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 اهلل الرحمن الرحيمبسم 
 مةد  المق

والحمد هلل رب العالمين ، والصالةة والسالةم ىمالش ف الرق امال  اهلل ستعين بسم اهلل وبه ن         
صالحابه فالطيبالين الطالايرين ، و  المرسمين ، محمد بن ىبالد اهلل النبالّ  العربال  انمالين ، وىمالش  لاله

  إلش يوم الدين . بإحسانالغر الميامين ، ومن تبعهم 
  وبعد:
مالم تاالاس بمغاتهالا، ومالد  المغة مظهر من مظاير الحضارة نّية فمة مالن انمالم فحضالارات ان فأن  

 ف  ماتمق مجاالت العموم، لالذا كالان مالن الطبيعال  فن ت الهد  استيعابها لما ينتجه الفكر اإلنسان
بمغاتهالا لمحفالاظ ىميهالا، واالرتاالاء بهالا، وتاميصالها ممالا يعمال  بهالا  ىنايالة ااصالةمالم من ىمماء ان

   .من  وائب مع مرور انزمان
من لغة حظيت بعناية ودراسة مثالل  والعربية من المغات الت   هدت مثل يذا االىتناء، بل إنه ما

والىجب ف  ذلك فهال  لغالة الاالر ن بنائها من قدسية، فحظيت به العربية لما تحممه ف  نفوس  ما
وبسبب يذا االيتمام وضع العمماء مجموىة من الاواىد النحوية لحماية المغة من المحالن  ،الكريم

ترض ىميه ويذم ،َوَكُثرة االىتراضات ىمالش ال العراء ،ومنهالا مالا والاطأ ،ومن يارج ىن الااىدة يعُ 
ىمالالش اهلل لدراسالالة يالالذع ت توكمالالف،نجالالدع ىنالالد الزيالالاوي فهالالو يعتالالرض ىمالالش معاصالالريه مالالن ال الالعراء 

 (مالالن ال الالعراء ىمالالش معاصالالريهلمزيالالاوي  ىتراضالالات النحويالالة والصالالوتية الا) :االىتراضالالات بعنالالوان 
    وقائمة المصادر والمراجع. ،و ثةثة فصوٍل و ااتمة فتضمنت رسالت  تمهيدا  

بصالالورٍة االالروج ال الالاىر ىالالن الاواىالالد النحويالالة وموقالالق النحالالويين منالاله وُاِصالالَ  التمهيالالُد لدراسالالِة 
ماتصالرٍة ، إذ ااتمفالت  راُء العممالاء بمغالالِة ال العر ،فمالنهم مالن فجالالاَز لم الاىِر الاالروج ىالن الاواىالالد 
النحوية ،ومنهم من رفَض يذا الاروج ،ويذا االاتةُق يو السالبب الالرئيس بتضالام النحالو وكثالرة 

 اآلراء فيه،وكان لمزياوي رفٌي ااٌ  بمغة ال عر .
فبحثالالالت فيالالاله فيالالالم ، االىتراضالالالات الااصالالالة باالسالالالم والحالالالرق  فّمالالالا الفصالالالُل انول فحمالالالَل ىنالالالوانَ 

،ومنهالا إذ وداولهالا االىتراضات النحوية الااصة باالسالم والحالرق وجالاء ترتيبهالا حسالب الحالروق 
فالزيالالاوي يعتالالرض ىمالالش ال الالعراء  بسالالبب  الماضالال  ىمالالش الفعالالل المضالالارع ويالال  ااصالالة بالفعالالل 

 ارجويم ىن فصل استعمالها .
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ثم يعترض الزياوي ىمش اروج ال اىر ىن  روط اسم التفضيل ،وذكر الزياوي حذق اسالم ليالت  
ذكالر الزيالاوي   وحذق )فن( وحالذق الفالاء وحالذق الفاىالل وحالذق الماصالو  بالالذم وبعالد الحالذق 

الفصالالل بالالين الصالالفة والموصالالوق والممنالالوع مالالن الصالالرق  ويالالذع فيالالم االىتراضالالات الااصالالة باالسالالم 
 ي اارج الاواىد النحوية.والحرق ويعّديا الزياو 

منها استعمال الفعل الةزم ف  موضع ، و باالىتراضات الااصة بالفعلفما الفصُل الثان  فجاء 
ضافة الضمير إلش الفعل مع وجود الفاىل ،والتضمين،  وحذق فعل جواب ال رط، المتعدي ،وا 

  والفصل بين فعل التعجب ومعموله ،ووقوع الماض  حاال .
اإلبداَل بين الصاِد  ناد الزياويو حثت فيه االىتراضات الااصة بالصوت ، والفصل الثالث ب

حذَق النون ،و  ثم ناَد حذَق النون من حرق الجر )من( وىد ُع ذميما   ،والسيِن وبين الهمزِة والياء
من مضارع كان ويذا الحذُق جائٌز ىند بعِض العمماء ولكنه ىمش قبٍح واضطراٍر ورفُض الزياوي 

ناَد الزياوي حذَق ياء المتكمم من المناد  وذكَر لذلك  ايدا من و  ، رفِي فكثِر العمماءِ يتفُ  مع 
 .الار ن الكريم

وف  الااتمة فودىُت فيم النتائج الت  توصمُت إليها ف  يذِع الفصول،ومنها ىدُم اتفاِ  العمماِء 
َج ىن الااىدة ومنهم من ىمش رفٍي واحٍد بمغِة ال عِر فمنهم من  من بحرية ال اىر وفجاَز الارو 
 رفَض يذا الاروج، وكان الزياوي يرفُض الاروَج ىن الااىدِة النحوية. 

واىتمد الزياوي ف  نادِع ىمش الرفي العام وال ائع والذي يرجع إلش المدرسة البصرية ف  الغالب 
لش الار ن الكريم ف  بعِض المسائل وف  البعض اآلار نجد اةفا لذلك فهو ياطشء ال  اىَر وا 

 ىمش الرغِم من تواف  قوِل ال اىر مع الار ن الكريم. 
ال يعتمُد ىمش االستعمال الفصيح وال يعتمد المعجَم  ىتراضات ونجُد الزياوي ف  كثيٍر من اال

العرب  يذع فيُم النتائج فما الصعوبات الت  واجهتن  ف  يذا العمل فأيُمها ىدُم وجوِد دراساٍت 
 .الزياوي  باىتراضات ساباٍة ايتمت

وف  الاتام ف كُر اهلَل  كر الحامدين ىمش ما فسبغ ىم   من نعمِة إنجاز يذع الرسالة الت  لم 
يكن لها فن تتم  لوال رىاية فستاذي الم رق  انستاذ االد ىبد فزاع ، و كري موصوٌل إلش 

لش كلِّ فساتيذي ف  قسم المغة   فساتيذي الفضةء رئيس لجنة المناق ة وفىضاِئها المحترمين وا 
العربية ف  كمية التربية جامعة الاادسية  وكلِّ العاممين ف  يذا الاسم و كري موصوٌل إلش كلِّ 
من ساندي ف  مدة الدراسة والبحث وفا  بالذكر انخ الدكتور ىايل جابر ،وفا  العزيز 
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انستاذ فسعد انستاذ ىادل طالب الذي فيدال  مكتبة  فغنت  ف  الدراسة والبحث،ورفي  درب  
 ناصر انىسم  .

وقد اىتراضات الزياوي وف  ااتمة قول   مُل فن فكوَن قد وِفاُت إلش تاديِم صورٍة واضحٍة ىن 
بذلُت ف  ذلك طاقت  وما وسعن  من الجهد ،راجيا  من اهلل تعالش فن يجعمُه موضَع الرضا 

وما كان فيه من يفوات فه  والابول ،فأن فصبُت فذاك ما كنت فبغ  ويو من فضل اهلل تعالش ،
من نفس  وحسب  فّن  توايت الصواب و ار دىوانا فن الحمد هلل رب العالمين .والسةم ىميكم 

 ورحمة اهلل وبركاته.
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 التمهيد                  
خروج الشاعر عن القواعد النحوية وموقف  أواًل:

 .النحويين منه
 

 الزهاوي وخصومه.ثانيًا:                
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 منه.خروج الشاعر عن القواعد النحوية وموقف النحويين 

ال ئيسػػػػت العػػػػع اهعمػػػػ  همي ػػػػ  الع ػػػػ    ػػػػع ة ايػػػػت ك ػػػػ  ال كاهػػػػ  الع كيػػػػت المػػػػ    إفَّ الشػػػػو   ػػػػك     
كالص  يت,  ك ف االسعش    ة لشو   ع أغمػ  المللاػ أ أك ػ  مػف ال ػ لف كال ػ يل, كةػحلؾ أصػة أ 

الػ غـ مػف  ػحا همػى هالقت الشو  ة ل  ه   الع كيت هالقت ك ي ت,   ل  ه   عيةعى همى قكؿ الشػ ه , ك 
  جوػؿ خ جكا هف ال  ه   الع كيت, ممٌ  ق  مف الشو اء االع اةط ةيف ال  ه   الع كيت كالشو  عج  ك ي ن 

كػػ ف  ػػحا الخػػ ك  السػػة  الػػ ئي  ك  الع ػػكييف ية  ػػكف هػػف عػػقكيالأ كع ػػ ي اأ ل ػػحا الخػػ ك ,ةوػػض 
َـّ ألس سػػيت, ك ظ ػػك  ال ػػ ك   الشػػو يت, العػػع أصػػة أ  جػػت الشػػو اء لخػػ كج ـ هػػف ال  هػػ   ال  مػػف  ػػ
مغػػػػت الشػػػػو  لع ػػػػخـ الع ػػػػك, كأصػػػػة أ ل  كػػػػ ف  ػػػػحا الخػػػػ ك  كمػػػػ  ل  ػػػػب مػػػػف عقكيػػػػؿ كع ػػػػ ي  سػػػػةةن ,

لػػب   يػػت العصػػ ؼ ةػػ لكالـ كال  هػػ  , , اهػػف لغػػت الع ػػ , كأصػػة  الشػػ ه   ػػ ن ة ػػ  خصكصػػيت عخعمػػؼ 
  اء الومم ء ةمغت الشو .لكاخعماأ 

شػػػػػػػو اء أمػػػػػػػ اء الكػػػػػػػالـ ييصػػػػػػػ  كعبي أعػػػػػػػٌى شػػػػػػػ لكا ب قػػػػػػػ ؿ    العَّػػػػػػػأ(ق  ُٕٓأكى ى ى هػػػػػػػف الخميػػػػػػػؿ     
كيجػػػػػك  ل ػػػػػـ مػػػػػ  ال يجػػػػػك  لغيػػػػػ  ـ مػػػػػف إطػػػػػالؽ الموعػػػػػى, كع ييػػػػػ  , كمػػػػػف عصػػػػػ يؼ الماػػػػػظ كعو يػػػػػ   

الم صػػػػػػك , كقصػػػػػ  الممػػػػػػ ك , كالجمػػػػػ  ةػػػػػػيف لغ عػػػػػب, كالعا يػػػػػػؽ ةػػػػػيف صػػػػػػا عب, كاسػػػػػعخ ا  مػػػػػػ    ٌ كمػػػػػ
ي ػػػػ  ب,  ي  ةػػػػكف الةويػػػػ , كيةوػػػػ كف  ,كعوعػػػػب, كاألح ػػػػ ف هػػػػف   مػػػػب,كمٌػػػػأ األلسػػػػف هػػػػف كصػػػػاب  كا 

 .(ُ كال يي عجى همي ـ(( ,ال  ي , كيي عجى ة ـ
ك  يػػػػػػت ال عكجػػػػػػ   ػػػػػػع لغػػػػػػت الع ػػػػػػ , كال ,فَّ لمشػػػػػػو  لغػػػػػػت خ صػػػػػػت أالكا ػػػػػػ  مػػػػػػف قػػػػػػكؿ الخميػػػػػػؿ ك    

الخميػػػػػؿ ة أيػػػػػب ةمغػػػػػت الشػػػػػو   ي ػػػػػكؿ   (ق َُٖأ اهعػػػػػ اض همػػػػػى قػػػػػكؿ الشػػػػػ ه , كيعةػػػػػ  سػػػػػيةكيب 
 ػػػػع الشػػػػو  مػػػػ ال يجػػػػك   ػػػػع الكػػػػالـ مػػػػف صػػػػ ؼ  بي يجػػػػك عَّػػػػأاهمػػػػـ     ػػػػع ةػػػػ   مػػػػ  ي عمػػػػؿ الشػػػػو 

                                                           

 .ُِٕع ع ا  األ ة ء,   ـ  ال  ط جكسً  مغ ءً    الةي ع ى مً  (ُ 
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 ػػػػ  أسػػػػم ء, ك ػػػػحؼ مػػػػ ال  ػػػػ  أسػػػػم ء كمػػػػ  أعَّ كعبي ةمػػػػ  يعصػػػػ ؼ مػػػػف األسػػػػم ء  ألعَّ مػػػػ ال يعصػػػػ ؼ يشػػػػةٌ 
 كحك  سيةكيب قكؿ الوج     , (ُ (( كعبي ةم  ق   حؼ كاسعومؿ م حك ن ي حؼ يشةٌ 

 .مكت مف ك ؽ ال مى ,ي ي  ال م ـ قىكاًطع ن 
  (ِ خا ؼ ةف ع ةت  السُّممى( كقكؿ 

م متو عىٍجً يتو           كمىٍس أ ة لمَّ ىعىيف هىٍصؼى اإل مً .  كىعىكاًح ً يًش  ى
  لغت الشو   ع  حا الة  ,  عج  لب أةكاةن همى لـ ي عص   أم سيةكيب , (ّ ي ي  كعكا ع,   حؼ الي ء

 ا ع غي  الع اء ا ط ا ن ة   م   خمأ الشو اء  مع  , عومؽ ةمغت الشو  كا ط ا  الش هخ ل عأ
 .(ٓ كال يجك   ع الكالـ (إيَّ    ك ة   م  يجك   ع الشو  مف(ْ 

كج ء حلؾ  ,كال ي   ,الم   هت  مع  ,ق( ال  ك   ةش كط  ُّٔاةف الس ا   أكق  جٌك  
, أك  ي   و, أك عغييً  إه ا و هف كج ًب همى  ة كلب     ك  ي الش هً  أف يي ط َّ الك في إلى  حؼو

العقكيًؿ, أك عقعيًل ميحك و همى العقكيؿ, كلي  لمش هً  أٍف ي حؼى م  اعاؽى لبي, كال أٍف ي ي ى م  ش ءى ةؿ 
, كلكفَّ حأٍف ييسعومؿى كيي    هميًب, كمع   م  ج ءى ك لش لحلؾى أصيكؿه يومؿ همي  ,  مع   م  ي ًسفي 

,  ال  , كلكفَّ العشةيب يخعمؼي  معبي قى ي ه   ةي َّ مٍف أٍف يككفى ق     عى شيئن الش ه ى إحا  ىوىؿى حلؾى ةشعءو
 . (ٔ كمعبي ةىوي ه((

م  يي  َّؼ  يب الكمـ  ان  الشو  مك   ا ط ا  كمكقؼ اهعحا , كك ي  ( (ق ِّٗأ اةف جعع   أمك  
 (ٕ  (( ألجمب  ؿ  يب الم يؿ هف أك  ع ًصيغ  هف أةعيعب, كعي 

                                                           

 .ِٕ-ِٔ/ُالكع  ,سيةكيب  (ُ 
 . ِِٗ/ِ,كك   ة كف عسةت  ع المعصؼِٕ/ُالكع     الةيأ لخا ؼ ةف ع ةت السممى يعظ   (ِ 
 .ِٕ-ِٔ/ُيعظ  الكع    (ّ 
 .ِٗٔ/ِالمص   عاسب  يعظ   (ْ 
 .ِّٔ/ِالمص   عاسب  يعظ   (ٓ 
(6)

 .ّْٓ/ّةف الس ا   األصكؿ  ع الع ك, ال 
  .ُٖٖ/ّالخص ئص, ه م ف ةف جعع  (ٕ 
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اةف كمع ـ   محمكمن  الع كيت  كه َّ الخ ك  هف ال  ه   ,الومم ء ال  ك   الشو يت ه   مف  ض ك    
  ب كلة,   حا الخ ك  محمكمن  ه َّ ب هف ال  ه  , ك جك ق الش ه  هع  خ  خطَّ  الحم(ق ّٓٗ أ     

ب لـ ياوؿ حلؾ لـ ب ي ي  إق مت ك ف شو  , كلك أعَّ ألعَّ     إف ق لكا   إفَّ الش ه  ي ط  إلى حلؾ 
, كلـ  ايسع ـ شو  . قيؿ ل ـ  كمف ا ط   أف ي كؿ شو ن  ال يسع يـ إال ةإهم ؿ الخطق؟ كع ف لـ ع ى

ا ط   سمط ف, أك حك سطك  ةسيؼ إلى أف ي كؿ  ع شو   م  ال يجك , كم  ال  اعسم  ش ه ن 
  .(ُ (عجي كعب أععـ  ع كالـ غي  (

قكؿ أةع  الؿ  حا هف ال  ه  , كي كم كخ ك  الش ه  لم  ك   الشو يت,  بإلى     يشي  ا ح
تي ًمف أٍ ًؿ ق ّٓٗأ الوسك م  ف ج ءأ  ي    يٍخصى (   يعةغًع ًأٍف عىجعىًع ى ا عك  ى ال  ك اأ, كا 
عَّ الو ةيت,  إعَّ  لو ـ همم ـ   م  اسعومم   ال  م ءي  ع أشو   ـ   قةي ته عىًشيفي الكالـ, كعىٍح ى ي ًةمى ئًب, كا 

عيٍع ى  همي ـ أٍشو  ي ـ, كلك    ـ ك ف ص    ًة ايت, كالة ايتي م لت, كم  ك ف أي ن ة ة  ع  , كألفَّ ةو ى 
كية    مف كالم ـ م   يب أ عى  , عيً  ىأ كة    مع   الموي  كم  عيٍع ى  همى شو اء  ح  األ معت

 .(ِ هىٍي  لعجعَّةك  ((
لـ يا قكا ةيف لغت الع كيت   ع ة ايت ك   ال كاه   كييففَّ الع ع ؿ ةوض الومم ء الم   يف أك   

ال  م ء ال ظكا عمؾ الخ صيت  ع عظ ـ    م  أفَّ :الع  , كلغت الشو , ق ؿ ال كعك  إة ا يـ أعي 
الاصؿ ةيف الشو , الع    ع ع وي  ـ ال كاه , ةؿ خمطكا ةيع  ,  ق ل م ؿ   الشو  لـ ي  كلكا مطم ن 

ض أ ك م ـ  مي  ةيع ـ مف اقعص  همى االسعش    ة لع   الو ةع  حا الخمط إلى ا ط ا   ع ةو
 ع ال  لف الك يـ كاال   يل العةكيت, كالخط , كال س ئؿ, ككع  السي  , كغي  حلؾ مف الع   
ص أ عسةعب إلى ال  م ء مف الاص  ء, ع ا ـ  ع غ ل  اال ي ف يوعم كف همى الشكا   الشو يت 

م مت العع , كع ا ـ ي عوكف  ع الك ي  مف اال ي ف ةعمؾ األم  قميؿ مف لي أ ال  لف الك يـ
  .(ّ ل أم ي  صكف هميب (( اعقيي ن    , كا ع  ك   ا ع ا ن  اصطعوك    ـ اصطع هن 

                                                           

 .َُحـ الخطق  ع الشو  ,اةف      المغكم   (ُ 
 .َُٓالصع هعيف, ألةع  الؿ الوسك م كع    (ِ 
 .ِّْالو ةيت ,إة ا يـ أعي   أس ا   (ّ 
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كةوػػػػ  حكػػػػ  مػػػػ  ق لػػػػب الوممػػػػ ء ةمغػػػػت الشػػػػو  كال ػػػػ ك   الشػػػػو يت, كهػػػػ ـ اعاػػػػ ق ـ همػػػػى  أم كا ػػػػ    
 ػػػػػع ع ػػػػػ  الشػػػػػو , كقػػػػػ  اسػػػػػعومم    اكةيػػػػػ ن  اأ ػػػػػ ن لم  هػػػػػ   الع كيػػػػػت   ػػػػػع لغػػػػػت الشػػػػػو , يع ػػػػػ  لعػػػػػ  أفَّ 

   .ال  م ء قةؿ الم   يف
م ػػػػػػؿ الع ةغػػػػػػت  ػػػػػػع ةوػػػػػػض أشػػػػػػو     ,أفَّ هيسػػػػػػى ةػػػػػػف همػػػػػػ  كػػػػػػ ف يخطػػػػػػ  كةػػػػػػ   الشػػػػػػو اء  كم ػػػػػػ
     (ُ  كمع   قكلب,

 ع ق ي. ـي  ع أعي ة   السٌ  قشً مف ال ُّ          ةأُّ كقعع س ك ععع  ئيمته 

 .(ِ   أفَّ الص ي  أف ي كؿ  ع قون  إلى هم هيسى ةف  ح   

 اآلخػػػػ ـ ك  ( همػػػػى الخة يػػػػت لمسُّػػػػقكالػػػػحم يػػػػ ا  سػػػػيةكيب  ػػػػع  ػػػػحا الةيػػػػأ جػػػػكا  الػػػػكج يف األكؿ   عػػػػ  
 .(ّ كجوؿ الج   كالمج ك  خة اى ,  ليت ة لعص  همى ال  ون ق ع 

 اك يػػػػ ن  امػػػػف الع ػػػػكييف يجػػػػ  ع ػػػػ ن   كالػػػػحم ية ػػػػل  ػػػػع كعػػػػ   سػػػػيةكيب ,كمللاػػػػ أ اةػػػػف جعػػػػع ,كغي  مػػػػ
   الموي  يػػػػػػت العػػػػػػع ك ػػػػػػػو   الوممػػػػػػ ء ,كخالصػػػػػػت ال ػػػػػػػكؿ ةسػػػػػػة  خػػػػػػ كج ـ هػػػػػػػف ال  هػػػػػػ  لمشػػػػػػو اء

   أقكاؿ. ال تهمى الومم ء اع سمأ أقكاؿ إفَّ   ةمغت الشو 
ك حا ال أم أك   ,الخ ك  هف ال  ه   الع كيت كسمع  حا الخ ك  ة ل  ك   الشو يت  جٌك  األكؿ 
كه َّ  حا الخ ك   ,لمش ه  أف يخ   هف ال  ه   الع كيت ال يجي   ةيف الومم ء ,كال  ععقةكال 
ال يسكغ ك     ق ؿ  ع لغت الشو      ال  ك   الشو يت ةش كط ,أٌم  ال   كم جٌك    ,كال  لل  محمكمن 

اإله ا   ليؿ المو عع ,كم  ال يخ لؼ الش ه  الغ ةع  لمش ه  الو ةع مخ لات قكاه  المغت , إفَّ 
ة   مف ج ء قةمب  قكاه  لغعب كلمش ه  الا ؿ أف يكل   ع المغت إحا مسأ ال  جت كمم أ لـ يقأً 

                                                           

 . ُٕ الش ه   يكاف (ُ 
 .ُْمآخح الومم ء همى الشو اء المكش   ع  (ِ 
 .ٖٗ/ِيعظ   الكع     (ّ 
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 ع ,كال يمكأ كحلؾ ه   ,الكمم أ  ف عغعى ةحلؾ المغت , كالمغت العع ال يعكل   ي   كؿ سعت ه   م
 .(ُ ((ميعت 

 ػػ  شػػج ع ,يػػعظـ الشػػو  همػػى أم ك ف شػػ ء ,سػػكاء كػػ ف مػػف أك اف الخميػػؿ أك كقكلػػب     الشػػ ه  
كاسػعوم ؿ األلاػ ظ الةسػيطت كالكا ػ ت العػع ال ,  ػ  اعصػاأ ة لسػ كلت  ,أٌم  لغت ال  ػ كم  (ِ غي   ((

   (ْ قكلبع ك (ّ كاجعم ه ع ـ ,عةعو  هف   يل الع    ع مخ طة ع ـ 

 ش     ك ػػػػممػػػػػػ  لػػػػػػػػػػي ػػػػػػ ا   ػػػػػػغػػػػػ شي           كةػػػػػػػػػػةغ ا  مع     ػػػػػأ  ػػػػػػ  كعػػػػػػػل 

 لب  كؽ مسععى الط يؽ  ةي ق   عى ال    ظ                 ص   أ شيخن 

 عظ ؼ   مـ ع ع  ل فَّ جيك . ػػػػػػػػي  أعَّ           ت غػػػػػػػ     ػػػػػػميب  يػػػػػػػػه

   ع مي يػت عجػ  أصػكل   كم  ع ػ   ػع األ   ال ػ يـ  اػع شػو   هػ   ال يسػع  ف خص ئص لغعب أعَّ مف ك 
,كيسػػعومؿ ألاػػ ظ (ٓ ةػػب مػػف األلاػػ ظ الغ يةػػت العػػع  ج ع ػػ  األلسػػعت كا عاظػػأ ة ػػ  ةطػػكف الموجمػػ أ 

  (ٕ ,كم   ع قكلب (ٔ   ةطت كع ةيت كغي   قي ت

 مع.غ ع ةطعع م ا ع   ع        إلى اليكـ    م َّ غلمع  كقسن  عج هأي 

  (ٖ كيسعومؿ ال   كم ةوض الع كيالأ الش ح   ع ةوض الصيغ كم   ع قكلب

 ال  ا ا ق لكا اسع مكا  ـ س كا           الص ؼ كاهع مكا

                                                           

 .  يكاف ال   كم   (ُ 
 .     يكاف ال   كم  (ِ 
 .ْٖلغت الشو  ةيف جيميف   الس م ائع   (ّ 
 .ُِِ يكاف ال   كم   (ْ 
 .ِِٓلغت الشو  ال  يل  ع الو اؽ  ه ع ف الوكا م   (ٓ 
 .ّٓلغت الشو  ةيف جيميف  (ٔ 
  .َُْ يكاف ال   كم   (ٕ 
 .ُُٓ يكاف ال   كم  (ٖ 
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,كم   ع قكلب (ُ   ا , كاسعومؿ ةغ  ت ة ال مف الةغضاألة الن مف ال  ا  اسعومؿ      
 ِ)  

 ؾ ج م  األ  ا . سف كقة  أك   ى كةغ  ت  ي      أعَّ     

  (ْ ,كم   ع قكلب (ّ ة الن مف   ح ك ك المقلكؼ  كاسعومؿ     ن 

 ع ل  ؿ شك عع مف ش ي  أك ا ع ل  ه ك ي  م    ح معمع .

  (ٔ ,كم   ع قكلب(ٓ كال   كم يو م الاوؿ  غ ص(  

 ط  كاغ صكا الة    ك أع  ةوص  ق  أة ف  قيب     كالع   ق    

نَّ الزهاوي لم يستعمل لغة ثابتة فهو يرجع إلى األلفاظ القديمة ,ويستعمل  أوبذلك يتضح لنا 
,وال يلتزم بوزن معين ,أو قاعدة ثابتة. ااأللفاظ الحديثة أيض  

                                                           

 .ََّلغت الشو  ال  يل  ع الو اؽ   (ُ 
 .ْٗ يكاف ال   كم   (ِ 
 .َُّلغت الشو  ال  يل   (ّ 
 .ُٗ يكاف ال   كم   (ْ 
 .َِّ لغت الشو  ال  يل  (ٓ 
 .ّْ يكاف ال   كم   (ٔ 
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 الزهاوي وخصومه                                   

 ك عأ ـ, ُّٔٗكعك ع  ع ه ـ  ,ـُّٖٔه ـكل  ال   كم  ع جميؿ ص قع ةف م م   يض 

,ك ك ش ه  يع ى مع ى الاالسات ,مف (ُ كال  ف الوش يف,  ي عب ةيف ال  ف الع س  هش  الميال م
 .طالئ  ع  ت األ   الو ةع  ع الوص  ال     

,كةيعب ةيأ همـو ككج  ت  ع الو اؽ ,ك ك ك  م األصؿ   كك ف أةك  ماعين   ي   كعك ع كل   ع ةغ ا 
كل   ة ل   كم عسةت إلى    ك ,كك ف يعظـ الشو  ة لو ةيت ,كأج ا   الة ة ف أم اء السميم عيت 

كالا  سيت  ع ة ايت  ي عب كهمؿ  ع مع ص  مخعمات   ك ف مف أه  ء مجم  المو  ؼ ةةغ ا  
 المامسات  ع الم  ست الممكيت  ع األسع عت, كأسع حن  اكمف أه  ء م كمت االسعئع ؼ ,كهمؿ أسع حن 

  . ع مجم  العكا  الو م عع   كهمؿ ع ئةن  لأل   الو ةع  ع  ا  الاعكف,

كعأ  ع صة م اسمع المجعكف ,ك ع شة ةع الط ئش ,ك ع ك كلعع     ككع  هف عاسب 
 .(ِ  ((الج مء

األل    الومميت ,كال  أكلى مف غي    ع كؿٌ  ب ح  المع ص  العع شغم   ال   كم ,جومعب ي ل أعَّ ك    
  ح  الخصكم أ كمف,يومك هميب أ   مف الشو اء ,لحلؾ ك   خصكمب م  ك ي  مف الشو اء 

م  الش ه  الو ةع الو    ,كمو كت ال   كم م  الو    مف المس جالأ األ ةيت العع أ   أ  خصكمعب
  الو ليت هع  الو    ق ؿ الو    ة ؽ ال   كم مك عت ال   كم مف ال غـ  ومى طكيمت ,لم     ع  شن 

  ع   أ ألعع أهمـ أععع اسعطي  أف اعةسط  ع كؿ  أم أ ا   ع األ   كالشو   كف أف أه ض 
عع أكق   حا الة  ل الا  ؿ كأه ؼ , كألعَّ  أك ك  قن   ا أك خال ن ,أك ع ةحن  الألسع ح ال   كم ع  ن 

لغي  ج     كغةعب ةيف قكمب , ال أ   أف أقكؿ  يب  اسع الؿ  ك   كاسع  مت معط ب ,كج أعب  ع
لب هع م مف ال     ال يكائـ حلؾ العكقي  ,كال يع س  م    ك   مف   ك اأ الة ل م  الن 

                                                           

 .ُّٓ/ُيعظ   موجـ المللايف المو ص يف, م م  خي   م  ف يكسؼ  (ُ 
 .ٗٔ-ٖٔ,ك مؿ سمم ف الجةك م ََِِموجـ األ ة ء مف الوص  الج  مع إلى (ِ 
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,كلكف سة  الخالؼ ةيف ال   كم كالو     ك أفَّ أ   األ ة ء مف عكع  ةول ة س لت  (ُ كال ه يت((
ال أم الحم كعةب الو    ال ي ةمب ال   كم ,    أ    الغ    إلى الو    ,لةي ف  أيب ة ل   كم , ك ف

 . (ِ كال     ع عا  ال   كم

مع   مجمت لغت الو    ,ال  ةت كك عأ  ح  الم  الأ ععش   ع المجالأ كالص ؼ الو ةيت  ع عمؾ 
 مو  ؾ كلم   كمكية ل هف األخط ء المغكيت  ع شو   ,,كغي    , ك ف ال   كم يع   شو  الو    

قص ئ   كمع   ال م يت , كك اع المك   مف  اه  ن ع   ال   كم  م  الش ه  الكةي  أ م  شكقع ,
ألفَّ ال   كم ال يوع ؼ  كالصمي  ,كال الؿ األ م  ,كسة  الخالؼ الحم جوؿ ال   كم يع   شكقع 

 لمشو اء ,  حا الععصي  أ    غ   ال   كم اةش ه يت غي   , كيؼ ي  ى ةععصي  شكقع أمي ن 
كشك م ةم  جمت شو   ,ةم  ق ـ ةب جم هت ال يكاف ,ك ـ الو    كالم  عع اكك ف ال   كم مس ك ن 

 (3)شكقع  ع كع ة ـ الع  م  ال يكاف(

كعو  مف أش   الخصكم أ  ع األ   الو اقع  ع الوص   ,مو  ؾ م  ال ص  ع  كلم   كم أي ن    
  كمف أسة    ح  الخصكم أ ,ك ف ال ص  ع إحا عظـ ةيعن  ,ال  يل العع ع مع   الص ؼ كالمجالأ

 ع قو   ا   عع كلعب األلسف ك اظب الو ـ كالخ ص ,كأم  ال   كم إحا عظـ قصي   ةميغت يعمك    اكا  ن 
ل س   ع قم  ال   كم ع ك  ال يمعاأ إليب أ   ,ك حا السة   ك الحم كل  ا ةعاسب  ع الم   ؿ 

 .(ْ ال ص  ع

                                                           

 .َّمو  ؾ الو    األ ةيت ,ه م  الو      (ُ 
 .َّيعظ   مو  ؾ الو    األ ةيت   (ِ 
 .ُِٖالاك يت ,هة  ال  اؽ ال اللع  األ ةيت ك  يعظ   ال   كم  ع مو  كب  (ّ 
 .ُُِيعظ    ال   كم  ع مو  كب األ ةيت كالاك يت  (ْ 
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كق  عككف المع  ست  ع ,  كم يع ـ ال ص  ع ة لس ق أ الشو يت ,كاألغالط المغكيت  ك ف ال       
خصكم أ م  ة يت الشو اء كلكف  لب أالش ه يت مف األسة    ع  ح  الخصكمت العع  ا أ, كك ع

 .(ُ    ح س لعع  لحلؾ لـ عحك     ع  يت لغك اهع ا  أ لـ عج   ي   
 

 

                                                           

 .ُُِ يعظ  ال   كم  ع مو  كب األ ةيت كالاك يت(ُ 
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 الفصل األول 

 
 االعتراضات الخاصة باالسم والحرف          

 

 )إذ(. -أواًل   

 اسم التفضيل -ثانًيا
 حذف اسم ليت-ثالثًا
 حذف أن-رابًعا

 حذف الفاء-خامًسا
 حذف الفاعل-سادًسا
 حذف المخصوص بالذم -سابًعا
 الفصل بين الصفة والموصوف.-ثامًنا
 الممنوع من الصرف. -تاسًعا
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 )إذ(أواًل: 

 :(ُ)ذكر الزىاكم ليذه المسألة مجمكعة مف األبيات الشعرية ,كمنيا قكؿ العقاد 

 مف رآىا فكيؼ يسمك ىكاىا       يعشؽ القمب إذ ترل األحداؽ.

 .(ِ)فقاؿ الزىاكم :كيؼ تدخؿ )إذ( عمى الفعؿ المضارع كىي مختصة بالماضي 

 :(ّ)ك ذكر قكؿ العقاد الثاني 

 كأف المكت إذ يأتيؾ         ال يمقيؾ مكجكدنا.            

 :(ْ)كقكؿ العقاد الثالث

 تيكف الرزايا إذ تطكؿ عيكدىا       ككؿ نعيـ طاؿ يجفي كيسأـ.     
 :(ٓ)ابع كقكؿ العقاد الر 

 بمى كال تمؽ منيا إذ تقمدىا        فريدة نبذىا لممكت خسراف .

 : (ٔ)كقكؿ الرصافي

موي إذ في طالبي اإلبؿي النُّجب    تيحفَّى مضركبة األكباد.  سى

 فقاؿ الزىاكم :إذ ظرؼ لمماضي ال تناسبو )سموي(. 

                                                           

 .َُُ:الشاعر ديكاف(1)
 .ّْٔينظر :الزىاكم في معاركو:(2)
 .ّْٔ,ك الزىاكم في معاركو:َُُ:الشاعر ديكاف(3)
 .ِْٗ,كمعارؾ العقاد:َِٕ:الشاعر ديكاف(4)
 .ُّٗ,ك الزىاكم في معاركو:َٓ:الشاعر ديكاف(5)
 .َُٗ,ك الزىاكم في معاركو :َْٓ:الشاعرديكاف (6)
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كقكلػػػػػػػػو  كالفعميػػػػػػػػة :األسػػػػػػػػمية, كيضػػػػػػػػاؼ لمجممتػػػػػػػػيف ,لمػػػػػػػػا مضػػػػػػػػى مػػػػػػػػف الزمػػػػػػػػاف إذ: ظػػػػػػػػرؼ     
َْ ُوَ  ِ رررر  ا َْ ِ   :}(ُ)تعػػػػالى ْيرررر َِ َْ َف ُو ُِْل َمسِترررر { ,فأصػػػػؿ كضػػػػعيا تكػػػػكف ظرفنػػػػا  َواْذُكررررُ وا  ِْذ تَْمرررر

 .(ِ)لمكقت الماضي 

ُ َتررررره :} (ّ), كقكلػػػػػو تعػػػػػالىماضػػػػػينا لفظنػػػػػا كمعنػػػػػى فشػػػػػرط الفعػػػػػؿ بعػػػػػدىا يجػػػػػب أف يكػػػػػكف َا  ََ  ِْذ َمررررره

رررررر   ََ الماضػػػػػػي فػػػػػػي المفػػػػػػظ كالمعنػػػػػػى , كقػػػػػػد يػػػػػػأتي الفعػػػػػػؿ { ,فالفعػػػػػػؿ جػػػػػػاع بعػػػػػػدىا يػػػػػػدؿ عمػػػػػػى ِعت
ررررَل  :}(ْ)المضػػػػارع بعػػػػدىا, كيكػػػػكف المضػػػػارع مكضػػػػع الماضػػػػي, كقكلػػػػو تعػػػػالى َْ َُ ذِساررررِذم تَْم قُررررو َِ َو ِْذ 

 ِْ ْوررررَ  َعسَْترررر َْ ِْ َوتَْم ُ َعسَْترررر َا ررررَل  َْ ََ ِوررررْ  اْذَاْترررر ِ  :}(ٓ){ ,كقكلػػػػو تعػػػػالى تَْم تُل اْذَقَواِعرررر ِْ ُِ  ِْاررررَ ا {  َو ِْذ َتْ َ رررر
ا فػػػػي المفػػػػظ ,داالن عمػػػػى الماضػػػػي فػػػػي المعنػػػػى فجػػػػاع  . كجػػػػاع (ٔ)الفعػػػػؿ فػػػػي ىػػػػذه ا يػػػػات مضػػػػارعن

 :(ٕ)كجاع مثمو في الشعر كقكؿ الشاعر

 ستندـ إذ يأتي عميؾ رعيمنا    بأرعف جرار كثير صكاىمو.

ػػػػػػػا قػػػػػػػد تػػػػػػػدخؿ عمػػػػػػػى الفعػػػػػػػؿ  فجػػػػػػػاع الفعػػػػػػػؿ بعػػػػػػػد إذ مضػػػػػػػارعنا ألفَّ األمػػػػػػػر كػػػػػػػا ف ال محالػػػػػػػة ,كأيضن
ررررره َعسَرررررْتُكْل  :}  (ٖ)حػػػػػيف, كقكلػػػػػو تعػػػػػالى المضػػػػػارع ,كتكػػػػػكف بمعنػػػػػى َل  اِلا ُكما َوسُررررروَ  ِورررررْ  َعَوررررر ْْ َِ َوال 

 ِْ ُِِ تُيوَ  ِ ت  .(ٗ){ أم حيف تفيضكف ُشُهوَاً  ِْذ 

 

 
                                                           

 .ِٔسكرة األنفاؿ :مف ا ية :(1)
 . ُٖٓ,كالجنى الداني:ٗٓ,كرصؼ المباني :ُْْكينظر :الصاحبي, أحمد بف فارس :(2)
 .ُُٔسكرة الما دة: ا ية :(3)

 .ّٕسكرة األحزاب :ا ية:(4)
 .ُِٕسكرة البقرة :(5)
 .ٖٕٖ-ٕٕٖ/ ِينظر :البسيط في شرح جمؿ الزجاجي:(6)
 .ُُِدكف نسبة :ينظر:الصاحبي:مف البيت  (7)
 .ُٔسكرة:يكنس:(8)
 .ُْٓينظر :الصاحبي :(9)



 الفصل األول 

 
 

17 
 

رررره ِ  :}(ُ)كقكلػػػػو تعػػػػالىؿ كقػػػػد تتعمػػػػؽ بفعػػػػؿ يػػػػدؿ عمػػػػى المسػػػػتقب ررررَ ُ  ِْذ ُوِم ُرررروا َعسَرررر  اذما َِ {  َوذَررررْو 
 .(ِ)كاف ؛ألفَّ عممو بو سابؽكذلؾ ألفَّ األمر عند اهلل قد 

ُ   :}(ّ)كذىػػػػػب ابػػػػػف مالػػػػػؾ إلػػػػػى جػػػػػكاز كقكعيػػػػػا لالسػػػػػتقباؿ, كاسػػػػػتدؿ بقكلػػػػػو تعػػػػػالى   َ ررررر َُ ُِ َتْوَوِئرررررذل 

رررره َْ رررروِ   :}(ْ),كالجميػػػػكر جعمػػػػكا ا يػػػػة كنحكىػػػػا مػػػػف بػػػػاب قكلػػػػو تعػػػػالى { تَْخَاهَ  َ رررراَِذا ُمِ ررررَل ِ رررر  اذ  

ةف  ََ ُِ  .(ٓ)الكاجب الكقكع منزلة ما قد كقع{,يعني تنزيؿ المستقبؿ  َمْ َخةف َوا

َْ ُو َ  :}(ٔ)كقكلػػػػػو تعػػػػػالىالجممػػػػػة األسػػػػػمية  كتػػػػدخؿ عمػػػػػى  ْيررررر َِ َْ َف ُو ُِْل َمسِتررررر { فمػػػػػـ  َواْذُكرررررُ وا  ِْذ تَْمررررر
 .(ٕ)ايأت الفعؿ بعدى

يخػػػػػػػػػتص دخكليػػػػػػػػػا عمػػػػػػػػػى الفعػػػػػػػػػؿ الكاضػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػف ىػػػػػػػػػذه الشػػػػػػػػػكاىد القرآنيػػػػػػػػػة كالشػػػػػػػػػعرية أفَّ )إذ(    
مضػػػػػػػارع الػػػػػػػذم يقػػػػػػدر بالماضػػػػػػػي, ك تكػػػػػػكف بمعنػػػػػػػى حػػػػػػػيف قػػػػػػػد تػػػػػػدخؿ عمػػػػػػػى الفعػػػػػػؿ الك  الماضػػػػػػي

كتػػػػدخؿ عمػػػػى الجممػػػػة االسػػػػمية ,كىػػػػذه الشػػػػكاىد يقػػػػاس عمييػػػػا ألنَّيػػػػا مػػػػف كػػػػالـ اهلل تعػػػػالى ,ككػػػػالـ 
العػػػػرب الفصػػػػػحاع  , فالزىػػػػاكم يعتمػػػػػد عمػػػػػى أصػػػػؿ ىػػػػػذا الحػػػػرؼ ,كلكنػػػػػو لػػػػػـ ينظػػػػر إلػػػػػى الشػػػػػكاىد 

فاألبيػػػػات التػػػػي نقػػػػدىا الزىػػػػاكم التػػػػي جػػػػاع الفعػػػػؿ المضػػػػارع بعػػػػدىا كيقػػػػدر لمماضػػػػي فػػػػي المعنػػػػى ,
 قابمة لمتقدير في زمف الماضي ,أك تدؿٌّ فييا عمى حيف .

 

                      
 

                                                           

 .ِٕسكرة األنعاـ :ا ية:(1)
 .َِٕ/ْينظر :البرىاف :(2)
 .ْسكرة الزلزلة: ا ية :(3)
 .ُّسكرة الحاقة :ا ية (4)
 .ُْٖ/ُينظر :المطالع السعيدة:(5)
 .ِٔسكرة األنفاؿ:ا ية:(6)
 .َِٕ/ْينظر:البرىاف:(7)



 الفصل األول 

 
 

18 
 

 اسم التفضيل ثانيًا:                        
 :(ُ)قكؿ الرصافي  عمى الزىاكماعترض 

 نحا شيقةن قصكل كما عممكا    بأف عزمؾ ييدني أبعد الشقؽ.             
مػػػػػف )الشػػػػػقة القصػػػػػكل( ألفَّ التفضػػػػػيؿ ال يسػػػػػتعمؿ  :الصػػػػػكاب فػػػػػي ىػػػػػذا البيػػػػػت )) الزىػػػػػاكم :قػػػػػاؿ 

 :(ّ)ذكر قكلوك , (ِ) ((دكف الالـ أك اإلضافة أك مف
 كيرمي بيا في قعر أظمـ مكحش   بو أيف تسقط جذكة الركح تيخمدي.        

 .(ْ)((أظمـ لمتفضيؿ جاعت مخالفة لمشركط )) :الزىاكم قاؿ
كبػػػػػالعكد إلػػػػػى المدكنػػػػػة الميكيػػػػػة فاسػػػػػـ التفضػػػػػيؿ يسػػػػػتعمؿ لممفاضػػػػػمة بػػػػػيف شػػػػػي يف بزيػػػػػادة أحػػػػػدىما  

مػػػػػػا جػػػػػػرل مػػػػػػف عمػػػػػػى ا خػػػػػػر بصػػػػػػفة معينػػػػػػة ,كذكػػػػػػره سػػػػػػيبكيو فػػػػػػي بػػػػػػاب عنكانػػػػػػو:)) ىػػػػػػذا بػػػػػػاب 
,كعنػػػػػكاف ىػػػػػذا البػػػػػاب يحتػػػػػاج إلػػػػػى تأمػػػػػؿ كمعرفػػػػػة كقػػػػػراعة مػػػػػا (ٓ)األسػػػػػماع التػػػػػي ال تكػػػػػكف صػػػػػفة((

 .يدؿ عمى اسـ التفضيؿ  وبعد العنكاف حتى يعرؼ أنَّ 
)) ما اشتؽ مف فعؿ ,لمكصكؼ بزيادة عمى غيره كىك أفعؿ ((  :كعرفو ابف الحاجب بقكلو   
ـى, كيستعمؿ بمف  :,كذكره ابف ىشاـ بقكلو(ٔ) )) ىك الصفة الدالة عمى المشاركة كالزيادة ,نحك: أىكرى

ييذكر اكميضافن   .(ٕ)(( --عرفة لم ا,كبأؿ فييطابؽي ,كمضافن  لنكرة ,فىييفرد كى
كذكػػػػػػر عبػػػػػػاس حسػػػػػػف مجمكعػػػػػػة مػػػػػػف األمثمػػػػػػة ليكضػػػػػػا معنػػػػػػى التفضػػػػػػيؿ كمنيػػػػػػا :الشػػػػػػمس أكبػػػػػػر  

)) ىػػػػك اسػػػػـ :مػػػػف األرض ,كالمحيطػػػػات أكسػػػػع مػػػػف اليابسػػػػة كغيرىػػػػا مػػػػف األمثمػػػػة ثػػػػـ عرفػػػػو فقػػػػاؿ 

                                                           
 .ُّٔ:الشاعرديكاف   (ُ)
 .ُٖٗ: في معاركو الزىاكم(ِ)
 .ِٖ:الشاعرديكاف (ّ)
 .ُِٕ: في معاركو الزىاكم(ْ)
 .ِْ/ِالكتاب :(ٓ)
 .ْْٕ/ّشرح الرضي عمى الكافية :(ٔ)
 .ِِٖشرح قطر الندل كبؿ الصدل :(ٕ)
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مشػػػػػتؽ عمػػػػػى كزف أىٍفعىػػػػػؿ يػػػػػدؿ فػػػػػي األغمػػػػػب عمػػػػػى شػػػػػي يف اشػػػػػتركا فػػػػػي معنػػػػػى كاحػػػػػد كزاد أحػػػػػدىما 
 .(ُ)عمى ا خر فيو((

)) يفاضػػػػػػؿ بػػػػػػيف شػػػػػػػي يف أك أشػػػػػػياع باسػػػػػػـ التفضػػػػػػػيؿ الػػػػػػذم يصػػػػػػػاغ :كيعرفػػػػػػو فاضػػػػػػؿ السػػػػػػػامرا ي 
عمػػػػى كزف أفعػػػػػؿ بشػػػػركط معينػػػػػة نحػػػػك: أكػػػػػـر كأحسػػػػف  كقػػػػػد سػػػػقطت اليمػػػػػزة مػػػػف الكممتػػػػػيف )خيػػػػػر 

}أنا خيره منو{ (((ِ),كشر( ,كاألصؿ :أخير كأشر كقكلو تعالى 
(ّ)  . 

ؿ االثػػػػػة أقسػػػػػاـ األكؿ :ىػػػػػك الػػػػػذم يعػػػػػرؼ بػػػػػكذكػػػػػر العممػػػػػاع شػػػػػركط اسػػػػػـ التفضػػػػػيؿ كىػػػػػي عمػػػػػى ث 
يػػػػػداف األفضػػػػػالف كىنػػػػػده  يػػػػػده األٍفضػػػػػؿي ,كالزَّ كيطػػػػػابؽ مػػػػػا قبمػػػػػو بالتػػػػػذكير كاإلفػػػػػراد كفركعيمػػػػػا نحػػػػػك : زى

ؿ كمػػػػػػف الداخمػػػػػػة عمػػػػػػى المفضػػػػػػكؿ كالػػػػػػذم جػػػػػػاع فػػػػػػي قػػػػػػكؿ اكال يسػػػػػػتعمؿ المعػػػػػػرؼ بػػػػػػ(ْ)الفيضػػػػػػمى ,
 :(ٓ)األعشى

 نما الًعزَّة لمكاًثر.كىا          ىكلستي باألكثر ًمنييـ حىص         
فػػػػػي ىػػػػػذا البيػػػػػت ليسػػػػػت التػػػػػي تصػػػػػحب أفعػػػػػؿ المباليػػػػػة نحػػػػػك أحسػػػػػف  (مػػػػػف)ابػػػػػف جنػػػػػي :إفَّ فقػػػػػاؿ 

نمػػػػػا ىػػػػػي كػػػػػالتي فػػػػػي قكلنػػػػػا :أنػػػػػت مػػػػػف  النػػػػػاس حػػػػػره ,كىػػػػػذا الفػػػػػرس مػػػػػف  منػػػػػؾ , كأكػػػػػـر منػػػػػؾ , كا 
 .(ٔ)و قاؿ لست مف بينيـ بالكثير الحصى كلست فييـ باألكثر الحصى الخيؿ كريـ فكأنَّ 

,كقػػػػد يضػػػػطر  عيمػػػػر الجرمػػػػي نحػػػػك :أنػػػػت أكثػػػػر منػػػػو مػػػػاالن  يكنسػػػػب جػػػػكاز الجمػػػػع بينيمػػػػا إلػػػػى أبػػػػ 
,كنسػػػػب ابػػػػف جنػػػػي جػػػػكاز (ٕ)الشػػػػاعر فيقػػػػكؿ :أنػػػػت األفضػػػػؿ مػػػػنيـ  كال يجػػػػكز إال فػػػػي االضػػػػطرار

 .   (ٖ)جكاز الجمع بينيما إلى الجاحظ 
                                                           

 .ّٓٗ-ّْٗ/ّالنحك الكافي:(ُ)
 . ُِسكرة األعراؼ: ا ية :(ِ)
 .ِٕٔ/ْمعاني النحك:(ّ)
 . ُِّٗينظر: ارتشاؼ الضرب:(ْ)
 .ُّْ:الشاعر ديكاف(ٓ)
 .ُٖٔ- ُٖٓ/ُينظر:الخصا ص:(ٔ)
 .ِّٓ/ٖينظر :خزانة األدب كلب لساف العرب:(ٕ)
 .ُٖٔ/ُينظر:الخصا ص:(ٖ)
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ذا كػػػػػاف مضػػػػػافن الثػػػػػاني :ك  إلػػػػػى نكػػػػػرة ,فممػػػػػا إلػػػػػى جامػػػػػد  االمضػػػػػاؼ ,إلػػػػػى نكػػػػػرة أك إلػػػػػى معرفػػػػػة ,كا 
مػػػػا إلػػػػى م ػػػػ شػػػػتؽكا  ذا أيضػػػػيؼ إلػػػػى جامػػػػد كػػػػاف مفػػػػردا دا من ,كمػػػػا بعػػػػدىا  مطػػػػابؽه لمػػػػا قبميػػػػا فػػػػي  ا,كا 

 .إفراده كتذكيره كفركعيما تقكؿ :زيده أفضؿي رىجؿو كىنده أفضؿي امرأة 
ػػػػػػؿ إذا أيضػػػػػػػيفت إلػػػػػػى معرفػػػػػػػة ال  اكأف كػػػػػػاف مضػػػػػػافن  إلػػػػػػػى معرفػػػػػػة ,فالػػػػػػذم عميػػػػػػػو الجميػػػػػػكر أفَّ أفعى

ف كانػػػػػت مضػػػػػافة ا  يخمػػػػػك مػػػػػف التفضػػػػػيؿ البتػػػػػة ,كيكػػػػػكف بعػػػػػض مػػػػػا ييضػػػػػاؼ إليػػػػػو ,كتػػػػػارة تيفػػػػػرد ,ك 
لتىًجػػػػػػدىنيـ أحػػػػػػػرص النػػػػػػػاس عمػػػػػػى حيػػػػػػػاةو{ ,كتػػػػػػارة ييجمػػػػػػػع كقكلػػػػػػػو (ِ)كقكلػػػػػػو تعػػػػػػػالى (ُ)إلػػػػػػى جمػػػػػػػع :}كى

عمنا في كيؿ قريةو أكبري ميجرمييا{  .(ّ)تعالى  كذلؾ جى  :}كى
نحػػػػػك :زيػػػػػده أفضػػػػػؿي مػػػػػف عمػػػػػرك ,كقػػػػػد تكػػػػػكف مقػػػػػدرة نحػػػػػك  (مػػػػػف الجػػػػػارة)أف تتصػػػػػؿ بػػػػػو الثالػػػػػث :ك 

لمداللػػػػػػة كأكثػػػػػػر حذفػػػػػػو إذا كػػػػػػاف  :اهلل أكبػػػػػػر تيريػػػػػػد ًمػػػػػػف كػػػػػػؿ شػػػػػػيع ,كقػػػػػػد تيحػػػػػػذؼ مػػػػػػف كالمفضػػػػػػكؿ
{,أك لكػػػػػػاف (ْ)كقكلػػػػػػو تعػػػػػػالى لممبتػػػػػػدأ اأفعػػػػػػؿ خبػػػػػػرن  }أتىسػػػػػػتىبدلكف الػػػػػػذم ىػػػػػػك أدنػػػػػػى بالػػػػػػذم ىػػػػػػك خيػػػػػػره
 :(ٓ)النابيةكقكؿ كأخكاتيا 

 كلكنَّييـ كانكا عمى المكت أجسرا.سىقكناىـ ًبمثميا      كىأسنا  سىقىكنا ىيـ
,كنيسػػػػػب (ٔ)أفضػػػػػؿي تيريػػػػػد مػػػػػف عمػػػػػرك ,كيقػػػػؿ الحػػػػػذؼ إذا كػػػػػاف غيػػػػػر خبػػػػػرو  اإفَّ زيػػػػػدن  أك ألفَّ كقكلػػػػؾ:

,كنيسػػػػػب إلػػػػػى البصػػػػػرييف إجػػػػػازتيـ لمحػػػػػذؼ مػػػػػع الفاعػػػػػؿ نحػػػػػك :جػػػػػاعني أفضػػػػػؿي كمػػػػػع اسػػػػػـ (ٔ)خبػػػػػرو 
يػػػػػػػػدو  يية أفعػػػػػػػػؿ التفضػػػػػػػػيؿ إذا كانػػػػػػػػت النحكيػػػػػػػػكف فػػػػػػػػي صػػػػػػػػ اختمػػػػػػػػؼ,ك  (ٕ)إفَّ نحػػػػػػػػك: إفَّ أى فضػػػػػػػػؿى زى

,كيعنػػػػػػػػي تقػػػػػػػػدير  امجػػػػػػػػردة مػػػػػػػػف شػػػػػػػػركطيا, فمػػػػػػػػنيـ مػػػػػػػػف قػػػػػػػػاؿ بػػػػػػػػداللتيا عمػػػػػػػػى التفضػػػػػػػػيؿ مطمقنػػػػػػػػ

                                                           
 .ِِّٖينظر :ارتشاؼ الضرب:(ُ)
 .ٔٗسكرة البقرة :ا ية :(ِ)
 .ُِّسكرة األنعاـ: ا ية :(ّ)
 .ُٔسكرة البقرة :(ْ)
 . ٗٔ:الشاعرديكاف (ٓ)
 .َِّّ-ِِّٗينظر :ارتشاؼ الضرب :(ٔ)
 .ِِّٗ:المصدر نفسو(ٕ)
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ا خػػػػػػػر إلػػػػػػػى جػػػػػػػكاز  يـ,كذىػػػػػػػب بعضػػػػػػػ(ُ)المحػػػػػػػذكؼ ,مػػػػػػػف كالمفضػػػػػػػؿ ,أك تقػػػػػػػدير المضػػػػػػػاؼ إليػػػػػػػو
اسػػػػػػػتعماؿ صػػػػػػػيية أفعػػػػػػػؿ لييػػػػػػػر التفضػػػػػػػيؿ فتػػػػػػػأتي بداللػػػػػػػة اسػػػػػػػـ الفاعػػػػػػػؿ أك الصػػػػػػػفة المشػػػػػػػبية ,ك 

َـّ ييًعيػػػػػده  أيىبػػػػػد الػػػػػذم:}ىيػػػػػكى (ِ)تعػػػػػالى  ,قػػػػػاؿالقػػػػػرآف الكػػػػػريـ اسػػػػػتعماؿ  فػػػػػي ذلػػػػػؾ حجػػػػػتيـ  الخمػػػػػؽ ثيػػػػػ
عميو{ أم كىك ىيف عميو ,ك قكؿ   :  (ّ)الفرزدؽكىىكى أىكف ي
ؿ. اإفَّ الذم سىمىؾ السَّماع بنى لنا    بيتن   دىعاً موي أعزُّ كأطكى

يككف أفعؿ   :(( كنقؿ عنو أنو قاؿ,أم عزيزة كطكيمة ,كىذا الرأم نسبو أبك حياف إلى أبي عبيدة  
,كذىب المبرد إلى استعماؿ أفعؿ (ْ)بمعنى فعيؿ كفاعؿ ,غير مكجب تفضيؿ شيع عمى شيع((

ليير التفضيؿ في حالة لـ ترد مف كالمفضؿ عميو ,كفسر :اهلل أكبر :اهلل كبير ,كنظيره مف 
ؿ      عمى أٌينا تىٍعدك :(ٓ)الشعر ني ألىكجى .لعىمريؾ ما أىدرم كا  ؿي  المنيةي أكَّ

ػػػػػػؿ إذا أردت أف تضػػػػػػعو مكضػػػػػػع الفاعػػػػػػؿ فمطػػػػػػرد كذكػػػػػػر قػػػػػػكؿ  أم لكجػػػػػػؿ ,ك عنػػػػػػده اسػػػػػػتعماؿ أٍفعى
 كأكبرا. األـي  قكـو أىصيرن اقيٌبٍحتـي يا آؿ زيد نىفىرا  :(ٔ)الشاعر

عف الالـ كاإلضافة  او يجكز استعماؿ أفعؿ عارين )) اعمـ أنَّ :,كقاؿ الرضي (ٕ)ككبيرا اريد :صييرن يي 
عند  اعند المبرد سماعن  اجردا عف معنى التفضيؿ مؤكَّال باسـ الفاعؿ أك الصفة المشبو قياسن كمف ,م

 :(ٖ)غيره ,كىك األصا كذكر قكؿ الشاعر 
ال فمف آؿ المراز فمنيـ    ممكؾ عظاـ مف ممكؾ أعاظـ.        كا 
 

                                                           
 .ِّٗ/ّ,كأكضا المسالؾ :ِّٗ/ُينظر: البحر المحيط:(ُ)
: ا ية :(ِ)  ِٕسكرة الرـك
 . ِْٓ/ٖ, كخزانة االدب :  ِٓٓ/ِديكاف الشاعر:  (ّ)
 .ِّْ/ٖخزانة األدب :(ْ)
 .ّٗأكس:ديكاف معف بف (ٓ)
 .ِْٔ/ّ.البيت بدكف نسبة ينظر:المقتضب:(ٔ)
 .ِْٕ- ِْٔ/ّينظر:المقتضب:(ٕ)
 .ْٗٓ/ّالبيت بدكف نسبة :ينظر شرح الرضي عمى الكافية:(ٖ)
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كبعػػػػػد ذكػػػػػر مػػػػػا قالػػػػػو العممػػػػػاع باسػػػػػـ التفضػػػػػيؿ كفػػػػػي جػػػػػكاز حػػػػػذؼ األلػػػػػؼ كالػػػػػالـ  ,(ُ)(أم عظػػػػػاـ(
نقػػػػػد الزىػػػػػاكم يعتمػػػػػد عمػػػػػى رأم األغمبيػػػػػة فػػػػػي عػػػػػدـ  يتضػػػػػا أفَّ ,كمػػػػػف كاإلضػػػػػافة كاخػػػػػتالفيـ فيػػػػػو 

كاالعتمػػػػػػاد عمػػػػػػى مػػػػػػا جػػػػػػاع فػػػػػػي القػػػػػػرآف الكػػػػػػريـ كمنػػػػػػو قكلػػػػػػو ,دكف شػػػػػػركطيا الثالثػػػػػػة مػػػػػػف جكازىػػػػػػا 
 ما قالو الزىاكم )الشقة القصكل(.: ) فأرىاه ا ية الكيبرل{فيذه ا ية تطابؽ (ِ)تعالى

                                                           
 .ْٗٓ/ّشرح الرضي عمى الكافية:(ُ)
 .َِسكرة النازعات :ا ية :(ِ)
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 حذف اسم ليت   ثالثًا:                            

ىػػػػػػك ينقػػػػػػد شػػػػػػعر العقػػػػػػاد كشػػػػػػكقي كيػػػػػػذكر لػػػػػػذلؾ ك  ,حػػػػػػذؼ اسػػػػػػـ ليػػػػػػتعمػػػػػػى الزىػػػػػػاكم اعتػػػػػػرض    
 :(ُ)كمنيا ما قالو العقاد ,فييا حذؼ اسـ ليت شكاىد مف شعرىـ كردى 

 ا.ماضين  الييبً  بؿي ػػػدك مقػيي تى ػػػفيا لي          دةه ػػػم العيشً  قبؿً ػػي في مػػل إذا كافى 

, كلـ يىبؿى  (ِ)قكؿ شكقيك   ًلممؾ البالًد فيؾ رجاعي.         :ليت لـ ييبًمؾى الزمافي

 .(3) اسـ ليت عمدة ألفَّ  ا؛بيات قبيحن الزىاكم الحذؼ في ىذه األ قد عدَّ ك 

ليت ىي مف الحركؼ الخمسة التي تعمؿ فيما بعدىا عمؿ كبالعكدة إلى المدٌكنة النحكٌية ,فمفَّ    
األسماع التي بمنزلة الفعؿ ,كىي عٌدىا سيبكيو مف الفعؿ بمنزلة عشريف مف الفعؿ  فيما بعده, كقد 

ىذه الحركؼ الرفع, كال يقدـ خبرىا عمى اسميا كيجيز سيبكيو الفصؿ بيف النصب ,ك   تعمؿ عمميف
 .(ْ)زيدنا مأخكذ إفَّ  ردت :أككأنؾ  بؾ زيدان مأخكذ, ك معمكلييا ,كيذكر قكؿ العرب :إفَّ 

, الطمبيا ليما معن ؛ ايا تعمؿ في المبتدأ كالخبر معن نَّ أ ,كمذىب البصرييف في عمؿ ىذه الحركؼ 
ىك  :التمنيك  ,تمنيتيا بمعنى ألنَّ  ا؛قا من  اكيجكز عند الفراع نصب الجزأيف بميت نحك: ليت زيدن 

المشيكر في  كلكفَّ  ,(ٓ)تنتظره الأـ , محبَّة حصكؿ الشيع, سكاع أكنت تنتظره كترتقب حصكلو
فَّ أ (قُِّت بف سالـ ), كزعـ محمد (ٔ) عند النحكييف ىك الرفععمؿ ىذه الحركؼ في الخبر 

                                                           

 .ٕٔ:الشاعر ديكاف (ُ)
 .ِِالشكقيات: (ِ)
 .ْْٔالزىاكم الشاعر:ك , ِِّ,ِْٓاألدبية كالفكرية : في معاركو الزىاكم ينظر: (ّ)
 .ُِّ-ُُّ/ِينظر:الكتاب: (4)

 .ّّْ-ِّّ/ْينظر :شرح الرضي عمى الكافية: (5)

 .ُُّ/ِينظر:الكتاب: (6)
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, كى يي النصب لخبرىا لية رؤبة كقكمو ,كحكي عف تميـ أنَّ   ر ذلؾ في خبر ليتى ثي كى ـ ينصبكف بمعؿَّ
 : (ِ)كجاع في قكؿ ابف المعتز ,(ُ)حتى عىًمؿ عميو المكلدكف 

باؾً طى  ارن حمىرَّت بنا سى   يا ليتني إٌياؾ طيكباؾً  يري فىقيمتي ليا     طكي
فَّ أكبمػػػػا  ,(ّ)النحكيػػػػكف بعػػػػد سػػػػيبكيو أبكابنػػػػا بشػػػػرح ىػػػػذه الحػػػػركؼ ,كتبػػػػيف عمميػػػػا كضػػػػع ك قػػػػد    

التػػػػػي تخػػػػػتص بالػػػػػدخكؿ عمػػػػػى المبتػػػػػدأ كالخبػػػػػر كال  ,و باألفعػػػػػاؿبٌ )ليػػػػػت( مػػػػػف ىػػػػػذه الحػػػػػركؼ المشػػػػػ
لػػػػػػذلؾ اختمفػػػػػػت ا راع حػػػػػػكؿ حػػػػػػذؼ  , جميعيػػػػػػا يكتمػػػػػػؿ معنػػػػػػى الكػػػػػػالـ إال بكجػػػػػػكد أجػػػػػػزاع الجممػػػػػػة

 :كمنيا ,اسميا

 : (ْ)عدمفَّ كأخكاتيا إذا دؿَّ عميو دليؿ كما في قكؿ إاألكؿ : يجكز حذؼ اسـ 

 فبتنا عمى ما خيَّمت ناعمي باؿ.   اليَـّ عٌني ساعةن فميتى دفعتى       

يده ) إفَّ بؾى ز ( :يقكلكف افَّ ناسن الرأم يستند إلى ما ذكره سيبكيو عف الخميؿ مف أىذا ك ,(ٓ)أم: فميتؾ 
إنَّو بؾى زيده مأخكذه (,كىذا يشبو ما يجكز في الشعر, كذكر ) يده مأخكذه ((,فقاؿ ىذا عمى قكؿ:ز 

  :(ٔ)سيبكيو عمى ذلؾ شكاىد مف الشعر منيا

ا مـ اكأف ظىبيةه تعطك       تيكافًينا بكجوو ميقىسَّـو     كيكمن  إلى كارًؽ السَّ

شػػػػرحو ألبيػػػػات سػػػػيبكيو :الشػػػػاىد فػػػػي ىػػػػذا البيػػػػت فػػػػي  ( ق  ّٖٓتالسػػػػيرافي ) قػػػػاؿ أبػػػػك محمػػػػدك 
حػػػػذؼ إحػػػػدل النػػػػكنيف مػػػػف كػػػػأفَّ ,كحػػػػذؼ اسػػػػميا ,كاسػػػػميا ضػػػػمير يعػػػػكد عمػػػػى المػػػػرأة تقػػػػدـ ذكرىػػػػا 

                                                           

 .ُِٓ/ّ, كالميني:ُِِْالبيت البف المعتز كلـ أجده في ديكانو ,ينظر: ارتشاؼ الضرب مف لساف العرب,: (1)

 .3/512:المصدر نفسو (2)

 .ُِٔ/ُ,كمعاني النحك:َّٕ/ُ,كالمطالع السعيدة:ُِِْ, ,كارتشاؼ الضرب:َُٔ/ُينظر: المقرب: (3)

 .ُِٔديكاف عدم بف زيد العبادم : (4)

 .َّٗ/ُ,كالمطالع السعيدة:ُِْٔينظر: ارتشاؼ الضرب: (5)

 .َّٖ/ُالمحتسب:,كينظر  ُّ/ِالشاىد البف صريـ اليشكرم ,كنسب لعباد بف أرقـ :الكتاب: (6)
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 :(ِ)قؿ سيبكيو عف الخميؿ قكؿ الفرزدؽنك   ,(ُ) فحذؼ االسـ كخفؼ يريد )كأنَّيا ظبية (
نجيه عىظي        عىرفتى قرابتي     افىمك كينت ظىبين  لكفَّ زى  .مشافره ـه كى

الشػػػػػػاىد فػػػػػػي ىػػػػػػذا البيػػػػػػت ىػػػػػػك حػػػػػػذؼ  :( فػػػػػػي شػػػػػػرحو ألبيػػػػػػات سػػػػػػيبكيوقّّٖتالنحػػػػػػاس )قػػػػػػاؿ 
 .(ّ)كاألصؿ: كلكنؾ زنجي عظيـ المشافرمير الض

كثػػػػػػر أفيػػػػػػك يقػػػػػػكؿ :))النصػػػػػػب  ,يختمػػػػػػؼ عػػػػػػف رأم الخميػػػػػػؿ حػػػػػػذؼال اسػػػػػػيبكيو فػػػػػػي ىػػػػػػذكلكػػػػػػفَّ رأم 
ضػػػػػمر ـ المشػػػػػافر ال يعػػػػػرؼ قرابتػػػػػي, كلكنَّػػػػػو أعظػػػػػي افػػػػػي كػػػػػالـ العػػػػػرب ,كأنَّػػػػػو قػػػػػاؿ :كلكػػػػػفَّ زنجينػػػػػ

مػػػػف دكف ىػػػػذا الػػػػرأم ييجيػػػػز حػػػػذؼ اسػػػػـ ىػػػػذه الحػػػػركؼ .ك (ْ) االبتػػػػداع((كمػػػػا ييضػػػػمر مػػػػا بينػػػػي عمػػػػى 
 .(ٓ) العمماعقاؿ بو عدد مف ىذا ما ك دكف قيد 

ال يكػػػػػكف اسػػػػػميا ضػػػػػمير الشػػػػػأف ,أك األمػػػػػر أك الثػػػػػاني  يجػػػػػكز حػػػػػذؼ اسػػػػػـ ىػػػػػذه الحػػػػػركؼ بشػػػػػرط 
ال يػػػػػػػؤدم حذفػػػػػػػو إلػػػػػػػى أف يػػػػػػػأتي بعػػػػػػػد ىػػػػػػػذه أفػػػػػػػذلؾ ال يحسػػػػػػػف حذفػػػػػػػو إال فػػػػػػػي الضػػػػػػػركرة بشػػػػػػػرط 

 :(ٔ) الحركؼ فعؿ ,نحك قكؿ الشاعر
 .كظباعا اذرن آفييا ج يمؽى     اإفَّ مف يدخؿ الكنيسة يكمن 

( مف غير أخكاتياإفَّ الحذؼ خاصه بكالثالث :  .(ٕ)لى الككفييف إكىذا الرأم ينسب  ,)إفَّ
(ٕ). 

                                                           

, , كشػػػػػػػػػػػػرح أبيػػػػػػػػػػػػات سػػػػػػػػػػػػيبكيو ,ألبػػػػػػػػػػػػي محمػػػػػػػػػػػػد يكسػػػػػػػػػػػػؼ  ُِْينظػػػػػػػػػػػػر :شػػػػػػػػػػػػرح أبيػػػػػػػػػػػػات سػػػػػػػػػػػػيبكيو, ألبػػػػػػػػػػػػي جعفرالنحػػػػػػػػػػػػاس: (1)
 .ّْْ/ُالسيرافي:

 .ُِْ,كشرح أبيات سيبكيو لمنحاس:ُّٔ/ِالشاىد لمفرزدؽ كلـ أجده في ديكانو ينظر:الكتاب: (2)

 .ُِْينظر :شرح أبيات سيبكيو لمنحاس: (3)

 .ُّٔ/ِالكتاب: (4)

 .ُْ/ٓ,كالتذييؿ كالتكميؿ:َُّ/ُينظر :المساعد عمى تسييؿ الفكا د: (5)

البيػػػػػػػػػػػػػت لغخطػػػػػػػػػػػػػؿ التيمبػػػػػػػػػػػػػي غيػػػػػػػػػػػػػاث بػػػػػػػػػػػػػف غػػػػػػػػػػػػػكث, كلػػػػػػػػػػػػػـ أجػػػػػػػػػػػػػده فػػػػػػػػػػػػػي ديكانػػػػػػػػػػػػػو, ينظػػػػػػػػػػػػػر: العمػػػػػػػػػػػػػدة فػػػػػػػػػػػػػي محاسػػػػػػػػػػػػػف  (6)
 .َُٗ/ُ,كالمقرب:ُِٕ/ِالشعر:

 .ُِْٖينظر: ارتشاؼ الضرب:  (7)
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قػػػػػػكؿ  الرابػػػػػػع حػػػػػػذؼ اسػػػػػػـ ىػػػػػػذه الحػػػػػػركؼ ضػػػػػػركرة ,كىػػػػػػذا الػػػػػػرأم ذكػػػػػػره ابػػػػػػف جنػػػػػػي بنػػػػػػاعن عمػػػػػػىك   
 شيدتي بني عيتبة إذا بيركا.      فميت أبا بثينة غيرى فخرو   : (ُ)الشاعر 

ضػػػػمير الشػػػػأف إال فػػػػي الشػػػػعر عمػػػػى قمػػػػة الخػػػػامس :ال يجػػػػكز حػػػػذؼ اسػػػػـ ىػػػػذه الحػػػػركؼ غيػػػػر ك  
 .(ِ) كضعؼ

يتضػػػػػػػا أفَّ رأم الزىػػػػػػػاكم يتفػػػػػػػؽ مػػػػػػػع رأم الكػػػػػػػكفييف فيػػػػػػػـ يرفضػػػػػػػكف ا راع  كخالصػػػػػػػة ىػػػػػػػذه     
 الحذؼ.

 

                                                           

 .ْٖ  بف لعط بف عركة, ينظر: التماـ في أشعار ىذيؿ, ألبي  عثماف بف جني: البيت أليىباف (1)

 .ْْْ/َُينظر: خزانة األدب كلب لباب لساف العرب ,عبد القادر بف عمر البيدادم : (2)
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 حذف )أْن( رابعًا:
 :(ُ)ذكر الزىاكم في معاركو ىذه المسألة كاستشيد ليا بقكؿ العقاد

 يا ليت أعمـ آلسياـ      أشد أـ درعي طعكنا !            

ػػػػػػػا الزىػػػػػػػاكم ىػػػػػػػذا البيػػػػػػػت فنقػػػػػػػد  ألفَّ )أٍف( ؛عػػػػػػػف القكاعػػػػػػػد النحكيػػػػػػػة ,كرفػػػػػػػض الحػػػػػػػذؼ كعػػػػػػػدَّه خارجن
 .(ِ)عمدة ال تحذؼ

كال مػػػػػف الحػػػػػركؼ التػػػػػي تػػػػػدخؿ عمػػػػػى الفعػػػػػؿ المضػػػػػارع ,كذكرىػػػػػا العممػػػػػاع فػػػػػي مؤلفػػػػػاتيـ , (:أفٍ  ) 
ػػػػػػػٍرهي يىًحفرىػػػػػػػا( , سػػػػػػػيما ػػػػػػػٍرهي يىحفريىػػػػػػػا. عمػػػػػػػى )) :قػػػػػػػاؿسػػػػػػػيبكيو , فػػػػػػػي تفسػػػػػػػيره لمقػػػػػػػكؿ :)مي لػػػػػػػك قمػػػػػػػت :مي

ػػػػػٍرهي أٍف يىحفرىىػػػػػا ,فػػػػػ ااالبتػػػػػداع كػػػػػاف جيػػػػػدن  لػػػػػـ مذا ,كقػػػػػد جػػػػػاع رفعػػػػػو كىػػػػػك قميػػػػػؿه فػػػػػي الكػػػػػالـ ,عمػػػػػى :مي
ػػػػػػػؿي .كىػػػػػػػك فػػػػػػػي الكػػػػػػػالـ قميػػػػػػػؿه ,ال يكػػػػػػػادكف يػػػػػػػذكر )أٍف( ػػػػػػػينا نىفعى ,جعمػػػػػػػكا المعنػػػػػػػى بمنزلػػػػػػػة فػػػػػػػي عىسى

,ثػػػػػـ كضػػػػػع  كأنو قػػػػػاؿ :عسػػػػػى زيػػػػػده قػػػػػا الن يتكممػػػػػكف بػػػػػو فالفعػػػػػؿي كأٌنػػػػػو فػػػػػي مكضػػػػػع اسػػػػػـ منصػػػػػكب,
 .(4),كذكر قكؿ طرفة بف العبد(ّ)((يقكؿي في مكضعو
ري الكغىى     أ  يؿ أنت ميخمدأٍف أشيىدى المَّذات ىك ال أيُّيذا الزاجرم أحضي

 كالػػػػػذم يسػػػػػتنتي مػػػػػف كػػػػػالـ سػػػػػيبكيو  ,(ٓ)الشػػػػػاىد فػػػػػي ىػػػػػذا البيػػػػػت حػػػػػذؼ )أٍف( كرفػػػػػع الفعػػػػػؿ بعػػػػػدىا 
قميػػػػػؿه فػػػػػي الكػػػػػالـ ,كعنػػػػػدما تحػػػػػذؼ يميػػػػػى عمميػػػػػا ,إذا لػػػػػـ تعػػػػػكض بحػػػػػرؼ آخػػػػػر ,كلػػػػػـ أفَّ الحػػػػػذؼ 

ا تػػػػػػػابع سػػػػػػػيبكيو كثيػػػػػػػر مػػػػػػػف العممػػػػػػػاع فػػػػػػػي ىػػػػػػػذيػػػػػػػرفض سػػػػػػػيبكيو الحػػػػػػػذؼ بصػػػػػػػكرة قطعيػػػػػػػة ,ك قػػػػػػػد 
كينسػػػػػب إلػػػػػى األخفػػػػػش إجػػػػػازة ,(ٔ)فيػػػػػك يػػػػػرل حػػػػػذفيا قمػػػػػيال فػػػػػي الكػػػػػالـ ,كمػػػػػنيـ المبػػػػػرد  ,الحػػػػػذؼ

                                                           

 .ُٖٔ:الشاعر ديكاف (1)

 .ِّْ:في معاركو ينظر: الزىاكم (2)

 .ٗٗ/ّالكتاب: (3)

 .ْٓ:الشاعر ديكاف (4)

 .ٗٗ/ّينظر:الكتاب: (5)

 .ِٖ/ِينظر:المقتضب: (6)
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ػػػػػػ ِْ ُتررررررِ تُكْل :}  (ِ), بشػػػػػػرط رفػػػػػػع الفعػػػػػػؿ بعػػػػػػدىا  كقكلػػػػػػو تعػػػػػػالى (ُ)ا حػػػػػػذؼ )أٍف( قياسن ِِرررررر َوِوررررررْ  هَته

ررررر هاْذَارررررْ َو َخْوً ررررر ًْ ف كػػػػػاف ا  يػػػػػـ يػػػػػذكركف الحػػػػػذؼ ك أنَّ  حػػػػػذؼال ارأم البصػػػػػرييف فػػػػػي ىػػػػػذفػػػػػ{  , هَوَطَو
,كمػػػػػف  (ّ)كتػػػػابع ىػػػػػذا الػػػػرأم عػػػػدد مػػػػف الكػػػػػكفييف كمػػػػنيـ ثعمػػػػب  ,ليػػػػػاع عمميػػػػاإ,بشػػػػرط عمػػػػى قمػػػػة 
 :(ْ)شعرية عمى حذؼ )أٍف( قكؿ المتنبيالشكاىد ال

دي مىيتن يا حاديي عيًسيا كأحسىبيني         قيبيؿى أفقديىا اأيكجى
التػػػػػػي كذكػػػػػػر عػػػػػػدد مػػػػػػف العممػػػػػػاع المكاضػػػػػػع  ,(ٓ)فالشػػػػػػاىد ىػػػػػػك حػػػػػػذؼ )أٍف( قبػػػػػػؿ الفعػػػػػػؿ )أفقػػػػػػديىا (
بمعنػػػػػػى  (أك )كبعػػػػػػد ,(بػػػػػػالـ الجحػػػػػػكد )إذا سيػػػػػػبقت  يجػػػػػػب فييػػػػػػا الحػػػػػػذؼ ,كىػػػػػػي خمسػػػػػػة مكاضػػػػػػع :

,فيػػػػػػػذه المكاضػػػػػػػع (كاك المعيػػػػػػػة )ك , (فػػػػػػػاع السػػػػػػػببية),ك (حتػػػػػػػى)كبعػػػػػػػد  , (إال )كبمعنػػػػػػػى , (حتػػػػػػػى)
 .الحذؼ منصكبان كمف الشكاىد الشعرية عمى ىذا فييا يككف الفعؿ

   :(ٔ)زياد األعجـقكؿ 
 قكـو        كىسىرتي كيعيكبىيىا أك تستقيما قىناةى  إذا غمزتي  ككنتي 

كنصػػػػػب الفعػػػػػؿ بعػػػػػدىا , كالمكاضػػػػػع التػػػػػي يجػػػػػكز فييػػػػػا الحػػػػػذؼ ىػػػػػي بعػػػػػد  ا,فحػػػػػذفت )أٍف( كجكبنػػػػػ
,كالػػػػػذم ذىػػػػػب إليػػػػػو ابػػػػػف جنػػػػػي ىػػػػػك كثػػػػػرة الحػػػػػذؼ (ٕ):الـ التعميػػػػػؿ ,كالػػػػػكاك ,كالفػػػػػاع ,كثػػػػػـ ,كبعػػػػػد أك

َْ  :} (ٖ)حتػػػػى صػػػػار كػػػػال حػػػػذؼ كقكلػػػػو تعػػػػالى  رررر ُْوُ وم  مُرررر َِ  ِ َا سُو َ تََ َغْتررررَ   ِْ َهرررره اْذَنرررره َُ تَت  {    تَْعُارررر
لمحػػػػذؼ ,كمػػػػنيـ  افمػػػػنيـ مػػػػف كضػػػػع شػػػػركطن  ,فالحػػػػذؼ قػػػػاؿ بػػػػو أكثػػػػر العممػػػػاع  كتقػػػػديره: أٍف أعبػػػػدى 

 وفمػػػػػـ نجػػػػػد مػػػػػف رفضػػػػػأٌمػػػػػا رفضػػػػػو؛ فػػػػػي الكػػػػػالـ , امػػػػػف ذكػػػػػره عمػػػػػى قمػػػػػة ,كمػػػػػنيـ مػػػػػف جعمػػػػػو كثيػػػػػرن 
                                                           

 .ْْٖ, كاألنصاؼ في مسا ؿ الخالؼ:  ْْٕ/ ِينظر :معاني القرآف لغخفش األكسط : (1)

 .ِْسكرة الرـك :مف ا ية: (2)

 .ُْٓ- ُْْ,  كينظر : التكط ة : ُّٕ/ ُينظر: مجالس ثعمب,: (3)

 .ُٖ/ِلمبرقكقي:,كشرح ديكاف المتنبي ٖديكاف المتنبي: (4)

 .َِٗ/ّينظر: أمالي ابف الشجرم: (5)
 .َُُشعر زياد األعجـ : (6)

 .ُٕٔ -َُٕ/ْينظر: أكضا المسالؾ عمى ألفية ابف مالؾ : (7)

 .ٔسكرة الزمر :ا ية  (8)



 الفصل األول 

 
 

29 
 

الككفيػػػػػػكف خػػػػػػالفكا  كمػػػػػػى مسػػػػػػألة العمػػػػػػؿ بعػػػػػػد الحػػػػػػذؼ ,بصػػػػػػكرة قطعيػػػػػػة , كلكػػػػػػف الخػػػػػػالؼ قػػػػػػا ـ ع
ػػػػػػيعػػػػػػكد إ,فنقػػػػػػد الزىػػػػػاكم (ُ)العمػػػػػػؿ فػػػػػػي البصػػػػػرييف  كىػػػػػػذا الػػػػػػرأم ال  , يػػػػػرل الحػػػػػػذؼ قمػػػػػػيالن  فٍ لػػػػػػى مى

 (2)يككف حجة عمى منع الحذؼ

 
 

                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .ِٖٖ/ُاإلعراب : ينظر: سر صناعة (1)

 .88,وَ ذة  ْْٖ/ ُينظر: اإلنصاؼ في مسا ؿ الخالؼ : (2)
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 حذف الفاء من جواب الشرط  خامسًا:                      

ذكػػػػر الزىػػػػاكم مجمكعػػػػة مػػػػف األبيػػػػات الشػػػػعرية التػػػػي يػػػػرل فييػػػػا الحػػػػذؼ خػػػػارج القكاعػػػػد التػػػػي     
 :(ُ) كمنيا :قكؿ العقاد ,قاؿ بيا العمماع

 خافكا كقالكا: لنا حـز كتجربة     إف كاف ذا الحـز ما جبف األخساع.

 :إف بكت مصر عميو شجكىا     إنني بالشجك كحدم لقميف.(ِ) وك قكل

 شفتيؾ. ف قضاىا لؾ أك لـ يقضيا    حسبنا خطرتيا فيإ:(ّ) وقكلك 

ألفَّ ؛غيػػػػػػر جػػػػػػا ز  كىػػػػػػك  عػػػػػػدـ اقتػػػػػػراف جػػػػػػكاب الشػػػػػػرط بالفػػػػػػاع فػػػػػػي ىػػػػػػذه األبيػػػػػػات الزىػػػػػػاكميػػػػػػرل 
  .(ْ)يقترف بالفاع أف فيجب  ,الجكاب فييا جممة اسمية

 :(ٓ)ك ذكر الزىاكم قكؿ أحمد شكقي 

 كاألنكاعإذا تيعبد البحاري مع األسماؾ      كالعاصفات 
ع, كالمؤنثات  إماع لعيالؾ المذكَّراتي عبيده         خضَّ

 ,(ٔ) فجممػػػػػة لعػػػػػػالؾ المػػػػػػذكرات ,ىػػػػػػي جػػػػػػكاب لمشػػػػػرط )إذا تعيبػػػػػػد (,فكػػػػػػاف الكاجػػػػػػب تصػػػػػػديره بالفػػػػػػاع
 ف لـ تستطع فقده      خذه مف القمب إلى الذاكرة.إ:كيحؾ (ٕ) قكؿ العقادك 

                                                           

 .ُٗٓ:الشاعر ديكاف (1)

 .َِٗالمصدر نفسو: (2)

 .ِٖٗالمصدر نفسو: (3)

 .ْٖٔ,ْٓٔ, ّّٕ:الزىاكم في معاركو األدبية كالفكريةينظر : (4)

 .ِٕالشكقٌيات, أحمد شكقي: (5)

 .ّٖٔ/ٓينظر: مجمة لية العرب: (6)

 .ُّٔ:الشاعر ديكاف (7)
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 :(ُ)كقكلو 

ذا جفكتؾ مرة          كالييظ   يمعب بالرشادكا 

 كىكاؾ ييمبني فال      أدرل الكصاؿ مف البعاد

 فؤادؾ لي أنا    ىييات ما لؾ مف فؤاد. قكلي :

جػػػػػكاب الشػػػػػرط فييػػػػػا فعػػػػػؿ أمػػػػػر ,كلػػػػػـ يصػػػػػدره الشػػػػػاعر بػػػػػأفَّ الزىػػػػػاكم عنيػػػػػا عٌبػػػػػر فيػػػػػذه األبيػػػػػات 
 .(ِ)بالفاع 

لػػػػػػى آراع العممػػػػػػاع, فقػػػػػػد كضػػػػػػع إيرجػػػػػػع الحػػػػػػذؼ  اىػػػػػػذا النقػػػػػػد الػػػػػػذم يسػػػػػػتعممو الزىػػػػػػاكم فػػػػػػي ىػػػػػػذك 
كقػػػػػػػػد عػػػػػػػػٌدىا العممػػػػػػػػاع مجمكعػػػػػػػػة مػػػػػػػػف القكاعػػػػػػػػد التػػػػػػػػي يجػػػػػػػػب أف تػػػػػػػػرتبط الفػػػػػػػػاع بجػػػػػػػػكاب الشػػػػػػػػرط, 

فَّ الفعػػػػػػػؿ ال أمػػػػػػػف الضػػػػػػػركرات الالزمػػػػػػػة لضػػػػػػػـ أجػػػػػػػزاع أسػػػػػػػمكب الشػػػػػػػرط ,كىػػػػػػػذا يعنػػػػػػػي النحكيػػػػػػػكف 
ال اعمـ أنَّػػػػػو ك بػػػػػدكف الفػػػػػاع, كيؤكػػػػػد سػػػػػيبكيو اقتػػػػػراف الجػػػػػكاب بالفػػػػػاع بقػػػػػكؿ)) ايصػػػػػا أف يكػػػػػكف شػػػػػرطن 

كمػػػػػػػف المكاضػػػػػػػع التػػػػػػػي يجػػػػػػػب أف تقتػػػػػػػرف الفػػػػػػػاع ,(ّ)يكػػػػػػػكف جػػػػػػػكاب الجػػػػػػػزاع إال بفعػػػػػػػؿ أك بالفػػػػػػػاع((
 :}(ْ) كقكلػػػػػػو تعػػػػػػالى, ف تػػػػػػأتي فأنػػػػػػا صػػػػػػاحبيؾإبػػػػػػالجكاب: مجػػػػػػيع الجػػػػػػكاب جممػػػػػػة اسػػػػػػمية نحػػػػػػك :

إذا ك الثػػػػاني: ,(ٓ){,كنحػػػػك :مػػػػف يفعػػػػؿ الخيػػػػر فػػػػاهلل يجزيػػػػو َ رررراَِذا َاسَْغررررَ  تََنسَُهرررر ا َ ررررك ُنَمررررهَ  َعسَررررْتُكلْ 
ررررر َ  }(ٕ) كقكلػػػػػو تعػػػػػالى (ٔ) اكػػػػػافى فعػػػػػؿ جػػػػػكاب الشػػػػػرط جامػػػػػدن  ِْ ررررره  وا ِْ َمهِ  َ ِم ََ ررررر وا اذ ا َُ ْاررررر ُِ  ك{,  ِْ  

وِم  :}(ٖ)ف يكػػػػػػكف فعػػػػػػالن طمبينػػػػػػا كقكلػػػػػػو تعػػػػػػالىالثالػػػػػػث :أ ُْ ِا ِا َ َ رررررره َا رررررروَ   ا  ُِ ُِ ُِْل  َْ  ِْ  ُكْمرررررر أك   {مُرررررر
                                                           

 .ُّٖ:ديكاف العقاد(1)

 .ْْٕ:الزىاكم في معاركوينظر : (2)

 .ّٔ/ّالكتاب: (3)

 .ِّْسكرة البقرة: مف ا ية: (4)

 .ٖٔ-ٕٔ,كالجنى الداني في حركؼ المعاني المرادم:َُْ/ٔينظر: المقاصد الشافية في شرح الكافية: (5)

 .َٗ/ْ,كمعاني النحك:ِّٕ/ْينظر: ىمع اليكامع: (6)

 .ُِٕسكرة البقرة :مف ا ية: (7)

 .ُّسكرة آؿ عمراف: مف ا ية: (8)
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ف الفعػػػػػػؿ مقركنػػػػػػان :بقػػػػػػد ,أك تنفػػػػػػيس الرابػػػػػػع :أف يكػػػػػػك  ك,(ُ)ف مػػػػػػات زيػػػػػػده فيرحمػػػػػػو اهللإدعػػػػػػاع نحػػػػػػك :

َُ  }(ِ)أك نفػػػي نحػػػك قكلػػػو تعػػػالى ُْ ِورررْ  َمْاررر رررَ َو تَ ف ذَررر ََ  َْ رررِ ْو َ َقررر َْ  :}(ّ){ كقكلػػػو تعػػػالى  َمرررهذُوا  ِْ  َت
ُهلْ  :}(ّ) رررا  ُِ ُ ِاَقرررْولل ُت

َا   ِِ ََ َتررر ْ رررْو ََ  َ ِْ تِمررر َِ َا ِورررْمُكْل َعرررْ   ررر َِ ـى زيػػػده فمػػػف  َورررْ  َتْ  {,كالنفػػػي نحػػػك :إف قػػػا

تبػػػػػاع دكف العطػػػػػؼ ابػػػػػف جنػػػػػي : أفَّ الفػػػػػاع لإعنػػػػػد , كسػػػػػبب االقتػػػػػراف بالفػػػػػاع (ْ)فمػػػػػف يقػػػػػـك عمػػػػػر 
الفػػػػػاع  فػػػػػي كقػػػػػكع الثانيػػػػػة, كالػػػػػدليؿ عمػػػػػى عػػػػػدـ العطػػػػػؼ ىػػػػػك الفعػػػػػؿ قبػػػػػؿ ,فالجممػػػػػة األكلػػػػػى سػػػػػببه 

(ٓ). 
جمػػػػاع  عة كاإلا راع الشػػػػاإلػػػػى فَّ الزىػػػػاكم اسػػػػتند فػػػػي نقػػػػده لمشػػػػعراع إ:ا الحػػػػذؼ الكاضػػػػا مػػػػف ىػػػػذ

العقػػػػاد  حػػػػكؿ ربػػػػط جػػػػكاب الشػػػػرط بالفػػػػاع فػػػػي المكاضػػػػع التػػػػي لػػػػـ يصػػػػما فييػػػػا الفعػػػػؿ لمشػػػػرط كلكػػػػفَّ 
كشػػػػكقي لػػػػـ ينفػػػػردكا بيػػػػذا الخػػػػركج ,بػػػػؿ تكجػػػػد كثيػػػػر مػػػػف الشػػػػكاىد القرآنيػػػػة كالشػػػػعرية كالنثػػػػر كجػػػػد 

كاضػػػػػع يكجػػػػػد بعػػػػػض العممػػػػػاع مػػػػػف يجيػػػػػز حػػػػػذؼ الفػػػػػاع مػػػػػف الجػػػػػكاب فػػػػػي المك , حػػػػػذؼال افييػػػػػا ىػػػػػذ
 .ثالثة مذاىبعمى الكاجبة الربط فكانت ا راع تنقسـ 

ذكػػػػره ك ىػػػػذا الػػػػرأم لسػػػػيبكيو  نيسػػػػباألكؿ: يجػػػػكز حػػػػذؼ الفػػػػاع فػػػػي الضػػػػركرة كيمتنػػػػع فػػػػي السػػػػعة ,ك 
عػػػدد مػػػػف العممػػػػاع ,فجػػػاع فػػػػي الكتػػػػاب سػػػؤاؿ سػػػػيبكيو لمخميػػػػؿ عػػػف قكلػػػػو :إف تػػػػأتني أنػػػا كػػػػريـه فقػػػػاؿ 

 :(ٔ)كؿ حساف بف ثابت:ال يككف ىذا إال أف يضطر شاعره ,كذكر ق

 مثالف ىا      كالشرُّ بالشرِّ عند اهللً يشكيري  الحسنات اهللي  ف يفعؿً مى 

                                                           

 .َٗ/ْ,كمعاني النحك:ِّٕ/ْكىمع اليكامع:َُِ/ْ:أكضا المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ:ينظر  (1)

 .ٕٕ:سكرة يكسؼ : مف ا ية (2)

 .ْٓسكرة الما دة :مف ا ية: (3)

 .َٗ-ٖٗ/ْكمعاني النحك:ُّٓالتكط ة:: ينظر (4)

 .ُُٔالعرب,:,كالجممة الشرطية عند النحاة ِِٓ/ُينظر :سر صناعة اإلعراب ,ألبف جني: (5)
 .  ُٔٓ/ُديكاف حساف بف ثابت: (6)
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ػػػػذفت الفػػػػاع مػػػػف الجػػػػكاب لمضػػػػركرة ,كالتقػػػػدير :فػػػػاهلل يشػػػػكرىا  ,كالػػػػذم جػػػػاع فػػػػي (ُ)فيػػػػذا الشػػػػاىد حي
و منسػػػػػاغ فػػػػػي الشػػػػػعر سػػػػػيؿه, مسػػػػػتكره فػػػػػي يعنػػػػػي أنَّػػػػػ لحػػػػػذؼا ااالنتصػػػػػار :كػػػػػالـ سػػػػػيبكيو عػػػػػف ىػػػػػذ

قكلػػػػو فػػػػي بػػػػاب كػػػػالـ ,كالػػػػدليؿ عمػػػػى أنَّػػػػو أراد ىػػػػذا و ال يجػػػػكز البتػػػػة فػػػػي الضػػػػعيؼ ,ال أنَّػػػػ الكػػػػالـ
جازتػػػػػو ىػػػػػذه المسػػػػػألة غيػػػػػر إو ال يحسػػػػػف فػػػػػي الكػػػػػالـ ,فقكلػػػػػو :ال يحسػػػػػف يػػػػػدؿ عمػػػػػى المجػػػػػازاة :أنَّػػػػػ

 .(ِ) مستحسف

لى المبرد ,ككاف يعتمد عمى ذكر ركاية البيت إ,كنسب ىذا الرأم  االثاني :امتناع حذؼ الفاع مطمقن ك 
الذم ذكره سيبكيو كىك :مف يفعؿ الحسنات اهلل يشكيرىا ,فالمبرد يعتمد عمى ركاية :مف يفعؿ الخيرى 

الرأم فقد جاع البيت عمى ركاية خالؼ ىذا فالرحمفي يشكيره, كلكف الذم جاع في المقتضب 
الثالث :يجكز ضركرة ك  ,(ّ) و عمى إرادة الفاعييف في أنَّ سيبكيو, فيقكؿ المبرد: ال اختالؼ بيف النحك 

ُِ }:(ٓ)كقكلو تعالى (ْ) ,كنقمو أبك حياف عف بعض النحكييف اكاختيارن  ْْ ُكْل ذَُوْشِ ُكو َ َو ِْ  تََط ْل  ِما ُْ  {.ُوو

 {.ذَُوْشِ ُكو َ 
يجػػػػػػكز لمشػػػػػػاعر حػػػػػػذؼ الفػػػػػػاع مػػػػػػف جػػػػػػكاب الشػػػػػػرط الػػػػػػذم ال يصػػػػػػما  أنَّػػػػػػو كخالصػػػػػػة ىػػػػػػذه ا راع  

فَّ الزىػػػػاكم نظػػػػر  لػػػػى المكاضػػػػع التػػػػي قػػػػاؿ بيػػػػا العممػػػػاع بكجػػػػكب االقتػػػػراف ,كلػػػػـ ينظػػػػر إلمشػػػػرط ,كا 
 .لى مف أجازه في الشعرإ

 
 

                               
                                                           

 ُٖٔ/ِكالبسػػػػػػػػػػيط فػػػػػػػػػػي شػػػػػػػػػػرح جمػػػػػػػػػػؿ الزجػػػػػػػػػػاجي م:َُْ, َْٗ/ُ,كالتبصػػػػػػػػػػرة كالتػػػػػػػػػػذكرة:  ٓٔ, ْٔ/ّينظػػػػػػػػػػر :الكتػػػػػػػػػػاب : (1)
,ُٖٕ. 
 .ُّٕاالنتصار لسيبكيو عمى المبرد: :ينظر (2)

 .ِّٖ/ْ,كىمع اليكامع:َٕ-ٗٔكالجنى الداني :,َٕ/ِينظر:المقتضب: (3)

 .ِّٖ-ِّٕ/ْ:ىمع اليكامع: ينظر (4)
 .ُُِسكرة األنعاـ: مف ا ية: (5)
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 حذف الفاعل   سادسًا:                      

كمنيػػػػػػا مػػػػػػا جػػػػػػاع فػػػػػػي بػػػػػػاب اإليجػػػػػػاز  ,مػػػػػػف كتابػػػػػػوعػػػػػػدة ذكػػػػػػر سػػػػػػيبكيو الحػػػػػػذؼ فػػػػػػي مكاضػػػػػػع     
ررره }ر قكلػػػو تعػػػالى فػػػذككاالختصػػػار,  ِِررر  تَْمَاْسَمررره ِ تَهررره َو ِما ترررَ  اذا ِْ ررره ِ تَهررره َواْذ ِِررر  ُكما َْ اْذَقْ َترررَة اذا َ ررر  َْ َوا

مُو َ  َِ  فػػػػػي القريػػػػػة كمػػػػػا كػػػػػاف عػػػػػامالن  فاختصػػػػػر كعمػػػػػؿ الفعػػػػػؿ (أىػػػػػؿ القريػػػػػة )إنمػػػػػا يريػػػػػد ,(1) {ذََ ررررره
كمػػػػػنيـ ابػػػػػف فأفاضػػػػػكا القػػػػػكؿ فػػػػػي ىػػػػػذه المسػػػػػألة, بعػػػػػد سػػػػػيبكيو  مػػػػػف ,كجػػػػػاع العممػػػػػاع(ِ)ىػػػػػؿفػػػػػي األ

 يػػػػةىا ابػػػػف جنػػػػي مػػػػف شػػػػجاعة العربكثػػػػر مػػػػف بػػػػاب لمحػػػػذؼ كقػػػػد عػػػػدٌ أخصا صػػػػو, ذكػػػػر  جنػػػػي فػػػػي
, كلػػػػػيس شػػػػػيع مػػػػػف ذلػػػػػؾ إال عػػػػػف دليػػػػػؿ كالمفػػػػػرد, الجممػػػػػة, كالحركػػػػػة قػػػػػد تحػػػػػذؼ العػػػػػرب ))قػػػػػا الن 

ال كاف فيو ضرب مف تكميؼ عمـ الييب في معرفتو((  .(ّ)كا 
ركػػػػػػاف أمػػػػػػف  اكالحػػػػػذؼ ىػػػػػػك اسػػػػػػقاط كممػػػػػػة مػػػػػػف بنػػػػػػاع الجممػػػػػػة, كقػػػػػػد تكػػػػػػكف ىػػػػػػذه الكممػػػػػػة ركننػػػػػػ     

جممػػػػػػة جػػػػػػكاب أك جممػػػػػػة برمتيػػػػػػا ك, اتكػػػػػػكف حرفنػػػػػػأك الجممػػػػػػة, كالمبتػػػػػػدأ كالخبػػػػػػر, كالفعػػػػػػؿ كالفاعػػػػػػؿ, 
 .(ْ)أك جممة جكاب القسـ الشرط,
فػػػػػػػي  فػػػػػػػي القػػػػػػػرآف الكػػػػػػػريـ جػػػػػػػاع الميمػػػػػػػة فػػػػػػػي العربيػػػػػػػة, ك  الحػػػػػػػذؼ مػػػػػػػف األسػػػػػػػاليب سػػػػػػػمكبي كأي     

ليػػػػػا الميكيػػػػػكف  كضػػػػػعقػػػػػد ف ؛, كألىميػػػػػة ىػػػػػذه المسػػػػػألةاسػػػػػتعمالو فػػػػػي العربيػػػػػة شػػػػػا عه ك كثيػػػػػرة  مكاضػػػػػع
  .(5)كأغراضيا ,أسبابيا ف, مبينياشركطن 

                                                           

 . ِٖسكرة يكسؼ: ا ية :  (ُ)
 . ُِِ/ُينظر: الكتاب : (ِ)
 .َّٔ/ِالخصا ص: (ّ)
 .َٗٔ/ ُينظر: كشاؼ اصطالحات الفنكف:  (ْ)
 ينظر: ظاىرة الحذؼ في الدرس الميكم.  (ٓ)
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 :   (ُ)العقاد في قكلومعاركو مع  استعمؿ الزىاكم مسألة حذؼ الفاعؿ في 
 الناس أك خانكا. في دعة       ال يجرمنؾ برَّ  فعش كما شاعت األقداري 

 
 (ِ)(( العقػػػػػاد فػػػػػي ىػػػػػذا البيػػػػػت حػػػػػذؼ فاعػػػػػؿ يجرمنػػػػػؾ كىػػػػػك عمػػػػػدة ال يحػػػػػذؼقػػػػػاؿ الزىاكم:))     

ُكْل َشَمآُ  َمْولل َعسَ  تاَلا  :}(ّ)كقد جاع في القرآف الكريـ ذُواَوال َتْنِ َوما َِ ْْ َِ  .} 
قػػػػد أفػػػػردكا لػػػػو األبػػػػكاب فػػػػي الميػػػػكييف نجػػػػد لػػػػذا الجممػػػػة العربيػػػػة, فػػػػي  أساسػػػػيه  الفاعػػػػؿ ركػػػػفه       

و :))ىػػػػذا بػػػػاب الفاعػػػػؿ الػػػػذم لػػػػـ يتعػػػػدَّه فعميػػػػقا الن  الفاعػػػػؿ فػػػػي كتابػػػػو يػػػػذكر سػػػػيبكيو فيػػػػذا ,مؤلفػػػػاتيـ
مفعػػػػػػػكؿ إلػػػػػػػى  الػػػػػػػذم لػػػػػػػـ يتعػػػػػػػدَّ إليػػػػػػػو ًفعػػػػػػػؿي فاعػػػػػػػؿ كال يتعػػػػػػػدل فعمػػػػػػػو  إلػػػػػػػى المفعػػػػػػػكؿ, كالمفعػػػػػػػكؿً 

بالفاعػػػػػؿ فقػػػػػط ,فيػػػػػك يػػػػػذكر مػػػػػع الفاعػػػػػؿ  كىػػػػػذا البػػػػػاب كاألبػػػػػكاب التػػػػػي تميػػػػػو ال تخػػػػػتصُّ  (ْ)آخػػػػػر((
 تعدم الفعؿ. 

: ))ىػػػػػك رفػػػػػع كذلػػػػػؾ قكلػػػػػؾ: قػػػػػاـ قػػػػػاؿ ,اكاضػػػػػحن  اتعريفنػػػػػلمفاعػػػػػؿ  ( قِٖٓ)ت ذكر المبػػػػػردلػػػػػـ يػػػػػك   
نمػػػػػػػا كػػػػػػػاف الفاعػػػػػػػؿ رفعنػػػػػػػعبػػػػػػػدياهلل, كجمػػػػػػػس زيػػػػػػػده,  ألنَّػػػػػػػو ىػػػػػػػك كالفعػػػػػػػؿ جممػػػػػػػة يحسػػػػػػػف السػػػػػػػككت ؛ اكا 

 .(ٓ)عمييا((
و فاعػػػػؿ ىػػػػك أكضػػػػا لمفاعػػػػؿ كىػػػػك: ))االسػػػػـ الػػػػذم يرتفػػػػع بأنَّػػػػ ابعػػػػدىـ تعريفنػػػػالنحكيػػػػكف ك ذكػػػػر    

 قبمػػػػو, كػػػػاف فػػػػاعالن  اعنػػػػو مقػػػػدمن  االػػػػذم بنيتػػػػو عمػػػػى الفعػػػػؿ الػػػػذم بنػػػػي لمفاعػػػػؿ, كيجعػػػػؿ الفعػػػػؿ حػػػػديثن 
كفي الحقيقة أك لـ   .(ٔ)((يكف كقكلؾ: جاع زيده, كمات عمره

                                                           

 .ْٗ:الشاعر ديكاف (ُ)
 

 .ّْٗ/ٓمجمة لية العرب:  (ِ)
 .ٖسكرة الما دة : مف ا ية: (ّ)
 .ّّ/ُالكتاب: (ْ)
 .ُْٔ/ُالمقتضب: (ٓ)
 .َُٓ/ُ,كىمع اليكامع في شرح جمع الجكامع:ُٖٗ,كشرح شذكر الذىب:ِٕ/ُينظر :األصكؿ في النحك: (ٔ)
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ػػػػػػػ اكاضػػػػػػػحن  اكنجػػػػػػػد عنػػػػػػػد المحػػػػػػػدثيف تعريفنػػػػػػػ      مػػػػػػػف آراع العممػػػػػػػاع السػػػػػػػابقيف  المفاعػػػػػػػؿ كمستخمصن
الراجحػػػػي: ))الفاعػػػػؿ ىػػػػك الػػػػذم يفعػػػػؿ الفعػػػػؿ كحكمػػػػو فػػػػي العربيػػػػة الرفػػػػع, كىػػػػك ال فقػػػػاؿ  الػػػػدكتكر 
أك  اصػػػػػريحن  اا أف تكػػػػػكف اسػػػػػمن أف يكػػػػػكف كممػػػػػة مفػػػػػردة, كىػػػػػذه الكممػػػػػة إمػػػػػ دَّ بػػػػػؿ البيػػػػػ,يكػػػػػكف جممػػػػػة 

 ك ذكػػػػػػػره, اكىػػػػػػػذا التعريػػػػػػػؼ فيػػػػػػػو نظػػػػػػػر؛ ألفَّ الفاعػػػػػػػؿ يػػػػػػػأتي جممػػػػػػػة كمفػػػػػػػردن  , (ُ)((ا مػػػػػػػؤكالن مصػػػػػػػدرن 
المخزكمػػػػػػي بقكلػػػػػػو: ))الفاعػػػػػػؿ فػػػػػػي الجممػػػػػػة الفعميػػػػػػة يشػػػػػػمؿ الفاعػػػػػػؿ الػػػػػػذم يفعػػػػػػؿ الفعػػػػػػؿ  الػػػػػػدكتكر

 .  (ِ)كيحدثو, كالفاعؿ الذم يقـك بالفعؿ كيتسممو مف الفاعؿ الحقيقي(( 
الفاعػػػػػػػؿ ىػػػػػػػك االسػػػػػػػـ  أفَّ  يتضػػػػػػا لنػػػػػػػافػػػػػػػي تعريػػػػػػػؼ الفاعػػػػػػػؿ, كبعػػػػػػد ذكػػػػػػػر مػػػػػػػا قالػػػػػػػو العممػػػػػػاع      

كػػػػػػاف أالمرفػػػػػػكع الػػػػػػذم يقػػػػػػـك بالفعػػػػػػؿ, أك يقػػػػػػع الفعػػػػػػؿ منػػػػػػو, كال يكجػػػػػػد فعػػػػػػؿ بػػػػػػدكف فاعػػػػػػؿ سػػػػػػكاع 
 , لػػػػػػذلؾ رفػػػػػػض العممػػػػػػاع حػػػػػػذؼ الفاعػػػػػػؿ إال فػػػػػػي عػػػػػػدد مػػػػػػف المكاضػػػػػػعاأـ مسػػػػػػتترن  االفاعػػػػػػؿ ظػػػػػػاىرن 

الحػػػػػذؼ فػػػػػي قػػػػػكؿ العقػػػػػاد خػػػػػارج عػػػػػف القكاعػػػػػد التػػػػػي قاليػػػػػا  أفَّ  السػػػػػبب جعػػػػػؿ الزىػػػػػاكم يػػػػػرل اكىػػػػػذ
الفعػػػػػػؿ ال  ألفَّ ؛فيػػػػػذا المبػػػػػرد يػػػػػرفض حػػػػػذؼ الفاعػػػػػػؿ فيقػػػػػكؿ: ))لػػػػػـ يجػػػػػز حػػػػػذؼ الفاعػػػػػؿ  العممػػػػػاع

البػػػػػػد لػػػػػػو مػػػػػػف ف( بقكلػػػػػػو: ))فأمػػػػػػا الفعػػػػػػؿ قُّٔ)ت , كيتبعػػػػػػو ابػػػػػػف السػػػػػػراج(ّ)يكػػػػػػكف اال بفاعػػػػػػؿ(( 
  .(ْ)فاعؿ كما يقـك مقاـ الفاعؿ بمنزلة االبتداع كالخبر(( 

كرأم البصػػػػػػرييف ال يجػػػػػػكز حػػػػػػذؼ الفاعػػػػػػؿ, كمػػػػػػا ال يجػػػػػػكز تقػػػػػػديـ الفاعػػػػػػؿ عمػػػػػػى الفعػػػػػػؿ, كفرقػػػػػػكا 
و فمنَّػػػػػ ,ككالمضػػػػػاؼ إليػػػػػو ,عػػػػػدـ تػػػػػأثره بعامػػػػػؿ متمػػػػػكهو كالصػػػػػمة فػػػػػي بينػػػػػو كبػػػػػيف خبػػػػػر المبتػػػػػدأ بأنَّػػػػػ

 ,فػػػػػي االمتػػػػػزاج بمتمػػػػػكه, كلػػػػػزـك تػػػػػأخيره, كالخبػػػػػر مبػػػػػايف لثالثػػػػػةمعتمػػػػػد البيػػػػػاف, ككعجػػػػػز المركػػػػػب 
ػػػػ ,كىػػػػك معتمػػػػد الفا ػػػػدة ال معتمػػػػد البيػػػػاف, كبػػػػأٌف مػػػػف الفاعػػػػؿ مػػػػا يسػػػػتتر اللتػػػػبس الحػػػػذؼ  ؼى ذً فمػػػػك حي

 .  (ٓ)باالستتار خالؼ الخبر

                                                           

 . ُٕٗالتطبيؽ النحكم كالصرفي: (ُ)
 . ِٕالنحك العربي نقد كتكجيو: (ِ)
 .ُٕٓ/ُالمقتضب: (ّ)
 .ٕٓ/ُاألصكؿ في النحك:  (ْ)
 ,ّْٔ/ُ, كالمطالع السعيدة في شرح الفريدة:ُّْ/ّينظر: البرىاف في عمـك القرآف: (ٓ)
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 السػػػػػػػػػػييمي :كمػػػػػػػػػػنيـ ,حػػػػػػػػػػذؼ الفاعػػػػػػػػػػؿ بصػػػػػػػػػػكرة مطمقػػػػػػػػػػةالنحػػػػػػػػػػكييف عػػػػػػػػػػدد مػػػػػػػػػػف  كقػػػػػػػػػػد أجػػػػػػػػػػازى    
مػػػػػػػف ا يػػػػػػػات القرآنيػػػػػػػة كمنيػػػػػػػا  ا( كذكػػػػػػػركا عػػػػػػػددن قِٗٓ)ت رطبػػػػػػػي(, كابػػػػػػػف مضػػػػػػػاع الققُٖٓ)ت

َل  }:(ُ)قكلػػػو تعػػػالى وَمِم  ِاَوررره  َ ُِِوررر ََ تَ رررسَْتَوهَ  َمررره َُ  ََ ررره َنررره  {, كالتقػػػدير فممػػػا جػػػاع الرسػػػكؿ سػػػميمافَ سَوا
َُِنهبِ  : }(ِ)كمنو قكلو تعالى َواَ ْ  ِاهْذ َِ ِا   َُ}ََََََ 

از فػػػػػػػػي ( :التػػػػػػػػكارم بالحجػػػػػػػػاب مجػػػػػػػػقّٖٓ)تكقػػػػػػػػاؿ الزمخشػػػػػػػػرم ,(ّ)كالتقػػػػػػػػدير تػػػػػػػػكارت الشػػػػػػػػمس 
الضػػػػػػػػمير لمشػػػػػػػػمس مػػػػػػػػركر ذكػػػػػػػػر  فَّ أكالػػػػػػػػذم دؿى عمػػػػػػػػى  ,غػػػػػػػػركب الشػػػػػػػػمس عػػػػػػػػف تػػػػػػػػكارم الممػػػػػػػػؾ

ف يالنحػػػػػكيلػػػػػى عػػػػػدـ اتفػػػػػاؽ إكىػػػػػذا القػػػػػكؿ يشػػػػػير  ,(ْ)العشػػػػػى, كالبػػػػػد لممضػػػػػمر مػػػػػف ذكػػػػػر اك تأكيػػػػػؿ
لحػػػػػػذؼ يرجػػػػػػع إلػػػػػػى التأكيػػػػػػؿ فالػػػػػػذم يػػػػػػرفض مسػػػػػػألة امسػػػػػػألة حػػػػػػذؼ الفاعػػػػػػؿ فػػػػػػي الجممػػػػػػة,  عمػػػػػػى

,كال  رألفَّ الفاعػػػػػؿ مكجػػػػػكد أك مضػػػػػم ؛كالتقػػػػػدير, كىػػػػػذه الشػػػػػكاىد التػػػػػي ذكرىػػػػػا العممػػػػػاع فييػػػػػا نظػػػػػر
   يكجد حذؼ في ا يات.

عمػػػػػػى قػػػػػػاؿ  ذا ابػػػػػػف مضػػػػػػاعالتأكيػػػػػػؿ ,كالتقػػػػػػدير فػػػػػػي النحػػػػػػك ,فيػػػػػػكمػػػػػػف العممػػػػػػاع مػػػػػػف يػػػػػػرفض       
ألسػػػػت   ليػػػػؿ لػػػػوا ,ىػػػػك اسػػػػتتار كىمػػػػي كال دا, أك جػػػػكازن و مسػػػػتتر كجكبنػػػػلمفاعػػػػؿ أنَّػػػػالنحػػػػكييف  تقػػػػدير 

مػػػػػف التكمػػػػػؼ  اعتبػػػػػار )قػػػػػاـ( ليػػػػػا فاعػػػػػؿ مسػػػػػتتر يعػػػػػكد عمػػػػػى زيػػػػػد  فَّ أتػػػػػرل مػػػػػثال فػػػػػي )زيػػػػػد قػػػػػاـ(,
الفعػػػػػؿ يػػػػػدؿ يػػػػػرل أف كال داعػػػػػي إلػػػػػى تقػػػػػديره مػػػػػع كجػػػػػكده , كابػػػػػف مضػػػػػاع  ةكزيػػػػػد معنػػػػػاه فػػػػػي الجممػػػػػ

المكاضػػػػػع التػػػػػي النحػػػػػكييف , كذكػػػػػر عػػػػػدد مػػػػػف (ٓ)عمػػػػػى الفاعػػػػػؿ كمػػػػػا يػػػػػدؿ عمػػػػػى الزمػػػػػاف كالمكػػػػػاف
الفاعػػػػػػؿ ,كمػػػػػػف ىػػػػػػذه المكاضػػػػػػع :بنػػػػػػاع الفاعػػػػػػؿ لممفعػػػػػػكؿ ,فيحػػػػػػذؼ الفاعػػػػػػؿ كيحػػػػػػؿ  يحػػػػػػذؼ فييػػػػػػا

ررررررهُ  ِوررررررْ  } :(ٔ)منيػػػػػػا : العمػػػػػػـ بػػػػػػو كقكلػػػػػػو تعػػػػػػالى ,كلػػػػػػو أسػػػػػػباب ,محمػػػػػػو المفعػػػػػػكؿ بػػػػػػو ََ ُخسِررررررَو انِم

                                                           

 .ّٔسكرة النحؿ : مف ا ية : (ُ)
 .ِّسكرة ص: مف ا ية: (ِ)
,كالمسػػػػػػػػاعد عمػػػػػػػػى ُِٓ/ُ,كىمػػػػػػػػع اليكامػػػػػػػػع:ُْْ/ ّ,كالبرىػػػػػػػػاف فػػػػػػػػي عمػػػػػػػػـك القػػػػػػػػرآف :ُٕٗينظػػػػػػػػر: شػػػػػػػػرح شػػػػػػػػذكر الػػػػػػػػذىب: (ّ)

 . ّٔٗ/ُتسييؿ الفكا د:
 .ِٕٔ/ٓينظر: تفسير الكشاؼ, ألبي القاسـ الزمخشرم: (ْ)
 .ٕٓ-ٔٓالرد عمى النحاة,: ينظر: (ٓ)
 . ّٕسكرة األنبياع: مف ا ية: (ٔ)
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َل  :}  (ُ)كالسػػػػػػبب الثػػػػػػاني ىػػػػػػك التعظػػػػػػيـ كقكلػػػػػػو تعػػػػػػالى اهلل خالقػػػػػػو, يعمػػػػػػـ أفَّ  كػػػػػػؿ إنسػػػػػػاف, ك {َعَنرررررر
َِِتهِ    ْ َِ رررر َْ َِ  ِْ بػػػػأف ال يجػػػػرم ذكػػػػره  أك يقصػػػػد المػػػػتكمـ تحقيػػػػر الفاعػػػػؿ, {,مُِيررررَ  ا َْوررررُ  اذاررررِذم ِ ترررر

لفظيػػػػػة منيػػػػػا  كجػػػػػكد أغػػػػػراضكيػػػػػزاد عمػػػػػى ذلػػػػػؾ كغيرىػػػػػا مػػػػػف األغػػػػػراض المعنكيػػػػػة,  عمػػػػػى لسػػػػػانو,
   (ِ)كااليجاز ,االختصار

 :                         (ّ)ا عمى الكزف كقكؿ الشاعرك في الشعر حفاظن 
مقتييا عىرىضن  مٌ  اعي مِّ يرً غى       رىجيالن  تٍ قى كىعي  . ىا الرجؿي يرى خرل غى ؽى أي م , كعي

ليػػػػػػػػرض  اتبعنػػػػػػػػيككنػػػػػػػػاف  الػػػػػػػػذكر , كالحػػػػػػػػذؼ  كذكػػػػػػػػر الػػػػػػػػدكتكر فاضػػػػػػػػؿ السػػػػػػػػامرا ي :بػػػػػػػػأفَّ 
ك , (ْ)مػػػػػف دكف نسػػػػػبتو إلػػػػى شػػػػػخص معػػػػػيف  المػػػػتكمـ , فقػػػػػد يكػػػػػكف اليػػػػرض , إثبػػػػػات كقػػػػػكع حػػػػدث

ررررَغَاةل :} (ٓ) , فاعػػػػؿ المصػػػػدر كقكلػػػػو تعػػػػالىمكاضػػػػع الحػػػػذؼك مػػػػف  َْ ررررهلف ِ رررر  َتررررْولل ِذم َو َْ {,  تَْو  ِْط
 .(6) ا, أك إطعامو يتيمن {, كتقديرهي 

ثنػػػػػيف المؤنػػػػػث , أك الجماعػػػػػة المؤكػػػػػد االثالػػػػػث فػػػػػي الحػػػػػذؼ ىػػػػػك : فاعػػػػػؿ فعػػػػػؿ كالمكضػػػػػكع 
رررُكْل } :(ٕ)كقكلػػػو تعػػػالىبػػػالنكف  َِ ُِْاسَرررُو ا ِ ررر  تَْورررَواذُِكْل َوتَْم ُ رررَ ْت ا : }  (ٖ), كقكلػػػو تعػػػالى{ذَ َِ ررره  ِورررْ   َ اِوا

 ًَ ررررر َُ , كالمكضػػػػػع (ٗ)طبػػػػػة كالجمػػػػػع حػػػػػذؼ اللتقػػػػػاع السػػػػػاكنيففػػػػػمف ضػػػػػمير المخا ,{ اِورررررْ  اْذَاَشرررررِ  تَ
ِْ  }:(َُ) التعجػػػػب إذا دؿَّ عميػػػػو مقػػػػدـ مثمػػػػوي كقكلػػػػو تعػػػػالىأٍفًعػػػػٍؿ : فاعػػػػؿ الرابػػػػع ررررِو َْ ِاِهررررْل َوتَْاِ ررررْ  تَ

ة كىػػػػػػػك فػػػػػػػي مكضػػػػػػػع رفػػػػػػػع عمػػػػػػػى أم أبصػػػػػػػر بيػػػػػػػـ, فحػػػػػػػذؼ بيػػػػػػػـ مػػػػػػػف الثػػػػػػػاني لمداللػػػػػػػ { َترررررررْولَ 
                                                           

 . ُْسكرة يكسؼ: مف ا ية  (ُ)
 ِّٓ-ُّٓ/ُ,كالمطالع السعيدة:ُُٗ -َُٗينظر: شرح شذكر الذىب : (ِ)
 . ٕٓديكاف األعشى الكبير: (ّ)
 ّٕ/ِينظر:معاني النحك: (ْ)
 ُْسكرة البمد :ا ية: (ٓ)
 .ُِٓ/ُ, كىمع اليكامع:ُْٖ-ُّٖينظر: شرح قطر الندل كبؿ الصدل ,: (ٔ)
 .ُٖٔسكرة آؿ عمراف :ا ية: (ٕ)
 .ِٔمف ا ية :سكرة مريـ:  (ٖ)
 .ّْٕ/ُ,كالمطالع السعيدة:ُِٓ/ُينظر:ىمع اليكامع: (ٗ)
 .ّٖسكرة مريـ : مف ا ية: (َُ)
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كىنػػػػػػاؾ بعػػػػػػض األفعػػػػػػاؿ التػػػػػػي ال تحتػػػػػػاج إلػػػػػػى فاعػػػػػػؿ مػػػػػػذككر, أك محػػػػػػذكؼ كمنيػػػػػػا : (ُ)الفاعميػػػػػػة
, كمنيػػػػػػا الفعػػػػػػؿ التػػػػػػالي لفعػػػػػػؿ ف عمػػػػػػاد لممشػػػػػػركعات العمرانيػػػػػػةكػػػػػػا –كػػػػػػاف الزا ػػػػػػدة نحػػػػػػك : المػػػػػػاؿي 

, الفظينػػػػ لػػػػغكؿ , فالفعػػػػؿ الثػػػػاني مؤكػػػػداقتػػػػرب القطػػػػار –مثػػػػؿ : اقتػػػػرب  الفظينػػػػ اتككيػػػػدن آخػػػػر ليؤكػػػػدهي 
لكافػػػػػة , ك األفعػػػػػاؿ التػػػػػي اتصػػػػػمت بآخرىػػػػػا )مػػػػػا( اتػػػػػاج لفاعػػػػػؿ مػػػػػع كجػػػػػكد الفاعػػػػػؿ السػػػػػابؽفػػػػػال يح

 .(ِ) مثؿ طالما, كىثيرما قىمما

ػػػػػكىػػػػػذه المكاضػػػػػع ىػػػػػي        يفسػػػػػر , كبعػػػػػض العممػػػػػاع يػػػػػرفض الحػػػػػذؼ فٍ اسػػػػػتثناعات عمػػػػػى رأم مى
فػػػػمف كرد مػػػػا ظػػػػػاىره )):عمػػػػى نحػػػػػك مػػػػا جػػػػاع فػػػػي شػػػػرح شػػػػػذكر الػػػػذىبضػػػػمار الحػػػػذؼ بصػػػػكرة اإل

نمػػػػػػػا ىػػػػػػػكيمػػػػػػػا محػػػػػػػذكفاف, فمػػػػػػػيس محمػػػػػػػكالن أنَّ  يمػػػػػػػا ضػػػػػػػميراف محمػػػػػػػكؿ عمػػػػػػػى أنَّ   عمػػػػػػػى الظػػػػػػػاىر, كا 
ال يزنػػػػي الزانػػػػي حػػػػيف يزنػػػػي, : )) صػػػػمى اهلل عميػػػػو كآلػػػػو كسػػػػمـ , فمػػػػف ذلػػػػؾ قػػػػكؿ النبػػػػيمسػػػػتتراف

بييا كىػػػػك مػػػػؤمفشػػػػرب , كال يكىػػػػك مػػػػؤمف  اعا ػػػػدن  ا(( ففاعػػػػؿ يشػػػػرب لػػػػيس ضػػػػميرن الخمػػػػر حػػػػيف يشػػػػرى
, كال األصػػػػػػػؿ )ال يشػػػػػػػرب الشػػػػػػػارب( و خػػػػػػػالؼ المقصػػػػػػػكدره كىػػػػػػػك الزانػػػػػػػي ألنَّػػػػػػػإلػػػػػػػى مػػػػػػػا تقػػػػػػػدـ ذكػػػػػػػ

نمػػػػػا الفاعػػػػػؿ ىػػػػػك ضػػػػػميهر مسػػػػػتتهر عا ػػػػػده عمػػػػػى الفاعػػػػػؿ عمػػػػػدة ال يحػػػػػذؼ الشػػػػػارب ألفَّ  فحػػػػػذؼ , كا 
, كىػػػػػػذا (ّ) ظيػػػػػػره كىػػػػػػك )ال يزنػػػػػػي الزانػػػػػػي(تقػػػػػػدـ نالشػػػػػػارب الػػػػػػذم اسػػػػػػتمزمو الفعػػػػػػؿ )يشػػػػػػرب( كمػػػػػػا 

ػػػػػػ  فيػػػػػػك يػػػػػػذكر كبػػػػػؿ الصػػػػػػدل فػػػػػػي كتابػػػػػو قطػػػػػػر النػػػػػػدللممؤلػػػػػػؼ نفسػػػػػػو آخػػػػػر  االكػػػػػالـ يػػػػػػنقض كالمن
نصػػػػػػػػارم عنػػػػػػػػدما يػػػػػػػػرفض الحػػػػػػػػذؼ كيجعػػػػػػػػؿ كرأم األ ,(ْ)المػػػػػػػػكاطف التػػػػػػػػي يحػػػػػػػػذؼ فييػػػػػػػػا الفاعػػػػػػػػؿ 

, قريػػػػػػػب مػػػػػػػف رأم ابػػػػػػػف فقكلػػػػػػػو الفعػػػػػػؿ )يشػػػػػػػرب( يحتػػػػػػػاج إلػػػػػػػى الشػػػػػػارب, امسػػػػػػػتترن  االفاعػػػػػػؿ ضػػػػػػػميرن 
كيػػػػػذكر  ,(ٓ)عمػػػػػى الزمػػػػػاف كالمكػػػػػاف يػػػػػدؿُّ  عمػػػػػى الفاعػػػػػؿ كمػػػػػا الفعػػػػػؿ يػػػػػدؿُّ  فَّ أمضػػػػػاع عنػػػػػدما ذكػػػػػر 

   :كمنيا ,المكاضع التي ييحذؼ فييا الفاعؿمف  اعددن  ق(ٕٖٓ)تلنا ابف األثير
                                                           

 .ُّٖينظر:شرح قطر الندل: (ُ)
 .ِٕ/ِينظر :النحك الكافي ,عباس حسف: (ِ)
 .ُٕٗشرح شذكر الذىب :  (ّ)
 .ُّٖيينظر: شرح قطر الندل :  (ْ)
 .ٕٓ-ٔٓيينظر: الرد عمى النحاة :  (ٓ)



 الفصل األول 

 
 

40 
 

ػػػػمىت( كىػػػػـ يريػػػػدكف جػػػػاع المطػػػػر كال يػػػػذكركف السػػػػماع , كعمػػػػى ىػػػػذا كرد قكلػػػػػو  قػػػػكؿ العػػػػرب :) أىٍرسى

َ اِمررررر  }: (ُ)تعػػػػػالى ِا ك  (ِ)ليػػػػػا ذكػػػػػر كلػػػػػـ يجػػػػػرً ,فػػػػػي )بميػػػػػت( لػػػػػنفس كالضػػػػػمير {  َكررررركا  َِذا َاسََغرررررْ  اذ

ْسقُرررروَل : } (ّ)قكلػػػػو تعػػػػالى ُُ ليػػػػا ذكػػػػر  كلػػػػـ يجػػػػرً  ,ففاعػػػػؿ )بميػػػػت( ىػػػػك الػػػػنفس {,َ سَررررْوال  َِذا َاسََغررررْ  اْذ
كعينػػػػػػت  ,الحػػػػػػذؼيػػػػػػا مضػػػػػػمرة , كالقرينػػػػػػة   الحاليػػػػػػة ىػػػػػػي التػػػػػػي دلػػػػػػت عمػػػػػػى حتػػػػػػى ييقػػػػػػاؿ إنَّ  ,قبػػػػػػؿ

 .(ْ)المحذكؼ 

كلكػػػػف عنػػػػدما نريػػػػد أف ننظػػػػر إلػػػػى قػػػػكؿ العقػػػػاد مػػػػف جانػػػػب آخػػػػر, كىػػػػك جػػػػكاز مجػػػػيع الفاعػػػػؿ    
فػػػػػيمكف أف يكػػػػػكف الفاعػػػػػؿ فػػػػػي  (ٓ)( س, أك خػػػػػانكا, بػػػػػرَّ النػػػػػاجممػػػػػة , فقػػػػػكؿ العقػػػػػاد : )ال يجرمنػػػػػؾ

ك مجػػػػػيع الفاعػػػػػؿ جممػػػػػة قػػػػػاؿ  ,ىػػػػػذا القػػػػػكؿ ىػػػػػك الجممػػػػػة التػػػػػي بعػػػػػد الفعػػػػػؿ كىػػػػػي : )بػػػػػرَّ النػػػػػاس (
كالجممػػػػػػة ,مػػػػػػف القػػػػػػرآف الكػػػػػػريـ كالشػػػػػػعر العربػػػػػػي شػػػػػػكاىد كذكػػػػػػركا لػػػػػػذلؾ  ,بيػػػػػػا عػػػػػػدد مػػػػػػف العممػػػػػػاع

, كمحميػػػػا الرفػػػػع أك مػػػػا يقػػػػـك مقامػػػػو, لجممػػػػة التػػػػي ييسػػػػند إلييػػػػا فعػػػػؿ معمػػػػؽ: ىػػػػي ا الكاقعػػػػة فػػػػاعالن 
سَْكَمرررره َمررررْاسَُهْل ِوررررْ  اْذقُررررُ وِ  :}  (ٔ)كمػػػا فػػػػي قكلػػػػو تعػػػػالى ْْ َِ ذَُهررررْل َكررررْل تَ فاعػػػػؿ جممػػػػة )لػػػػـ , ف{تََ سَررررْل َتْهرررر

 .(ٕ)أفمـ ييًد ليـ إىالكنا مف قبميـ : ييًد( الجممة بعده, كالتقدير

ِْ ِ ررررررر  ا ِخرررررررِ تَ  : }  (ٖ)كنظيػػػػػػػره قكلػػػػػػػو تعػػػػػػػالى      َ ْكَمررررررره َعسَْتررررررر َِ {, أم تركنػػػػػػػا عميػػػػػػػو ىػػػػػػػػذا َو
ذؼ الفاعػػػػػػؿ از حػػػػػفجػػػػػػك ,دكف قيػػػػػػد كشػػػػػرط مػػػػػف كمػػػػػف العممػػػػػػاع مػػػػػف أجػػػػػػازى ىػػػػػذه المسػػػػػػألة (ٗ)الكػػػػػالـ

                                                           

 .ِٔسكرة القيامة : ا ية : (ُ)
 .ِّٖ/  ِيينظر: المثؿ السا ر ,ضياع الديف بف األثير:   (ِ)
 .ّٖسكرة الكاقعة:ا ية: (ّ)
  ِّ/ِينظر: خصا ص التعبير القرآني كسماتو البالغية, عبد العظيـ إبراىيـ محمد: (ْ)
 .ْٗديكاف العقاد: (ٓ)
 .ُِٖسكرة طو: مف ا ية: (ٔ)
 .ُٕٓ, فخر الديف قباكة:الجمؿ الجمؿ كأشباهينظر: إعراب  (ٕ)
 .ٖٕسكرة الصافات:ا ية: (ٖ)
 .ُٕٔينظر: إعراب الجمؿ كأشباه الجمؿ : (ٗ)
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ق( ُِٗ)ت , كثعمػػػػػػب ق(َِٗالضػػػػػػرير)ت , كمػػػػػػنيـ ىشػػػػػػاـ ابػػػػػػف معاكيػػػػػػوعنػػػػػػدىـ بصػػػػػػكرة مطمقػػػػػػة
  : (ِ), كمف الشكاىد الشعرية عمى ىذه المسألة قكؿ الشاعر(ُ) كبعض الككفييف

 ير .ػػػػشي بكػػػػػنا ييػػػػو فيػػػػػكعيدم برطة     ػػػػسيري بشػػػػػا راعني إال يػػػػكم

الفاعػػػػػػػؿ مضػػػػػػػػمر  أفَّ  ابػػػػػػػف جنػػػػػػػػي , كيػػػػػػػػرل(ّ)) مػػػػػػػػا راعنػػػػػػػي إال يسػػػػػػػػير( أم مسػػػػػػػيره  أراد بقكلػػػػػػػو :
ػػػػػػ( اكتقػػػػػػدير الكػػػػػػالـ : )مػػػػػػا راعنػػػػػػي إال سػػػػػػا رن  (مػػػػػػا أ ارافضن  جػػػػػػازه ىشػػػػػػاـ مػػػػػػف قػػػػػػكؿ : )يسػػػػػػرني يقػػػػػػـك

كمػػػػف الشػػػػكاىد  ,(ْ)عنػػػػد الضػػػػركرة عنػػػػده فػػػػي الشػػػػعر ال فػػػػي النثػػػػر ك  اكينبيػػػػي أف يكػػػػكف ذلػػػػؾ جػػػػا زن 
 :(ٓ)الشكاىد الشعرية األخرل قكؿ الفرزدؽ 

 . البحرافً  اى اطى نى تى  يثي حى  بيمتى  ـٍ يا     أى تى كٍ جى كا ؿو أىى  ما ضرَّ تيمبى 

 .(ٔ), كالتقدير : ) ال يضر تيمب ىجاؤؾ( )ىجكت( في محؿ رفع فاعؿ )ٌضر( ةمفجم

 :(ٕ)بشرك قكؿ 

 ؟ بي أمريو أصكى  منيا أمُّ  م الٌمبِّ ذً نزعتي بأسباب األمكر, كقد بدا     لً 

 (8) ففاعؿ )بدا( , ىك جممة أم أمريو أصكب 

 مكر :أىذه المسالة فييا ثالثة  فَّ أالكاضا 

                                                           

 .ّْٓ-ّْْ/ِينظر:الخصا ص: (ُ)
عراب الجمؿ كأشباه الجمؿ:ّْْ/ِالبيت لمعاكية بف خميؿ النصرم ينظر:الخصا ص: (ِ)  .ُٕٓ,كا 
 ..ّْْ/ِينظر: الخصا ص :  (ّ)
 .ّْْ/ِدر نفسوالمص (ْ)
 .ّٗٔ:الشاعر ديكاف (ٓ)
 .ُٕٓينظر: إعراب الجمؿ كأشباه الجمؿ: (ٔ)
 .ٖ: الشاعر ديكاف (ٕ)
 . ُٕٓيينظر: الجمؿ كأشباه الجمؿ :  (ٖ)
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األكؿ : إجػػػػػازة مجػػػػػيع الفاعػػػػػؿ جممػػػػػة بصػػػػػكرة مطمقػػػػػة , كينسػػػػػب ىػػػػػذا الػػػػػرأم إلػػػػػى ىشػػػػػاـ الضػػػػػرير 
ثػػػػػػػاني : ال يجػػػػػػػكز ال, ك (ُ)ا : )يعجبنػػػػػػػي يقػػػػػػػـك زيػػػػػػػد( ك كثعمػػػػػػػب كعػػػػػػػدد مػػػػػػػف الكػػػػػػػكفييف عنػػػػػػػدما أجػػػػػػػاز 

 (ِ)رد, كالفارسي, كجميكر البصرييف , كينسب ىذا الرأم إلى المبمجيع الفاعؿ جممة
ذلػػػػػؾ إذا كانػػػػػت الجممػػػػػة  , فأجػػػػػازكاكالثالػػػػػث: كينسػػػػػب ىػػػػػذا الػػػػػرأم لمفػػػػػراع, كجماعػػػػػة مػػػػػف النحػػػػػكييف

) ظيػػػػر لػػػػي أقػػػػاـ زيػػػػده   , كالفعػػػػؿ معمػػػػؽ عنيػػػػا نحػػػػك :مكضػػػػع فاعػػػػؿ لفعػػػػؿ مػػػػف أفعػػػػاؿ القمػػػػكب فػػػػي
لكه, مأـ عمػػػػر( , كال يجيػػػػػزكف : ) يسػػػػرني يخػػػػػرج عبػػػػداهلل (,فػػػػػ نسػػػػػب ك ف جػػػػاع مػػػػػا ظػػػػاىره ذلػػػػػؾ تػػػػأكَّ

 .(ّ) ىذا الرأم إلى سيبكيو
بعػػػػض األدلػػػػة منيػػػػا مػػػػا جػػػػاع فػػػػي شػػػػركط الفاعػػػػؿ كىػػػػي : أف يػػػػأتي الحػػػػذؼ  اكذكػػػػر المػػػػانعكف ليػػػػذ

 ,إضػػػػػػػػػمارىاا إضػػػػػػػػماره كالجممػػػػػػػػػة ال يصػػػػػػػػا الفاعػػػػػػػػؿ يصػػػػػػػػػك , أك مػػػػػػػػػؤكالن  اصػػػػػػػػريحن  االفاعػػػػػػػػؿ اسػػػػػػػػػمن 
كالفاعػػػػؿ كػػػػالجزع مػػػػف الفعػػػػؿ كال  كالفاعػػػػؿ تػػػػدخؿ عميػػػػو األلػػػػؼ كالػػػػالـ, كىػػػػذا ال يصػػػػا مػػػػع الجممػػػػة

لػػػػػو شػػػػػكاىد قميمػػػػػة أكليػػػػػا الحػػػػػذؼ  اىػػػػػذ فَّ أكالكاضػػػػػا (ْ)مػػػػػف الفعػػػػػؿ  االجممػػػػػة جػػػػػزعن  يصػػػػػا أف نجعػػػػػؿ
مبنػػػػػػي  لحػػػػػػذؼا انقػػػػػػد الزىػػػػػػاكم لمعقػػػػػػاد فػػػػػػي ىػػػػػػذ فَّ أكخالصػػػػػػتيا قػػػػػػدركا الفاعػػػػػػؿ فييػػػػػػا , ف ك ك النحكيػػػػػ

 .  يرفضكف مجيع الفاعؿ جممةك فيـ يرفضكف حذؼ الفاعؿ, , عمى رأم البصرييف

                                                           

  ٔٓ/ُبي حياف األندلسي:  يينظر: التذييؿ كالتكميؿ :أل (ُ)
 . ٔٓ/ُ:المصدر نفسو  (ِ)
-ّٖٓ/   ِالشػػػػػػػافية فػػػػػػػي شػػػػػػػرح الكافيػػػػػػػة :ألبػػػػػػػي إسػػػػػػػحاؽ إبػػػػػػػراىيـ الشػػػػػػػاطبي,ك مقاصػػػػػػػد ٔٓ/ُالتػػػػػػػذييؿ كالتكميػػػػػػػؿ: يينظػػػػػػػر: (ّ)

ّٓٗ. 
 .ُّٓ-ُِٓ/ُينظر :المباب في عمؿ البناع كاإلعراب ,ألبي البقاع العيكبرم:   (ْ)
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 حذف المخصوص بالذم  سابًعا                           
 : (1)في نقده لما قالو العقاد في قصيدة الصبرالحذؼ  اذكر الزىاكم ىذ

 كالصبر يعقبو       يا ب س مف صاحبيف في قرفالخطب يعرك 
كاالستعاضػػػػػة عنػػػػػو بنكػػػػػرة مخصكصػػػػػة عمػػػػػى ,نعػػػػػـ يجػػػػػكز حػػػػػذؼ فاعػػػػػؿ بػػػػػ س   ((الزىػػػػػاكم: قػػػػػاؿ 

التمييػػػػز أك مجػػػػركرة بمػػػػف ,كلكػػػػف ىػػػػؿ يجػػػػكز مػػػػع ذلػػػػؾ حػػػػذؼ المخصػػػػكص بالػػػػذـ كمػػػػا فػػػػي بيػػػػت 
 (2)األستاذ ((

كيحتػػػػاج إلػػػػى  ,عمػػػػى المباليػػػػة فػػػػي الػػػػذـ يػػػػدؿُّ  فعػػػػؿ مػػػػاضو  بػػػػ س:كبػػػػالعكدة إلػػػػى المٌدكنػػػػة النحكيػػػػة ف 
كيػػػػػػػذكر بعػػػػػػػده المخصػػػػػػػكص بالػػػػػػػذـ نحػػػػػػػك :بػػػػػػػ س اليػػػػػػػالـي جعفػػػػػػػره ,فػػػػػػػاألكؿ مرفػػػػػػػكع بفعمػػػػػػػو  ,فاعػػػػػػػؿ

 .(3)و خبر لمبتدأ ,أك مرفكع باالبتداع, كما قبمو خبر مقدـألنَّ ؛كالثاني مرفكع 
الحػػػػػذؼ مكجػػػػػكد  لمبيػػػػػاف ,كبمػػػػػا أفَّ ؛الكػػػػػالـ أف يػػػػػذكر المخصػػػػػكص بالػػػػػذـ كالمػػػػػدح فػػػػػي فاألصػػػػػؿ   

كأكثػػػػػر  مػػػػػدح كالػػػػػذـ لمداللػػػػػة عميػػػػػو ,أم إذا تقػػػػػدـ ذكػػػػػره,فيحػػػػػذؼ المخصػػػػػكص بالكػػػػػالـ العػػػػػرب  فػػػػػي
ََ } :  (4)حػػػػػػذكؼ المخصػػػػػػكص كقكلػػػػػػو تعػػػػػػالىمالػػػػػػذم جػػػػػػاع فػػػػػػي القػػػػػػرآف الكػػػػػػريـ  اُوو ََ ْاَمرررررره ذِرررررر َْ َوَو

ابف  ُْ تَوا َُ  ِما ْا َْ َل اْذ ْْ سَْتَوهَ  ِم  .قصتو السالـ, كلـ يذكر لتقدـ كالمراد أيكب عميو {َُ

َُ  :}(ٓ)ك قكلػػػو تعػػػػالى ََ َوَ رررر َاِ ِاررررْئ ُاوا ِاآَتررررهِ   تقػػػدير :بػػػػ س مثػػػؿ القػػػػـك ىػػػػذا {.كال اْذَقررررْوِل اذاررررِذتَ  َكررررذا
ُ  :}(ٔ)كقػػػد يػػػذكر كقكلػػػو تعػػػالى المثػػػؿ َا  ََ رررُهْل تَْ  َتْك ُرررُ وا ِاَوررره تَمرررَ  ََ ِْ تَم ُ َ ْوا ِاررر َِ رررَوه اْشررر ََ  )فم{ فػػػ ِاْئ

, فػػػػػػػبعض العممػػػػػػػاع (ٕ)أم كيفػػػػػػػرىـ,,فػػػػػػػي مكضػػػػػػػع رفػػػػػػػع بأنَّػػػػػػػو المخصػػػػػػػكص بالػػػػػػػذـ  (يكفػػػػػػػركا )فمفػػػػػػػ

                                                           

 .َْ:الشاعرديكاف  (1)

 .ُِّ: في معاركو الزىاكم(2)

 .َُٖ/ِ,كالمباب ٖٗينظر: الممع البف جني : (3)

 .َّص :ا ية  َو ة  (4)

 .ٓسكرة الجمعة: مف ا ية: (5)
 .َٗسكرة البقرة :مف ا ية : (6)

 .ُّّ/  ِ,كالمساعد :َُْ-ََْ/ْ,كشرح المفصؿ : ُٖٔ/ُينظر :المباب في عمؿ البناع : (7)
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اشػػػػػػترط فػػػػػػي حػػػػػػذؼ المخصػػػػػػكص الداللػػػػػػة ,كالػػػػػػرأم اليالػػػػػػب عمػػػػػػى عػػػػػػدـ تقييػػػػػػده بػػػػػػذلؾ ,كمػػػػػػا فػػػػػػي 
 . (ُ)حذؼ المبتدأ كالخبر 

كالزىػػػػػاكم يػػػػػرفض الحػػػػػذؼ فػػػػػي ىػػػػػذا البيػػػػػت بسػػػػػبب حػػػػػذؼ الفاعػػػػػؿ ,فػػػػػال يجػػػػػكز حػػػػػذؼ الفاعػػػػػؿ    
ػػػػ اكالمخصػػػػكص معنػػػػ  ا,فكػػػػاف جػػػػكاز حػػػػذؼ المخصػػػػكص كحػػػػده داللػػػػةه عمػػػػى قػػػػكة مػػػػف جعمػػػػو مرفكعن

كالػػػػذم يتقدمػػػػو ىػػػػك الخبػػػػر ,كحػػػػذؼ المخصػػػػكص كثيػػػػر إذا كجػػػػد فػػػػي الكػػػػالـ مػػػػا يشػػػػير  ,باالبتػػػػداع
كىػػػػػػذا ىػػػػػػك  ,,كمػػػػػػا ال يجػػػػػػكز حػػػػػػذؼ المبتػػػػػػدأ كالخبػػػػػػر معػػػػػػا اإليػػػػػػو ,كلكػػػػػػف ال يجػػػػػػكز حػػػػػػذفيما معنػػػػػػ

كقػػػػػػػد جػػػػػػػاع ,  (2)كم يػػػػػػػرفض الحػػػػػػػذؼ فػػػػػػػي ىػػػػػػػذا المكضػػػػػػػعالسػػػػػػػبب األسػػػػػػػاس الػػػػػػػذم جعػػػػػػػؿ الزىػػػػػػػا
الً  } (ّ)كقكلػػػػػو تعػػػػػالىفػػػػػي القػػػػػرآف الكػػػػػريـ ا حػػػػػذفيما معنػػػػػ ََ رررررهذِِوتَ  َاررررر ََ ذِسما { .كالتقػػػػػدير :بػػػػػ س  ِارررررْئ

 .(4)لتقدـ ذكرىما؛البدؿ إبميس كذرَّيتو ,كجاز ذلؾ 

كفاعػػػػػػؿ  ا,فكػػػػػاف رأم الزىػػػػػػاكم عمػػػػػى أصػػػػػػؿ القكاعػػػػػد التػػػػػػي ال تجيػػػػػػز حػػػػػذؼ المبتػػػػػػدأ كالخبػػػػػر معنػػػػػػ 
مكافػػػػػػؽ لكػػػػػػالـ العػػػػػػرب ككػػػػػػالـ  لكػػػػػػف حػػػػػػذفيماالمبتػػػػػػدأ كالخبػػػػػػر , نزلػػػػػػةنعػػػػػػـ كبػػػػػػ س كالمخصػػػػػػكص بم

 .كبو جاع التنزيؿ فال حؽَّ لمزىاكم في نقده النحكييف

              

 

                                                           

 .المصدر السابؽينظر : (1)

 .َُْ/ ْينظر :شرح المفصؿ لمزمخشرم, البف يعيش المكصمي: (2)

 .َٓسكرة الكيؼ : مف ا ية : (3)

 .ُٕٔ/ُينظر:المباب : (4)
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 الفصل بين الصفة والموصوف ثامًنا:                         

 :(ُ)في نقده لقكؿ شكقي الفصؿ  اذكر الزىاكم ىذ

ؿي   أخمي يديؾ مف الخميؿ الكافي         طاؿ الزماف ,مكافي فٍ إأجى

الشػػػػػاعر فػػػػػي ىػػػػػذا البيػػػػػت فصػػػػػؿ بػػػػػيف الصػػػػػفة كالمكصػػػػػكؼ كىػػػػػذا الفصػػػػػؿ قبػػػػػيا )) الزىػػػػػاكم :قػػػػػاؿ 
 .(ِ) ((يشكش المعنى

 ا)) لفظ يتبع االسـ المكصكؼ تحمية لو ,كتخصيصن :الصفة ف ,نة النحكية كبالعكدة إلى المدكٌ       
ما  اسـ يتبع , كالصفة(ّ)ؼ أك في شيع مف سببو ((ممف لو مثؿ اسمو بذكر معنى في المكصك 
 .(ْ)المدح ,أك الذـ ,أك الترحـ قبمو إلزالة اشتراؾ عارض في المعرفة أك 

فالصػػػػػػػػفة تتبػػػػػػػػع المكصػػػػػػػػكؼ فػػػػػػػػي اإلعػػػػػػػػراب ,كالتػػػػػػػػذكير كالتأنيػػػػػػػػث كاالفػػػػػػػػراد ,كالجمػػػػػػػػع ,كال يجػػػػػػػػكز 
. كحاجػػػػػة (ٓ)فيػػػػػك قبػػػػػيا عنػػػػػد العممػػػػػاع لمػػػػػا فيػػػػػو مػػػػػف التعقيػػػػػد  ,الفصػػػػػؿ بػػػػػيف الصػػػػػفة كالمكصػػػػػكؼ

 :(ٔ) قكؿ لبيد بف ربيعةفي ابف جني قاؿ  ,الصفة الى التالـز مع المكصكؼ قكية

قتٍ        مقةن مقنا في ميرادو صى فىصى  داع ألحى  مٍؿ.ييـ بالثى كصي

كمػػػػػػا مػػػػػػؿ( عػػػػػػف المكصػػػػػػكؼ )صػػػػػػمقة( الشػػػػػػاعر فػػػػػػي ىػػػػػػذا البيػػػػػػت فصػػػػػػؿ الصػػػػػػفة )ألحقػػػػػػتيـ بالثى )) :
كمػػػػػػػػف الشػػػػػػػػكاىد الشػػػػػػػػعرية عمػػػػػػػػى الفصػػػػػػػػؿ قػػػػػػػػكؿ ,(ُ) ((أقػػػػػػػػكل حاجػػػػػػػػة الصػػػػػػػػفة إلػػػػػػػػى المكصػػػػػػػػكؼ

 ييعنييا . اين ر رىسيكال إلى أيخرل ج    كىأرسىمتٍ  امف الكىتَّاًف خيطن  :أىمىرَّتٍ  (ِ)الشاعر

                                                           

 .ّٕديكاف أحمد شكقي :(1)
 . ّٖٓ,كالزىاكم الشاعر : َِ: في معاركو ينظر : الزىاكم(2)
 . ٓٔالممع :(3)
 .ِِْ/ُينظر المقرب :(4)
 .ٖٗ/ْينظر :المقتضب :(5)
 .ُْٔ:الشاعر ديكاف(6)
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 .(ّ)( ارين يف المكصكؼ )رسكال ( كبيف صفتو )جى ففصؿ الشاعر ب

زًَّح . عند تناة بً حكا    عىشيٌ كَّ رى يؼ تى نفي الك لقكـو  قمت: (ْ)عركة بف الكردكقكؿ   ماكاف ري

يجػػػػكز الفصػػػػؿ بػػػػػيف  ك(ٓ)ففصػػػػؿ بػػػػيف قػػػػـك ,كرزَّح ,كىػػػػػذا الفصػػػػؿ يعػػػػد مػػػػػف الضػػػػرا ر فػػػػي الشػػػػػعر 
الصػػػػػػػفة كالمكصػػػػػػػكؼ بجممػػػػػػػة االعتػػػػػػػراض كىػػػػػػػي كػػػػػػػؿُّ جممػػػػػػػة فييػػػػػػػا تسػػػػػػػديد الكػػػػػػػالـ , نحػػػػػػػك قكلػػػػػػػو 

سَُورررروَ  َعِمررررتلف :} (ٔ)تعػػػػالى ْْ َِ ررررلف ذَررررْو  ََ ُْ ذََق رررر , كذكػػػػر (ٕ){, كال يجػػػػكز عػػػػدا ذلػػػػؾ إال فػػػػي الضػػػػركرة َو ِما
بعػػػػػػض العممػػػػػػاع المكاضػػػػػػع التػػػػػػي يجػػػػػػكز فييػػػػػػا الفصػػػػػػؿ ,كمنيػػػػػػا المبتػػػػػػدأ الػػػػػػذم خبػػػػػػره فػػػػػػي متعمػػػػػػؽ 

ررررَوَوا ِ  :}(ٖ)المكصػػػػكؼ كقكلػػػػو تعػػػػالى  َا ِ َشررررِر َ ررررهِطِ  اذ َا {,كالخبػػػػر نحػػػػك :زيػػػػده  َوا َْ ِ   تَِ رررر  
ُكْل َعررررهذِِل اْذَغْترررربِ  :}(ٗ)تعػػػػالىقػػػػا ـ العاقػػػػؿ ,كالمقسػػػػـ بػػػػو كجكابػػػػو كقكلػػػػو  َِِتما رررر ْ َِ رررر  ذَ َْ َاسَرررر  َوَ ا  {  مُرررر

ررررره َتِ ررررر ُوَ   َعرررررهذِِل اْذَغْترررررِب  :}(َُ)كمعمػػػػػكؿ المضػػػػػاؼ المكصػػػػػكؼ كقكلػػػػػو تعػػػػػالى  ِ َعوا َا هَ   َُ رررررْا َُ

ررره ُتْشرررِ ُكو َ  رررهذَ  َعوا َْ َِ ِة َ  ََ رررَهه ْشررر ف  :}(ُُ){ كمعمػػػكؿ المكصػػػكؼ كقكلػػػو تعػػػالى  َواذشا َُ َعسَْتَمررره  َذذِرررَر 

رررررت ف  َِ ػػػػػ ا{ ,كالفعػػػػػؿ العامػػػػػؿ فػػػػػي المكصػػػػػكؼ نحػػػػػك أزيػػػػػدن  َت  االعاقػػػػػؿ ,كالمفسػػػػػر نحػػػػػك: أزيػػػػػدن رىبتى ضى
ػػػػػربتى  و ,كاالسػػػػػتثناع نحػػػػػك :مػػػػػا جػػػػػاع أحػػػػػده إال زيػػػػػده  خيػػػػػره منػػػػػؾ ,كالمعطػػػػػكؼ إذا لػػػػػـ يكيػػػػػف شػػػػػريؾ ضى

 .(ُِ)في الصفة نحك :ىذاف رجالف كزيده مينطمقاف 

                                                                                                                                                                                                 

 .ِٔٗ/ِ,كالخصا ص:ُِٓ-َِٓ/ِينظر: الميحتسب, ألبف جني:(1)
 .ّٔٗ/ِفي الخصا ص:البيت بدكف نسبة (2)
 .ّٔٗ/ِينظر:الخصا ص:(3)
 .ُِديكاف عركة بف الكرد:(4)
 .َِٓ-َِْينظر :ضرا ر الشعر,البف عصفكر:(5)
 .ٕٔسكرة الكاقعة:ا ية:(6)
 .ِِٖ/ُينظر:المقرب:(7)
 .َُسكرة إبراىيـ: مف ا ية:(8)
 .ّسكرة سبأ: مف ا ية:(9)
 .ِٗ-ُٗسكرة المؤمنيف: مف ا ية:(18)
 .ْْؽ:مف ا ية:سكرة (11)
 .ُّٔٗينظر: ارتشاؼ الضرب:(12)
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الفصػػػػػػؿ بػػػػػػيف الصػػػػػػفة كالمكصػػػػػػكؼ قبػػػػػػياه كرفضػػػػػػو أكثػػػػػػر العممػػػػػػاع إال بشػػػػػػركط لػػػػػػـ  خالصػػػػػػة أفَّ الك 
نجػػػػدىا فػػػػػي البيػػػػػت الػػػػذم ذكػػػػػره الزىػػػػػاكم ,فنقػػػػػد الزىػػػػاكم يتفػػػػػؽ مػػػػػع رأم مػػػػف رفػػػػػض الفصػػػػػؿ كىػػػػػك 

                      في نقده. ؽمح

 عدم صرف االسم المصروف:تاسعنا    
 :(ُ)الرصافيذكر الزىاكم ليذه المسألة قكؿ 

     أيف الٌصراة تحفُّيا الٌركضات.يا نيرى طابؽى ال عدمتؾ منيالن               
كػػػػػػاف  فٍ ا  الشػػػػػػاعر فػػػػػػتا القػػػػػػاؼ فػػػػػػي )طػػػػػػابؽ( كالصػػػػػػكاب الجػػػػػػر كالتنػػػػػػكيف ألٌنػػػػػػو ك :))الزىػػػػػػاكم قػػػػػػاؿ 
 :(ّ)العقاد, كقكؿ (ِ)((ليس فيو حجة اعممن 

 في عسره. أشٌا مف مادرى   ا   كما ترل لك قد غدا مكسرن 
 (ْ)((مادر منصرؼ يقبا عدـ صرفو )) اكم :الزىقاؿ 

كقد قسـ  نحكمالممنكع مف الصرؼ مف المباحث النحكية ,فيك يدرس مف الجانب ال        
العمماع العمؿ التي تمنع االسـ مف الصرؼ إلى عمة تقـك مقاـ عمتيف ,كعمتيف البد مف اجتماعيما 

 ))ماكاف عمى مثاؿ مىفاًعؿ  :في بابكذكرىا سيبكيو  كمف ىذه العمؿ :صيية منتيى الجمكع ,
كمىفاعيؿ ((
يككف عمى ىذا البناع  ا,كىذه األكزاف ممنكعة مف الصرؼ ألفَّ ليس شيع يككف كاحدن (ٓ)

البناع نحك: مىصاًحب كمىحاريب
,كالعمة الثانية: كىي عمة لفظية بيا يشبو االسـ بالفعؿ بالكزف (ٔ)

ستبرؽ كغيرىا نحك: أحمد, كيىٍرمىع, كا 
ثالثة :كؿ اسـ لحقتو نكفي بعد ألؼ فمـ ينصرؼ في ,كالعمة ال(ٕ)

                                                           
 .ُّٔ:شاعرديكاف ال(ُ)
 .ُُِ:في معاركو الزىاكم(ِ)
 .ُُٔ:الشاعر ديكاف(ّ)
 .ّٗٔ:في معاركو الزىاكم(ْ)
 .ِِٕ/ّالكتاب:(ٓ)
 .ِِٕ/ّ:المصدر نفسو(ٔ)
 .َُٗ/ُينظر:الخصا ص:(ٕ)
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النكف جاعت بعد  في المعرفة كالنكرة نحك: عطشاف ,كسكراف ,كعجالف ,كغيرىا كسبب منعو ألفَّ 
, كالعمة الرابعة: االسـ (ُ)ألؼ كألؼ حمراع ,كألنيا عمى مثاليا في عدَّة الحركؼ كالتحرؾ كالسككف

,كالعمة الخامسة :العمـ (ِ)يمنع مف الصرؼ في المعرفة فقطفيك ا كمعنكين  االمعرفة المؤنث لفظين 
ـ أحدىما إلى ا خر فجيعال بمنزلة اسـ كاحد  :المركب كذكره سيبكيو ))باب الشي يف المَّذيف ضي

,كالعمة السادسة: ألفاظ العدد المعدكلة (ّ)كبعمبىؾ(( ,كعنتىريس كذلؾ نحك :حضرى مكت , زكعيضمك 
د ,كثناع كمىثنى,كثيالث كمىثمث ,المعدكلة عف كزف فيعاؿ ,كمىفعىؿ كال مكحى اد كى كيربىاع  مسمكع منيا :أيحى

كمىربع كخماس كمىخمس ,كعيشار كمىعشر, كجاع في قكلو تعالى
ثالث (ْ) } أكلي أىجنحة مىثنى كى

 :(ٓ)شعر تميـ كريباع{ كجاعت في 
كاًىمو.    تىرىل الٌنعىرات الخيضرى تىحتى لىبىانًو    فيرىادىل كمىثنى أىصعىقىتيا          صى

ػػػػػثمف كتيسػػػػػاع كمىتسػػػػػع كاختمػػػػػؼ فػػػػػي القيػػػػػاس       :سيػػػػػداس كمىسػػػػػدس ,كسيػػػػػباع كمىسػػػػػبع, كثيمػػػػػاف كمى
فيػػػػػي عمػػػػػى ثالثػػػػػة مػػػػػذاىب األكؿ :ال يقػػػػػاس عميػػػػػو ,ألفَّ فيػػػػػو إحػػػػػداث لفػػػػػظ لػػػػػـ تػػػػػتكمـ بػػػػػو العػػػػػرب 
كنسػػػػػػػب ىػػػػػػػذا الػػػػػػػرأم إلػػػػػػػى البصػػػػػػػرييف ,كالمػػػػػػػذىب الثػػػػػػػاني :يقػػػػػػػاس عميػػػػػػػو كنسػػػػػػػب إلػػػػػػػى الكػػػػػػػكفييف 

فعػػػػػؿ لقمتػػػػػوكالثالػػػػػث:  , كالعمػػػػػة السػػػػػابعة :االسػػػػػـ (ٔ)يقػػػػػاس عمػػػػػى مػػػػػا سػػػػػمع مػػػػػف فيعػػػػػاؿ لكثرتػػػػػو دكف مى
ػػػػػػكاب فمنػػػػػػع مػػػػػػف الصػػػػػػرؼ  قػػػػػػاش ,كسى رى ػػػػػػذاـ ,كقىطػػػػػػاـ, كى العمػػػػػػـ المؤنػػػػػػث الػػػػػػذم عمػػػػػػى كزف فىعىػػػػػػاؿ كىحى
لمعمميػػػػػػػة كالعػػػػػػػدؿ عػػػػػػػف فاًعمػػػػػػػة كىػػػػػػػذا مػػػػػػػذىب سػػػػػػػيبكيو ,كالمبػػػػػػػرد يػػػػػػػرل المػػػػػػػانع لمصػػػػػػػرؼ العمميػػػػػػػة 

كالعمػػػػػػة (ٖ):االسػػػػػػـ الػػػػػػذم ينتيػػػػػػي بػػػػػػألؼ التأنيػػػػػػث مثػػػػػػؿ حمػػػػػػراع لثامنػػػػػػة,كالعمػػػػػػة ا(ٕ)كالتأنيػػػػػػث كزينػػػػػػب
                                                           

 .ُِٔ/ّينظر:الكتاب:(ُ)
 .َِِ/ّالمصدر نفسو:(ِ)
 .ِٔٗ/ّنفسو:المصدر (ّ)
 .ُسكرة فاطر: ا ية :(ْ)
 .ُٖٔديكاف تميـ بف مقبؿ:(ٓ)
 .ْٖ- ّٖ/ُينظر: ىمع اليكامع:(ٔ)
 .ّٗ/ُالمصدر نفسو:(ٕ)
 .ٖٕ/ُالمصدر نفسو:(ٖ)
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سػػػػػػماعيؿ  سػػػػػػحاؽ ,كا  التاسػػػػػػعة :األسػػػػػػماع األعجميػػػػػػة التػػػػػػي ال تػػػػػػدخميا األلػػػػػػؼ كالػػػػػػالـ كػػػػػػمبراىيـ ,كا 
 .(ُ)فمنع مف الصرؼ لمعممية كالعجمة 

ىػػػػذه أىػػػػـ العمػػػػؿ التػػػػي تمنػػػػع االسػػػػـ مػػػػف الصػػػػرؼ التػػػػي اعتمػػػػدىا الزىػػػػاكم فػػػػي نقػػػػده لمشػػػػعراع فيػػػػك 
أفَّ األسػػػػػماع)طابؽ, كمػػػػػادر( ال تنطبػػػػػؽ عمييػػػػػا ىػػػػػذه العمػػػػػؿ, كلكنػػػػػو لػػػػػـ ينظػػػػػر إلػػػػػى مػػػػػا قالػػػػػو  يػػػػػرل

العممػػػػػػػػاع فػػػػػػػػي ىػػػػػػػػذه المسػػػػػػػػألة فيػػػػػػػػي مسػػػػػػػػألة خالفيػػػػػػػػة بػػػػػػػػيف البصػػػػػػػػرييف كالكػػػػػػػػكفييف ,فنيسػػػػػػػػب إلػػػػػػػػى 
كأجػػػػػػازى الككفيػػػػػػكف كمعيػػػػػػـ أبػػػػػػك الحسػػػػػػف  منػػػػػػع المصػػػػػػركؼ مػػػػػػف األسػػػػػػماع, البصػػػػػػرييف عػػػػػػدـ جػػػػػػكاز

,كاحػػػػػػتي الككفيػػػػػػكف بكثػػػػػػرة الشػػػػػػكاىد (ِ)القاسػػػػػػـ بػػػػػػف برىػػػػػػاف  األخفػػػػػػش ,كأبػػػػػػك عمػػػػػػي الفارسػػػػػػي كأبػػػػػػك
 :(ّ)األخطؿالشعرية التي تسند رأييـ ,كمنيا قكؿ 

ا مةي الثُّيكًر غىديكر.  طىمىبى األزىاًرؽى بالكتا ب إذ ىىكىت      بشىبيبى غى
 :(ْ)حسافكىك منصرؼ ,كقكؿ ,فترؾ صرؼ شبيب 

نيفى  شٌدكا أزرىه     ًبحي كا نىبيَّيـ كى ري  يىكـى تىكىاكيًؿ األبطاًؿ.نىصى
نػػػػػيف(  نىػػػػػيفو :}(ٔ)كىػػػػػك منصػػػػػرؼ كمػػػػػا فػػػػػي قكلػػػػػو تعػػػػػالى(ٓ)فمنػػػػػع صػػػػػرؼ )حي يىػػػػػكـى حي بىػػػػػتكيـ كى إذ أعجى

بىتكيـ كىثرتيكيـ{.  :(ٕ)كقكؿ الشاعر أعجى
.   فىأٍكقىضفى عنيا كىي تىرغك حيشىاشىةن    مري  ًبذم نىٍفًسيا كىالٌسيؼي عيريىافي أحى

   .(ٖ)عيريانة ألفَّ مؤنثو؛فترؾ صرؼ عيرياف كىك منصرؼ 

                                                           
 .ُُِينظر:الممع:(ُ)
 .ٗٓينظر :ا تالؼ النصرة في اختالؼ نحاة الككفة كالبصرة :(ِ)
 .ُُٖ:الشاعر ديكاف(ّ)
 .ُٔٗ:الشاعر ديكاف(ْ)
 ٗ, ّٕٗينظر :األنصاؼ في مسا ؿ الخالؼ:(ٓ)
 ِٓسكرة التكبة :ا ية:(ٔ)
 .ّٗٗالبيت بدكف نسبة ينظر: اإلنصاؼ :(ٕ)
 .ّٗٗينظر :األنصاؼ :(ٖ)
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فيػػػػػػذه األبيػػػػػػات الشػػػػػػعرية لكبػػػػػػار الشػػػػػػعراع تثبػػػػػػت كجػػػػػػكد ىػػػػػػذه المسػػػػػػألة فػػػػػػي االسػػػػػػتعماؿ العربػػػػػػي   
فنقػػػػد الزىػػػػاكم يرجػػػػع إلػػػػى مػػػػا ذىػػػػب إليػػػػو البصػػػػريكف ,كلكػػػػف رأم الكػػػػكفييف كمػػػػف ذىػػػػب معيػػػػـ مػػػػف 

 البصرييف يسند أقكاؿ الشعراع الذيف نقدىـ الزىاكم.
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 الفعل الالزم في موضع المتعدياستعمال أواًل:            

اايفبػػػػػؿا ػػػػػتبا ؿاايشػػػػػبرابا  ػػػػػ باانتقػػػػػدا  يػػػػػ اذكػػػػػراايزىػػػػػ كمااألاكاػػػػػ ااػػػػػفاا   ػػػػػ تا
ا يااكضعااياتبدماكاني اقكال ا:(ُ)ااايبق دايالـز

اكفايياغررااااااااااكقدا لكتاك  تحدثفايياغزالا.حا ايألا نيا  تض
ايقداالافا أفااي أساأ بدنياانيفاااااا  حتلفاال تدراألياايح الا.:اكقكيو

االاا, كفا(اتبػػػػػػد ناحايشػػػػػػ اراذكػػػػػػراايفبػػػػػػؿا)  تضػػػػػػ))ايزىػػػػػػ كم:اقػػػػػػ ؿاا كىػػػػػػكا بػػػػػػؿاالـز
االا تبدلاك تبدلا ابنىا)ضحؾ(ا, ا.(ِ)ا((ايفبؿا)احت ؿ(ا بؿاالـز

اا.نضكتي ااااكت تألداا نف سار  ى ت تط ؿاا ككابا:(ّ)ايبق دكقكؿاا
ايشػػػػػػػ ارااػػػػػػػدلاايفبػػػػػػػؿا)ت ػػػػػػػتط ؿ(اإيػػػػػػػىا)نضػػػػػػػكتي (اكىػػػػػػػكا بػػػػػػػؿا))اايزىػػػػػػػ كما:قػػػػػػ ؿا

ا ابنىاتطكؿ ا:(ٓ)ايبق دكقكؿا,(ْ)((الـز
اك ل  الناا ايقلبا  قتدح اااااااظننااتشىا يازكا   اك . ظفو اا  ل  ؿو

االا أتيااتبد نا))اؿاايزى كما:ق  ا.ا(ٔ)((إالا حرؼاألرا اقتدحا بؿاالـز
ـياردابناين ااااااكن اارتد ن ها يؿاترقعي.(ٕ)ايرص  يكقكؿا ا  اال ا:خرقتى
ػػػػا ايفبػػػػؿا)ارتػػػػدلا(ايػػػػـا ػػػػأًتااتبػػػػد نا:))ايزىػػػػ كماقػػػػ ؿا نحػػػػكاارتػػػػدتاايأل ر ػػػػ اا  ػػػػؿاالزان

ا.(ٖ)ا(( ابنىاي  ت
                                                           

ا.َٕ:ايش اراد كافا(ُ)
ا.آِّ: يااب ركواايزى كم(ِ)
ا.ِٕٗ:ايش اراد كافا(ّ)
ا.ْأٖ:ا يااب ركواايزى كم(ْ)
ا.ُِّ:ايش اراد كافا(ٓ)
ا.ّٖٔ: يااب ركواايزى كم(ٔ)
ا.ُٓ:ايش اراد كافا(ٕ)
ا.ّٖٖ: يااب ركواايزى كم(ٖ)
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ناػػػػ اا,:ىػػػػكاايفبػػػػؿاايػػػػذماالا نصػػػػبا نف ػػػػواافبػػػػكالا ػػػػواأكاأكثػػػػراوالفعللللل الللللالزمااا كا 
,كغ ػػػػػرانحػػػػػكاأ ػػػػػرؼا,كانتيػػػػػىا,كقبػػػػػدا,ك  ػػػػػاىاايق صػػػػػراا,إيػػػػػىاحػػػػػرؼاألػػػػػرا حتػػػػػ ج

ا.اياأل كزا,كغ رااتبدا
كاندا   ك واا,(ُ)()ايف اؿاايذمايـا تبدها بلواإيىاافبكيوا()كذكرها   ك وا يا  با

ا)) اقكيو اإي و ا ش ر اا  اكىذا ااتبد   اا  ب ؿ اأف اكاألا ع ا تبدلاااالـ اال اايذم ايفبؿ
اايحدث فاإايف اؿا تبدلا ا, ن ايىاا ـ اانو اي دؿاالىاايحدثاايذماأيخذ ا يذكر اإنا  و

ااهللاايذى باايشد دا, ك تبدلاإيىاايزا فانحكا:قبداشير فااكذيؾاقكيؾا:ذىباا دي
ا.(ِ)((ا ح نناا ؽاافايفظوانحكا:ألل تااألل ناك تبدلاإيىاا ااشت

يىاايزا فاكاياك فا,كايافبكؿااياطلؽاكارؼاادكايتبدماان    ك واإيىاايافبكؿا وا,كا 
ا قكيو ا.(ّ)))ىكاا االا طلباايافبكؿااي ت ا((ا:ا فاىش ـاايالـز

اانػػػػػداأكثػػػػػرااينحػػػػػك  فاىػػػػػكاايفبػػػػػؿاايػػػػػذماالا نصػػػػػباايافبػػػػػكؿا ػػػػػوا,أكا   يفبػػػػػؿاايػػػػػالـز
ا الا تبػػػػػػػدلاايف اػػػػػػػؿاإيػػػػػػػىاايافبػػػػػػػكؿا,كقػػػػػػػداكضػػػػػػػعاايبلاػػػػػػػ بااالاػػػػػػػ تايلفبػػػػػػػؿاايػػػػػػػالـز

,ا ىٍفبيػػػػػػػؿاا,  يفبػػػػػػػؿاايػػػػػػػالـزتخػػػػػػػتصاايتػػػػػػػيااا كزافاا,كانيػػػػػػػ  كاػػػػػػػفاىػػػػػػػذهاا كزافا: ىبيػػػػػػػؿى
ػػػػػػريؼا,كىػػػػػػذااايػػػػػػكزفاالا  ػػػػػػتباؿااتبػػػػػػد  اح ػػػػػػباقػػػػػػكؿا ػػػػػػ اىػػػػػػذااف اإ))ا:ا  ك ونحػػػػػػكاشى

ا.(ْ) بؿهاالا تبداؾاإيىاغ رؾ((

                                                           

آُُ/ِ,ك نظرا:اينحكاايكا يا:ّّ/ُايكت ب:ا(ُ)
ا.آّا-ّْ/ُايكت ب:ا(ِ)
ا.ّٖٔشرحاشذكراايذىبا:ا(ّ)
ا.ُِٗ/ِ,كشرحاا فااق ؿ:ِٖ/ْايكت ب:ا(ْ)
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ػػػػػاكاايثػػػػػ ني:اىػػػػػكا انحػػػػػكاٍ بى اٍغ ىػػػػػاًاؿ  انحػػػػػكا,كاايث يػػػػػثا:(ُ)ر  ,كاايرا ػػػػػعاا(ِ)اجىاحرىادىاتىػػػػػاتىفىبلىػػػػػؿى
ا نحػػػػػػكا:ا ػػػػػتنكؽاايألاػػػػػػؿاأماأخػػػػػرلاايتحك ػػػػػؿااػػػػػفاح يػػػػػػ اإيػػػػػىااكايػػػػػذما ف ػػػػػػد:اٍ ػػػػػتىفبىؿى

اك ين ق ا ص رى
اانحكاانك را,كانطلؽا(ّ) ا.,كاايخ اساانفىبىؿى

اأمااٍرتىبىػػػػػػد اانحػػػػػػكااٍككىىػػػػػػد اايفػػػػػػرخي ػػػػػػؿ  ,كااي ػػػػػػ  عا:أفا كػػػػػػكفا(ْ)كايػػػػػػكزفااي ػػػػػػ دسا:اٍ كىاى
ا يػػػػػكاذي ػػػػػؿا اايلػػػػػذ فاكصػػػػػفيا االػػػػػىا ب ػػػػػؿانحػػػػػكاذؿ  اأكا ىًبػػػػػؿى ايفبػػػػػؿاالػػػػػىاكزفا ىبىػػػػػؿى

ا يكا ا فا ا.(ٓ)ك ىًافى
ا,اٍ بىنلىػػػػػاأخػػػػػرلاانيػػػػػ ا:ا بىلىػػػػؿ اا كذكػػػػراا ػػػػػفاا يػػػػػؾاأكزانػػػػ ا,كاطاػػػػأف  نحػػػػػكااؿىانحػػػػػكااٍقشػػػػػبىر 

ـىااسىااقبىن  ٍنألى ا.(ٔ)ا,كاحرى
اك بػػػػػػداذكػػػػػػرىـايػػػػػػألكزافاايتػػػػػػياتخػػػػػػتصا ؽايتحك ػػػػػػؿاائػػػػػػكضػػػػػػبكااطرا قػػػػػػدا  يفبػػػػػػؿاايػػػػػػالـز

اإيػػػػىااتبػػػػدوا ؽاايتػػػػياتب ػػػػرا ن ػػػػ اايفبػػػػؿاىػػػػياإدخػػػػ ؿاائػػػػ,كاػػػػفاىػػػػذهاايطرااايفبػػػػؿاايػػػػالـز
ا ػػػػػياا صػػػػػؿاايثالثػػػػػيانحػػػػػك)خيفياايقاػػػػػرا(ىػػػػػذااىاػػػػػزةااينقػػػػػؿاالػػػػػىاايفبػػػػػؿا ايفبػػػػػؿاالـز

ايفبػػػػػؿااكأخفػػػػػىااي ػػػػػح باايقاػػػػػرا,انحػػػػػكا ااتبػػػػػد ناكانػػػػػداإدخػػػػػ ؿاايياػػػػػزةاأصػػػػػ  ا بػػػػػالنا
ا:(ٕ))ألزع(ا ياقكؿاايش ار

فاصى رن ا إن  ااىبشرها اايشراأأٍلزىاىن اااااااكا  ًزان ا إف  اصي ر.ا إفاألى
اكحكيتػػػػػػواإيػػػػػػىااتبػػػػػػدواا ))كقػػػػػػداا:,كقػػػػػػ ؿا ػػػػػػ  ك وا ػػػػػػدخلتاايياػػػػػػزةاالػػػػػػىاايفبػػػػػػؿاايػػػػػػالـز

فاشػػػػػئتااايشػػػػػيبائ ألػػػػػ ا,ك ىر حتػػػػػوا,كا  اكذيػػػػػؾاقكيػػػػػؾاً ػػػػػرحى ا  شػػػػػرؾاأ بلػػػػػتي الػػػػػىا ىب لػػػػػتي
                                                           

ا.ُْٗ/ِ نظرا:شرحاا فااق ؿ:ا(ُ)
ا ياايدرسااينحكم:ا(ِ) ا.ٗ نظرا:قض   اايتبدماكايلزـك
ا.ُٔٓ/ِ نظرا:اينحكاايكا ي:ا(ّ)
ا.ُٕٕ/ِ نظرا:أكض اايا  يؾ:ا(ْ)
ا.ّٕٔ نظرا:شذكراايذىب:ا(ٓ)
ا.ُْٗ/ِ نظرا:شرحاا فااق ؿ:ا(ٔ)
ا.ُٓٔ/ِاي  تا اشىا  ىل ا نظر:ااينحكاايكا يا:ا(ٕ)
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ا,(ُ)أ رحتيػػػػو((اقلػػػػت اىػػػػياتضػػػػب ؼااػػػػ فاايفبػػػػؿاايػػػػالـز كاايث ن ػػػػ ايتبد ػػػػ اايفبػػػػؿاايػػػػالـز
اإيػػػػػػػىااتبػػػػػػدوا ك ػػػػػػذيؾاتتب ػػػػػػرا ن ػػػػػػ اايفبػػػػػػػؿا,  تب ػػػػػػراابنػػػػػػػ هاكاا تحػػػػػػكؿاايفبػػػػػػؿااػػػػػػفاالـز

كاػػػػػفاا اثلػػػػػ االػػػػػىاتضػػػػػب ؼااػػػػػ فاايفبػػػػػؿانحػػػػػكا ػػػػػرحاايانتصػػػػػرا,نقػػػػػكؿا,(ِ)كاالػػػػػوا
ا.(ّ) ٌرحتاايانتصرا,كن ـاايطفؿا,نٌكاتاايطفؿا

اائ ألػػػػػػذكػػػػػػرا ػػػػػػ  ك واطر قػػػػػػ اايتضػػػػػػب ؼا ػػػػػػياقكيػػػػػػوا:))اكقػػػػػػداكا ايشػػػػػػيباالػػػػػػىا ىٌبلػػػػػػتي
ل حتوا(( لي ا,كاى نحكااى
ااا.(ْ)

ايف اػػػػػػؿاكاايث يثػػػػػػ ايتبد ػػػػػػ اايفبػػػػػػؿ:ات ػػػػػػاىاأيػػػػػػؼااياف الػػػػػػ ا,أكا نػػػػػػ باايفبػػػػػػؿاالػػػػػػىااا
ايفبػػػػػؿاانحػػػػػكاا:أللػػػػػساايك تػػػػػبا,أل ي ػػػػػتاايك تػػػػػبا,كا شػػػػػ توا,ك ػػػػػ  رتوا, تب  ػػػػػرا ن ػػػػػ 

ا.(ٓ)ايىاتحكيواإيىااتبدواإ ؤدما
كاايرا بػػػػػػ ا:ز ػػػػػػ دةاايياػػػػػػزةاكاي ػػػػػػ فاكايتػػػػػػ با,كىػػػػػػذهاايطر قػػػػػػ اتػػػػػػؤدماإيػػػػػػىاتب  ػػػػػػرا ن ػػػػػػ ا

اايب ئبا ا.(ٔ)ايفبؿانحكاخرجا,ا تخرجا,كحضرا,ا تحضرتي
نحػػػػػكارح يػػػػػتكـاايػػػػػدارااتضػػػػػا نواابنػػػػػىا بػػػػػؿااتبػػػػػدواايخ ا ػػػػػ ا:ايتضػػػػػا فاكنبنػػػػػيا يػػػػػ اكا

ا.(ٕ)أماكً بتكـاا
اإيػػػػػػىااتبػػػػػػدوااا كذكػػػػػػراا ػػػػػػفاألنػػػػػػيايػػػػػػذيؾاانف ػػػػػػي اصػػػػػػ بتو اكقػػػػػػدا تحػػػػػػكؿاايفبػػػػػػؿاايػػػػػػالـز

ا.(ٖ)(ََََ  ب اكاشر فا بالناكاني ا)غ ضا,كأل را,ك  را,كى طا,كاف ا

                                                           

ا.آُٔ/ِ,ك نظر:اينحكاايكا ي:ٓٓ/ْايكت ب:ا(ُ)
ا.ُٓٔ/ِ,كاينحكاايكا ي:ٓٓ/ُٓ نظر:اياخصص:ا(ِ)
ا.ُٔٔ/ِ نظر:ااينحكاايكا يا:ا(ّ)
ا.ٓٓ/ْايكت ب:ا(ْ)
:ُٔٔ/ِ نظرا:اينحكاايكا ي:ا(ٓ) ا.ِٗ,كقض   اايتبدماكايلزـك
ا.ّٕ-إَ/ْ نظر:ايكت ب:(ٔ)
ا.َِْ نظرا:أ ن  اايصرؼا ياكت با   ك و:(ٕ)
ا.ٕٓ نظرا:ايص ب اايصر   ا ياايبر   :(ٖ)
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 ػػػػيا إننػػػػ انألػػػػدهااال بػػػػ ؿاايتػػػػياذكرىػػػػ اايزىػػػػ كما ػػػػيانقػػػػدهاايفبػػػػؿا)ضػػػػحؾ(اكاػػػػفااااا
ػػػػػػاا صػػػػػػؿا بػػػػػػالنا ػػػػػػحؾاا ن ػػػػػػ فا,ا الزان ىػػػػػػذااايفبػػػػػػؿاالا  قػػػػػػىاالػػػػػػىااكيكػػػػػػف ا,نحػػػػػػكاضى

احكضػػػػؾاإذاااألتػػػػواحتػػػػىا فػػػػ ضاكألػػػػ ب,ا  ػػػػؿاألػػػػ بااتبػػػػد نا,ا صػػػػؿا انحػػػػكاأضػػػػحكتى
اكألػػػػػػػػػػؿ ؾا ابنػػػػػػػػػػىاأضػػػػػػػػػػحكوا,كألػػػػػػػػػػ باأضػػػػػػػػػػحكوااهللااػػػػػػػػػػز  قػػػػػػػػػػكؿاك ػػػػػػػػػػياا(ُ)ا يتىضػػػػػػػػػػحى

ا:(ِ)كا ت
كىًتاأ اااايضِّ  عىاٍضحى ا ىٍبدو اد ن .كا اكاقتلىاا اديً ٌفا ًاااااااا  كؼي

ػػػػػاكايفبػػػػػؿاايثػػػػػ نيا)ت ػػػػػتط ؿ(اايزىػػػػػ كما بػػػػػد ا  يػػػػػذها,ككالاػػػػػواصػػػػػح  اا ىػػػػػذااايفبػػػػػؿاالزان
اا ػػػػػتن دنااايصػػػػػ ب اتػػػػػدؿاالػػػػػىاأف ا نحػػػػػكاطػػػػػ ؿاا,طػػػػػ ؿنحػػػػػكا,اأصػػػػػلوإيػػػػػىاااايفبػػػػػؿاالـز

ا,ك تبػػػػػػػدلايلا  يبػػػػػػػ انحػػػػػػػكاا ػػػػػػػتط ؿا اطػػػػػػػ ؿا,ايل ػػػػػػػؿي كذىػػػػػػػبا بػػػػػػػضاايبلاػػػػػػػ باإيػػػػػػػىاأف 
ا ا ػػػػػػتبا ييااكاي  ضػػػػػ كمااايزاخشػػػػػػرما,كن ػػػػػػباإيػػػػػى ابنػػػػػىاا ػػػػػتط ؿا ياػػػػػػ االزاػػػػػ فا

ا:(ْ) فاأ يار  ب ااارقكؿا ياا كأل بااتبد ناا,(ّ)ا ىذااايفبؿااتبد نا
دىدًتا  . دـكاكص ؿهاالىاطكؿاايٌصدكدااااااااا ٌاكقلاًتاايٌصديكدىاي أطكاصى

ا إالاا الا ػػػػػػػأتيااتبػػػػػػػد نا,كايفبػػػػػػػؿاايث يػػػػػػػثا:اقتػػػػػػػدحاا قػػػػػػػكؿاايزىػػػػػػػ كما:ىػػػػػػػذااايفبػػػػػػػؿاالـز
اػػػػػفا ا حػػػػػرؼاألػػػػػرا,كايػػػػػذماألػػػػػ با ػػػػػياكتػػػػػباايلبػػػػػ اىػػػػػكاا ػػػػػتبا ؿاىػػػػػذااايفبػػػػػؿااتبػػػػػد نا

ااينػػػػػ را, ااياػػػػػ بااػػػػػفاكادكفاحػػػػػرؼاألػػػػػراكانػػػػػوا:اقتػػػػػدحى اايػػػػػدكدا,كقػػػػػدحى اقتػػػػػدحي ا,كقػػػػػدحى
اخ لياتقد حنا ا,كقد حتي اايب فى اايقداحي اا أ فؿااي ئرا,كقدحى اا.(ٓ),كقىدحتاايب فى

                                                           

ا.ْٗٓ/َُ,كي  فاايبرب:ّْٗ-ّّٗ/ّ,كاق   ساايلب ا:اُّّ نظرا:اخت راايصح ح:(ُ)
ا.ْٗٓ:ايش اراد كاف(ِ)
ا.َّٗ/ِٗ نظرا:ت جاايبركسا:ا(ّ)
ا.َِٕ:ايش اراد كافا(ْ)
ا.ّْ/ٕ,كت جاايبركس:ٓٓ/ِ نظرا:أ  سااي الغ :(ٓ)
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ػػػػػ ا ػػػػػيااال ػػػػػتبا ؿاايلبػػػػػكمانحػػػػػكااحتػػػػػ ؿاال ػػػػػوا كايرا ػػػػػعا:احتػػػػػ ؿاألػػػػػ باىػػػػػذااايفبػػػػػؿاالزان
  يػػػػػػػػد  فا,كأكثػػػػػػػػرااشػػػػػػػػتق ق تاايفبػػػػػػػػؿاألػػػػػػػػ بتاالزاػػػػػػػػ انحػػػػػػػػكاح يػػػػػػػػتااين ق ,كا ػػػػػػػػتح ؿا

ا.(ُ)ايكالـا,كح ؿاايبالـا,كح يتااين ق 
ا:ا(ِ)كأل با ياايشبر

اآؿاا ابزااياتاااااا اال ي ا  يقط عا أألذىاٍتاااااكقداخب  اكقد.أحلتي
ا:ا(ّ)كقكؿاايفرزدؽ

اكذئًبااي كبايٌا  اارألادان اااا ص ح ًوا كان اأح ؿاالىاايدـ.اككنتي
ا

اايزىػػػػػ كماااتاػػػػػدا ػػػػػياىػػػػػذهاا  بػػػػػ ؿاالػػػػػىاايق ػػػػػ ساكاػػػػػ اكردا ػػػػػيا كايخالصػػػػػ اىػػػػػياأف 
كتػػػػػباايلبػػػػػ اكاال ػػػػػػتبا ؿاايبر ػػػػػياغ ػػػػػراق   ػػػػػػيا,كاػػػػػ اق يػػػػػوا ػػػػػػيانقػػػػػدها بتاػػػػػداالػػػػػػىا

اايق  س.ا
ا

اااااااااا

ا____________________

ا.ُّٔ,كاخت راايصح ح:ِّٓ/ّ,كايق اكسااياح ط:ِِٓ/ُ نظر:أ  سااي الغ ا:-ُ

ا.ِّد كافاطر  ا:-ِ

ا.ُٗٓد كافاايش ار:-ّ

ااااااااااااااااا

ا

ا
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اإض   اايضا راإيىاايفبؿااعاكألكداايف اؿث ن ن ا:اااااااااا

ا:ا(ُ)افاايشكاىداايتياذكرى اايزى كما يااب ركواا األ با ياقكؿاايبق د

ا  تفق اركحاكألثا فا.ا أال ااين ساىالاكنتاأك رىـاااااااركحناا  

ا:  قؾا ثن ي اايبكادماااااااكايضأفاادابةاتكر.(ِ)كاقكيو

ايبقػػػػػ دايبػػػػػ اأكلػػػػػكنياابا ؿيػػػػػىاا ػػػػػتإككػػػػػ فانقػػػػػدها رألػػػػػعا,نقػػػػػدىاايزىػػػػػ كماىػػػػػذهاا   ػػػػػ تا
ا.ا(ّ)اي راغ ثاكىيايب اغ راش ئب ااال تبا ؿا

 تطػػػػػػ  ؽاايفبػػػػػػؿااػػػػػػعاايف اػػػػػػؿااػػػػػػفاح ػػػػػػثاأالاااياشػػػػػػيكرا ػػػػػػيااثػػػػػػؿاىػػػػػػذاااال ػػػػػػتبا ؿا
اايفبػػػػػؿا ػػػػػياافايتثن ػػػػػ اكايألاػػػػػعا,احتػػػػػىاالا كػػػػػكفايلفبػػػػػؿاايكاحػػػػػدا ػػػػػ اال , لػػػػػذيؾا لتػػػػػـز

,كنألػػػػداىػػػػذاا ػػػػياقػػػػكؿاا ػػػػفااكتثن تػػػػواايبر  ػػػػ اصػػػػ ب اا  ػػػػرادا ػػػػياحػػػػ ؿاألاػػػػعاايف اػػػػؿ
ا:ا(ْ)(قٕٗٔت)اا يؾ

اايش ااأكاألاعواافًا الثنااااااااايفبؿاإذااا اأ نداردًاألىاكىا ايداكف زى

قدا يا ايلظ ىرا : ىًبداا ؿياقكى ابدااي ند,ك ىًبديكااااااااكايفبؿي

 ػػػػن داايفبػػػػؿايلظػػػػ ىراإيػػػػىاايألايػػػػكرا, ػػػػياح يػػػػ اإكا ن ػػػػباا ػػػػفاا يػػػػؾاىػػػػذااايػػػػرأماااا
كألػػػػػباتألر ػػػػػدهااػػػػػفااالاػػػػػ اتػػػػػدؿاالػػػػػىاايتثن ػػػػػ ا  كػػػػػكفاكح يػػػػػواإذااا ,اثنػػػػػىاأكاألابنػػػػػ

فبػػػػػػؿايلضػػػػػػا ئرا ػػػػػػن دااياف ػػػػػػرنااإكقػػػػػػ ـاايز ػػػػػػدكفا,, ػػػػػػندايلافػػػػػػردانحػػػػػػكا:قػػػػػػ ـاايز ػػػػػػدافاأ

                                                           
(1)

 .ْٖ:ايش اراد كاف 
(2)

 .ُِٗاياصدرانف و: 

(3)
,كاأللػػػػػػػ ايبػػػػػػػ اايبػػػػػػػرباإّْ,ُّٖ:ا ػػػػػػػيااب ركػػػػػػػوا,كاايزىػػػػػػػ كمْٓٓ نظػػػػػػػر:اايزىػػػػػػػ كماايف ل ػػػػػػػكؼاكايك تػػػػػػػبا: 
:ٓ/ّْٗ. 

(4)
 .ٕٗ/ِشرحاا فااق ؿا: 
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اال ػػػػػـاايظػػػػػ ىراا تػػػػػدأااػػػػػؤخراكايفبػػػػػؿااياتقػػػػػدـاكاػػػػػ ااتصػػػػػؿاا:أحػػػػػدىا الػػػػػىاكأليػػػػػ فا
ـها اا ػػػػػيااكضػػػػػعار ػػػػػعا ػػػػػواا ػػػػػ ػػػػػآلخػػػػػرا,كااخ ػػػػػرو  ػػػػػواا : كػػػػػكفااػػػػػ ااتصػػػػػؿا  يفبػػػػػؿاار كان

ااا ااتصؿا  يفبؿ ا.(ُ)اكا اتقدـا,كا ا بدها دؿه

 اكىػػػػػذااايتقػػػػػد راكايتأك ػػػػػػؿاايػػػػػذماذكػػػػػػرهاا ػػػػػفاا يػػػػػؾاالا شػػػػػػ راإيػػػػػىار ضػػػػػػواييػػػػػذهاايلبػػػػػػ
ألػػػػ باقػػػػداكتػػػػ با ػػػػ  ك وا, اكانيػػػػ اياؤيفػػػػ تااي ػػػػ  ق ايػػػػوا,يبػػػػ اايبػػػػرباكاايكألكدىػػػػ ا ػػػػيا
ااػػػػػفاايبػػػػػربااػػػػػفا قػػػػػكؿا:اضػػػػػر كنياقيكاػػػػػؾا,كضػػػػػر  نياكاا((ا: ػػػػػياايكتػػػػػ ب االػػػػػـاأىف 

أخػػػػػػكاؾ,ا شػػػػػػ يكااىػػػػػػذاا  يتػػػػػػ باايتػػػػػػيا ظيركنيػػػػػػ ا ػػػػػػياق يػػػػػػتا النػػػػػػ ا,ككػػػػػػأنيـاأرادكااأفا
كذكػػػػػػػرا ػػػػػػػ  ك واا(ِ)اقل لػػػػػػ ا((كىػػػػػػػيا,كاػػػػػػػ األبلػػػػػػػكاايلاؤنػػػػػػثا, ألبلػػػػػػكاايلألاػػػػػػػعااالاػػػػػػ ا

ا:ا(ّ)قكؿاايفرزدؽا

يًكٍفااد  ااأى يكهياكأياوااااااااا ىحكى ااي  ل طىاأق ًر وا.  يٌّ اكرىافا ىبصرفى
  يشػػػػػػ ىدا ػػػػػػياىػػػػػػذاااي  ػػػػػػتااتصػػػػػػ ؿاايضػػػػػػا را ػػػػػػياايفبػػػػػػؿا) بصػػػػػػرف(ااػػػػػػعاكألػػػػػػكدااا

ا, كػػػػػ فاأ ػػػػػ سات ػػػػػا  اىػػػػػذهاايلبػػػػػ ا)أكلػػػػػكنيااي راغ ػػػػػثا(ا ن ػػػػػباإيػػػػػىاايخل ػػػػػؿاأق ر ػػػػػو
ا.ااا(ْ) قداني باإي واذكراىذهاايلب اكتف  رى ا

اىػػػػػػذهاايلبػػػػػػ ااكألػػػػػػكدةا,كاأايكاضػػػػػػ ااػػػػػػفاكػػػػػػالـا ػػػػػػ  ك وااااا كييػػػػػػ اا,فاك نػػػػػػتاقل لػػػػػػ ا اف 
ااا.كيكفاالا ق ساال ي ا,شكاىداافاايقرآفا,كايشبراكاينثر

 قػػػػػػدااق(إْٓات)يـاأ ػػػػػػكاح ػػػػػػ فانكاػػػػػػا,كقػػػػػػداتػػػػػػ  عا ػػػػػػ  ك وااػػػػػػددااػػػػػػفاايبلاػػػػػػ باااا
ذكرىػػػػػػػػػ ا  ال ػػػػػػػػػا فاا كؿا) تبػػػػػػػػػ ق كفا ػػػػػػػػػ كـااالئكػػػػػػػػػ (كايث نيا)أكلػػػػػػػػػكنيااي راغ ػػػػػػػػػثا(ا

                                                           
ا.َٖ/ِ نظرا:شرحاا فااق ؿ: (1)
 .َْ/ِايكت ب: (2)
 .ْْ:ايش اراد كاف (3)
 .ُْ/ِ نظر:ايكت ب: (4)
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كاذكرىػػػػػػ ا ػػػػػػيااكضػػػػػػعاآخػػػػػػرا))ااػػػػػػفاايبػػػػػػربااػػػػػػفا,ا(ُ)اكىػػػػػػيايبػػػػػػ اضػػػػػػب ف اانػػػػػػده
يػػػػػ ااالاػػػػػ تاكتػػػػػػ با يلحقػػػػػواأيػػػػػؼاايتثن ػػػػػ اككاكاايألا اػػػػػ اكنػػػػػكفااالنػػػػػ ث,اكاياختػػػػػ راأن ا

كذكرىػػػػ اا(ِ)الػػػػىاتأن ثػػػػوا((ايتأن ػػػػثاتػػػػدؿاالػػػػىاتثن ػػػػ اايف اػػػػؿاكألابػػػػواكاػػػػ اتػػػػدؿاايتػػػػ با
ػػػػػػنيكبةاكذكػػػػػػراييػػػػػػ اشػػػػػػكاىدااأزداكاإيػػػػػػىاىب(اكن ػػػػػػ ي اإيػػػػػػىاط ػػػػػػتُٕٔا ػػػػػػفاىشػػػػػػ ـا) شى

.: لكاينىنىيا يااشتراًبااين ًخ ؿاااااأىىليا كيلييـاا(ّ)افاايشبر ا بىًذؿي

ُثمَّ َعُموا  :}(ْ) ق سااآل  اايكر ا اا(قُُّت  يزأل جا)ا,كافاايبلا باافا ق ساال ي 

وا َكثِ  اايٌر ِمْنُهمْ َوَصمُّ ااآل  االىايب اأكلكنيااي راغ ث,{ ا(ٔ).ك ق ساا فاألني(ٓ) يذه
كاااينألكلاايذ فاظلاكا{(ٕ)تب يىاااقكيوا قكؿااير كؿاذاكرانااي ي لياات  بيـكا,اا:}كأ ر 

ىذهاايبالا ااقدااد ا:) تب ق كفا  كـااالئك اايل ؿ(اكاصلىااهللاال واكآيواك لـاايكر ـا
 قكؿااايشألر  اا تشيداا فاايشألرماك ياا ا يي,(ٖ)يلف اؿا,ك يت با ياايفبؿاايا ضي

ا:(ٗ)ا  دا فاق س قكؿا

اتكيىاقت ؿاايا رق فا نف وااااااااكقداأ لا هااي بدهاكحا ـها.

ا:(َُ)قكؿاايش ارااكر ضي اايشلك  نياكاد ى ايب اش ذةاذاكرنا

                                                           
 .ُِٕ/ّ نظر:اايتذ  ؿاكايتكا ؿ:(1)
 .َِّ/ٔاياصدرانف و:(2)
 .ٖٗ-ٕٗ/ِ,ا نظرا:أكض اايا  يؾ:إّ/ِاي  تا دكفان   ا ياشرحاا فااق ؿ:(3)
 .ُٕ كرةاايا ئدة:اافااآل  ا:(4)
 .ُٓٗ/ِ نظرا:اب نياايقرآفاإارا وايلزأل جا,  ياإ ح ؽاإ راى ـا فااي  رم:(5)
 .ِٗٔ/ِ راصن ا اا ارابا: نظرا(6)
 .اّ كرةاا ن   ب:اافااآل  ا:ا (7)
 .ُِٖ نظرا:نت ئجاايفكرا يااينحكا,  ياايق  ـااي ي ليا: (8)
ا.ُٗٗ/ُ نظر:اا ا يياايشألر  ا:(9)
 .اإّ/ِاي  تايبارا فاالفظا ياشرحاا فااق ؿ:(10)
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اا أكيىايؾاذااكا   ا.أيفً تى اا ن ؾاانداايقف ااااااأكيىا

ك قػػػػػكؿا:احػػػػػذؼاايضػػػػػا ئرااياتصػػػػػل ا  يفبػػػػػؿاأ صػػػػػ ايخػػػػػركجاايضػػػػػا ئرااػػػػػفاأصػػػػػلي ا
ايػػػػػػػػػدكتكراراضػػػػػػػػػ فاا ػػػػػػػػػداايتػػػػػػػػػكابا,كقػػػػػػػػػداذكرىػػػػػػػػػ ا(ُ)يػػػػػػػػػىاايحر  ػػػػػػػػػ اإاػػػػػػػػػفااال ػػػػػػػػػا  ا

كتخلصػػػػػػػتاا,ايبػػػػػػػددا ػػػػػػػياايألالػػػػػػػ اايفبل ػػػػػػػ ا,كاػػػػػػػد ى ااػػػػػػػفاايركػػػػػػػ ـاايبر ػػػػػػػياب)تطػػػػػػػ  ؽ
اىػػػػذهاايلبػػػػ ااكألػػػػكدةا ػػػػياايقػػػػرآفاايكػػػػر ـاايكا,(ِ)ا  شػػػػ ئناا انيػػػػ اايبر  ػػػػ اشػػػػ ئنا خالصػػػػ اأف 

كا ػػػػػػػتبا ؿاايبػػػػػػػربا ك ػػػػػػػؼا,كايحػػػػػػػد ثااين ػػػػػػػكماايشػػػػػػػر ؼاكايشػػػػػػػبراايبر ػػػػػػػيا,ايكػػػػػػػر ـا
 يػػػػػػياغ ػػػػػػراشػػػػػػ ذةا,كرأماايزىػػػػػػ كماا,ك نػػػػػػتاقل لػػػػػػ افٍاا اتكػػػػػػكفايبػػػػػػ اشػػػػػػ ذةاأكاضػػػػػػب ف اكا

اا.ش ذةافار ضي اكاٌدى ايب اإيىارأما  تندا

 
                                                           

 .ُْٔ نظر:ايتكطئ :(1)
ا.ِٗٗاي حثاايلبكما,راض فاا داايتكابا: نظر:اايادخؿاإيىاالـاايلب اكان ىجا(2)
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
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 تضمين الفعل معنى فعل آخرثالثًا:

ا:(ُ),ااني اقكؿاايبق دااتراض توااددنااافاا    تاايشبر  ا يااذكراايزى كم

ا يزألياان رؾا  يض  باكأنوااااأرؽها قلبااقلتياكيي فا.اااااا

ا.(ِ)))ايفبؿا زأليا تبدلا نف واالا  ي  با((ا :ق ؿاايزى كمان قدنااىذاااي  تا

ا:ا))اايفبػػػػؿا زألػػػػيا ػػػػياىػػػػذاا اي  ػػػػتاتضػػػػافاككػػػػ فارداايبقػػػػ داالػػػػىاىػػػػذاااينقػػػػداقػػػػ ئالن
ابنػػػػػىاايفبػػػػػؿا ػػػػػد عا,كأن ػػػػػواكاػػػػػ ا صػػػػػ اأفا قػػػػػ ؿاد بػػػػػوا,كد ػػػػػعا ػػػػػوا صػػػػػ اأفا قػػػػػػ ؿا

ا:(ْ),كقكؿاايبق د(ّ)أزأل ها,كأزألىا و((

اكغـاا اراااااكاشت يتاالىااياراقبا ان ها   راه.ااااااا اايصكابي اضؿ 

قػػػػػ ؿاايزىػػػػػ كما:ا))اشػػػػػت واالا تبػػػػػدلا  ي ػػػػػ با, قػػػػػ ؿااشػػػػػت واىػػػػػذااكىػػػػػذا,ا ابنػػػػػىااشػػػػػت وا
ا:(ٔ),كقكؿاايبق د(ٓ)انيا ااآلخر((اكؿ

اااا طرؽاا رضاكا دنااافاذك با.اااااا ا افااهللا ب واافار كؿو

ا(ٕ)ق ؿاايزى كما:ا)) افاالا تبدلا نف وا, ق ؿاٌ افاالىا الفا رك ((

                                                           
ا.ِّ:ايش اراد كاف (1)
ا.ٓٓ,كاب رؾاايبق داا د   ا:َّْايزى كما يااب ركوا:(2)
ا.ّْٕايزى كما يااب ركواا د   :(3)
ا.ّٓ:يش ارااد كاف (4)
ا.ُِّايزى كما يااب ركواا د   :(5)
ا.ّٖ:ايش ارد كافا (6)
ا.ُّّاب ركو:ايزى كما يا(7)
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ا:ا(ُ)كقكؿاايبق د
اافاأكدعااياح  فا  وااااأكدعاايخكؼارحا ا ياايب كف. اإف 

ا.(ِ)لا نف وا الا ص اقكيوا:أكدعا  وااياح  فا((ق ؿاايزى كما:))أكدعىا تبد
ا:(ّ)كقكؿاايبق د

ا أفاتأذفاايدن  اأ  حتاشكارى اااكغنتااص   راك  حاا  ر.
قػػػػػػػػػػػػ ؿاايزىػػػػػػػػػػػػ كما:ا))اايفبػػػػػػػػػػػػؿا ػػػػػػػػػػػػأذفاالا تبػػػػػػػػػػػػدلا نف ػػػػػػػػػػػػواكألػػػػػػػػػػػػ باأذفا ػػػػػػػػػػػػوا,كأذفا

ا:ا(ٓ),كقكؿاايبق د(ْ)يو((
ا اكتاك و.تنضكاايح  ةاالىاشط ؾاا اي  تاااا يا  ح اايب شاافاغشو

ا.(ٔ)ق ؿاايزى كما:ا)) ق ؿانض اانواايثكباالا تبدلا بلى((
ااػػػػفاايا ػػػػ ئؿااينحك ػػػػ ا تكألػػػػداكث ػػػػرااػػػػفاا  بػػػػ ؿاتنتقػػػػؿااااا ا ػػػػأي اايتبػػػػدماكايلػػػػزـك

ػػػػافا اإيػػػػىاايتبد ػػػػ ا طر قػػػػ اايتضػػػػا فاكايتضػػػػا فا ػػػػياكتػػػػباايلبػػػػ ا:ا))ضى اػػػػفاايلػػػػزـك
ػػػػػػػان ؤها,كضػػػػػػػانتوا ػػػػػػػا نواكىػػػػػػػـاضي إ  ػػػػػػػ ها,كاػػػػػػػفااياػػػػػػػ ؿاانػػػػػػػوا,كفػػػػػػػؿايػػػػػػػوا ػػػػػػػوا,كىػػػػػػػكاضى

اياألػػػػػ زاٌضػػػػػافاايكاػػػػػ باايشػػػػػيباكتضػػػػػانواكضػػػػػانواإ ػػػػػ ها,كىػػػػػكا ػػػػػياضػػػػػانوا,ك قػػػػػ ؿا
ػػػػػػػػواابنػػػػػػػػىاح ػػػػػػػػن ن(( اكت  يػػػػػػػػواككالاي ػػػػػػػػٌافى ػػػػػػػػٌافاايق ػػػػػػػػراايا ػػػػػػػػتا,كضي ,كقػػػػػػػػ ؿاا ػػػػػػػػفا(ٕ)ضي

ػػػػػا فاايشػػػػػيباأكداػػػػػواإ ػػػػػ هاكاػػػػػ اتػػػػػكدعياايكاػػػػػ بااياتػػػػػ عا,كايا ػػػػػتاايق ػػػػػرا انظػػػػػكر:ا))ضى
ٌانو(( ا.(ٖ)كقداتضى

                                                           
ا.َُِ:ايش ارد كافا(1)
ا.ّٕٔايزى كما يااب ركوا:(2)
اَُّ:ايش ارد كافا(3)
ا.ُّٖايزى كما يااب ركو:(ْ)
ا.ِِّ:ايش ارد كافاا(ٓ)
ا.ّْٗايزى كما يااب ركو:(6)
ا.ٕٖٓ/ُأ  سااي الغ ا: (7)
ا.ِٕٓ/ُّي  فاايبرب: (8)
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 فاىػػػػػكاإشػػػػػػراباابنػػػػػىا بػػػػػؿايفبػػػػػػؿاي ب اػػػػػؿااب التػػػػػػواكار ػػػػػواايكفػػػػػكما:ا))ايتضػػػػػػاااا
ك ب ػػػػػػػ رةاأيخػػػػػػػرلا:اىػػػػػػػكاأفا حاػػػػػػػؿاايلفػػػػػػػظاابنػػػػػػػىاغ ػػػػػػػراايػػػػػػػذما  ػػػػػػػتحقوا ب ػػػػػػػراآيػػػػػػػ ا

ا.(ُ)اظ ىرة((
كايابنػػػػػػػىاايلبػػػػػػػكماكاالصػػػػػػػطالحيا شػػػػػػػ راإيػػػػػػػىاايداليػػػػػػػ اايضػػػػػػػان  اايتػػػػػػػيا حاليػػػػػػػ اااا

ايلفػػػػظاانػػػػدادخكيػػػػوا ػػػػيا ػػػػ  ؽايبػػػػكماابػػػػ فا  ػػػػدؿاالػػػػىاداليػػػػ اتختلػػػػؼااػػػػفاايداليػػػػ ا
ك ػػػػػػػذيؾا ب اػػػػػػػؿااب الػػػػػػػ اايفبػػػػػػػؿاايػػػػػػػذما حاػػػػػػػؿاايداليػػػػػػػ اا صػػػػػػػل  اكأكثػػػػػػػرااا صػػػػػػػل  

ا اإيػػػػػػىاىػػػػػػذهاايا ػػػػػػأي اكاػػػػػػنيـاا ػػػػػػفاألنػػػػػػيا قكيػػػػػػو:ا))ااالػػػػػػـاأف  الاػػػػػػ باايبر  ػػػػػػ اأشػػػػػػ رى
ايفبػػػػػؿاإذااكػػػػػ فا ابنػػػػػىا بػػػػػؿاآخػػػػػرا,ككػػػػػ فاأحػػػػػدىا ا تبػػػػػدلا حػػػػػرؼاكاآلخػػػػػرا ػػػػػأخرا

ؿا ػػػػيا ػػػػإفاايبػػػػرباتت ػػػػعا تكقػػػػعاأحػػػػداايحػػػػر  فااكقػػػػعاصػػػػ ح واإ ػػػػذانن ا ػػػػأفاىػػػػذااايفبػػػػ
ابنػػػػػىاذيػػػػػؾااآلخػػػػػرا لػػػػػذيؾاألػػػػػ باابػػػػػوا ػػػػػ يحرؼاايابتػػػػػ دااػػػػػعااػػػػػ اىػػػػػكاابنػػػػػ ها,كذيػػػػػؾا

للل ِ ُكْم ُ للل َّ َُِ للل  ٌ :ا}ا(ِ)كقكيػػواتبػػػ يىا ََ ُِ مَُِللل  ِن للل َِ لللَي ِم اُرَّ {اكأنػػػتااأُِحللللَّ َُُكلللْم َُْيلَلللَا اُصِّ
ناػػػػ اتقػػػػكؿا:ر ثػػػػتا يػػػػ اأكاابيػػػػ ايكنػػػػواياػػػػ اكػػػػ فا كأنػػػػتاالاتقػػػػكؿا:ر ثػػػػتاإيػػػػىااياػػػػرأةا,كا 

نػػػػػػػىاا  ضػػػػػػػ باككنػػػػػػػتاقػػػػػػػدااػػػػػػػد تاأ ضػػػػػػػ تاب)إيػػػػػػػى(اكقكيػػػػػػػؾااير ػػػػػػػثاىنػػػػػػػ ا ػػػػػػػيااب
شب رنااأنوا ابن ه(( ا.(ّ)أ ض تاإيىاايارأةاألئتاب)إيى(ااعااير ثا,إ ذانن اكا 

كنػػػػػصاا ػػػػػفاألنػػػػػيا ث ػػػػػتاكألػػػػػكداايتضػػػػػا فا  يلبػػػػػ اايبر  ػػػػػ اك شػػػػػرطاأفا نط ػػػػػؽاالػػػػػىا
ايفبػػػػػؿاايػػػػػذما حاػػػػػؿاداليػػػػػ اايفبػػػػػؿااآلخػػػػػرااػػػػػ ا نط ػػػػػؽاالػػػػػىاايفبػػػػػؿاصػػػػػ حباايداليػػػػػ ا

ػػػػػػػانكفاآّٖن ػػػػػػػباإيػػػػػػػىاايزاخشػػػػػػػرما)تاياركز ػػػػػػػ ا,كا ق(:ا))اػػػػػػػفاشػػػػػػػأنيـاأن يػػػػػػػـا ضِّ

                                                           
ا.ِٔٔايكل  ت: (1)
ا .ُٕٖ كرةااي قرةا:اآل  ا:  (2)
ا.َّٕ/ِايخص ئص:ا(3)
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ايفبػػػػػؿاابنػػػػػىا بػػػػػؿاآخػػػػػرا  ألركنػػػػػوااألػػػػػراها,ك  ػػػػػتبالكنواا ػػػػػتبا يوااػػػػػعاإرادةاابنػػػػػىا
ا.(ُ)ايفبؿااياتضاف((

كايبػػػػرضااػػػػفاايتضػػػػا فاإاطػػػػ بااألاػػػػكعاابن ػػػػ فا,كذيػػػػؾاأقػػػػكلااػػػػفاإاطػػػػ باابنػػػػىاا
اياركز ػػػػ ا يػػػػكا ػػػػياابنػػػػ ها  يداليػػػػ اايألد ػػػػدةاايتػػػػياتضػػػػاني اايفبػػػػؿاالاتحػػػػذؼاايداليػػػػ ا

ايحق قػػػػػػػيااػػػػػػػعاحػػػػػػػذؼاحػػػػػػػ ؿااػػػػػػػأخكذااػػػػػػػفاايفبػػػػػػػؿااآلخػػػػػػػرا ابكنػػػػػػػ اايقر نػػػػػػػ اايلفظ ػػػػػػػ ا
ا.(ِ) ابنى)ا قلباكف واالىاكذاا(ن دان االىاكذاا

اإُٔكقػػػػػػػػ ؿاا ػػػػػػػػفاىشػػػػػػػػ ـا)تا ق(:ا))ايتضػػػػػػػػا فاقػػػػػػػػدا يشػػػػػػػػر كفايفظنػػػػػػػػ اابنػػػػػػػػىايفػػػػػػػػظو
ػػػػػؤدلاكلاتػػػػػ فا كاػػػػػوا,ك  ػػػػػاىاذيػػػػػؾاتضػػػػػا ن نا,ك  ئدتػػػػػواأفاتػػػػػؤدماكلاػػػػػ ااي   بطكنػػػػػواحي

ِ ي َ :}ا(ّ)كذكػػػراقكيػػػواتبػػػ يىا ُُْم َّ ُ َعلِللليٌم ِ للل  َُّ لللُروُِ َو ََ لَلللْ  ُيْك َِ لُلللوا ِملللْ  َلْيلللْر  َُ َْ {ااَوَمللل  َي
ػػػػػػػػاِّفاابنػػػػػػػػىاتيحراػػػػػػػػكه(( (:ا))ايتضػػػػػػػػا فاأفااُّّٗ,اكقػػػػػػػػ ؿاا ػػػػػػػػفاا شػػػػػػػػكرا)ت(ْ)اضي

اآخػػػػػػػراك شػػػػػػػ راإيػػػػػػػىاايابنػػػػػػػىا  ضػػػػػػػافاايفبػػػػػػػؿاأكاايكصػػػػػػػؼاابنػػػػػػػىا بػػػػػػػؿاأكاكصػػػػػػػؼو
اياضػػػػػػػػػافا ػػػػػػػػػذكرااػػػػػػػػػ اىػػػػػػػػػكااػػػػػػػػػفااتبلق تػػػػػػػػػوااػػػػػػػػػفاحػػػػػػػػػرؼا  حصػػػػػػػػػؿا ػػػػػػػػػياايألالػػػػػػػػػ ا

,كذكػػػػػرهاايػػػػػدكتكرا  ضػػػػػؿااي ػػػػػ ارائيا قكيػػػػػوا:ا))إشػػػػػرابايفػػػػػظاابنػػػػػىايفػػػػػظا(ٓ)ابن ػػػػػ ف((
اػػػػػػػػ ااػػػػػػػػؤدلاكلاتػػػػػػػػ فاكق ػػػػػػػػؿاايتضػػػػػػػػا فاأفا  بطكنػػػػػػػػواحكاػػػػػػػػواك  ئدتػػػػػػػػواأفاتػػػػػػػػؤدماكل

ك الحػػػػػظاابػػػػػواابنػػػػػىا بػػػػػؿاآخػػػػػرا ن  ػػػػػ واك ػػػػػدؿااتقصػػػػػدا لفػػػػػظا بػػػػػؿاابنػػػػػ هاايحق قػػػػػي
 .(ٔ)اال وا ذكراشيباافااتبلق تو((

                                                           
ا.ُِْ/ُا ش  هاكاينظ ئرا يااينحك:ا(1)
ا.ُِْ/ُ نظر:اا ش  هاكاينظ ئرا:ا(ِ)
ا.ُُٓ كرةاآؿااارافا:اآل  اا(ّ)
ا.ِْٖ/ُا ش  هاكاينظ ئر:ا(ْ)
ا.ٔٔ/ُايتحر راكايتنك ر: (5)
ا.ُُ/ّاب نيااينحك: (6)
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ك بػػػػداذكػػػػرااػػػػ اق يػػػػواايبلاػػػػ بايػػػػـانألػػػػدااػػػػفار ػػػػضاايتضػػػػا فا ػػػػياايلبػػػػ ا ػػػػؿاكػػػػؿااااا
ا قػػػػكاؿاتشػػػػ راإيػػػػىاكألػػػػكداايتضػػػػا فاكايبػػػػرضاانػػػػواز ػػػػ دةاايابنػػػػىا ػػػػياايلفػػػػظاكيكػػػػفا
االخػػػػتالؼا ػػػػياأقػػػػكاؿاايبلاػػػػ با اػػػػنيـااػػػػفاذكػػػػراايتضػػػػا فا ػػػػياا يفػػػػ ظاكىػػػػذاا بنػػػػىا

ا  ػػػػػػػا با ػػػػػػيااال ػػػػػػـاكايفبػػػػػػؿاكايحػػػػػػرؼاك بضػػػػػػيـاخػػػػػػصاايتضػػػػػػا فا    بػػػػػػ ؿادكفا
اكايحركؼا.

كايداليػػػػػػػػػ اايابألا ػػػػػػػػػ ايأليفػػػػػػػػػ ظاايتػػػػػػػػػياذكرىػػػػػػػػػ اايزىػػػػػػػػػ كماتشػػػػػػػػػ راإيػػػػػػػػػىاتضػػػػػػػػػا فاااااا
دالالتاأ بػػػػػػ ؿاأيخػػػػػػرلاكانيػػػػػػ اايفبػػػػػػؿا) يزألػػػػػػي(اكىػػػػػػكااػػػػػػفاأيفػػػػػػ ظاايقػػػػػػرآفاكألػػػػػػ با ػػػػػػيا

لل :}(ُ)قكيػػواتبػػ يىا َِْ لللِِ  مِنَّ َُْ ْحللِر َُِ ْ َ ُلللوا ِمللْ   ِِللم ا َُُْْلللَب  ُكللْم اَُّللِيز ُيْيِلللم َُُكللْم ا ُ  َر ُّ

للل  للَح     ُثلللمَّ ُيَ ُِّلللُ  َ ْيَنللل ُ  :}(ِ){,كقكيػػواتبػػ يىااَكلل َ  ِ ُكلللْم َرِحيم  ََ َ ُيْيِللللم  َُّ اأََُلللْم َ لللَر أَ َّ 
اابنػػػػػىا ألػػػػػرماأما يألػػػػػرمايكػػػػػـاايفيلػػػػػؾ ,كق ػػػػػؿا(ّ){,  يفبػػػػػؿا ػػػػػيااآل ػػػػػ اا كيػػػػػىاتضػػػػػاف 

اابنػػػػىا  ػػػػكؽا ػػػػكقن ا ط ئنػػػػ  اابنػػػػىا  ػػػػكؽاأما(ْ)اتضػػػػاف  ,ك ػػػػيااآل ػػػػ اايث ن ػػػػ اتضػػػػاف 
ا(ٓ) كؽا ح  ن اإيىاح ثا ر دهاأما 
االػػػػىاايراػػػػيا  يشػػػػيباا))ايػػػػزابا:كقػػػػ ؿاا ػػػػفا ػػػػ رساااا كايألػػػػ ـاكايحػػػػرؼاايابتػػػػؿا ػػػػدؿ 

كت ػػػػػ  رهااػػػػػفاغ ػػػػػػراحػػػػػ سا,ك قػػػػػ ؿاأزألػػػػػػتااي قػػػػػرةاكيػػػػػدى اإذاا ػػػػػػ قتوا,كايػػػػػر  اتيزألػػػػػػيا
ػػػػػػكقن ار  قنػػػػػ ا, أٌاػػػػػػ اايايزألػػػػػػيا,  يشػػػػػػيباايقل ػػػػػؿ,اكىػػػػػػكااػػػػػػفاق ػػػػػػ سا اي  ػػػػػح با:ت ػػػػػػكقوا ى

ا.ا(ٔ)ااي  باأما يد عا واايكقت((

                                                           
ا.ٔٔ كرةاا  راب:ااآل  ا:ا(1)
ا.ّْ كرةااينكرا:افااآل  اا (2)
ا.ِٖٖ,كايتف  رااياب فا,احاداىك دم:َُٓ/ٔ نظراايت   فا ياتف  راايقرآف: (3)
ا.ُٖٓ/ُٓ نظرا:ايتحر راكايتنك را:(4)
ا.َِٔ/ُٖ.كايتحر راكايتنك ر:ْْٓ/ٕ نظرا:ايت   فا ياتف  راايقرآف:ا (5)
ا.ْٖ/ّابألـااق   ساايلب ا:ا (6)
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 اأما ػػػػد بي اك  ػػػػػكقي ا ػػػػػكقن ار  قنػػػػػ اكاػػػػػفاك قػػػػ ؿ:اايرااػػػػػيا يزألػػػػػياايا شػػػػػ  اك زأٌل يػػػػػااا
ا.(ُ)اياأل زااير  اتيزأليااي ح با

اافادين  ؾا  ي الغا(ِ)كق ؿاافاايرألز ا.:اتىزج 
اايشػػػػػيباإزألػػػػػ بناأمادا بػػػػػتا قل لػػػػػوا,ك قػػػػػ ؿازأل ػػػػػتاايشػػػػػيباتزأل ػػػػػ اإذاا ك قػػػػػ ؿاأزأل ػػػػػتي

ا.(ّ)د بتويا ر ؽوا
ادالالتااختلفػػػػ اكانيػػػػػ اداليػػػػػ اايفبػػػػػؿا ػػػػد عا كح ػػػػػبااػػػػػ األػػػػػ با  يفبػػػػؿا زألػػػػػىاتضػػػػػاف 

اايفبػػػػػؿاإذااتضػػػػػافاابنػػػػػىا بػػػػػؿاآخػػػػػرا ألػػػػػرماال ػػػػػوااػػػػػ ا ألػػػػػرما  ػػػػػياآراباايبلاػػػػػ باأف 
االىاايفبؿاا صلي.

كايلفػػػػػظاايثػػػػػ نياايػػػػػذماذكػػػػػرهاايزىػػػػػ كما)اشػػػػػت و(اقػػػػػ ؿاا ػػػػػفا ػػػػػ رس:ا))ايشػػػػػ فاكاي ػػػػػ بااا
االػػػػػىاتشػػػػػ  واايشػػػػػيباكتشػػػػػ كيلوايكننػػػػػ اككصػػػػػفن ا,كاشػػػػػت وا ا ػػػػػدؿي اكاحػػػػػدو كاييػػػػػ بااػػػػػفاأصػػػػػؿو

,ك قػػػػػػ ؿااشػػػػػػت واايشػػػػػػيبياايشػػػػػػيبىاأماا ثلػػػػػػوا,ك قػػػػػػ ؿا:أشػػػػػػ وا(ْ)الا((ا اػػػػػػرافاإذااأيشػػػػػػك
ا,ك ػػػػأتياىػػػػذاا ا كػػػػذاا,كشػػػػ  يتاالػػػػىاايقػػػػـك اأاػػػػويا,كأشػػػػ يتا الننػػػػ ا,كتشػػػػ  وا ػػػػالفه ايرألػػػػؿي
ايفبػػػػؿااتضػػػػانن اابنػػػػىاايفبػػػػؿاايتػػػػ سا,ك قػػػػ ؿا:اشػػػػت وا ب ػػػػرها,ك قػػػػ ؿا:شيػػػػ  وىاال ػػػػواأما

ا.اا(ٓ)خلطىاا ارا,كق ؿاشى  يتاىذاا يذاا
ػػػػػػ  يىويا ػػػػػػوا,أمااثلػػػػػػوا,كشػػػػػػ  وىاال ػػػػػػًواا اػػػػػػراأمايى   ػػػػػػوياال ػػػػػػواااا ك قػػػػػػ ؿاشى

,ااك ػػػػػػذيؾا(ٔ)
نألػػػػػػػداايفبػػػػػػػؿا)اشت و(تضػػػػػػػافادالالتاأ بػػػػػػػ ؿاأيخػػػػػػػرلااثػػػػػػػؿا)ايتػػػػػػػ س(اكايفبػػػػػػػؿاايثػػػػػػػ نيا
 ػػػػػػأتيااتبػػػػػػد ن ا حػػػػػػرؼاايألػػػػػػر,ا  قػػػػػػ ؿا:ايتػػػػػػ سا ػػػػػػياأاػػػػػػرها,ك قػػػػػػ ؿا:ايتػػػػػػ سا ػػػػػػي,اكقػػػػػػدا

بػػػػػػد ن ا حػػػػػػرؼاايألػػػػػػراكاػػػػػػ ا ػػػػػػيا تضػػػػػػافاابنػػػػػػىاايفبػػػػػػؿااخػػػػػػتلطاكىػػػػػػذااايفبػػػػػػؿا ػػػػػػأتياات

                                                           
ا.َُْ/ُأ  سااي الغ ا:ا(1)
ا.َُْ/ُأل با يااياصدرااي   ؽا دكفان   :ا (2)
ا.ّٓٓ/ُْ نظر:اي  فاايبرب:ا (3)
ا.ِّْ/ّاق   ساايلب ا:ا (4)
ا.َّٓ/ُّ نظرا:ي  فاايبرب:ا (5)
ا.اَِْ-َِِ/ُّ نظرا:اياصدرانف وا:ا (6)
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لللل  ََُصلللل ِ  ُوَ  :}ا(ُ)قكيػػػػواتبػػػػ يىا للللْم َيُِللللَب َلَيْيَنلللل ُ ْم ِ َ ْلللللِيِهْم َومِنَّ ِْ َُ  ِ َْ {ا,اَملللل  اْلللللَ لَ
َْ ِ ِ  َنَ  ُت األَْرِض :}ا(ِ)كقكيواتب يىا ا{.َِ ْلَ لَ

كىػػػػػػذهاا  بػػػػػػ ؿاايتػػػػػػياتضػػػػػػاني اايفبػػػػػػؿا)اشػػػػػػت وا(اتتبػػػػػػدلا حػػػػػػرؼاايألػػػػػػر,اكىػػػػػػذاااػػػػػػ ا
اىداايتػػػػػياذكرن ىػػػػػ ا,كايػػػػػذما ألػػػػػرماالػػػػػىاىػػػػػذهاا  بػػػػػ ؿا ألػػػػػرماالػػػػػىاتيشػػػػػ رايػػػػػواايشػػػػػكا

ا ا.ايفبؿاا صلياافاتبدماكيزـك

ػػػػػػػ االػػػػػػػ يـا االػػػػػػػىاقكاػػػػػػػوا,إذااصػػػػػػػ رااي  ركن كايلفػػػػػػػظاايث يػػػػػػػث) افا(ا قػػػػػػػ ؿ:ا ياػػػػػػػفا ػػػػػػػالفه
ػػػػػػفااهللاا ن ػػػػػػ فا:ك قػػػػػػ ؿا: ػػػػػػ افا أصػػػػػػح  ؾاكشػػػػػػ ئـا يػػػػػػـا,أماخػػػػػػذا يػػػػػػـا ,كق ػػػػػػؿا: ىاى

ا ػػػػػواأم ػػػػػفى ا,ك قػػػػػ ؿا:ا اى اا ا ننػػػػػ اكشػػػػػا الن ذىػػػػػػبا ػػػػػواذاتااي اػػػػػ فا,ك قػػػػػ ؿاتىػػػػػ ا فا ػػػػػػالفه
ا.(ّ)إذااا تا

نػػػػػػوااهلل ا رأ ػػػػػػواأمات ػػػػػػػرؾا ػػػػػػوا,ك قػػػػػػػ ؿا: ىا  اايفبػػػػػػػؿا(ْ)ك قػػػػػػ ؿا:تىػػػػػػػ ا فى ,ك ػػػػػػػذيؾا ت ػػػػػػ فاأف 
اانيػػػػ اابنػػػػىاايفبػػػػؿا) ػػػػ رؾ(اكىػػػػذااايفبػػػػؿا ػػػػأتيااتبػػػػد ن ا حػػػػرؼا )ى اػػػػف(اتضػػػػافاابػػػػ فو

كػػػػػػتا ػػػػػػواأماًتانػػػػػػتاكاػػػػػػفادكفاحػػػػػػرؼا,نحػػػػػػكا: ػػػػػػ رؾااهللاايشػػػػػػيبا,ك ػػػػػػ رؾا  ػػػػػػوا,كتى ر ا
ا(ٓ) و

ااد ػػػػػػدةاكانيػػػػػػ ا كايفبػػػػػػؿ:)أكدع(اكألػػػػػػ باىػػػػػػذااايفبػػػػػػؿا صػػػػػػ نااختلفػػػػػػ اك تضػػػػػػافاابػػػػػػ فو
َب َوَم  َ لَ  :ا}(ٔ)ترؾاكا ا ياقكيواتب يىا َعَب َر ُّ ا.{اأماترؾااَم  َو َّ

ا

                                                           
ا.ُْٔ كرةاا نب ـا:افااآل  ا:ا(1)
ا.ْٓ كرةاايكيؼا:افااآل  ا:ا(2)
ا.ّْٔ-ْٗٓ/ُّكي  فاايبرب:,ُّٗ/ِ نظر:اأ  سااي الغ ا:ا (3)
ا.ْْٕ,كابألـاا  ب ؿااياتبد  ا حرؼ:َّٓ-َِّ/ّٔ نظرا:ت جاايبركس: (4)
ا.ّٓٗ/َُ نظر:اي  فاايبرب:اا (5)
ا.ّ كرةاايضحىا:اآل  ا:ا (6)
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ا:(ُ)كقكؿاايفرزدؽ

. اأكااأللؼي ازا فا  اا فااركافايـا دعاااافاايا ؿاإاٌلااي حته اكاضِّ

ا الننػػػػػ اشػػػػػ ئن ا,أماحػػػػػكؿاايكد بػػػػػ اإيػػػػػىاغ ػػػػػرهك قػػػػػ ؿا:أكدعا ,كألػػػػػ با ػػػػػياقػػػػػكؿا(ِ) ػػػػػالفه
اايشك احفًا(ّ)ايش ار ـىاغ رى اااافاايايطبا ًتاايلح  ااىالسو ٌدعيا   اراًساكيؿ  ا:ا يكى

دىعىااهللايػػػػػػػوا,أماالاألبلػػػػػػػوا ػػػػػػػياداػػػػػػػ وا,كق ػػػػػػػؿا:أكدعاايثػػػػػػػكبا أما يقلػػػػػػػدِّى ا,كق ػػػػػػػؿاالاكى
اايثػػػػػػكبا ػػػػػػ يثكباكق ػػػػػػؿا:كداػػػػػػ اايثػػػػػػكبا ػػػػػػياصػػػػػػ كانو,ا يػػػػػػذااأماصػػػػػػ نوا,ككداػػػػػػتي تي

ايفبػػػػػؿا ػػػػػدؿاالػػػػػىاايتػػػػػرؾاكايتخل ػػػػػ ا  يػػػػػذماألػػػػػ با ػػػػػياايابػػػػػ ألـا يشػػػػػ راإيػػػػػىاتضػػػػػا فا
ىػػػػذااايفبػػػػػؿاابػػػػػ فا  بػػػػ ؿاتتبػػػػػدلا نف ػػػػػي اك حػػػػرؼاايألػػػػػراكايػػػػػذما ألػػػػرماالػػػػػىاىػػػػػذها

اا  ب ؿا ألرماالىاايفبؿا)أكدع(.ا

اكايفبػػػػػؿاايخػػػػػ اسا)نضػػػػػ (اكذكػػػػػراايخل ػػػػػؿاىػػػػػذااايفبػػػػػؿاكا ػػػػػتبا يوا ػػػػػياايبر  ػػػػػ ا, ق ػػػػػؿ
نضػػػػػػػ اايًحٌنػػػػػػػ بااػػػػػػػفاايلح ػػػػػػػ اإذااذىػػػػػػػبايكنػػػػػػػوا,كنضػػػػػػػ اايثػػػػػػػكبااػػػػػػػفانف ػػػػػػػواإذااأيقػػػػػػػ ها

ا:(ْ),كنضتاايارأةاثك ي اافانف ي ا,كاني اقكؿاايش ار

اث   ي ااايدلااي تراإالاي   اايايتفضؿ. ا ألثتاكقدانض تاينـك

ا

,كقػػػػػ ؿاا ػػػػػفا ػػػػػ رسا:ا))اينػػػػػكفاكايضػػػػػ دا(ُ)ك قػػػػػ ؿا:انضػػػػػ تواأماا ػػػػػتخرألتوااػػػػػفاغاػػػػػده
ؿاأصػػػػػؿاصػػػػػح  ا ػػػػػدؿاالػػػػػىا ػػػػػرماايشػػػػػيباكتألر ػػػػػدهاكانػػػػػواكايضػػػػػ داكايحػػػػػرؼاايابتػػػػػ

                                                           
أُُد كافاايفرزدؽ:ا(1)
ا.آِّ/ِ,كأ  سااي الغ ا:ٔٗ/ٔ,كاق   ساايلب ا:اِِْ-ِِّ/ِ نظرا:ايب فا:ا (2)
ا.ّٖٓ-َّٖ/ٖدكفاان   ا نظرا:اي  فاايبرب:افااي  تااا (3)
آُُد كافااارئاايق سا:ا (4)
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اثك ياأماأيق توا(( ا.(ِ)نض اايفرساايخ ؿا,كنض ااي  ؼاافاغادها,كنضكتي

 يػػػػػػذااايفبػػػػػػؿاااتضػػػػػػافاابنػػػػػػىاايفبػػػػػػؿ)اأيقػػػػػػى(اكايفبػػػػػػؿاايثػػػػػػ نيا تبػػػػػػدلا بلػػػػػػى,اكىػػػػػػذاا
ا ألرماالىاايفبؿانض ا؛ ن واتضافاابن ه.ا

اايكا اأفاخالص  ا  ي  ا: تض  ااف اأن ي  اايدالي  ايتضا ف ااينحك   اتنقؿااايظكاىر ايتي
انت جاااايفبؿاافاح ي  اايابنىاىك اكايابنىا؛ ف  اأخرلا,افاح ثاايباؿ إيىاح ي 

ايباؿا,كايزى كما نقدهاييذهاا  ب ؿا بتاداالىاأصؿادالي اايفبؿااياركز  اكالا نظرا
دخكيوااإيىااي   ؽاايذما أتيا  واايفبؿاكايابنىاايضانياايذما تكيدا ياايفبؿااند

  ىذاااي   ؽاايلبكم.
 
 
 
 
 
 

                          
 

 حذف جواب الشرطرابًعا:                             
 (3) ,اكافاا    تاايتيانقدى ااقكؿاايبق دالىاحذؼاألكاباايشرطاايزى كمااترضا

                                                                                                                                                                      
ا.ُٖ/ٕ نظرا:ايب فا:ا (1)
ا.ِّٗ/ُٓ,كي  فاايبربأّْ/ٓاق   ساايلب ا:ا (2)
ا
 .ُٕٔ:ايش اراد كاف (3)
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  الات تبداانيا إنؾاراألعهاااااااتىات تبداانيا صفق اخ  ر
))ايبقػػػػػ دا ػػػػػياىػػػػػذاااي  ػػػػػتاحػػػػػذؼاألػػػػػكاباايشػػػػػرطا,كالا ألػػػػػكزاحذ ػػػػػواقػػػػػ ؿاايزىػػػػػ كما:ا

اا كيىاأفا قكؿا:اتىاا تبدتااني(( اايفبؿاا ض  ن,ا ك فى  (1)إالاإذااك فى
ا:ا(ِ)كذكراقكؿاأحاداشكقيا

اكايضحىاآ  ب اإذاا ك رااااااااكايشاسي  يؾاآايكفاكاييالؿي
اايشػػػػػػػرطاإذ ػػػػػػذؼاألػػػػػػػزاؤهاقػػػػػػ ؿاايزىػػػػػػ كما:ا))يػػػػػػػـاا تح ػػػػػػفاقكيػػػػػػػوا:إذاا ك ػػػػػػرا, ػػػػػػإف  ااحي

 (4) ,اكقكؿاايرص  ي(ّ)أل با ياص ب اايا ضي((ا
رٌا ا ياايكرلااااااا ير ؾاإذاا لق ؾاكألوا تىاحي  كأص دىااأثكًرااياك ـر

 (5)(ق ؿاايزى كما:ا))ايصكابا ياىذاااي  تا:إذااالق ؾا(
كايػػػػذماذكػػػػرهاايزىػػػػ كما رألػػػػعاإيػػػػىارأمااػػػػددااػػػػفاايبلاػػػػ با,اكالا رألػػػػعاإيػػػػىاا ألاػػػػ عا

اال ػػػػػواا,ايحػػػػػذؼااا ػػػػػياىػػػػػذ  ػػػػػذيكرا ػػػػػياحػػػػػذؼاألػػػػػكاباايشػػػػػرطاشػػػػػركط,اانيػػػػػ ا:إذاادؿ 
ا ػػػػػياايكػػػػػالـااياتقػػػػػدـا,كااآلخػػػػػرا: ألػػػػػباأفا كػػػػػكفا بػػػػػؿاايشػػػػػرطاا ضػػػػػ  نايفظػػػػػ ن,  دي ػػػػػؿه

 بػػػػػؿااضػػػػػ رعاا ػػػػػ كؽا لػػػػػـانحػػػػػكا:أنػػػػػتاظػػػػػ يـاإفا بلػػػػػتا, حػػػػػذؼاألػػػػػكاباايشػػػػػرطاااو
 .(6)يدالي ا)أنتاظ يـ(اكىذااكث را يااال تبا ؿ

                                                           
 .ُّْايزى كما يااب ركو:(1)
ا.َِايشكق  ت: (2)
ا.ُّٕ,كاايزى كما يااب ركو:ّٖٓ/ٓاألل ايب اايبرب:(3)
ا.ّٔ:ايش ارد كافا (4)
 .ّٖٗ,كايزى كماايش ار:ُٔٔايزى كما يااب ركو:(5)
(6)

 .ِّٔايذىب:ا,كشرحاشذكرَُٖٗاِْ/ْ نظر:اشرحاا فااق ؿ,ا ي باايد فا فااق ؿ: 
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اايتيا ألاااا ااياكاضع اىكااف اتقدـ اا  اايداؿاال و اك ف اإف احذؼاايألكاب: با  ي 
ا,كايألكابا ياىذاااياكضعااحذكؼاكألك ن ا,كالا اإفاقاتى ألكابا ياايابنىانحكاأقـك

ااا.(ُ) اكفاألبؿااياتقدـاىكاايألكاباكن باىذااايرأماإيىااي صر  فا
ناػػػػػ ا ألػػػػػكزااا ا ػػػػػيا بػػػػػؿاايشػػػػػرطاكا  كالا ألػػػػػكزاحػػػػػذؼاألػػػػػكاباايشػػػػػرطاإذااظيػػػػػراايألػػػػػـز

ـىاااػػػػػػركاحػػػػػػذؼاايألػػػػػػكا از ػػػػػػدهاإفاقػػػػػػ  ا,نحػػػػػػكا قػػػػػػـك با,إذاايػػػػػػـا ظيػػػػػػراايألػػػػػػـز
,اكيػػػػػػـاا(ِ)

حػػػػػػذؼاألػػػػػػكاباايشػػػػػػرطا, ػػػػػػ يا ردا ألبػػػػػػؿاألػػػػػػكاباايشػػػػػػرطاىػػػػػػكاالػػػػػػىا تفػػػػػػؽاايبلاػػػػػػ با
ا.(ّ)اياتقدـاك ر ضاتقد رها

انحكا:أنتااألٌكزىاكا ايكك  كفاحذؼاألكاباايشرطا  الخت  راإذااك فا بؿاايشرطاا تق الن
,اكافاايشكاىداايشبر  اايتياحيذؼا  ي اا(ْ)ظ يـاإفاتفبؿا,كخ يؼاىذااايرأماايفرابا

ا بؿاايشرطااض ران اقكؿاايش ار  : (5)ايألكابا,كك فى
ٌ يا ـيارى ل كـا  يكتكيـاااااااااااي ىبل اقداض قتااى ا  تياكا عيايىئفاتىؾي  أف 

 (6) فياىذاااي  تاحيذؼاألكاباايشرطا,كايفبؿااض رعا,كيـا   ؽابا)يـ(
اكاضػػػػػحن ايلػػػػػرداالػػػػػىانقػػػػػداايزىػػػػػ كمايخصػػػػػكاوا, يػػػػػكا  يػػػػػذاااي  ػػػػػتاكغ ػػػػػرها بػػػػػداديػػػػػ الن
 بتاػػػػػػػػداالػػػػػػػػىارأمااػػػػػػػػفا ػػػػػػػػر ضاايحػػػػػػػػذؼاإالا شػػػػػػػػرطااألػػػػػػػػيباايفبػػػػػػػػؿاا ضػػػػػػػػ ن ا,أكا

ايألػػػػػكاباكايفبػػػػػؿااضػػػػػ رعااضػػػػػ ران اا ػػػػػ كقن ا) لػػػػػـا(,كيكػػػػػفا كألػػػػػدااػػػػػفا أل ػػػػػزاحػػػػػذؼا
 .كا اذكرن ااعاايشكاىد,ا يذاااينقدا  وانظر

                 
                                                           

(1)
 .ُُْ/ِ نظر:اشرحاايتصر  االىاايتكض  ,اخ يداا زىرم: 

(2)
 .ِٓٔ نظرا:ايتكطئ : 

(3)
 .ُِْ/ِايتكض  :,كشرحاايتصر  االىأٔ/ِ نظر:اياقتضب: 

(4)
 .ِْٔ/ِ,كايياع:ُٕٖٗ/ْ نظرا:ارتش ؼاايضرب: 

(5)
 .ِْٔ/ِ,كايياع:ُٕٖٗ/ْدكفان   ا يا:ارتش ؼاايضرب:افااي  تا 

(6)
 .ُٕٖٗ/ْ نظر:ااياصدرانف و: 
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االفصل بين فعل التعجب ومعمولهخامًسا:           

ا:ا(ُ)افاا    تاايتياذكرى اايزى كما ياىذهاايا أي اقكؿاايرص  ي

اا اأ يىا ؤلاااااانألكاناكاخل لي  ا أألكازاايدألىايـاتزؿات رما.ا أ يجا يااير 

ا.(ِ)اؿا  فا بؿاايتبألباكاباكيواق  حن  رلاايزى كماايفص

ا نظر  ااا اكث ق  ااالق  اايفصؿا  فا بؿاايتبألباكاباكيوا يااينحكاايبر يايي  إف 
ا اايب اؿ, ا قد اايبكااؿ اايبلا ب اإق ـ اقكم اا اؿ اضب ؼكايى اايقكماا,ا اؿ   يب اؿ

ك بؿاا,الا باؿا يااياتقدـاكايب اؿاايضب ؼا,أخر باؿا يااياباكؿااياتقدـاكايات
اغ را اا ضو ) ا)أٍ بىؿى اص ب  االى اايتبألب ا,ك بؿ اايضب ف  اايبكااؿ ااف ايتبألب

ا.ا(ّ)اتصرؼا,ياش  يتواايحركؼاكىياغ رااتصر  ا

ا:ايا ػػػػرداقػػػػ ؿا كث ػػػػرااػػػػفاايبلاػػػػ با ػػػػر ضاايفصػػػػؿا ػػػػ فا بػػػػؿاايتبألػػػػباكاباكيػػػػوا, اا
ز ػػػػػػدا,كاػػػػػػ اااز ػػػػػػدناالا ألػػػػػػكزاايقػػػػػػكؿ:ااػػػػػػ اأح ػػػػػػفاانػػػػػػدؾا)) اكألػػػػػػواى ,كاػػػػػػ اأح ػػػػػػفااي ػػػػػػـك

اطر قػػػػػػ اكاحػػػػػػدةا؛أح ػػػػػػفاأاػػػػػػساثػػػػػػكباز ػػػػػػدا اىػػػػػػذااايفبػػػػػػؿاياػػػػػػ ايػػػػػػـا تصػػػػػػرؼايػػػػػػـز  ف 
 ػػػػالا ألػػػػكزاايقػػػػكؿا:اػػػػ اا,,كاا ػػػػفااي ػػػػراجاانػػػػدهاايفصػػػػؿاق ػػػػ  (ْ)ا((كصػػػػ راك   ػػػػا ب

الا با ػػػػياشػػػػرحاايافصػػػػؿاقػػػػكؿاصػػػ حباايكتػػػػ ب))ألػػػػ كا,(ٓ)اا:اػػػ اأح ػػػػفاانػػػػدؾاز ػػػػدنا
أكاتػػػػأخ را,كالا صػػػػؿا, ػػػػالا قػػػػ ؿا:ا ػػػػدىااهللااػػػػ اا يتصػػػػرؼا ػػػػياألالػػػػ اايتبألػػػػبا تقػػػػد ـ

                                                           
 .اّّ:ايش ارد كافاا(1)
 .آُٔ: يااب ركوا:اايزى كماا نظر (2)
 .اِِٖ/ْالىاايك    ا:,كشرحاايرضيااُِْ/ْ:شرحاايافصؿايلزاخشرما:ا نظر (3)
 .ُٖٕ/ْ نظرا:اياقتضبا:ا(4)
 .َُٔ/ُ نظرا:االصكؿا يااينحكا: (5)
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ىػػػػػذاا,اكاا(ُ)((اأح ػػػػػف,اكالا:اػػػػػ اا ػػػػػدىاهللااػػػػػ اأح ػػػػػفا,كالا:اػػػػػ اأح ػػػػػفا ػػػػػياايػػػػػداراز ػػػػػدنا
ػػػػػػ ااني ألن الاتخػػػػػػرجاانػػػػػػوايضػػػػػػبؼا بليػػػػػػ ا, ػػػػػػالاااكاحػػػػػػدناا  بنػػػػػػياصػػػػػػ ب اايتبألػػػػػػباتلػػػػػػـز

اايتبألػػػػػػػػبا ألػػػػػػػػرمااألػػػػػػػػػرلاا اثػػػػػػػػ ؿايلزكاػػػػػػػػواطر قػػػػػػػػ اكاحػػػػػػػػػدةا؛ ألػػػػػػػػكزاايفصػػػػػػػػؿا  ف 
اا.(ِ)اقصكرةاالىااي ا عا  ي اا ظاكا اث ؿاا يف

 بػػػػػػػدـاألػػػػػػػكازاايفصػػػػػػػؿا ػػػػػػػ فا بػػػػػػػؿاايتبألػػػػػػػباكاباكيػػػػػػػوا,ىػػػػػػػذاارأماأكثػػػػػػػرااي صػػػػػػػر  فا
ا.(ّ)كن باإيىا   ك وا

اااااا اكث رناأ  يكاض  ا راااف  ااي صر  ف ا يااف اكاباكيو اايفبؿ ا  ف اايفصؿ  ضكف
اذيؾأ لكباايتبألبا, ا,؛اكارد  اايب اؿ ايضبؼاىذا اح ؿوايااالزاتوكااو,تصر اكادـ

اح الناا ق   ناا,كاحدة ر ضاكث راافااافارغـكالىااياكاحدة,ااالىاا اث ؿاايتياتلـز
  فا بؿاايتبألباكاباكيوا فصؿا  ي اتكألداكث راافاايشكاىداا,ايفصؿااايبلا باييذ

,كا ااايىاألكازاايفصؿا  نيا انحك:اا اأألاؿا ياايدارا كرناإكاذىباادداافاايبلا با
از دنا ا بؿاايتبألبا؛كك فااالحتأل جاا,اأح فااي كـى الا نحطاافاا فاك فاضب فناإ ف 

) ا)إف  از دناا,درأل  اايدار ا ي ا:إف  انحك ااباكيو اايحركؼاك اىذه ا  ف اايفصؿ اا ألكاز
كايفبؿااقكلاافاايحرؼا ياايباؿا لذيؾا ألكزاايفصؿا  فا بؿاايتبألباكاباكيوا

اكاباكيي اافالىاألكازاايفصؿا  ا ق   نا ا.(ْ)إف 

                                                           
 .ِِْ/ْشرحاايافصؿ:(1)
 .اِِّ/ْ,كشرحاايرضياالىاايك    ا:ِِْ/ْ:اياصدرانف وا(2)
,كشػػػػػػرحااياقداػػػػػػ ااياح ػػػػػػ  ,ايطػػػػػػ ىرا ػػػػػػفاَْ/ّ,كايياػػػػػػعا:ٓٔ/ِ نظػػػػػػرا:شػػػػػػرحاايتصػػػػػػر  االػػػػػػىاايتكضػػػػػػ  ا:(3)

 .ُّٖ/ُاأحادا فا   ش ذ
 .ِِْ/ْ نظرا:شرحاايافصؿ:(4)
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ا ػػػػػػواايبلاػػػػػػ با ألػػػػػػكازاايفصػػػػػػؿا ػػػػػػ فاايفبػػػػػػؿاكاباكيػػػػػػواكاي ػػػػػػ بااآل خػػػػػػراايػػػػػػذمااحػػػػػػتج 
اايفصػػػػػؿاألػػػػػ با ػػػػػيا ػػػػػ بانبػػػػػـاك ػػػػػئساكقكيػػػػػواتبػػػػػ يى للللل ُِِميَ   :}(ُ)كذيػػػػػؾا ف  َِّ ِ لللللْ َ  ُِل

ا ػػػػياأ ػػػػلكبااياػػػػدحاكايػػػػذـاَ للللَ ا اايفصػػػػؿا ػػػػيا بػػػػؿاايتبألػػػػبا{ا ػػػػإذااألػػػػ زى  ن ػػػػواا؛ألػػػػ زى
 ػػػػػػػيااباكيػػػػػػػوااػػػػػػػفا بػػػػػػػؿااياػػػػػػػدحاكايػػػػػػػذـا, فبػػػػػػػؿاايتبألػػػػػػػبا باػػػػػػػؿا ػػػػػػػياا أشػػػػػػػداتصػػػػػػػر نا

ا.(ِ)ايابر  اكاينكرةا,كاياضاراكاياظيرا

ألػػػػػػػػػػكازاايفصػػػػػػػػػػؿاق(آِِق(اكايألراػػػػػػػػػػيا)َِٗايضػػػػػػػػػػر را)اكن ػػػػػػػػػػباإيػػػػػػػػػػىاىشػػػػػػػػػػ ـا
اااز ػػػػدناا نحػػػػكا:اػػػػ اأح ػػػػفاإح ػػػػ نناا,  نياػػػػ ا  يحػػػػ ؿاكاياصػػػػدر ,كاػػػػفاايبلاػػػػ بااػػػػفاأألػػػػ زى

اق(,َِٕ)ابايفصػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿا  ينػػػػػػػػػػػػػػػػػػدابا, كػػػػػػػػػػػػػػػػػػ فاألػػػػػػػػػػػػػػػػػػكازاايفصػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿااػػػػػػػػػػػػػػػػػػذىباايفػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا
اكا ػػػػػػػػػػػػػفاخػػػػػػػػػػػػػركؼا,ا(ّٕٕ)كايف ر ػػػػػػػػػػػػػيا,اق(ِْٗ),كاياػػػػػػػػػػػػػ زنياق(ُِٓ)كا خفػػػػػػػػػػػػػش

ا:(ْ),اكا ا  نداايفصؿاقكؿااين ظـا(ّ)ا(َٗٔ)

اكى ىصليوا ظرؼاأكا حرؼاألراااااااااي تباؿاكايخلؼا ياذاؾاا تقر.

ا:(ٓ)كافاايشكاىداايشبر  االىاايفصؿاقكؿاايش ار

اا اأحرلا ذما ل لي  اخى يكٍفاالا ى  ؿاإيىاايصااكرناصى يااأفا رلااااااايلبِّ ا. رًا,كى

ا:(ٔ)ا  سا فاارداسكاقكؿا

اداكااااااااااااكأح باإي ن اأفاتككفااياقٌدا ا.قىاتىاااياؤان فان ي ااكق ؿ

                                                           
ا.َٓ كرةاايكيؼا:افااآل  :(1)
 .أِٓ نظر:ااي بداد  تا,  ياالياايف ر ي:(2)
ا.إَُِ/اْ نظر:اارتش ؼاايضرب:(3)
ا.ٓٔ/ِشرحاايتصر  االىاايتكض  ا:(4)
 .اي  تا دكفان   ا ياشرحاا شاكنياالىاأيف  اا فاا يؾ(5)
 .َْ/ّىاعااييكااع:اك,اُِْ:ايش اراد كاف(6)
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ا:(ُ)أكسا فاحألرقكؿاكا

ٍزايي اااااكىأىحراإذااحىا ـىاحى اا ادا اال. يتا أفاأتحك اأيق ـا داراايحـز

 يػػػػػػػذهاكاردا ػػػػػػػياكػػػػػػػالـاايبػػػػػػػربا, ألػػػػػػػكازاايفصػػػػػػػؿا ػػػػػػػ فا بػػػػػػػؿاايتبألػػػػػػػباكاباكيػػػػػػػواااا
ايشػػػػػكاىداتث ػػػػػتاايفصػػػػػؿا ػػػػػ فا بػػػػػؿاايتبألػػػػػباكاباكيػػػػػوا,كايػػػػػدي ؿااآلخػػػػػراىػػػػػكاايق ػػػػػ سا

نبػػػػػـاك ػػػػػئسا ػػػػػ فااالػػػػػىاألػػػػػكازاايفصػػػػػؿا ػػػػػ فاايحػػػػػركؼاكاباكييػػػػػ ا,كاألػػػػػكازاايفصػػػػػؿا
كاباكيػػػػػػػواأألػػػػػػػكزا,كيكػػػػػػػفارأماايزىػػػػػػػ كما  يفصػػػػػػػؿا ػػػػػػػ فا بػػػػػػػؿاايتبألػػػػػػػبا,كاباكييػػػػػػػ ا

اػايفصؿ.اايذير ضاأكثرااي صر  فاا ؽااعا تكا

  وقوع الماضي حااًل :ا  د ن اااااااااااااااااااااااااااا

ا:ا(ِ)قكؿاايبق داااتراض توااافاا    تاايتياذكرى اايزى كما يا
اا اطباأل ي نكساااااق سا ط واإالاغركرا.

ذااكقػػػػػػػعااااا قػػػػػػػ ؿاايزىػػػػػػػ كم:ا))اايشػػػػػػػ ارايػػػػػػػـا صػػػػػػػدراايفبػػػػػػػؿاايا ضػػػػػػػيابا)قػػػػػػػد(ا,كا 
ا ألػػػػػباأفا صػػػػػدرا قػػػػػدا,أكا ػػػػػ يكاكاكقػػػػػدانبػػػػػـاكردااثػػػػػؿاىػػػػػذااكيكػػػػػفاالا ايا ضػػػػػياحػػػػػ الن

ا:(ْ),كاقكؿاأحاداشكقيا(ّ) ق ساال و((ا

ا ي اش    ؾاكايلداتا ك تواااااااك ك تيـا  ياداعاايذراؼا.ااا

اإالاإذااقػػػػػػػ ؿاايزىػػػػػػػ كم:ا))ا) ك تػػػػػػػو(احػػػػػػػ ؿا اػػػػػػػفاايشػػػػػػػ  باكايا ضػػػػػػػياالا كػػػػػػػكفاحػػػػػػػ الن
ا:(ِ),كاقكؿاايرص  يا(ُ)اصدرا قد((

                                                           
 .ُٔ/ِ,كشرحاايتصر  االىاايتكض  :ّٖ:ايش اراد كاف(1)
ا.ُٕ:ايش اراد كاف(2)
 .ٓٔ,اكاب رؾاايبق دا:َْٖ/ٔ,كاألل ايب اايبربا:ِّٔايزى كما يااب ركوا:(3)
 .ْٓ:ايش اراد كاف(4)
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ااأداب ااىالتا ي اا فااي ت ـاىاكال. ااى زىجى ا حكيادـااياظلـك

اايا ضػػػػػياإذااكقػػػػػػعا قػػػػػ ؿاايزىػػػػػ كما:ا))ايصػػػػػكابا ػػػػػياىػػػػػػذاااي  ػػػػػتا)قػػػػػدااػػػػػ زجا(ا؛ ف 
ا ألباأفا صدرا قد(( ااا.(ّ)ح الن

اىػػػػػػػذهاايا ػػػػػػػأي ااكألػػػػػػػكدةا ػػػػػػػياايقػػػػػػػرآفاايكػػػػػػػر ـا ػػػػػػػرد اايبقػػػػػػػ دااقػػػػػػػكؿاايزاااااا ىػػػػػػػ كم:إف 
ُُوُكْم َحِصللللَرْت ُصللللُ وُرُ مْ  :}(ْ)ك ػػػػذكراقكيػػػػواتبػػػػ يىا {ا,كذكػػػػرا بػػػػضاايشػػػػكاىدااَللللل 

ايشػػػػػػػػػبر  اايتػػػػػػػػػياتث ػػػػػػػػػتاكألػػػػػػػػػكداىػػػػػػػػػذهاايا ػػػػػػػػػأي ,اكايتػػػػػػػػػياىػػػػػػػػػيااػػػػػػػػػفاكػػػػػػػػػالـاايبػػػػػػػػػرباا
ا:اا(ٓ)ايفصح ب,اكاني اقكؿاايش ار

ا  ي اايألكارماايبكانس.اكتص  اك يد كداتااااااااااا ان طازا اي ااإيىاشيببو

ا:اا(ٔ)كقكؿاايش ار

اىؿاتبرؼاايدارا ألن ياخ ـاااااااغ رى ا بدؾاصكباايد ـ

ا:(ٕ)كقكؿاايش ار

اتان اايارآةاكألين اكاضحن ااااثؿاقرفاايشاسا ياايصحكاارتفع.ا

ا.(ٖ)ىذهاا    تاىياافاا    تاايتياذكرى اايبق داد  ا ناافاشبرها

                                                                                                                                                                      
 .ِّْ نظرا:اب رؾاايزى كما:(1)
 .ُُٗ:ايش ارد كافا(2)
 .ُُٗاب ركو: نظر:اايزى كما يا(3)
 .َٗ كرةااين  با:افااآل  :(4)
 .ٕٓد كافاايارقش ف:(5)
 .ِٕاياصدرانف و:(6)
  .ااااااِْد كافا ك دا فاأ ياك ىؿااي شكرم:(7)
 .آٔ,كاب رؾاايبق دا:َّٗ-اّٖٗ نظر:اايزى كما يااب ركوا:ا(8)
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ايا ػػػػأي ااػػػػفاايا ػػػػ ئؿاايتػػػػيااختلفػػػػتاأقػػػػكاؿاايلبػػػػك  فا  يػػػػ ا,ا ػػػػذىباايكك  ػػػػػكفاىػػػػذها
ااػػػػػػػفاغ ػػػػػػػراأفا ي ػػػػػػػ ؽا قػػػػػػػداأكاغ رىػػػػػػػ ا إيػػػػػػػىاألػػػػػػػكازااألػػػػػػػيباايفبػػػػػػػؿاايا ضػػػػػػػياحػػػػػػػ الن

وُكْم َحِصللللللَرْت  :}ا(ُ)كديػػػػػػ ليـاالػػػػػػىاذيػػػػػػؾاقكيػػػػػػواتبػػػػػػ يى ُُ {ا حصػػػػػػرتااُصللللللُ وُرُ مْ َللللللل 
صػػػػػرةاصػػػػػدكرىـا,كايػػػػػ ذما قػػػػػكما بػػػػػؿااػػػػػ ضا,كىػػػػػكا ػػػػػيااكضػػػػػعاايحػػػػػ ؿاكتقػػػػػد رىـا:حى

اػػػػػ اذىػػػػػباإي ػػػػػواايكك  ػػػػػكفاًقػػػػػرابةاايح ػػػػػفااي صػػػػػرماك بقػػػػػكباايحضػػػػػرايا,كايافضػػػػػؿا
ا:(ِ) فاا صـا,كدي ليـااآلخراقكؿاايش ارا

ٌنيايىتىبركنيايذكراؾانفيض هاااااااااااكا اانتفضاايبيصفكرا للوياايقطر. اكىا 

,كرد ا بػػػػػضا(ّ)دكفاقػػػػػدااػػػػػفا  يفبػػػػؿا)ا للػػػػػوا(ا بػػػػػؿااػػػػ ضا,كىػػػػػكا ػػػػػدؿاالػػػػػىاايحػػػػ ؿا
ااآل ػػػػػػ اايكر اػػػػػػ اتػػػػػػدؿاالػػػػػػىاايػػػػػػدا ب,اكاػػػػػػ اتقػػػػػػكؿا:ألػػػػػػ با ايبلاػػػػػػ باىػػػػػػذهاا ديػػػػػػ ,ا ػػػػػػأف 
ا ق حػػػػػػوااهللا,ك ػػػػػػذيؾاالاحألػػػػػػ ا  يػػػػػػ ,اكايتقػػػػػػد رااآلخػػػػػػراي  ػػػػػػ ا:تقػػػػػػدرا كصػػػػػػؼاكيكػػػػػػف 
ػػػػػػ احصػػػػػػرتاصػػػػػػدكرىـاكحصػػػػػػرتانبتػػػػػػ ا اياكصػػػػػػكؼااحػػػػػػذكؼاتقػػػػػػد رها:أكاألػػػػػػ ؤكـاقكان

ا.(ْ)يوا

ماايكػػػػػػػك   فا ػػػػػػػياىػػػػػػػذهاايا ػػػػػػػأي اذىػػػػػػػباأ ػػػػػػػكااي ركػػػػػػػ تاا ن ػػػػػػػ رماإيػػػػػػػىاإضػػػػػػػب ؼارأكا
  اتاػػػػػ دهاالػػػػػىاتقػػػػػد راىػػػػػذهاايشػػػػػكاىدا قػػػػػدااياحذك ػػػػػ ا, ػػػػػياحػػػػػ فانألػػػػػدااػػػػػفاايبلاػػػػػ با
اػػػػفا ػػػػرأل ارأماايكػػػػك   ف,ا قػػػػداني ػػػػباإيػػػػىاا ػػػػياح ػػػػ فاأن ػػػػوا ػػػػرأل ارأ يػػػػـاك قػػػػكؿا:الا
 حتػػػػ جاإيػػػػىااضػػػػا راقػػػػد؛ا ن ػػػػواقػػػػداكثػػػػراكقػػػػكعاايا ضػػػػيا ػػػػياي ػػػػ فاايبػػػػربا,  ػػػػ غا

                                                           
 .َٗ كرةااين  با:افااآل  ا:(1)
 .ٕٓٗ/ِاييذي ف:ااي  تا  ياصخرااييذييا, نظرا:شرحاأشب ر(2)
 .ُِِ/اّّ,كا نص ؼا:ا أي ااٖٗ/ِ نظر:اب نياايقرآفايلزأل ج:(3)
 .ِّٔ/ّٔ نظرا:ايت   فاافااذاىبااينحك  ف,ا  يااي ق باايبيك رما:ا أي ا(4)
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ااػػػػػفاغ ػػػػػراقػػػػػداكىػػػػػكاايق ػػػػػ ساال ػػػػػواكاقكيػػػػػوا:أألػػػػػ زاا  خفػػػػػشاكقػػػػػكعاايا ضػػػػػياحػػػػػ الن
ا.(ُ)ايصح  ا

كىػػػػػذهاا قػػػػػػكاؿاتشػػػػػػ راإيػػػػػػىاتػػػػػػرأل  اأ ػػػػػػياح ػػػػػ فاياػػػػػػ اذىػػػػػػباإي ػػػػػػواايكك  ػػػػػػكفا,كذىػػػػػػبا
اإالاإذااك نػػػػػتاابػػػػػواقػػػػػدا اي صػػػػػر كفاإيػػػػػىااػػػػػدـاألػػػػػكازااألػػػػػيباايفبػػػػػؿاايا ضػػػػػياحػػػػػ الن
اايفبػػػػػػؿاايا ضػػػػػػياالا ػػػػػػدؿاالػػػػػػىاايحػػػػػػ ؿا,  ألػػػػػػبا ,أكاكػػػػػػ فاصػػػػػػف ,اكاػػػػػػفاا ديػػػػػػ ا:أف 

ااػػػػػ ا صػػػػػػل اأفاأفاالا قػػػػػكا ـااق اػػػػػوا,كايػػػػػػدي ؿااآلخػػػػػرا:ايػػػػػػذما صػػػػػل اأفا كػػػػػكفاحػػػػػػ الن
 قػػػػػ ؿا  ػػػػػوااآلفا,أكااي ػػػػػ ا ,اكىػػػػػذهاالاتصػػػػػل ااػػػػػعاايا ضػػػػػياكاآل ػػػػػ اايكر اػػػػػ اايتػػػػػيا

ا.اا(ِ)ذكرى اايكك  كفااندااي صر  فاتقدرا حذؼاقدا

 ػػػػػػإذااك نػػػػػػتاىػػػػػػذهاايا ػػػػػػأي ااكضػػػػػػعاخػػػػػػالؼا ػػػػػػ فااي صػػػػػػر  فاكايكػػػػػػك   فا,  يزىػػػػػػ كما
 صػػػػػر  فا,كيكػػػػػفاايبقػػػػػ دا,كايرصػػػػػ  يا,كشػػػػػكقياييػػػػػـااػػػػػ ا ث ػػػػػتا  ػػػػػ راالػػػػػىااػػػػػذىبااي

كألػػػػكداىػػػػذهاايا ػػػػأي ا ػػػػياايقػػػػرآفاايكػػػػر ـا,ك ػػػػياأقػػػػكاؿاايشػػػػبرابااي ػػػػ  ق فاييػػػػـا,كيػػػػدلا
كث ػػػػػػرااػػػػػػفااينحػػػػػػ ةاكاػػػػػػنيـاايكػػػػػػك   ف,اك ػػػػػػذيؾاالاتكػػػػػػكفاىػػػػػػذهاايا ػػػػػػأي ااأخػػػػػػذنااالػػػػػػىا

اايش ار.

 ااااااااااااااااااااااااا

                                                           
 .ُِْ/ْ نظر:اياقتضب:(1)
,كا صػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿأُْ/ِ,ك ػػػػػػػػػػػػػػػػػػراصػػػػػػػػػػػػػػػػػػن ا اا اػػػػػػػػػػػػػػػػػػرابا:ٖٗ/ِ نظػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا:ابػػػػػػػػػػػػػػػػػػ نياايقػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآفايلزألػػػػػػػػػػػػػػػػػػ جا:(2)
 .ّّ:ا أي ا,كاالنص ؼأُِ/ُ:
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 لث الفصل الثا                       

 االعتراضات الخاصة بالصوت          
    

 اإلبدال-أواًل   
 حذف النون من حرف الجر من -ثانًيا

 حذف النون من مضارع كان-ثالًثا

 المتكلم من المنادىحذف ياء -رابًعا
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 اإلبدالأواًل :

 :(ٔ)قو  العقاا دباا اإل اذكر الزهاوي لهذ
 صاغه الرحمن ذو الفض  العميم      غسق الظمماء في قاٍع صقر.       

 .(ٕ)نقا الزهاوي الشاعر دبسدبب استعما  الصاا دباًًل من السين 
 :(ٖ)وقو  شوقي

 النهار دبه وليس دبطافي.فاذهب كمصدباح السالم كالكما    ما  
 .(ٗ)ينقا الزهاوي إدباا  الياء دبا  الهمزة ؛ألنَّ أص  طافي هو طافئ

وهدددددو )) أْن ُيرعدددد  حددددرٌخ موضدددد  حددددرخ   دددددر :اإلدبدددداا  مددددن المسددددا   الصددددوتي     
   .(٘)لاف  الِثق ((

وقددددددا  صددددددص ادبددددددن فددددددارس فددددددي الصدددددداحدبي دبادًبددددددا ل دبدددددداا  قددددددا  فيدددددده:)) مددددددن سددددددنن 
قامددددددد  دبعضدددددددها مقدددددددام دبعدددددددض ويقولدددددددون َماَحددددددده  وَماَهددددددده العدددددددرب إدبدددددددااُ  الحدددددددروخ  وا 

 . (ٙ) وهو كثير مشهور قا ألخ فيه العمماء((
وُنسددددب إلددددط أدبددددي الطيددددب الملددددوي أنَّدددده قددددا : ) لدددديس المددددراا دباإلدبدددداا  تعددددويض حددددرخ 
نَّمددددا هددددي للددددات م تمفدددد  لمعددددان متفقدددد   تتقددددارب المفظتددددان فددددي للتددددين  مددددن حددددرخ  وا 

 والددددالي  عمددددط ذلدددد  عنددددا  (ٚ) فددددي حددددرٍخ واحددددا((لمعنددددط واحددددا  حتددددط ًل ي تمفددددان إًل

                                                           
 .ٕٔٗ:الشاعر ايوان(ٔ)
 .ٛٗٗينظر: الزهاوي في معاركه:(ٕ)
 ٖٛ:الشاعر ايوان(ٖ)
 .ٖٕ٘الزهاوي في معاركه:ينظر : (ٗ)
 .٘التعريفات:(٘)
 .ٜٕٓالصاحدبي في فقه المل :(ٙ)
 .ٓٙٗالمزهر في عموم المل  العردبي :(ٚ)
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دددددداا مددددددرة  أنَّ قدبيمددددددً  واحدددددداًة ًل تددددددتكمم طددددددوًرا مهمددددددوزًة  وطددددددوًرا غيددددددر مهمددددددوز  وًل دبالصَّ
 .(ٔ)ودبالسين مرة

واإلدبدددددددداا  عنددددددددا العممدددددددداء عمددددددددط ضددددددددردبين األو  :دَبددددددددَا  َحددددددددرٍخ مددددددددن َحددددددددرٍخ ألردددددددد  
 .(ٕ)اإلاغام  والثاني دَباُ  حرخ من حرخ للير اإلاغام

الدبيدددددت األو  الدددددذي ذكدددددر  الزهددددداوي يتعمدددددق دباإلدبددددداا  الدددددذي يحددددداث دبدددددين السدددددين ف     
والصددددداا وهدددددذا اإلدبددددداا  موردددددوا فدددددي الملددددد  وذكدددددر  العممددددداء  وسددددددبب اإلدبددددداا  دبينهمدددددا 
ألنَّهمددددا مددددن الحددددروخ المتاانيدددد  فددددي الم ددددرج وقددددا رعمهددددا سدددديدبويه مددددن م ددددرج واحددددٍا 

دددددددددا دبدددددددددين طدددددددددرخ المسدددددددددان وُفويدددددددددق الثنايدددددددددا ُم دددددددددرَ  ج الدددددددددزاي  والسدددددددددين فقدددددددددا  : )) ممَّ
 ومثددددد  ل دبددددداا  فدددددي قدددددولهم :َصدددددِويُق  َومصددددداليُق ف دبدددددالوا السدددددين صددددداًاا (ٖ)والصددددداا((

 .(ٗ)صاًاا كما أدبالوها  حين لم يكن دبينهما شيء في :ُصقت ونحو  
إذا كددددان دبعددددا السددددين غددددين أو  دددداء أو قدددداخ أو طدددداء ردددداَز قمدبهددددا :ويقددددو  ادبددددن رنددددي 

الحددددددق دَبعددددددَاما َتدَبدددددديََّن ك نَّمددددددا ُيَسدددددداُقوَن إلددددددط :}ُيَراِالونددددددَ  فددددددي (٘)صدددددداًاا كقولدددددده تعددددددالط 
:}َيدددددوَم ُيسدددددَحدُبوَن فدددددي النَّدددددار عمدددددط (ٙ)الَمدددددوِت َوُهدددددم َينُظُرون  وُيصددددداقون  وقولددددده تعدددددالط

َر الشَّدددددددددمَس (ٚ)عمدددددددددط ُوُردددددددددوِههم ُذوقُدددددددددوا َمدددددددددسَّ َسَقَر وصدددددددددقر  وقولددددددددده تعدددددددددالط :}َوَسددددددددد َّ
ه َظددددداِهَرًة َودَباِطَندددددً   وأصددددددَبل  :}َوأسددددددَبَل َعمددددديُكم ِنَعَمددددد(ٛ)والقمدددددَر  وَصددددد َّر وقولددددده تعدددددالط

                                                           
 .ٓٙٗينظر :المزهر في عموم المل :(ٔ)
 .ٓٚ٘ينظر :كتاب التكمم :(ٕ)
 .ٖٖٗ/ٗالكتاب :(ٖ)
 .ٚٚٗ/ٗالمصار نفسه :(ٗ)
 .ٙسورة األنفا : اآلي  :(٘)
 .ٛٗ:سورة القمر :اآلي  (ٙ)
 .ٕسورة الرعا:اآلي :(ٚ)
 .ٕٓسورة لقمان :اآلي :(ٛ)
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ددددددَراَط الُمسددددددَتِقم  والِسددددددراط  وقددددددالوا فددددددي :ُسددددددْقت  ُصددددددقت (ٔ)وقولدددددده تعددددددالط :}اهددددددِاَنا الص 
 .(ٕ)وفي سويق  َصويق 

 :  (ٖ)وأما قو  ُطفي  الَلَنوي
 يقهُر ال يَ  َصمَهب. تُنيخ إذا اقَورَّت من الَقوِا وانطوت    دبهاٍا رفي ٍ 

فهدددددذا الدبيددددددت يددددددذكر ادبددددددن رنددددددي فيدددددده مددددددذهدبين األو  :يرددددددوز أن تكددددددون الصدددددداا دبدددددداًًل 
 .من سين َسمهب ؛ألنَّه أكثر تصرفًا من َصمَهب 
 .  (ٗ)والثاني :يروز أن تكون الصاا فيه لل  ثاني  

وعمددددددد  الرضدددددددي سددددددددبب اإلدبددددددداا  دبقولددددددده:)) ألنَّ هدددددددذ  الحدددددددروخ التدددددددي تقددددددد  دبعدددددددا    
مددددوس ُمسددددَتِف  فكرهددددوا ال ددددروج مندددده إلددددط هددددذ  الصدددداا مرهددددورة مسددددتعمي   والسددددين مه

الحدددددددروخ  لثقمددددددده  ف دبدددددددالوا مدددددددن السدددددددين صددددددداًاا ألنَّهدددددددا توافدددددددق السدددددددين فدددددددي الهمدددددددس 
والصددددددفير  وتوافددددددق هددددددذ  الحددددددروخ فددددددي اًلسددددددتعالء فترددددددانَس الصددددددوت دبعددددددا القمددددددب 

 .  (٘) وهذا العم  شدبيه دباإلمال  في تقريب الصوت دبعضه من دبعض ((
الكدددددريم والشددددددعر العردبدددددي أثدبتدددددت وردددددوا اإلدبددددداا  دبددددددين  فهدددددذ  الشدددددواها مدددددن القدددددر ن   

 السين والصاا لمتقارب في الم رج أو لل  ثاني   واضعفت نقا الزهاوي.
والدبيددددت الثدددداني الددددذي ذكددددر  الزهدددداوي ونقددددا فيدددده إدبدددداا  الهمددددزة يدددداًء فددددي )مطددددافي(     

 وأصدددددددددمها )مطدددددددددافئ( وهدددددددددذا اإلدبددددددددداا  موردددددددددوا فدددددددددي الملددددددددد   وذكدددددددددر  ال ميددددددددد  دبقولددددددددده          
)) وأمدددددا الَهمدددددزة َفَم رُرهدددددا مدددددن أقصدددددط الحمدددددق َمهُتوتددددد  مضدددددلوط  فددددد ذا ُرف ددددده عنهدددددا 

                                                           
 .ٚسورة الفاتح :اآلي :(ٔ)
 .ٕٕٔينظر :سر صناع  اإلعراب :(ٕ)
 .ٜٕايوان ُطفي  اللنوي:(ٖ)
 . ٕٕٔينظر :سر صناع  اإلعراب :(ٗ)
 . ٖٕٓ/ٖشرح شافي  ادبن الحارب :(٘)
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ًلنددددددددددددت فصددددددددددددارت اليدددددددددددداء  والددددددددددددواو  واأللددددددددددددخ  عددددددددددددن غيددددددددددددر طريقدددددددددددد  الحددددددددددددروخ 
   .(ٔ)الصحاح((

واللدددددددرض مددددددددن اإلدبدددددددداا  الت فيددددددددخ  وهددددددددذا مددددددددا يشددددددددير إليدددددددده قددددددددو  ادبددددددددن الحارددددددددب: 
ين أي دَبيْنهددددددا َودبددددددين َحددددددرِخ ))َت فيددددددُخ الهمددددددزة َيْرَمُعددددددُه  اإلدبدددددداا   والحددددددذخ  ودبددددددين دبدددددد

َحَركتهدددددا  وقيددددد  أو َحدددددرخ َحَركدددددِ  مدددددا قدبمهدددددا  َوَشدددددرُطه أن ًل تُكدددددون ُمدبتددددداأ دبهدددددا وهدددددي 
كٌ   فاّلسَّاكنُ  تدبا  دبِحرخ َحَرك  ما قدبُمها: كراس  َودِبير((    .(ٕ)ساكن   وُمتحر 

اإلدبدددداا  عنددددا دبعددددض العممدددداء قياسددددي للددددرض الت فيددددخ والددددت مص مددددن الِثقدددد  وهددددذا و 
 :(ٖ)ياس في الشعر وغير   و اص  عنا وقوعها في القافي  كقو  الشاعرالق

ح  َرأَسُه دباِلفهر واِري.  َوُكنَت أَذ َّ ِمن َوتٍا دبقاٍع     ُيَشر 

فاألصدددددد  الددددددوارطء دبددددددالهمز  وعنددددددا وقوعهددددددا دبالقافيدددددد  ووقددددددخ عميهددددددا سددددددكنت الهمددددددزة 
 . (ٗ)ف ففت دباإلدباا  إلط الياء

ضدددددددرورة شدددددددعري  ًل يقددددددداس عميددددددده إًل أن يضدددددددطر وهدددددددذا اإلدبددددددداا  عندددددددا ادبدددددددن رندددددددي 
 :(٘)الشاعر وذكر لذل  قو  الشاعر

 إنَّ الس دباع َلتهاي عن فرا سها    والناس ليس دبهاٍا شرُّهم أدباا.      
 . (ٙ)ُيريا الشاعر  ليس دبهاائ ف دبا  الهمزة ياًء ضرورة شعري 

                                                           
 .ٕ٘/ٔالعين:(ٔ)
 .ٖٓ/ٖشرح شافي  ادبن الحارب:(ٕ)
 .ٜٗ/ٖلعدبا الرحمن دبن حسان دبن ثادبت ينظر :شرح شافي  ادبن الحارب:الدبيت (ٖ)
 .ٓ٘/ٖينظر: المصار نفسه:(ٗ)
 .ٜٖٚالدبيت ًلدبن هرم : ينظر:سر صناع  اإلعراب:(٘)
 .ٕ٘ٔ/ٖ وال صا ص:ٜٖٚينظر: سر صناع  اإلعراب:(ٙ)
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قددددا يرردددد  إلددددط لهردددد  معيندددد   ألنَّ الندددداطق العردبددددي يقددددو  دبددددايت دبدددداًًل  وهددددذا اإلدبدددداا 
نمدددددا ينطدددددق مدددددا يردددددا   فيفًدددددا  عدددددن دبددددداأت وًل ينظدددددر إلدددددط حركددددد  مدددددا قدبددددد  الهمدددددزة  وا 
عمددددط لسدددددانه  ف سددددداس اإلدبددددداا  يررددددد  إلدددددط تعددددداا المهردددددات  والقواعدددددا التدددددي وضدددددعها 

ممدددددداء العممدددددداء دبندددددداًء عمددددددط مددددددا ردددددداء فددددددي كددددددالم العددددددرب  ودبعددددددا ذكددددددر مددددددا قالدددددده الع
دباإلدبددددداا  دبدددددين الهمدددددزة واليددددداء فدبعضددددددهم رعمددددده قياسدددددي  ودبعضدددددهم رعمددددده اضددددددطرارًيا 
إذن هدددددو موردددددوا فدددددي الملددددد  وًل يوردددددا سددددددبب عممدددددي يرعددددد  الزهددددداوي ينقدددددا الشددددداعر 

 عناما قا  مطافي دباًًل عن مطافئ.
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 حذف النون من حرف الجر )من(ثانيًا:          
 :(ٔ)الزهاوي لحذخ النون من حرخ الرر) من (دبقو  العقاا اعترض 

 يموذ دبدبطن األرض واألرض رمرة          ياشمه م القيظ يدبضضن دبالام   
قددددا  الزهدددداوي :))الشدددداعر فددددي هددددذا الدبيددددت حددددذخ النددددون مددددن )ِمددددْن ( الرددددارة وهددددذا    

ن ارتكدبه دبعض الراهمين((   .(ٕ)الحذخ ذميم ؛وا 
رددددددداء حدددددددذخ الندددددددون مدددددددن حدددددددرخ الردددددددر )ِمدددددددْن( الردددددددارة تشددددددددبيًها دبحدددددددذخ التندددددددوين   

لاللتقددددداء السددددداكنين  فدددددالتنوين عنددددداما يمتقدددددي دبسددددداكن يتليدددددر إلدددددط  عددددداة وردددددو  منهدددددا 
 :(ٖ)كقو  الشاعر  :الكسر  والضم  والحذخ 

 ُتذِه  الشَّيَخ عن دَبِنيه     وتدبِاي عن ِ ااِم الَعِقيمُ  الَعذراُء.
:عددددددن  ددددددااٍم العقيمدددددد   فحددددددذخ التنددددددوين فددددددي هددددددذا الموضدددددد  لمددددددت مص  أراا الشدددددداعر 

مدددددن التقددددداء السددددداكنين ؛ألنَّددددده ضدددددارع حدددددروخ المدددددين دبمدددددا فيددددده مدددددن الُلنددددد   والقيددددداس 
 .(ٗ)تحريكه 

فددددددالتنوين يكسددددددر ويضددددددم ويحددددددذخ لمددددددت مص مددددددن التقدددددداء السدددددداكنين  ولكددددددن القيدددددداس 
ل  ًل يقدددداس هددددو التحريدددد   وعمددددط الددددرغم مددددن ورددددوا شددددواها الحددددذخ  فهددددي قميمدددد  لددددذ

 عميها . 
 تقدددددا  سددددديدبويه: )) وقدددددا ا تمفدددددإذ رددددداء عدددددن الندددددون فدددددي حدددددرخ الردددددر )ِمدددددْن( قدددددا و 

فكسددددرها قددددوم عمددددط  العددددرب فددددي ِمددددْن إذا كددددان دبعدددداها ألددددخ وصدددد  غيددددر ألددددخ الددددالم 
القيدددداس  وهددددي أكثددددر فددددي كالمهددددم  وهددددي الريدددداة  ولددددم يكسددددروا فددددي ألددددخ الددددالم ألنَّهددددا 

                                                           
 .ٔٙ:الشاعر ايوان (ٔ)
 .ٕٙ ومعار  العقاا:   ٛٙٗ/٘ينظر: مرم  لل  العرب: (ٕ)
 .ٜٙايوان عدبيا اهلل دبن قيس الرقيات: (ٖ)
 .ٕٙٔ-ٜ٘ٔ/٘ينظر: شرح المفص  : (ٗ)



 لثالفصل الثا                                                                        

 
 
 

 

87 
 

لددددالم كثيددددر فددددي الكددددالم فددددي كدددد  اسددددم  ففتحددددوا مدددد  ألددددخ الددددالم أكثددددر ؛ألنَّ األلددددخ وا
اسددددددت فاًفا  فصددددددار مددددددن اهلل دبمنزلدددددد  الشدددددداذ .وذلدددددد  قولدددددد  :مددددددِن ادبندددددد  ومددددددِن امددددددرئ 

   .(ٔ) وقا فتح قوم فصحاء فقالوا: مَن ادبن   ف رروها مررى :مَن الُمسممين((
الزم شددددددري قددددددا ال: )) كسددددددروا نددددددون )ِمددددددْن( عنددددددا مالقاتهددددددا الحددددددذخ   اوذكددددددر هددددددذ   

سددددددوى ًلم التعريددددددخ  فهددددددي عندددددداها مفتوحدددددد  فتقددددددو  :مددددددِن ادبندددددد   ومددددددن ُكدددددد  سدددددداكن 
 .(ٕ)الَرر  ((

وردددددداء فددددددتح النددددددون مدددددد  األلددددددخ والددددددالم نحددددددو مددددددَن الرردددددد   ومددددددَن الرسددددددو   وهددددددذا   
الفددددتح  ددددروج عددددن القيدددداس  فالقيدددداس هددددو الكسددددر  فكثددددرة األلددددخ والددددالم مدددد  األسددددماء 

فتتددددوالط كسددددرتان مدددد  فهددددي تددددا   عمددددط كدددد   نكددددرة  فكرهددددوا كسددددر النددددون  مدددد  المدددديم 
 .(ٖ)الثق   فعالوا إلط أ خ الحركات الفتح  

نمددددا تشددددير إلددددط    فهددددذ  النصددددوص ًل تشددددير إلددددط حددددذخ النددددون مددددن حددددرخ الرددددر  وا 
حركدددد  النددددون والقيدددداس هددددو الكسددددر  وعمددددط  الددددرغم مددددن ورددددوا شددددواها شددددعري  تثدبددددت 

 :(ٗ)وروا الحذخ لمت مص من التقاء الساكنين  ومنها قو  الشاعر
 ك نهما ِم اآلن لم يتلّيرا     وقا مرَّ دبالاارين من دبعانا َعْصُر.       

 :(٘)و قو  الشاعر 
 َأدبمْل إياَا ا َتنوس م ُلكٌ     غيَر الذي قا يقا  ِم الكذب.         

                                                           
 .٘٘ٔ-ٗ٘ٔ/ٗالكتاب: (ٔ)
 .ٖٛ/٘شرح المفص : (ٕ)
 .ٖٛ/٘ينظر: شرح المفص :(ٖ)
.و ينظدددددددددددددددر :سدددددددددددددددر صدددددددددددددددناع  ٜ٘ٙنسدددددددددددددددب ألدبدددددددددددددددي صددددددددددددددد ر الهدددددددددددددددذلي :شدددددددددددددددرح أشدددددددددددددددعار الهدددددددددددددددذليين: (ٗ)

 .ٕٖٔ/ٔ وال صا ص:ٖٛ٘اإلعراب:
 . ٕٖٔ/ٔل صا ص:الدبيت دباون نسدب  في ا (٘)
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واألصددددددد  فدددددددي الدبيتدددددددين :مدددددددن اآلن  ومدددددددن الكدددددددذب وُحدددددددذفت الندددددددون لمدددددددت مص مدددددددن 
 .(ٔ)الساكنين 

 :  (ٕ)شعري  كما في قو  األعشط وعاَّ دبعض العمماء الحذخ ضرورة
 وك ن ال مَر الماام  ِم اًلسفنط       ممزورٌ  دبماء زًل  .          

 :(ٖ)فالشاعر يريا :من اًلسفنط   وراء الحذخ في قو  الشاعر
نَّ أنس م األشياء ًل أنس قولها .    وا 

وأّمددددددا رأي ادبددددددن رنددددددي دبحددددددذخ النددددددون مددددددن حددددددرخ الرددددددر: )) الحددددددذخ فددددددي الحددددددروخ 
 )) نَّ      (ٗ)ضعيخ إًل م  التضعيخ  نحو: ُرّب  وا 

:الحدددددذخ موردددددوا فدددددي الملددددد    اثدبتددددده اًلسدددددتعما  الملدددددوي ولكدددددنَّ  وخالصةةةةةة ال ةةةةةول   
قددددددا  دبدددددده تشدددددددبيًها دبحددددددذخ  ومددددددنهم مددددددنالعممدددددداء لددددددم يرعمددددددو  حددددددذًفا قياسددددددًيا  دبعددددددض 

 ومددددددددنهم مدددددددن رعمددددددده ضدددددددرورة شدددددددعري   فنقددددددددا  هدددددددذا رفدددددددض ندددددددا  مدددددددنهالتندددددددوين  و 
الزهدددددداوي يعتمددددددا عمددددددط رأي األغمدبيدددددد  دبهددددددذا الحددددددذخ ؛ألنَّدددددده غيددددددر مورددددددوا فددددددي كددددددالم 

                            العرب الفصحاء
  

 
 
 

           
                                                           

 .ٖٓٔ/ٔالمصار نفسه: (ٔ)
 .ٗٔٔ وضرا ر الشعر:٘ايوان األعشط: (ٕ)
 .ٕٛٔالدبيت دباون نسدب  ينظر: ظاهرة الحذخ في الارس الملوي: (ٖ)
 .ٓٗسر صناع  اإلعراب : (ٗ)
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 (المجزوم كان)حذف النون من مضارع الفعل ثالثًا:             
ُحدددددذفت الندددددون فيهدددددا  مرموعددددد  مدددددن األدبيدددددات الشدددددعري  فدددددي معاركددددده  ذكدددددر الزهددددداوي  

 :(ٔ) لرصافيمنها قو  امن مضارع كان 
 راَج دباُطمها اسوقً هر لو لم يُ  الا

 ما رارت ال مر في سوق الترارات.                                       
الشددددداعر فدددددي هدددددذا الدبيدددددت حدددددذخ ندددددون الفعددددد  )يكدددددن( وفدددددي هدددددذا )) الزهددددداوي :قدددددا  

 (ٕ) ((اوراء حذفها في دبيت راهمي شذوذً ؛ تحذخ الموض  ًل
 :(ٖ)الرصافيو قو  

 لو لم يُ  السيخ ربَّ المم  حارسه     ما قام سدبطي عمط رأس له قمم .
ويعدددددددا الحدددددددرخ األ يدددددددر   تتعدددددددرض الكممدددددددات لحدددددددذخ أحدددددددا حروفهدددددددا األصدددددددمي      

لمحددددددذخ  وحددددددذخ النددددددون مددددددن   ددددددر الكممدددددد  مورددددددوا فددددددي  اأكثددددددر الحددددددروخ تعرًضدددددد
العردبيدددد  فددددي مواضدددد  م تمفدددد  منهددددا :حذفدددده مددددن األفعددددا  ال مسدددد  فددددي حالدددد  النصددددب 

ووارددددب  وكددددذل  فددددي صدددديل  األمددددر مددددن هددددذ  األفعددددا    والرددددر وهددددو حددددذخ قياسددددي
وتحددددددذخ النددددددون مددددددن المثنددددددط  ورمدددددد  المددددددذكر السددددددالم فددددددي حالدددددد  اإلضدددددداف   وهددددددو 

 .(ٗ)النحويون  وفي شدبه اإلضاف  حذخ مطرا  ولذل  أوردبه
ا أمَّ و ))  : فقا ذكر  سيدبويه في قوله؛المرزوم  (كان)أما حذخ النون من مضارع 

ي ها ًل تذهب في الوص  في حا   وذل  ًل أقضِ ألنَّ ؛ فال ُيحذخ منها شيءٌ   األفعا 
ه كُثر في كالمهم هم قالوا :ًل أْاْر في الوقخ  ألنَّ  أنَّ زو  ويرمي  إًلّ لْ وهو َيقِضي  ويَ 

                                                           

  .ٙٙٔ:الشاعرايوان  (ٔ)
 .ٕٗٚالعاا الرادب  مرم  المورا:  (ٕ)
 .ٕٕٓ:في معاركه  وينظر: الزهاويٕٚ٘:الشاعر ايوان (ٖ)
 .ٜٚٔينظر: ظاهرة الحذخ في الارس الملوي: (ٗ)
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 ؛ُ  الرر ُ  وًل يقولون لم يَ  هت النون دبالياء حيث سكنتْ دبّ ُ   شُ وهو شاٌذ كما قالو لم يَ 
ٍ   فمم ُيشدّبه دبال أاْ ألنَّ   فال تحذخ الياء إًلفي ًل أ اِر  وما  رِ ها في موض  تحرُّ

 .(ٔ) (أاِر(
الحددددددددذخ فددددددددي هددددددددذ  األفعددددددددا  شدددددددداٌذ  وشدددددددددبهه  سدددددددديدبويه أنَّ  فالواضددددددددح مددددددددن نددددددددص     

دبحددددددددذخ اليدددددددداء فددددددددي ًل أاِر فددددددددي حالدددددددد  الوقددددددددخ  ودبددددددددين سدددددددددبب الحددددددددذخ فددددددددي هددددددددذ  
المواضدددددد  كثددددددرة اًلسددددددتعما   والوقددددددخ  ولكندددددده يددددددرفض حددددددذخ النددددددون مدددددد  السدددددداكن 

ذكرهدددددا ادبدددددن رندددددي فدددددي  و هدددددي فدددددي موضددددد  تحريددددد  ه لدددددم يسدددددمعه مدددددن العدددددرب  و ألنَّددددد
)) أّمددددا  : وهددددذا مددددا يشددددير إليدددده قولدددده ه وعنددددا  الحددددذخ شدددداُذ ًل يقدددداس عميدددد  مؤلفاتدددده

قدددددولهم :لدددددم ُأدبددددد   وًل أاِر  ولدددددم َيدددددُ   ف نمدددددا ُحدددددذَخ هدددددذا لكثدددددرة اسدددددتعمالهم إّيدددددا  فدددددي 
كالمهدددددم  وهدددددم مّمدددددا يحدددددذفون مدددددا يكثدددددر فدددددي كالمهدددددم  ويليرونددددده عدددددن حدددددا  نظدددددا ر  

 .(ٕ) وهذ  األحرخ من الشواذ ًل يقاس عميها((
ه ادبدددددن رندددددي حدددددذخ الندددددون سددددديدبويه السدددددادبق  ويشددددددبّ  وهدددددذا الدددددرأي ُمشدددددادبه إلدددددط ندددددص    

هدددددا سددددداكن   حدددددذفوا فدددددي مضدددددارع كدددددان دبحدددددروخ المدددددّا والمدددددين دباللّنددددد  التدددددي فيهدددددا  وأنَّ 
نحدددددو لدددددم   إذا وقعدددددت ًلم الكممددددد  لمردددددزم ا كمدددددا يحدددددذفون حدددددروخ المددددد الندددددون فيهدددددا 

 . (ٖ)َيلُز  وًليرِم  فكذل  قالوا لم َي ُ 
فيرعددددد    عمدددددط النظيدددددرالحدددددذخ   اي هدددددذوهدددددذا يشدددددير إلدددددط اعتمددددداا ادبدددددن رندددددي فددددد    

حددددددددذخ النددددددددون فددددددددي مضددددددددارع كددددددددان يندددددددداظر حددددددددذخ حددددددددروخ العمدددددددد  فددددددددي األفعددددددددا  
هدددددا إذا ألنَّ ؛تشددددددبه حدددددروخ العمددددد   (كدددددان)فدددددي مضدددددارع  الندددددونَّ  ثدددددم يثدبدددددت أنَّ  المعتمددددد 

                                                           

 .ٗٛٔ/ٗالكتاب: (ٔ)
 .ٕٕٚ/ٕالمنصخ: (ٕ)
 .ٕٕٛ/ٕينظر :المصار نفسه: (ٖ)
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 وًل يرددددوز لددددم يددددُ  الرُردددد   لتحددددر   اتحركددددت ًل تحددددذخ نحددددو لددددم يكددددِن الرردددد  ُمنطمقًدددد
 :(ٔ)في دبيت شعري لمضرورة االنون وراء حذفها شاذً 

 لم َيُ  الَحقُّ عمط أْن هارُه      َرسُم َااٍر َقا َتعفطَّ دبالسَّرْر 
لحدددددذخ  ؛وذلددددد  ا حسدددددب رأي ادبدددددن رندددددي فالحدددددذخ فدددددي هدددددذا الدبيدددددت الشدددددعري إرحافًددددد

 والحددددددذخ فيدددددده مقددددددار عمددددددط أصدددددد  الحددددددذخ فددددددي لددددددم َيددددددُ  َزيددددددٌا  االددددددالم والعددددددين مًعدددددد
ذكددددددر   اشدددددداهاً  ويددددددذكر لددددددذل   (ٕ)ودبقيددددددت عمددددددط حالهددددددا  ودبعدددددداها ردددددداء دبدددددد لخ والددددددالم

 وَمَسحُت دبالمثتين َعصخ األثمِا.ِح ريِش َحمامٍ  نراي      : َكنوا(ٖ)سيدبويه
 .(ٗ)فالحر  في حذخ الياء في )نواِح(دب نه َقاََّر الكمم  قدب  اإلضاف 

عددددام رددددواز وهددددو   واحدددداالحددددذخ  ارأي سدددديدبويه وادبددددن رنددددي فددددي هددددذفدددد دبحسددددب هددددذا و  
 .حذخ النون من مضارع كان في موض  التحري  

ًل يقدددددداس عميدددددده وسدددددددبب الحددددددذخ هددددددو كثددددددرة  اشدددددداذً يعدددددداُّ  والددددددذي ردددددداء فددددددي الشددددددعر 
 والتامدددد  أقدددد   اومددددن العممدددداء مددددن أردددداَز حددددذفها فددددي حددددا  سددددكونها رزًمدددد اًلسددددتعما  

ليددددددونس  ومددددددن شددددددروط حددددددذفها دبسدددددددبب  اكن  الفًددددددتسددددددمددددددا لددددددم يوصدددددد  الضددددددمير أو 
وأًل توصدددددددد  دبضددددددددمير نحددددددددو )أن   امرزوًمدددددددد ا  مضددددددددارعً الت فيددددددددخ أن يكددددددددون الفعدددددددد

:} لدددددم َيُكدددددن الدددددذين َكفدددددروا مدددددن (٘) َيكُنددددده َفمدددددن ُتسدددددمط عميددددده( وًل دبسددددداكن كقولددددده تعدددددالط
الكتدددددداب والمشددددددركين ُمنفكددددددين حتددددددط تدددددد تيُهم الدبيندددددد   ومثا  مددددددا ارتمعددددددت فيدددددده   أهدددددد 

                                                           

 .ٕٕٛ/ٕالدبيت لقطرب ينظر :المنصخ : (ٔ)
 .  ٜٕٕ/ٕينظر :المصار السادبق: (ٕ)
 .ٜٕٕ/ٕدب  في المنصخ: وورا دباون نسٕٚ/ٔالدبيت ل فاخ دبن نادب  السممط ينظر :الكتاب : (ٖ)
 ينظر: المصار نفسه. (ٗ)
 .ٔسورة الدبين : اآلي : (٘)
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تتتو َيِكتتتوِن لوتتتم ِ تتت م  َولَتتتَم :} (ٔ)الشدددروط قولددده تعدددالط تتتر  َولَتتتَم ََِّ  َقالَتتتَأ ََّني ٌَ َيَمَسَستتتنوم َب

تتت ي ً و :} (ٕ)    وقولددده تعدددالطاَبغو َ   ي تتتا َرَََّوا َبَّللاََستتتَنا ِستتتني ََِم لَمي ََِم ُويَمتتتاِن   هدددذ  َفلَتتتَم َيتتتِ  َيتتتَنَإِع
وفدددددددق الضدددددددوادبط التدددددددي وضدددددددعها عمدددددددط شدددددددواها مدددددددن القدددددددر ن تثدبدددددددت حدددددددذخ الندددددددون 

رازتدددده الحددددذخ مدددد  إسددددب إلددددط يددددونس ونُ  .(ٖ)فهددددي كثيددددرة فددددي القددددر ن الكددددريم  العممدددداء
 :(٘)ومنها قو  الشاعر (ٗ)دبالشواها الشعري  االساكن ووافقه ادبن مال  تمسكً 

 فقا أدبات المر ُة َردبهَ  َضيلِم .م َتُ  المر ة أدبات َوسامً    ف ن ل 
 :(ٙ)وقو  الشاعر

 إذا لم َتُ  الحارات من ِهم  الفتط    فميس دبملٍن عنه َعقُا التما م.

الحددددذخ لمت فيددددخ  ويثقدددد  المفددددظ دبثدبوتهددددا قدبدددد   ألنَّ ؛أدبددددو حيددددان يددددونس النحددددويووافددددق 
 إًل (ٚ)اون ذلدددددَ   فالحدددددذخ مددددد  السددددداكن أولدددددط مدددددن مدددددن ِثقمددددده دبثدبوتهددددداأشدددددا سددددداكن 

 عددددداة مواضددددد  ورددددداء القدددددر ن دبددددده فدددددي  الثدبدددددوت مددددد  السددددداكن أكثدددددر مدددددن الحدددددذخ  أنَّ 
 لَتتتتَم َيِكتتتتنو  :}(ٛ) التددددي لددددم تحددددذخ النددددون فيهددددا مدددد  السدددداكن قولدددده تعددددالط ومددددن الشددددواها

ََِم َسبوي ً  َي دو ََ ََِم َوال لوَي ِ لوَيَغإوَر لَ  .   ي
فعندددددددا   مدددددددنهم السددددددديرافي   ا الحدددددددذخيدددددددونس فدددددددي هدددددددذ دددددددالخ  وكثيدددددددر مدددددددن العممددددددداء

                  .الحذخ شاٌذ  وادبن السراج  وأدبو عمي  وادبن عصفور فعناهم 
                                                           

 .ٕٓسورة مريم اآلي : (ٔ)
 .٘ٛاآلي : غافرسورة  (ٕ)
 .ٚٓٔ/ٕينظر: هم  الهوام : (ٖ)
 .ٕٙٚ-ٕ٘ٚ/ٔينظر: المساعا عمط تسهي  الفوا ا: (ٗ)
 .ٖٕٚ/ٗالدبيت ل نرر دبن ص ر األساي ينظر: التذيي  والتكمي : (٘)
 .ٕ٘ٚ/ٔالدبيت دباون نسدب  ينظر: المساعا: (ٙ)
 . ٖٕٚ/ٗينظر :التذيي  والتكمي :(ٚ)
 .ٖٚٔسورة النساء:اآلي :(ٛ)
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 .(ٔ)ولكنه عمط قدبح واضطرار هذا الحذخ را ز أن َّ 
اتفددددداق أكثددددددر العممددددداء عمددددددط عدددددام رددددددواز الحدددددذخ مدددددد   حددددددذخال أوالواضدددددح مددددددن هدددددذ

ردددداَز فهددددو قدبدددديح وكانددددت الحردددد  مددددا ردددداء فددددي القددددر ن الكددددريم مددددن كثددددرة  نْ ا  السدددداكن و 
 .الشواها 
 الشددددعري   فكددددان نقددددا الحددددذخ دباًلعتمدددداا عمددددط دبعددددض الشددددواها يريددددزاآل ددددر والددددرأي 

دبوردددددوا شددددداها الدددددذي يؤا دددددذ عميددددده قولددددده  ولكدددددنَّ   األكثدددددرين الزهددددداوي يعتمدددددا عمدددددط رأي
 ولكدددددددنَّ  متعدددددددااة وقددددددا تدبدددددددين  ددددددالخ ذلددددددد   فاألمثمدددددد   واحددددددا لمحدددددددذخ مدددددد  السددددددداكن 

 العمماء لم يعتماوا عميها.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 . ٕٗٓ/ٜينظر: زان  األاب ولب لسان العرب: (ٔ)
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 حذف ياء المتكمم من المنادىرابًعا:               

  :(ٔ)ذكر الزهاوي لهذ  المس ل  قو  الشاعر
 أنا من قدب  مذ حسدبت الرزايا.           قات  اهلل يا ادبن أمي المنايا 

يدددددا ادبدددددن أمدددددي  طددددد   والصدددددواب يدددددا ادبدددددن أِم كمدددددا مصدددددرح فدددددي ))   الزهددددداوي :قدددددا   
ال َتَّللاَِختتتتَذ بولوَحَيتوتتتتم َوال يتتتتا ابتتتتن َّمي  َقتتتتاَل :} (ٖ)ويددددذكر قولدددده تعددددالط .(ٕ) ((دبحددددث النددددااء

م     . بوَرََّسو
وذكددددددددر العممدددددددداء لهددددددددذ  اإلضدددددددداف  عدددددددداة  تضدددددددداخ يدددددددداء المددددددددتكمم إلددددددددط المنددددددددااى     

سددددكانها نحددددو: يددددا ُغالِمددددْي منهددددا َ:فددددتُح اليدددداء نحددددو :يددددا ُغالِمدددد مددددذاهب   وتقمددددب َي  وا 
:يددددا ُغالمددددا  وقددددا تحددددذخ هددددذ  اليدددداء وتعددددوض كسددددرة نحددددو: يددددا ُغددددالِم   نحددددوا اليدددداء ألفًدددد

 .(ٗ):يا غالُم زياٍ  وقا تعوض الياء المحذوف  دبالضم  نحو
 والفارسدددددددي حدددددددذخ األلدددددددخ التدددددددي رددددددداءت مكدددددددان اليددددددداء  األ فدددددددش والمدددددددازني وأردددددددازَ 

ا  وهددددذا يقدددداس عميدددده عندددداهم  ُتريددددا يددددا ُغالًمدددد (٘)وتعويضددددها دبالفتحدددد  نحددددو :يددددا ُغددددالمَ 
 ومندددددد  هددددددذا األكثددددددرون  وترتيددددددب هددددددذ  اآلراء حسددددددب الفصدددددداح  :يددددددا ُغددددددالَم ثُددددددمَّ يددددددا 

وُمنِدددددَ  الحدددددذخ مدددددن يدددددا ُمكرمدددددي  لمحدددددا    ُغالمدددددا ثُدددددمَّ يدددددا ُغالِمدددددي  وأقمهدددددا :يدددددا غدددددالمُ 
واًلسددددددددتقدبا  ونحددددددددو   فاإلضدددددددداف  فددددددددي هددددددددذا الموضدددددددد  لمت فيددددددددخ  واليدددددددداء فددددددددي نيدددددددد  

                                                           

 .ٖٕٚمرم  المورا :  الدبيت لمرصافي لم أرا  في ايوانه ينظر: (ٔ)
  ٖٕٚمرم  المورا: (ٕ)
 .ٜٗسورة طه :اآلي : (ٖ)
 .٘ٛٔ/ٕ  وارتشاخ الضرب:ٕٓ٘ينظر:التوط  : (ٗ)
 ٘ٛٔ/ٕينظر :ارتشاخ الضرب: (٘)
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فاليددددددداء ًل   وهدددددددذ  اإلضددددددداف  ًل تشددددددددبه يدددددددا قددددددداٍض فدددددددي إردددددددازة الحدددددددذخ اًلنفصدددددددا  
نما تفتح أو تسكن وًل يفتح ما قدبمها  تقمب  تحذخ وًل  .  (ٔ)وا 

قالددددده سددددديدبويه فدددددي هدددددذ  المسددددد ل :)) اعمدددددم لدددددط مدددددا إوهدددددذ  اآلراء دبعضدددددها يررددددد       
أنَّ دُبقيددددددان اليدددددداء للدددددد  فددددددي النددددددااء فددددددي الوقددددددخ والوصدددددد  تقددددددو  :يددددددا غالمددددددي أقدبدددددد  

   .(ٕ)  وكذل  إذا وقفوا((
سددددديدبويه :عدددددام حدددددذخ يددددداء المدددددتكمم مدددددن المندددددااى هدددددو للددددد   والواضدددددح مدددددن ندددددص      

قدددددددو  منهدددددددا  شدددددددواهاولكنددددددده ًل ينسدددددددب هدددددددذ  الملددددددد  لقدبيمددددددد  معينددددددد   ويدددددددذكر  معينددددددد  
 :(ٖ)الشاعر

 يا إلهي َقدبمكا. شيءٌ وكنت إذ كنت إلهي َوحاكا    لم َيُ  
ألنَّ األلددددددددخ أ ددددددددخ مددددددددن ؛ ودبددددددددين سدددددددددبب اإلدبدددددددداا   وذلدددددددد   ادبدددددددداالها ألفًددددددددإو ذكددددددددر   

ذاو هددددم دباًلسددددم المضدددداخ إلددددط المنددددااى  اؤ  أّمددددا  ر (ٗ)اليدددداء إلددددط يدددداء  اًلسددددم  أضدددديخ ا 
))وتثدبددددت فيدددده اليدددداء  :وقددددا  فيدددده هددددذ  المسدددد ل  دب اسدددديدبويه دبادًبددددفقددددا  صددددص   المددددتكمم

نَّ  منددددااى ألنَّدددده غيددددر ا مستشدددددهاً    (٘) مددددا هددددو دبمنزلدددد  المرددددرور فددددي غيددددر النددددااء(( وا 
مدددن كددددالم العدددرب :يددددا ادبدددن أ دددي  ويددددا ادبدددن أدبددددي  ويدددا ُغددددالم شددددواها دبلدددذل  ا مستشدددهاً 
  :(ٚ) و قو  الشاعر(ٙ) غالمي

 يَق نفسي      أنَت َ ميتني لاهٍر شايٍا.قّ شُ يا ادبن َأمي ويا 
                                                           

 .ٕ٘ٚ/ٕينظر :المساعا عمط تسهي  الفوا ا: (ٔ)
 .ٕٓٔ/ٕالكتاب: (ٕ)
 .ٖٖٕ وشرح شواها الملني:ٕٓٔ/ٕالدبيت لعدبا اهلل دبن عدبا األعمط ينظر:الكتاب: (ٖ)
 المصار نفسه. (ٗ)
 .ٖٕٔ/ٕالكتاب: (٘)
 .ٖٕٔ/ٕالكتاب:(ٙ)
 .ٖ٘ٔوشرح أدبيات سيدبويه لمنحاس:ٖٕٔ/ٕالدبيت ألدبي زيا الطا ي ينظر:الكتاب: (ٚ)
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فهدددددذ  الشدددددواها التدددددي ذكرهدددددا سددددديدبويه تثدبدددددت عدددددام حدددددذخ اليددددداء مدددددن المضددددداخ إلدددددط 
ألّنددددددده لددددددديس دبمندددددددااى  والحدددددددذخ فقدددددددط فدددددددي المندددددددااى عمدددددددط رأي سددددددديدبويه ؛المندددددددااى 

ولكدددددن الحدددددذخ رددددداء فدددددي قدددددو  العدددددرب: يدددددا ادبدددددن أمَّ  ويدددددا ادبدددددن عدددددمَّ  وسددددددبب الحدددددذخ 
 وهددددددي سددددددماء دبمنزلدددددد  اسددددددم واحددددددا فدددددي هددددددذ  المواضدددددد  كثددددددرة اًلسددددددتعما   و هدددددذ  األ

 مددددن :يددددا ادبددددن أدبددددي  ويددددا ُغددددالمَ  ُغالمددددي  وهددددي دبمنزلدددد  :ياأحددددَا َعشددددَر أكثددددر اسددددتعماًًل 
 .:يا دبنَ  عمَّا ًل تمومي وأهرعي  (ٔ)ومنه قو  الشاعر .أقدبموا

قولدددده فددددي وردددداء فددددي القددددر ن الكددددريم   كراهيدددد  ارتمدددداع اليدددداء والكسددددر افدبددددا  اليدددداء ألفًدددد
ًل يحدددددذخ مدددددن :يدددددا فدددددي حدددددين :}قدددددا  يدددددا ادبدددددَن أمَّ إنَّ القدددددوَم استضدددددعفوني   (ٕ) تعدددددالط

ًل :}قدددددا  يدددددا ادبدددددن ُأمَّ (ٗ)وقولددددده تعدددددالط  (ٖ)ادبدددددن أ دددددي  ويدددددا ادبدددددن  دددددالتي لقمتددددده دبدددددالكالم
هددددددا دبمنزلدددددد  اًلسددددددم ًلنَّ ؛ففددددددي اآليدددددد  الكريمدددددد  ُحددددددذفت اليدددددداء مددددددن أم  ت  ددددددذ دبمحيتددددددي  
 .(٘)الواحا م  ادبن

فيقولدددددون يدددددا   هدددددم رعمدددددوا الندددددااء فدددددي ادبدددددن فقدددددطألنَّ ؛دبعدددددض العممددددداء اليددددداء  اثدبدددددتو    
ومدددددددن الشدددددددواها الشدددددددعري  عمدددددددط هدددددددذا الدددددددرأي قدددددددو   ادبدددددددن أمدددددددي كمدددددددا فدددددددي يدددددددا زيدددددددا 

 :(ٙ)الشاعر
 يا دبنت عمي ًل حني الهوارُر.                         

 : (ٚ)ومن شواها الحذخ قو  الشاعر
                                                           

 .ٕٗٔ/ٕ:المصار نفسه: الدبيت ألدبي النرم ينظر (ٔ)
 .ٓ٘ٔسورة األعراخ اآلي : (ٕ)
 . ٜٖٗ/ٔينظر: معاني القر ن لمفراء : (ٖ)
 .ٜٗسورة طه :من اآلي   : (ٗ)
 .ٕٙ-ٕ٘/ٕينظر :مراز القر ن ألدبي عدبياة: (٘)
 . ٕ٘/ٕ:اون نسدب  ينظر: المصار نفسهمن الدبيت  (ٙ)
 .ٕ٘/ٕمراز القر ن ألدبي عدبياة: اون نسدب  ينظر:من  الدبيت  (ٚ)
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 ن زي يا دبن عّم ونفضح.رراٌ  ونسواٌن َيواون أنني     إيا  
يددددررح حددددذخ اليدددداء مددددن المضدددداخ  مددددنْ  العممدددداءمددددن أنَّ  حددددذخالا الواضددددح مددددن هددددذ

وكانددددت حرددددتهم مددددا ردددداء فددددي القددددر ن الكددددريم  والسدددددبب  وهددددم األغمدبيدددد    إلددددط المنددددااى
لكثددددددددرة اًلسددددددددتعما   فرعمددددددددوا اًلسددددددددمين دبمنزلدددددددد  اًلسددددددددم ؛وذلدددددددد    الثدددددددداني لمت فيددددددددخ

الزهدددداوي فددددي نقددددا  لمرصددددافي فددددي هددددذ   عميدددده الواحددددا وهددددذا الددددرأي هددددو الددددذي اعتمددددا
وكدددددان رأيهدددددم ردددددواز دبقددددداء  هدددددذا الدددددرأي  الفواالعممددددداء  دددددمدددددن  اعدددددااً  المسددددد ل   ولكدددددنَّ 

والحدددددددددذخ   أنَّ المضددددددددداخ إلدددددددددط المندددددددددااى منفصددددددددد فدددددددددي هدددددددددذا اليددددددددداء  و حردددددددددتهم 
دبالمندددددااى فقدددددط وذكدددددروا دبعدددددض الشدددددواها الشدددددعري  التدددددي ذكرناهدددددا  فهدددددذا الدددددرأي يدبعدددددا 

 .اوأن كاَن ضعيفً   ال ط  عن قو  الرصافي
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                            النتائج                                 

 وفي نياية ىذا البحث البد من ذكر نتائجو ومنيا:

عدم اتفاق العمماء عمى رأي واحد بمغة الشعر فمنيم من آمن  -1
وأجاز لو الخروج عن القاعدة النحوية ,ومنيم من بحرية الشاعر 

رفض ىذا الخروج وعدَّه مذمومًا وخّطأ الشاعر ,ومنيم من وضع 
شروطًا ليذا الخروج ,وكان الزىاوي يرفض الخروج عن القاعدة 

ئدة ,واألوزان التي النحوية ,ولكنو يجيز الخروج عن األوزان السا
 .الفراىيدي ذكرىا الخميل

فاليدف ,اعتراضاتوتأثر الزىاوي بجماعة الديوان في مضمون  -2
الشاعر ,ويعّده ال  ىءىو أن يخط عتراضاتاالالرئيس من ىذه 

 .ايعرف من العربية شيئً 

االعتراضات في ىذه تعد المسائل النحوية ىي أكثر استعماال -3
فقد ذكر الزىاوي حذف االسم  ,تضمنت الحذف بنسبة كبيرة قدو 

 ة ,ثم مسائل متفرقة.وحذف الجمم

عمى الرأي العام والشائع والذي اعتراضاتو اعتماد الزىاوي في  -4
 .في الغالب سة البصريةدر يرجع إلى الم
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يستشيد بالقرآن الكريم االعتراضات نجد الزىاوي في بعض -5
اعتراضات ويحتج بو عمى أخطاء الشعراء ,ونجد خالف ذلك في 

ما ذكره الشاعر ىو من مالرغم عمى الشاعر  ىءفيو يخط ,أخرى
 بالمنيج. ابً اوىذا يعد اضطر ,االستعمال القرآني 

اتصاف لغة الشعر في عصر الزىاوي بالسيولة والعامية  -6
 واستعمال األلفاظ البسيطة.

 

التي ذكرىا الزىاوي وعّدىا مذمومة قد االعتراضات كثير من  -7
لوف ,وتعدية الفعل ومنيا تغيير األوزان عن المأ,استعمميا في شعره 

 الالزم ,واستعمال األلفاظ الغريبة والميجورة.

عدم اعتماد الزىاوي عمى االستعمال الفصيح ,وعدم رجوعو إلى  -8
 اعتراضاتو.المعجم العربي في 

ا لغويً  انقدً االعتراضات  ار في ىذه ال يمكن أن نسمي ما د-9
ألنو يرجع إلى سالمة المغة العربية من الخطأ ,  إلىيرمي ألّنو ال ؛

 أسباب شخصية دفعت الزىاوي .

 ن الحمد هلل رب العالمين.أوآخر دعوانا 
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  القرآن الكريم. 

الطبعةةةةةةةةةة ا ولةةةةةةةةة  أبنيةةةةةةةةةة الصةةةةةةةةةرد خةةةةةةةةةي ك ةةةةةةةةةاب  ةةةةةةةةةيبوي   د  ديجةةةةةةةةةة ال ةةةةةةةةةدي ي  (1
 ,مك بة النهضة.م9:=5-ه9>57

ار شةةةةةةةةةةةاد الضةةةةةةةةةةةرب مةةةةةةةةةةةن ل ةةةةةةةةةةةان العةةةةةةةةةةةرب  أبو يةةةةةةةةةةةان م مةةةةةةةةةةةد بةةةةةةةةةةةن يو ةةةةةةةةةةةد  (2
, ةةةةةةةةةةةة   د.رجةةةةةةةةةةةةب م>==5-ه>585الطبعةةةةةةةةةةةةة ا ولةةةةةةةةةةةة   ه(89;ا ندل ةةةةةةةةةةةةي ت 

 .ع مان م مد ,مك بة ال انجي 
ه( 859ا زهيةةةةةةة خةةةةةةي عمةةةةةةم  ةةةةةةرود المعةةةةةةاني   الهةةةةةةروي ,عمةةةةةةي بةةةةةةن م مةةةةةةد  ت (3

 م.7==5-ه5857    عبد المعين الممو ي 

 ةةةةةةةم جةةةةةةةار ا  م مةةةةةةةود بةةةةةةةن عمةةةةةةةر بةةةةةةةن أ ةةةةةةةاس البزمةةةةةةةة  الزم شةةةةةةةري ,أبةةةةةةةو القا (4
 ةةةةةةةةة   م مةةةةةةةةةد با ةةةةةةةةة   ,م>==5-ه=585الطبعةةةةةةةةةة ا ولةةةةةةةةة   ه(>97أ مةةةةةةةةةد ت 

 .عيون ال ود ,دار الك ب العممية بيروت 
 ,مك بة ا نجمو.>;=5أ رار العربية  إبراهيم أنيس ,الطبعة ال اد ة  (5
 ه( ةةةةة   د.عبةةةةةد55=ا شةةةةةبان والنظةةةةةائر خةةةةةي الن ةةةةةو  جةةةةةز  الةةةةةدين ال ةةةةةيوطي  ت (6

 العا   الم مكرم ,مؤ  ة الر الة.
 ,ه(:75ابةةةةةن ال ةةةةةراج, أبةةةةةو بكةةةةةر م مةةةةةد بةةةةةن  ةةةةةه   ت  ا صةةةةةو  خةةةةةي الن ةةةةةو  (7

 ةةةةةةةة  د.عبةةةةةةةةد ال  ةةةةةةةةين ال  مةةةةةةةةي, مؤ  ةةةةةةةةة    ,م;>=5-ه;584الطبعةةةةةةةةة ال ال ةةةةةةةةة,
 .الر الة بيروت 

الطبعةةةةةةةةةةةةةةةةة  إعةةةةةةةةةةةةةةةةراب الجمةةةةةةةةةةةةةةةة  وأشةةةةةةةةةةةةةةةةبان الجمةةةةةةةةةةةةةةةة   خ ةةةةةةةةةةةةةةةةر الةةةةةةةةةةةةةةةةدين قبةةةةةةةةةةةةةةةةاوة , (8
  مب.دار القمم العربي  ,م=>=5-ه=584ال ام ة

أمةةةةالي ابةةةةن الشةةةةجري  هبةةةةة ا  بةةةةن عمةةةةي بةةةةن م مةةةةد بةةةةن  مةةةةزة ال  ةةةةن العمةةةةوي  (9
 ه(     م مود م مد الطنا ي ,مك بة ال انجي. 986 ت 
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االن صةةةةةةةةار ل ةةةةةةةةيبوي  عمةةةةةةةة  المبةةةةةةةةرد  أبوالعبةةةةةةةةاس أ مةةةةةةةةد بةةةةةةةةن م مةةةةةةةةد بةةةةةةةةن والد  (11
 ةةةةةةةةةةةة  د. زهيةةةةةةةةةةةةر ,م:==5-ه:585الطبعةةةةةةةةةةةةة ا ولةةةةةةةةةةةة  ه(  776ال ميمةةةةةةةةةةةةي  ت 

 .الر الة  عبد الم  ن  مطان,مؤ  ة
اإلنصةةةةاد خةةةةي م ةةةةائ  ال ةةةةزد    ابةةةةن ا نبةةةةاري ,كمةةةةا  الةةةةدين عبةةةةد الةةةةر من  (11
 ةةةةةة   جةةةةةةودة مبةةةةةةرو  ,الطبعةةةةةة ا ولةةةةةة  ه(  ;;9بةةةةةن م مةةةةةةد بةةةةةةن أبةةةةةةي  ةةةةةةعيد تا

 مك بة ال انجي.
أوضةةةةةةة  الم ةةةةةةةال  إلةةةةةةة  ال يةةةةةةةة ابةةةةةةةن مالةةةةةةة    ابةةةةةةةن هشةةةةةةةام ,جمةةةةةةةا  الةةةةةةةدين بةةةةةةةن  (12

م يةةةةةةةي  ه(  ةةةةةةة  م مةةةةةةةد 5:;يو ةةةةةةةد ابةةةةةةةن أ مةةةةةةةد بةةةةةةةن عبةةةةةةةد ا  ا نصةةةةةةةاري ت
 المك بة المصرية. الدين عبد ال ميد,

البرهةةةةةان خةةةةةي عمةةةةةوم القةةةةةرآن   الزركشةةةةةي ,بةةةةةدر الةةةةةدين م مةةةةةد بةةةةةن عبةةةةةد ا   ت  (13
 ه(    أبو ال ض  إبراهيم ,دار ال راث.8=;

الب ةةةةةيط خةةةةةي شةةةةةرح جمةةةةة  الزجةةةةةاجي   ابةةةةةن أبةةةةةي الربيةةةةةع, عبيةةةةةد ا  بةةةةةن أ مةةةةةد  (14
م :>=5-ه;584الطبعةةةةةةةةةةةة ا ولةةةةةةةةةةة ه(  >>:بةةةةةةةةةةةن عبيةةةةةةةةةةةد ا  القريشةةةةةةةةةةةي  ت ا
    د. عّياد بن عبيد ,دار الغرب العربي.,
 بزمة النظم القرآني  ب يوني عبد ال  اح. (15
 ةةةةةةاج العةةةةةةروس مةةةةةةن جةةةةةةواهر القةةةةةةاموس   الزبيةةةةةةدي ,م مةةةةةةد مر ضةةةةةة  ال  ةةةةةةيني  (16
-ه9>57ه(  ةةةةةةةةةة   عبةةةةةةةةةةد ال ةةةةةةةةةة ار أ مةةةةةةةةةةد خةةةةةةةةةةراج ,مطبعةةةةةةةةةةة الكويةةةةةةةةةةت 5649 

 م.9:=5
إ ةةةةةةةةةةةةةماعي  بةةةةةةةةةةةةةن  مةةةةةةةةةةةةةادن الجةةةةةةةةةةةةةوهري ,  ةةةةةةةةةةةةةاج المغةةةةةةةةةةةةةة وصةةةةةةةةةةةةة اح العربةةةةةةةةةةةةةي  (17
 دار العمم. ,(,    أ مد عبد الغ ور عطاره7=7 
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ال بصةةةةةةرة ال ةةةةةةركرة   الصةةةةةةميري ,أبةةةةةةو م مةةةةةةد عبةةةةةةد ا  بةةةةةةن عمةةةةةةي بةةةةةةن إ ةةةةةة ا   (18
 ةةةةةةة   د.خ  ةةةةةةةي أ مةةةةةةةد مصةةةةةةةط   م.6>=5-ه5847الطبعةةةةةةةة ا ولةةةةةةة الصةةةةةةةميري 
  .,دار ال كر

ال بيةةةةةةةةان خةةةةةةةةي    ةةةةةةةةير القةةةةةةةةرآن  الطو ةةةةةةةةي ,أبةةةةةةةةو جع ةةةةةةةةر م مةةةةةةةةد بةةةةةةةةن ال  ةةةةةةةةن  (19
ه(  ةةةةةةةةةةة   أ مةةةةةةةةةةةد  بيةةةةةةةةةةةب العةةةةةةةةةةةامري ,دار إ يةةةةةةةةةةةا  ال ةةةةةةةةةةةراث 8:4الطو ةةةةةةةةةةةي  ت

 بيروت. 
ال بيةةةةةةةين عةةةةةةةن مةةةةةةةراهب الن ةةةةةةةويين البصةةةةةةةريين والكةةةةةةةوخيين  الع كبري.أبةةةةةةةو البقةةةةةةةا   (21
ه(  ةةةةةةةةةةةةةةةة   عبةةةةةةةةةةةةةةةةد الةةةةةةةةةةةةةةةةر من ال ةةةةةةةةةةةةةةةةميمان  :5:بةةةةةةةةةةةةةةةةن أبةةةةةةةةةةةةةةةةي عبةةةةةةةةةةةةةةةةد ا   ت ا

 م.:;=5ه:=57
وال كميةةةةة  خةةةةةي شةةةةةرح ك ةةةةةاب ال  ةةةةةهي   أبةةةةةو  يةةةةةان م مةةةةةد بةةةةةن يو ةةةةةد ال ةةةةةريي   (21

ه( , ةةةةةةةةةةةةة   د  ةةةةةةةةةةةةةن هنةةةةةةةةةةةةةداوي ,دار القمةةةةةةةةةةةةةم 89;بةةةةةةةةةةةةةن عمةةةةةةةةةةةةةي ا ندل ةةةةةةةةةةةةةي  ت
 م.:==5-ه;585دمش ,

ال طبيةةةةةةةةةةة  الن ةةةةةةةةةةةوي والصةةةةةةةةةةةرخي  الةةةةةةةةةةةدك ور عبةةةةةةةةةةةدن الراج ةةةةةةةةةةةي ,دار المعرخةةةةةةةةةةةة  (22
 .6==5الجامعية 

( الةةةةةةدار 7=57   ةةةةةةير ال  ريةةةةةةر وال نةةةةةةوير  م مةةةةةةد الطةةةةةةاهر ابةةةةةةن عاشةةةةةةور  ت  (23
 ال ون ية لمنشر.

 م.6448-ه5869دار المغرب  ال   ير المعين  م مد هويدي, (24
 ه(6=7ال مةةةةةام خةةةةةي    ةةةةةير أشةةةةةعار هةةةةةري   أبةةةةةو ال ةةةةة   ع مةةةةةان بةةةةةن جنةةةةةي  ت (25

 ةةةةةةةةة  أ مةةةةةةةةةد نةةةةةةةةةاجي القي ةةةةةةةةةي وآ ةةةةةةةةةرون, , م6:=5-ه5>57الطبعةةةةةةةةةة ا ولةةةةةةةةة  
   .بغداد ,مطبعة العاني

ه(  ةةةةةة  4;7 ت هةةةةةةريب المغةةةةةةة   ا زهةةةةةةري ,أبةةةةةةو منصةةةةةةور م مةةةةةةد بةةةةةةن أ مةةةةةةد  (26
 عبد ال زم هارون الدار المصرية.
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ال وطئةةةةةةةةةة  الشةةةةةةةةةموبيني ,أبةةةةةةةةةو عمةةةةةةةةةي عمةةةةةةةةةر بةةةةةةةةةن م مةةةةةةةةةد بةةةةةةةةةن عبةةةةةةةةةد ا    ت  (27
 ه(     د.يو د أ مد المطوع.89:

الطبعةةةةة ا ولةةةةة   الجممةةةةة الشةةةةةرطية عةةةةن الن ةةةةةاة العةةةةرب  م مةةةةةد خهمةةةةي  جةةةةةازي (28
 ,مطابع الدجوي.م5>=5-ه5845

 ت  ,,ال  ةةةةةةةن بةةةةةةن قا ةةةةةةةم الجنةةةةةة  الةةةةةةداني خةةةةةةةي  ةةةةةةرود المعةةةةةةةاني   المةةةةةةرادي  (29
 ةةةةةة   خ ةةةةةةر الةةةةةةدين قبةةةةةةاوة ,وم مةةةةةةد  م6==5-ه5857الطبعةةةةةةة ا ولةةةةةة   ه(=8;

 نديم خاض  ,دار الك ب العممية بيروت.
 زانةةةةةة ا دب ولةةةةةب لبةةةةةاب ل ةةةةةان العةةةةةرب   البغةةةةةدادي ,عبةةةةةد القةةةةةادر بةةةةةن عمةةةةةر  (31

 ه(     عبد ال زم م مد هارون ,مك بة ال انجي.7=54 ت
ه ( ةةةةة   م مةةةةةد عمةةةةة  6=7 ت  ,ال ةةةةة   ع مةةةةةان  ال صةةةةةائص  ابةةةةةن جني,أبةةةةةو (31

 النجار, المك بة العممية.

 صةةةةةةةةةائص ال عبيةةةةةةةةةر القرآنةةةةةةةةةي و ةةةةةةةةةما   البزميةةةةةةةةةة  د.عبةةةةةةةةةد العظةةةةةةةةةيم إبةةةةةةةةةراهيم  (32
 .مك بة وهبة ,م6==5-ه5857م مد,الطبعة ا ول  

داللةةةةةةةةةةةةة ا ل ةةةةةةةةةةةةاظ  د.إبةةةةةةةةةةةةراهيم أنةةةةةةةةةةةةيس ,مك بةةةةةةةةةةةةة ا نجمةةةةةةةةةةةةو المصةةةةةةةةةةةةرية,الطبعة  (33
 م.6;=5ال ال ة

العجمةةةةةةي ال ضةةةةةة  بةةةةةةن قدامةةةةةةة , ةةةةةة  د م مةةةةةةد أديةةةةةةب عبةةةةةةد ديةةةةةةوان أبةةةةةةي الةةةةةةنجم  (34
 م.:644-ه;586الوا د ,مجمع المغة العربية 

الطبعةةةةةةةةةةة ال ال ةةةةةةةةةةة  ,ديةةةةةةةةةةوان ا  طةةةةةةةةةة  , ةةةةةةةةةة   مهةةةةةةةةةةدي م مةةةةةةةةةةد ناصةةةةةةةةةةر الةةةةةةةةةةدين (35
 ,دار الك ب العممية بيروت ,.م8==5-ه5858

 ديوان ا عش  الكبير  ميمون بن قيس,شرح و عمي   د.م مد   ين. (36

 العودة بيروت.ديوان الرصاخي  دار  (37
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 ,م8==5-ه5858ديةةةةةةةةةوان الطرمةةةةةةةةةاح,  ةةةةةةةةة   د.عةةةةةةةةةزة   ةةةةةةةةةن,الطبعة ال انيةةةةةةةةةة  (38
 .دار الشر  العربي بيروت

-ه;584الطبعةةةةةةة ا ولةةةةةة   ,  عمةةةةةةي نةةةةةةاعورا  ةةةةةة ارديةةةةةةوان ال ةةةةةةرزد   شةةةةةةرح  (39
 ,دار الك ب العممية بيروت. م;>=5

 م.7>=5-ه5847ديوان الم نبي ,دار بيروت (41
 ,م>==5بيةةةةةةروت الطبعةةةةةةة ا ولةةةةةة  ديةةةةةةوان المرقشةةةةةةين   ةةةةةة . كةةةةةةارين صةةةةةةاور ,  (41

 .دار صادر
بةةةةةةةةةةةةةن إبةةةةةةةةةةةةةراهيم بةةةةةةةةةةةةةن م مةةةةةةةةةةةةةد  ديةةةةةةةةةةةةةوان النابغةةةةةةةةةةةةةة الةةةةةةةةةةةةةربياني  شةةةةةةةةةةةةةرح م مةةةةةةةةةةةةةد (42

 م  .7==5-ه5857د.عمي الهروطال ضرمي,   
 ديوان امرئ القيس ,   مصط   عبد الشاخي ,دار المعرخة بيروت. (43
 ديوان أوس بن  جر      وشرح  د.م مد يو د نجم ,دار بيروت. (44
ديةةةةةةةةةوان بشةةةةةةةةةر بةةةةةةةةةن أبةةةةةةةةةي  ةةةةةةةةةازم ا  ةةةةةةةةةدي , ةةةةةةةةة  عةةةةةةةةةزة   ةةةةةةةةةن,إ يا  ال ةةةةةةةةةراث  (45

 م.4:=5-ه=;57القديم,

الطبعةةةةةةة ا ولةةةةةة   ,ديةةةةةةوان  ةةةةةةببط شةةةةةةرًا وأ بةةةةةةارن   ةةةةةة   عمةةةةةةي رو ال قةةةةةةار شةةةةةةاكر  (46
 ,دار الغرب اإل زمي,.م8>=5-ه5848

ديةةةةةةةةةوان  مةةةةةةةةةيم بةةةةةةةةةن مقبةةةةةةةةة  ,   د.عةةةةةةةةةزة   ةةةةةةةةةن,دار الشةةةةةةةةةر  العربةةةةةةةةةي بيةةةةةةةةةروت  (47
 م.9==5-ه:585

 م.:>=5-ه :584بيروت ديوان جرير  دار  (48
 ديوان   ان بن  ابت     د.وليد عرخات ,دار صادر بيروت. (49
الطبعةةةةةةةةة ال انيةةةةةةةةة  ديةةةةةةةةوان   ةةةةةةةةان بةةةةةةةةن  ابةةةةةةةةت  شةةةةةةةةرح ا  ةةةةةةةة ار عبةةةةةةةةد مهنةةةةةةةةا , (51

 دار الك ب  العممية بيروت.م 8==5-ه5858
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ديةةةةةوان ري ا صةةةةةبع العةةةةةدواني  ر ةةةةةان بةةةةةن م ةةةةةرث   ةةةةة   عبةةةةةد الوهةةةةةاب م مةةةةةد  (51
 م.7;=5-ه7=57الجمهور الموص  عمي العدواني وآ رون ,مطبعة 

ةةةةةةةديةةةةةةةوان ري الر   (52 ة    مةةةةةةةيزن بةةةةةةةن عقبةةةةةةةة العةةةةةةةدوي,   د. عبةةةةةةةد القةةةةةةةدوس أبةةةةةةةو م 
 .مؤ  ة اإليمان بيروت ,م 6>=5-ه5846صال , الطبعة ا ول  

 ديوان رؤبة بن العجاج   ر يب وليم بن الورد ,دار ابن ق بة. (53
-ه5787العربيةةةةةةةةة خةةةةةةةةي مصةةةةةةةةر , ديةةةةةةةةوان جميةةةةةةةة  صةةةةةةةةدقي الزهاوي المطبعةةةةةةةةة (54

 م.68=5
ديةةةةةةةةوان  ةةةةةةةةويد بةةةةةةةةن أبةةةةةةةةي كاهةةةةةةةة  اليشةةةةةةةةكري , ةةةةةةةة  شةةةةةةةةاكر العاشةةةةةةةةور ,الطبعةةةةةةةةة  (55

 .6;=5ا ول 
ديةةةةةةوان طرخةةةةةةة بةةةةةةن العبةةةةةةد , ةةةةةة   عبةةةةةةد الةةةةةةر من المصةةةةةةط اوي الطبعةةةةةةة ا ولةةةةةة   (56

 .  , دار المعرخة م6447-ه5868
ديةةةةةةةوان طرخةةةةةةةة بةةةةةةةن العبةةةةةةةد   شةةةةةةةرح ا عمةةةةةةةم الشةةةةةةةمن ري,  ةةةةةةة   دّريةةةةةةةة ال طيةةةةةةةب  (57

 م.6444ا  ,المؤ  ة العربية الطبعة ال انية ولط ي الصق
ديةةةةةوان ط يةةةةة  الغنةةةةةوي  شةةةةةرح ا صةةةةةمعي , ةةةةة     ةةةةةان خةةةةةزح أوممةةةةةي بيةةةةةروت  (58

 .,دار صادر م;==5الطبعة ا ول  
ديةةةةةةةةوان عبةةةةةةةةاس بةةةةةةةةن مةةةةةةةةرداس ال ةةةةةةةةمم    ةةةةةةةة   د.ي يةةةةةةةة  الجبةةةةةةةةوري , الطبعةةةةةةةةة  (59

 . مؤ  ة الر الة ,م5==5-ه5756ا ول  
, ةةةةة   د م مةةةةد يو ةةةةةد نجةةةةةم ,دار صةةةةةادر ديةةةةوان عبيةةةةةد ا  بةةةةةن قةةةةيس الرقيةةةةةات  (61

 بيروت.
-ه5858ديةةةةةوان عبيةةةةةد بةةةةةن ا بةةةةةرص ,شةةةةةرح  أشةةةةةرد أ مةةةةةد, الطبعةةةةةة ا ولةةةةة  (61

 .,دار الك اب العربيم8==5
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ديةةةةةوان عةةةةةدي بةةةةةن زيةةةةةد العبةةةةةادي   ةةةةة   م مةةةةةد جبةةةةةار المعيبةةةةةد ,دار الجمهوريةةةةةة  (62
 .9:=5بغداد

ديةةةةةةوان عةةةةةةروة بةةةةةةن الةةةةةةورد  شةةةةةةرح  يعقةةةةةةوب بةةةةةةن إ ةةةةةة ا  ,  ةةةةةة   عبةةةةةةد المعةةةةةةين  (63
 و ي,إ يا  ال راث العالمي.المم
 ديوان عمر بن أبي ربيعة ,دار القمم بيروت.  (64
ديةةةةةةةةةوان كميةةةةةةةةةت بةةةةةةةةةن زيةةةةةةةةةد ا  ةةةةةةةةةدي , ةةةةةةةةة   م مةةةةةةةةةد نبيةةةةةةةةة  طري ةةةةةةةةةي, الطبعةةةةةةةةةة  (65

 .دار صادر بيروت ,م6444ا ول 
 ديوان لبيد بن ربيعة العامري  دار صادر بيروت. (66
ديةةةةةةةةوان معةةةةةةةةن بةةةةةةةةن أوس المزنةةةةةةةةي  صةةةةةةةةنع   ةةةةةةةةا م الضةةةةةةةةامن ونةةةةةةةةوري  مةةةةةةةةودي  (67

 م.;;=5,دار الجا ظ  القي ي
ه( ةةةةةة   رمضةةةةةةان عبةةةةةةد  9=7رم ال طةةةةةةب خةةةةةةي الشةةةةةةعر  ابةةةةةةن خةةةةةةارس المغةةةةةةوي  ت (68

 م.4>=5-ه5844ال واب ,مك بة ال انجي,
ه( ةةةةةةةةةة  د. شةةةةةةةةةةوقي 6=9  القرطبةةةةةةةةةةي  تالةةةةةةةةةةرد عمةةةةةةةةةة  الن ةةةةةةةةةةاة   ابةةةةةةةةةةن مضةةةةةةةةةةا (69

 م.6>=5,دار المعاردضيد

رصةةةةد المبةةةةاني خةةةةي شةةةةرح  ةةةةرود المعةةةةاني  المةةةةالقي, أ مةةةةد بةةةةن عبةةةةد النةةةةور  (71
     أ مد م مد ال راط مجمع المغة العربية.ه( 46; ت
 الزهاوي الشاعر وال يم ود والكا ب  عبد الرزا  الهزلي. (71

 الزهاوي خي معارك  ا دبية وال كرية  عبد الرزا  الهزلي ,دار الرشيد. (72

أبةةةةةةةو ال ةةةةةةة   ,ع مةةةةةةةان بةةةةةةةن جنةةةةةةةي  ت ابةةةةةةةن جنةةةةةةةي , ةةةةةةةر صةةةةةةةناعة اإلعةةةةةةةراب    (73
 د.  ةةةةةةةةةةةن هنةةةةةةةةةةةداوي,دار  ةةةةةةةةةةة  ,م7==5-ه5857,الطبعةةةةةةةةةةةة ال انيةةةةةةةةةةةة  ه( 6=7

 .القمم دمش 
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شةةةةةةةرح ابةةةةةةةن عقيةةةةةةة  عمةةةةةةة  أل يةةةةةةةة ابةةةةةةةن مالةةةةةةة    بهةةةةةةةا  الةةةةةةةدين بةةةةةةةن عقيةةةةةةة   ت  (74
 ةةةةةةةةةة   م يةةةةةةةةةةي الةةةةةةةةةةدين عبةةةةةةةةةةد ,م4>=5-ه5844الطبعةةةةةةةةةةة العشةةةةةةةةةةرون  ,ه( =:;

 .ال ميد ,دار ال راث خي القاهرة 
ه( >77 ت,شةةةةةرح أبيةةةةةات  ةةةةةيبوي    الن ةةةةةاس ,أبةةةةةو جع ةةةةةر أ مةةةةةد بةةةةةن م مةةةةةد  (75

 ةةةةةةةةةة  د. زهيةةةةةةةةةةر مةةةةةةةةةةازي زاهةةةةةةةةةةد, مك بةةةةةةةةةةة م.:>=5-ه:584,الطبعةةةةةةةةةةة ا ولةةةةةةةةةة  
 .النهضة

 9>7شةةةةةرح أبيةةةةةات  ةةةةةيبوي   ال ةةةةةيراخي, أبةةةةةو م مةةةةةد يو ةةةةةد بةةةةةن المرزبةةةةةان ت  (76
 ةةةةةةةةةة   م مةةةةةةةةةةد الةةةةةةةةةةري  هاشةةةةةةةةةةم ,دار م.:==5-ه:585الطبعةةةةةةةةةةة ا ولةةةةةةةةةة   ,ه( 

   .الجي  بيروت
 ةةةةةةة   عبةةةةةةةد ال ةةةةةةة ار ,ري شةةةةةةةرح أشةةةةةةةعار الهةةةةةةةرليين  أبةةةةةةةو  ةةةةةةةعيد ال  ةةةةةةةين الشةةةةةةةكّ  (77

 أ مد خراج, مك بة دار العروبة. 
 49=شةةةةةةةرح ال صةةةةةةةري  عمةةةةةةة  ال وضةةةةةةةي    ا زهةةةةةةةري , الةةةةةةةد بةةةةةةةن عبةةةةةةةد ا   ت (78

 ةةةةةةةة   م مةةةةةةةةد با ةةةةةةةة  عيةةةةةةةةون ال ةةةةةةةةود م.6444-ه5865الطبعةةةةةةةةة ا ولةةةةةةةة   , ه(
 ,دار الك ب العممية بيروت

الةةةةةدين يعةةةةةيش بةةةةةن عمةةةةةي بةةةةةن  شةةةةةرح الم صةةةةة  لمزم شةةةةةري   ابةةةةةن يعيش,موخةةةةة  (79
 ةةةةةةةةةةةة   م:644-ه5866الطبعةةةةةةةةةةةةة ا ولةةةةةةةةةةةة   ه ( 87:يعةةةةةةةةةةةةيش الموصةةةةةةةةةةةةمي  ت

 . د.إمي  بديع يعقوب ,دار الك ب العممية بيروت 
 شرح ديوان الم نبي  عبد الر من البرقوقي ,دار الك اب العربي بيروت. (81
شةةةةةةرح شةةةةةةاخية ابةةةةةةن ال اجةةةةةةب  رضةةةةةةي الةةةةةةدين م مةةةةةةد بةةةةةةن ال  ةةةةةةن اال ةةةةةة رابادي  (81

ي الةةةةةةةةدين عبةةةةةةةةد ال ميةةةةةةةةد وآ ةةةةةةةةرون ,دار الك ةةةةةةةةب يةةةةةةةة مةةةةةةةةد م ه(  ةةةةةةةة  م:>: ت 
 م.6>=5-ه5846العممية بيروت
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شةةةةةرح شةةةةةرور الةةةةةرهب خةةةةةي معرخةةةةةة كةةةةةزم العةةةةةرب  ابةةةةةن هشةةةةةام أبةةةةةو م مةةةةةد عبةةةةةد  (82
ه(  ةةةةةة   م مةةةةةةد :5;ا  جمةةةةةةا  الةةةةةةدين بةةةةةةن يو ةةةةةةد بةةةةةةن أ مةةةةةةد ا نصةةةةةةاري  ت 

 م يي الدين عبد ال ميد, دار الطزئع. 

دين عبةةةةةةةةةد الةةةةةةةةةر من بةةةةةةةةةن أبةةةةةةةةةي شةةةةةةةةةرح شةةةةةةةةةواهد المغني ال ةةةةةةةةةيوطي جةةةةةةةةةز  الةةةةةةةةة (83
 ه(,    الشيخ م مود أ مد ,مك بة ال انجي.55=بكر ت

, م مةةةةةد عبةةةةةد ا   ا نصةةةةةاري شةةةةةرح قطةةةةةر النةةةةةدى وبةةةةة  الصةةةةةدى   ابةةةةةن هشةةةةةام (84
 ةةةةةةة   م4==5-ه5854الطبعةةةةةةةة ا ولةةةةةةة  ه(5:;جمةةةةةةةا  الةةةةةةةدين ا نصةةةةةةةاري  ت 

  م مد م يي الدين عبد ال ميد, مك بة دار ال ير. 

د.يو ةةةةةةةةةةد   ةةةةةةةةةةين بكةةةةةةةةةةار, الطبعةةةةةةةةةةة ا ولةةةةةةةةةة  شةةةةةةةةةةعر زيةةةةةةةةةةاد ا عجةةةةةةةةةةم   ةةةةةةةةةة   (85
 .دار الم يرة م7>=5-ه5847

 .>>=5أ مد شوقي ,دار العودة بيروت, الشوقيات  (86
الصةةةةا بي خةةةةي خقةةةة  المغةةةةة العربيةةةةة وم ةةةةائمها و  ةةةةنن العةةةةرب خةةةةي كزمهةةةةا  ابةةةةن  (87

الطبعةةةةةةةةةةةة  ه(=:7 ت ,أبةةةةةةةةةةةو ال  ةةةةةةةةةةةين أ مةةةةةةةةةةةد بةةةةةةةةةةةن زكريةةةةةةةةةةةا الةةةةةةةةةةةرازي ,خةةةةةةةةةةةارس
 باع ,مك بة المعارد.    ع مر خارو  الط م7==5-ه5858ا ول 

ضةةةةةةةرائر الشةةةةةةةعر   ابةةةةةةةن عصةةةةةةة ور,أبو ال  ةةةةةةةن مةةةةةةةؤمن بةةةةةةةن م مةةةةةةةد بةةةةةةةن عمةةةةةةةي  (88
 ةةةةةة   ال ةةةةةةيد إبةةةةةةراهيم م مةةةةةةد, م.4>=5,الطبعةةةةةةة ا ولةةةةةة  ه( ==:ا شةةةةةةبيمي  ت 
 دار ا ندلس

ظةةةةةةةةةاهرة ال ةةةةةةةةةرد خةةةةةةةةةي الةةةةةةةةةدرس المغةةةةةةةةةوي  طةةةةةةةةةاهر  ةةةةةةةةةميمان  مةةةةةةةةةودة ,الةةةةةةةةةدار  (89
 الجامعية. 

العمةةةةةةدة خةةةةةةي م ا ةةةةةةن الشةةةةةةعر وآدابةةةةةة  ونقةةةةةةدن   القيروانةةةةةةي ,أبةةةةةةو عمةةةةةةي ال  ةةةةةةن  (91
, ةةةةةةةةة   م مةةةةةةةةةد م.5>=5-ه5845الطبعةةةةةةةةةة ال ام ةةةةةةةةةة ه(:89بةةةةةةةةةن رشةةةةةةةةةي   تا

   .م يي الدين عبد ال ميد, دار الجي 
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ه( , ةةةةةةةة   م مةةةةةةةةد إبةةةةةةةةراهيم 9=7ال ةةةةةةةةرو  المغويةةةةةةةةة  أبةةةةةةةةو هةةةةةةةةز  الع ةةةةةةةةكري ت (91
  ميمان ,دار العمم وال قاخة.

د.رمضةةةةةةةةةان عبةةةةةةةةةد ال ةةةةةةةةةواب, الطبعةةةةةةةةةة ال اد ةةةةةةةةةة خصةةةةةةةةةو  خةةةةةةةةةي خقةةةةةةةةة  المغةةةةةةةةةة    (92
 .,مك بة ال انجيم===5-ه5864

خةةةةةةةةي الن ةةةةةةةةو العربةةةةةةةةي نقةةةةةةةةد و وجيةةةةةةةة   الةةةةةةةةدك ور مهةةةةةةةةدي الم زومةةةةةةةةي, ,الطبعةةةةةةةةة  (93
 .دار الرائد العربي بيروت ,م:>=5-ه:584ال انية 

القةةةةةةةةةةةاموس الم ةةةةةةةةةةةيط   ال يروزآبةةةةةةةةةةةادي ,مجةةةةةةةةةةةد الةةةةةةةةةةةدين م مةةةةةةةةةةةد بةةةةةةةةةةةن يعقةةةةةةةةةةةوب  (94
 اب.ه( الهيئة المصرية العامة لمك ;5> ت
 
قضةةةةةةةةةةةةايا ال عةةةةةةةةةةةةةدي والمةةةةةةةةةةةةةزوم خةةةةةةةةةةةةةي الةةةةةةةةةةةةدرس الن ةةةةةةةةةةةةةوي  أبةةةةةةةةةةةةةو أوس إبةةةةةةةةةةةةةراهيم  (95

 م.;>=5-ه;584الشم ان,مطبعة المدني 
 ه(4>5بشةةةةةةةةر عمةةةةةةةةرو بةةةةةةةةن ع مةةةةةةةةان بةةةةةةةةن قنبةةةةةةةةر ت   الك ةةةةةةةةاب   ةةةةةةةةيبوي , أبةةةةةةةةو (96

, ةةةةةةةةةةة   عبةةةةةةةةةةةد ال ةةةةةةةةةةةزم هةةةةةةةةةةةارون, مك بةةةةةةةةةةةة م>>=5-ه>584,الطبعةةةةةةةةةةةة ال ال ةةةةةةةةةةةة 
 ال انجي.

 
,ال  ةةةةةةةةةةن بةةةةةةةةةةن أ مةةةةةةةةةةد بةةةةةةةةةةن عبةةةةةةةةةةد  المرجةةةةةةةةةةان ك ةةةةةةةةةةاب ال كممةةةةةةةةةةة  أبةةةةةةةةةةو عمةةةةةةةةةةي (97

,   د.كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاظم م.===5-ه=585الطبعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ال انيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ه(;;7الغ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةار ت
 .ب ر,عالم الك ب 

 
الطبعةةةةةةةةةة ا ولةةةةةةةةة   ه(9=7هةةةةةةةةةز  الع ةةةةةةةةةكري  ت  أبةةةةةةةةةوك ةةةةةةةةةاب الصةةةةةةةةةناع ين   (98

    عمي م مد البجاوي ,وم مد أبو ال ض  ,دار إ يا  الك ب.96=5
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ه( 9;5اهيةةةةةدي  تك ةةةةةاب العةةةةةين  ال ميةةةةة  ,أبةةةةةو  عبةةةةةد الةةةةةر من بةةةةةن أ مةةةةةد ال ر  (99
     د مهدي الم زومي و إبراهيم ال امرائي .

القا ةةةةةةةم عبةةةةةةةد الةةةةةةةر من بةةةةةةةن إ ةةةةةةة ا   ,ك ةةةةةةةاب  ةةةةةةةرود المعةةةةةةةاني  الزجةةةةةةةاجي (111
 ةةةةةةةةة   عمةةةةةةةةةي  وخيةةةةةةةةة  ال مةةةةةةةةةد م.:>=5-ه:584,الطبعةةةةةةةةة ال انيةةةةةةةةةة ه(  784 ت

 .,دار الر الة 
 م مةةةةةةةد عمةةةةةةةي ال ةةةةةةةارقي   نويّ كشةةةةةةةاد اصةةةةةةةطز ات ال نةةةةةةةون والعمةةةةةةةوم   ال هةةةةةةةا (111

 م.:==5 د عمي د روج ,مك بة لبنان,الطبعة ا ول  
الكشةةةةاد عةةةةن  قةةةةائ  مةةةةوامض ال نزيةةةة  وعيةةةةون ا قاويةةةة  خةةةةي وجةةةةون ال بويةةةة   (112

الطبعةةةةةةةة  ه(>97 الزم شةةةةةةةري ,جةةةةةةةار ا  أبةةةةةةةي القا ةةةةةةةم م مةةةةةةةود بةةةةةةةن عمةةةةةةةر, ت 
 ةةةةةة   عةةةةةةاد  أ مةةةةةةد عبةةةةةةد الموجةةةةةةود وآ ةةةةةةرون ,مك بةةةةةةة م.>==5-ه>585ا ولةةةةةة 
 .العبيكي 

 ه(5655 ةةةةةةةةةرود المعةةةةةةةةاني  عبةةةةةةةةةد ا  الكةةةةةةةةةردي  تك ايةةةةةةةةة المعةةةةةةةةةاني خةةةةةةةةي  (113
 بيروت.,,    ش يع برهان ,دار اقرأ م6449-ه:586الطبعة ا ول  

المبةةةةةةةاب خةةةةةةةي عمةةةةةةة  البنةةةةةةةا  واإلعةةةةةةةراب  أبةةةةةةةو البقةةةةةةةا  ,عبةةةةةةةد ا  بةةةةةةةن ال  ةةةةةةةين  (114
, ةةةةةةةة  مةةةةةةةةازي م  ةةةةةةةةار م9==5-ه:585الطبعةةةةةةةةة ا ولةةةةةةةة ه( :5:الع كبةةةةةةةةري  ت

   .,وعبد االل  نبهان ,دار ال كر
ل ةةةةةةان العةةةةةةرب   ابةةةةةةن منظور,أبةةةةةةو ال ضةةةةةة  جمةةةةةةا  الةةةةةةدين م مةةةةةةد بةةةةةةن مكةةةةةةرم  (115

 ه( ,دار صادر.55;بن  ت
,منشةةةةةةةةةةورات وزارة لغةةةةةةةةةةة الشةةةةةةةةةةعر ال ةةةةةةةةةةديث خةةةةةةةةةةي العةةةةةةةةةةرا   د.عةةةةةةةةةةدنان العوادي (116

 .9>=5ال قاخة العراقية,
 لغة الشعر بين جيمين  د.إبراهيم ال امرائي,دار ال قاخة بيروت. (117
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ةةةةةةةةةةة4دالمغةةةةةةةةةةة العربيةةةةةةةةةةةة معناهةةةةةةةةةةةا ومبناهةةةةةةةةةةةا   (118 ام   ةةةةةةةةةةةان ,دار ال قاخة,طبعةةةةةةةةةةةة  م 
 م.8==5

ه(  ةةةة    ةةةةمي   6=7الممةةةةع خةةةةي العربيةةةةة  أبةةةةو ال ةةةة   ع مةةةةان بةةةةن جنةةةةي  ت  (119
 م.>>=5أبو مغمي, دار مجدالوي 

مةةةةةةةةا ا  ةةةةةةةة  ل ظةةةةةةةة  وا  مةةةةةةةةد معنةةةةةةةةان مةةةةةةةةن القةةةةةةةةرآن المجيةةةةةةةةد  المبرد,أبوالعبةةةةةةةةاس  (111
 ةةةةةةةة  د.  م .>>=5-ه=584الطبعةةةةةةةةة ا ولةةةةةةةة  ه(  9>6 ت ,م مةةةةةةةةد بةةةةةةةةن يزيةةةةةةةةد
   .أ مد م مد  ميمان

الم ةةةةةةةةةةةةة  ال ةةةةةةةةةةةةةائر خةةةةةةةةةةةةةي أدب الكا ةةةةةةةةةةةةةب والشةةةةةةةةةةةةةاعر  ضةةةةةةةةةةةةةيا  الةةةةةةةةةةةةةدين بةةةةةةةةةةةةةن  (111
د.بةةةةةةةةةةدوي طبانةةةةةةةةةةة ,دار نهضةةةةةةةةةةة و ه(, ةةةةةةةةةة   د أ مةةةةةةةةةةد ال ةةةةةةةةةةوخي ,;7:ا  يةةةةةةةةةةر ت

 مصر .
ه(  ةةةةةة   م مةةةةةةد 654 ت ,معمةةةةةةر بةةةةةةن الم نةةةةةة  ,مجةةةةةةاز القةةةةةةرآن  أبةةةةةةو عبيةةةةةةدة (112

 خؤاد  زكين ,مك بة ال انجي.
ه(  ةةةةةةةة   5=6العبةةةةةةةةاس أ مةةةةةةةةد بةةةةةةةةن ي يةةةةةةةة   ت مجةةةةةةةةالس  عمةةةةةةةةب   عمةةةةةةةةب,أبو (113

  عبد ال زم هارون ,دار المعارد خي مصر النشرة ال انية.
,العةةةةةةةةةةةةةةةةةدد الرابع,المجمةةةةةةةةةةةةةةةةةةد  مجمةةةةةةةةةةةةةةةةةة المةةةةةةةةةةةةةةةةةةورد  وزارة اإلعةةةةةةةةةةةةةةةةةزم العراقيةةةةةةةةةةةةةةةةةةة (114

 .م7;=5ال اني
 .>6=5,ال نة ال اد ة  مجمة لغة العرب (115
مجمةةةةةع البيةةةةةان خةةةةةي    ةةةةةيرالقرآن  الطبر ةةةةةي ,أبةةةةةو عمةةةةةي ال ضةةةةة  بةةةةةن ال  ةةةةةن  (116

 ه(,دار العموم بيروت .>98 ت
واإليضةةةةةاح عنهةةةةةا  أبةةةةةو ال ةةةةة   ع مةةةةةان  تالم   ةةةةةب خةةةةةي  بيةةةةةين وجةةةةةون القةةةةةرا ا (117
ه(  ةةةةة   عمةةةةةي النجةةةةةدي وآ ةةةةةرون ,لجنةةةةةة إ يةةةةةا  ال ةةةةةراث خةةةةةي 6=7بةةةةةن جنةةةةةي  تا

 م.8==5-ه5859مصر
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م  ةةةةةار الصةةةةة اح   الةةةةةرازي ,م مةةةةةد بةةةةةن أبةةةةةي بكةةةةةر بةةةةةن عبةةةةةد القةةةةةادر مك بةةةةةة  (118
 م.:>=5لبنان 

المةةةةةةد   إلةةةةةة  عمةةةةةةم المغةةةةةةة ومنةةةةةةاها الب ةةةةةةث المغةةةةةةوي  رمضةةةةةةان عبةةةةةةد ال ةةةةةةواب  (119
 مك بة ال انجي.م ;==5-ه;585الطبعة ال ال ة 

المزهةةةةةر خةةةةةي عمةةةةةوم المغةةةةةة وأنواعهةةةةةا   ال ةةةةةيوطي عبةةةةةد الةةةةةر من جةةةةةز  الةةةةةدين  (121
,    م مةةةةةةد أ مةةةةةةد جةةةةةةاد المةةةةةةول  وآ ةةةةةةرون ,مك بةةةةةةة الطبعةةةةةةة ال ال ةةةةةةة ه(55= ت

 أنوار ال راث.
ال وائةةةةةةةةد  ابةةةةةةةةن عقيةةةةةةةة  ,بهةةةةةةةةا  الةةةةةةةةدين بةةةةةةةةن عقيةةةةةةةة   الم ةةةةةةةةاعد عمةةةةةةةة    ةةةةةةةةهي  (121

 م.4>=5-ه5844ه( ,   م مد كام  بركات, دار ال كر=:; ت

أ مةةةةةةةةةةةةد بةةةةةةةةةةةةن  ,خةةةةةةةةةةةةي مريةةةةةةةةةةةةب شةةةةةةةةةةةةرح الكبير ال يةةةةةةةةةةةةومي المصةةةةةةةةةةةةباح المنيةةةةةةةةةةةةر (122
,    د.عبةةةةةةةةةةةةةد العظةةةةةةةةةةةةةيم الشةةةةةةةةةةةةةناوي ,دار الطبعةةةةةةةةةةةةةة ال انيةةةةةةةةةةةةةة. ه(4;;م مةةةةةةةةةةةةةد ت

   .المعارد
المطةةةةةالع ال ةةةةةعيدة خةةةةةي شةةةةةرح ال ريةةةةةدة  ال ةةةةةيوطي , جةةةةةز  الةةةةةدين عبةةةةةدالر من  (123
ه( , ةةةةةةةةةة   نبهةةةةةةةةةةان يا ةةةةةةةةةةين   ةةةةةةةةةةين, دار الر ةةةةةةةةةةالة  55=بةةةةةةةةةةن أبةةةةةةةةةةي بكةةةةةةةةةةر ت ا

 م. ;;=5لمطباعة
 معار  العقاد ا دبية  عامر العقاد ,دار الجي  بيروت . (124
ال  ةةةةةن  ةةةةةعيد بةةةةةن م ةةةةةعدة ا   ةةةةةش  معةةةةةاني القةةةةةرآن   ا   ةةةةةش ا و ةةةةةط,أبو (125

 ةةةةةةةةةةةةةة   هةةةةةةةةةةةةةةدى ,م4==5-ه5855الطبعةةةةةةةةةةةةةةة ا ولةةةةةةةةةةةةةة  ه(  659ا و ةةةةةةةةةةةةةةط  ت 
 .م مود قراعة ,مك بة ال انجي

الطبعةةةةةةةةة  (;64معةةةةةةةةاني القةةةةةةةةرآن  ال ةةةةةةةةرا  , زكريةةةةةةةةا ي يةةةةةةةة  بةةةةةةةةن زيةةةةةةةةاد, ت ه  (126
 عالم الك ب. م7>=5-ه5847ال ال ة 
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عرابةةةةةةةةةةةةةة    الزّجةةةةةةةةةةةةةة (127 اج ,أبةةةةةةةةةةةةةةو إ ةةةةةةةةةةةةةة ا  إبةةةةةةةةةةةةةةراهيم بةةةةةةةةةةةةةةن معةةةةةةةةةةةةةةاني القةةةةةةةةةةةةةةرآن وا 
 ةةةةةةةة   د.عبةةةةةةةةد م.>>=5-ه>584الك ةةةةةةةةب الطبعةةةةةةةةة ا ولةةةةةةةة  ه(  755 تال ةةةةةةةةري

 .الجمي  عبدن شمبي 
 معاني الن و  د. خاض  صال  ال امرائي, مك بة أنوار دجمة بغداد.  (128
 كامةةةةةةةةةةة   ةةةةةةةةةةةممان 6447معجةةةةةةةةةةةم ا دبةةةةةةةةةةةا  مةةةةةةةةةةةن العصةةةةةةةةةةةر الجةةةةةةةةةةةاهمي إلةةةةةةةةةةة   (129

 .دار الك ب العممية بيروت م6447-ه5868الجبوري, الطبعة ا ول  
معجةةةةةةةةةم ا خعةةةةةةةةةا  الم عديةةةةةةةةةة ب ةةةةةةةةةرد  مو ةةةةةةةةة  بةةةةةةةةةن م مةةةةةةةةةد بةةةةةةةةةن المميةةةةةةةةةاني  (131

 .دار العمم =;=5ا  مدي,الطبعة ا ول  
معجةةةةةم ال عري ةةةةةات   الشةةةةةريد الجرجةةةةةاني ,أبةةةةةو ال  ةةةةةن عمةةةةةي بةةةةةن م مةةةةةد  ت  (131

 ه( ,    م مد صدي  المنشاوي ,دار ال ضيمة.:5>
 
معجةةةةةةم المةةةةةةؤل ين المعاصةةةةةةرين  م مةةةةةةد  يةةةةةةر رمضةةةةةةان ,مك بةةةةةةة الممةةةةةة  خهةةةةةةد  (132

 م.6448-ه5869نية    الوط
المعجةةةةةةةةم الو ةةةةةةةةيط ,مجمةةةةةةةةع المغةةةةةةةةة العربيةةةةةةةةة خةةةةةةةةي مصةةةةةةةةر ,الطبعةةةةةةةةة الرابعةةةةةةةةة  (133

 م,مك بة الشرو  الدولية.6448-ه5869
المعجةةةةةةم خةةةةةةي    ةةةةةةير لغةةةةةةة القةةةةةةرآن و ةةةةةةر بزم ةةةةةة   ق ةةةةةةم القةةةةةةرآن خةةةةةةي مجمةةةةةةع  (134

 الب وث اإل زمية. 
معجةةةةةةةةةةةةةم مقةةةةةةةةةةةةةاييس المغةةةةةةةةةةةةةة  أبةةةةةةةةةةةةةو ال  ةةةةةةةةةةةةةين ,أ مةةةةةةةةةةةةةد بةةةةةةةةةةةةةن خةةةةةةةةةةةةةارس بةةةةةةةةةةةةةن  (135

 ال زم م مد هارون ,دار ال كر.ه(     عبد 9=7زكريا ت
 
ه( 5:;مغنةةةةةةي المبيةةةةةةب عةةةةةةن ك ةةةةةةب ا عاريةةةةةةب  ابةةةةةةن هشةةةةةةام ا نصةةةةةةاري  ت (136

     د.عبد المطيد م مد ال طيب.
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المقاصةةةةةةد الشةةةةةةاخية خةةةةةةي شةةةةةةرح ال زصةةةةةةة الكاخيةةةةةةة  الشةةةةةةاطبي  أبةةةةةةو إ ةةةةةة ا   (137
ه(, ةةةةةةةةةةةةةةةةة   عبةةةةةةةةةةةةةةةةةد الةةةةةةةةةةةةةةةةةر من  ةةةةةةةةةةةةةةةةةميمان الطبعةةةةةةةةةةةةةةةةةة 4=;بةةةةةةةةةةةةةةةةةن مو ةةةةةةةةةةةةةةةةة  ت ا

 اإل زمي. م,مركز إ يا  ال راث;644-ه>586ا ول 

ه( ةةةةةة   م مةةةةةةد 9>6المق ضةةةةةةب المبرد, أبةةةةةةو العبةةةةةةاس م مةةةةةةد بةةةةةةن يزيةةةةةةد  ت  (138
 م,لجنة إ يا  ال راث.8==5-ه5859عبد ال ال  عضيمة,الطبعة ال ال ة

هرررر  بنبق ق رررر ب ب666المقرررر ابنباصرررر)بعلرررر م بنبع)رررر بصرررر)بمرررر م)ب ن ب (139

ا مرررببعصررربباللرررقي بالعرررما لبنبمعصرررببعبالعصرررم لبنبمدص ررر بال ررري  بنبص رررباببب

 مب.6696
الطبعةةةةةةةة المنصةةةةةةةد خةةةةةةةي شةةةةةةةرح ال صةةةةةةةريد  أبةةةةةةةو ال ةةةةةةة   ,ع مةةةةةةةان بةةةةةةةن جنةةةةةةةي  (141

 ,   إبراهيم مصط   وعبد ا  أمين, م98=5ا ول  
ي نمنهةةةةةةةةةةةاج البمغةةةةةةةةةةةا  و ةةةةةةةةةةةراج ا دبةةةةةةةةةةةا    أبةةةةةةةةةةةو ال  ةةةةةةةةةةةن  ةةةةةةةةةةةازم القرطةةةةةةةةةةةاج (141

 ه(      م مد ال بيب بن ال وجة, دار الغرب اإل زمي. 8>: ت
جا ةةةةةةةم  ةةةةةةةممان ,دار أ ةةةةةةةامة  مو ةةةةةةةوعة معةةةةةةةاني ال ةةةةةةةرود العربيةةةةةةةة  د.عمةةةةةةةي (142

 م.6447ا ردن 
أبةةةةةةةو عبيةةةةةةةد ا  المرزبةةةةةةةاني    خةةةةةةةي مل ةةةةةةةر العممةةةةةةةا  عمةةةةةةة  الشةةةةةةةعرا   الموش ةةةةةةة (143

 ه .5787ه( جمعية نشر الك ب بالقاهرة 8>7م مد بن عمران ت 
ن ةةةةةائا ال كةةةةةر خةةةةةةي الن ةةةةةو  ال ةةةةةةهيمي,أبو القا ةةةةةم عبةةةةةد الةةةةةةر من بةةةةةن عبةةةةةةد ا   (144

   عةةةةةةةةةاد  أ مةةةةةةةةةد عبةةةةةةةةةد  ةةةةةةةةة م6==5-ه5856,الطبعةةةةةةةةةة ا ولةةةةةةةةة   ه( 5>9 ت
 الموجود وعمي م مد عوض ,دار الك ب العممية بيروت.

 الن و الواخي  عباس   ن ,دار المعارد خي مصر, الطبعة ال ال ة. (145

همةةةةةع الهوامةةةةةع خةةةةةي شةةةةةرح جمةةةةةع الجوامةةةةةع   ال ةةةةةيوطي , جةةةةةز  الةةةةةدين عبةةةةةد  (146
 ةةةةةةة    م.>==5-ه>585الطبعةةةةةةةة ا ولةةةةةةة  ه(55= ت,الةةةةةةةر من بةةةةةةةن أبةةةةةةةي بكةةةةةةةر 

   .دار الك ب العمميةأ مد شمس الدين, 



 

Introduction 

      In the name of Allah  whom we seek the praise of Allah  the Lord of the Worlds,  

prayers and peace be upon the most honorable creation of Allah the messengers, 

Muhammad bin Abdullah the faithful Arab prophet, and his good and pure family, and his 

companions and the faithful, and those who followed them with charity to the Day of 

Judgment. 

 

And then  : 

The language is an aspect  of civilization to any nation , the civilizations of the nations 

measured in its  languages, and the extent of understating of human thought in various 

fields of science, so it was natural to witness the scholars of the   Nations special attention 

to their languages to maintain,  upgrade, and rid them of impurities With the passage of 

time. 

 

   The Arabic is one of the languages that has witnessed such care. It is a language that has 

been carefully studied   such as what is expected in Arabic for what it carries by  hearts of 

its sons as  holiness, and this is the language of the Holy Quran,  because of this interest 

scientists have set a grammatical rules to protect the language from melody and error. ,   

those who go out of the rule objected to and muttered,  the large objections to the poets, 

including what we find at Al- Zahawi, he objected to his contemporaries poets, depended  

to God to study these objections entitled: (objections to the grammatical and vocal to the 

contemporary poets) Conclusion, stay Sources and references. 

The preface is assigned to the study of the poet's departure from grammatical rules and the 

position of the grammarians in a concise manner. The scholars differed in the language of 

poetry, some of which allowed the poet to depart from grammatical rules. Some of them 

rejected this exit. Special in the language of poetry. 



The first chapter entitled  the objections of the name , letters , and examined the most 

important objections to the grammatical name , letter  and arranged by the letters, 

including the entry into the present tense is already special past Al-Zahawi object to the 

poets because of their exit from the origin of use. 

Then Al-Zahawi objected to the poet's exit  from the conditions of the name of preference. 

Al-Zahawi mentioned the deletion of the name of " Wish "  and the deletion of that. 

The second chapter deals with the actual objections, including the use of the necessary act 

in the place of the " transitive ", the addition of conscience to the act with the presence of 

the actor, the inclusion, the deletion of the act of the condition, the separation between the 

act of exclamation and its application and the occurrence of the past immediately. 

For the third chapter examined the objections to the phonetics  , and criticized  Al-Zahawi 

exchange between the ( ALSAD)  and ( ALSEEN)  and between Hamsaa  and J, then 

criticism of the deletion of character of the letter of the draft (of) and promised to delete, 

and delete the ( from ) preposition of the present and this deletion is permissible by some 

scientists, but the ugliness , forced and rejected Zuhawi agrees with the opinion more 

scholars, Al-zahawi criticism deleted J speaker from the parish and therefore mentioned as 

a witness of the Koran. 

     In conclusion, I wrote the most important findings were found in these chapters, 

including the lack of agreement among scientists on one opinion in the language of poetry, 

some of whom believed in  freedom of the poet and authorized exit from the rule and some 

of the rejection of this exit, and Al- Zahawi refused to exit from the grammar. 

In his criticism of public opinion and popular, which is due to the visual school mostly and 

to the Koran in some matters, and in others, we find that the poet is wrong, despite the 

poet's agreement with the Koran. 

We find  Al-Zahawi in many objections does not depend on the use of literary does not 

rely on the Arabic lexicon these are the most important results, but the difficulties 

encountered in this work, the most important lack of previous studies dealt with objections 

Al-Zahawi. 



  

    In conclusion, I thank Allah , thanking the devotees for the blessing  had given me to 

accomplish this message which would not have been possible without the patronage of my 

teacher, Professor Khaled Abd Fazza. I would like to thank the Chairman of the 

Discussion Committee , its respected members and all my professors in the Department of 

Arabic Language at college  of Education Al-Qadisiyah University and all the employees 

in this section and thanks to support me  in the period of study and research, especially Dr. 

Aqeel Jaber, my dear brother Adel Adel, who presents me a library of enriched with 

studies  and researches , and my colleague  Mr.  Asaad Nasser Al-Assam. 

 

  In conclusion, I hope that I have succeeded in providing a clear idea about the objections 

of Al-Zahawi, and I have exerted my energies and efforts in this regard. I hope that Allah 

will make it as  subject of satisfaction and acceptance. If that is what I have done, I will 

not forgive him.  the lapses are of myself and my sense that I hope the right and the last 

prayer that Praise be to God of the worlds. Peace be upon you and the mercy and blessings 

of God. 
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