

1
2
3

_ سٔس انًؼاًَ ،اَنٕعً ،د74ص.637
_ انًٕافماخ ،انشاعثً ،د3ص .346 -345
_ يضاعٍ انتأٌٔم ،يضًذ رًال انذٌٍ انماعًً ،د7ص.34

مدخل يف ما ينبغي مراعاته للنظر يف داللة اجلملة

 .11عهى انًنبسببث

1
2

_ َظى انذسس فً تُاعة اٌَاخ ٔانغٕس ،تشْاٌ انذٌٍ انثماػً ،د7ص.6
_ أشاس ئنى رنك انذكتٕس يضًذ أتٕ يٕعى فً كتاتّ  :يشارؼاخ فً أطٕل انذسط انثالغً ،يضًذ يضًذ أتٕ يٕعى ،ص.798
ٌُٔظش كزنك :تمشٌة يُٓاد انثهغاء نضاصو انمشعارًُ خ ْ684ـ ،يضًذ أتٕ يٕعى ،صٍج ششس األفكاس انٕاسدج فً كتاب صاصو انمشعارًُ .

مدخل يف ما ينبغي مراعاته للنظر يف داللة اجلملة

1
2

_ دالئم اإلػزاص ،ػثذ انماْش انزشراًَ ،تش :يضًٕد يضًذ شاكش ،ص.39
_ َظى انذسس فً تُاعة اٌَاخ ٔانغٕس ،تشْاٌ انذٌٍ انثماػً ،د7ص.7

مدخل يف ما ينبغي مراعاته للنظر يف داللة اجلملة

1

_ يشارؼاخ فً أطٕل انذسط انثالغً ،يضًذ يضًذ أتٕ يٕعى ،ص.685

مدخل يف ما ينبغي مراعاته للنظر يف داللة اجلملة

 .12شًىنيت عهى انًنبسبت

1
2

_ يشارؼاخ فً أطٕل انذسط انثالغً ،يضًذ يضًذ أتٕ يٕعى ،ص.696
_ انخظائض ،أتٕ انفتش ػخًاٌ اتٍ رًُ ،تش :يضًذ ػهً انُزاس ،د7ص.347

مدخل يف ما ينبغي مراعاته للنظر يف داللة اجلملة

1
2

_ يشارؼاخ فً أطٕل انذسط انثالغً ،يضًذ يضًذ أتٕ يٕعى ،ص.694
_ انًظذس َفغّ .ص.695

مدخل يف ما ينبغي مراعاته للنظر يف داللة اجلملة

 .13انبحث في انًنبسبت بحث تكبيهي

 .14االعتراع واذتال

1

_ انًظذس انغاتك ،ص.693-696

يىقعه

مدخل يف ما ينبغي مراعاته للنظر يف داللة اجلملة

 .15االعتراع وفكرة االقتظبص

1

_ انظاصثً فً فمّ انهغح انؼشتٍح ٔيغائهٓا ٔعٍُ انؼشب فً كاليٓا ،اتٍ فاسط ،ػهك ػهٍّ :أصًذ صغٍ تغذ ،ص.787
ٌُٔظش :انثشْاٌ فً ػهٕو انمشآٌ ،تذس انذٌٍ انضسكشً ،تش :يضًذ أتٕ انفضم ئتشاٍْى ،د3ص .788فمذ أػاد عشس ْزِ انفكشج
فً انُٕع انغاتغ ٔاألستؼٍٍ يٍ ػهٕو انمشآٌ ْٕٔ :أعانٍة انمشآٌ ٔفَُّٕ.

مدخل يف ما ينبغي مراعاته للنظر يف داللة اجلملة

 .16رؤيت انعبنى

1

_ يشارؼاخ فً أطٕل انذسط انثالغً ،يضًذ أتٕ يٕعى ،ص.307

مدخل يف ما ينبغي مراعاته للنظر يف داللة اجلملة

1

_ اهلل ٔاإلَغاٌ فً انمشآٌ ػهى دالنح انشؤٌح انمشآٍَح نهؼانى ،تٕشٍٍٓكٕ ئٌضٔتغٕ ،تشرًحْ :الل يضًذ رٓاد ،ص.34

مدخل يف ما ينبغي مراعاته للنظر يف داللة اجلملة

1

_ فً ظالل انمشآٌ ،عٍذ لغة ،د6ص.7004

مدخل يف ما ينبغي مراعاته للنظر يف داللة اجلملة

     
         

     
  

،ٍٍ يزًٕػح يٍ انًإنف، انتفغٍش انًٕضٕػً نغٕس انمشآٌ انكشٌى:ٍ َمال ػ،60 ص،ًَ ئتشاٍْى انكٍال، تظٕس األنٍْٕح كًا تؼشضّ عٕسج األَؼاو- 1
697ص6د
.7009ص6 د، عٍذ لغة،ٌ _ فً ظالل انمشآ2

مدخل يف ما ينبغي مراعاته للنظر يف داللة اجلملة

1

_ انثالغح انؼانٍح فً آٌح انًذٌُح ،عؼٍذ أصًذ رًؼح ،ص.77

الباب األول :يف مفهوم اجلنلة العربية وأقسامها

الباب األول :فً هفهىم الجولت العربٍت وأقساهها

الفصل األول :فً هفهىم الجولت
الوبحث األول :هفهىم الجولت لغت واصطالحا
الوعنى اللغىي:

         

الوعنى االصطالحً:

ٌصأ ٚوصطمح اجلىمٔ ٛتطٕزٓ
ُٚ _ 1ظش :يمٕياخ انجًهح انعشتٛح ،عه ٙأتٕ انًكاسو ،ؿ.81
 _ 2نغاٌ انعشب ،اتٍ يُظٕس ،ؿ.616
 _ 3انًفشداخ ف ٙغشٚة انمشآٌ ،انشاغة األففٓاَ ،ٙذخ :يذًذ خهٛم عٛراَ ،ٙؿ.801

الباب األول :يف مفهوم اجلنلة العربية وأقسامها

 _ 1يعجى األدتاءٚ ،الٕخ انذًٕ٘88 ،ؿ.47
 _ 2كراب عٛثٕ8 ،ّٚؿ.23
 _ 3انًمرضة ،يذًذ تٍ ٚضٚذ انًثشد ،ذخ :عثذ انخانك عضًٛح ،ض7ؿ.832
 _ 4انًقذس انغاتك ،ض7ؿ.831

الباب األول :يف مفهوم اجلنلة العربية وأقسامها

 _ 1انخقائـ ،اتٍ جُ8 ،ٙؿ.84
 _ 2انًقذس َفغّ ،ؿ.23
 _ 3دالئم اإلعجاص ،عثذ انماْش انجشجاَ ،ٙؿ.1
 _ 4انًفقم ،انضيخؾش٘ ،ؿ.4
 _ 5انُذٕ انٕاف ،ٙعثاط دغٍ8 ،ؿ.6

الباب األول :يف مفهوم اجلنلة العربية وأقسامها

 _ 1ؽشح انكافٛح ف ٙانُذٕ التٍ انذاجة ،سض ٙانذ ٍٚاألعرشاتار٘8 ،ؿ.4
 _ 2انًقذس انغاتك ،ض8ؿ.1
_ 3ؽشح ذغٓ ٛم انفٕائذ ٔذكًٛم انًمافذ ،اتٍ يانك ،ذذمٛك :عثذ انشدًٍ انغٛذ ٔيذًذ تذٔ٘ انًخرٌٕ ،ح8ؿ.2
 _ 4انًقذس َفغّ ،ض8ؿ.1

الباب األول :يف مفهوم اجلنلة العربية وأقسامها

 _ 1يغُ ٙانهثٛة ،اتٍ ْؾاو ،ذخ :يذًذ يذ ٙانذ ٍٚعثذ انذًٛذ3 ،ؿ.73
ًْ _ 2ع انٕٓايع ،انغٕٛع8 ،ٙؿ.82-83

الباب األول :يف مفهوم اجلنلة العربية وأقسامها

أقن وا تتألف وٍْ اجلىمٛ

 _ 1تُاء انجًهح انعشتٛح ،يذًذ دًاعح عثذ انهغٛف ،ؿ.27
 _ 2ؽشح انكافٛح ،سض ٙانذ ٍٚاألعرشاتار٘ ،ض8ؿ.1

الباب األول :يف مفهوم اجلنلة العربية وأقسامها

أشلاه العالقات احلاصم ٛداخن اجلىمٛ

عٍد عبد الكاِس

الباب األول :يف مفهوم اجلنلة العربية وأقسامها

 _ 1دالئم اإلعجاص ،عثذ انماْش انجشجاَ ،ٙذذمٛك :يذًٕد ؽاكش،ؿ.1-7

الباب األول :يف مفهوم اجلنلة العربية وأقسامها

 _ 1دالئم اإلعجاص ،انجشجاَ،ٙؿ.6-1

الباب األول :يف مفهوم اجلنلة العربية وأقسامها

عٍد ابَ ِصاً

الباب األول :يف مفهوم اجلنلة العربية وأقسامها

 _ 1لغش انُذٖ ٔتم انقذٖ ،اتٍ ْؾاو ،ذخ :يذًذ يذ ٙانذ ٍٚعثذ انذًٛذ ،ؿ . 10

الباب األول :يف مفهوم اجلنلة العربية وأقسامها

الوبحث الثانً :الجولت االمسوٍت والفعلٍت والظرفٍت والشرطٍت

 _ 1كؾاف افغالداخ انفٌُٕ ،انرٓإَ٘ ،ض8ؿ.310_371

الباب األول :يف مفهوم اجلنلة العربية وأقسامها

الجولت االمسوٍت والفعلٍت

  

   
       
 
   
 
  
 

   

  
  
       
   
  
 

      

 _ 1أفٕل ذذهٛم انخغاب ف ٙانُظشٚح انُذٕٚح انعشتٛح ذأعٛظ َذٕ انُـ ،يذًذ انؾأػ ،ض8ؿ.391
 _ 2يغُ ٙانهثٛة عٍ كرة األعاسٚة ،اتٍ ْؾاو ،ض3ؿ.722
 _ 3يغُ ٙانهثٛة عٍ كرة األعاسٚة ،اتٍ ْؾاو ،ض3ؿ.727
 _ 4انجًهح انعشتٛح ذأنٛفٓا ٔألغايٓا ،فاضم فانخ انغايشائ ،ٙؿ.811

 

  
    
 


الباب األول :يف مفهوم اجلنلة العربية وأقسامها

 _ 1انرغٕس انُذٕ٘ نهغح انعشتٛح ،تشجغرشاعش ،أخشجّ ٔعهك عه ّٛانذكرٕس سيضاٌ عثذ انرٕاب ،ؿ.831
 _ 2انجًهح انعشتٛح ،ذأنٛفٓا ٔالغايٓا ،فاضم فانخ انغايشائ ،ٙؿ.819

الباب األول :يف مفهوم اجلنلة العربية وأقسامها

اجلىم ٛالظسفٗٛ

 _ 1يغُ ٙانهثٛة ،اتٍ ْؾاو ،ض3ؿ.722
 _ 2ؽشح انًفقم ،اتٍ ٚعٛؼ ،ض8ؿ.11
 _ 3انجًهح انعشتٛح ذأنٛفٓا ٔألغايٓا ،فاضم فانخ انغايشائ ،ٙؿ.860

الباب األول :يف مفهوم اجلنلة العربية وأقسامها

اجلىم ٛالصسطٗٛ

 _ 1ؽشح انًفقم ،اتٍ ٚعٛؼ ،ض8ؿ.11
 _ 2يغُ ٙانهثٛة ،اتٍ ْؾاو ،ض3ؿ.722

الباب األول :يف مفهوم اجلنلة العربية وأقسامها

 _ 1ؽشح انًفقم ،اتٍ ٚعٛؼ ،ض8ؿ.11

 يف مفهوم اجلنلة العربية وأقسامها:الباب األول

ٛٗ ٔاالمسٛٗ الفعمٛ اجلىمٛدالل

    

        

  
 

الباب األول :يف مفهوم اجلنلة العربية وأقسامها

 _ 1انثشْاٌ ف ٙعهٕو انمشآٌ ،تذس انذ ٍٚانضسكؾ ،ٙذذمٛك :يذًذ أتٕ انفضم إتشاْٛى ،ض7ؿ.77
 _ 2انكهٛاخ يعجى ف ٙانًقغهذ اخ ٔانفشٔق انهغٕٚح .أتٕ انثماء إٔٚب تٍ يٕعٗ انكفٕ٘ .دممّ :عذَاٌ دسٔٚؼ ٔيذًذ انًقش٘ ،ؿ.278
 _ 3انجًهح انعشتٛح ذأنٛفٓا ٔألغايٓا ،فاضم فانخ انغايشائ ،ٙؿ.836
 _ 4يعاَ ٙانُذٕ ،فاضم فانخ انغايشائ ،ٙض8ؿ.86

 يف مفهوم اجلنلة العربية وأقسامها:الباب األول

ٛوَ اضتعىاالت الفعن ٔاالضي يف اجلىم

            

       

           
 

.76ؿ7 ض،ىْٛك أتٕ انفضم إتشاٛ ذذم،ٙ انضسكؾ،ٌ _ انثشْا1
.867 ؿ،ٙ فاضم فانخ انغايشائ،فٓا ٔألغايٓاٛح ذأنٛ _ انجًهح انعشت2

 يف مفهوم اجلنلة العربية وأقسامها:الباب األول

   
             

        

.71ؿ7 ض،ىْٛك أتٕ انفضم إتشاٛ ذذم،ٙ انضسكؾ،ٌ _ انثشْا1
.74ؿ7 ض،ىْٛ أتٕ انفضم إتشا:كٛ ذذم،ٙ انضسكؾ،ٌ _ انثشْا2

الباب األول :يف مفهوم اجلنلة العربية وأقسامها

         

اجلىم ٛاللربى ٔالصغسى

 _ 1كراب عٛثٕ ،ّٚض8ؿ.866
 _ 2ؽشح األؽًَٕ ٙعهٗ أنفٛح اتٍ يانك ،ض8ؿ9
 _ 3ؽشح انرقشٚخ عهٗ انرٕضٛخ ،خانذ األصْش٘ ،ض8ؿ.844

 يف مفهوم اجلنلة العربية وأقسامها:الباب األول

        

          
   

.721_724ؿ3 ض، اتٍ ْؾاو،ةٛ انهثُٙ _ يغ1
.36 ؿ،8919، 1 ط،حٚ عٕس،ٙ داس انمهى انعشت،ٍ لثأجٚ فخش انذ، _ إعشاب انجًم ٔأؽثاِ انجًم2

الباب األول :يف مفهوم اجلنلة العربية وأقسامها

الوبحث الثالث :الجولت التً لها هحل والتً لٍس لها هحل
أِىٗ ٛتكطٗي اجلىن إىل مجن ذات حمن ٔمجن ال حمن هلا يف الٍص

 _ 1يغُ ٙانهثٛة ،اتٍ ْؾاو ،ض3ؿ.729
 _ 2داؽٛح يذًذ األيٛش عهٗ يغُ ٙانهثٛة ،يذًذ األيٛش ،ض3ؿ.71
 _ 3إعشاب انجًم ٔأؽثاِ انجًم ،فخش انذ ٍٚلثأج ،ؿ.36

الباب األول :يف مفهوم اجلنلة العربية وأقسامها

األصن يف اجلىم ٛأُ ال تكدز باملفسد

 _ 1األؽثاِ ٔانُظائش ف ٙانُذٕ ،جالل انذ ٍٚانغٕٛع ،ٙذذمٛك :يذًذ عثذ انمادس انفاضه ،ٙض3ؿ.26-21
 _ 2األؽثاِ ٔانُظائش ف ٙانُذٕ ،جالل انذ ٍٚانغٕٛع ،ٙذذمٛك :يذًذ عثذ انمادس انفاضه ،ٙض3ؿ.37

الباب األول :يف مفهوم اجلنلة العربية وأقسامها

الفسق بني املصدز املؤٔه ٔاجلىمٛ

تسكٗب اجلىم ٛداخن اللالً

 _ 1أفٕل ذذهٛم انخغاب ،يذًذ انؾأػ ،ض8ؿ.202
 _ 2يمٕياخ انجًهح انعشتٛح ،عه ٙأتٕ انًكاسو ،ؿ.860 -819

الباب األول :يف مفهوم اجلنلة العربية وأقسامها

األصن يف اإلعساب لمىفسدات ال لمجىن

 _ 1دالئم اإلعجاص ،عثذ انماْش انجشجاَ ،ٙؿ.332
 _ 2انًقذس َفغّ ،ؿ.331_337

الباب األول :يف مفهوم اجلنلة العربية وأقسامها

خرب ضىري الصأُ ٔأفعاه املكازبٛ

 _ 1انجًهح انعشتٛح ذأنٛفٓا ٔألغايٓا ،فاضم فانخ انغايشائ ،ٙؿ.811

الباب األول :يف مفهوم اجلنلة العربية وأقسامها

الفصل الثانً :أقسام الجول التً ال هحل لها هن اإلعراب

الوبحث األول :الجولت االبتذائٍت


   
 
 
 
    
 
   
 
   
 
 
         
 
  
 
    
 
 
      
  
 


 _ 1يغُ ٙانهثٛة ،اتٍ ْؾاو ،ض3ؿ.770
 _ 2اسذؾاف انضشب يٍ نغهٍ انعشب ،أتٕ دٛاٌ ،ض3ؿ.241
 _ 3يغُ ٙانهثٛة ،اتٍ ْؾاو ،ض3ؿ.778-770

 يف مفهوم اجلنلة العربية وأقسامها:الباب األول

:ٌ٘ ٔاالضتئٍاف البٗإٙ االضتئٍاف الٍخ. أ

  
     

         
  

.29-21 ؿ،ٍ لثأجٚ فخش انذ، _ إعشاب انجًم ٔأؽثاِ انجًم1

الباب األول :يف مفهوم اجلنلة العربية وأقسامها

 _ 1يغُ ٙانهثٛة ،اتٍ ْؾاو ،ض 3ؿ.773
 _ 2أفٕل ذذهٛم انخغاب ف ٙانُظشٚح انُذٕٚح انعشتٛح ،يذًذ انؾأػ ،ض8ؿ.216

الباب األول :يف مفهوم اجلنلة العربية وأقسامها

ب .بعض ممٗصات اجلىم ٛاملطتأٌفٛ
ب . .ال تطتأٌف مجم ٛإال بعد متاً ضابكتّا
  

  
        

 _ 1يعاَ ٙانمشآٌ ٚ ،ذ ٙتٍ صٚاد انفشاء ،ذذمٛك يذًذ عه ٙانُجاسٔ،أدًذ ٕٚعف َجاذ ،ٙض8ؿ.88
 _ 2ذفغٛش انثذش انًذٛظ ،يذًذ تٍ ٕٚعف أتٕ دٛاٌ األَذنغ ،ٙدساعح ٔذذمٛك ٔذعهٛك :عادل أدًذ عثذ انًٕجٕد ٔآخش ،ٍٚض8ؿ.869-861
 _ 3ذفغٛش انكؾاف ،انضيخؾش٘ ،ض8ؿ.24

الباب األول :يف مفهوم اجلنلة العربية وأقسامها

ب . .اجلىم ٛاملطتأٌف ٛال تدخن يف حلي وا ضبكّا

        



1
2
3

_ ذفغٛش انكؾاف ،انضيخؾش٘ ،ض8ؿ.77-72
_ اإلٚضاح ف ٙعهٕو انثالغح ،انخغٛة انمضٔ ،ُٙٚؿ.863
_ يعاَ ٙانمشآٌ ،انفشاء ،ض8ؿ.82

 يف مفهوم اجلنلة العربية وأقسامها:الباب األول

ٙ ٔزؤٔس اآلٛ املطتأٌفٛ اجلىم. .ب

     
     


          

 إُ ٔاالضتئٍافٚ كطس ِىص. .ب

            

 حسٔف االضتئٍاف. .ب

.86ؿ8 ض، انًقذس انغاتك:ُظشٚ _ 1
.241ؿ3 ض،٘ انضيخؾش، _ انكؾاف2

 يف مفهوم اجلنلة العربية وأقسامها:الباب األول

          
   

          
    

     
     

 
              

.21 ؿ،ٍ لثأجٚ فخش انذ، _ إعشاب انجًم ٔأؽثاِ انجًم1
.772ؿ3 ض، اتٍ ْؾاو،ةٛ انهثُٙ_ يغ
.94 ؿ،ٙثخٕٚ انٙذٚ  عالل،ىٚ انمشآٌ انكشٙ ال يذم نٓا يٍ اإلعشاب فٙ _ انجًم انر2
.98 ؿ،شْٕٛاٌ صٚ _ د3

 يف مفهوم اجلنلة العربية وأقسامها:الباب األول
    

 الجولت الوفسِرة:ًالوبحث الثان

    
 
 
 
  
 
     
 
  
  
    
 
     
 
       

 
 
 
   
 
      
  
  
  
 
 
  
    
   
   
    

.774ؿ8 ض، انفشاء،ٌ انمشآَٙ _ يعا1
.719ؿ3 ض، اتٍ ْؾاو،ةٛ انهثُٙ _ يغ2
.134ؿ7 ض،٘ انضيخؾش،ش انكؾافٛ ذفغ:ُظشٚٔ
.347ؿ3 ض،ٌاٛ أتٕ د، _ اسذؾاف انضشب يٍ نغاٌ انعشب3

الباب األول :يف مفهوم اجلنلة العربية وأقسامها
 

      
  
  
     
  
     
  
  
  
 
 
 
 
 
   




أ .اجلىم ٛاملفطس ٚعٍد الصمٕبني

ُٚ _ 1ظش :يغُ ٙانهثٛة ،اتٍ ْؾاو ،ض3ؿ.760
 :يعاَ ٙانمشآٌ ،انفشاء ،ض8ؿ.389
 _ 2يغُ ٙانهثٛة ،اتٍ ْؾاو ،ض3ؿ.762

 يف مفهوم اجلنلة العربية وأقسامها:الباب األول

ٖٛ التفطريٛ أقطاً اجلىم.ب

 عسف التفطريٚ املصدزٛ اجلىم.

.ب

ُْ أ:احلسف

     
        



             

.860ؿ2 ض،ّٕٚثٛ ع، _ انكراب1

الباب األول :يف مفهوم اجلنلة العربية وأقسامها

-

-

-

احلسف :أٙ

8
2

79

862
8

18 10

20 8
ُٚ _ 5ظش :إعشاب انجًم ٔأؽثاِ انجًم ،فخش انذ ٍٚلثأج ،ؿ.18-10

3

323

الباب األول :يف مفهوم اجلنلة العربية وأقسامها

ب . .اجلىم ٛالتفطريٖ ٛاخلالٗ ٛوَ حسف التفطري

3001

84

الباب األول :يف مفهوم اجلنلة العربية وأقسامها

ج .اجلىم ٛالتفطرئٖ ٛاحلالٗ:ٛ

د .اجلىم ٛالتفطرئٖ ٛمجم ٛاالشتغاه
 _ 1يغُ ٙانهثٛة ،اتٍ ْؾاو ،ض3ؿ.768

الباب األول :يف مفهوم اجلنلة العربية وأقسامها

ِـ.اجلىم ٛالتفطرئٖ ٛاالضتئٍاف البٗاٌ٘

 يف مفهوم اجلنلة العربية وأقسامها:الباب األول
             
  

           
               


ٛٗ ٔالبدلٖٛ التفطريٛ اجلىم.ٔ

.760ؿ3 ض، اتٍ ْؾاو،ةٛ انهثُٙ _ يغ1
.389ؿ8 ض، انفشاء،ٌ انمشآَٙ _ يعا2
.869 ؿ،ٙثخٕٚ انغٙذٚ  عالل،ىٚ انمشآٌ انكشٙ ال يذم نٓا يٍ اإلعشاب فٙ _ انجًم انر3
 ؽشح لٕاعذ اإلعشاب:ُظشٚ . ٔإٌ كاٌ نفظّ خثشا، آيُٕا،ٌُٕ ذؤي:ُٗ فًع، يعُٗ األيشٙ ْٕٔ خثش ف،ٌُٕ ذؤي:ف َعًم؟ فمالٛ ك: _ كأَٓى لانٕا4
.812 ؿ،ٍ لثأجٚك فخش انذٛ ذذم،ٙجٍٛ انكافٚ انذٙ يذ،التٍ ْؾاو
.760ؿ3 ض، اتٍ ْؾاو،ةٛ انهثُٙ _ يغ5
.762 ؿ3 ض، اتٍ ْؾاو،ةٛ انهثُٙ _ يغ6

الباب األول :يف مفهوم اجلنلة العربية وأقسامها

ش.اجلىم ٛالتفطرئٖ ٛاجلىم ٛاملٕضخ ٛلضىري الصأُ

الوبحث الثالث :الجولت التً فً جىاب القسن

 _ 1يُذح انجهٛم ترذمٛك ؽشح اتٍ عمٛم ،يذًذ يذ ٙانذ ٍٚعثذ انذًٛذ ،ض3ؿ.317
 _ 2إعشاب انجًم ٔأؽثاِ انجًم ،فخش انذ ٍٚلثأج ،ؿ.364
 _ 3انكراب ،عٛثٕ ،ّٚذذمٛك :عثذ انغالو ْاسٌٔ ،ض2ؿ.794
 _ 4اإلذماٌ ف ٙعهٕو انمشآٌ ،جالل انذ ٍٚانغٕٛع ،ٙذذمٛك :يذًذ أتٕ انفضم إتشاْٛى ،ض7ؿ.76

الباب األول :يف مفهوم اجلنلة العربية وأقسامها

1

2

_ ُٚظش :إعشاب انجًم ٔأؽثاِ انجًم ،فخش انذ ٍٚلثأج ،ؿ.19-11
 :انجًم انر ٙال يذم نٓا يٍ اإلعشاب ف ٙانمشآٌ انكشٚى ،عالل ٚذ ٙانغٕٚثخ ،ٙؿٔ813يا تعذْا.
_ يغُ ٙانهثٛة ،اتٍ ْؾاو ،ض3ؿ.761

الباب األول :يف مفهوم اجلنلة العربية وأقسامها

1
2

_ يعاَ ٙانمشآٌ ٔإعشاتّ ،أتٕ إعذاق إتشاْٛى تٍ انغش٘ انضجاض خْ288ـ ،ؽشح ٔذذمٛك :عثذ انجهٛم عثذِ ؽهث ،ٙض8ؿ.863
_ داؽٛح األيٛش عهٗ يغُ ٙانهثٛة ،ض3ؿ.19
ُٔٚظش :ؽشح ؽٕاْذ انًغُ ،ٙعثذ انمادس انثغذاد٘ ،ض6ؿ.370
انًمرضة ،انًثشد ،ض3ؿ391

الباب األول :يف مفهوم اجلنلة العربية وأقسامها

حرف جٕاب الكطي

ُٚ _ 1ظش :ذفغٛش انكؾاف ،انضيخؾش٘ ،ض7ؿ.40
ٔلذ ذرثع انذكرٕس دغَ ٍٛقاس – عهٗ عادذّ فًٛا ٚكرة  -انًغاس انراسٚخ ٙألعهٕب انمغىٔ ،عشٚمح ذُأنّ يٍ عشف انثادص ،ٍٛانمذياء
ٔانًذذش ،ٍٛف ٙخغح يذكًح ،ؽًهد انكالو عهٗ كم يا ٚرعهك تٓزا األعهٕب ف ٙانمشآٌ انكشٚى ،فًٛا ٚرعهك تأدٔاخ انمغىٔ ،األؽٛاء انر ٙألغى اهلل تٓا
ٔيا ْ ٙانذالالخ انكايُح ٔساء رنكٔ ،ذرثع فٛغ انمغى انقشٚذح ٔانًذرًهحٔ ،انذزف ف ٙأعهٕب انمغى ،يمغًا عه ،ّٛأٔ يمغًا تّ ،أٔ فعم لغى ، ،شى
انجًال انفُ ٙألعهٕب انمغىٔ ،ركش ف ٙانرُاعة ت ٍٛانًمغى تّ ٔانًمغى عه ،ّٛشى أغشاك انمغى ٔدٔاعُٚ.... ّٛظش كراب :انمغى ف ٙانمشآٌ انكشٚى،
دغَ ٍٛقاس.

الباب األول :يف مفهوم اجلنلة العربية وأقسامها

التٍاضب بني املكطي بْ ٔاملكطي عمْٗ

1
2

3
4

_ انمغى ف ٙانمشآٌ انكشٚى ،دغَ ٍٛقاس ،ؿ.809
_ َفغّ ،ؿ.880
_ ُٔٚظش :انرُاعة ت ٍٛانًمغى تّ ٔانًمغى عهٔ ّٛأششِ ف ٙانرفغٛش ،سعانح ياجغرٛش نهثادس :يذًذ تٍ عه ٙانمشَ ،ٙجايعح أو انمشٖ .3083
_ اإلذماٌ ف ٙعهٕو انمشآٌ ،جالل ان ٍٛانغٕٛع ،ٙذذمٛك :يذًذ أتٕ انفضم إتشاْٛى ،ض7ؿ.18
_ سٔح انًعاَ ،ٙاٜنٕع ،ٙض24ؿ.1

الباب األول :يف مفهوم اجلنلة العربية وأقسامها

عالق ٛاالعرتاض بالكطي

1
2

_ انًصم انغائش ،اتٍ األشٛش ،ض2ؿ.73
_ انًقذس َفغّ.

الباب األول :يف مفهوم اجلنلة العربية وأقسامها

الوبحث الرابع :الجولت الىاقعت فً جىاب الشرط

حرف مجم ٛجٕاب الصسط

1

_ ؽشح لٕاعذ اإلعشاب التٍ ْؾاو ،يذ ٙانذ ٍٚانكافٛج ،ٙخْ149ـ ،ذذمٛك :فخش انذ ٍٚلثأج ،ؿ.303

الباب األول :يف مفهوم اجلنلة العربية وأقسامها

عالق ٛالصسط باالعرتاض

1
2

_ ذفغٛش انكؾاف ،انضيخؾش٘ ،ض2ؿ.384
_ إعشاب انجًم ٔأؽثاِ انجًم ،فخش انذ ٍٚلثأج ،ؿ.808

الباب األول :يف مفهوم اجلنلة العربية وأقسامها

الوبحث الخاهس :جولت الصلت

1
2
3

_ انجًهح انؾشعٛح عُذ انُذاج انعشب ،أتٕ أٔط إتشاْٛى انؾًغاٌ ،يغاتع انذجٕ٘ ،انماْشج ،دط ،8918،ؿ.381
_ ذفغٛش انكؾاف ،انضيخؾش٘ ،ض2ؿ.808
_ ؽشح انكافٛح ،سضٗ انذ ٍٚاألعرشاتار٘ ،ض3ؿ.316

 _ 4يغُ ٙانهثٛة ،اتٍ ْؾاو ،ض3ؿ.779

الباب األول :يف مفهوم اجلنلة العربية وأقسامها

عالق ٛمجم ٛاالعرتاض ظىم ٛالصمٛ

1
2
3

_ ؽشح لٕاعذ اإلعشاب التٍ ْؾاو ،يذ ٙانذ ٍٚانكافٛج ،ٙؿ.819
_ إعشاب انجًم ٔأؽثاِ انجًم ،فخش انذ ٍٚلثأج ،ؿ.887
_ ُٚظش ؽشح اتٍ عمٛم عهٗ انفٛح اتٍ يانك ،تٓاء انذ ٍٚتٍ عمٛم ،ض8ؿ.878

الباب األول :يف مفهوم اجلنلة العربية وأقسامها

1
2

_ يغُ ٙانهثٛة ،اتٍ ْؾاو ،ض3ؿ.710
_ ؽشح ؽٕاْذ يغُ ٙانهثٛة ،عثذ انمادس انثغذاد٘ ،ض6ؿ.383

الباب األول :يف مفهوم اجلنلة العربية وأقسامها

الوبحث السادس :الجولت التابعت لوا ال هحل لو هن اإلعراب

1

2

3
4

_ ُٚظش :انثذش انًذٛظ ،أتٕ دٛاٌ ،ض1ؿ.810
انذس انًقٌٕ ،انغً ٍٛانذهث ،ٙض6ؿ.811
يغُ ٙانهثٛة ،اتٍ ْؾاو ،ض3ؿ.718-710
_ يغُ ٙانهثٛة ،اتٍ ْؾاو ،ض3ؿ.743
ؽشح لٕاعذ اإلعشاب التٍ ْؾاو ،يذ ٙانذ ٍٚانكافٛج ،ٙفخش انذ ٍٚلثأج ،ؿ.307
_ انجًم انر ٙال يذم نٓا يٍ اإلعشاب ،ف ٙانمشآٌ انكشٚى ،عالل ٚذ ٙانغٕٚثخ ،ٙؿ.348
_ دالنح انرشاكٛة ،يذًذ أتٕ يٕعٗ ،ؿ.364

 يف مفهوم اجلنلة العربية وأقسامها:الباب األول

       
   
    
 
 
    
  
  
 
   
    
       
 
  
  
   
    
   
 
  
  
  
 

.331 ؿ،َٙ عثذ انماْش انجشجا،_ دالئم اإلعجاص

1

الباب األول :يف مفهوم اجلنلة العربية وأقسامها

1
2
3

_ انًصم انغائش ،اتٍ األشٛش ،ذذمٛك :أدًذ انذٕفٔ ٙتذٔ٘ عثاَح ،ض2ؿ.72
_ انرذشٚش ٔانرُٕٚش ،اتٍ عاؽٕس ،ض38ؿ.811
_ ذفغٛش انكؾاف ،انضيخؾش٘ ،ض2ؿ.797

الباب األول :يف مفهوم اجلنلة العربية وأقسامها

الفصل الثالث :الجولت االعتراضٍت
الوبحث األول :تعرٌفها
التعسٖف المغٕ:ٙ

1
2
3
4

_ نغاٌ انعشب ،اتٍ يُظٕس ،ؿ.3111
_ انًقذس َفغّ ،ؿ.3116
_ اإلٚضاح ف ٙعهٕو انثالغح ،انخغٛة انمضٔ ،ُٙٚذذمٛك  :يذًذ عثذ انمادس انفاضه ،ٙؿ.308
_ نغاٌ انعشب ،اتٍ يُظٕس ،ؿ.3119

الباب األول :يف مفهوم اجلنلة العربية وأقسامها

التعسٖف االصطالح٘:

1
2
3

_ عهى انثذٚع ٔدالالخ االعرشاك ف ٙؽعش انثذرش٘ دساعح تالغٛح ،يخراس عغٛح ،ؿ.876
_ انكراب ،عٛثٕ ،ّٚض3ؿ.322
_ أفٕل ذذهٛم انخغاب ف ٙانُظشٚح انُذٕٚح انعشتٛح ذأعٛظ َذٕ انُـ ،يذًذ انؾأػ ،ض8ؿ.263

الباب األول :يف مفهوم اجلنلة العربية وأقسامها

احملن اإلعساب٘ لمجىم ٛاالعرتاضٗ: ٛ

1
2

_ يغُ ٙانهثٛة عٍ كرة األعاسٚة ،ض3ؿ.776
_ انرهخٛـ ف ٙعهٕو انثالغح ،انخغٛة انمضٔ ،ُٙٚذخ :عثذ انشدًٍ انثشلٕل ،ٙؿ.328

الباب األول :يف مفهوم اجلنلة العربية وأقسامها

االعرتاض الٍخٕٔ ٙاالعرتاض البٗاٌ٘:

1

_ يغُ ٙانهثٛة عٍ كرة األعاسٚة ،ض3ؿ.711

 يف مفهوم اجلنلة العربية وأقسامها:الباب األول

  
   

           

              

.891 ؿ،ٙ يذًذ عثذ انمادس انفاضه:كٛ ذذم،ُٙٚٔة انمضٛ انخغ،ضاحٚ_ اإل
.396 ؿ،ٍَٙ يغعٕد انرفراصاٚ ععذ انذ،ـ انًفراحٛ ؽشح ذهخٙ انًغٕل ف:ُظشٚ _

1
2

الباب األول :يف مفهوم اجلنلة العربية وأقسامها

الوبحث الثانً :الفروق بٍن االعتراض وغٍره هن الوصطلحاث
أ  .بني اجلىم ٛاملعرتضٔ ٛاحلالٗٛ

الباب األول :يف مفهوم اجلنلة العربية وأقسامها

      

      



    
           

ُٚ _ 1ظش :ؽشح ؽٕاْذ يغُ ٙانهثٛة ،عثذ انمادس انثغذاد٘ ،ذذمٛك :عثذ انعضٚض ستاحٔ ،أدًذ ٕٚعف انذلاق ،ض6ؿ.899
 _ 2ؽشح انذياي ُٙٛعهٗ يغُ ٙانهثٛة ،يذًذ تٍ أت ٙتكش انذياي ُٙٛخ ْ131ـ ،ذذمٛك :أدًذ عضٔ عُاٚح ،ض3ؿ.399
ْزا أدذ انًعاَ ٙانر ٙركشْا اتٍ ْؾاو فْ ٙزِ اٜٚحَٔ ،غثّ التٍ يانكٔ ،إٌ كاٌ لذ ركش تعذِ يعُٗ شاَٛأ ،سجذّ ،إال أٌ ْزا انٕجّ أٚضا ف ّٛيٍ
انهغافح ف ٙانًعُٗ يا ٚجعهّ ٚفرخ نُا تاتا يٍ أتٕاب انذالنح ف ٙانجًهح االعرشاضٛح عهٗ االعرماد اإلعالي ٙانقذٛخ ،ف ٙيصم ْزِ األدذاز ،كًا ٚذل
عهٗ انؾًٕل ف ٙانجًهح االعرشاضٛحْٔ ،زا يا عُشاِ ف ٙانجاَة انرغثٛم ٙف ٙانفقم انصاَ ٙفًٛا ٚرعهك تٓزِ اٜٚح .

 يف مفهوم اجلنلة العربية وأقسامها:الباب األول

             

   
    

.896ؿ8 ض،٘ عثذ انمادس انثغذاد،ُٙ_ ؽشح ؽٕاْذ انًغ
.42 ؿ،ٍ لثأجٚ فخش انذ،_ إعشاب انجًم ٔأؽثاِ انجًم
.46 ؿ،ّ_ انًقذس َفغ

1
2
3

الباب األول :يف مفهوم اجلنلة العربية وأقسامها

ب .بني اجلىم ٛاالعرتاضٗٔ ٛاالضتئٍافٗٛ

1
2

_ يغُ ٙانهثٛة ،اتٍ ْؾاو ،ض3ؿ.711
_ انًقذس َفغّ ،ض3ؿ.777

 يف مفهوم اجلنلة العربية وأقسامها:الباب األول

 

     

   

   



 ٔااللتفاتٛٗ االعرتاضٛ بني اجلىم. ج

.773ؿ3 ض، اتٍ ْؾاو،ةٛ انهثُٙ يغ:ُظشٚ _
.26ؿ7 ض،٘ انضيخؾش،ش انكؾافٛ_ ذفغ

1
2

الباب األول :يف مفهوم اجلنلة العربية وأقسامها

1
2

3
4

_ ُٚظش ذفقٛم اٜساء فْ ٙزِ انًغأنح  :أعهٕب االنرفاخ ف ٙانثالغح انمشآَٛح ،دغٍ عثم ،داس انفكش انعشت ،ٙانماْشج ،8991 ،ؿٔ 81يا تعذْا.
_ انًشجع َفغّ ،ؿ32
ُٔٚظش :يعجى انًقغهذاخ انثالغٛح ٔذغٕسْا ،أدًذ يغهٕب ،يغثٕعاخ انًجًع انعهً ٙانعشال ،8912 ،ٙض8ؿٔ372يا تعذْا.
_ ذفغٛش انكؾاف ،انضيخؾش٘ ،ض8ؿ.83-88
_ كالو يمرثظ يٍ انرٕجٓٛاخ انًكرٕتح نألعرار انًؾشف د.عٛغٗ تٍ عذٚشج.

الباب األول :يف مفهوم اجلنلة العربية وأقسامها

د بني اجلىم ٛاالعرتاضٗٔ ٛالترٖٗن

1
2
3

_ يعجى انًقغهذاخ انثالغٛح ،أدًذ يغهٕب ،ض2ؿ.833
_ اإلٚضاح ف ٙعهٕو انثالغح ،انمضٔ.897،ُٙٚ
_ ُٚظش انًغٕل ف ٙؽشح ذهخٛـ انًفراح ،ععذ انذ ٍٚانرفراصاَ ،ٙؿ.397

الباب األول :يف مفهوم اجلنلة العربية وأقسامها

ِـ  .بني االعرتاض ٔالتلىٗن

1

_ اإلٚضاح ف ٙعهٕو انثالغح ،انخغٛة انمضٔ ،ُٙٚؿ.894

الباب األول :يف مفهوم اجلنلة العربية وأقسامها

ٔ .اجلىم ٛاالعرتاضٗٔ ٛالفصن

1
2

_ انًغٕل ف ٙؽشح ذهخٛـ انًفراح ،ععذ انذ ٍٚانرفراصاَ ،ٙؿ.391
_ ذفغٛش انثذش انًذٛظ ،أتٕ دٛاٌ ،ض3ؿ.4

الباب األول :يف مفهوم اجلنلة العربية وأقسامها

الوبحث الثالث :ها تختص بو الجولت االعتراضٍت

1
2

_ ُٚظش :انًقذس َفغّ ،ض3ؿ.1
_ انخقائـ ،اتٍ جُ ،ٙذذمٛك :انُجاس ،ض3ؿ.290

الباب األول :يف مفهوم اجلنلة العربية وأقسامها

أ .االعرتاض وَ شجاع ٛالعسبٗ:ٛ

1
2

_ انًصم انغائش ،اتٍ األشٛش ،ض3ؿ.821
_ يشاجعاخ ف ٙأفٕل انذسط انثالغ ،ٙيذًذ أتٕ يٕعٗ ،ؿ.836

الباب األول :يف مفهوم اجلنلة العربية وأقسامها

1
2
3

 انخقائـ ،اتٍ جُ ،ٙض8ؿ.221_ انًصم انغائش ،اتٍ األشٛش ،ض2ؿ.73
_ انًقذس َفغّ ،ض8ؿ.278

الباب األول :يف مفهوم اجلنلة العربية وأقسامها

ب .االعرتاض ٔقإٌُ الستبٛ

2

ُٚ _ 1ظش ف ٙرنك يصال:
عهى انثذٚع ٔدالالخ االعرشاك ف ٙؽعش انثذرش٘ دساعح تالغٛح ،يخراس عغٛح،
االعرشاك ذاسٚخا ٔدساعح ،سعانح ياجغرٛش ،يقغفٗ عغٛح يذًذ عانى ،كهٛح انهغح انعشتٛح ،انماْشج،8916 ،
أعهٕب االعرشاك ف ٙانمشآٌ انكشٚى يٍ خالل انكؾاف نهضيخؾش٘ دساعح َذٕٚح تالغٛح ،سعانح ياجغرٛش ،إعذاد انثادس :ساتخ
انعشت ،ٙجايعح انجضائش.3003 ،
ُٚ _ 2ظش  :جذنٛح اإلفشاد ٔانرشكٛة ف ٙانُمذ انعشت ٙانمذٚى ،يذًذ عثذ انًغهة ،ؿ.866

الباب األول :يف مفهوم اجلنلة العربية وأقسامها

ج .االعرتاض وَ خصائص المغ ٛالعسبٗٛ

1
2

_ جذنٛح اإلفشاد ٔانرشكٛة ف ٙانُمذ انعشت ٙانمذٚى ،يذًذ عثذ انًغهة ،ؿ.861
_ انشعانح ،يذًذ تٍ إدسٚظ انؾافع ٙخْ307ـ ،ذذمٛك :أدًذ يذًذ ؽاكش ،ؿ.821

الباب األول :يف مفهوم اجلنلة العربية وأقسامها

د .االعرتاض يف التعبري الكسآٌ٘

1
2

_ انثالغح انعانٛح عهى انًعاَ ،ٙعثذ انًرعال انقعٛذ٘ ،ؿ.828
_ انًصم انغائش ،اتٍ األشٛش ،ض2ؿ.71

 يف مفهوم اجلنلة العربية وأقسامها:الباب األول

 االعرتاض ٔالعطف.ِـ

         
 

  
     
 

    
    
    
 
  
        
    
  

   


 
 
  
  
 

      

.898 ؿ،َٙ أتٕ تكش انثالال، ٌ_ إعجاص انمشآ

1

الباب األول :يف مفهوم اجلنلة العربية وأقسامها

1
2

_ دالئم اإلعجاص ،عثذ انماْش انجشجاَ ،ٙذذمٛك :يذًٕد ؽاكش ،ؿ.374
_ انكهٛاخ يعجى ف ٙانًقغهذاخ ٔانفشٔق انهغٕٚح ،أتٕ انثماء انكفٕ٘ ،ذذمٛك :عذَاٌ دسٔٚؼ ،ؿ.272

الباب األول :يف مفهوم اجلنلة العربية وأقسامها

ٔ  .غىٕض وٕضع االعرتاض

1
2

_ دالئم اإلعجاص ،عثذ انماْش انجشجاَ ،ٙؿ.371
_ أعشاس انثالغح ،عثذ انماْش انجشجاَ ،ٙذذمٛك :يذًذ ؽاكش ،ؿ.828

الباب األول :يف مفهوم اجلنلة العربية وأقسامها

ش .االعرتاض بني اخلطاب التلمٗف٘ ٔاخلطاب السٔح٘

1

 -أعشاس انثالغح ،ؿ.829

الباب األول :يف مفهوم اجلنلة العربية وأقسامها

ح  .االعرتاض ٔضسب األوثاه

 _ 1عثم االعرُثاط يٍ انمشآٌ ٔانغُح ،دساعح تٛاَٛح َالذج ،يذًٕد ذٕفٛك ،يغثعح األياَح ،يقش ،طْ8782 ،8ـ ،ؿَ ،712مال عٍ :انثالغح انعانٛح
ف ٙآٚح انًذاُٚح ،ععٛذ أدًذ جًعح ،ؿ.39

الباب األول :يف مفهوم اجلنلة العربية وأقسامها

1

_ انًفشداخ ف ٙغشٚة انمشآٌ ،انشاغة األففٓاَ ،ٙؿ.80

2

_ إعجاص انمشآٌ ،انثالالَ ٙؿ.890
_ إعجاص انمشآٌ ،انثالالَ ،ٙؿ،893

3

الباب األول :يف مفهوم اجلنلة العربية وأقسامها

 _ 1ذفغٛش انرذشٚش ٔانرُٕٚش ،اتٍ عاؽٕس ،ض7ؿ.12
 _ 2ذفغٛش انكؾاف ،انضيخؾش٘ ،ض3ؿ.610
 _ 3ذفغٛش انرذشٚش ٔانرُٕٚش ،اتٍ عاؽٕس ،ض3ؿ.720

الباب األول :يف مفهوم اجلنلة العربية وأقسامها

ط  .االعرتاض ٔالتلساز

1

_ انثالغح انعشتٛح أعغٓا ٔعهٕيٓا ٔفَُٕٓا ،دغٍ دثُكح انًٛذاَ ،ٙض8ؿ.147

الباب األول :يف مفهوم اجلنلة العربية وأقسامها

1
2

_ يٍ تالغح انمشآٌ ،أدًذ أدًذ تذَٔ٘ٓ ،ضح يقش ،3001 ،ؿ.883
_ ذأٔٚم يؾكم انمشآٌ  ،اتٍ لرٛثح ،ذذمٛك ٔؽشح :انغٛذ أدًذ فمش ،ؿ.321

 يف مفهوم اجلنلة العربية وأقسامها:الباب األول

ْ حرف املعرتض ب. ٙ

    

      
       
 
  
       
   

   
  
 
  
  
    
       
    
 
       

   
   
  
   

     

.38 ؿ،ٍ َقاسٛ دغ، _ انركشاس1
.77ؿ2 ض،شٛ اتٍ األش، انًصم انغائش:ُظشٚ _ 2

الباب األول :يف مفهوم اجلنلة العربية وأقسامها

ك .االعرتاض ٔاجلىع بني املدتمف

الباب األول :يف مفهوم اجلنلة العربية وأقسامها

الوبحث الرابع :أحرف االعتراض

 _ 1إعشاب انجًم ٔأؽثاِ انجًم ،فخش انذ ٍٚلثأج ،ؿ.44
 _ 2دسج انرُضٚم ٔغشج انرأٔٚم ،أتٕ عثذ اهلل يذًذ تٍ عثذ اهلل األفثٓاَ ٙانًعشٔف تانخغٛة اإلعكاف ٙخْ730ـ ،دساعح ٔذذمٛك ٔذعهٛك :يذًذ
يقغفٗ  ،ض8ؿ.738

الباب األول :يف مفهوم اجلنلة العربية وأقسامها

1

2

_ ُٚظش :ؽشح ؽٕاْذ يغُ ٙانهثٛة ،عثذ انمادس انثغذاد٘ ،ض7ؿ.241
ٔيغُ ٙانهثٛة ،اتٍ ْؾاو ،ض3ؿ769
_ إعشاب انجًم ٔأؽثاِ انجًم ،فخش انذ ٍٚلثأج ،ؿ.41

الباب األول :يف مفهوم اجلنلة العربية وأقسامها

الوبحث الخاهس :ها ٌعترض بو
أ .االعرتاض مبا دُٔ اجلىم:ٛ

2

_ ُٚظش اإلٚضاح ف ٙعهٕو انثالغح ،انخغٛة انمضٔ ،ُٙٚذذمٛك :عثذ انمادس انفاضه ،ٙؿ.891

الباب األول :يف مفهوم اجلنلة العربية وأقسامها

ب.

االعرتاض باجلىمٛ

   

    
  
    
 
 
 
  
  
      
      
  
    


 
  
   
 
  
 
      
   
  
 
   

1

2
3

_ ُٚظش :يغُ ٙانهثٛة ،اتٍ ْؾاو ،ض3ؿ.774
ًْ :ع انٕٓايع ف ٙؽشح جًع انجٕايع ،جالل انذ ٍٚانغٕٛع ،ٙذذمٛك :يذًذ عثذ انغالو ْاسٌٔ ،عثذ انعال عانى يكشو ،ض2ؿ.28
 :ؽشح ؽٕاْذ يغُ ٙانهثٛة ،عثذ انمادس انثغذاد٘ ،ذذمٛك :عثذ انعضٚض ستاح ،ض6ؿ.811
_ انًغٕل ف ٙؽشح ذهخٛـ انًفراح ،ععذ انذ ٍٚانرفراصاَ ،ٙؿ.391
_ أعهٕب االعرشاك ف ٙانمشآٌ انكشٚى يٍ خالل انكؾاف نهضيخؾش٘ ،ساتخ انعشت ،ٙسعانح ياجغرٛش ،جايعح انجضائش .3003 ،ؿ.800
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: االعرتاض ظىمتني. ج

 يف مفهوم اجلنلة العربية وأقسامها:الباب األول

  
 
  
  
   
    
   
 
  
  
  
         
   
    
 
 
    
  
   


  
     
  
    
  
  
  
  
  
   
          
  
       
  
          

 االعرتاض بأكثس وَ مجمتني. د

.711ؿ3 ض، اتٍ ْؾاو،ةٛ انهثُٙ_ يغ
.221-224ؿ8 ض،ُٙ اتٍ ج،انخقائـ
.331ؿ6 ض،٘ عثذ انمادس انثغذاد،ةٛ انهثُٙؽشح ؽٕاْذ يغ
.861 ؿ،ٍ لثأجٚ فخش انذ: ذخ،ٙجٍٛ انكافٚ انذٙ يذ،_ ؽشح لٕاعذ اإلعشاب التٍ ْؾاو
.813 ؿ،ٙم انضٔتعٛ عانة يذًذ إعًاع،َٙ ضٕء انُـ انمشآٙح فٛح أعهٕتٕٚ دساعح نغَٙش انمشآٛة انرعثٛ_ يٍ أعان

1

2
3

 يف مفهوم اجلنلة العربية وأقسامها:الباب األول

      
  

 
   
  
 
   
 

   
  
   
  
 
   
     
 
            
 
   

    





   
      


    
        
  
 
    
  
 
   
  
   
     
  
 
  
  
  


   
     
  
      
 
      
      
   
           
 
  
     
  

   
     
        
  
 
    
 

 
   
 
   
  

   
  
   
   
  
  

                   
   

ٍٍ أجضاء انقهح عهٗ سأ٘ اتٛٓا االعرشاك تٛ ٔسد فٙ ٔانر،َٕظٚ  يٍ عٕسج34 حٜٚ اٙ ْٔزا لانّ ف.810ؿ1 ض،ٌاٛ أتٕ د،ظٛ _ انثذش انًذ1
.ِشٍٛ انًثرذأ ٔانخثش عهٗ سأ٘ غٛ أٔ ت،عقفٕس
، االَرقاف يٍ انكؾاف،"ًّٓم فافٛ " كالو جه:٘ش تعذيا أعجة تًا لانّ انضيخؾشًُٛ ٔلذ لال اتٍ ان.827ؿ7 ض،٘ انضيخؾش،ش انكؾافٛ _ ذفغ2
.ش انكؾافٛ تٓايؼ ذفغ،٘ش االعكُذسًُٛأدًذ تٍ ان
.78ؿ2 ض،ٙ انضسكؾ،ٌ عهٕو انمشآٙ _ انثشْاٌ ف3

الباب األول :يف مفهوم اجلنلة العربية وأقسامها

الوبحث السادس :أغراض االعتراض وهعانٍو

1
2

3
4

_ ذفغٛش انكؾاف ،انضيخؾش٘ ،ض7ؿ.837
_ دساعاخ ألعهٕب انمشآٌ انكشٚى ،عثذ انخانك عضًٛح ،ض88ؿ.238
_ ذفغٛش انكؾاف ،انضيخؾش٘ ،ض3ؿ.827
_ انًصم انغائش ،اتٍ األشٛش ،ض2ؿ.73
_ تغٛح اإلٚضاح نرهخٛـ انًفراح ،ؿ.286

الباب األول :يف مفهوم اجلنلة العربية وأقسامها

1
2
3
4
5

_ انًذشس انٕجٛض ،اتٍ عغٛح ،ؿ.8890
_ انًغٕل ف ٙؽشح ذهخٛـ انًفراح ،ععذ انذ ٍٚانرفراصاَ ،ٙؿ.394
_ اإلٚضاح ف ٙعهٕو انثالغح ،انمضٔ ،ُٙٚؿ.300
_ انثشْاٌ ،انضسكؾ ،ٙض2ؿ.70
_ انًقذس َفغّ.

الباب األول :يف مفهوم اجلنلة العربية وأقسامها

 _ 1أعهٕب االعرشاك ف ٙانمشآٌ انكشٚى يٍ خالل انكؾاف نهضيخؾش٘ ،ساتخ انعشت ،ٙسعانح ياجغرٛش ،جايعح انجضائش .ؿ.821
 _ 2انًشجع َفغّ ،ؿ.824-828
_ ُٔٚظش :انجًهح انًعرشضح ف ٙانمشآٌ ٔأغشاضٓا انثالغٛح ،عاي ٙعغا دغٍ ،يجهح انؾشٚعح ٔانذساعاخ اإلعاليٛح ،انغُح انراععح ،انعذد
انغادط ٔانخًغٌٕ ،ياسط  ،3007ؿ .891
:االعرشاك ف ٙانمشآٌ انكشٚى يٕالعّ ٔدالالذّ ف ٙانرفغٛش ،سعانح ياجغرٛش ،عثذ اهلل تٍ عثذِ أدًذ يثاسك ،ٙجايعح أو انمشٖ ،انغعٕدٚح،
ْ8739ـ ،ؿٔ 97يا تعذْا

الباب األول :يف مفهوم اجلنلة العربية وأقسامها

1

_ انثالغح انعشتٛح أعغٓا ٔعهٕيٓا ٔفَُٕٓا ،دغٍ دثُكح انًٛذاَ ،ٙض8ؿ.147

الباب الثاني :داللة اجلملة االعرتاضية يف القرآن الكريم

انـــثاب انثــاَــي :دالنح انجًهح االعتراضيح في انقرآٌ انكريى

انفصم األول :االعتراض تيٍ عُاصر انجًهح انىاحذج

انًثحث األول :االعتراض تيٍ عُاصر انجًهح انفعهيح

_ 1عّغ اٌجبؽش ِؾّذ اٌؾبٚػ ٘زٖ اٌّٛامغ ٚفٕفٙب ئٌ ٝاأللغبَ اٌز ٟروشٔب٘بٚ ،أؽبس ئٌ ٝئِىبٔ١خ اخزضاٌٙب ئٌ ٝػذد ألًٕ٠ ،ظش ف ٟؽشػ ٘زٖ
االؽزّبالدٕ٠ .ظش :أفٛي رؾٍ ً١اٌخيبةِ ،ؾّذ اٌؾبٚػ ،ط1ؿ.368-367

142

الباب الثاني :داللة اجلملة االعرتاضية يف القرآن الكريم

 . 1االعتراض تيٍ انفعم ويرفىعه (انفاعم أو َائة انفاعم)

1
2

_ ؽشػ ؽٛا٘ذ ِغٕ ٟاٌٍج١ت ،ط6ؿ.182
_ اٌخقبئـ ،اثٓ عٕ ،ٟط1ؿ.336

143

الباب الثاني :داللة اجلملة االعرتاضية يف القرآن الكريم

  


  

       
      
 
    
  
   
  
 
   
 
   
 
   


      

 _ 1اٌّضً اٌغبئش ،اثٓ األص١ش ،ط3ؿ.44
 _ 2ؽشػ ليش إٌذٚ ٜثً اٌقذ ،ٜاثٓ ٘ؾبَ ،ؿ.218
ِ _ 3فبر١ؼ اٌغ١ت ،اٌشاص ،ٞط2ؿ.64
 _ 4رفغ١ش اٌىؾبف ،اٌضِخؾش ،ٞط1ؿ.224
 ِٓ _ 5افيالؽبد اٌضِخؾش ٞأٔٗ ٠يٍك ٌفظخ اٌفبػً٠ٚ ،ش٠ذ ثٙب اٌفبػً ،وّب ٠ش٠ذ ثٙب ٔبة اٌفبػًٚ ،لذ ث ٓ١افيالؽٗ ٘زا أث ٛؽ١بْ ف ٟرفغ١شٖ،
اٌجؾش اٌّؾ١و ،أث ٛؽ١بْ ،ط2ؿ.24
 _ 6اٌّؾشس اٌٛع١ض ،اثٓ ػي١خ ،ؿ.160

144

الباب الثاني :داللة اجلملة االعرتاضية يف القرآن الكريم

1
2
3

_ سٚػ اٌّؼبٔ ،ٟاٌٛ٢ع ،ٟط2ؿ.53
_ اٌّشعغ ٔفغٗ.
_ اٌّفشداد ف ٟغش٠ت اٌمشآْ ،اٌشاغت األففٙبٔ ،ٟؿ.168

145

الباب الثاني :داللة اجلملة االعرتاضية يف القرآن الكريم

 .2االعتراض تيٍ انفعم ويفعىنه

1

_ اٌزؾش٠ش ٚاٌزٕ٠ٛش ،اثٓ ػبؽٛس ،ط2ؿ.147

146

 داللة اجلملة االعرتاضية يف القرآن الكريم:الباب الثاني

االعتراض تيٍ انفعم وانًفعىل ته. 1. 2
  
         

     



.185ؿ6 ط،ٞ ػجذ اٌمبدس اٌجغذاد،ت١ اٌٍجٟٕا٘ذ ِغٛ ؽشػ ؽ:ٕظش٠ _ 1
.336ؿ1 ط،ٟٕ اثٓ ع، اٌخقبئـ:
.444ؿ1 ط،ٞ اٌضِخؾش،ش اٌىؾبف١ _ رفغ2
.445ؿ1 ط،ٗ _ اٌّقذس ٔفغ3

147

 داللة اجلملة االعرتاضية يف القرآن الكريم:الباب الثاني

   
      

       

.444ؿ1 ط،ٗ _ اٌّقذس ٔفغ1
.423ؿ7 ط،ٞ اٌيجش،ْ اٌمشآًٞ آ٠ٚبْ ػٓ رأ١ _ عبِغ اٌج2
.533ؿ1 ط،ٞ اٌضِخؾش،ش اٌىؾبف١ _ رفغ3

148

الباب الثاني :داللة اجلملة االعرتاضية يف القرآن الكريم

 _ 1عبِغ اٌج١بْ ػٓ رأ ً٠ٚآ ٞاٌمشآْ ،اثٓ عش٠ش اٌيجش ،ٞط8ؿ.540
_ اٌذس إٌّضٛس  ،اٌغٛ١ى ،ٟط4ؿ.535

149

 داللة اجلملة االعرتاضية يف القرآن الكريم:الباب الثاني

  
         

  

 

    

.621-620ؿ1 ط،ٞ اٌضِخؾش،ش اٌىؾبف١ _ رفغ1
.205ؿ2 ط،ؼ٠ٚٓ اٌذس٠ اٌذٟ ِؾ،ٗٔب١ثٚ ُ٠ _ ئػشاة اٌمشآْ اٌىش2

150

الباب الثاني :داللة اجلملة االعرتاضية يف القرآن الكريم

   

   

 _ 1اٌّقذس ٔفغٗ ،ط2ؿ.205
 _ 2رفغ١ش اٌىؾبف ،اٌضِخؾش ،ٞط4ؿ.141
ٕ٠ _ 3ظش ِؾىً ئػشاة اٌمشآِْ ،ى ٟثٓ أث ٟىبٌت ،رؾم١ك٠ :بعِ ٓ١ؾّذ اٌغٛاط ،ؿ.585

151

 داللة اجلملة االعرتاضية يف القرآن الكريم:الباب الثاني

 

         

                  
     

 

     
                  
          

.23ؿ24 ط،ٟعٌٛ٢ ا،ٟٔػ اٌّؼبٚ س: ٕظش٠ _ 1
.47ؿ7ط،ٟي١ اٌؾٕم،ْب١اء اٌجٕٛظش أم٠ _ 2

152

الباب الثاني :داللة اجلملة االعرتاضية يف القرآن الكريم

   
    

  

 _ 1اهلل ٚاإلٔغبْ ف ٟاٌمشآْ ،ػٍُ دالٌخ اٌشؤ٠خ اٌمشآٔ١خ ٌٍؼبٌُ ،رٛؽ١ٙ١ى ٛئ٠ضٚرغ ،ٛرشعّخ ٚرمذ٘ :ُ٠الي ِؾّذ اٌغٙبد ،ؿ.36
ٕ٠ _ 2ظش :اٌذس إٌّضٛس ف ٟاٌزفغ١ش ثبٌّأصٛس ،عالي اٌذ ٓ٠اٌغٛ١ى ،ٟرؾم١ك :ػجذ اهلل ثٓ ػجذ اٌّؾغٓ اٌزشو،ٟط12ؿ.690
 _ 3اهلل ٚاإلٔغبْ ف ٟاٌمشآْ ،ػٍُ دالٌخ اٌشؤ٠خ اٌمشآٔ١خ ٌٍؼبٌُ ،رٛؽ١ٙ١ى ٛئ٠ضٚرغ ،ٛرشعّخ ٚرمذ٘ :ُ٠الي ِؾّذ اٌغٙبد ،ؿ.36

153

  

 داللة اجلملة االعرتاضية يف القرآن الكريم:الباب الثاني

          
   

        
                 
    
   

.38 ؿ،ٗ _ اٌّقذس ٔفغ1
.48ؿ7 ط،ذ٠ صٛ ثىش ثٓ ػجذ اهلل أث: ئؽشاف،ٟي١ٓ اٌؾٕم١ِ ِؾّذ األ، ْنبػ اٌمشآْ ثبٌمشآ٠ ئٟبْ ف١اء اٌجٛ أم:ٕظش٠ _ 2
.38 -37 ؿ،بدٙ ٘الي ِؾّذ اٌغ:ُ٠رمذٚ  رشعّخ،ٛرغٚض٠ ئٛى١ٙ١ؽٛ ر،ٌُخ ٌٍؼب١ٔخ اٌمشآ٠ ػٍُ دالٌخ اٌشؤ،ْ اٌمشآٟاإلٔغبْ فٚ _ 3

154

الباب الثاني :داللة اجلملة االعرتاضية يف القرآن الكريم

 _ 1اٌذس إٌّضٛس ف ٟاٌزفغ١ش ثبٌّأصٛس ،عالي اٌذ ٓ٠اٌغٛ١ى ،ٟرؾم١ك :ػجذ اهلل ثٓ ػجذ اٌّؾغٓ اٌزشو ،ٟط15ؿ.712

155

 داللة اجلملة االعرتاضية يف القرآن الكريم:الباب الثاني

 االعتراض تيٍ انًستثُى وانًستثُى يُه. .2.2

 

           
     

 

.65ؿ4 ط،ٞ اٌضِخؾش،ش اٌىؾبف١ _ رفغ1

156

الباب الثاني :داللة اجلملة االعرتاضية يف القرآن الكريم

 _ 1اٌذس إٌّضٛس ف ٟاٌزفغ١ش ثبٌّأصٛس ،عالي اٌذ ٓ٠اٌغٛ١ى ،ٟط12ؿ.484
٘ _ 2زا اٌ ّؼٕ ٛ٘ ٝاٌز ٞسعؾٗ اثٓ عش٠ش فٔ ٟفغ١شٖٔٚ ،مً ػٓ اٌغذ ٞل :ٌٗٛئْ ٘إالء اٌزثٓ لبٌٛا ٘زا ٌّؾنشٌّ :ْٚؼزثٚ .ْٛاعزذي ٌزٌه ثأْ ِب
ؾنَشِ( )َٓ٠اٌقبفبد ،) 57 :
ٚسد ف ٟاٌغٛسح ِٓ ا٠٢بد اٌز ٟروش فٙ١ب اإلؽنبس ئّٔب ػٕ ٝثٗ اإلؽنبس ف ٟاٌؼزاة ٌَْٛ ٌََٚ ( :ب ِٔؼْ َّخُ سَثٌَِ ٟىُٕذُ َِِٓ اٌُّْ ْ
ؾنَشُ( )َْٚاٌقبفبد  ،) 127 :فىزٌه ف٘ ٟزا اٌّٛمغٕ٠ .ظش  :عبِغ اٌج١بْ ػٓ رأ ً٠ٚآ ٞاٌمشآْ ،اثٓ عش٠ش ،ط19ؿ.646
(فَىَ َزثُ ُٖٛفَأَِ ُْ ٌَُّ ُْٙ
 _ 3اٌذس إٌّضٛس ف ٟاٌزفغ١ش ثبٌّأصٛس ،عالي اٌذ ٓ٠اٌغٛ١ى ،ٟط12ؿ.485
ٕ٠ _ 4ظش :اٌزؾش٠ش ٚاٌزٕ٠ٛش ،اثٓ ػبؽٛس ،ط23ؿ.188
 _ 5عبِغ اٌج١بْ ػٓ رب ً٠ٚآ ٞاٌمشآْ ،اثٓ عش٠ش اٌيجش ،ٞط19ؿ.647-646
ٌ _ 6غبْ اٌؼشة ،اثٓ ِٕظٛس ،ط22ؿ.1914

157

الباب الثاني :داللة اجلملة االعرتاضية يف القرآن الكريم

1

_ ػٍ ٝىش٠ك اٌزفغ١ش اٌج١بٔ ،ٟفبمً فبٌؼ اٌغبِشائ ،ٟط1ؿ.202
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 داللة اجلملة االعرتاضية يف القرآن الكريم:الباب الثاني

          

        

               




 

   



  

   




.646ؿ19 ط،ٞش اٌيجش٠ اثٓ عش،ْ اٌمشآًٞ آ٠ٚبْ ػٓ رب١ _ عبِغ اٌج1
.94ؿ29 ط،ٟعٌٛ٢ ا،ٟٔػ اٌّؼبٚسٚ .631ؿ4 ط،ٞ اٌضِخؾش،ش اٌىؾبف١ _ رفغ2
.459ؿ8 ط،ْب١ ؽٛ أث،و١اٌجؾش اٌّؾٚ .745ؿ4 ط،ٞ اٌضِخؾش،ش اٌىؾبف١ _ رفغ3

159

الباب الثاني :داللة اجلملة االعرتاضية يف القرآن الكريم

 _ 1عبِغ اٌج١بْ ػٓ رب ً٠ٚآ ٞاٌمشآْ ،اثٓ عش٠ش اٌيجش ،ٞط24ؿ.342
 _ 2فزؼ اٌمذ٠ش اٌغبِغ ث ٓ١فٕ ٟاٌشٚا٠خ ٚاٌذسا٠خ ِٓ ػٍُ اٌزفغ١ش ،اٌؾٛوبٔ ،ٟساعؼٗ :ػجذ اٌشؽّٓ ػّ١شح ،ط5ؿ.575
ٕ٠ _ 3ظش :اٌزؾش٠ش ٚاٌزٕ٠ٛش ،ط30ؿ.307
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 داللة اجلملة االعرتاضية يف القرآن الكريم:الباب الثاني

        
            


  

.307ؿ30 ط،ٗ اٌّقذس ٔفغ:ٕظش٠ _

161

1

الباب الثاني :داللة اجلملة االعرتاضية يف القرآن الكريم

 _ 1اهلل ٚاإلٔغبْ ف ٟاٌمشآْ ،رٛؽ١ٙ١ى ٛئصٚرغ ،ٛؿ.215-214
 _ 2اٌّفشداد ف ٟغش٠ت اٌمشآْ ،اٌشاغت األففٙبٔ ،ٟساعؼِٗ :ؾّذ خٍ ً١ػ١زبٔ ،ٟؿ.185

162

الباب الثاني :داللة اجلملة االعرتاضية يف القرآن الكريم

1
2
3
4

_ ا ٌغبِغ ألؽىبَ اٌمشآْ ٚاٌّجٌّ ٓ١ب رنّٕٗ ِٓ اٌغٕخ ٚاٌفشلبْ ،أث ٛػجذ اهلل اٌمشىج ،ٟرؾم١ك :ػجذ اٌّؾغٓ اٌزشو ،ٟط22ؿ.246
_ ٕ٠ظش :اهلل ٚاإلٔغبْ ف ٟاٌمشآْ ،رٛؽ١ٙ١ى ٛئ٠ضٚرغ ،ٛؿ.216
_ اٌّفشداد ف ٟغش٠ت اٌمشآْ ،اٌشاغت األففٙبٔ ،ٟؿ.499
_ اٌّشعغ ٔفغٗ.
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.323 ؿ،ٟٔبٙ اٌشاغت األفف،ْت اٌمشآ٠ غشٟ_ اٌّفشداد ف

164

1

الباب الثاني :داللة اجلملة االعرتاضية يف القرآن الكريم

   

1

_ رفغ١ش اثٓ سعت اٌؾٕجٍ ،ٟعّغ ٚرأٌ١ف ٚرؾم١ك :ىبسق ثٓ ػٛك اهلل ِؾّذ ،ط2ؿ.582
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 داللة اجلملة االعرتاضية يف القرآن الكريم:الباب الثاني

 االعتراض تيٍ انفعم ويا يتعهق ته.3.2

            
  

                 
         



  

.298ؿ13 ط،د ؽبوشّٛ ِؾ:ك١ رؾم،ٞش اٌيجش٠ اثٓ عش،ْ اٌمشآًٞ آ٠ٚبْ ػٓ رأ١ _ عبِغ اٌج1

166

الباب الثاني :داللة اجلملة االعرتاضية يف القرآن الكريم

 _ 1اٌّقذس ٔفغٗ ،ط13ؿ.299
 _2رفغ١ش إٌّبسِ ،ؾّذ سؽ١ذ سمب ،ط9ؿ.468
 _ 3رفغ١ش اٌمشآْ اٌؼظ ،ُ١اثٓ وض١ش ،رؾم١ك :عبِ ٟثٓ ِؾّذ اٌغالِخ ،ط3ؿ .520

167

الباب الثاني :داللة اجلملة االعرتاضية يف القرآن الكريم

 _ 1رفغ١ش إٌّبسِ ،ؾّذ سؽ١ذ سمب ،ط9ؿ.466

168

الباب الثاني :داللة اجلملة االعرتاضية يف القرآن الكريم

 _ 1سعؼ اثٓ وض١ش أْ ٠ى ْٛاٌغبئٍ ِٓ ْٛوفبس لش٠ؼ ثذٌ ً١أْ ا٠٢بد ٔضٌذ فِ ٟىخ ٠ ٌُٚىٓ اٌٛٙ١د ِٛعٛد ٓ٠فِ ٟىخ ،أِب اثٓ عش٠ش فأٗ عؼً
اٌغبئٍ ِٓ ٓ١اٌٛٙ١د أ ِٓ ٚلش٠ؼ ٠ ٌُٚشعؼ.
 _ 2رفغ١ش اٌمشآْ اٌؼظ ،ُ١اثٓ وض١ش ،ط3ؿ.518
ٕ٠ _ 3ظشٔ :ظُ اٌذسس ف ٟرٕبعت ا٠٢بد ٚاٌغٛس ،ثش٘بْ اٌذ ٓ٠أث ٟاٌؾغٓ ئثشا٘ ُ١ثٓ ػّش اٌجمبػ ،ٟط8ؿ.187-186
ٕ٠ _ 4ظش :رفغ١ش إٌّبس ،سؽ١ذ سمب ،ط9ؿ.465

169

الباب الثاني :داللة اجلملة االعرتاضية يف القرآن الكريم

ٔوَ الدالالت يف اجلىم ٛاالعرتاضٗ:ٛ

 _ 1اٌّؾشس اٌٛع١ض ف ٟرفغ١ش اٌىزبة اٌؼض٠ض ،اثٓ ػي١خ ،ؿ.766
ِ _ 2ؼبٔ ٟاٌمشآْ ،اٌفشاء ،رؼِ :ؾّذ ػٍ ٟإٌغبس ٚأؽّذ ٛ٠عف ٔغبر ،ٟط1ؿ.399
 _ 3رفغ١ش إٌّبسِ ،ؾّذ سؽ١ذ سمب ،ط9ؿ.508

170

الباب الثاني :داللة اجلملة االعرتاضية يف القرآن الكريم

نىاه عمي السضٕه بسبْ ميٍعْ وَ الطؤاه عَ الطاعٛ

 _ 1اٌّقذس اٌغبثك ،ط9ؿ.510-509

171

الباب الثاني :داللة اجلملة االعرتاضية يف القرآن الكريم

اإلضالً ال ٖتي إال باإلمياُ بالغٗب

اإلضالً ٖدعٕ إىل العىن ٍّٖٔ ٜعَ اجلده

172

الباب الثاني :داللة اجلملة االعرتاضية يف القرآن الكريم

ضري ٚالّٕٗد يف الطؤاه

اإلضالً ٖدعٕ إىل العمي الٍافع

1

_ اٌّفشداد ف ٟغش٠ت اٌمشآْ ،اٌشاغت األففٙبٔ ،ٟؿ.132

173

الباب الثاني :داللة اجلملة االعرتاضية يف القرآن الكريم

 _ 1اهلل ٚاإلٔغبْ ف ٟاٌمشآْ ػٍُ دالٌخ اٌشؤ٠خ اٌمشآٔ١خ ،رٛؽ١ٙ١ى ٛئ٠ضٚرغ ،ٛرشعّخ ٚرمذ٘ :ُ٠الي ِؾّذ اٌغٙبد ،ؿ.330
 _ 2اٌّقذس ٔفغٗ ،ؿ.331
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 داللة اجلملة االعرتاضية يف القرآن الكريم:الباب الثاني

 االعتراض تيٍ انفعم وانًفعىل انًطهق.3

               
                   
                     
      

             
  

        

.473ؿ6 ط،ٟ ػجذ اٌّؾغٓ اٌزشو:ك١ رؾم،ش٠ اثٓ عش،ْ اٌمشآًٞ آ٠ٚبْ ػٓ رأ١ _ عبِغ اٌج1
.484ؿ1 ط،ٞ اٌضِخؾش،ش اٌىؾبف١_ رفغ
.408 ؿ،ٟخ األٔذٌغ١ ِؾّذ ػجذ اٌؾك ثٓ ػيٛ أث،ض٠ش اٌىزبة اٌؼض١ رفغٟض ف١عٌٛ اٌّؾشس ا:ٕظش٠ _ 2

175

الباب الثاني :داللة اجلملة االعرتاضية يف القرآن الكريم

 _ 1رفغ١ش اٌىؾبف ،اٌضِخؾش ،ٞط1ؿ.484
 _ 2رفغ١ش إٌّبس ،سؽ١ذ سمب ،داس إٌّبس ،ه ،1947 ،2اٌمب٘شح ،ط4ؿ.420

176

الباب الثاني :داللة اجلملة االعرتاضية يف القرآن الكريم

ٕ٠ _ 1ظش  :عبِغ اٌج١ب ْ ػٓ رأ ً٠ٚآ ٞاٌمشآْ ،اثٓ عش٠ش اٌيجش ،ٞرؾم١ك :ػجذ اٌّؾغٓ اٌزشو ،ٟط6ؿ.459-458

177

 داللة اجلملة االعرتاضية يف القرآن الكريم:الباب الثاني

           
              
          

 االعتراض تيٍ انفعم وانفاعم يٍ جهح وتيٍ انًفعىل ألجهه.4

                


             
        

178

الباب الثاني :داللة اجلملة االعرتاضية يف القرآن الكريم

_1
_2
_3
_4

رفغ١ش اٌىؾبف ،اٌضِخؾش ،ٞط4ؿ.363
االٔزقبف ِٓ اٌىؾبف ،اثٓ إٌّ١ش اٌغىٕذس ،ٞثٙبِؼ اٌىؾبف ،ط4ؿ.363
رفغ١ش اٌىؾبف ،اٌضِخؾش ،ٞط4ؿ.363
ِذاسط اٌغبو ٓ١ثِٕ ٓ١بصي ئ٠بن ٔ ؼجذ ٚئ٠بن ٔغزؼ ،ٓ١اثٓ ل ُ١اٌغٛص٠خ ،رؾم١كِ :ؾّذ اٌّؼزقُ ثبهلل اٌجغذاد،ٞط1ؿ.115

179

الباب الثاني :داللة اجلملة االعرتاضية يف القرآن الكريم

 _ 1اٌّفشداد ف ٟغش٠ت اٌمشآْ ،اٌشاغت األففٙبٔ ،ٟساعؼِٗ :ؾّذ خٍ ً١ػ١زبٔ ،ٟؿ.202

180

الباب الثاني :داللة اجلملة االعرتاضية يف القرآن الكريم

انًثحث انثاَي :االعتراض تيٍ عُاصر انجًهح االسًيح

.1..االعتراض تيٍ انًثتذأ وانخثر

ِ _ 1غٕ ٟاٌٍج١ت ،ط ،2ؿ.507
 2ــ دٛ٠اْ عّ ً١ثضٕ١خ ،ؽشػ ِٚشاعؼخ ٚرمذ ُ٠د .ػجذ اٌّغ١ذ صسالو ،ؿ.36
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 داللة اجلملة االعرتاضية يف القرآن الكريم:الباب الثاني

   

    


         

     

    

   
 

.545ؿ1 ط،ٞ اٌضِخؾش،ش اٌىؾبف١ _ رفغ1
) ىٍف اهلل ٔفغب ئال ِب آرب٘ب٠  (ال:خ٠ب آٙٙرؾجٚ ،اٌخجشٚ ٓ اٌّجزذأ١ اْ ٘زٖ اٌغٍّخ ِؼزشمخ ثٌٝأؽبس ئٚ . 290ؿ2 ط،ٟٔوبٛ اٌؾ،ش٠ _ فزؼ اٌمذ2
.)7 :(اٌيالق

182

الباب الثاني :داللة اجلملة االعرتاضية يف القرآن الكريم

   

  

 _ 1رفغ١ش اٌىؾبف ،اٌضِخؾش ،ٞط2ؿ.105
ِ _ 2فبر١ؼ اٌغ١ت ،أث ٛثىش اٌشاص ،ٞط16ؿ.164

183

   

الباب الثاني :داللة اجلملة االعرتاضية يف القرآن الكريم

1
2

3

_ رفغ١ش اٌىؾبف ،اٌضِخؾش ،ٞط3ؿ.506
_ اٌّشعغ اٌغبثك ،ط3ؿ.506
ٕ٠ٚظش :اٌذس اٌّق ْٛف ٟػٍ َٛاٌىزبة اٌّىٕ ،ْٛأؽّذ ثٓ ٛ٠عف اٌغّ ٓ١اٌؾٍج ،ٟرؾم١ك :أؽّذ ِؾّذ اٌخشاه ،ط9ؿ.79
_ اٌجالغخ اٌمشآٔ١خ ف ٟرفغ١ش اٌضِخؾشِ ،ٞؾّذ ِؾّذ أثِٛ ٛع ،ٝؿ.389
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 داللة اجلملة االعرتاضية يف القرآن الكريم:الباب الثاني

 

 

       

 

      
 

.205ؿ21 ط،سٛ اثٓ ػبؽ،ش٠ٕٛاٌزٚ ش٠ش اٌزؾش١_ رفغ
.206ؿ21 ط،ٗ_ اٌّقذس ٔفغ
.87 ؿ،ٟٔ ػجذ اٌمب٘ش اٌغشعب،_ دالئً اإلػغبص

185

1
2
3

 داللة اجلملة االعرتاضية يف القرآن الكريم:الباب الثاني

      
   



  

        

        
     

   

 االعتراض تيٍ يا أصهه انًثتذأ وانخثر.2..

.315ؿ4 ط،ٞ اٌضِخؾش،ش اٌىؾبف١ _ رفغ1

186

الباب الثاني :داللة اجلملة االعرتاضية يف القرآن الكريم

 _ 1ؽشػ ؽٛا٘ذ ِغٕ ٟاٌٍج١ت ،ػجذ اٌمبدس اٌجغذاد ،ٞط6ؿ.191
ِ _ 2غٕ ٟاٌٍج١ت ػٓ وزت األػبس٠ت ،اثٓ ٘ؾبَ ،ط2ؿ.456
 _ 3اٌّقذس ٔفغٗ ،ط2ؿ.457
 _ 4ؽبؽ١خ األِ١ش ػٍِ ٝغٕ ٟاٌٍج١ت ،ط2ؿ.51

187

 داللة اجلملة االعرتاضية يف القرآن الكريم:الباب الثاني

  

     

  

.340ؿ1 ط،ٟٕ اثٓ ع، _ اٌخقبئـ1

188

 داللة اجلملة االعرتاضية يف القرآن الكريم:الباب الثاني

      

    

        

.260ؿ1 ط،ٟ ػجذ اٌّؾغٓ ثٓ رشو:ك١ رؾم،ٞ اٌيجشٞ اثٓ عش،ًْ اٌمشآ٠ٚ رأٟبْ ف١ عبِغ اٌج:ٕظش٠ _ 1
.256ؿ1 ط،أؽّذ ؽبوشٚ ،ك ِؾّذ ؽبوش١ رؾم،ٞش اٌيجش٠ اثٓ عش،ْ اٌمشآًٞ آ٠ٚبْ ػٓ رأ١ _ عبِغ اٌج2
.130ؿ1 ط،ٟعٌٛ٢ ا، ٟٔػ اٌّؼبٚش س١ _ رفغ3
.661ؿ1 ط،ٞ اٌضِخؾش،ش اٌىؾبف١ _ رفغ4
.354ؿ4 ط،ْٛ اٌذس اٌّق:ٕظش٠ٚ

189

الباب الثاني :داللة اجلملة االعرتاضية يف القرآن الكريم

 _ 1رفغ١ش اٌىؾبف ،اٌضِخؾش ،ٞؽبؽ١خ ط1ؿ.660
 ٟ٘ٚ _ 2لشاءح أث ٟسم ٟاهلل ػٕٗٚ ،ثٙب لشأ اثٓ وض١ش اٌّى.ٟ
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.661ؿ1خ ط١ ؽبؽ،ٞ اٌضِخؾش،ش اٌىؾبف١ _ رفغ1
.720ؿ2 ط،ٞ اٌضِخؾش،ش اٌىؾبف١ _ رفغ2
.481ؿ7 ط،ٟٓ اٌؾٍج١ّ اٌغ،ْٛ اٌذس اٌّق:ٕظش٠ٚ
.316ؿ6 ط،ْب١ ؽٛ أث،و١اٌجؾش اٌّؾ
.122ؿ21 ط،ٞ ثىش اٌشاصٛ أث،ت١ؼ اٌغ١ِفبر

191

الباب الثاني :داللة اجلملة االعرتاضية يف القرآن الكريم

1
2

_ اٌّؾشس اٌٛع١ض ،اثٓ ػي١خ ،ؿ.1190
_ اٌزؾش٠ش ٚاٌزٕ٠ٛش ،اثٓ ػبؽٛس ،ط15ؿ.310
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االعتراض تيٍ انحال وصاحة انحال.3..

            
                 
                

    

                   
          

    

.212-211 ؿ،ٟٔ ػجذ اٌمب٘ش اٌغشعب،ٕظش دالئً اإلػغبص٠ _ 1
.429ؿ1 ط،ٞ اٌضِخؾش،ش اٌىؾبف١ _ رفغ2
.372 ؿ،خ١ اثٓ ػي،ض١عٌٛ_ اٌّؾشس ا
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.167ؿ6 ط،ٟ ػجذ اٌّؾغٓ ثٓ رشو:ك١ رؾم،ٞ اٌيجش،ْب١_ عبِغ اٌج
.96ؿ4 ط،ٟعٌٛ٢ ا،ٟٔػ اٌّؼبٚ_ س
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1
2

الباب الثاني :داللة اجلملة االعرتاضية يف القرآن الكريم

1
2

_ اٌغٍّخ االػزشام١خ ثٕ١زٙب ٚدالٌزٙب ف ٟاٌخيبة األدث ٟدساعخ ف ٟمٛء إٌظش٠خ اٌزذا١ٌٚخ ،وبٕ٘خ دؽّ ،ْٛؿ.195
_ ر٘ت اٌؾ١خ ِؾّذ ػجذٖ _ ِغزذال ثبٌغ١بق _ ئٌ ٝخالف ِب أعّغ ػٍ ٗ١اٌّفغش ْٚف٘ ٟزٖ ا٠٢بد ،ثؾ١ش عؼٍ٘ٛب خيبثب ٌٍّٕبفم،ٓ١
ثّٕ١ب عؼٍٙب اٌؾ١خ خيبثب ٌٍّإِٕ ،ٓ١ثذٌ ً١أْ ا٠٢بد لجٍٙب ٚثؼذ٘ب وبٔذ فِ ٟخبىجخ اٌّإِٕٚ ٓ١اٌىالَ ػٓ إٌّبفم ٓ١ع١أر ٟفّ١ب ثؼذ،
٠ٚغؼً ِؾبٌٚخ ؽًّ ا٠٢بد ػٍ ٝغ١ش ٘زا اٌغ١بق رفى١ىب ٚرؾ٠ٛؾب ال رشمبٖ ثالغخ اٌمشآْ.
ٕ٠ظش :رفغ١ش إٌّبس ،سؽ١ذ سمب ،ط4ؿ.189

195

الباب الثاني :داللة اجلملة االعرتاضية يف القرآن الكريم

األوس نمْ هلل ٔاألخر باألضباب

1

_ ٌمذ ِضً ػجذ اهلل دساص ثّضبي ف ٟل ٌٗٛرؼبٌ( )        ( :ٝاٌجمشح ،)212 :ف ٟو ٗٔٛوالِب ٚامؾب ِٓ أٚي

2

ٍ٘ٚخ ،صُ ثِ ٓ١ب ف٘ ٟزٖ اٌغٍّخ ِٓ ِشٔٚخ ،صُ اعزخشط ِٕٙب خّغخ ِؼبْ وٍٙب فؾ١ؼٚ ،خزّٙب ثمٚ ِٓٚ " :ٌٗٛلف ػٍ ٝػٍُ اٌزأ،ً٠ٚ
ٚاىٍغ ػٍِ ٝؼزشن أفٙبَ اٌؼٍّبء ف ٟآ ،ٗ٠سأ ِٓ ٜرٌه اٌؼغت اٌؼبعت" ٕ٠ .ظش :إٌجأ اٌؼظ ،ُ١ؿ152-151
_ إٌجأ اٌؼظِ ،ُ١ؾّذ ػجذ اهلل دساص ،ؿ.152-151
_ اٌزؾش٠ش ٚاٌزٕ٠ٛش ،اثٓ ػبؽٛس ،ط4ؿ.138

3

196

الباب الثاني :داللة اجلملة االعرتاضية يف القرآن الكريم

وٍػأ اخلالف بني األغاعسٔ ٚاملعتصلٛ

1
2

_ رفغ١ش إٌّبسِ ،ؾّذ سؽ١ذ سمب ،ط4ؿ.205
_ ِفبر١ؼ اٌغ١ت ،فخش اٌذ ٓ٠اٌشاص ،ٞط9ؿ.50

197

الباب الثاني :داللة اجلملة االعرتاضية يف القرآن الكريم

ألوس نمْ هلل ٔإتكاُ العىن

1

_ رفغ١ش إٌّبس ،سؽ١ذ سمب ،ط4ؿ.190-189
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األوس نمْ هلل ٔاإلٌفام
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الباب الثاني :داللة اجلملة االعرتاضية يف القرآن الكريم

 _ 1رفغ١ش اٌىؾبف ،اٌضِخؾش ،ٞط4ؿ.505
 _ 2عبِغ اٌج١بْ ،اٌيجش ،ٞرؾم١ك :ػجذ اٌّؾغٓ ثٓ رشو،ٟط13ؿ.351
ٕ٠ _ 3ظش :اٌغٍّخ االػزشام١خ ثٕ١زٙب ٚدالٌزٙب ف ٟاٌخيبة األدث ٟدساعخ ف ٟمٛء إٌظش٠خ اٌزذا١ٌٚخ ،وبٕ٘خ دؽّ ،ْٛؿ.189
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.55ؿ13 ط،سٛ اثٓ ػبؽ،ش٠ٕٛاٌزٚ ش٠ش اٌزؾش١ رفغ:ٕظش٠ _
.58-57ؿ13 ط،ٟعٌٛ٢ ا،ٟٔػ اٌّؼبٚ س:ٕظش٠ _
.199ؿ26 ط،سٛ اثٓ ػبؽ،ش٠ٕٛاٌزٚ ش٠ش اٌزؾش١_ رفغ

201

1
2
3

الباب الثاني :داللة اجلملة االعرتاضية يف القرآن الكريم

.4..االعتراض تيٍ انًىصىل وانصهح

1
2
3

_ ِٕٙبط اٌجٍغبء ٚعشاط األدثبء ،ؽبصَ اٌمشىبعٕ ،ٟرؾم١كِ :ؾّذ اٌؾج١ت ثٓ اٌخٛعخ ،د ؿ.337
_ اٌغٍّخ االػزشام١خ ثٕ١زٙب ٚدالٌزٙب ف ٟاٌخيبة األدث ٟدساعخ ف ٟمٛء إٌظش٠خ اٌزذا١ٌٚخ ،وبٕ٘خ دؽّ.192 ،ْٛ
_ ِغٕ ٟاٌٍج١ت ػٓ وزت األػبس٠ت ،اثٓ ٘ؾبَ ،ط2ؿ.450

202

الباب الثاني :داللة اجلملة االعرتاضية يف القرآن الكريم

     

      

 _ 1ؽشػ ؽٛا٘ذ ِغٕ ٟاٌٍج١ت ،ػجذ اٌمبدس اٌجغذاد ،ٞط6ؿ.192
ٕ٠ _ 2ظش :رفغ١ش اٌىؾبف ،اٌضِخؾش ،ٞط4ؿ.389
رفغ١ش اٌزؾش٠ش ٚاٌزٕ٠ٛش ،اثٓ ػبؽٛس ،ط26ؿ.319
 _ 3سٚػ اٌّؼبٔ ،ٟاٌٛ٢ع ،ٟط26ؿ.189
 _ 4أؽبس ئٌ٘ ٝزا اٌٛعٗ اٌجبؽش ساثؼ اٌؼشثٔ ،ٟمال ػٓ اٌضِخؾش ،ٞثؾىُ أٔٗ ٌُ ٠جِٛ ٓ١لغ اٌغٍّخ (رٛػذ ِٓ )ْٚاالػزشاك.
ٕ٠ظش :رفغ١ش اٌىؾبف ،اٌضِخؾش ،ٞط4ؿ :ٚ . 389أعٍٛة االػزشاك ف ٟاٌمشآْ اٌىش ِٓ ُ٠خالي اٌىؾبف ٌٍضِخؾش ،ٞدساعخ ٔؾ٠ٛخ
ثالغ١خ ،ساثؼ اٌؼشث ،ٟسعبٌخ ِبعغز١ش ،ؿ.78

203

الباب الثاني :داللة اجلملة االعرتاضية يف القرآن الكريم

1

_ كًا لال أبو انبماء انكفوي :يشٍزا إنى دلة انتفزٌك بٍٍ انحال واالعتزاض فً بذاٌة انجًهة " :واالعتزاض أبهغ يٍ انحال ،ألٌ فٍه عًوو

انحال ،بخالف انحال" ٌُظز :انكهٍات يعجى فً انًصطهحات وانفزوق انهغوٌة ،أبو انبماء انكفوي ،تح :عذَاٌ دروٌش ،ص ..343ولذ
َمهُا هذا انمول فً انفصم األول.

2

_ عبِغ اٌج١بْ ،اٌيجش ،ٞرؾم١ك :ػجذ اٌّؾغٓ ثٓ رشو ،ٟط21ؿ.457

204

الباب الثاني :داللة اجلملة االعرتاضية يف القرآن الكريم

ِ _ 1ذاسط اٌغبٌى ،ٓ١اثٓ اٌم ،ُ١ط3ؿ.234
 _ 2اٌّشعغ ٔفغٗ ،ط3ؿ.238
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 االعتراض تيٍ ركُي انشرط وانقسى:انًثحث انثانث

االعتراض تيٍ انشرط وجىاته.1..

            
      

   

.286 ،ٝعِٛ ٛ ِؾّذ ِؾّذ أث،خ١ت دساعخ ثالغ١_دالٌخ اٌزشاو
.448ؿ2 ط،َ اثٓ ٘ؾب،ت١ اٌٍجٟٕ_ ِغ

206

1
2

الباب الثاني :داللة اجلملة االعرتاضية يف القرآن الكريم
   

1
2
3

_ اٌذس اٌّق ْٛف ٟػٍ َٛاٌىزبة اٌّى ٕ ،ْٛأؽّذ ثٓ ٛ٠عف اٌغّ ٓ١اٌؾٍج ،ٟرؾم١ك :أؽّذ ِؾّذ اٌخشاه ،ط7ؿ.286
_ رفغ١ش اٌزؾش٠ش ٚاٌزٕ٠ٛش ،اثٓ ػبؽٛس ،ط14ؿ.283
_ سٚػ اٌّؼبٔ ،ٟاٌٛ٢ع ،ٟط14ؿ.231
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الباب الثاني :داللة اجلملة االعرتاضية يف القرآن الكريم

 _ 1اٌّٛافمبد ،أث ٛئعؾبق اٌؾبىج ،ٟط3ؿ.339 -338
 _ 2اٌّقذس اٌغبثك ،ط3ؿ.338-337
٠غزأٔظ ف ٟرٌه ثّب وز جٗ وّضبي ريج١مِ ٟب وزجٗ ِؾّذ ِفزبػ ،رؾذ ػٕٛاْ أغغبَ إٌـ اٌمشآِٔ ،ٟجٕ١ب خيٛسح اٌىالَ ف٘ ٟزٖ اٌّغأٌخ ِٓ
اٌّزخقق ٓ١أ ِٓ ٚغ١ش اٌّزخققٔ ،ٓ١ظشا ٌىِ ْٛزٕب ِٓ ٓ١ٌٚاٌذاسع ٓ١ال ٠ؾق ْٛػذدا ،وّب أٔٗ ِٛمٛع ر ٚفٍخ أعبع١خ ثبألعظ اٌفٍغف١خ اٌزٟ
رم َٛػٍٙ١ب اٌؾش٠ؼخ اإلعالِ ١خ ،وّب أٔٗ رٚ ٚؽبئظ ل٠ٛخ ثؼذح ِفب٘ ُ١والِ١خ ٚأف١ٌٛخ ،أ ٚأْ ثؼل اٌّفب٘ ُ١لذ رٌٛذد ػٕٗ؛ ِضً :رؼبسك األدٌخ،
ٚاٌزذسط ف ٟاٌزؾش٠غٚ ،رأخ١ش اٌج١بْ ػٓ ٚلذ اٌؾبعخِٚ ،غأٌخ ؽشع ِٓ لجٍٕبٕ٠....ظش :دٕ٠بِ١خ إٌـ رٕظ١ش ٚئٔغبصِ ،ؾّذ ِفزبػ ،ؿ.189
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.343-342ؿ3 ط،ٟ ئعؾبق اٌؾبىجٛ أث،افمبدٌّٛ_ ا

209

1

الباب الثاني :داللة اجلملة االعرتاضية يف القرآن الكريم

املطتطمي ألوس اهلل ال ٖس ٝيف الػسٖع ٛتٍاقضا

1

_ ؽبؽ١خ اٌؾ١خ صادٖ ػٍ ٝرفغ١ش اٌج١نبِ ،ٞٚؾّذ ِقٍؼ اٌذِ ٓ٠قيف ٝاٌمٛع ٞٛاٌّؼشٚف ثؾ١خ صادٖ د  ، 951ط3ؿ.198

210

الباب الثاني :داللة اجلملة االعرتاضية يف القرآن الكريم

1

_ ٕ٠ظش  :رفغ١ش اٌىؾبف ،اٌضِخؾش ،ٞط2ؿ.634
ؽبؽ١خ اٌؾ١خ صادح ػٍ ٝرفغ١ش اٌج١نب ،ٞٚؽ١خ صادٖ ،ط3ؿ.198
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.101ؿ1 ط،ٞ اٌضِخؾش،ش اٌىؾبف١_ رفغ

212

1

الباب الثاني :داللة اجلملة االعرتاضية يف القرآن الكريم

1

_ ٕ٠ظش :ئػغبص اٌمشآْ ،أث ٛثىش ِؾّذ ثٓ اٌي١ت اٌجبلالٔ ،ٟرؾم١ك اٌغ١ذ أؽّذ فمش ،ؿ.187-186

213

الباب الثاني :داللة اجلملة االعرتاضية يف القرآن الكريم

1
2

_ اٌّؾشس اٌٛع١ض ،اثٓ ػي١خ ،ؿ.65
_ رفغ١ش اٌىؾبف ،اٌضِخؾش ،ٞط1ؿ.101
ٕ٠ٚظش :اٌّجبؽش اٌجالغ١خ ف ٟمٛء لن١خ اإلػغبص اٌمشآٔٔ ٟؾأرٙب ٚريٛس٘ب ؽز ٝاٌمشْ اٌغبثغ اٌٙغش ،ٞأؽّذ عّبي اٌؼّش ،ٞؿ.179

214

الباب الثاني :داللة اجلملة االعرتاضية يف القرآن الكريم

 _ 1اٌّشعغ ٔفغٗ ،ط1ؿ.101
 _ 2إٌجأ اٌؼظ ،ُ١ػجذ اهلل دساص ،ؿ.112
 _ 3رفغ١ش اٌىؾبف ،ط1ؿ.102

215

الباب الثاني :داللة اجلملة االعرتاضية يف القرآن الكريم

اضتفصاش الكسآُ لمعسب مل جيد اضتاابٛ

الكتن إُِٔ عٍد العسب٘ وَ وعازض ٛالكسآُ

1

_ إٌجأ اٌؼظ ،ُ١ػجذ اهلل دساص ،ؿ.115
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.129ؿ1 ط،ذ سمب١ سؽ،ش إٌّبس١_ رفغ

217

1

الباب الثاني :داللة اجلملة االعرتاضية يف القرآن الكريم

      

1

_ ٕ٠ظش :وزبة اٌجذ٠غ ،اثٓ أث ٟاإلفجغ اٌّقش ٞد ،654رمذٚ ُ٠رؾم١ك :ؽفِٕ ٟؾّذ ؽشف ،ؿ.23-22

218

الباب الثاني :داللة اجلملة االعرتاضية يف القرآن الكريم

اوتالك المغ ٛالساقٗ ٛلٗظ وطتمصوا جملازا ٚالكسآُ

1
2

_ إٌجأ اٌؼظ ،ُ١ػجذ اهلل دساص ،ؿ.116
_ عبِغ اٌج١بْ ،اثٓ عش٠ش ،ط1ؿ.398

219

الباب الثاني :داللة اجلملة االعرتاضية يف القرآن الكريم

1
2

_ دالئً اإلػغبص ،أث ٛثىش ػجذ اٌمب٘ش اٌغشعبٔ ٟد٘471ـ ،لشأٖ ٚػٍك ػٍ :ٗ١أث ٛفٙش ِؾّٛد ِؾّذ ؽبوش ،ؿ.39
_ ٕ٠ظش ف ٟؽشػ ٘زٖ اٌؼجبسح اٌغٍ١خ ٌإلِبَ ػجذ اٌمب٘ش ِ :شاعؼبد ف ٟأفٛي اٌذسط اٌجالغِ ،ٟؾّذ ِؾّذ أثِٛ ٛع ،ٝؿ.206-192
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.118 ؿ، ِؾّذ ػجذ اهلل دساص،ُ١_ إٌجأ اٌؼظ

221

1

الباب الثاني :داللة اجلملة االعرتاضية يف القرآن الكريم

التىثٗن لإلعااش قدميا ٔحدٖثا

1
2

_ ٕ٠ظش :دالئً اإلػغبص ،ػجذ اٌمب٘ش اٌغشعبٔ ،ٟلشأٖ ٚػٍك ػٍِ :ٗ١ؾّٛد ِؾّذ ؽبوش ،ؿ.36
_ إٌجأ اٌؼظِ ،ُ١ؾّذ ػجذ اهلل دساص ،ؿ.119

222

الباب الثاني :داللة اجلملة االعرتاضية يف القرآن الكريم

غري العسب أغد عاصا عَ وعازض ٛالكسآُ

1
2
3

_ اٌجش٘بْ ف ٟػٍ َٛاٌمشآْ ،ط1ؿ.22
_ ٕ٠ظش :إٌٛع اٌخّظ ٚاٌغز :ْٛاٌؼٍ َٛاٌّغزٕجيخ ِٓ اٌمشآْ ،اإلرمبْ ف ٟػٍ َٛاٌمشآْ ،عالي اٌذ ٓ٠اٌغٛ١ى ،ٟط4ؿ.24
_ إٌجأ اٌؼظ ،ُ١ػجذ اهلل دساص ،ؿ.121
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الباب الثاني :داللة اجلملة االعرتاضية يف القرآن الكريم

1

_ عبِغ اٌج١بْ ػٓ رأ ً٠ٚآ ٞاٌمشآْ ،اثٓ عش٠ش اٌيجش ،ٞرؾم١ك ػجذ اٌّؾغٓ ثٓ رشو ،ٟط1ؿ.396

224

الباب الثاني :داللة اجلملة االعرتاضية يف القرآن الكريم

تعمل :لَ تفعمٕ بـ ال زٖب فْٗ
         
 

1

_ اٌّؾشس اٌٛع١ض ،اثٓ ػي١خ ،ؿ.29
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َٛ ورِب الَّص ْسفٜ لَ تفعمٕا عمٛدالل
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الباب الثاني :داللة اجلملة االعرتاضية يف القرآن الكريم

1

2

3

_ ئػغبص اٌمشآْ ،اٌجبلالٔ ٟأث ٛثىش ِؾّذ ثٓ اٌي١ت د٘403ـ ،رؾم١ك :اٌغ١ذ أؽّذ فمش،ؿ.30 -29
ٕ٠ٚظش :اإلػغبص اٌجالغ ٟدساعخ رؾٍ١ٍ١خ ٌزشاس أً٘ اٌؼٍُِ ،ؾّذ ِؾّذ أثِٛ ٛع ،ٝؿ.374-343
ٕ٠ٚظش :اٌشعبٌخ اٌؾبف١خٍِ ،ؾمخ ثىزبثٗ دالئً اإلػغبص ،ػجذ اٌمب٘ش اٌغشعبٔ ،ٟؿ.611
_ ٕ٠ظش :رفغ١ش اٌمشآْ اٌؼظ ،ُ١اثٓ وض١ش ،رؾم١ك :عبِ ٟثٓ ِؾّذ اٌغالِخ ،ط1ؿ.201
ٕ٠ٚظش سأ ٞاٌشاص ٞفِ :ٟفبر١ؼ اٌغ١ت ،اٌشاص ،ٞط2ؿ.128
_ دالئً اإلػغبص ،ػجذ اٌمب٘ش اٌغشؽبٔ ،ٟلشأٖ ٚػٍك ػٍِ :ٗ١ؾّٛد ِؾّذ ؽبوش ،ؿ.251

4

_ ٚروش اٌشاص ٞأْ اٌزؾذ ٞوبْ ػٍٚ ٝعٖٛ؛ أؽذ٘ب ل( :ٌٗٛلًُْ فَأْرُٛا ثِىِزَبةٍ ِِْٓ ػِٕذِ اٌٍَِٗ ُ٘ َٛأَْ٘ذََُِِّْٕٙ ٜب أَرَجِ ْؼُٗ ئِْ وُٕزُُْ فَب ِدلِ( َٓ١اٌمقـ .)49 :
ػٍَ ٝأَْ َ٠أْرُٛاْ ثِِّضًِْ َ٘ـزَا اٌْمُشْآِْ الَ َ٠أْرُ َْٛثِِّ ْضٍِِٗ َ ٌَْٛٚوَبَْ ثَ ْؼنُ ٌُِ ُْٙجَ ْؼلٍ ظَ١ِٙشاً (اإلعشاءٚ .)88 :صبٌضٙب
ٚصبٔٙ١ب ل( :ٌٗٛلًُ ٌَئِِٓ اعْزََّ َؼذِ اإلِٔظُ َٚاٌْغُِٓ َ
لَ( :ٌٗٛأَْ َ٠مُ ٌَُْٛٛافْزَشَاُٖ لًُْ فَأْرُٛاْ ثِ َؼؾْشِ عَُٛسٍ ِِ ْضٍِِٗ ُِفْزَشََ٠بدٍ َٚادْػُٛاْ َِِٓ اعْزَيَؼْزُُ ِِٓ دُ ِْٚاٌٍِّٗ ئِْ وُٕ ُزُْ فَبدِلِٛ٘( َٓ١د ٚ .)13 :ساثؼٙب لَٚ ( :ٌٗٛئِْ وُٕ ُزُْ
ػٍَ ٝػَجْذَِٔب فَأْرُٛاْ ِثغُٛسَحٍ ِِٓ ِِ ْضٍِِٗ َٚادْػُٛاْ ؽَُٙذَاءوُُ ِِٓ دُ ِْٚاٌٍِّٗ ئِْْ وُْٕ ُزُْ فَب ِدلِ( َٓ١اٌجمشحٕ٠ .)23 :ظشِ :فبر١ؼ اٌغ١ت ،اٌشاص،ٞ
فِ ٟسَ ْ٠تٍ َِِّب َٔ َضٌَْٕب َ
ط2ؿ.128
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1
2

_ إٌجأ اٌؼظِ ،ُ١ؾّذ ػجذ اهلل دساص ،ؿ142ثزقشف.
_ اٌّؾشس اٌٛع١ض ،اثٓ ػي١خ ،ؿ.29
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.556ؿ2 عظ،ٟٔوبٛ اٌؾ،ش٠_ فزؼ اٌمذ
.302-301ؿ2 ط،ٞ اٌضِخؾش،ش اٌىؾبف١_ رفغ
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.89ؿ5 ط،كٛ ِؾّذ ِؼٍٟ ػٚ دٛعٌّٛ ػبدي أؽّذ ػجذ ا:ك١رؾمٚ  دساعخ،ٟبْ األٔذٌغ١ ؽٛ أث،و١ش اٌجؾش اٌّؾ١_ رفغ
:ك١ رؾم،٘ـ982  دٟد ِؾّذ ثٓ اٌؼّبد اٌؾٕفٛ اٌغؼٛ أث،ُ٠ب اٌىزبة اٌىش٠ ِضاٌُٝ ئ١ٍ ئسؽبد اٌؼمً اٌغٚد أٛ اٌغؼٟش أث١ رفغ:ٕظش٠ _
.590ؿ2 ط،ػجذ اٌمبدس أؽّذ ػيب
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.351ؿ2 ط،ش اٌىؾبف١_ رفغ
.633ؿ2 ط،ٟٔوبٛ اٌؾ،ش٠فزؼ اٌمذ
.633ؿ2 ط،ٟٔوبٛ اٌؾ،ش٠_ فزؼ اٌمذ

231

1

2

الباب الثاني :داللة اجلملة االعرتاضية يف القرآن الكريم

1

_ ٚسد رٌه ف ٟآ٠بد وض١شح وٍٙب رخذَ ِؼٕ ٝاالػزشاك اٌزٔ ٞؾٓ ثقذدٖ ،وم ٌٗٛرؼبٌ( :ٝ
151
11
33
11

2

3

_ ٕ٠ظش :رفغ١ش اٌىؾبف ،اٌضِخؾش ،ٞط3ؿ.210-209
 :اٌذس اٌّق ،ْٛاٌغّ ٓ١اٌؾٍج ،ٟط8ؿ.376
_ رفغ١ش اٌمشآْ اٌؼظ ،ُ١اثٓ وض١ش ،ط5ؿ.502

232

الباب الثاني :داللة اجلملة االعرتاضية يف القرآن الكريم

1
2
3
4

_ اٌّفشداد ف ٟغش٠ت اٌمشآْ ،اٌشاغت األففٙبٔ ،ٟؿ.55
_ عٕٓ اٌزشِز ،ٞأث ٛػ١غ ٝاٌزشِز ،ٞد٘279ـ ،رؾم١ك ٚؽشػ :أؽّذ ِؾّذ ؽبوش ،وزبة اٌذػٛاد ،ؽذ٠ش سلُ ،3483 :ط5ؿ.520
_ أٔٛاس اٌزٕضٚ ً٠أعشاس اٌزأ ،ً٠ٚاٌّغّ :ٝرفغ١ش اٌج١نبٔ ،ٞٚبفش اٌذ ٓ٠أث ٛعؼ١ذ اٌج١نب ،ٞٚط2ؿ.482
_ ِفبر١ؼ اٌغ١ت ،أث ٛثىش اٌشاص ،ٞط23ؿ.129
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الباب الثاني :داللة اجلملة االعرتاضية يف القرآن الكريم

1

_ اٌّٛافمبد  ،أث ٛئعؾبق اٌؾبىج ،ٟط2ؿ.141

234

الباب الثاني :داللة اجلملة االعرتاضية يف القرآن الكريم

.2.3االعتراض تيٍ انقسى وجىاته


           

 _ 1ؽبؽ١خ اٌؾ١خ ِؾّذ األِ١ش ػٍِ ٝغٕ ٟاٌٍج١تِ ،ؾّذ األِ١ش ،ط2ؿ.50
ٕ٠ _ 2ظش ف ٟلقخ اٌمق١ذح ثيٌٙٛب :خضأخ األدة ٌٚت ٌجبة ٌغبْ اٌؼشة ،ػجذ اٌمبدس ثٓ ػّش اٌجغذاد ٞد٘1093ـ ،رؾم١ك ٚؽشػ :ػجذ اٌغالَ
٘بس ،1997 ،ْٚط2ؿِٚ 446ب ثؼذ٘ب :ٚ .ؽشػ ؽٛا٘ذ ِغٕ ٟاٌٍج١ت ،ػجذ اٌمبدس اٌجغذاد ،ٞط6ؿ.211
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إذا ٔزد األوس وَ اهلل اٌكطي الٍاع

ِ _ 1غٕ ٟاٌٍج١ت ،اثٓ ٘ؾبَ ،ط2ؿ.449
 _ 2رفغ١ش اٌىؾبف ،اٌضِخؾش ،ٞط4ؿ.108
ئِالء ِب ِٓ ثٗ اٌشؽّٓ ِٓ ٚع ٖٛاإلػشاة ٚاٌمشاءاد ف ٟعّ١غ اٌمشآٔـ أث ٛاٌ١مبء اٌؼىجش ،ٞساعؼٗ ٚػٍك ػٍٔ :ٗ١غ١ت اٌّبعذ ،ٞاٌّىزجخ
اٌؼقش٠خ ،ث١شٚد ،ه ،2002 ،1ؿ.456
 _ 3رفغ١ش اٌزؾش٠ش ٚاٌزٕ٠ٛش ،اثٓ ػبؽٛس ،ط23ؿ.307
ٕ٠ٚظش :سٚػ اٌّؼبٔ ،ٟاٌٛ٢ع ،ٟط23ؿ.229
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الباب الثاني :داللة اجلملة االعرتاضية يف القرآن الكريم

التطمٗي لألوس وكدً عم ٜإدزاك احلهى ٛوٍْ
237

الباب الثاني :داللة اجلملة االعرتاضية يف القرآن الكريم
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.688ؿ1 ط،ٞ اٌضِخؾش،ش اٌىؾبف١_ رفغ
.271ؿ8 ط،ٟ اٌمشىج،ْ اٌغبِغ ألؽىبَ اٌمشآ:ٕظش٠ _
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1
2

الباب الثاني :داللة اجلملة االعرتاضية يف القرآن الكريم

1
2
3
4

_ اٌّؾشس اٌٛع١ض ،اثٓ ػي١خ ،ؿ.589
_ رفغ١ش إٌّبس ،ط7ؿ.229-220
_ رفغ١ش إٌّبس ،سؽ١ذ سمب ،ط7ؿ.228
_ اٌّشعغ ٔفغٗ.
ٕ٠ٚظش :اٌّفشداد ف ٟغش٠ت اٌمشآْ ،اٌشاغت األففٙبٔ ،ٟؿ.325

240

الباب الثاني :داللة اجلملة االعرتاضية يف القرآن الكريم

ٚٚسد ف ٗ١أْ ( ػضش)٠ :غزؼًّ ؽم١مخ :ف ٟاٌغمٛه٠ٚ ،غزؼًّ ِغبصا :ف٠ ّٓ١يٍغ ػٍ ٝأِش ِٓ غ١ش ىٍجٗ ،لبي رؼبٌٚ ( :ٝوزٌه أػضشٔب
ػٍ ،) ُٙ١أٚ ٞلفٕبُ٘ ػٍ ِٓ ُٙ١غ١ش أْ ىٍجٛا.
ٕ٠ _ 1ظش :دعزٛس األخالق ف ٟاٌمشآْ دساعخ ِمبسٔخ ٌألخالق إٌظش٠خ ف ٟاٌمشآِْ ،ؾّذ ػجذ اهلل دساص ،رؼش٠ت ٚرؼٍ١ك ٚرؾم١ك :ػجذ اٌقجٛس
ؽب٘ ،ٓ١ؿ.554-546
ٕ٠ _ 2ظشِ :مبفذ اٌؾش٠ؼخ اإلعالِ١خِ ،ؾّذ اٌيب٘ش ثٓ ػبؽٛس ،رؾم١ك ٚدساعخِ :ؾّذ اٌيب٘ش اٌّ١غب ،ٞٚؿِٚ 239ب ثؼذ٘ب.
ٕ٠ _ 3ظشِ :شاعؼبد ف ٟأفٛي اٌذسط اٌجالغِ ،ٟؾّذ أثِٛ ٛع ،ٝؿ.256
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.1979 ؿ،خ١ اثٓ ػي،ض١عٌٛ_ اٌّؾشس ا
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الباب الثاني :داللة اجلملة االعرتاضية يف القرآن الكريم

1
2
3
4

_ رفغ١ش اٌىؾبف ،اٌضِخؾش ،ٞط4ؿ.753
_ رفغ١ش اٌىؾبف ،اٌضِخؾش ،ٞط4ؿ.754
_ ٕ٠ظش :اٌمغُ ف ٟاٌمشآْ اٌىش ،ُ٠ؽغٔ ٓ١قبسِ ،ىزجخ اٌضمبفخ اٌذ١ٕ٠خِ ،قش ،ه ،2001 ،1ؿِٚ5ب ثؼذ٘ب.
_ ِفبر١ؼ اٌغ١ت ،اٌشاص ،ٞط31ؿ.181

243

الباب الثاني :داللة اجلملة االعرتاضية يف القرآن الكريم

انًثحث انراتع :االعتراض تيٍ انتىاتع

1
2
3

_ سٚػ اٌّؼبٔ ،ٟاٌٛ٢ع ،ٟط30ؿ.135
_ ِشاعؼبد ف ٟأفٛي اٌذسط اٌجالغِ ،ٟؾّذ أثِٛ ٛع ،ٝؿ.255
_ اٌّقذس ٔفغٗ.

244
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.1..االعتراض تيٍ انًىصىف وصفته

 

 _ 1عبِغ اٌج١بْ ػٓ رأ ً٠ٚآ ٞاٌمشآْ ،اثٓ عش٠ش ،رؾم١ك :ػجذ اٌّؾغٓ رشو ،ٟط22ؿ.362
 _ 2رفغ١ش اٌىؾبف ،اٌضِخؾش ،ٞط4ؿ.468
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.335ؿ27 ط،سٛ اثٓ ػبؽ،ش٠ٕٛاٌزٚ ش٠_ اٌزؾش
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1
2

_ اٌزؾش٠ش ٚاٌزٕ٠ٛش ،اثٓ ػبؽٛس ،ط27ؿ.332
_ اٌّؾشس اٌٛع١ض ،اثٓ ػي١خ ،ؿ.1814
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.332ؿ27 ط،سٛ اثٓ ػبؽ،ش٠ٕٛاٌزٚ ش٠_ اٌزؾش
.349_347 ؿ،ٟٔبٙ اٌشاغت األفف،ْت اٌمشآ٠ غشٟ_ اٌّفشداد ف

249
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.117ؿ27 ط،ٟعٌٛ٢ ا،ٟٔاٌغجغ اٌّضبٚ ُ١ش اٌمشآْ اٌؼظ١ رفغٟ فٟٔػ اٌّؼبٚ _ س1
.121ؿ27 ط،ٗ _ اٌّقذس ٔفغ2

250

الباب الثاني :داللة اجلملة االعرتاضية يف القرآن الكريم

   

1
2

_ اٌزؾش٠ش ٚاٌزٕ٠ٛش ،اثٓ ػبؽٛس ،ط27ؿ.244
_ رفغ١ش اٌمشآْ اٌؼظ ،ُ١اثٓ وض١ش ،ط7ؿ.491
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أعظي الٍعي ِٕ التٕحٗد

252

الباب الثاني :داللة اجلملة االعرتاضية يف القرآن الكريم

   

     

أعظي الػهس ِٕ العبادٚ

1
2
3

_ اٌذس إٌّضٛس ،اٌغٛ١ى ،ٟط14ؿ.150
_ اٌّشعغ ٔفغٗ ،اٌقفؾخ ٔفغٙب.
_ عبِغ اٌج١بْ ،اٌيجش ،ٞرؾم١ك :ػجذ اٌّؾغٓ ثٓ رشو ،ٟط22ؿ.168

253
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الباب الثاني :داللة اجلملة االعرتاضية يف القرآن الكريم

  


1
2

_ ٕ٠ظش :رفغ١ش اثٓ عش٠ش اٌيجش ،ٞرؾم١ك :ػجذ اٌّؾغٓ رشو ،ٟط22ؿ.254
_ اٌزىشاس ،ؽغٔ ٓ١قبسِ ،ىزجخ اٌخبٔغ ،ٟاٌمب٘شح ،ه ،2003 ،1ؿ.6
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الباب الثاني :داللة اجلملة االعرتاضية يف القرآن الكريم

   

التهساز أضمٕب عسب٘

1
2
3

_ اٌّشعغ ٔفغٗ ،ؿ.7-6
_ االٔزقبس ٌٍمشآْ ،أث ٛثىش ثٓ اٌي١ت اٌجبلالٔ ،ٟرؾم١كِ :ؾّذ ػقبَ اٌمنبح ،ط2ؿ.807
_ اٌؾٛ١اْ ،اٌغبؽظ ،رؾم١ك :ػجذ اٌغالَ ٘بس ،ْٚط1ؿٚ .22إٌؼبِخ٠ :مقذ ثٙب فشعٗ.

256

الباب الثاني :داللة اجلملة االعرتاضية يف القرآن الكريم

التهساز إلفاد ٚالترنري ٔالتكسٖس.

1
2
3

_ اٌقبؽج ،ٟاثٓ فبسط ،ؿ.158
_ سٚػ اٌّؼبٔ ،ٟاٌٛ٢ع ،ٟط27ؿ98-97
_ رأِ ً٠ٚؾىً اٌمشآْ  ،اثٓ لز١جخ ،رؾم١ك ٚؽشػ :اٌغ١ذ أؽّذ فمش ،ؿ.235

257

الباب الثاني :داللة اجلملة االعرتاضية يف القرآن الكريم

التهساز ألجن الٕعظ ٔاالعتباز

 _ 1اٌّقذس ٔفغٗ ،ؿ.239
 ِٓ _ 2ثالغخ اٌمشآْ ،أؽّذ أؽّذ ثذ ،ٞٚؿ.112
 _ 3اٌزىشاس ،ؽغٔ ٓ١قبس ،ؿ.21
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 داللة اجلملة االعرتاضية يف القرآن الكريم:الباب الثاني

االعتراض تيٍ انًعطىف عهيه وانًعطىف.2..

               
    

          

                

ك١ٍرؼٚ ك١ رؾم،ٞد ثٓ ػّش اٌضِخؾشّٛ اٌمبعُ ِؾٛ عبس اهلل أث، ً٠ٖٚ اٌزأٛعٚ ًٟ ف٠ْٚ األلبٛ١ػٚ ً٠ اِل اٌزٕضٛش اٌىؾبف ػٓ ؽمبئك غ١ _ رفغ1
.662ؿ5 ط،بك٠ اٌش،ْىب١ِىزجخ اٌؼج، ،1998 ،1 ه،كٛ ِؾّذ ِؼٍٟػٚ ،دٛعٌّٛ ػبدي أؽّذ ػجذ ا:دساعخٚ
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 داللة اجلملة االعرتاضية يف القرآن الكريم:الباب الثاني
                   
  

.74ؿ2 ط،ٞ اٌضِخؾش،ش اٌىؾبف١ _ رفغ1
.ٗ _ اٌّقذس ٔفغ2
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 داللة اجلملة االعرتاضية يف القرآن الكريم:الباب الثاني

             
    

.547ؿ6 طٞ ِٓ فزؼ اٌجبس3531 ُش سل٠ ؽذ، ثبة لقخ خضاػخ، وزبة إٌّبلت،ٞؼ اٌجخبس١ _ فؾ1
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 داللة اجلملة االعرتاضية يف القرآن الكريم:الباب الثاني
        
                
    

        

                
       
                 
              

.540 ؿ،ٟٔبٙ اٌشاغت األفف،ْت اٌمشآ٠ غشٟ_ اٌّفشداد ف
.ٗ_ اٌّقذس ٔفغ
.140 ؿ،ٗ_ اٌّقذس ٔفغ
.255 ؿ،ٗ_ اٌّقذس ٔفغ
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1

2
3

_ ٕ٠ظش  :عبِغ اٌج١بْ ،اٌيجش ،ٞرؾم١ك :ػجذ اٌّؾغٓ اٌزشو ،ٟط14ؿ.255
ِ :ؼبٔ ٟاٌمشآْ ،اٌفشاء ،رؾم١كِ :ؾّذ ػٍ ٟإٌغبس ،أؽّذ ٛ٠عف ٔغبر ،ٟط2ؿ.105
_ اٌزؾش٠ش ٚاٌزٕ٠ٛش ،اثٓ ػبؽٛس ،ط14ؿ.183
_ اٌّشعغ ٔفغٗ.
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الكسآُ ِٕ املدس وَ الػبّات

.186ؿ14 ط،سٛ اثٓ ػبؽ،ش٠ٕٛاٌزٚ ش٠_ اٌزؾش

264

1

 داللة اجلملة االعرتاضية يف القرآن الكريم:الباب الثاني

          
    

اجلّن باهلل ٔآٖاتْ ضبب لهن غس
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 داللة اجلملة االعرتاضية يف القرآن الكريم:الباب الثاني

  

      
   

 

             
       

.256ؿ14 ط،ٟك ػجذ اٌّؾغٓ ثٓ رشو١ رؾم،ٞ اٌيجش،ْب١ _ عبِغ اٌج1
.1474 ؿ،خ١ اثٓ ػي،ض١عٌٛ _ اٌّؾشس ا2
.66ؿ21 ط،سٛ اثٓ ػبؽ،ش٠ٕٛاٌزٚ ش٠ _ اٌزؾش3
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الباب الثاني :داللة اجلملة االعرتاضية يف القرآن الكريم

 _ 1إٌجأ اٌؼظٔ ُ١ظشاد عذ٠ذح ف ٟػٍ َٛاٌمشآِْ ،ؾّذ ػجذ اهلل دساص ،رمذ :ُ٠ػجذ اٌؼظ ُ١اٌّيؼٕ ،ٟؿ.233
 _ 2سٚػ اٌّؼبٔ ،ٟاٌٛ٢ع ،ٟط21ؿ.27
 _ 3رفغ١ش اٌج١نب ،ٞٚاٌّغّ :ٝأٔٛاس اٌزٕضٚ ً٠أعشاس اٌزأ ،ً٠ٚػجذ اهلل اثٓ ػّش اٌج١نب ٞٚد٘791 :ـ ،رؾم١كِ :ؾّذ فجؾ ٟثٓ ؽغٓ خالق،
ِٚؾّٛد األىشػ ،ط3ؿ.49
 _ 4رفغ١ش اٌىؾبف ،اٌضِخؾش ،ٞط3ؿ.472
ٕ٠ _ 5ظش :فزؼ اٌمذ٠ش ،اٌؾٛوبٔ ،ٟط 4ؿ.288
 :ئسؽبد اٌؼمً اٌغٍ ُ١أ ٚرفغ١ش أث ٟاٌغؼٛد ،ط4ؿ.356
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 داللة اجلملة االعرتاضية يف القرآن الكريم:الباب الثاني

االعتراض تيٍ انًثذل يُه وانثذل.3.4

 

    

       

             
             

.538ؿ7 ط،ٟك ػجذ اٌّؾغٓ ثٓ رشو١ رؾم،ٞ اٌيجش،ْب١ عبِغ اٌج:ٕظش٠ _
.ْٞ ثذال ِّب لجٍٗ وّب فشػ ثزٌه اٌضِخؾشٛى٠ ْمقذ أ٠ _
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الباب الثاني :داللة اجلملة االعرتاضية يف القرآن الكريم

فاٟد ٚاعتباز اجلىم ٛاعرتاضٗٛ

األحهاً الدقٗك ٛوظٍ ٛالغفمٛ

1

_ ٕ٠ظش :رفغ١ش اٌىؾبف ،اٌضِخؾش ،ٞط1ؿ ٚ .570ط4ؿ.236
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 داللة اجلملة االعرتاضية يف القرآن الكريم:الباب الثاني

  

    

       

        

    

       
           

.533-532ؿ7 ط،ٟ ػجذ اٌّؾغٓ ثٓ رشو:ك١ رؾم،ٞ اٌيجش،ْب١_ عبِغ اٌج
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ظِٕٙ ٖش١ رفغٟخ فغش٘ب ثٕفغٗ ِزجؼب ف٠ي آٚ أٟ٘ خ٠٢ أْ ٘زٖ اٌٝذ سمب ئ١ذ سؽ١ش اٌغ١ؾ٠ٚ . 443ؿ5 ط،ذ سمب١ ِؾّذ سؽ،ش إٌّبس١ٕظش رفغ٠ _ 1
.بٍٙ لجٟخ اٌز٠٢ش ا١ش ػٕذ رفغ١لف ٘زا األخٛخ ِؾّذ ػجذٖ ثؼذِب ر١اٌؾ
.636ؿ2 ط،ٞ اٌضِخؾش،ش اٌىؾبف١ رفغ:ٕظش٠ _ 2
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.373ؿ14 ط،ٟ ػجذ اٌّؾغٓ ثٓ رشو:ك١ رؾم،ٞ اٌيجش،ْب١ _ عبِغ اٌج1
.18ؿ3 ط،ٞ اٌضِخؾش،ش اٌىؾبف١ _ رفغ2
.377 ؿ،ٝعِٛ ٛ ِؾّذ أث،ٞش اٌضِخؾش١ رفغٟخ ف١ٔاٌجالغخ اٌمشآ
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الباب الثاني :داللة اجلملة االعرتاضية يف القرآن الكريم

تثبٗت قمب الٍيب

1
2
3

_ سٚػ اٌّؼبٔ ،ٟاٌٛ٢ع ،ٟط16ؿ.96
_ رفغ١ش اٌزؾش٠ش ٚاٌزٕ٠ٛش ،اثٓ ػبؽٛس ،ط16ؿ.113
_ٕ٠ظش :سٚػ اٌّؼبٔ ،ٟاٌٛ٢ع ،ٟط16ؿ.96
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الباب الثاني :داللة اجلملة االعرتاضية يف القرآن الكريم

 _ 1رفغ١ش اٌىؾبف ،اٌضِخؾش ،ٞط3ؿ.20-19
_ اٌزؾش٠ش ٚاٌزٕ٠ٛش ،اثٓ ػبؽٛس ،ط16ؿِٚ 113ب ثؼذ٘بٔٚ ،مً والِب ٔف١غب ػٓ عذٖ اٌٛص٠ش لبئال " :ػٍُ ئثشا٘ ُ١أْ ف ٟىجغ أً٘ اٌغٙبٌخ
رؾم١شُ٘ ٌٍقغ١ش و١فّب ثٍغ ؽبٌٗ ف ٟاٌؾزقٚ ،ثخبفخ ا٢ثبء ِغ أثٕبئ ".....ُٙف ٟوالَ ى.ُِٙ ً٠ٛ
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الباب الثاني :داللة اجلملة االعرتاضية يف القرآن الكريم

1

_ فزؼ اٌمذ٠ش ،اٌؾٛوبٔ ،ٟط3ؿ.462

275

الباب الثاني :داللة اجلملة االعرتاضية يف القرآن الكريم

انفصم انثاَي :االعتراض تيٍ جًهتيٍ يستقهتيٍ

1
2

_ ِغٕ ٟاٌٍج١ت ،اثٓ ٘ؾبَ ،ط2ؿ.453
_ اٌّيٛي ف ٟؽشػ رٍخ١ـ اٌّفزبػ ،عؼذ اٌذ ٓ٠اٌزفزبصأ ،ٟؿ.296
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الباب الثاني :داللة اجلملة االعرتاضية يف القرآن الكريم

1

_ اٌيشاص ،اٌؼٍ ،ٞٛط2ؿ.30
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انجًهح األونى

.1

ِٛفٛفخ

.1

ِإوَذح

ـ رٌه اٌىزت

أو

انجًهح
انجًم
انًعترضح
تيٍ انجًهتيٍ

انجًهح انثاَيح

انعالقح تيُهًا

ففخ

اٌغٍّخ اٌضبٔ١خ ِغ ِب لجٍٙب

ِإوِذح /رأو١ذٌ :ذفغ اٌز ُ٘ٛأ ٚاٌزغٛص

ـ رأو١ذ ِؼٕ :ٞٛال س٠ت فِ ،ٗ١ضً :االرقبي أ ٚوّبي االٔميبع أٚ
ؽجٗ وّبي االرقبي أ ٚؽجٗ وّبي

عبء ص٠ذ ٔفغٗ
ـ رٌه اٌىزت

وبٌؾٟء اٌٛاؽذ فجّٕٙ١ب وّبي

ـ رأو١ذ ٌفظ٘ :ٟذٌٍّ ٜزمِ ،ٓ١ضً :االٔميبع.
عبء ص٠ذ ص٠ذ

.2

ِجََٕ١خ ِٚفغشح

ث١بْ ٚرفغ١ش ٚئرا أرـذ ثبٌٛا ٚفٟ
٘زا اٌّٛمغ فٍٕىزخ

ـ فٛعٛط ئٌ ٗ١اٌؾ١يبْ:

ـ لبي ٠ب آدَِ ...ضً :ألغُ ثبهلل أثٛ
ؽفـ ػّش ف ٟاٌّفشداد

.3

ِجذي ِٕٙب

ـ أِذوُ ثّب رؼٍّْٛ

ثذي:
ـ ثذي ثؼل :أِذوُ ثأٔؼبَ ٚثِٕ...ٓ١ضً:
أػغجٕ ٟص٠ذ ٚع ٗٙف ٟاٌّفشداد

ـ ألٛي ٌٗ اسؽً

ـ ثذي اؽزّبي :ال رم ّٓ١ػٕذٔبِ...ضً:
أػغجٕ ٟاٌذاس ؽغٕٙب ف ٟاٌّفشداد

١ٌ .4غذ ِؼيٛفب ػٍٙ١ب

ِغزأٔفخ أ ٚاعزئٕبف١خ :ثّضبثخ عٛاة ػٓ

ثّٕٙ١ب أميبع ف ٟاٌّؼٕٝ

٘ _ 1زا اٌشعُ ِخزقش ِّب روشٖ عؼذ اٌذ ٓ٠اٌزفزبصأ ٟف ٟؽشؽٗ ٌىزبة اٌزٍخ١ـ ٌٍخي١ت اٌمض ،ٟٕ٠ٚص٘ ٛثذٚسٖ ٕ٠مً ػٓ ِفزبػ اٌؼٌٍٍ َٛغىبو،ٟ
ٚاٌىً ٠ؾشػ ِب ٚسد ف ٟدالئً اإلػغبص ٠ٚض٠ذٖ رفق١ال .ثبإلمبفخ ئٌِ ٝب ٔفٍٕبٖ ػٓ اٌؼٍ ٞٛف ٟوزبة اٌيشاصٕ٠ ،ظش :اٌّيٛي ف ٟؽشػ رٍخ١ـ
اٌّفزبػ ،عؼذ اٌذ ٓ٠اٌزفزبصأ ،ٟؿ  .265 _247دالئً اإلػغبص ،اٌغشعبٔ ،ٟؿِٚ 222ب ثؼذ٘ب .ف ٟؽذ٠ضٗ ػٓ اٌؼيف ف ٟاٌغًّ اٌزٌٙ ٟب ِؾً ِٓ
اإلػشاة ٚاٌز١ٌ ٟظ ٌٙب ِؾً ِٓ اإلػشاة.
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عإاي
ـ ػٓ عجت اٌؾىُ ِيٍمب :عٙش

ـ لٍذ... :ػًٍ١

دائُ ٚؽضْ ىً٠ٛ
ـ ػٓ عجت خبؿ :ئْ إٌفظ

ـ ِٚب أثشب ٔفغٟ

ألِبسح ثبٌغٛء
ـ لبٌٛا عالِب

ـ ػٓ غ١شّ٘ب :لبي عالَ

ِ .5ؼيٛف ػٍٙ١ب

ِؼيٛفخ ثبٌٛاٚ

ـ لبَ ػّشٚ

ـ ٚلؼذ

ـ ال...

ـ ٚأ٠ذن اهلل

ـ ئْ األثشاس ٌفٔ ٟؼ..ُ١

ـ ٚئْ اٌفغبس ٌف ٟعؾ..ُ١

 .ص٠ذ ؽبػش

ٚ .ػّش ٚوبرت

ئرا ارفمزب ٌفظب ِٚؼٕ ٝخجشا ٚئٔؾبء

ـ ص٠ذ ىً٠ٛ

ـ ٚػّش ٚلق١ش

ٚفٙ١ب رفقِ ،ً١غ ٚعٛد جايع

ـ ال ٠غٛص :ص٠ذ ؽبػش

ـ ٚػّش ٚىً٠ٛ

ثّٕٙ١ب ( ػمٍ ٟأ ّٟ٘ٚ ٚأٚ

لقذ ثّٕٙ١ب اٌّؾبسوخ فٟ
اٌّؼٕٝ
ٚال ثذ ِٓ ٚعٛد ِالءِخ
ثّٕٙ١ب
ـ أ ٚثّٕٙ١ب أميبع فٟ
اٌّؼٌٕٚ ٝىٓ ال ثذ ِٓ دفغ ئٙ٠بَ
خالف اٌّمقٛد
ـ أٌٍ ٚزٛعو ث ٓ١اٌىّبٌ:ٓ١

خ١بٌ ٌٗٚ )ٟؽشٚه
ـ ٌؼذَ ٚعٛد إٌّبعجخ ثٓ١
اٌؾؼش ٚىٛي اٌمبِخ

1

_ اٌّيٛي ف ٟؽشػ رٍخ١ـ اٌّفزبػ ،اٌزفزبصأ ،ٟؿ.268
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 االعتراض تيٍ جًهتيٍ انثاَيح يُهًا يؤكِذج:انًثحث األول
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الباب الثاني :داللة اجلملة االعرتاضية يف القرآن الكريم

1
2

_ عبِغ اٌج١بْ ،اٌيجش ،ٞرؾم١ك :ػجذ اٌّؾغٓ ثٓ رشو ،ٟط7ؿ.121-120
_ رفغ١ش اثٓ وض١ش ،رؾم١ك :عبِ ٟثٓ ِؾّذ اٌغالِخ ،ط6ؿ.426
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الباب الثاني :داللة اجلملة االعرتاضية يف القرآن الكريم

1
2
3

_ اٌّفشداد ف ٟغش٠ت اٌمشآْ ،اٌشاغت األففٙبٔ ،ٟؿ.24
_ اٌّفشداد ف ٟغش٠ت اٌمشآْ ،اٌشاغت األففٙبٔ ،ٟؿ.325
_ اٌّقذس ٔفغٗ ،ؿ.426

282

 داللة اجلملة االعرتاضية يف القرآن الكريم:الباب الثاني
    

       
 
 
    
    
    
  
   
  
  
 
  
     
 
  
           



   
  

 أخفآ السضٕهٙ الرٞ٘وا ِٕ الػ

.396 ؿ،_ اٌّقذس اٌغبثك
.639ؿ6 ط،ٟي١ اٌؾٕم،ْب١اء اٌجٛ_ أم

283

1
2

الباب الثاني :داللة اجلملة االعرتاضية يف القرآن الكريم

التبمٗغ أواٌٛ

الكسآُ ال ٖعهظ غدّصٗ ٛالسضٕه:

1
2

2

_ عبِغ اٌج١بْ ،اٌيجش ،ٞرؾم١ك ػجذ اٌّؾغٓ ثٓ رشو ،ٟط19ؿ.116-115
_ ِذخً ئٌ ٝاٌمشآْ اٌىش ُ٠ػشك ربس٠خٚ ٟرؾٍِ ً١مبسِْ ،ؾّذ ػجذ اهلل دساص ،رشعّخِ :ؾّذ ػجذ اٌؼظ ُ١ػٍِ ،ٟشاعؼخ :اٌغ١ذ
ِؾّذ ثذ ،ٞٚؿ.181
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ٍٛأوس اهلل قد ٖهُٕ لمبعض فت

285

الباب الثاني :داللة اجلملة االعرتاضية يف القرآن الكريم

286

 داللة اجلملة االعرتاضية يف القرآن الكريم:الباب الثاني

 االعتراض تيٍ جًهتيٍ انثاَيح يُهًا يثيُِح:انًثحث انثاَي

      
                 
        



     

          

،ًُ اٌؼم٠ ٔبفش ػجذ اٌىش:ك١ رؾم،خ١ّ١ُ ثٓ ػجذ اٌغالَ ثٓ ر١ٍ أؽّذ ثٓ ػجذ اٌؾ،ُ١ُ ٌّخبٌفخ أفؾبة اٌغؾ١ ا لزنبء اٌقشاه اٌّغزم:ٕظش٠ _ 1
.170ؿ1ط
.259 ؿ،ٟ اٌغىبو،ٍَٛ _ ِفزبػ اٌؼ2
.266ؿ1 ط،ٞ اٌضِخؾش،ش اٌىؾبف١ _ رفغ3

287

الباب الثاني :داللة اجلملة االعرتاضية يف القرآن الكريم

1

_ اٌذس إٌّضٛس ف ٟاٌزفغ١ش ثبٌّأصٛس ،اٌغٛ١ى ،ٟط2ؿ.586

288

الباب الثاني :داللة اجلملة االعرتاضية يف القرآن الكريم

انًثحث انثانث :االعتراض تيٍ جًهتيٍ انثاَيح يُهًا تذنيح

ٕ٠ _ 1ظشِ :مبفذ اٌؾش٠ؼخ اإلعالِ١خ ،اٌيب٘ش ثٓ ػبؽٛس ،ؿ.155
 _ 2اٌّفشداد ف ٟغش٠ت اٌمشآْ ،اٌشاغت األفجٙبٔ ٟؿ.310
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.259 ؿ،ٟ اٌغىبو، ٍَٛ_ ِفزبػ اٌؼ
.346ؿ1 ط،ٞ اٌضِخؾش،ش اٌىؾبف١_ رفغ
278ؿ5 ط،ٟ ػجذ اٌّؾغٓ رشو:ك١ رؾم،ْ اٌمشآًٞ آ٠ٚبْ ػٓ رأ١_ عبِغ اٌج

290

1
2
3

الباب الثاني :داللة اجلملة االعرتاضية يف القرآن الكريم

1

_ ٕ ٠ظش :اٌذس اٌّق ْٛف ٟػٍ َٛاٌىزبة اٌّىٕ ،ْٛأعّذ ثٓ ٛ٠عف اٌغّ ٓ١اٌؾٍج ،ٟرؾم١ك :أؽّذ ِؾّذ اٌخشاه ،ط3ؿ.89

291

الباب الثاني :داللة اجلملة االعرتاضية يف القرآن الكريم

1
2

_ ِغٕ ٟاٌٍج١ت ػٓ وزت األػبس٠ت ،اثٓ ٘ؾبَ ،رؾم١كِ :ؾّذ ِؾ ٟاٌذ ٓ٠ػجذ اٌؾّ١ذ ،ط2ؿ.459
_ اٌذس اٌّق ْٛف ٟػٍ َٛاٌىزبة اٌّىٕ ،ْٛاٌغّ ٓ١اٌؾٍج ،ٟرؾم١ك :أؽّذ ِؾّذ اٌخشاه ،ط3ؿ.89
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 داللة اجلملة االعرتاضية يف القرآن الكريم:الباب الثاني

             
 

  
  
  
 
 
   
  
   
 
      
  
 

 
  
   
   
   

 

       


.ِب ثؼذ٘بٚ188ؿ3 ط،سٛ اثٓ ػبؽ،ش٠ٕٛاٌزٚ ش٠_ اٌزؾش
.365ؿ1 ط،ٞ اٌضِخؾش،ش اٌىؾبف١_ رفغ
.365ؿ1 ط،ٗ_ اٌّقذس ٔفغ
.434ؿ5 ط،ٟ ػجذ اٌّؾغٓ ثٓ رشو:ك١ رؾم،ٞش اٌيجش٠ اثٓ عش،ْب١_ عبِغ اٌج

293

1
2
3
4

الباب الثاني :داللة اجلملة االعرتاضية يف القرآن الكريم

1

_ اٌّؾشس اٌٛع١ض ،اثٓ ػي١خ ،ؿ.302
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 داللة اجلملة االعرتاضية يف القرآن الكريم:الباب الثاني

 االعتراض تيٍ جًهتيٍ انثاَيح يُهًا يستأَفح:انًثحث انراتع

   
 

       

      

                
 

.586ؿ1 ط،ٟٔذا١ٌّ ؽغٓ ؽجٕىخ ا،بٕٙٔٛفٚ بٍِٙٛػٚ بٙخ أعغ١ اٌجالغخ اٌؼشث:ٕظش٠ _

295

1

الباب الثاني :داللة اجلملة االعرتاضية يف القرآن الكريم

1
2

3

_ فزؼ اٌمذ٠ش  ،اٌؾٛوبٔ ،ٟط3ؿ.133
_ رفغ١ش اٌىؾبف ،اٌضِخؾش ،ٞط2ؿ.544
ٕ٠ٚظشِ :فبر١ؼ اٌغ١ت ،اٌفخش اٌشاص ،ٞط19ؿ.89
_ اٌّؾشس اٌٛع١ض ،اثٓ ػي١خ ،ؿ.1048
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 داللة اجلملة االعرتاضية يف القرآن الكريم:الباب الثاني

     

           
     

    

    

.81ؿ22 ط،ٞ اٌشاص،ت١ؼ اٌغ١_ ِفبر
.73ؿ3 ط،ٞ اٌضِخؾش،ش اٌىؾبف١ رفغ:ٕظش٠ٚ
.74ؿ3 ط،ش اٌىؾبف١_ رفغ
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1

2

 داللة اجلملة االعرتاضية يف القرآن الكريم:الباب الثاني

  
   

   

        



    
   



 

.75ؿ3 ط،ٗ_ اٌّشعغ ٔفغ

298

1

الباب الثاني :داللة اجلملة االعرتاضية يف القرآن الكريم

انًثحث انخايس :االعتراض تيٍ جًهتيٍ ترتطهًا عالقح سثثيح

1

_ رفغ١ش اٌىؾبف ،اٌضِخؾش ،ٞط3ؿ.347
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 داللة اجلملة االعرتاضية يف القرآن الكريم:الباب الثاني

  
             

  

  

.573ؿ1 ط،ٟٔذا١ٌّ ؽغٓ ؽجٕىخ ا،بٕٙٔٛفٚ بٍِٙٛػٚ بٙخ أعغ١_ اٌجالغخ اٌؼشث
.454ؿ7 ط،ٟٓ اٌؾٍج١ّ اٌغ،ْٛ_ اٌذس اٌّق
.276ؿ15 ط،سٛ اثٓ ػبؽ،ش٠ٕٛاٌزٚ ش٠_ اٌزؾش
.182ؿ15 ط،ٟ ػجذ اٌّؾغٓ ثٓ رشو:ك١ رؾم،ٞش اٌيجش٠ اثٓ عش،ْب١_ عبِغ اٌج
.707ؿ2 ط،ٞ اٌضِخؾش،ش اٌىؾبف١_ رفغ
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1
2
3
4
5

الباب الثاني :داللة اجلملة االعرتاضية يف القرآن الكريم

1

_ سٚػ اٌّؼبٔ ،ٟاٌٛ٢ع ،ٟط15ؿ.220

301

الباب الثاني :داللة اجلملة االعرتاضية يف القرآن الكريم

1

_ ثذ٠غ اٌمشآْ ،اثٓ أث ٟاإلفجغ ،ؿ.23
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 داللة اجلملة االعرتاضية يف القرآن الكريم:الباب الثاني

         
              
                
    

         

 

    

.38 -37 ؿ،بدٙ ٘الي ِؾّذ اٌغ:ُ٠رمذٚ  رشعّخ،ٛرغٚض٠ ئٛى١ٙ١ؽٛ ر،ٌُخ ٌٍؼب١ٔخ اٌمشآ٠ ػٍُ دالٌخ اٌشؤ،ْ اٌمشآٟاإلٔغبْ فٚ  _ اهلل1

303

الباب الثاني :داللة اجلملة االعرتاضية يف القرآن الكريم

1

_ سٚػ اٌّؼبٔ ،ٟاٌٛ٢ع ،ٟط22ؿ.61

304

الباب الثاني :داللة اجلملة االعرتاضية يف القرآن الكريم

1
2
3
4

_ رفغ١ش اٌىؾبف ،اٌضِخؾش ،ٞط3ؿ.551
_ عبِغ اٌج١بْ ،اثٓ عش٠ش اٌيجش ،ٞرؾم١ك :ػجذ اٌّؾغٓ ثٓ رشو ،ٟط19ؿ.137
_ فزؼ اٌمذ٠ش ،اٌؾٛوبٔ ،ٟط4ؿ.386
_ ِفبر١ؼ اٌغ١ت ،اٌشاص ،ٞط25ؿ.21
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 داللة اجلملة االعرتاضية يف القرآن الكريم:الباب الثاني
   


               

               
               
       



          

              

  

         

.134ؿ4 ط،ٞ اٌضِخؾش،ش اٌىؾبف١_ رفغ
.12ؿ24 ط،ٟعٌٛ٢ ا،ٟٔػ اٌّؼبٚ س:ٕظش٠ٚ .41ؿ3 ط،ٟ اٌضوؾ،َْ اٌمشآٍٛ ػٟ_ اٌجش٘بْ ف
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1
2

 داللة اجلملة االعرتاضية يف القرآن الكريم:الباب الثاني
    
           

      
     

  
 



   

      
   

.425ؿ4 ط،ٞ اٌضِخؾش،ش اٌىؾبف١_ رفغ
.118ؿ27 ط،سٛ اثٓ ػبؽ،ش٠ٕٛاٌزٚ ش٠ اٌزؾش:ٕظش٠ٚ
.60ؿ27 ط،ٟعٌٛ٢ ا،ٟٔػ اٌّؼبٚ_ س

307

1

2

الباب الثاني :داللة اجلملة االعرتاضية يف القرآن الكريم

1

2
3

_ رفغ١ش ؽذائك اٌشٚػ ٚاٌش٠ؾبْ ،ط31ؿ.35
ٕ٠ظش :فزؼ اٌمذ٠ش ،اٌؾٛوبٔ ،ٟط5ؿ.486
_ سٚػ اٌّؼبٔ ،ٟاٌٛ٢ع ،ٟط30ؿ.17
_ رفغ١ش اٌزؾش٠ش ٚاٌزٕ٠ٛش ،اثٓ ػبؽٛس ،ط30ؿ.41

308

الباب الثاني :داللة اجلملة االعرتاضية يف القرآن الكريم

1

_ ِفبر١ؼ اٌغ١ت ،اٌشاص ،ٞط31ؿ.19

309

الباب الثاني :داللة اجلملة االعرتاضية يف القرآن الكريم

انًثحث انسادس :االعتراض تيٍ جًهتيٍ يتعاطفتيٍ

1

_ ئػغبص اٌمشآْ ،أث ٛثىش اٌجبلالٔ ،ٟرؾم١ك :اٌغ١ذ أؽّذ فمش ،ؿ.192
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 داللة اجلملة االعرتاضية يف القرآن الكريم:الباب الثاني

        
           

  


.435ؿ1 ط،ٟٓ اٌؾٍج١ّ اٌغ،ْٛ_ اٌذس اٌّق
.43ؿ3 ط، ىجبٔخٞٚثذٚ ٟفٛ أؽّذ اٌؾ:ك١ رؾم،ش١ٓ ثٓ األص٠بء اٌذ١ م،إٌبصشٚ  أدة اٌىبرتٟ_ اٌّضً اٌغبئش ف

311

1
2

الباب الثاني :داللة اجلملة االعرتاضية يف القرآن الكريم

1
2

_ٕ٠ظش :رفغ١ش اٌىؾبف ،اٌضِخؾش ،ٞط1ؿ.154
_ ِفبر١ؼ اٌغ١ت ،اٌشاص ،ٞط3ؿ.133

312

الباب الثاني :داللة اجلملة االعرتاضية يف القرآن الكريم

1
2
3

_ ئػغبص اٌمشآْ ،أث ٛثىش اٌجبلالٔ ،ٟؿ.192
_ ئػغبص اٌمشآْ ،أث ٛثىش اٌجبلالٔ ،ٟؿ.195
_ اٌّقذس ٔفغٗ ،ؿ .205
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 داللة اجلملة االعرتاضية يف القرآن الكريم:الباب الثاني

                 
    

              

                
                

.430ؿ2 ط،سٛ اثٓ ػبؽ،ش٠ٕٛاٌزٚ ش٠ش اٌزؾش١ _ رفغ1
.430ؿ2 ط،ٗ _ اٌّقذس ٔفغ2

314

 داللة اجلملة االعرتاضية يف القرآن الكريم:الباب الثاني

           
           

.211ؿ4 ط،ٟ ػجذ اٌّؾغٓ اٌزشو:ك١ رؾم،ٞش اٌيجش٠ اثٓ عش،ْ اٌمشآًٞ آ٠ٚبْ ػٓ رأ١_ عبِغ اٌج
.431ؿ2 ط،سٛ اثٓ ػبؽ،ش٠ٕٛاٌزٚ ش٠ش اٌزؾش١_ رفغ

315

1
2

الباب الثاني :داللة اجلملة االعرتاضية يف القرآن الكريم

       

1
2

_ اٌّفشداد ف ٟغش٠ت اٌمشآْ ،اٌشاغت األففٙبٔ ،ٟؿ.538
_ ئػغبص اٌمشآْ ،اٌجبلالٔ ،ٟؿ.190
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 داللة اجلملة االعرتاضية يف القرآن الكريم:الباب الثاني

       

      

          

، ثىش ثٓ ِغب٘ذٛ أث،  اٌمشاءادٟٕظش وزبة اٌغجؼخ ف٠ ،ٟاٌىغبئٚ ؽّضحٚ ٚ ػّشٟأثٚ ُؽفـ ػٓ ػبفٚ ش١اثٓ وضٚ  لشاءح ٔبفغٟ٘ _
.202 ؿ،ف١ مٟلٛ ؽ:ك١رؾم
.356ؿ1 ط،ٞ اٌضِخؾش،ش اٌىؾبف١_ رفغ
.ٗ_ اٌّشعغ ٔفغ
 ؿ،ف١ مٟلٛ ؽ:ك١ رؾم، ثىش ثٓ ِغب٘ذٛ أث، اٌمشاءادٟ وزبة اٌغجؼخ ف،اثٓ ػبِشٚ ، ثىشٟخ أث٠اٚ سٟ ػبفُ ف: لشاءحٟ٘ٚ _
.204
.ٗ_ اٌّشعغ ٔفغ

317

1

2
3
4

5

الباب الثاني :داللة اجلملة االعرتاضية يف القرآن الكريم

1
2
3

_ اٌّشعغ ٔفغٗ.
_ عبِغ اٌج١بْ ػٓ رأ ً٠ٚآ ٞاٌمشآْ ،اثٓ عش٠ش ،رؾم١ك :ػجذ اٌّؾغٓ اٌزشو ،ٟط5ؿ.337
_ لذ عجمذ اإلؽبسح ئٌِ ٝب وبْ ٠فؼٍٗ اٌؼشث ٟف ٟاٌغبٍ٘١خ٠ :غز ٚوٍجٗ٠ٚ ،ئذ اثٕزٗٚ .أٔٗ وبْ ال ٠شم ٝثبٌٌّٛٛد ئرا وبْ أٔض.ٝ

318

 داللة اجلملة االعرتاضية يف القرآن الكريم:الباب الثاني

         
       

    

.295ؿ3 ط،ذ سمب١ سؽ،ش إٌّبس١_ رفغ

319

1

الباب الثاني :داللة اجلملة االعرتاضية يف القرآن الكريم

ٔخيتمف تٕجْٗ وعٍ ٜاالعرتاض باختالف ضبب الٍصٔه

 _ 1رفغ١ش اٌضِخؾش ،ٞط1ؿ.129
٠ _ 2مٛي اثٓ ػبؽٛسٚ " :ال ٠غزم ُ١أْ ٠ى ْٛل١ٌ ( :ٌٗٛظ ٌه ِٓ األِش ؽٟء )ِ ،زؼٍمب ثأؽٛاي  َٛ٠أؽذ ،ألْ ع١بق اٌىالَ ٕ٠ج ٛػٕٗٚ ،ؽبي اٌّؾشوٓ١
 َٛ٠أؽذ ال ٕ٠بعجٗ ل١ٌ ( :ٌٗٛميغ ىشفب ِٓ اٌز ٓ٠وفشٚا ) ،ئٌ ٝل ( :ٌٗٛخبئجٕ٠ .) ٓ١ظش :اٌزؾش٠ش ٚاٌزٕ٠ٛش ،اثٓ ػبؽٛس ،ط4ؿ.81
 _ 3رفغ١ش اٌزؾش٠ش ٚاٌزٕ٠ٛش ،اثٓ ػبؽٛس ،ط4ؿ.79
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_ عبِغ اٌج١بْ ػٓ رأ ً٠ٚآ ٞاٌمشآْ ،اثٓ عش٠ش ،رؾم١ك :ػجذ اٌّؾغٓ اٌزشو ،ٟط6ؿ.43-42
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2

_ ٕ٠ظش :رفغ١ش إٌّبس ،سؽ١ذ سمب ،ط4ؿِٚ 118ب ثؼذ٘ب.
_ رفغ١ش اٌزؾش٠ش ٚاٌزٕ٠ٛش ،اثٓ ػبؽٛس ،ط4ؿ.83
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.49ؿ4 ط،ٟ ػجذ اٌّؾغٓ اٌزشو:ك١ رؾم،ش٠ اثٓ عش،ْ اٌمشآًٞ آ٠ٚبْ ػٓ رأ١_ عبِغ اٌج
.416ؿ1 ط،ٞ اٌضِخؾش،ش اٌىؾبف١_ رفغ
.93ؿ4 ط،سٛ اثٓ ػبؽ،ش٠ٕٛاٌزٚ ش٠ش اٌزؾش١_ رفغ
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1

_ عبِغ اٌج١بْ ػٓ رأ ً٠ٚآ ٞاٌمشآْ ،اثٓ عش٠ش ،رؾم١ك :ػجذ اٌّؾغٓ اٌزشو ،ٟط6ؿ.65
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2

_ اٌجش٘بْ ف ٟػٍ َٛاٌمشآْ ،اٌضسوؾ ،ٟط2ؿ194
_ رفغ١ش اٌىؾبف ،اٌضِخؾش ،ٞط1ؿ،416
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الدالل ٛعم ٜالٗكني ٔحطَ الظَ باهلل

1

_ ٕ٠ظش  :اٌجش٘بْ ف ٟػٍ َٛاٌمشآْ ،اٌضسوؾ ،ٟط2ؿ.300
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2

_ اٌغبِغ ٌؾؼت اإلّ٠بْ ،اٌجٙ١م ،ٟأؽشف ػٍ ٝرؾم١مٗ ٚرخش٠ظ أؽبد٠ضِٗ :خزبس أؽّذ إٌذ ،ٞٚط9ؿ.300
_ اٌّقذس ٔفغٗ ،ط3ؿ.303
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املتكُٕ فّٗي خاصٗ ٛاالتصاُ

1
2

_ عبِغ اٌج١بْ ػٓ رأ ً٠ٚآ ٞاٌمشآْ ،اثٓ عش٠ش ،رؾم١ك :ػجذ اٌّؾغٓ اٌزشو ،ٟط15ؿ.70
_ اٌغبِغ ٌؾؼت اإلّ٠بْ ،ط9ؿ.308
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_ اٌغبِغ ٌؾؼت اإلّ٠بْ ،اٌجٙ١م ،ٟط9ؿ.234
_ اٌّقذس ٔفغٗ ،ط9ؿ.345
_ ئػغبص اٌمشآْ ،أث ٛثىش اٌجبلالٔ ،ٟرؾم١ك :اٌغ١ذ أؽّذ فمش ،ؿ.66
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 االعتراض في آخر انكالو:انًثحث انساتع

.594ؿ1 ط،ؼ٠ٚٓ اٌذس٠ اٌذٟ ِؾ،ٗٔب١ثٚ ُ٠ ئػشاة اٌمشآْ اٌىش.454ؿ1 ط،ٞ اٌضِخؾش،ش اٌىؾبف١ رفغ:ٕظش٠ _
.574ؿ1 ط،ٟٔذا١ٌّ ؽغٓ ؽجٕىخ ا،بٕٙٔٛفٚ بٍِٙٛػٚ بٙخ أعغ١_ اٌجالغخ اٌؼشث
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.298-297 ؿ،ٟٔٓ اٌزفزبصا٠ عؼذ اٌذ،ـ اٌّفزبػ١ ؽشػ رٍخٟي فٛ اٌّي: ٕظش٠ _
.186 ؿ،ٟثؼًٚ اٌض١ ىبٌت ِؾّذ ئعّبػ،ٟٔش اٌمشآ١ت اٌزؼج١ٌ ِٓ أعب:
.466ؿ3 ط،ٟ اٌؾٕفٞد ثٓ ِؾّذ اٌؼّبدٛ اٌغؼٛ أث،ُ٠ب اٌىزبة اٌىش٠ ِضاٌُٝ ئ١ٍ ئسؽبد اٌؼمً اٌغٚد أٛ اٌغؼٟش أث١_ رفغ
.204ؿ1 ط،ٟعٌٛ٢ ا،ٟٔػ اٌّؼبٚ_ س
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2

_ رفغ١ش اٌىؾبف ،اٌضِخؾش ،ٞط1ؿ.109
_ ٕ٠ظش اٌجالغخ اٌمشآٔ١خ ف ٟرفغ١ش اٌضِخؾشِ ،ٞؾّذ أثِٛ ٛع ،ٝؿ.379
ٕ٠ ٚظش :ؽبؽ١خ ِؾ ٟاٌذ ٓ٠ؽ١خ صادٖ ػٍ ٝرفغ١ش اٌج١نب ،ٞٚمجيٗ ٚؽممِٗ :ؾّذ ػجذ اٌمبدس ؽب٘ ،ٓ١ط1ؿ .430فمذ ػذٖ
اٌج١نب ٞٚأ٠نب اػزشامب ِمشسا ٌّب ف ِٓ ُٙاٌىالَ اٌغبثك ِٓ رؾبثٗ أسصاق اٌذٔ١ب ٚأسصاق اٌغٕخ.
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2

_ رفغ١ش اٌىؾبف ،اٌضِخؾش ،ٞط1ؿ.108
_ اٌيجش ،ٞرؾم١ك :ػجذ اٌّؾغٓ ثٓ رشو ،ٟط1ؿ.413

333

الباب الثاني :داللة اجلملة االعرتاضية يف القرآن الكريم

ودح الرَٖ ٖؤوٍُٕ بالغٗب

 _ 1اٌّفشداد ف ٟغش٠ت اٌمشآْ ،اٌشاغت األفجٙبٔ ،ٟمجيٗ ٚساعؼِٗ :ؾّذ خٍ ً١ػ١زبٔ ،ٟؿ.285
 _ 2ر٘ت ثؼل اٌّفغش ٓ٠ئٌ ٝأْ ِؼٕ٘ :ٝزا اٌز ٞسصلٕب ِٓ لجً :أ٘ ٞزا اٌزٚ ٞػذٔب ثٗ ف ٟاٌذٔ١ب ِٓ لجً ،فىأٔ ُٙلذ سصل ٖٛف ٟاٌذٔ١ب ئر ٚػذ اهلل
ِٕزغضٕ٠ .ظش :اٌّؾشس اٌٛع١ض ،اثٓ ػي١خ ،ؿ ٚ .66سعؼ ٘زا اٌّؼِٕ ٝؾّذ ػجذٖ ف ٟرفغ١ش إٌّبس ،ط1ؿ.233
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،19  اٌغٕخ،76  اٌؼذد،ذ٠ٛ اٌى،خ١َٔ اإلٔغبٍٛخ ٌٍؼ١ اٌّغٍخ اٌؼشث،ٟ ػجذ اٌمبدس داِخ،ّٓسح اٌشؽٛ عٟضاْ ف١ٌّ دالٌخ ا:ٕظش ِمبي٠ _
.ِب ثؼذ٘بٚ 12  ؿ،2001 ف٠خش
.104ؿ1 ط،ٞ اٌضِخؾش،ش اٌىؾبف١_ رفغ
.192 ؿ،ٝعِٛ ٛ ِؾّذ أث،ٞش اٌضِخؾش١ رفغٟخ ف١ٔ_ اٌجالغخ اٌمشآ
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 _ 1رفغ١ش اٌىؾبف ،اٌضِخؾش ،ٞط1ؿ.569
ِ _ 2فبر١ؼ اٌغ١ت ،اٌفخش اٌشاص ،ٞط11ؿ.59
 _ 3سٚػ اٌّؼبٔ ،ٟاٌٛ٢ع ،ٟط5ؿ.154
 _ 4اٌٛا ٚاٌّزوٛسح فِ ٟغز ًٙاٌغٍّخ ٘ ٟاٌٛا ٚا الػزشام١خ١ٌٚ ،غذ ػبىفخ ٚالؽبٌ١خ٘ٚ ،زا ٠غزفبد ِٓ والَ اٌضِخؾش ٞف٘ ٟزٖ ا٠٢خٕ٠ .ظش :وزبة
اٌّيٛي ف ٟؽشػ رٍخ١ـ اٌّفزبػ ،عؼذ اٌذ ٓ٠اٌزفزبصأ ٟاٌٙش ،ٞٚؿ.297-296
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_ اٌّفشداد ف ٟغش٠ت اٌمشآْ ،اٌشاغت األفجٙبٔ ،ٟمجيٗ ٚساعؼِٗ :ؾّذ خٍ ً١ػ١زبٔ ،ٟؿ.160-159
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.170ؿ2 ط،ٞ اٌضِخؾش،ش اٌىؾبف١_ رفغ
.508ؿ5 ط، أؽّذ ِؾّذ اٌخشاه:ك١ رؾم،ٟٓ اٌؾٍج١ّف ثبٌغٚعف اٌّؼشٛ٠ ٓ أؽّذ ث،َْٕٛ اٌىزبة اٌّىٍٛ ػْٟ فٛ_ اٌذس اٌّق
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.98ؿ9 ط،ٟعٌٛ٢ ا،ٟٔػ اٌّؼبٚ_ س
.439ؿ2 ط،ٞ اٌضِخؾش،ش اٌىؾبف١_ رفغ
.741ؿ2 ط،شح١ّ ػجذ اٌشؽّٓ ػ: ك١ رؾم،ٟٔوبٛ اٌؾ،ش٠_ فزؼ اٌمذ
ػٚ س:ٕظش٠ .َ آخش اٌىالٟػٗ فٛلٚ ْٚصٛغ٠ ُٙٔ أٟٔ أفؾبة اٌّؼبٌٝٔغجٗ ئٚ ٟعٌٛ٢ فشاؽخ اٍٟ١٠ االػزشاك اٌززٌٝأؽبس ئٚ
.163ؿ12 ط،ٟعٌٛ٢ ا،ٟٔاٌّؼب
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.183ؿ12 ط،سٛ اثٓ ػبؽ،ش٠ٕٛاٌزٚ ش٠_ اٌزؾش
.974 ؿ،خ١ اثٓ ػي،ض١عٌٛ_ اٌّؾشس ا
.587ؿ2 ط،ٞ اٌيجش،ْب١_ عبِغ اٌج
.137 ؿ،خ١ اثٓ ػي،ض١عٌٛ_ اٌّؾشس ا
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_ رفغ١ش اٌىؾبف ،اٌضِخؾش ،ٞط1ؿ.194
_ رفغ١ش اٌزؾش٠ش ٚاٌزٕ٠ٛش ،اثٓ ػبؽٛس ،ط1ؿ.734
_ ِفبر١ؼ اٌغ١ت ،اٌشاص ،ٞط4ؿ.84

341

الباب الثاني :داللة اجلملة االعرتاضية يف القرآن الكريم

342

خاتــمة

خاتمة

خاتــمة

خاتــمة

خاتــمة

خاتــمة

خاتــمة

قائمة املصادر واملراجع

قائمة املصادر واملراجع

351

قائمة املصادر واملراجع

352

قائمة املصادر واملراجع

البالغة العربية أسسها وعلىمها وفنىنها .حسن حبنكة الميداني .ط .1996 .1دار
القلم .دمشك.

تفسير ابن رجب الحنبلي .جمع وتأليف وتحقيك :طارق بن عىض اهلل محمد .ط.1
 .2001دار العاصمة .السعىدية.
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املقاالت

الرسائل العلمية
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:ملخص
يحاول الباحث أن يبين في هذه األطروحة ما تمتاز به الجملة االعتراضية
 وما تتوفر عليه من دالالت مهمة في القرآن الكريم ويستعين،دون سائر الجمل
في ذلك بمحاولة إيجاد الروابط المناسبة بين هذه الجملة وبين غيرها في السياق
. مع محاولة ربطها بالجو العام للسور القرآنية،الذي ترد فيه
وما خلص إليه كنتيجة هو أن لها غرضا توكيديا ال يخرج في كافة مواضيعه
.عن ترسيخ مبدأ التوحيد

Résumé
Le chercheur essaie de démontrer dans cette thèse les
caractéristiques principales de la phrase enchâssée par rapport aux
autres phrases et ses dotations dans le Coran.
Ce chercheur essaye en parallèle de mettre en relief les relations,
voire les coordinations inter phrastiques et ce, en dépendance du
cotexte dans lequel est émise cette phrase.
Il tenter toujours de trouver les liaisons thématiques de cette
phrase par rapport aux autres sourates.
Enfin , e chercheur aboutit à ce que cette phrase a comme objectif
essentiel l’emphase qui vise le principe de la monothéisme.

