
                    راق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىريت العـــــــــــــــــــــــــــهمج

      ي ـــوزارة التعليم العايل والبحث العلمـ

      ت ــــــت الرتبيـــــيت / كليــــــت القادســــــجامع

  ـــتــــــــــــــــــــــــــعربيـال تــــــــــــــــــغـــــــم اللـــــــــسـق

                     

 ـــيه اننحــرىجد انـــقىاػ         
ّ
 ىي

 ط ــــــر احمليــــري انثحـــــــــي ذفســف 
 ـألت       

ّ
ان األندنسي

َّ
 ه( 547)خ ي حي

 

                                  

 ٓزٜب اُطبُجخ : خ هذ  سعبُ                                 

 ذ هللا   ـــثــذ عــٍـثــالص عــــإخ                            

 عبٓؼخ اُوبدع٤خ ٢ٛٝ ٖٓ ٓزطِجبد ٤َٗ ؽٜبدح -٤ًِخ اُزشث٤خ  ئ٠ُ ػٔبدح
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ِٚ اُ َ٘٘ٓٝ ِٚ ُٚ ػ٢ِ  أًضش ٖٓ إٔ رَُؼذ  , أٝ رُْؾَق٠ _ؾُٔذ هلل رؼب٠ُ سة اُؼب٤ُٖٔ , ػ٠ِ ٗؼٔ ُٔ ِٚ ٝٓ _ ٝٗؼ ِٔ ٖ َِٗؼ

٫ً ٝآخشاً , ٝاُق٬ح ٝاُغ٬ّ ػ٠ِ أؽشف اُخِن ٓؾٔذ   ٝ خبرْ ػ٢ِ  إٔ ٝكو٢٘ ٩رٔبّ ٛزا اُجؾش كُِٚ اُؾٌش أ

 .٠ آُٚ اُ٘غجبِء , ٝػِا٧ٗج٤بِء 

ب ثؼذ :  ٓ  أ

شه أع٠ٔ اُؼِّٞ هذساً , ٝأٗلؼٜب أصشاً ؽز٠ أعٔغ ا٧ئٔخ ػ٠ِ أٗٚ  ؽ ؾ ك٢ ٝفق اُ٘ؾٞ اُؼشث٢ ثأٗٚ جبَُ ٬ ٣ُ ك

ٕ  اُوشإٓ ذك٢ سرجخ ا٫عزٜبد , ٝؿذا ػ٘ ٍْ ٓزؼٍِن ثبُوشإٓ اٌُش٣ْ ؛ ٧ َِّ ػِ ًُ ٗضٍ ثِـخ  اٌُش٣ْ ثؼنْٜ ٝاعجبً ػ٠ِ 

اُؼشِة , ُٜٝزا اُؼِْ أفُٞٚ ٝهٞاػذٙ اُز٢ رؾٌٔٚ , ٝمٞاثطٚ اُز٢ رنجطٚ , اػز٠٘ ثٜب اُؼِٔبُء ؛ ٤ٌُٕٞ 

ٍٕ ٓٞصٞمٍ  ِٚ  ا٫ؽزغبط ٝا٫عزذ٫ٍ ثٜب ػ٠ِ ٜٓ٘بٍط ٓأٓٞ  .ث

َٕ ثبُوٞاػذ اُز٢  , ٢ٛٝ ؽلع اُِغبٕ ٖٓ اُِؾٖ ,ٝٗظشاً ُِـب٣خ اُز٢ ٗؾأ ػِْ اُ٘ؾٞ ٖٓ أعِٜب  اٛزْ اُ٘ؾ٣ٞٞ

ًضش ٖٓ ثبٍة ٗؾ١ٞ , أذٝٗٚ , كٞعذٝا صٔخ هٞاػذ رؾزشى ك٢ وؼِّ خزٝا ٣ُ طٚ , ٝثؼذ اعزوشاء ٬ًّ اُؼشة , أرنج

ظبٛشح ثبسصح ػ٘ذ ػِٔبء اُِـخ اُؼشث٤خ ,  ؽٌِذ زٞع٤ٜ٤خ ٓٞمٞع ثؾض٘ب , ٝهذٝٛزٙ اُوٞاػذ ٢ٛ اُوٞاػذ اُ

أرٛبٕ اُ٘ؾبح , ٌُٖٝ ُٜب أ٤ٔٛخ ًج٤شح , ٝؽـِذ ؽ٤ضاً ًج٤شاً ك٢ اُ٘ؾٞ اُؼشث٢ , ٝهذ ًبٗذ ٝامؾخ ك٢  ذكٌبٗ

ٛب  أٝ هٞاػذ ا٧ثٞاة ًبٕ ,  ػٖ أدُخ اُ٘ؾٞ , ٝهٞاػذٙ حٓ٘لشد خٝامؾ رٞع٤ٜ٤خ ثقٞسح هٞاػذَ اٌُؾق ػٜ٘ب ثؼذِّ

ٝ  ٝ ؽذ٣ضبً ,  رٔبّ ؽغبٕ ك٢ ًزبثٚ ا٧فٍٞ .      ٤ِٜب ٓقطِؼ )هٞاػذ اُزٞع٤ٚ( ٛٞ اُذًزٞسٍ ٖٓ عٔؼٜب ٝأهِن ػأ

٧ث٢  (اُجؾش أُؾ٤و)ٝهذ ٝهغ ا٫خز٤بس ك٢ ٛزٙ اُذساعخ ػ٠ِ ٝاؽذ ٖٓ ًزت اُزلغ٤ش أُٜٔخ , ٝٛٞ رلغ٤ش 

شة ٓب ٣ٌٕٞ ئ٠ُ ًزت اُ٘ؾٞ ٓ٘ٚ أه ٣ؼذّ  ١ز؛ ٢ٌُ ٣ٌٕٞ ٤ٓذاٗبً ُٜزٙ اُذساعخ , اُ( ـ5ٗ٘ٛؽ٤ بٕ ا٧ٗذُغ٢ )د

ٖٓ رًش اُوٞاػذ اُزٞع٤ٜ٤خ ك٢ ػشمٚ ٦ُساء ٝاُزٞع٤ٜبد اُ٘ؾ٣ٞخ ك٢  ُٚ لُ ئ٠ُ ًزت اُزلغ٤ش , ٝهذ أًضش ك٤ٚ ٓإُِّ 

ِٚ ٓ٘طِوبً ٣ٌٖٔ  ئػشاة اُوشإٓ اٌُش٣ْ ٝهشاءارٚ , ٝهذ اخزشٗبٙ ؛ ٤ٌُٕٞ ثطٕٞ أُإُلبد اُ٘ؾ٣ٞخ  اُُٞٞط ئ٠ُث

اعزضٔبس ٘ب اٌُؾق ػٖ ٛزٙ اُوٞاػذ اُزٞع٤ٜ٤خ ك٢ اُ٘ؾٞ اُؼشث٢ , ٝاُٞهٞف ػ٠ِ ٝخٞك ؿٔبسٛب , ٤ُٝزغ٠٘ ُ

 ك٢ ػشمٚ ُِٔغبئَ اُ٘ؾ٣ٞخ ػ٠ِ ٛذ١ ٛزٙ اُوٞاػذ اُزٞع٤ٜ٤خ . أث٢ ؽ٤ بٕ ُٜب

أُؾ٤و ٧ث٢ ؽ٤ بٕ ٝهذ ًبٕ ٖٓ دٝاػ٢ اخز٤بس١ ٛزا أُٞمٞع )هٞاػذ اُزٞع٤ٚ اُ٘ؾ١ٞ ك٢ رلغ٤ش اُجؾش 

 . , ٝاُ٘ؾٞ اُقشف  ؼِّٞ اُِـخ اُؼشث٤خ ٫ٝ ع٤ٔبذ ث٢ ؽـلأّٗ ا٧ٗذُغ٢( ؛ 

 ٜب ثإٔ ٣زٔخ ل ػٜ٘ب ر٤ٜٔذ ٝص٬صخ كقٍٞ رزِٖٞٛ خبرٔخ .ٝهذ اهزنذ هج٤ؼخ أُبدح اُز٢ عٔؼز

ُ٘ؾ٣ٞخ , ٝاُوٞاػذ اُزٞع٤ٜ٤خ ك٢ اُِـخ ٝا٫فط٬ػ , ٝرؼش٣ق اُوبػذح ا حٓؼ٠٘ اُوبػذ ك٢ اُز٤ٜٔذ ر٘بُٝذُ 

اػذ ا٧ثٞاة , ٝػ٬هزٜب ثأدُخ اُ٘ؾٞ , ٝٗظش٣خ ا٧فَ ٝاُلشع ك٢ اُ٘ؾٞ , ٝكشهٜب ػٖ هٞ خخبف ثقٞسح

 اُؼشث٢ .

ٍ دسطٝ  ٝ ثزوغ٤ٔٚ  خ ٝا٫فط٬ػ , ٝصْ هٔذُ ٓلٜٞٓٚ ك٢ اُِـ ػٖ , كزؾّذصذُ  اُؼبَٓ اُ٘ؾ١ٞ اُلقَ ا٧

ٍ ٜٓ٘ب ٠ِ ص٬صخ أهغبّ ثؾغت اُوٞاػذ اُزٞع٤ٜ٤خ اُز٢ ر٘ذسط ػ  ٝ اُزٞع٤ٜ٤خ اُز٢  اُوٞاػذ رؾزٚ , كٌبٕ اُوغْ ا٧

ـّ ا ٢ اُؼَٔ اُ٘ؾ١ٞ , ٝاُوغْ اُضب٢ٗرخـ اُوٞح ٝاُنؼق ك ٫خزقبؿ ك٢ اُؼَٔ اُوٞاػذ اُزٞع٤ٜ٤خ اُز٢ رخ

 اُوٞاػذ اُزٞع٤ٜ٤خ ا٧خشٟ اُز٢ رخـ اُؼَٔ اُ٘ؾ١ٞ . ُوغْ اُضبُشا اُ٘ؾ١ٞ , ٝعؼِذُ 
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وغٔزٜب ػ٠ِ ص٬صخ أهغبّ ُ٘ؾ١ٞ , كع٤ٜ٤خ اُز٢ رخـ اُو٤بط ااُوٞاػذ اُزٞ ٝٝهلُذ ك٢ اُلقَ اُضب٢ٗ ػ٠ِ

ٍ ٜٓ٘ب ُ عؼِذ  ٝ ـّ ِوٞاػذ اُزٞع٤ٜ٤خ اُز٢ رخرخـ اُؾَٔ , ٝاُوغْ اُضب٢ٗ ُِوٞاػذ اُزٞع٤ٜ٤خ اُز٢ اُوغْ ا٧

ـّ اُو٤بط اُ٘ؾ١ٞ . ا٧خشٟ اُوٞاػذ اُزٞع٤ٜ٤خك٢ اُوغْ اُضبُش  ا٧فَ ٝاُلشع ك٤ٚ , ٝعٔؼذ  اُز٢ رخ

 

ـّ اُزاُوٞاػذ اُز أثبٕ اُلقَ اُضبُشٝ  بثزوغ٤ٜٔ ؤذش٤ًت اُ٘ؾ١ٞ ك٢ اُِـخ اُؼشث٤خ , كٞع٤ٜ٤خ اُز٢ رخ

ٍّ أ٣نبً , عؼِذ ٍ ٜٓ٘ب ُ اُوغْ ػ٠ِ ص٬صخ أهغب  ٝ ـّ اُشرجخ ٝا٧ اُزشر٤ت ٝاُلقَ , ِوٞاػذ اُزٞع٤ٜ٤خ اُز٢ رخ

ـّ ٓب ٫ ٣غٞص إٔ ٣غزٔغ ك٢ اُ٘ؾٞ اُؼشث٢ , ٝٝاُوغْ اُضب٢ٗ ُ ب اُوِوٞاػذ اُزٞع٤ٜ٤خ اُز٢ رخ ّٓ غْ اُضبُش أ

ـّ اُزش٤ًت . ثو٤خ اُوٞاػذ اُزٞع٤ٜ٤خ ك٤ٚ كغٔؼذ  اُز٢ رخ

 أْٛ اُ٘زبئظ اُز٢ رٔخ ل  ػٜ٘ب اُجؾش . ُ٘٘ز٢ٜ ئ٠ُ اُخبرٔخ اُز٢ أٝدػ٘ب ك٤ٜب

ٕ  روغ ك ػ٠ِ اُخطخ اُز٢ عشدٝهذ ٣ُؼزش ٍ : ٤ًق وب٤ُ ٤ٜٔب ػ٠ِ ٛزٙ اُقٞسح ك٤ٚ ٗظش ؛ كػ٤ِٜب ثأ

ٛزا ٫ ؿجبس  : هٍٞأػٖ ا٥خش ؟ .  ك ٤ًت , ٝٛزٙ ا٧ٓٞس ٫ ٣٘لقَ أؽذٛب٤ٖ اُؼبَٓ ٝاُو٤بط ٝاُزشث كقِز٢

٫ ػبَٓ ٗؾ١ٞ ث٬ ه٤بط ٝرش٤ًت , ٫ٝ ه٤بط ٗؾ١ٞ ث٬ ػبَٓ  رٔبٓبً ؛ ٧ٗٚ  بكقَ ث٢ٜٔ٘٤ ُْ اػ٤ِٚ , ٌُّٝ٘ 

ـ  أثٞ ٖٓ رٞص٣ؼ٘ب ُِٔغبئَ اُ٘ؾ٣ٞخ اُز٢ ٗ ببَٓ ٝه٤بط , ٌُٖٝ ًبٕ اُلقَ ث٤ٜ٘ٝرش٤ًت , ٫ٝ رش٤ًت ث٬ ػ

٣ؼٜب ػ٠ِ ٛزٙ اُخطخ أعِْ ٖٓ , كٌبٕ رٞص ػ٠ِ اُوٞاػذ اُزٞع٤ٜ٤خ اُز٢ هٔذ ثبعزخشاعٜب ٖٓ رلغ٤شٙ ؽ٤ بٕ ك٤ٜب

أُغأُخ رِٞ ا٧خشٟ مٖٔ أُنٔبس اُٞاؽذ ,  رؾذس ػٖ ُش أأكنَ , ثؾ٤ زٜب ثقٞسحٌٖ ٖٓ دساعؿ٤شٙ ؛ ٧رٔ

ٕ  اُخطخ ر٘جغ ٖٓ أُبدح اُِـ٣ٞخ كٌبٕ اُغٔغ ُِٔغبئَ اُ٘ؾ٣ٞخ رؾذ ٓغ٠ٔ ػبّ ٣نٜٔب ع٤ٔؼبً  , ٝٓؼِّٞ أ

 كشح ُذ٣٘ب . اأُزٞ

٢ عؼِذ ٖٓ اُوٞاػذ اُزٞع٤ٜ٤خ ػ٘ب٣ٖٝ ُِٔغبئَ اُ٘ؾ٣ٞخ اُز٢ رشد  ُْٝ أهغْ اُلقٍٞ ػ٠ِ ٓجبؽش ؛ ٧ٗ٘ 

ك٤ٜب , ٝٛزٙ اُوٞاػذ رزلبٝد هِخ ًٝضشح , ٓٔب أدٟ ئ٠ُ فؼٞثخ رٞص٣ؼٜب ػ٠ِ ٓجبؽش ٓزوبسثخ ك٢ أػذاد 

 .اُقلؾبد 

ًبٗذ ٓغزوَ , ثَ ًزبة ٜٓ٘غ٢ ك٢ إٔ أُبدح ؿ٤ش ٓغٔٞػخ  ُقؼٞثبد اُز٢ ٝاعٜزٜب ك٢ اُجؾشٖٓ اٝ

ٝأُشاد , أُوقٞد عٔغ ؽزبرٜب ٝاعزخشاط  ػ٘ذ خ ٝاُ٘ؾ٣ٞخ ؛ ٝٛٞ أٓش ٓغٜذاٌُزت اُِـ٣ٞ ٓجضٞصخ ك٢ ثطٕٞ

ـّ ٓٞمٞػ , ص٣بدح ػ٠ِ ثؾضٚ ك٢ ٛزٙ اُشعبُخ َ  هبػذح رٞع٤ٜ٤خ هذ رخ ًُ ع اُز١ ٣خزِق ػٖ أُٞمٞ بً ٤٘ٓؼ بً إٔ 

 اُٞهٞف ػ٠ِ أدم رلبف٤َ أُٞمٞػبد اُ٘ؾ٣ٞخ .رخقٚ ؿ٤شٛب , ٓٔب صاد ٖٓ فؼٞثخ 

ٕ  ٛ٘بى دساعبد ر٘بُٝذ  ػ٠ِ كن٬ً   ٢ٛٝ : , غ اُؾقٍٞ ػ٤ِٜب وٞاػذ اُزٞع٤ٜ٤خ ُْ ٗغزطاُأ

: غ٢ , سعبُخ ٓبعغز٤شؽ٤ بٕ ا٧ٗذُهٞاػذ اُزٞع٤ٚ اُ٘ؾ١ٞ ٝرطج٤وبرٜب ك٢ ًزبة اسرؾبف اُنشة ٧ث٢  -ٔ

ػ٘ذ أث٢ ؽ٤ بٕ ٗلغٚ ,  ّ . ٝٛزٙ  أٜٛٔب ثٞفلٜبٕٕٔٓ, ٤ًِخ اُزشث٤خ , ؽغ٤٘خ ٓؾٔذ هبٛش , عبٓؼخ أُٞفَ 

 ٌُٖٝ ك٢ ٓإُق آخش .

٢ُٞ , ٓإعغخ داس اُزؼبٕٝ , هٞاػذ اُزٞع٤ٚ ك٢ اُ٘ؾٞ اُؼشث٢ : د. ػجذ هللا أٗٞس ع٤ذ أؽٔذ اُخ -ٕ

ٔ995ّ. 

ػ٘ذ اثٖ ا٧ٗجبس١ , سعبُخ ٓبعغز٤ش : أؽٔذ ٗضاٍ ؿبص١ اُؾٔش١ , عبٓؼخ  هٞاػذ اُزٞع٤ٚ اُ٘ؾ١ٞ -ٖ

 اُوبٛشح , ٤ًِخ داس اُؼِّٞ .

ساء اُ٘ؾ٤٣ٖٞ ك٢ أُغبئَ اُ٘ؾ٣ٞخ , ٝأُٜ٘ظ اُزؾ٢ِ٤ِ ك٢ رؾ٤َِ ٢ ػشك آك أُٜ٘ظ اُٞفل٢ ٝهذ ارجّؼ٘ب

 ا٥ر٢ : ػ٠ِأُغبئَ اُ٘ؾ٣ٞخ أُخزِلخ أُؾز٣ٞخ ػ٠ِ اُوٞاػذ اُزٞع٤ٜ٤خ , ٝهذ ؽشف٘ب 

 .ك٢ ا٬ٌُّ ػ٤ِٜب اُزٞع٤ٜ٤خ د اُوبػذح ش٣خ اُز٢ رؾزَٔ ػ٠ِ اُِلظخ اُز٢ ر_ رًش ا٥ٔ

 



دِّمت.............................
َ
                                                                                                                                                                                                           ...............................   ...........................مُق

 
ٗ 

 

َِّ ٓغأُخ ٗؾ٣ٞخ رشد مٜٔ٘ب اُوبػذح اُزٞع٤ٜ٤خ .ٕ  _ ٝمغ اُوبػذح اُزٞع٤ٜ٤خ ػ٘ٞاٗبً ٌُ

ـّ ه٤ِك٢ أُغبئَ اُ٘ؾ٣ٞخ ػ٤ِٚ  ٢ٛ ٬ًّ أث٢ ؽ٤ بٕ ثؾغت ٓبٗقٞؿ ٗوَ _ ٖ ػ٘ذ  ٬ً أٝ رـ٤٤ش اُ٘

ـ    اُز٘ق٤ـ,  وٞع٢ثْ ٗزجؼٚ ٓجبؽشح ٖٓ اُجؾش أُؾ٤و ٗجزذأ ثوٍٞ : هبٍ أثٞ ؽ٤ بٕ , ص اُؾبعخ , كؼ٘ذٓب ٗ٘وَ اُ٘

ـ  ثؾغت ٓب سكغ هٞع٢ اُز٘ق٤ـ, ك٤ٚ ه٬٤ًِ  أهٍٞ رًش أثٞ ؽ٤ بٕ , صْ أ ُٗـ٤ّشثإٔ ػ٤ِٚ ٛٞ  ٝػ٘ذٓب ٫ ٗ٘وَ اُ٘

ثبُ٘ـ , ٝثبُزقّشف ثخو ؿبٓن ؛ ٣٩نبػ ؽذٝد هٍٞ أث٢ ؽ٤ بٕ ؛ ٝهذ هٔذ ثٞمغ ٬ًّ أث٢ ؽ٤ بٕ أُ٘وٍٞ 

٧ٗٚ  ٣زًش خ٬ٍ ٬ًٓٚ أهٞا٫ً ُِؼِٔبء ٖٓ اُ٘ؾ٤٣ٖٞ ٝأُلغش٣ٖ , ثَ ٣ٌٝضش ٜٓ٘ب ثبُز٘ق٤ـ ػ٠ِ أهٞاُْٜ , أٝ 

ٕ هذ هذ ٣زقّشف ك٤ٜب , ك٘ؼٞد ئ٤ُٜب ك٢ ٓظبٜٗب ٝٗضجذ أهٞاط اُز٘ق٤ـ ُٜب ك٢ داخَ ٬ًّ أث٢ ؽ٤ بٕ , ئرا ًب

ِـّ  , أٝ ٗج٤ٖ ؽذٝدٛب ئرا ًبٕ هذ ٗوِٜب ثزقّشف , صْ ٗنغ ٛٞآؾٜب ك٢ داخَ ٬ًّ أث٢  -ٝٛزا ًض٤ش  -ٗوِٜب ثبُ٘

 ؽ٤ بٕ ٗلغٚ , ا٧ٓش اُز١ ٣إد١ ئ٠ُ فؼٞثخ اُٞهٞف ػ٠ِ ؽذٝد ٬ًّ أث٢ ؽ٤ بٕ .

َِّ ٓغأٍُخ , ٝث٤بٕ أهٞاٛبٗ بُشعٞع ئ٠ُ ؼ ث٤ٜ٘ب , ث, ٝاُزشع٤ _ ٓ٘بهؾخ ا٥ساء , ٝا٧ٝعٚ اُٞاسدح ك٢ ً

 ٓظبٜٗب ٖٓ ًزت اُزلغ٤ش , ٝا٩ػشاة , ٝاُ٘ؾٞ , ٝؿ٤شٛب .

ُّ  ٫ٝ ٣لٞر٢٘ إٔ  ك٢ هغْ اُِـخ اُؼشث٤خ ثقٞسح ػبٓخ ٝئ٠ُ ٖٓ رِٔزُد  ئ٠ُ أعبرزر٢ اُغض٣َ  ثبُؾٌش  أروذ 

ش , اُز١ اهزشػ ػ٢ِ  , ٝأٝدُّ إٔ ؽٌش أعزبر١ اُلبمَ د. ػجذ اٌُبظْ عجُْٜ ك٢ ٓشاؽَ دساعز٢ ا٤ُٝ٧خ ٝاُؼ٤ِب

ٓٞمٞع ٛزٙ اُذساعخ , ٝاُز١ ُْ ٣زأخش ػٖ أ٣خ ٓغبػذح ًبٗذ , ٝآز٘ب٢ٗ ئ٠ُ أعزبر١ اُلبمَ ا٧ُعزبر خبُذ 

 ػجذ كضاع  , اُز١ ٓ٘ؾ٢٘ هذساً ًج٤شاً ٖٓ اُؾش٣خ , ؽلظْٜ هللا ٝأدآْٜ ٌَُ خ٤ش ٝٓؼشٝف .

, ػبئِز٢ اٌُش٣ٔخ  عزٔشاس ٝػذّ ا٤ُأطٖٓ ٝهلٞا ٓؼ٢ ثأؽّذ اُظشٝف ٖٝٓ ؽلض٢ٗٝ ػ٠ِ أُضبثشح ٝا٫ٝ

ا٫ٓز٘بٕ ٖٓ هِت اُغض٣َ ٝبُؾٌش ث  ُّ وذّ رأ أث٢ ٝأ٢ٓ , ٝئخٞر٢ ٝأخٞار٢ , ٝئ٠ُ ٖٓ ٝهق ثغبٗج٢ ٖٓ ص٬ٓئ٢ ,

َِّ ٖٓ ٓذ  ٣ذ  اُؼٕٞ  ٢ُ ُٝٞ ثذػبء ك٢ ظٜش ٫ؽزشاّ ٝاُزوذ٣ش ٌُُؾت ٝاكبك ثب ٌُ ْ_ ؽلظٌْ هللا رؼب٠ُ _ ُٝ

ٓ َِّ ًُ  ٖ ػ٢ِ٘ٔ ؽشكبً ٓ٘ز ًُ٘ذ هلِخ فـ٤شح ؽز٠ ٢ٓٞ٣ ٛزا .اُـ٤ت , ٝئ٠ُ 

 

ص٘بؤٙ إٔ إًٔٞ هذ ٝكوُذ ٝأٗب ٛ٘ب ٫ أصػْ أٌُبٍ , كبٌُٔبٍ هلل ٝؽذٙ , ٝأسعٞ ٖٓ هللا اُؼ٢ِ اُوذ٣ش عَ 

                                                                          ٛزا أُٞمٞع , ٝإٔ عٜذ١ ٝرؼج٢ ُْ ٣نغ عذٟ ثؼذ ٓؾٞاس ه٣َٞ ٖٓ اُؼَٔ ٝاُغذ .ثز٘ب٢ُٝ 

 

 

 

           

 

                                                                                                                                     

  دــــــيـالص عبــــــإخ                                                                            
 



 

 

           
           
 ــــــيد :ــــمتهــ              

 ـــــهـقــىاػـــد انرـىجيــفــي     
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اَّلناَّثركةنَّرَّالكثيرَّمفَّالعمماءَّعفَّسكاعدىـَّ,َّكتكجيكاَّبالبحثَّكالتنقيبَّنحكَّالقرآفَّالكريـَّ,َّفأخرجكَّشم َّ
َّالمصنفاتَّالنف َّ,َّإذَّكضعكا َّمختمفةو سةَّ,َّكالمؤلفاتَّالفريدةَّ,َّكمفَّىؤالءَّالعمماًءَّيعمميةنَّىائمةنَّفيَّمجاالتو

َّ َّبفَّيكسؼَّبفَّعميَّبفَّحي ََّّالنحكمَّكالمفسرَّدلسينألاأبكَّحٌيافَّصاحبَّتفسيرَّالبحرَّالمحيطَّ, فَّاميحٌمد
ٍفزمَّالن ََّّفقيؿَّ:َّافَّ,َّكقدَّتعددتَّأنسابوَّ,إلىَّكلدهَّاألكبرَّحي ََّّةنَّنسبافَّ,َّىَّبأبيَّحي َّكن َّالميَّبَّبأثيرَّالديفَّ,َّكَّمقالميَّ
_ََّّ_َّ َّالبربرية َّإلىَّقبيمتو َّكَّنسبة َّكَّالجي انيَّ, َّكالغرناطيَّاألندلسيَّ, ,َّ َّكنشأةن َّ,َّكَّمكلدان َّكفاةن َّك المصرمَّداران
(ٔ)النحكمكَّ

َّبكَّ,   َّلو َّالمترجمكف َّكًلدىَّاتفؽ َّكخمسَّأن و َّأربع َّأكاخسنة َّفي َّاليجرة ًَّمفى َّكستمائة َّشكاؿََّّريف شير
َّ َّبمطخشارش َّحضرة َّمف َّ( ٕ)غرناطةمدينة َّأكاخر َّفي َّبالقاىرة َّكتكفي َّكأربعيفَّ, َّخمس َّسنة َّصفر شير

َّنيسيبَّفيَّتعريؼََّّ(ٖ)كسبعمائة َّأف َّنريد َّكال َّمفَّ. َّالكثير َّتناكؿ َّكقد َّالتعريًؼ َّغنيَّعف َّفيك ,َّ أبيَّحي اف
أسمتوَّ)أبكَّحي افَّالنحكم(َّتناكلتََّّالباحثيفَّحياتوَّفيَّأبحاثيـَّ,َّككتبتَّعنوَّد.َّخديجةَّالحديثيَّمؤلفانَّكامبلنَّ

َّ.ََّّ(ٗ)فيوَّأباَّحي افَّكحياتوَّكمذاىبوَّالعقديةَّكغيرىاَّبالتفصيؿ
ماَّسكاىاَّمفَّنكاحيََّّ؛َّإذَّطغتَّعمىَّكالنحكيةَّمنياَّبصكرةوَّخاصةوَّ,َّىتـَّأبكَّحي افَّبالقضاياَّالمغكيةَّكقدَّا
َّ,َّحت ىَّأصبحَّالتفسيرَّأكثرَّمفَّذكرَّالمسائؿَّالنحكيةَّ,َّكتكس عَّفيَّمسائؿَّالخبلؼَّالتفسيرَّ,َّف بيفَّالنحكييفى

أقربَّماَّيككفَّإلىَّكتبَّالنحكَّمنوَّإلىَّكتبَّالتفسيرَّ,َّكالَّغرابةَّفيَّىذاَّفيكَّقدَّبرعَّفيَّعمكـَّالمغةَّكالنحكَّ
خاصةَّ,َّحت ىَّعرؼَّبالنحكمَّقبؿَّالمفسرَّ,َّكغيرَّىذاَّفيكَّلـَّييمؿَّنكاحيَّالتفسيرَّاأليخرلَّكذكرَّالمعانيَّ

َّ.ََّّ,َّكنحكَّذلؾناسخَّكالمنسكخَّ,َّكالقراءاتَّ,َّكاألحكاـَّالمتعمقةَّبياَّالمغكيةَّ,َّكأسبابَّالنزكؿَّ,َّكال
َّأصب َّثـ ,َّ َّاألندلس َّأىؿ َّكعامة َّالمذىب َّمالكي َّحي اف َّأبك َّكاف َّاكقد َّحيثي َّظاىريان َّالمذىبَّح نتشر

مَّكافَّظاىرانَّفيَّترجيحاتوَّىبَّالذعندَّقدكموَّإلىَّمصرَّ.َّكالمذَّانَّالظاىرمَّفيَّاألندلسَّ,َّثـَّأصبحَّشافعي
َّ,َّكأبعدىاَّعفَّالتكمُّؼَّ,َّفضبلنَّعمىاألخذَّبأظيرَّالكجكهََّّكَّالمذىبَّالظاىرمَّ,َّفكافَّيؤكدبيةَّىلؤلكجوَّاإلعرا

َّعنوَّأن ويَّ ىذاَّفيكَّكثيرانَّماَّكافَّيرددَّلفظَّالظاىرَّكاألظيرَّفيَّاختياراتوَّالنحكيةَّ.َّكالَّغرابةَّفيَّىذاَّ؛َّإذَّنيًقؿى

                                                 

هجوبد اُؾبكؼ٤خ اٌُجشٟ : ربط اُذ٣ٖ ػ٢ِ , ٝ 5ٔ\ٗ :, رؼ : ئؽغبٕ ػجبط  ٣ُ٘ظش : كٞاد اُٞك٤بد : ٓؾٔذ ثٖ ؽبًش اٌُزج٢ ٔ))

اء : ؽٔظ اُذ٣ٖ اثٖ اُغضس١ٝ,  5ٕٙ\9 :, رؼ : ٓؾٔٞد ٓؾٔذ ه٘بؽ٢  ثٖ ػجذ اٌُبك٢ اُغج٢ٌ  : ؿب٣خ اُٜ٘ب٣خ ك٢ هجوبد اُوش 

بح : ع٬ٍ اُذ٣ٖ اُغ٤ٞه٢ٝ,  9ٕٗ\ٕ ,  8ٕٓ\ٔ :ٓؾٔذ أثٞ اُلنَ ئثشا٤ْٛ  , رؼ : ثـ٤خ اُٞػبح ك٢ هجوبد اُِـ٤٣ٖٞ ٝ اُ٘ؾ 

ٗلؼ اُط٤ت ٖٓ ؿقٖ ا٧ٗذُظ اُشه٤ت ٝ,  ٕٔ٘\8 :, رؼ : ٓؾٔٞد ا٧صٗبؤٝه  ثٖ اُؼٔبداؽزساد اُزٛت ك٢ أخجبس ٖٓ رٛت : ٝ

 :١ عٔبػ٤َ ثبؽب اُجـذادئٔبء أُإُل٤ٖ ٝآصبس أُق٘ل٤ٖ : عٛذ٣خ اُؼبسك٤ٖ أٝ,  ٖ٘٘\8 : , رؼ : ئؽغبٕ ػجبط : أُوش١ اُزِٔغب٢ٗ

ا٧ػ٬ّ ك٢ رشاعْ اُشعبٍ : خ٤ش ٝ,  58ٗ\ٖ :: ػٔش سمب ًؾبُخ  ٓؼغْ أُإُل٤ٖ رشاعْ ٓقِّ٘ل٢ اٌُزت اُؼشث٤خ ٝ,  ٕ٘ٔ\ٕ

 . ٕ٘ٔ\5: اُذ٣ٖ اُضس٢ًِ 

, ٝكٞاد اُٞك٤بد :  8٘ٔ\٘:  : ف٬ػ اُذ٣ٖ اُقلذ١ , رؼ : أؽٔذ ا٧سٗبٝٝه , ر٢ًٞ ٓقطل٠ ٣ُ٘ظش : اُٞاك٢ ثبُٞك٤بدٕ) )

, ٝٛذ٣خ  8ٖ٘\ٕ, ٝٗلؼ اُط٤ت :  ٕٔ٘\8, ٝؽزساد اُزٛت :  8ٕٓ\ٔ, ٝثـ٤خ اُٞػبح :  9ٕٗ\٣ٕخ اُٜ٘ب٣خ : , ٝؿب 5ٕ\ٗ

 . ٕ٘ٔ\5, ٝا٧ػ٬ّ :  58ٗ\ٖ, ٝٓؼغْ أُإُل٤ٖ :  ٕ٘ٔ\ٕاُؼبسك٤ٖ : 

,  8ٖٕ\ٔ , ٝثـ٤خ اُٞػبح : ٕٓ٘\ٕ, ٝؿب٣خ اُٜ٘ب٣خ :  5ٕ\ٗ, ٝكٞاد اُٞك٤بد :  8٘ٔ\٣ُ٘٘ظش : اُٞاك٢ ثبُٞك٤بد :  ٖ))

 . 58٘\ٖ, ٝٓؼغْ أُإُل٤ٖ :  ٕ٘ٔ\ٕ, ٝٛذ٣خ اُؼبسك٤ٖ :  9٘٘\ٕ, ٝٗلؼ اُط٤ت :  ٕٗ٘\8ٝؽزساد اُزٛت : 

ٛزا اٌُزبة ٖٓ ٓ٘ؾٞساد داس اُٜ٘نخ , ثـذاد , ٝهذ عبػذد عبٓؼخ ثـذاد ػ٠ِ ٗؾشٙ , ٝهُجَِغ ثٔطبثغ داس اُزنبٖٓ ثجـذاد ,  ٗ))

ك٢ ٤ًِخ ا٥داة ثغبٓؼخ اُوبٛشح ٗبٍ دسعخ اُذًزٞساٙ ثٔشرجخ )اُؾشف ا٠ُٝ٧(  ٛـ , ٝٛٞ ك٢ ا٧فَ ثؾش ٗٞهِؼَ 8ٖ٘ٔ-9ّٙٙٔ

 ّ . 9ٙٗٔ/ٔ/ٕك٢ 
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َّ"َّمحاؿَّأفَّيرجعَّعفَّمذىبَّالظاىرَّمفَّكافَّيقكؿَّ:َّ ًمؽى كدَّأفَّالمذىبَّيؤََّّ,َّفيكَّبحسبَّىذا( ٔ)بذىنوَّ"عى
لمذىبَّاألثرَّالظاىرَّفيَّفيَّحياتوَّكعمموَّ.َّكقدَّكافَّليذاَّاَّيَّاعتنقياَّكتأثرَّبيااىبَّالتالمذَّالظاىرمَّأقكل

َّعميوَّبالقبكؿَّ,َّأكََّّاختيارَّأبي حي افَّلمقاعدةَّالتكجيييةَّالتيَّتناسبَّالتكجيياتَّالنحكيةَّالتيَّيذكرىاَّالمتقدمكفى
َّقمياَّكيمفىةَّ.َّلتيَّيكجيياَّىكَّ,َّفيختارَّأكضحياَّكأاَّالرفضَّ,َّأكَّغيرىاَّ,َّأك
 انقاػدج يف انهغِح : 

َّقديمانَّكحديثانَّ,َّكالتأصيؿََّّكىكَّشائعَّبيفلمصطمحَّالقاعدةَّأىميةهَّكبيرةهَّفيَّالدراساتَّالنحكيةَّ؛َّ النحكييفى
َّفيَّمظانوَّالمختمفةَّعبرَّا َّبتحديدَّالمفيكـَّالمغكمَّالذمَّيتشكؿَّالمصطمحَّىذا لسياقاتَّالتيَّلويَّالَّيككفَّإال 

َّيتعاقبَّعميياَّ.
َّ,َّكجمعياَّقكاعدَّكقاعداتَّ,َّكيكادَّبكالقاعدةَّ:َّفاًعمىةَّمشتقةَّمفَّالجذرَّالمغكمَّقعدىَّيىٍقعيديَّقيعيكدانَّ ـى خبلؼَّقا

َّاأليسَّ,َّ َّعمىَّالثباتَّكاالستقرارَّ,َّفذىبكاَّإلىَّأن ياَّأصؿي َّعمىَّأن ياَّتدؿُّ أصحابَّالمعجماتَّالمغكيةَّييجمعكفى
َّالتيَّتثبتوكالقكاعدَّاألساسَّ,َّ َّاليكادجَّخشباتو َّكقكاعد َّأساسوَّ, َّالبيتي َّأفَّالقاعدَّ,( ٕ)كقكاعد يككفََّّكمعمكـ

ـيَّيككفَّبخبلفوَّ, ,َّفالقاعدَّأكثرَّاستقرارانَّمفَّالقائـَّ,َّكالقاعدةََّّآخرإلىَّيككفَّمتنقبلنَّمفَّمكافََّّفقدَّمستقرانَّكالقائ
درانوَّكسقكفوَّ,َّفييَّاألصؿَّالمستقرَّىيَّاألساسَّالتيَّيرتكزَّعميوَّغيرهَّ,َّكقكاعدَّالبيتَّالتيَّترتكزَّعميياَّج

َّلمشيًءَّ.
َّكرد ََّّكقد َّالكريـ َّالقرآف َّفي َّالجمع َّبصيغة َّالقاعدة َّمصطمح ,َّ :َّ َّتعالى َّقكلو َوِإْذ يَػْرَفُع ِإبْػَراِىيُم نحك

َعِليمُ ا ِإنََّك َأْنَت السَِّميُع الَقَواِعَد ِمَن اْلبَػْيِت َوِإْسَماِعيُل رَبػََّنا تَػَقبَّْل ِمنَّ ال
َقْد َمَكَر الَِّذيَن ِمْن َّوَّتعالىَّ:,َّكقكل (ٖ)

َيانَػُهْم ِمَن القَػْبِلِهْم فَأَتَ  َعَذاُب ِمْن َحْيُث ََل َيْشُعُروفَ ِمْن فَػْوِقِهْم َوَأتَاُىُم ال َقَواِعِد َفَخرَّ َعَلْيِهُم السَّْقفُ ى اللَُّو بُػنػْ
(ٗ)َّ,

:َّ َّتعالى ِتي ََل يػَ َوال كقكلو َر َقَواِعُد ِمَن النَّْساِء الَّلَّ ْرُجوَف ِنَكاًحا فَػَلْيَس َعَلْيِهنَّ ُجَناٌح َأْف َيَضْعَن ثَِيابَػُهنَّ َغيػْ
ٌر َلُهنَّ َواللَُّو َسِميٌع َعِليمٌ  ُمَتبَػرَّْجاٍت ِبزِيَنٍة َوَأْف َيْستَػْعِفْفَن َخيػْ

عدَّىيَّقكاعدَّ,َّففيَّاآليتيًفَّاألكلىَّكالثانيةَّالقكاَّ(٘)
نجابَّإًََّّيف َّنكمالعكانسَّالمكاتيَّالَّييَّاآليةَّالثالثةَّأيطمقتَّمجازانَّعمىَّمَّقاـَّعميوَّ,َّكفالبيتَّأمَّ:َّأساسوَّالذ

َّفيفَّثابتاتَّمستقراتَّبعدـَّاألنجابَّكقكاعدَّالبيًتَّالثابتةَّفيَّمكانياَّ. َّفبلَّيتغيرَّحاليفى َّاألكالدَّ؛َّلكبرىفى
َّ
ََّّ

                                                 

 . ٖٕ٘/8, ٝؽزساد اُزٛت :  8ٕٔ/٣ُٔ٘ظش : ثـ٤خ اُٞػبح :  ٔ))

-ٕٗٔ/ٔ: )هؼذ( :  , رؼ : ٜٓذ١ أُخض٢ٓٝ ٝئثشا٤ْٛ اُغبٓشائ٣٢ُ٘ظش : اُؼ٤ٖ : أثٞ ػجذ اُشؽٖٔ اُخ٤َِ ثٖ أؽٔذ اُلشا٤ٛذ١  ٕ))

-ٕ٘٘/ٕ: )هؼذ( :  ئعٔبػ٤َ ثٖ ؽٔبد اُغٞٛش١ , رؼ : أؽٔذ ػجذ اُـلٞس ػطبس, ٝاُقؾبػ ربط اُِـخ ٝفؾبػ اُؼشث٤خ :  ٖٗٔ

: ٓقطل٠  رؼ9, ط : اُضث٤ذ١ ٖٓ عٞاٛش اُوبٓٞط , ٝربط اُؼشٝط ٖٔٙ-5ٖ٘/ٖ: )هؼذ( :  , ُٝغبٕ اُؼشة : اثٖ ٓ٘ظٞس ٕٙ٘

 . 9ٗ/9: )هؼذ( : ؽغبص١ 

 .  5ٕٔشح : عٞسح اُجو ٖ))

 . ٕٙعٞسح اُ٘ؾَ :  ٗ))

 . ٓٙعٞسح اُ٘ٞس :  ٘))
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 انقاػدج يف االصطالح : 
َّالتيانكمَّإذكرَّ َّيطمؽَّعمىَّغيرَّمعنىَّفيككفَّمرادفان َّكالضابطَّ,َّفَّلفظَّالقاعدة َّكالقانكفَّ, لؤلصؿَّ,
,َّكالَّيختمؼَّتعريفياَّفيَّاالصطبلحَّعفَّمعناىاَّفيَّالمغًةَّفتعاريفياَّكيمُّياَّتدكرَّفيَّقاسـَّمشترؾََّّ(ٔ)كالمقصد
كىكَّاألصؿَّكاألساسَّلمشيًءَّأكَّاألشياًءَّ.َّكجاءىَّفيَّتعريفياَّأن ياَّ"َّقضيةهَّكيمٍّيةَّمنطبقةَّعمىَّجميعَّ,َّيجمعياَّ

"َّ َّكعر فيَّ(ٕ)جزئياتيا ,َّ َّا َّلتتعرؼََّّىػ(َٓٗ)تَّاألزىرمخالد َّجزئياتو َّجميع َّعمى َّمنطبؽ َّكيمٍّي َّحكـه "َّ بأن يا
َّالحكـَّمكجكدَّفيَّالقاعدةَّضمنانَّ,َّكالَّيتحقؽَّالحكـَّماَّ( ٖ)أحكامياَّمنوَّ" ؛َّألف  ,َّكلكفَّقكلوَّ:َّ)حكـ(َّفيوَّنظره

,َّكالمفعكؿَّمنصكبانَّ,َّفيذاَّ,َّفعندماَّنقكؿَّ:َّالقاعدةَّفيَّالفاعؿَّأفَّيككفَّمرفكعانََّّ(ٗ)لـَّتتحقؽَّالقاعدةَّكاممةنَّ
يعنيَّأفَّحكـَّالفاعؿَّالرفعَّ,َّكحكـَّالمفعكؿَّالنصبَّأي انَّكافَّنكعوَّ,َّإذَّليسَّثمةَّمفعكؿَّغيرَّمنصكبَّ,َّ

َّاشتمالياَّبالقكًةَّعمىَّأحكاـَّجزئياتَّمكضكعياَّ"ق(َّبأن ياََُّْٗفياَّالكفكمَّ)تكعرٌَّ ,َّ(٘)"َّقضيةَّكيمٍّيةَّمفَّحيثي
َّ:ََّّ,َّكيعرفياَّالتيانكمَّبأن يا(٘)" ,َّكمفَّىذاََّّ(ٙ)كيمٍّيَّمنطبؽهَّعمىَّجميعَّجزئياتوَّعندَّتعرُّؼَّأحكامياَّمنوَّ""َّأمره

َّ.( ٚ)ىذاَّفالقاعدةَّ"َّمقكلةَّثابتةَّتنطبؽَّعمىَّجميعَّأفرادَّالجنسَّ,َّأكَّأجزائوَّالتيَّتتناكلياَّ"
َّكَّ أن ياَّتيبنىَّإضافةَّكممةَّ)القكة(َّفيوَّتؤكدَّيبدكَّأفَّالتعريؼَّاألقربَّإلىَّالصكابَّىكَّتعريؼَّالكفكمَّ؛َّألف 
ماَّقدَّاتَّمكضكعياَّلمتطبيؽَّعميياَّ,َّكبحسبَّىذاَّتككفَّمحيطةَّبماَّىكَّكائفَّ,َّكماَّسيككفَّمفَّجزئيعمىَّ

َّمفَّخصائصياَّاالطرادَّكالشمكؿَّ. َّيتفرعيَّعنياَّ,َّفجاءَّكصؼَّالقاعدةَّبػ)الكمٍّية(َّ؛َّألف 
َّمصطمح َّعفَّالقاعدة َّيتحدثكا ََّّانَّنحكيَّانَّكالنحكيكفَّلـ َّفيَّأذىانيـ َّمفَّكضكحَّمفيكميا  كقد,عمىَّالرغـ

َّانَّفكىاَّمكضكععرَّكََّّ؛المصطمحَّ,َّأشيرىاَّ:َّالقياسَّكاألصؿَّكالمذىبَّىذاَّألفاظانَّأخرلَّتؤدمَّمعنىََّّستعممكاا
َّالجانبَّالعمميكَّلويَّآلياتوَّالمنيجيةَّكحدكدهَّالمعرفيةَّ َّباشركهَّضمفَّتطبيقاتيـَّالمتعمٍّقةَّباألحكاـَّالنحكيةَّ؛َّألف 

َّعمىَّ َّكتأسيسان َّالنظرمَّ؛ َّعمىَّالعمؿ َّكافَّاستكافَّغالبان َّالتيَّتضبطَّىذا َّالنحكية َّالقكاعد َّمعظـ خبلصيـ
َّفييا َّالمطردة َّالظكاىر َّمف َّلمغًة َّالتركيبي َّعَّ(ٛ)النظاـ َّتقسـ َّالنحكية َّكالقكاعد َّقسميف, َّتككفََّّ:َّمى األكلى
َّالنحكَّ َّىيَّقكاعد َّفيذه َّبأبكابَّالنحكَّ, َّفيمختصة َّالتيَّتككفَّظاىرة َّتككفََّّ, َّكالثانية ,َّ المؤلفاتَّالنحكية

َّلناَّمفَّالتعريؼَّبقكاعدَّالتكجيوَّشاممةَّألكثرَّمفَّبابَّنحكمَّ,َّ كىيَّالتيَّيطمؽَّعميياَّقكاعدَّالتكجيوَّ,َّكالبيد 
َّالنحكيةَّ؛َّلنككفَّعمىَّبينةَّمنياَّكنفرقياَّمفَّقكاعدَّالنحكَّ.

                                                 

 . 9ٕ٘ٔ/٣ُٕ٘ظش : ًؾبف افط٬ؽبد اُلٕ٘ٞ ٝاُؼِّٞ :  ٔ) )

 . ٖٗٔٓؼغْ اُزؼش٣لبد : اُغشعب٢ٗ :  ٕ))

, أٝ اُزقش٣ؼ ثٔنٕٔٞ اُزٞم٤ؼ ك٢ اُ٘ؾٞ : خبُذ ا٧صٛش١ , رؼ : ٓؾٔذ ثبعَ ػ٤ٕٞ  ؽشػ اُزقش٣ؼ ػ٠ِ اُزٞم٤ؼ ٖ))

 . ٗٓٔ/ٔ: اُغٞد

 . ٣89ُ٘ظش : هٞاػذ اُزٞع٤ٚ ك٢ اُ٘ؾٞ اُؼشث٢ ؽز٠ ٜٗب٣خ اُوشٕ اُخبٓظ اُٜغش١ : كبسط ػ٢ِ ٓغِْ :  ٗ))

 . 5ٕ8 : , تح : عدنان دروٌش , ومحمد المصري الكلٌات معجم فً المصطلحات والفروق اللغوٌة٘) )

 . 9ٕ٘ٔ/ًٕؾبف افط٬ؽبد اُلٕ٘ٞ :  ٙ))

 . ٕ٘ذ : ٓؾٔٞد ؽغٖ اُغبعْ : اُوبػذح اُ٘ؾ٣ٞخ رؾ٤َِ ٝٗو 5))

 . ٓ٘,  ٣ُٕٙ٘ظش : اُوبػذح ُ٘ؾ٣ٞخ :  8))
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 قىاػد انرىجيه اننحىي :
َّمفَّالنحكَّ,َّبؿَّتككفَّعىذهَّالقكاعدَّالَّتنتميَّ َّمحددو ,َّكىيَّلـَّتكفَّلبابو َّنحكمَّكاحدو امةَّألكثرَّمفَّبابو

كبةنَّكقكاعدَّالنحكَّ,َّككافَّأبكَّحي افَّيطمؽَّعميياَّمصطمحَّ)القكاعدَّالكيمٍّية(َّ,َّإذَّيقكؿَّ:َّ"َّكالَّنيثبتَّكاضحةنَّمب
"َّ َّبالمحتمؿ َّالكيمٍّية َّالممخَّ(ٔ)القكاعد َّخميس َّحسف َّالدكتكر َّيقكؿ َّالعبلقاتَّ, َّمف َّمنظكمة َّالعربي َّالنحك ":

َّ,َّتندرجَّتحتياَّأجزَّ َّكيمٍّيةو َّشتىَّمفَّالنحكَّ,َّكىذهَّالقكاعدَّالمتشابكةَّالتيَّيمكفَّأفَّنصفياَّبقكاعدو اءهَّمفَّأبكابو
َّنحكمَّحدَّصعكبةَّالفصؿَّبينياَّ" َّبابو كىكَّرأمَّكجيوَّ,ََّّ(ٕ)الكيمٍّيةَّشديدةَّالتداخؿَّمعَّالقكاعدَّالتفصيميةَّلكيؿٍّ

بيفَّقكاعدَّالتكجيوَّكقكاعدَّالنحكَّبعدَّبيافَّقكاعدَّالتكجيوَّكتعريفياَّ؛َّلنككفَّأفَّنتعرؼَّالفرؽَّلناََّّكمفَّىناَّبدل
َّمنياَّ.عمىَّبينةَّ

تماـَّحس افَّفيَّكتابوَّاألصكؿَّكىذاَّماَّذىبَّإليوََّّكاعدَّالتكجيو(َّىكَّالدكتكرمصطمحَّ)قأكؿَّمفَّأطمؽَّكَّ
قؼَّعمىَّمفَّأطمقوَّعميياَّفيَّمفَّسبقوَّ,َّكىكَّماَّأكدهَّبقكلوَّ:َّ"َّتقدمناَّألـََّّ,َّكأناَّبدكرمَّ(ٖ)بعضَّالباحثيف

َّعنكَّ َّجعمنا َّالنحكم َّتراثنا َّفي َّقديـو َّكنزو َّعف َّبالكشًؼ َّمسبكقيفى َّ"غير َّالتكجيو َّقكاعد َّكيسٌكغَّ(ٗ)انو سببََّّ,
َّبالتعميؿَّ َّالرتباطيا َّ؛ َّالتكجيو( َّ)قكاعد َّالقكاعد َّآثرتَّأفَّأيسميَّىذه ن ما َّكا  "َّ :َّ َّبقكلو َّالتكجيو َّبقكاعد تسميتيا

َّأكلىَّمفَّاآلخرَّبالقبكؿَّ" َّبقكاعدَّالتكجيوَّ,َّ( ٘)كبتكجيوَّاألحكاـَّعندَّالتأكيؿَّكاعتبارَّكجوَّمنيا كفيَّتسميتيا
َّمصطمحَّالتكجيوَّيجعؿَّمنياَّمقصكرةََّّإلىَّعضَّالباحثيفَّ,َّإذَّيذىبَّبَّنظر تسميتياَّبػ)قكاعدَّاالستدالؿ(َّ؛َّألف 

عمىَّكظيفةوَّكاحدةوَّمفَّالكظائؼَّالمتعددةَّالتيَّتتكفؿَّىذهَّالقكاعدَّببيانياَّ,َّإذَّتستخدـَّفيَّإثباتَّالحكـَّالنحكمَّ
اَّكافَّتسميتياَّبػ)قكاعدَّاالستدالؿ(َّ,َّكالترجيحَّكاالستدالؿَّكالمفاضمةَّبيفَّاألكجوَّكالتأكيؿَّكالتكجيوَّ,َّكمفَّىن

لياَّمفَّتطابؽَّالمصطمحَّعمىَّمفيكموَّماَّليسَّلممصطمحَّالشائعَّفيياَّمفَّبابَّتسميةَّالشيءَّبأبرزَّصفاتوَّ,َّ
َّ.َّ(ٙ)كىيَّتقعَّكسطانَّبيفَّمبادئَّالتقعيدَّالنحكمَّ,َّكالقكاعدَّالفرعيةَّ,َّأكَّقكاعدَّالمسائؿ

َّعميياَّمصطمحَّ)قكاعدَّالتعميؿَّال ,َّمعَّكجاىةَّالمصطمحيفَّ)قكاعدَّالتكجيو(َّ,َّنحكم(َّكنستطيعيَّأفَّنيطمؽى
َّ ك)قكاعدَّاالستدالؿ(َّكمييماَّ,َّكتسميتياَّبػ)قكاعدَّالتعميؿَّالنحكم(َّلويَّمفَّالسعةَّكالشمكؿَّماَّليسَّلغيرىاَّ؛َّألف 
َّبالتعميؿَّالنحكمَّ َّكانتَّمرتبطة َّألن يا َّ؛ َّالتسميةَّعمىَّغيرىا َّىذه َّكآثرنا ,َّ التعميؿَّيشمؿَّاالستدالؿَّكالتكجيو

منياَّباالستدالؿَّكالتكجيوَّ,َّبؿَّىيَّالتعميؿَّنفسوَّ,َّإذَّكافَّالنحاةَّيذكركنياَّفيَّأثناءَّمناقشتيـَّكتحميميـَّأكثرَّ
َّ,َّ َّكالمغكية َّالنحكية َّمؤلفاتيـ َّبطكف َّفي َّمتناثرة َّجاءىت َّليذا َّ؛ َّالنحكية َّلممسألة َّالمحتممة َّاإلعرابية لؤلكجو
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لقاعدةَّالتيَّيذكركنياَّلتسٌكيغَّضعؼَّالكجوَّ,َّأكَّفيسٌكغكفَّبياَّرد َّبعضَّاألكجوَّاإلعرابيةَّ,َّأكَّقبكلياَّبداللةَّا
َََّّّ)قكاعدَّالتعميؿَّالنحكم(َّعميياَّ.منعوَّكغيرَّذلؾَّ,َّكمفَّىناَّساغَّلناَّاطبلؽَّمصطمحَّ

َّتسميتياَّبقكاعدَّالتكجيوَّلو َّأف  أك ؿَّمصطمحَّأيطمؽَّعمييا,َّكالرتباطياََّّمفَّالشيرةَّماَّليسَّلغيرهَّ؛َّألن وَّإال 
أليخرلَّ,َّفمعموَّاَّادرتَّإلىَّذىنوَّمباشرةَّ,َّبخبلؼَّالتسميةحدناَّقكاعدَّتكجيوَّتببالتكجيوَّأيضانَّ,َّفإذاَّماَّسمعَّأ

َّآخر َّغيرىاَّ.َّيذىبَّإلىَّشيءو
َّالدرعَّال َّالعربيَّالتيَّتعد َّالنحك َّبقكاعد َّالقكاعد َّكدىٍرءَّكترتبطَّىذه ذمَّكضعَّلصكفَّالمسافَّمفَّالخطأ

َّ؛َّليذاَّقكانيفَّالمغةَّالصكتيةَّ,َّكالصرفيةَّ,َّكالنحكيةَّ,َّالتيَّتالزلؿ,َّالضابطةَّل َّلغةو عتمدَّالدراسةَّعميياَّفيَّكيؿٍّ
َّألف َّ َّ؛ َّاتسعتَّالمغةي َّكيم ما َّإلييا َّالحاجة َّكتزاد ,َّ َّعنيا َّاالستغناء َّيتحرؾَّبصكرةوََّّالَّنستطيع َّحيٌّ َّكائفه المغةى

َّفينمكَّكيتطكرَّ,َّككيم ماَّتقٌدمت أيخرلَّ,ََّّكثرَّالمحفَّفيياَّ,َّكدخمتياَّمصطمحاتَّجديدةَّ,َّكاضمحمتَّمستمرةو
َّلنستطيعَّالسيطرةَّعمىَّالمغةَّكقكانينياَّ.َََّّّاعدَّضركرةَّ؛فكجكدَّىذهَّالقكَّ

َّحس اف َّتماـ َّ؛ََّّكعرؼَّالدكتكر َّالنحاةي َّكضعيا َّالتي َّالمنيجية َّالضكابط َّتمؾ "َّ َّبأن يا َّالتكجييية القكاعد
َّفيَّالمادًةَّالمغكيةَّسماعانَّكانتَّ,َّأـَّاستصحابانَّ,َّأـَّقياسانَّ التيَّتستعمؿَّالستنباطَّ,َّليمتزمكاَّبياَّعندَّالنظرٍّ

 .( ٔ)كـَّ"الح

َّقكؿَّالدكتكرَّتماـَّحس افَّ:َّ"َّالضكابطَّالمنيجيةَّالتيَّكضعياَّالنحاةيَّ"َّفيوََّّكيذىبَّأحدَّالباحثيفَّإلى أف 
َّعمىَّأن ياَّلـَّتيستنبطَّمفَّكبلـَّالعربَّ,َّكاألصؿَّفيياَّأفَّتككفَّمستنبطةَّمفَّكبلـَّالعربَّ َّىذاَّيدؿُّ َّ؛َّألف  نظره

َّالمغكَّ َّليستَّمستنبطةَّمفَّالمادة َّالقكاعد َّىذه َّالنحاةَّعمىَّالبيئةَّأمَّ: َّفرضيا ن ما َّالمغكيةَّكا  َّأكَّالطبيعة يةَّ,
َّماَّمنعَّالدكتكرَّتماـَّمفَّالتنصيصَّ المغكيةَّ,َّفأصبحتَّتتحكـََّّبمفرداتَّالمغةَّكتراكيبياَّقبكالنَّكردانَّ,َّكلعؿ 

َّمنوَّماَّيككفَّمستنبطانَّم فَّكاقعياَّعمىَّأن ياَّمستنبطةَّمفَّكاقعَّالبيئةَّالمغكيةَّ,َّارتباطياَّبالتعميؿَّالنحكمَّ؛َّألف 
َّنحكمبالمغكمَّ,َّكمنوَّماَّيككفَّمفَّخارجَّالمغةَّ .ََّّ(ٕ)حسبَّالفمسفةَّالخاصةَّبالنحكَّ,َّكقكاعدهَّفيَّذىفَّكيؿٍّ

َّالعربَّكليستَّمفركضةَّعميوَّ,َّكحت ىَّالتيَّترتبطَّبالتعميبلتَّالفمسفيةَّفييَّ فييَّقكاعدَّمستنبطةَّمفَّكبلـ
َّتكافؽَّالمادةَّالمغكيةَّالمكضكعةَّلياَّ.

َّمحمكد َّالدكتكر َّالعامَّكيعرفيا َّالقكاعد َّمف َّمجمكعة "َّ َّبأن يا َّالجاسـ َّاألحكاـَّحسف َّتستدعييا َّالتي ة
,َّحيفَّإطبلقياَّعمىَّعناصرَّالنظاـَّالتركيبيَّفيَّقضاياَّالتحميؿَّالنحكمَّ,َّأم:َّمجمكعةَّالقكاعدَّأكَّالنحكية

َّىذهَّا َّالترجيحَّكالتضعيؼَّكالرفضَّ؛َّألف  ألسسَّاألسسَّالتيَّييرتكزَّعميياَّفيَّأكجوَّالتحميؿَّالنحكمَّمفَّحيثي
التكجيييةَّىيَّالكسيمةَّالتيَّتيمٌكفَّالمحٌمؿَّمفَّتحديدَّالكجوَّالمناسبَّ,َّكتتعم ؽَّبقضاياَّالسماعَّ,َّأكَّاألصؿَّ,َّ

,َّكاألصؿَّ,َّ,َّفييَّتتعمؽَّبأسسَّالتحميؿَّالنحكمَّعامةَّكالسماعَّ( ٖ)أكَّآراءَّالنحاةَّ,َّأكَّالمعنىَّ,َّأكَّالقياس"
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يستعيفَّبياَّالنحكمَّحيفَّيحاكـََّّضاياهَّالمتنٌكعةَّ,َّالتيمَّبمظاىرهَّكقكآراءَّالنحاةَّ,َّكالمعنىَّ,َّكالقياسَّالنحكَّ
َّالغايةيَّمنياَّالحكارَّكالجدؿَّ,َّ األكجوَّكاآلراء,َّكتحتاجَّإلىَّدرجةَّعاليةَّمفَّالتعمُّؽَّكالتمٌكفَّبأمكرَّالنحكَّ؛َّألف 

اتَّالكتبَّالتيَّتكثرَّيتكثرَّىذهَّالقكاعدَّفيَّأمَّاألكجوَّفيَّتحميًؿَّالظاىرةَّ؛َّكبحسبافَّىذاَّأكَّالمفاضمةَّبيف
َّ َّأك ,َّ َّالنحكٌية َّالخبلفات َّالتحميؿفييا َّفي َّالنحكية َّاألكجو َّالنحكيَّتعدد َّتفسير َّالنصكصَّيعند َّلبعض فى

مفَّاالستعماؿَّالمغكمَّالعربيَّالفصيحَّ,َّالتيََّّياريةَّنظريةَّجر دىاَّالنحكيكفكىيَّتمثؿَّضكابطَّمع,َّ(ٔ)كفيميا
عضياَّ,َّكالَّيحدثَّتغييرَّفيَّأصؿَّتيبنىَّكفقياَّالعبلقاتَّالنحكيةَّضمفَّالبابَّالنحكمَّكاألبكابَّالنحكيةَّمعَّب

َّالقكاعدَّكمسكٍّغَّلو َّبمكجوَّمفَّىذه مىَّقسميًفَّمنياَّماَّ,َّكىذهَّالقكاعدَّالتكجيييةَّتقسـَّعَّ(ٕ)ىذهَّالعبلقاتَّإال 
َّييدؼَّإلىَّضبطَّعمميةَّ َّما َّكمنيا َّالعامةَّ, َّأكَّاألفكارَّالنحكية ييدؼَّإلىَّضبطَّأصكؿَّالتفكيرَّالنحكمَّ,

جيوَّتمثؿَّ"َّمفيكماتَّنظريةَّعامةَّ,َّاستخرجياَّالنحاةَّمفَّمعطياتَّالمادةَّ,َّفقكاعدَّالتكََّّ(ٖ)االستدالؿَّالنحكم
َّتفسيرَّمنطقيَّ َّفيَّكضع َّكبيره َّدكره َّضكابطَّكافَّليا َّجردتَّفيَّصكرة ,َّ َّكمية َّفككنتَّأصكالن ,َّ المدركسة

َّىذهَّالضكابطَّىيَّالتيَّم قبكؿَّ,َّلصكرَّالعبلقاتَّبيفَّالعناصرَّفيَّالنسؽَّالذمَّبنيتَّعميوَّالنظريةَّكماَّأف 
َّ.َّ(ٗ)النحاةيَّفيَّتككيفَّعناصرَّالمنيجَّ"اعتمدىاَّ

َّ َّكاحدو َّتشمؿَّاَّمفَّأبكابَّالنحكَّ,َّبؿَّتككفَّقكاعدَّعامةكالَّتنتميَّقكاعدَّالتكجيوَّإلىَّبابو لتزمياَّالنحكيكفى
النحكَّكم وَّأبكابانَّكجزئياتَّ,َّكتضعَّمنيجانَّلكيفيةَّاالستدالؿَّبػ)أدلةَّالنحك(َّكالسماعَّفتبيفَّالضكابطَّالمتعم قةَّبًوَّ

َّكا َّأصؿَّكالكثرة َّفتبيف َّكاالستصحاب ,َّ َّكأركانو َّبًو َّالمتعمٍّقة َّالضكابط َّكالقياسَّفتبيف ,َّ َّكالشذكذ َّكالندرة لقم ة
َّإليوَّ,َّكاإلجماعَّ ,َّ( ٘)كذلؾَّتبيفَّالضكابطَّالتيَّتتعم ؽَّبوًَّ,َّالكضعَّكأصؿَّالقاعدةَّ,َّكالعدكؿَّعنوَّ,َّأكَّالرٌد

,َّكالرتبة,َّكالعامؿَّ,َّكالبناءَّ,َّعامةَّكاإلعرابَّكتيسيـَّىذهَّالقكاعدَّفيَّضبطَّاألبعادَّالنظريةَّلممقكالتَّالنحكيةَّال
,َّفمفَّقكاعدَّالتكجيوَّماَّييدؼَّإلىَّضبطَّ...ََّّكالتكسع,َّكاالستغناءَّ,َّكاالفتقارَّ,َّكالحذؼَّكالحمؿَّ,َّكالفصؿَّ

َّ.َّ(ٙ)لمتفكيرَّالنحكمَّعندَّالعربَّعمميةَّاالستدالؿَّ,َّكماَّييدؼَّإلىَّضبطَّالمقكالتَّالتيَّتمثؿَّأصكالنَّ
 ه واننحى :انفرق تني قىاػد انرىجي

الفرؽَّبينيماَّكالفرؽَّبيفَّالدستكرَّكالقانكفَّ,َّكمفَّيعرؼَّالفرؽَّبيفَّالدستكرَّالدكتكرَّتماـَّحس افَّجعؿَّ
,َّفقكاعدَّالنحكَّىناََّّ(ٚ)كالقانكفَّيعرؼَّالفرؽَّبيفَّقكاعدَّالنحكَّكالتكجيوَّ,َّفالعبلقةَّبينيماَّعبلقةَّالخاصَّبالعاـ

ٌؿَّفقرةَّمنياَّتككفَّمشتممةَّكيَّعٌدةوََّّفقراتوََّّتمؿَّعمىلدستكرَّيشتمثؿَّالقانكفَّ,َّكقكاعدَّالتكجيوَّتمثؿَّالدستكرَّ,َّفا

                                                 

 . ٣ُ٘ٓ٘ظش : اُوبػذح اُ٘ؾ٣ٞخ :  ٔ))
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كؿَّقاعدةَّمنياَّتشتمؿَّعمىَّأكثرَّمفَّبابَّنحكمَّ,َّقكاعدَّالتكجيوََّّعٌدةَّكذلؾَّالحاؿَّفيماَّيخصقكانيفََّّعمى
َّالكاحد َّالتكجييية َّالقاعدة َّفتككف ,َّ َّنحكية َّقكاعد َّعمى َّاألبكابَّتشتمؿ َّقاعدةَّكىذه َّمف َّأكثر َّعمى َّتشتمؿ ة

َّ.َّنحكية
َّقكاَّبالخاصَّالعاـقةَّبيفَّقكاعدَّالتكجيوَّكالنحكَّعبلقةَّفالعبل َّالتكجيوَّعامةَّشاممةَّلمنحكَّكيمٍَّّ؛َّألف  وَّعد

َّباب َّالكظيفةَّالنحكيةََّّانَّمعينَّانَّنحكيَّانَّأبكابانَّكجزئياتَّ,َّكقكاعدَّالنحكَّتخصُّ َّ,َّكمفَّحيثي عدَّالتكجيوَّيؤتىَّقكافإف 
اعدَّالنحكَّتأتيَّلتقريرَّالحكـَّالنحكمَّفيَّالمسألةَّ,َّالذمَّتيذكرَّفيَّسياقًوَّ,َّكقكَّكتسكيغوَّ,َّالكجوََّّبياَّلتقرير

قكاعدَّالنحكَّجزءَّمفَّالمغًةَّ؛َّإذَّتككفَّمستنبطةَّمفَّالمغةَّألجؿَّضبطَّالنصكصَّالمغكيةَّ,َّكقكاعدَّالتكجيوَّكَّ
ؼَّعنياَّإذَّتككفَّلممفاضمةَّاألكلىَّ,َّكلكفَّكظيفتياَّتختمحيحَّأن ياَّاستنبطتَّمفَّالمغةَّكجزءَّمفَّالمنيجَّ؛َّص

ََّّكالتسٌكيغ َّلؤلكجو ,َّ َّالمحتممة َّجيَّكَّالنحكية َّالنحك َّميبكبانَّعىَّمًَّقكاعد َّجمعان َّكحديثان َّقديمان تَّفيَّالمؤلفاتَّالنحكية
اتَّالكتبَّالنحكيةَّ,َّ"َّفإذاَّكانتَّكتبَّالنحكَّجمعتَّقكاعدَّيفيَّأمَّانَّ,َّكقكاعدَّالتكجيوَّجاءىتَّمتناثرةمقصكد

َّجمعَّىذهَّالقكاعدَّىكَّالغرضَّالذمَّييَّ َّلمنحًكَّ,َّاألبكابَّجمعانَّمقصكدانَّكمعتمدانَّ؛َّألف  كتبَّمفَّأجموَّأمَّكتابو
َّإليياَّ ن ماَّكانكاَّيشيركفى َّالنحاةىَّلـَّيعتنكاَّبجمعياَّكتصنيفياَّكا  َّلمامانَّ؛َّألف  َّذكرىاَّإال  َّالتكجيوَّالَّيردُّ َّقكاعدى فإف 

,َّإذَّجاءىتَّمبعثرةََّّ(ٔ)كيم ماَّسنحتَّليـَّالفرصةيَّلئلشارةَّإليياَّفيَّمعرًضَّالشرًحَّ,َّأكَّالنقاشَّ,َّأكَّالمحاجًةَّ"
َّاتَّالكتبَّالنحكيةَّكالمغكيةَّ.يبطكفَّأمَّفي

ََّّالدكتكرَّحسفَّخميسَّالممخَّفيَّتسٌكيغَّميؿَّإلىَّماَّذىبَّإليوكأ َّالنحكييفى عدـَّتبكيبياَّكقكاعدَّالنحكَّبأف 
َّالنحكيةَّ َّالمادة َّعفَّتقديـ َّيكزَّعمىَّقدَّعزفكا َّىذا َّمنيجيا َّأكَّالتكجيييةَّ؛َّألف  َّالكيميٍّةَّ, عَّكفؽَّمنيجَّالقكاعد

َّمتعددةوَّ,َّكبَّعمىَّقكاعدالبابَّالنحكمَّالكاحدَّ ىذاَّيقطعَّأكصاؿَّالبابَّالنحكمَّالكاحدَّ,َّكيشتتَّحسبَّتكجيييةو
َّ َّىكَّالسببَّالذمََّّ(ٕ)عدـَّشمكؿَّالقكاعدَّالتكجيييةَّلمسائؿَّالنحكَّكاف ةَّزيادةَّعمىالدارسَّ,َّىذا ,َّكلعؿَّىذا

لباحثيفَّ:َّ"َّعمىَّالرغـَّيقكؿَّبعضَّاَّكاعدَّالتكجيوَّكقكاعدَّاألبكابَّ,أدلَّبالدكتكرَّتماـَّحس افَّإلىَّالخمطَّبيفَّق
َّأن ويَّقدَّخمطَّبيفَّقكاعدَّاألبكابَّكالقكاعدَّالكبرلَّ,َّمماَّجعموَّييكثرَّمفَّالقكاعدَّ مفَّمكانةَّتقسيموَّالعمميةَّ,َّإال 

,َّكىذاَّفيوََّّ(ٖ)التيَّتتكزعَّعمىَّاألبكابَّالمختمفًةَّكىيَّنتاجَّقكاعدَّأيخرلَّ؛َّكىذاَّلغمبةَّكظيفةَّالتكجيوَّعميياَّ"
َّالذمَّأيضانََّّنظرهَّ ََّّ؛َّألف  َّالقكاعد َّأكقعوَّفيَّالخمطَّىكَّمنيجَّىذه َّبطريقةَّمبكبةَّكقكاعدَّ, كصعكبةَّحصرىا

َّفيَّاألصؿَّ َّفيَّاألكليةَّكيذكرىا َّالكاحدة َّالتكجييية َّيذكرَّالقاعدة َّفنراه ,َّ َّعمييا َّالتكجيو َّكليسَّغمبة النحكَّ,
ََّّالقكاعدَّالتكجيييةَّ.ىكذاَّفيَّماَّيخٌصَّبقيةَّكنفسياَّفيَّالقياسَّ

َّ
َََّّّ
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 حى :قىاػد انرىجيه وأصىل انن
َّ"ىػ(َّٕٕٓ)تاألنبارمَّابفََّّبحسبَّتعريؼأصكؿَّالنحكَّ َّالنحكأدلَّبقكلوَّ: َّفركعوََّّة التيَّتفرعتَّمنيا

َّأصكؿَّالفقوَّأدلةَّالفقوَّالتيَّتنكعتَّعنياَّجممتوَّكتفصيموَّ" َّالباحثيفَّإلىََّّ(ٔ)كفصكلوَّ,َّكماَّأف  ,َّكيذىبَّبعضي
َّأكَّأدلتوَّالتيَّتفرَّ َّالتكجيوَّأعـَّكأشمؿَّمفَّأصكؿَّالنحكَّ, َّقكاعدى َّىيَّأف  َّفالعبلقةَّبينيما َّفركعوَّ, عتَّمنيا
َّاالست َّعممية َّتضبط َّالتكجيو َّقكاعد َّألف  َّ؛ َّالخاصَّبالعاـ َّاألفكارَّدعبلقة َّمف َّكغيرىا ,َّ َّالنحك َّبأدلة الؿ

َّ.َّ(ٕ)النحكية
َّأ َّبمجمموَّكال َّالعربي َّالنحك َّألف  َّ؛ َّالعربي َّالنحك َّأصكؿ َّمف َّكأشمؿ َّأعـ َّبأن يا َّالرأم َّىذا َّمع ذىب

اسَّكاالستصحابَّكاألجماعَّ,َّكمفَّأدلةَّالنحكَّ:َّالسماعَّكالقيبَّقراءَّكبلـَّالعربَّ,مفَّاستَّقكاعدهَّتَّطىَّنبًَّاستيَّ
ألدلةَّالنحكَّالعربيَّالتيََّّ,َّفييَّفرعَّمكمؿَّالمادةَّالمغكيةَّالمجمكعةَّبيذهَّاألدلةَّاستنبطتَّالقكاعدَّالتكجييية

َّآراءىـَّالنحكيةَّفيَّبعضَّالمسائؿَّتقنينانَّكتأصيبلنَّكترجي حانَّكأخذانَّكرٌدانَّ,َّفكيؼَّبنىَّعميياَّالكثيرَّمفَّالنحكييفى
,َّفاألصكؿَّأعـَّ؛َّألن ياَّتككفَّقكاعدَّالتكجيوَّأعـَّكأشمؿَّمفَّأصكؿَّالنحكَّ,َّكىيَّمستنبطةَّمنياَّفيَّأصؿَّ؟َّ

َّ.َّفكرَّكالفكرَّكاسعَّالَّيحٌدَّأم اَّالقاعدةَّفمحدكدةَّ
 :  قىاػد انرىجيه ونظريح األصم وانفرع

َّ َّكانتَّحاضرة َّالعربي َّالنحك َّفي َّكالفرع َّاألصؿ َّفكرة َّانطمؽَّإف  َّإذ ,َّ َّفيو َّالدرسَّالنحكم َّبكاكير منذ
َّفيَّمراحؿَّجمعَّ َّليـ َّفكانتَّالزمة ,َّ َّمنيا َّالمغكية َّإلىَّالمادة َّفيَّنظرتيـ َّكَّالنحكيكفى َّالمغكية َّياتحميمالمادة

ياَّ,َّفييَّأحدَّالمبادئَّالتعميميةَّالتيَّاعتمدَّعميياَّالنحاةَّشأنياَّشأفَّالعامؿَّ,َّكاإلعرابَّ,َّكالبناءَّ,َّصنيفكت
َََّّّيكجيكف َّالمسائؿَّعمىَّببكساطتيا َّبعضى َّ,َّكيحيمكفى َّ,مسائؿَّاألبكابَّفيرجحكفَّبعضياَّعمىَّبعضو َّعضو

َّالمعركفةَّفيَّمعالجةَّالقضاياَّالنحكيةَّ.ََّّمفَّالكسائؿَّىماكغيرََّّكيؿَّكالتسكيغالتأب
َّاألصؿَّكا َّبيًنيىتَّنظرية َّالنحكمَّ, َّالتكجيو َّإلىَّجنبَّمعَّقكاعد َّاألصكؿَّكالفركعَّبؿَّإلفرعَّجنبان َّىذه ف 

َّتكجيييةالنحكيةَّىيَّقكاع َّكالحركؼَّكاألسماءَّفرعَّفيََّّد َّفيَّالعمؿَّلؤلفعاؿَّ, َّاألصؿى َّإف  َّنقكؿَّ: َّفعندما ؛
العمؿَّ,َّفكيٌؿَّمفَّاألصؿَّكالفرعَّيمثؿَّقاعدةَّتكجيييةَّ,َّككذلؾَّقكلناَّ:َّاألصؿَّفيَّالتصٌرؼَّلؤلفعاًؿَّ,َّفيذاَّ

القكاعدَّالتكجيييةََّّاألصؿَّيمثؿَّقاعدةَّتكجيييةَّفيَّالنحكَّ,َّكقدَّاستخرجَّىذاَّاألصؿَّمماَّالحظوَّالنحاةيَّمف
كأفَّيككفَّحرفانَّ,َّأكََّّالمرتبطةَّبًوَّكمنعَّجكازَّالتقديـَّكالتأخيرَّكالفصؿَّبيفَّالعامؿَّكمعمكلوَّإذاَّلـَّيكفَّفعبلنَّ

َّمعَّالفعؿَّالمتصرٌََّّاسمانَّ,َّعمى َّىذاَّجائزه َّاألصؿَّفيَّالتصرؼَّأفَّيككفَّلمفعؿَّ,َّؼَّحيفَّأف  مفَّفقالكاَّ:َّبأف 
َّق َّكاعدَّالتكجيوَّأشمؿَّمفَّاألصؿَّكالفرعَّفيَّالنحكَّالعربيَّ.َّدكفَّغيرهَّ.َّكمفَّىناَّنستدؿَّعمىَّأف 
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اتَّالكتبَّالنحكيةَّكالمغكيةَّالمختصةَّبالخبلفاتَّالنحكيةَّأكثرَّمفَّغيرىاَّالكثيرَّمفَّالقكاعدَّيكقدَّركتَّأم
َّ,َّ َّ,َّكأخرلَّمشتركةَّبينيماَّ,َّكقدَّاجتيدَّالكثيرَّمفَّالباحثيفَّأكَّالتكجيييةَّالتيَّتفردَّبياَّالبصريكفى الككفيكفى

َّكجمعياَّ.َّلرصدىا
َّىي َّبياَّالبصريكفى َّ:َّ(ٔ)كمفَّالقكاعدَّالتكجيييةَّالتيَّاختص 

َّ.َّ(ٕ)الَّيجكزَّإضافةَّالشيءَّإلىَّنفسو
َّمنيماَّمنفردانَّ َّكاحدو َّالحرفافَّبطؿَّعمؿَّكيؿٍّ إذاَّريكٍّبى

(ٖ)َّ.َّ
َّ.َّ(ٗ)المصيرَّإلىَّماَّلويَّنظيرَّفيَّكبلميـَّأكلىَّمفَّالمصيرَّإلىَّماَّليسَّلوَّنظير

َّ.ََّّ(٘)حذؼَّماَّالَّمعنىَّلويَّأكلى
َّيقعَّالعامؿ َّحيثي َّ.َّ(ٙ)المعمكؿَّالَّيقعَّإال 
َّ.َّ(ٚ)الَّيجكزَّردَُّّالشيءَّإلىَّغيرَّأصؿ

َّ.َّ(ٛ)يجكزَّإجراءَّالشيءَّمجرلَّالشيءَّإذاَّشابيوَّمفَّكجييف
َّماَّيأتي َّ:َّ(ٜ)كمفَّالقكاعدَّالتكجيييةَّالتيَّتفردَّبياَّالككفيكفى

َّ.َّ(ٓٔ)األصميَّأقكلَّمفَّالزائدَّعندَّالحذؼ
َّ.َّ(ٔٔ)ضيؼَّأيعربالمفردَّمفَّالمبنياتَّإذاَّأيَّ

َّ:َّ(ٕٔ)كمفَّالقكاعدَّالتكجيييةَّالمشتركةَّبينيماَّماَّيأتي
َّ

                                                 

,  ٖٗ-ٖٔ, ٝأُذاسط اُ٘ؾ٣ٞخ ث٤ٖ اُزقٞس ٝاُزقذ٣ن ٝاُغإاٍ اٌُج٤ش : ػجذ ا٤ٓ٧ش اُٞسد :  ٖٗا٧فٍٞ :  ٣ُ٘ظش :ٔ) )

 . 5ٕٝٓخبُلخ أُلغش٣ٖ أفٍٞ اُق٘بػخ اُ٘ؾ٣ٞخ : 

ا٩ٗقبف ك٢ ٓغبئَ اُخ٬ف ث٤ٖ اُجقش٤٣ٖ ٝاٌُٞك٤٤ٖ : أثٞ اُجشًبد اثٖ ا٧ٗجبس١ , رؼ : د. عٞدح ٓجشٝى ٓؾٔذ ٣ُ٘ظش :  ٕ))

 . ٖٖ, ٝأعشاس اُؼشث٤خ : اثٖ ا٧ٗجبس١ , رؼ : ٓؾٔذ ؽغ٤ٖ ؽٔظ اُذ٣ٖ :  9ٖ٘/٘ٙ, ّ ٕٖ٘/ٗٙٝى : ّٓجش

ٝا٫هزشاػ ك٢ ػِْ أفٍٞ اُ٘ؾٞ : ع٬ٍ اُذ٣ٖ اُغ٤ٞه٢ , رؼ : أ. د. ؽٔذ١  , 8ٖٖ/9ّ٘ , ٖٕٓ/٣ُٖٙ٘ظش : ا٩ٗقبف : ّ ٖ))

اُ٘ؾٞ : ٣ؾ٠٤ ثٖ ٓؾٔذ أثٞ صًش٣ب اُؾب١ٝ , رؼ : د. ػجذ , ٝاسروبء اُغ٤بدح ك٢ ػِْ أفٍٞ  ٕٔٓ:  ػجذ اُلزبػ ٓقطل٠ خ٤َِ

 . ٖٖاُشصام ػجذ اُشؽٖٔ اُغؼذ١ : 

 . ٙٔ٘/9٘, ّ 5ٔ,  ٣ٔ/5ُ٘ظش : ا٩ٗقبف : ّ ٗ))

 . ٓٗ, ٝأعشاس اُؼشث٤خ  ٕٓ٘,  8ٔ٘/٣9ُٙ٘ظش : ا٩ٗقبف : ّ ٘))

 . ٓٗٔ/9ٔ, ّ ٖٙ/٣9ُ٘ظش : ّ ٙ))

 . ٕٔٔاػ : , ٝا٫هزش ٣8ُٓ٘ظش : أعشاس اُؼشث٤خ :  5))

 . ٙٗٔ/٣ُٕٓ٘ظش : ا٩ٗقبف : ّ 8))

, ٝٓخبُلخ أُلغش٣ٖ أفٍٞ اُق٘بػخ  ٖٙ-ٖٗ, ٝأُذاسط اُ٘ؾ٣ٞخ ث٤ٖ اُزقٞس ٝاُزقذ٣ن :  ٣ُٖٗ٘ظش : ا٧فٍٞ : 9) )

 . 8ٕ-5ٕاُ٘ؾ٣ٞخ : 

 . 8ٔ٘/٣9ُٙ٘ظش : ا٩ٗقبف : ّ ٓٔ))

 . 58٘,  5ٗ٘/٘ٓٔا٩ٗقبف : ّ ٔٔ))

, ٝٓخبُلخ أُلغش٣ٖ أفٍٞ اُق٘بػخ  ٖٔ-ٖٓٝأُذاسط اُ٘ؾ٣ٞخ ث٤ٖ اُزقٞس ٝاُزقذ٣ن : ,  ٖٗ-٣ُٕٗ٘ظش : ا٧فٍٞ :  ٕٔ))

 . 5ٕ-ٕٙاُ٘ؾ٣ٞخ : 
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َّإذاَّكافَّمختٌصانَّ َّ.َّ(ٔ)الحرؼَّالَّيعمؿَّإال 
َّ.َّ(ٕ)ماَّحذؼَّلدليؿَّأكَّعكضَّفيكَّفيَّحكـَّالثابت

َّ.َّ(ٖ)الفركعَّتنحطَّعفَّدرجةَّاأليصكؿ
َّ.َّ(ٗ)رتبةَّالعامؿَّقبؿَّرتبةَّالمعمكؿ

َّكاحدوَّ َّ.َّ(٘)الَّيتسمطَّعامبلفَّعمىَّمعمكؿو
َّ.َّ(ٙ)الَّيجكزَّالجمعَّبيفَّالعكضَّكالمعكضَّمنو

َّبدليؿوَّ َّ.َّ(ٚ)الَّحذؼَّإال 
َّ.َّ(ٛ)التصٌرؼَّمفَّخصائصَّاألفعاؿ
َّ.َّ(ٜ)الخفضَّمفَّخصائصَّاألسماء

فيذهَّىيَّالقكاعدَّالتكجيييةَّالعامةَّفيَّالنحكَّكغيرىاَّالكثيرَّ,َّكيتفرعَّعنياَّالكثيرَّمفَّقكاعدَّالنحكَّ,َّأكَّ
َّالتيَّتنتم ,َّ َّالنحك َّقكاعد َّتنبنيَّعمييا َّفييا َّيختمفكف َّالنحكيكفى َّفكاف َّبابَّنحكمَّ, َّمف َّأكثر َّإلى حسبَّبي

َّالمسائؿَّ َّأخرلَّتككفَّ, َّكيأتيَّالككفيَّفيختارَّقاعدة ,َّ َّمعينة َّتناسبانَّكأفَّيختارَّنحكمَّبصرمَّقاعدة أكثر
َّمنيماَّإلىَّتأكيدلةَّفيَّرأيوَّ,َّفمفَّىناَّيككفَّالخبلؼَّكانطباقانَّعمىَّالمسأ صحةَّرأيوَّمماََّّبينيماَّ,َّفيسعىَّكيؿٌّ

اةَّفيَّىذهَّالقكاعدَّالتكجيييةَّأفَّالخبلفاتَّبيفَّالنحَّةَّكتمكنوَّمنياَّ.َّكيجبَّأفَّنذكرعمىَّبراعتوَّفيَّالمغَّيدؿَُّّ
,َّكلـَّتكفَّمغامراتَّجدليةَّ,َّأكََّّ,َّكرغبةَّمنيـَّفيَّالتفكؽَّعمىَّغيرىـعفَّبراعةَّذىنيةَّخالصةََّّلـَّتكفَّناشئةنَّ

ن َّ ماَّكانتَّعمبلنَّمضبكطانَّمحكمانَّشطحاتَّعمىَّنحكَّمعيفَّ,َّكلـَّتكفَّمصارعةَّحرةَّالَّتحكمياَّضكابطَّ؛َّكا 
َّالضبطَّإلىَّدرجةَّالصناعةَّالنحكية َّ,َّيرقىَّبيذا َّبعيدو ,َّأفَّجعمياَّصناعةَّيعنيَّخركجياَّعفََّّ(ٓٔ)إلىَّحدٍّ

َّ.األصؿَّكىكَّالكصؼَّ,َّككبلـَّالدكتكرَّتماـَّحسافَّيككفَّصائبانَّإذاَّقيًصدىَّبًوَّكجوَّاهللَّتعالىَّ
شتركةَّفيوَّشيءَّمىَّبصريةَّكككفيةَّكمدَّالتكجيييةَّعنحكَّفيَّتقسيـَّالقكاعكيبدكَّأفَّالتفريؽَّعمىَّىذاَّال

ََّّمفَّالتعسؼَّفيَّالكاقع َّذىبَّإليو َّما َّكىذا ,َّ َّغيرَّدقيقة َّبينيا َّالتفرقة َّكىذه َّالفتاحَّالخطيبَّ, الدكتكرَّعبد
َّغيرَّدقيؽَّ,َّكمقتطعَّبقكلو َّكالككفييفى َّبالخبلؼَّفيياَّبيفَّالبصرييفى :َّ"َّأفَّالكثيرَّمفَّقكاعدَّالتكجيوَّالتيَّقيؿى

                                                 

 . ٘ٙٗ/8ٕ, ّ ٖٕٖ/8٘, ّ ٗٗٔ/ٕٓ, ّ 5ٓ,  9ٙ/٣ُٔٓ٘ظش : ا٩ٗقبف : ّ ٔ))

 . 9ٖٖ/ٓٙا٩ٗقبف : ّ ٕ))

 . ٖٖٔ/٘٘, ّ 88ٔ/٣ٕ8ُ٘ظش : ا٩ٗقبف : ّ ٖ))

 . ٗٓٔ, ٝأعشاس اُؼشث٤خ :  9ٕٔ/9ٕ, ّ 5ٙ/٣ُٔٓ٘ظش : ا٩ٗقبف : ّ ٗ))

 . ٖٙٔ,  9٘ٔ/٣ُٕٗ٘ظش : ا٩ٗقبف : ّ ٘))

,  ٖٔٔ,  ٖٓٔ, ٝأعشاس اُؼشث٤خ :  5ٖٖ/ٓٙ, ّ ٕٖ٘,  ٖٕٖ/8٘, ّ 9ٕٔ/9ٗ, ّ 5ٙ/٣ُٔٓ٘ظش : ا٩ٗقبف : ّ ٙ))

 . 9ٔهزشاػ:ٝا٫

 . ٖ٘ٓ/ُِٙط٤ق اُخط٤ت : ٣ُ٘ظش : ٓـ٢٘ اُِج٤ت ػٖ ًزت ا٧ػبس٣ت : اثٖ ٛؾبّ ا٧ٗقبس١ , رؼ : ػجذ ا 5))

 . 99ٔ,  55,  5ٓ, ٝأعشاس اُؼشث٤خ :  ٘ٓٔ/٣ُٔ٘٘ظش : ا٩ٗقبف : ّ 8))

 . 5ٓ,  ٣ٙ9ُ٘ظش : أعشاس اُؼشث٤خ :  9))

 .  ٣ٕٔ8ُ٘ظش : ا٧فٍٞ :  ٓٔ))



 عد التىجيه النحىي متهيد  .................................................................. يف قىا 

 

 
ٔٙ 

ن ماََّّ-فيَّالحقيقة–ىكََّّمفَّسياقوَّ؛َّإذ متفؽَّعميوَّ,َّالَّبيفَّالبصرةَّكالككفةَّفحسبَّ,َّبؿَّبيفَّالنحاةَّجميعانَّ,َّكا 
كافَّمكضعَّالخبلؼَّىكَّتنزيؿَّتمؾَّالقاعدةَّعمىَّمسألةَّبعينياَّأـَّالَّ.َّكفرؽَّكبيرَّبيفَّإنكارَّاألصؿَّ)القاعدة(َّ

عمىَّالرغـَّىذاَّالرأمَّ؛َّألن وََّّبَّإلى,َّكأناَّبدكرمَّأذى( ٔ)كبيفَّإنكارَّتنزيمياَّعمىَّتمؾَّالمسألةَّالمختمؼَّفيياَّ"
َّ,قكاعدَّتكجيييةَّمختمؼَّفيىناؾََّّمفَّأف َّ َّبيفَّالبصرييفَّكالككفييفى َّالنحاةَّليستَّبيذهَّالكثَّيا َّالتيَّيصفيا رة
َّكضعفييا؛َّ َّفَّيكفَّأمرانَّاجتياديانَّخالصانَّ,َّكا ََّّبشكؿَّعاـَّلـَّأكَّاختيارىاَّالقكاعدَّالتكجيييةَّكالقكاعدَّالنحكيةَّألف 

عمىَّأيسسَّعمميةََّّةمبنيَّتبعضَّالشيءَّ,َّفالقضيةَّليستَّاشتيائيةَّمفَّنحكمَّإلىَّآخر,َّبؿَّكانكافَّمتفاكتانَّ
َّالنحاةَّياَّاستخئمحكمةَّكمنيجَّعمميَّدقيؽَّ,َّفبعدَّجمعَّالمادةَّالمغكيةَّ,َّكاستقرا رجتَّالقكاعدَّ؛َّزيادةَّعمىَّأف 

تكجيييةَّمختمؼَّفيياََّّنصاؼَّ,َّكلعؿَّمفَّالطبيعيَّأفَّتككفَّىناؾَّقكاعدمياَّعمىَّكتابَّاإلياعتمدكاَّفيَّتقسقدَّ
َّنحكمَّفمثمماَّىكَّمعركؼَّبحسبَّبينيـَّكأفَّكانتَّقميمة؛َّ َّمذىبو بالقياسَّ,َّالمذىبَّالبصرمَّتشددَّ,َّطبيعةَّكيؿٍّ
,ََّّفيكَّاألصؿَّلوَّالككفيَّسبؽَّمفَّالمذىبأَّكافَّفَّالمذىبَّالبصرمعَّ,َّثـَّإفيَّالسماَّكالمذىبَّالككفيَّتكسع

َّالبصرمَّ.كالمذىبََّّ؛َّليككفَّلوَّشأفَّالمذىبَّالبصرمَّعفَّتفرقوَّبحثَّعفَّأشياءىَّذىبَّالككفيَّكافَّيكلعؿَّالم
َّأثرىاَّيقسـَّإلىَّقسميفعكيذىبَّأحدَّالباحثيفَّ.َّكليذهَّالقكاعدَّالتكجيييةَّأثرَّفيَّالنحكَّالعربيَّ :ََّّمىَّأف 

َّمحمكدهَّ ليماَّأثره مرحمةَّميمةَّمفَّمراحؿَّنضجََّّيمثؿَّاالجتيادَّكَّفتحَّبابَّاالجتيادَّفيَّالنحكَّ؛َّألف َّ:َّكىَّأك 
يعكسَّلناَّعظمةَّالعمـَّكقدرةَّالعمماءَّكمنزلتيـَّ,َّكقدَّاستطاعََّّ,َّكدليبلنَّعمىَّتطكرهَّكنمائوَّ,َّفيكَّالنحكَّالعربي

َّمقمديف َّال َّمجتيديف َّنحاة َّأفَّيصبحكا َّالتفكيًر َّكعمؽَّفي َّالعمـً َّفي َّمفَّبسطة َّأكتكه َّما َّبفضؿ .ََّّ(ٕ)النحاةي
سببَّمفَّأسبابوَّ؛َّالرتباطياَّيرلَّالباحثَّأن ياَّغيرَّمحمكدَّ,َّنحكَّفتحَّبابَّالخبلؼَّالنحكمَّ,َّفكثانييماَّأثرَّ

مَّالذَّ,َّبطرائؽَّالتفكيرَّالنحكمَّكأصكلوَّكضكابطوَّكفمسفتوَّ,َّأمَّ:َّإن ياَّمرتبطةَّبالجانبَّالنظرمَّلمنحكَّالعربي
َّمف َّ.َّ(ٖ)نحكمَّلمذىبوَّالذمَّينتميَّإليوَّتعصبَّكيؿٌَّاألحياًفَّ,َّكََّّيبدكَّغامضانَّفيَّكثيرو

تَّىيَّمتكاممةَّيكمؿَّبعضياَّبعضان,َّفإذاَّنصٌََّّكقكاعدَّالتكجيوَّىذهَّليستَّمتناقضةَّ,َّكالَّمتعارضةَّ,َّبؿ
َّالقاعدةَّ َّأكَّحكـَّمعيفَّ,َّفإف  بؿَّتأتيَّمكممةَّليا,ََّّاأليخرلَّالَّتنفيوَّ,َّأكَّتنقضوَّ,القاعدةَّالتكجيييةَّعمىَّشيءو

َّ.ََّّيشديَّبعضَّىذهَّالمبناتَّبعضياَّبعضانََّّبناتَّالبناءمكدةََّّماَّقررتوَّمفَّحكـَّ,َّفييَّكمؤَّ
َّالن َّقكاعد َّتختمؼَّعف َّالتكجيو َّالنحاةَّفقكاعد َّمنيج َّتخٌص َّفييَّقكاعد ,َّ َّمنيا َّكأشمؿ َّفييَّأعـ ,َّ حك

صؿَّكالفرعَّفيَّالنحكَّكفمسفتيـَّالمغكيةَّفيَّالنحكَّ,َّكىيَّمتكاممةَّفيماَّبينياَّ,َّكتعدَّأعـَّكأشمؿَّمفَّنظريةَّاأل
َّف َّ؛ َّالقاعدةَّالعربي َّيضعكا َّلـ َّفالنحاة ,َّ َّالعربي َّالنحك َّأصكؿ َّعمى َّفرعه َّالتكجيو َّكقكاعد ,َّ َّمنيا َّجزء يي
َّأ َّفيَّكبلالتكجييية َّبالبحثَّعفَّمصاديقيا َّقامكا َّثـ َّكانتَّقدَّصيك الن َّإذا َّألن يا َّ؛ َّالعرًب قكالبَّجامدةَّتَّغـ
المغكمَّفيَّضكئياَّيؤدمَّإلىَّاالختبلؼَّفيَّتكجيوَّالنصكصَّكتحميمياَّمفَّنحكمَّآلخرَّحتىَّبيفََّّييحاكـَّالنصَُّّ

                                                 

 . 8ٖٔ,  ٖٔ/ٔمٞاثو اُلٌش اُ٘ؾ١ٞ :  ٔ))

 . ٓٙٔ:  ٣ُ٘ظش : هٞاػذ اُزٞع٤ٚ ك٢ اُ٘ؾٞ اُؼشث٢ ٕ))

 . 5ٖٔ:  اػذ اُزٞع٤ٚ ك٢ اُ٘ؾٞ اُؼشث٣٢ُ٘ظش : هٞ ٖ))
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اَّالعمماءَّإلىَّالباديةَّ,َّكبعدَّفقامكاَّبجمعَّكبلـَّالعربَّمفَّخبلؿَّالرحبلتَّالتيَّقاـَّبينحاةَّالمدرسةَّالكاحدةَّ,َّ
َّككضكحَّأدلتو َّباسَّاستقراءه َّبصرؼقامكا َّمنيا َّالتكجييية َّإذَّالحظََّّتخراجَّالقكاعد ,َّ َّالقكاعد النظرَّعفَّىذه

َّنحكمَّ,َّفأصبحتَّىذهَّالقكاعدَّ,َّالنحاةَّ َّىناؾَّقكاعدَّمشتركةَّبيفَّأكثرَّمفَّبابو كىـَّيقعدكفَّلمنحكَّالعربيَّأف 
تكفَّكاضحةَّفيَّمؤلفاتيـَّالنحكيةَّبعدٍّىاََّّىذاَّلـلمادةَّالمغكيةَّ,َّكبحسبَّندَّتعامميـَّمعَّاراسخةَّفيَّأذىانيـَّع

كيةَّفيَّقكاعدَّمنيجيةَّمبكبةَّكقكاعدَّاألبكابَّأكَّقكاعدَّالنحكَّ,َّفنرلَّأن ياَّكانتَّمبثكثةَّفيَّبطكفَّالمؤلفاتَّالنح
َّبياَّاألحكاـَّكيسٌكغكفَّثباتوَّ,َّفيـَّيكَّمعرضَّاالستدالؿَّأكَّالتسٌكيغَّلماَّيريديَّالنحكمَّإ ماَّيتماشىَّمعَّبياَّجيكفى

َّماَّذىبَّ َّنحكمَّأفَّيثبتَّأف  مذاىبيـَّكتفكيرىـَّ؛َّلذلؾَّكانتَّتكثرَّفيَّكتبَّالخبلؼَّالنحكمَّ؛َّإذَّيجتيدَّكيؿُّ
َّ َّماَّيستدؿَّبًوَّمفَّىذهَّالقكاعدَّالتكجيييةَّلمنحكَّ.ََّّبحسبافإليوَّصكابه



 

 

ََََّّّّ

 

ل :        
َّ
 انفصـــم األو

 ــــــمــــــانؼــــامـ     
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َّ َّالعبيني َّكالعمؿَّربيالنحك ,َّ َّالعامؿ َّنظرية َّىي َّجكىرية َّنظرية ََّّعمى َّيتككف َّأف َّعامؿَّيجب مف
َّأكثرَّالنَّ(ٔ)؛َّالقتضاءَّالعامؿَّلمعمكؿَّفيعمؿَّفيوكمعمكؿ َّالنظرية,َّكقد َّالحديثَّعفَّىذه مؤيديفَّلياََّّحاة

َّىػ(َُٖ)تَّكسيبكيوَّىػ(َّ,ُٕٓ)َّاألكائؿَّكالخميؿَّعندَّالمغكييفَّكمبينيفَّأركاٌنياَّكأىميتياَّ,َّكقدَّبدأتَّيسيرة
َّالتعريفاتَّالدقيقةَّاكغيرىم َّليا َّيضعكا َّفمـ َّفيَّتطبيقاتيـََّّ؛َّ, َّكاضحة ,َّ َّأذىاًنيـ َّفي َّكانتَّراسخة ألن يا

ٍفَّنصؿَّإلىَّالقرفَّالسادسَّلميجرةَّحتىَّماَّإًَّالنحكيةَّكمؤلفاتيـ,َّفمفَّيطالعَّمؤلفاًتيـَّيجدَّمصداؽَّىذاَّ.َّكَّ
َّنجدَّمفَّيقكؿَّبإلغاءَّنظريةَّالعامؿَّمفَّالنحكَّالعربيَّ.

َّاالىتماـَّبالتعميؿَّبدأَّبعدَّأٍفَّفكرةَّالعاكَّ مؿَّفيَّالنحكَّالعربيَّكثيقةَّالصمةَّبالتعميؿَّالنحكمَّ,َّفكماَّأف 
َّنظريةَّالعامؿَّتكل دتَّ َّبأصكؿَّالنحكَّ,َّأف  َّالنحكيةَّ,َّفكذلؾَّالعامؿَّأيضانَّ.َّكيذكرَّالمعنيكفى استقرتَّالقكاعدي

عمةَّنظريةَّالعامؿَّ,َّفافترضَّالنحاةَّفقدَّ"َّتشعبَّعفَّفمسفةَّال,ََّّ(ٕ)عندَّالنحاةَّمفَّالبحثَّفيَّالعمؿَّالنحكية
َّ.َّ(ٖ)امؿَّأدلَّإليياَّككافَّسببانَّفيياَّ"أفَّلكٌؿَّحالةَّإعرابيةَّالبد َّمفَّكجكدَّع

  يف انهغح :انؼامم 
َّ)تَّذكر َّ,َّكاعتمؿَّ:َّعمؿَّلمىَّعىََّّق(َّ:َّ"َّعىًمؿىَُّٕٓالخميؿي كالعمالةَّ:َّأجرَّماََّّ...َّنفسًوَّ,بلنَّ,َّفيكَّعامؿه

َّمفَّالعىََّّمةنَّامىَّعىَّتويَّميَّمصدرَّعاممٍَّ:َّ.َّكالمعاممةََّّلؾَّعيًمؿىَّ َّالذيفَّيعممكفَّبأيدييـَّضركبان مىةيَّ: ٍفرانَّمىَّ.َّكالعىمى ؿَّحى
َّعمىَّالعمًؿََّّ:َّيؿهَّعمٍََّّّ.َّكرجؿهَّ..كطينانَّكنحكهَّ َّ:َّالقكمٌّ َّعمىَّالعمًؿَّ,َّكالعىمكؿي َّعميوَّكجمعويَّ:َّقكمٌّ ,َّالصابري

َََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.َّ(ٗ)"َّؿهَّعيميَّ
َّقكا َّالدابة َّكعكامؿ ,َّ َّاألرجؿ :َّ َّفيَّكالعىكامؿ َّتستعمؿ َّألن يا َّ؛ َّبذلؾ َّكسميت َّعاممة َّكاحدتيا ئميا

َّ.َّ(٘)شغاؿاأل
اًمميٍكفَّ"َّ"ك َّ,َّكالجمعَّعماؿَّكعى المينةَّكالفعؿَّ,ََّّكالعمؿَّ"َّ. (ٚ)"َّكالمفعكؿَّمعمكؿَّ",ََّّ(ٙ)الفاعؿَّعامؿه

َّ .َّ(ٛ)كالجمعَّأعماؿَّ" "َّ َّأف  َّبىٍعًضوَّكريَّكجاءَّفيَّالت اًج َّأك َّبكيمٍّو َّالبدىًف كىةي رى َّحى َّأيَّب َّالعمىؿَّ: رىكىًةَّطٍَّما َّعمىَّحى ًمؽى
ةَّكخىص وََّّ,الن فسَّ وَّبالجاًرحى َّاخًتصاصي ًةَّأكَّالقىمبَّلكٌفَّاألىٍسبىؽىَّلمفىيـً َّأكًَّفعبلنَّبالجاًرحى َّقىكالنَّكافى َّأمرو فيكَّإحداثي

                                                 

 . ٕ٘/ٕ:  هللا ثٖ اُؾغ٤ٖ اُؼٌجش١ , رؼ : د. ػجذ ا٩ُٚ ٗجٜبٕ ٣ُ٘ظش : اُِجبة ك٢ ػَِ اُج٘بء ٝا٩ػشاة : أثٞ اُجوبء ػجذ ٔ))

 . ١ٗٗ : ٝٛزا ٓب رٛت ئ٤ُٚ ثؼل اُجبؽض٤ٖ ٣ُ٘ظش : ٗظش٣خ اُؼبَٓ ك٢ اُ٘ؾٞ اُؼشث٢ ػشمبً ٝٗوذاً : ٤ُٝذ ػبهق ا٧ٗقبس ٕ))

 . 5ٖٔك٢ أفٍٞ اُِـخ ٝاُ٘ؾٞ : د. كإاد ؽ٘ب رشص١ :  ٖ))

, رؼ : ػجذ اُغ٬ّ ٓؾٔذ  , ٣ٝ٘ظش : ٓوب٤٣ظ اُِـخ : أثٞ اُؾغ٤ٖ أؽٔذ ثٖ كبسط ثٖ صًش٣ب ٗ٘ٔ-ٖ٘ٔ/ٕاُؼ٤ٖ : )ػَٔ( :  ٗ))

 . ٘ٗٔ/ٗ)ػَٔ( :  ٛبسٕٝ :

 ٕٕٗ-ٕٔٗ/ٕ: )ػَٔ( :  رؼ : ٓؾٔذ ػ٢ِ اُ٘غبس ٝآخشٕٝ,  ٣ُ٘ظش : رٜز٣ت اُِـخ  : أثٞ ٓ٘قٞس ٓؾٔذ ثٖ أؽٔذ ا٧صٛش١ ٘))

  . ٓٙ/ٖٓ, ٝربط اُؼشٝط : )ػَٔ( :  55ٗ/ٔٔ, ُٝغبٕ اُؼشة : )ػَٔ( : 

وش١ اُل٢ٓٞ٤ ٙ)) ُٔ , رؼ : د. ػجذ اُؼظ٤ْ  أُقجبػ ا٤ُ٘ٔش ك٢ ؿش٣ت اُؾشػ اٌُج٤ش ُِشاكؼ٢ : أؽٔذ ثٖ ٓؾٔذ ثٖ ػ٢ِ اُ

 . ٖٓٗ/ٕ: )ػَٔ( :  اُؾ٘ب١ٝ

 .9ٗ9/ٕ: )ػَٔ( :  , رؼ : د. سٓض١ ٤٘ٓش ثؼِج٢ٌ ُِـخ : أثٞ ثٌش ٓؾٔذ ثٖ اُؾغٖ ثٖ دس٣ذعٜٔشح ا 5))

, ٝاُوبٓٞط أُؾ٤و :  5٘ٗ/ٔٔ, ٣ُٝ٘ظش : ُغبٕ اُؼشة : )ػَٔ( :  5ٕٔ/ٕأُؾٌْ ٝأُؾ٤و ا٧ػظْ ك٢ اُِـخ : )ػَٔ( :  8))

 . ٖٙٓٔ: )ػَٔ( :  ٓإعغخ اُشعبُخ, رؼ : ٌٓزت رؾو٤ن اُزشاس ك٢  : ٓغذ اُذ٣ٖ ٓؾٔذ ثٖ ٣ؼوٞة اُل٤شٝصآثبد١
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َّبماَّالَّيككفَّقىكالنَّ َّكاحدهَّصحيح:َّ"ََّّىػ(ّٓٗت)يقكؿَّابفَّفارسَّ.َّ(ٔ)"َّالبعضي ,َّكىكََّّالعيفَّكالميـَّكالبلـَّأصؿه
 .ََّّ(ٕ)"ييٍفعىؿَّيَّكٌؿًَّفٍعؿعاٌـَّّف

 : انؼامم يف االصطالح 
َّ)تَّقاؿَّابف َّأكَّجر ََّّىػ(ْٖٓسيدة َّأكَّنصبى فىع َّفىرى َّما َّعمبلن َّعمؿى َّما َّالعامؿَّفيَّالعربية "َّ َّ]أكََّّ: ,

ََّّ(ٗ)كالفعؿَّالرافعَّكالناصبََّّ,َّ(ٖ)[جـز ,َّككاألسماءَّالتيَّمفَّشأًنياَّأٍفَّتعمؿَّأيضانَّككأسماءَّالفعًؿَّ.َّكقدَّعمؿى
َّالشيءَّفيَّالش بأن وَّ:َّ"ََّّق(ُٖٔكيعرفوَّالشريؼَّالجرجانيَّ)ت .َّ(٘)" يءَّأحدثَّفيوَّنكعانَّمفَّاإلعرابعمؿى

 .َّ(ٙ)ماَّأكجبَّككفَّآخرَّالكممةَّعمىَّكجوَّمخصكصَّمفَّاإلعرابَّ"

َّاالصطبلحيَّكيحددَّ َّالعامؿَّكالمعمكؿَّبمعناىما َّإلىَّقضية َّيشيرَّصراحة َّإلينا َّأك ؿَّنصَّكصٌؿ لعؿ 
بابََّّبناءَّ,َّكيكضحَّمكاضعَّاإلعراب؛َّنصَّسيبكيوَّفيَّكتابوَّ,َّفيعبلماتَّاإلعرابَّكيفرؽَّبيفَّاإلعرابَّكال

َّالعربية َّمف َّالكمـ ََّّمجارمَّأكاخر "َّ :َّ َّقاؿ َّمجاروَّ, َّكالرفعََّّكىيَّتجرمَّعمىَّثمانية َّعمىَّالنصبَّكالجٌر :
َّكالكسرَّكالكقؼ ,َّكالفتحَّكالضـٌ :َّفالنصبََّّكىذهَّالمجارمَّالثمانيةَّيجمعيٌفَّفيَّالمفظَّأربعةَّأضربَّ.َّكالجـز

َّكالكقؼَّ,َّككذلؾَّالرفعَّكالضَـٌَّّ,َّكالجٌرَّكالكسرَّفيوَّضربَّكاحدَّمفظَّضربَّكاحدكالفتحَّفيَّال َّ.َّ,َّكالجـز
نماَّذكرتَّلؾَّثمانيةَّمجار كليسََّّ-ألفرؽَّبيفَّماَّيدخموَّضربَّمفَّىذهَّاألربعةَّلماَّيحدثَّفيوَّالعامؿَّ؛ََّّكا 

ثَّذلؾَّفيوَّكبيفَّماَّيبنىَّعميوَّالحرؼَّبناءنَّالَّيزكؿَّعنوَّلغيرَّشيءَّأحدَّ-شيءَّمنياَّإالَّكىكَّيزكؿَّعنوَّ
فالرفعَّكالجرََّّ.َّ,َّكذلؾَّالحرؼَّحرؼَّاإلعرابَّ,َّالتيَّلكٌؿَّمنياَّضربَّمفَّالمفظَّفيَّالحرؼَّمفَّالعكامؿ

َّلحركؼَّاإلعراب َّكالجـز َّالمتمٌكنةَّكالنصب َّلؤلسماء َّكحركؼَّاإلعراب َّألسماءََّّ. َّالمضارعة َّكلؤلفعاؿ ,
َّكثيرةوَّمفَّالكتابََّّلفظيَّالعامؿََّّ.َّكقدَّكردىَّ (ٚ)"َّالفاعميفَّالتيَّفيَّأكائمياَّالزكائدَّاألربع َّ.َّ(ٛ)كالمعمكًؿَّفيَّأبكابو

.َّ
ىػ(َّعمىَّسبيؿَِّٖٓ)تَّكقدَّتكالىَّحديثَّالنحاةَّبعدَّسيبكيوَّعفَّالعامؿَّكالمعمكؿَّفيَّالنحكَّ,َّفالمبرد

فإذاَّ؛ََّّىيَّالرافعةيََّّ(يضرب)َّ:َّيضربَّزيدَّقكلؾقدَّنيجَّنيجَّسيبكيوَّفيَّحديثوَّعفَّالعامؿَّيقكؿَّ:َّ"ََّّالمثاؿ
كلـََّّ(يضرب)فيََّّتَّمىَّمًَّماَّعىَّإن ََّّ(لَـٍّ),َّكَّالتيَّكانتَّرافعةَّلزيدَّقدَّرددتياَّقبموَّ(فيضرب):َّلـَّيضربَّزيدهََّّقمت

ن ََّّ(زيد)تعمؿَّفيَّ :ََّّككاستفيامؾَّإذاَّقمتَّ,َّإذاَّأخبرتَّ:َّسيضربَّزيدهََّّ.َّفيذاَّكقكلؾَّماَّكجبَّالعمؿَّبالفعؿكا 
فَّلـَّيكفَّكقعَّزيدهََّّبىَّرىَّضىَّأىَّ كلكٌنؾََّّ.َّمنوًَّفٍعؿَّ؟َّإٌنماَّاستفيمتَّفجئتَّباآللةَّالتيَّمفَّشأنياَّأفَّترفعَّزيداَّكا 

                                                 

 . ٙ٘/ٖٓربط اُؼشٝط :  )ػَٔ( :  ٔ))

 . ٘ٗٔ/ٗٓوب٤٣ظ اُِـخ :  )ػَٔ( : ٕ) )

 ص٣بدح ٫عزوبٓخ أُؼ٠٘ . ٖ))

 ك٢ ا٧فَ )ٝاُغبصّ( . ٗ))

 . 8ٕٔ/ٕأُؾٌْ ٝأُؾ٤و ا٧ػظْ : )ػَٔ( :  ٘))

 . ٓٙٔٔ/ٕ:  , ٣ُٝ٘ظش : ًؾ بف افط٬ؽبد اُلٕ٘ٞ ٕٕٔٓؼغْ اُزؼش٣لبد :  ٙ))

 . ٖٔ/ٔ: , رؼ : ػجذ اُغ٬ّ ٓؾٔذ ٛبسٕٝ اٌُزبة  5))

 , ٝؿ٤شٛب . 8ٕٔ,  ٕٗٔ,  ٔٙ/ٕ,  8ٗٔ,  5ٗٔ,  5ٕٔ, 5ٖٔ/ ٣ُٔ٘ظش ػ٠ِ عج٤َ أُضبٍ :  8))
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َّلفظَّكاحدَّيعرؼَّبوََّّ؟َّكأخبرتَّأنوَّسيككفَّفاعبلنََّّماَّسألتَّعنوَّىؿَّيككفَّفاعبلنَّإن َّ .َّفممفاعؿَّفيَّكؿَّىذا
َّ.َّ(ٔ)"َّ,َّكالمجركر,َّكجميعَّالكبلـَّفيَّحاؿَّإيجابوَّكنفيوَّ.َّككذلؾَّالمفعكؿَّكقعَّحيثيَّ

تغييرَّيمحؽَّآخرَّالكممةَّالمعربةَّفالعامؿَّىكَّالذمَّيحدثَّاإلعرابَّفيَّأكاخًرَّالكمماًتَّالمعربًةَّ,َّفيكَّ"َّ
"َّ َّبتغي رَّالعكامؿَّفيَّأكليا َّ؛ َّتقديران َّأك َّلفظان َّأكَّسككفَّ, ََّّ(ٕ)بحركةو َّعفَّالعامًؿَّ, َّالنحاًة َّارتبطَّحديثي كقد

َّكسببَّ" َّبعامؿو كىكَّ"َّاختبلؼَّآخرَّالكممةَّالمعربةََّّ,َّ(ٖ)بالحديثَّعفَّاإلعرابَّ,َّ"َّإذَّاإلعرابَّالَّيككفَّإال 
َّلفظانَّ َّ"َّالختبلؼَّالعامؿَّفييا َّتقديران ََّّ(ٗ)أك ,"َّ َّالعامؿي َّيكجيو َّفيَّآخرَّالكممة َّحكـ َّابفَّ( ٘)فيكَّ" َّكيعرفو ,

َّالذمَّبيًنيَّفيوَّلفظانَّأكَّتقديرانََّّىػ(ٗٔٔ)تَّعصفكر َّيدخؿَّعميياَّفيَّالكبلـً َّالكممًةَّلعامؿو بأن وَّ:َّ"َّتغيرَّآخري
َّأخرلَّ" َّإلىَّىيئةو َّدخكؿَّالعامؿي َّعميياَّقبؿى ق(َّ:َّ"َّإن ماَّسم ئَّٖٔيَّ)ت,َّقاؿَّالرضَّ(ٙ)عفَّالييئًةَّالتيَّكافى

َّأيخرلَّلفظانَّأكَّتقديرانَّ" .َّفيـَّيركفَّأن ويَّ( ٚ)العامؿَّعامبلنَّ؛َّلككنوَّغي رَّآخرَّالكممةَّعٌماَّىكَّأصموَّ,َّإلىَّحالةو
َّعمىَّالكمماًتَّالميعربًةَّ,َّفتغيرَّالعبلماتَّفيَّآخرَّالكمماًتَّالمعربًةَّيككفَّبفعًؿَّ َّنتيجةَّلدخكؿَّالعكامؿي يحدثي

َّالداخمة َّعمىَّأٌكلياَّ.ََّّالعكامؿي
َّبيفَّالمعنييفىذاَّنيبلَّكمف َّعمبلنَّفيكََّّحظيَّاالرتباطىَّالكثيؽى َّماَّعمؿى المغكمَّكاالصطبلحيَّلمعامًؿَّ,َّفكؿُّ

َّلياَّ َّالكمماًتَّالمعربًةَّ,َّأكَّىكَّالمكجبي َّالنحكمَّىكَّالذمَّييحدثَّتغييرَّالعبلماتَّفيَّأكاخرى َّ,َّكالعامؿي عامؿه
َّظاىرةنَّأكَّمقدرةنَّ.
َّ َّعبلماتَّاإلعرابَّقدَّكجدتَّفيَّالتركيًبَّلمتخفيؼَّالصكتيََّّ(قَِٔقطربانَّ)تغيرَّأف  َّإلىَّأف  ذىبى

َّعفَّالمعانيَّ,َّأكََّّفقطَّكليستَّلئلبانةًَّ ن ماَّأعربتَّالعربي تغييرَّالعكامؿَّالداخمةَّعمىَّالجممةَّ,َّبقكلوَّ:َّ"َّكا 
َّلكافَّ َّاالسـَّفيَّحاؿَّالكقؼَّيمزموَّالسككفَّلمكقؼَّ,َّفمكَّجعمكاَّكصموَّبالسككفَّأيضان يمزموَّكبلمياَّ؛َّألف 

َّ َّعندَّاإلدراًجَّفمماَّكصمكا َّيبطئكفى َّالتحريؾىَّاإلسكافَّفيَّالكقؼَّكالكصؿَّ,َّككانكا َّكأمكنيـَّالتحريؾَّ,َّجعمكا
ََّّقطربَّ.َّكقدَّتبنىَّمذىبىَّ(ٛ)معاقبانَّلئلسكافَّ؛َّليعتدؿَّالكبلـ" مفَّالمحدثيفَّالدكتكرَّإبراىيـَّأنيسَّبذكرهَّأف 
َّصكَّالمتكمـَّالَّيمجأَّإلىَّتحريؾَّالك َّلضركرةو َّألجؿمماًتَّإال  َّصفةنََّّتيةو كصؿَّالكبلـَّ,َّفتحريؾَّاألكاخرَّكافى

َّ,َّفإذاَّكقؼَّالمتكمـَّلـَّيحتجَّإلىَّتمؾَّالحركاتَّ,َّبؿَّيقؼَّعمىَّآخرَّكممةوَّمفَّ مفَّصفاًتَّالكصؿَّفيَّالكبلـً
َّ.ََّّ(ٜ)قكلًوَّبالسككف

                                                 

 . 5ٗٔ/ٔ: , رؼ : ٓؾٔذ ػجذ اُخبُن ػن٤ٔخ أُوزنت  ٔ))

 . ٖٗ:  , رؼ : ػ٢ِ ؽ٤ذس ( أُشرغَ : اثٖ اُخؾ بةٙ)

 . 8ٙ:  , رؼ : ػبدٍ أؽٔذ ػجذ أُٞعٞد , ٝػ٢ِ ٓؾٔذ ٓؼٞك لٌش ك٢ اُ٘ؾٞ : اُغ٢ِ٤ٜٗزبئظ اُ ٖ))

 . ٕ٘/ٕاُِجبة ك٢ ػَِ اُج٘بء ٝا٩ػشاة :  ٗ))

 .  ٙٔٔ:  , رؼ : ٣ٞعق أؽٔذ أُطٞع اُزٞهئخ ك٢ اُ٘ؾٞ : أثٞ ػ٢ِ ػٔش ثٖ ٓؾٔذ اُؾِٞث٤ٖ ٘))

 . 9ٙ/ٔ: ٞعٞد , ٝػ٢ِ ٓؾٔذ ٓؼٞك , رؼ : ػبدٍ أؽٔذ ػجذ أُأُوشة ٝٓؼٚ ٓضَ أُوشة   ٙ))

 . 5/ٗ:  , رؼ : ٣ٞعق ؽغٖ ػٔش ؽشػ اُشم٢ ػ٠ِ اٌُبك٤خ 5))

 . 5ٓ:  ؾٞ : أثٞ اُوبعْ اُضعبع٢ , رؼ : ٓبصٕ ٓجبسىا٣٩نبػ ك٢ ػَِ اُ٘ 8))

 . ٣ُٕٕٓ٘ظش : ٖٓ أعشاس اُِـخ :  9))
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كمحصكؿَّالحديثَّ,َّفأم اَّفيَّالحقيقةَّالعامؿَّىكَّالمتكمـَّنفسوَّبقكلوَّ:َّ"ََّّق(ِّٗ)تَّكقدَّعد َّابفَّجني
ن ماَّقالكاَّلفظيَّكمعنكم؛َّف َّإن ماَّىكَّلممتكمـَّنفسوَّ,َّالَّلشيءَّغيرهَّ,َّكا  العمؿَّمفَّالرفعَّكالنصبَّكالجرَّكالجـز

َّبمضامةَّالمفظَّلمفًظَّ,َّأكَّباشتماؿَّالمعنىَّعمىَّالمفًظَّ,َّكىذاَّكاضحَّ" َّ.ََّّ(ٔ)لماَّظيرتَّآثارَّفعؿَّالمتكمٍّـً
َّالمكجدَّليذهَّالمعانيَّىكَّالم لىَّىذاَّذىبَّالرضيَّفذكرَّأف  َّ,َّكا  َّ,َّكمحمياَّاالسـي تكمـَّ,َّكاآللةيَّالعامؿي

َّىيَّالمكجدةيَّلممعانيَّكالعبلماتَّفميذاَّ َّكأن يا َّاآللةى َّالنحاةىَّجعمكا َّلكف  َّالمعانيَّ, َّلعبلماتَّىذه كىكَّالمكجد
َّعكامؿيَّ َّمفَّالعامًؿَّباآللًةَّ,َّالتيَّىيَّاإلعرابَّ,َّفيماََّّ(ٕ)سمٍّيتَّاآلالتي .َّككذلؾَّيقكؿَّ:َّ"َّاالختبلؼَّحاصؿه

ََّّفيَّالظاىرَّ َّأف  َّإال  ,َّ َّاإلعراًب َّبآلًة َّاالختبلؼَّفيَّالحقيقةَّىكَّالمتكمٍّـ َّفاعؿي َّكافى ٍف كالقاطعَّكالٌسكٍّيفَّ,َّكا 
َّكالعمًةَّالمؤثرًةَّ َّعبلمةنَّالَّعمةََّّ–النحاةىَّجعمكاَّالعامؿى ٍفَّكافى َّ.ََّّ(ٖ)كليذاَّسمُّكهَّعامبلنَّ"َّ–كا 

َّابَّكبلـَّابفق(َِّٗٓ)تَّمضاءَّالقرطبي َّابفَّفيـَّ َّأراده التيََّّةكجيوَّالكجيكََّّفَّجنيَّ,جنٍّيَّبغيرَّما
ذكرهَّفيََّّفدعاَّإلىَّإلغاءَّنظريةَّالعامًؿَّمفَّالنحكَّالعربيَّبما,َّبحسبَّالدكافعَّالفكريةَّكالعقديةَّلويَّ.َّيريدىاَّ

َّمفَّالنحًكَّماَّيستغنيَّالنحكمَّعنوَّكيينبوَّعمىَّماَّأجمعكاَّعمىَّالخطأَّفيوَّ.ََّّحديثوَّعنوَّبأن ويَّقصد أٍفَّيحذؼى
َّالنصبَّكَّ َّبعامؿَّلفظيَّ,َّفمفَّذلؾَّادعاؤىـَّأف  َّالَّيككفَّإال  َّالرفعَّمنياَّيككفَّبعامميفَّالخفضَّكالجـز كأف 

َّاإلعرابَّ,َّكذلؾَّبيفَّالفسادَّ.َّكقدَّصرحَّبخبلفًوَّابفَّجنٍّيَّلفظيَّكم َّأحدثى َّالعامؿى عنكمَّ.َّفظاىرَّىذاَّأف 
ََّّ.َّ(ٗ)مفَّقبؿ

َّابفَّ َّالعامؿَّىكَّالمتكمـَّنفسوَّبحَّمضاءَّيذىبَّإلىكيذىبَّأحدَّالباحثيفَّإلىَّأف  يقكؿَّابفََّّسبَّماأف 
َّأن وَّيختمؼَّعنيـَّفيَّالتطبيؽَّ,َّفيكَّيرفضَّالعكامؿَّالنحكيةَّ,َّكىـَّي ياَّفيَّعتمدكنجنيَّكغيرهَّمفَّالنحاةَّإال 

َّكىكَّرأمَّالَّيعكؿَّعميوَّ.َّ.َّ(٘)مؤلفاتيـَّكمباحثيـ
َّبماَّيحؿَّمكافَّالعامؿَّ كمفَّدعاَّإلىَّإلغاءَّنظريةَّالعامؿَّمفَّالمحدثيفَّالدكتكرَّتماـَّحس افَّكقدَّجاءى

َّفيـَّالتعميؽَّ,َّالنحكَّفيَّ َّالتعميؽَّىكَّالفكرةَّالمركزيةَّفيَّالنحكَّ,َّكأف  كىيَّنظريةَّتضافرَّالقرائفَّ,َّكرألَّأف 
دٍّدَّبكاسطةَّالقرائفَّ َّلمقضاءَّعمىَّخرافةَّالعمؿَّالنحكمَّكالعكامؿَّالنحكيًةَّعمىَّحدَّتعبيرهَّ؛َّألن وَّييحى كحدهَّكاؼو

َّ.ََّّ(ٙ)نيَّاألبكابَّكيفسرَّالعبلقاتَّبينيامعا
َّ
َّ

                                                 

, ٣ُٝ٘ظش : أفٍٞ اُ٘ؾٞ اُؼشث٢ : ٓؾٔذ  ٓٔٔ-9ٓٔ-/ٔ: : أثٞ اُلزؼ ػضٔبٕ ثٖ ع٢٘ , رؼ : ٓؾٔذ ػ٢ِ اُ٘غبس اُخقبئـ  ٔ))

 . 9ٓٔ-89ٔٓؾٔذ خ٤ش اُؾِٞا٢ٗ : 

 . 5ٕ/ٔ,  ٖٙ/٣ُٔ٘ظش : ؽشػ اُشم٢ ػ٠ِ اٌُبك٤خ :  ٕ))

 . 5٘/ٔؽشػ اُشم٢ ػ٠ِ اٌُبك٤خ :  ٖ))

 .  ٣ٙ9ُ٘ظش : اُشد ػ٠ِ اُ٘ؾبح :  ٗ))

 . ٣ُٕ٘٘ظش : ٗظش٣خ اُؼبَٓ ك٢ اُ٘ؾٞ اُؼشث٢ ػشمبً ٝٗوذاً :  ٘))

 . 89ٔ٘ظش: اُِـخ اُؼشث٤خ ٓؼ٘بٛب ٝٓج٘بٛب : ٣ُ  ٙ))
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َّمفَّأىميةَّعمىَّالرَّكَّ َّحس افنظريةَّغـ َّلمجمؿَّالفكرَّالنحكمََّّأفَّتككفَّالَّتعدكَّالدكتكرَّتماـ تفصيبلن
بؿَّتقصرَّنظريةََّّ,َّالَّيمكفَّأٍفَّتأخذَّمكافَّالعامؿَّفيَّالنحكَّالعربيَّالقديـَّفيَّنظريةَّالعمؿَّالنحكمَّ,َّكىي

َّ.ََّّ( ٔ)فيَّبعضَّاألحيافَّفيكَّأكثرَّشمكالنَّكدقةَّمنياَّعنو
بأمَّشكؿَّمفَّاألشكاؿَّفييَّتعدَّعمكدََّّكَّالعربيَّ,َّكالَّنستطيعَّإلغاءىاحفكرةَّالعامؿَّجكىريةَّفيَّالنكَّ

َّماَّجاءَّبًوَّالنحاةيَّحكلياَّ,َّففيَّبعضَّماَّجاء َّأن ناَّالَّنستطيعَّأٍفَّنأخذَّكؿ  َّ.َّكاَّبوًَّالنحكَّالعربيَّإال  َّنظره
َّالعكَّقسـَّالنحاةَّالعكامؿَّفيَّالعربيةَّعَّكقد امؿَّمىَّعكامؿَّلفظيةَّ,َّكأيخرلَّمعنكيةَّ.َّكمفَّالمبلحظَّأف 

تكاضعَّالنحكيكفَّعمىَّعامميفَّمعنكييفََّّمؿَّالمعنكيةَّفيَّالعربيةَّإذالمفظيةَّكانتَّأكثرَّكأشيعَّبكثيرَّمفَّالعكا
َّكثمانيةَّكتسعيَّ(ٕ)الَّغير َّلفظيانََّّف, َّكقاؿَّالجرجانيَّ(ٖ)عامبلن َّلمعكامؿََّّق(ُْٕ)تَّ, َّذكره فيَّالعربيةَّبعد

َّكالمعنكية َّالصغيريََّّالمفظية َّيستغني َّفبل ,َّ َّعامؿو َّمئةي َّكىذه "َّ َّمعرفًتياََّّ: َّعف َّكالرفيعي َّكالكضيعي ,َّ كالكبيري
َّ.ََّّ(ٗ)كاستعماًلياَّ"

َّيعبرَّبًوَّعفَّاقترافَّماََّّكأميؿَّإلى َّفيَّالفكًرَّالنحكمَّمصطمحه َّالعامؿى ذىبَّإليوَّبعضَّالباحثيفَّمفَّأف 
بيفَّعنصريفَّأكَّأكثرَّيككفَّبينيـَّارتباطَّمعنكمَّكينشأَّعفَّاقتراًنيماَّمعنىَّتركيبيَّ,َّيشيرَّإليوَّتغيرَّشكميَّ

ذاَّكافَّمطمكبانَّمفَّفيَّ َّطالبانَّلغيرهَّ,َّكافَّعامبلنَّفيوَّ.َّكا  َّالعنصري أكاخرَّالعنصرَّالثانيَّ)المعمكؿ(َّفإذاَّكافى
َّذىنيَّلتفسيرَّعبلقةَّ َّالضركرمَّبيفَّالكمماتَّفيَّالجممةَّعمىَّكفؽغيرهَّكافَّمعمكالنَّلويَّفيكَّمفيـك َّالتبلـز

َّ.َّ( ٘)لثنائيةَّالعكامؿَّكالمعمكالت
َّفكرةَّالعامؿََّّمفَّأٍفَّنشيرَّةَّالعامؿَّفيَّالنحكَّالعربيَّ,َّالبد َّكبعدَّىذاَّالعرضَّالمكجزَّالنظري إلىَّأف 

ىذهَّقائمةَّعمىَّمجمكعةَّمفَّاألصكؿَّكاألحكاـَّ,َّفالعبلقةَّبيفَّالعامؿَّكالمعمكؿَّليستَّمطمقةَّتمامانَّ,َّبؿَّ
,ََّّىيَّمقيدةَّ,َّفيناؾَّشركطَّكضكابطَّمعينةَّتحكـَّىذهَّالعبلقةَّفالفعؿَّقدَّيجيءَّمعمقانَّعفَّالعمؿَّفيَّمعمكلو

َّممغىَّعفَّالعمؿَّ, َّمفََّّأك َّالعربَّككنوعمىَّالرغـ َّ,َّأقكلَّالعكامؿَّفيَّالنحك َّيأتيَّعامبلن َّقد َّكاالسـ يَّ,
َّماَّقمناَّ.ىكذاَّ,َّفالعبلقةَّإذاَّليستَّمطمقةَّبحسبَّخبلؼَّأصموَّكَّب

َّريَّ َّالتي َّالنحكية َّاألصكؿ َّأىـ َّالفصؿ َّىذا َّباَّدتَّصَّكسيتناكؿ َّمما ,َّ َّالمحيط( َّ)البحر َّالعمؿَّفي بو
َّ:َّاآلتيعمىَّتتكزعَّالنحكم,َّكىذهَّاألصكؿَّ

                                                 

 . 9ٗٔ/٣ُٕ٘ظش : مٞاثو اُلٌش اُ٘ؾ١ٞ :  ٔ))

َٖ , ٝٛ٘بى ػٞآَ ٓؼ٣ٞ٘خ أخشٟ ٢ٛ : اُلبػ٤ِخ , ٝأُلؼ٤ُٞخ , ٝاُخ٬ف  ٕ)) ٛزا ػ٠ِ أُؾٜٞس أُزلن ػ٤ِٚ ٖٓ هٍٞ اُ٘ؾ٤٣ٞ

ٍ ك٢ هُٞ٘ب : ٧هزِٖ أٝ اُقشف ػ٘ذ اُلّشاء ٣ٝؼ٢٘ " ا٫ٗزقبة ثبُٔخبُلخ ًٔب ٣شٟ اُلش  ٝ اء ٓغجت ػٖ ٓخبُلخ اُلؼَ اُضب٢ٗ ٨ُ

اٌُبكش أٝ ٣غِْ  . ك٢ ًٞٗٚ ٫ ٣ؾبسًٚ ك٢ أُؼ٠٘ , ٫ٝ ٛٞ ٓؼطٞف ػ٤ِٚ " ٓؼغْ أُقطِؾبد اُ٘ؾ٣ٞخ ٝاُقشك٤خ : د. ٓؾٔذ 

 .  58ع٤ٔش ٗغ٤ت اُِجذ١ : 

ُٓؾغٖ ثٖ  ٓٗ: ث٢ ثٌش اُؾ٤خ٢ : ػجذ اُوبٛش اُغشعب٢ٗ , رؼ : أٗٞس ثٖ أ٣ُ٘ظش : اُؼٞآَ أُئخ  ٖ))  ٬ّ ُٓ , ٣ُٝ٘ظش : اُؼٞآَ : 

 . ٕٓٔ–ٔٓٔ:  , رؼ : د. ك٤ِؼ خن٤ش ؽ٢٘ , ّٝ. آ٫ء ػجذ ٗؼ٤ْ ٓؾٔذ هبٛش اُوض٢٘٣ٝ

 . ٘ٙاُؼٞآَ أُئخ :  ٗ))

 . ٕٓ/٣ُٕ٘ظش : مٞاثو اُلٌش اُ٘ؾ١ٞ :  ٘))
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اًل : 
َّ
 : انقىج وانضؼفأو

,ََّّفيوَّصنؼَّالنحاةَّبعضَّالعكامؿَّبأن ياَّقكيةَّفيَّالعمؿَّ,َّكبعضياَّضعيفةعندَّاستقراءَّالنحكَّالعربيَّ
,َّؼَّكىذاَّالمعيارَّمتأتَّمفَّنكعَّالعكامؿَّالمفظيةَّكالمعنكيةَّ,َّكاألصالةَّكالفرعيةَّفيَّالعمؿَّالنحكمَّ,َّكالتصرٌَّ

,َّكالعكامؿَّالمعنكيةََّّ(ٔ).َّكالمفظَّأماَّأفَّيككفَّاسمانَّأكَّفعبلنَّأكَّحرفانَّ"َّيككفَّلفظانَّأكَّمعنىنَّاَّأٍفَّم َّكَّ"َّالعامؿَّإ
َّالعامؿَّزادتَّمعمكالتوَّ,َّكارتفعتَّىيَّاالبتداءَّفيَّاالسـَّكالتجردَّفيَّالفعؿَّالمضارعَّ,َّ َّفكٌمماَّزادتَّقكة "

َّكتقي َّ َّالعامؿَّضعؼَّعممو َّقمتَّقكة َّككٌمما .َّ َّفيَّالجممة َّفيَّحركتيا َّالحرية َّ)أكَّدرجة َّمعمكالتو دتَّحركة
 المعاييرَّاآلتيةَّ:عؼَّفيَّعمؿَّالعامؿَّالنحكمَّبكتتحددَّالقكةَّكالض,ََّّ(ٕ)معمكلو(َّفيَّالجممة"

 ـوع اؾعاؿل : -1

 

العكامؿَّالمفظيةَّأقكلَّمفَّالعكامؿَّالمعنكيةَّ,َّكالعامؿَّالمعنكمَّضعيؼَّالَّيقكلَّعمىَّعمؿَّالمفظيَّ.َّ
,َّأم اَّإذاَّكافَّلفظيانَّجازََّّ(ٖ)انَّالَّيجكزَّتقديـَّالحاؿَّعميوإذاَّكافَّمعنكيَّعمىَّسبيؿَّالمثاؿفالعامؿَّفيَّالحاؿَّ

َّ.َّ,َّكىكذاَّ(ٗ)تقديموَّعميو
َّقكؿَّكاستطيعَّال َّفيَّضمفَّاألصالةَّكالفرعيةَّفيَّ: َّلممعنكمَّفيدخؿَّىذا َّالعامؿَّالمفظيَّىكَّأصؿه إف 

َّفالعكامؿَّالمفظيةَّأقكلَّكأكثرَّكأشيعَّفيَّالمغةَّمفَّالمعنكيةَّ,َّفالمعنكيةَّعامبلفَّفيَّ المتفؽََّّالمغةالعمؿَّ,
َّثمانيةََّّعمييا َّكالمفظية ,َّ َّالرفع َّيعمؿ َّككبلىما َّالمضارعَّ, َّفيَّالفعؿ َّكالتجٌرد ,َّ َّفيَّاالسـ َّاالبتداء :َّ ىما

َّالمفظيةىَّأكثرَّقكة,َّكتسعكفَّ َّالعكامؿى ََّّكيبدكَّبيذهَّالكثرةَّأف  َّكثرةَّالعكامؿَّالمفظيةَّأمفَّالمعنكيةَّ,َّفبلَّشؾ  ف 
َّأص َّثتجعميا ,َّ َّالعربي َّالنحك َّفي َّلمعمؿ َّإبلن َّ.َّـ َّقكتيا َّكفي َّالنحاة َّبيف َّمختمؼَّفييا َّالمعنكية َّالعكامؿ ف 

َّفيَّالعمؿَّالنحكمَّ. َّكالعكامؿَّالمفظيةَّىذهَّبعضياَّأقكلَّمفَّبعضو
 ة : ـــــرعقـة واؾػــــــاألصاؾ -2

ََّّ ,َّ َّالنحكم َّالعمؿ َّفي َّكالفرعية َّبيااألصالة َّاألسماءََّّييقصد َّعمؿ َّكأف  ,َّ َّلؤلفعاؿ َّالعمؿ َّأصؿى أف 
َّ َّيقكؿَّابفَّالخشابكالحركؼَّفرعَّعمييا َّفاألفعاؿَّىيَّاألصكؿَّفيَّالعمؿَّلغيرىاَّ(٘)ق(ٕٔٓ)تَّ, "َّ :ََّّ,

"َّ َّ,َّكمشبيافَّبيا َّ,َّكمحمكالفَّعمييا َّكمثموَّقاؿَّابفَّعصفكر:َّ(ٙ)كالقسمافَّاآلخرافَّفرعافَّليا ,ََّّ َّالعمؿي "
                                                 

ذ ثٖ ػ٢ِ اُ ٔ))  ٔ  .  ٙٔٔ, ٣ُٝ٘ظش : أُشرغَ :  8ٙغٌب٢ً : ٓلزبػ اُؼِّٞ : أثٞ ٣ؼوٞة ٣ٞعق ثٖ أث٢ ثٌش ٓؾ

 . 98ٔٓ٘ضُخ أُؼ٠٘ ك٢ ٗظش٣خ اُ٘ؾٞ اُؼشث٢ :  ٕ))

, ٝؽشػ اثٖ ػو٤َ ػ٠ِ أُل٤خ اثٖ ٓبُي :  8ٓٔ : , رؼ : د. ؽغٖ ٛ٘ذا١ٝ اُلبسع٢ ػ٢ِ أثٞ:  اُؾِج٤بد ٣ُ٘ظش : أُغبئَ ٖ))

 . 5ٕٕ-5ٕٔ/ٕ:  رؼ : ٓؾٔذ ٓؾ٢٤ اُذ٣ٖ ػجذ اُؾ٤ٔذ,  هبم٢ اُونبح ثٜبء اُذ٣ٖ ػجذ هللا ثٖ ػو٤َ اُؼو٢ِ٤ , أُقش١

, رؼ : ٓؾٔذ  : أثٞ اُوبعْ ػجذ اُشؽٖٔ ثٖ ػجذ هللا ا٧ٗذُغ٢ )ك٢ اُ٘ؾٞ ٝاُِـخ ٝاُؾذ٣ش ٝاُلوٚ( ٣ُ٘ظش : أٓب٢ُ اُغ٢ِ٤ٜ ٗ))

 .  ٙٓٔ,  9ٖ:   ئثشا٤ْٛ اُج٘ب

ٚ ثبُؼشث٤خ ٖٓ أَٛ ثـذاد ُٓٞذاً ٝٝكبح , ٖٝٓ ٛـ( : أػِْ ٓؼبفش5٣ٙ٘ػجذ هللا ثٖ أؽٔذ , اثٖ اُخؾبة أثٞ ٓؾٔذ )د ٘))

رقب٤ٗلٚ : ؽشػ ٓوذٓخ اُٞص٣ش اثٖ ٛج٤شح , ك٢ اُ٘ؾٞ ٣ٝوغ ك٢ أسثغ ٓغِذاد , ٝأُشرغَ ك٢ ؽشػ اُغَٔ , ٝاُشد ػ٠ِ 

 . 5ٙ/ٗاُزجش٣ض١ ك٢ رٜز٣ت ا٩ف٬ػ , ٝٗوذ ٓوبٓبد اُؾش٣ش٣خ , ٣ُ٘ظش : ا٧ػ٬ّ : 

 . ٙٔٔأُشرغَ :  ٙ))
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َّفيَّاألفعاًؿَّ,َّفرعهَّفيَّاألسماءَّكالحركؼَّ" ؾَّالَّتجدَّمَّ"َّيدلؾَّعمىَّأن ياَّأصؿَّفيَّالعمًؿَّأن َّكالذ,ََّّ(ٔ)أصؿه
َّاألقٍؿَّالنزرَّ,َّإلخراجوَّعفَّأصموَّ" َّعامؿَّإال  فعبلنَّغيرى

البد َّدكفَّقيدَّأكَّشرطَّ,َّفالفعؿَّمفَّ,َّفييَّتعمؿَّ (ٕ)
.َّأماَّاألفعاؿَّالمعمقةَّعفَّالعمؿَّأكَّالممغاةَّ؛َّفيذاَّيككفَّبطارئَّيطرأَّلفاعؿَّرفعَّامفَّأٍفَّيككفَّعامبلنَّ,َّأقمياَّ

َّبقيةَّالعكامؿَّمحمكلةَّعميياَّمفَّ:َّقيؿََّّلعربيةَّ,َّكبحسبَّىذاالعكامؿَّفيَّالمغةَّاَّقكلعميياَّ.َّفاألفعاؿَّأ إف 
َّالحركؼَّكاألسماءَّ.َّ

أقؿَّقكةَّمفَّاألفعاؿَّفييَّمرةَّعاممةَّ,َّكأخرلَّغيرَّعاممةَّ,َّفالذمَّيعمؿَّمنياَّىكَّالحرؼََّّكالحركؼَّ
ختصَّبالدخكؿَّعمىَّنكعَّازمةََّّ,َّفكٌؿََّّمفَّىذهَّالحركؼَّقدَّاالمختصَّكحركؼَّالجرَّ,َّأكَّأدكاتَّالشرطَّالج

َّفيًوَّم َّجزءىَّالشيءَّالَّيعمؿي كَّ"َّيجبَّأٍفَّيككفََّّ(ٖ)عيفَّكلـَّيتنزؿَّمنزلةَّالجزءَّمنوَّ؛َّفمذلؾَّعمؿَّفيوَّ؛َّألف 
َّيككفَّجزءانََّّالعامؿ َّالمعمكؿَّ,َّكأال  كالحركؼَّغيرَّالعاممةَّ,ََّّ(٘),َّفالعمؿَّفرعَّعمىَّاالختصاصَّ(ٗ)منوَّ"َّغيرى

َّ"َّكاالشتراؾَّيدفعََّّاؿَّعمىَّحدٍَّّالعاممةَّكحركؼَّاالستفياـَّكالعطؼَّ؛َّألن ياَّتدخؿَّعمىَّاألسماءَّكاألفع سكاءو
َََّّّ.َّ(ٙ)"اإلعماؿ

َّفيَّالعمًؿَّ,َّفالحركؼَّالتيَّتككفَّمفَّعكامؿَّاألسماًءَّ ياَّأقكلَّمفَّبعضو َّالعاممةيَّبعضي كىذهَّالحركؼي
َّأضعؼَّمفَّالجارَّ"( ٚ)أقكلَّفيَّالعمًؿَّمفَّالتيَّتككفَّمفَّعكامؿَّاألفعاًؿَّ َّفالجاـز َّاالسـَّ؛َّألَّ(ٛ)؛َّ" "َّ ف 

َّعمىَّالفعًؿَّأصؿَّلمفعًؿَّ,َّكالفع َّالذمَّىكَّاألصؿَّأقكلَّمماَّيدخؿي ؿَّفرعَّعميوَّ,َّفجعؿَّماَّيدخؿَّعمىَّاالسـً
َّ"َّعكامؿَّاألسماءََّّ(ٜ)الذمَّىكَّالفرعَّ" إعمالياَّ,َّأماَّعكامؿَّاألفعاؿَّفقدََّّشركطيياَّكجبىََّّمتىَّتكف رت؛َّكألف 

َّشركطياَّمستكفاة َّىيَّالعاممةَّباألصؿَّ,َّثـَّإ (ٓٔ)"َّتمغىَّككؿُّ َّاألفعاؿى خبلؼَّأصمياَّ؛َّمعمكلةَّب,َّفككنياََّّف 
َّأصمياَّالعمؿَّفيَّاألسماًءَّ,َّكاألسماءَّمعمكلةَّفيَّاألصًؿَّ,َّفميذاَّكانتَّالحركؼَّالعاممةَّفيَّاألسماًءَّ ألف 

َّ,َّبخبلؼَّاألفعاؿَّلقكةَّعمؿَّالحرؼَّ؛َّأقكلَّمفَّالعاممةَّفيَّاألفعاؿَّ َّفييَّمعمكلةَّبأصميا "ََّّ.َّكلعؿ ََّّفييا
َّق َّتحممتَّشبيان َّعكامؿَّاألسماءَّأن يا َّالفعؿَّمفَّخمسةَّسببَّقكة َّتشبو َّفإن يا ,َّ َّبًو َّإلحاقان َّفعممٍت َّبالفعًؿ كيان

                                                 

ؾٞ : ع٬ٍ اُذ٣ٖ اُغ٤ٞه٢ , رؼ : د. , ٣ُٝ٘ظش :  ا٧ؽجبٙ ٝاُ٘ظبئش ك٢ اُ٘ ٓ٘٘/ٔ : )اُؾشػ اٌُج٤ش(ُضعبع٢ ؽشط عَٔ ا ٔ))

 .8ٖٕ/ٕػجذ اُؼبٍ عبُْ ٌٓشّ : 

 . ٙٔٔأُشرغَ :  ٕ))

 . 85ٔ/ٙ : اُِج٤ت ٣ُ٘ظش : ٓـ٢٘ ٖ))

 . ُٖٗٔٔغ ا٧دُخ :  ٗ))

 : , رؼ : د. كخش اُذ٣ٖ هجبٝٙ , ٝٓؾٔذ ٗذ٣ْ كبمَ  أُشاد١ هبعْ ثٖ اُؾغٖ:  أُؼب٢ٗ ؽشٝف ك٢ اُذا٢ٗ ٣ُ٘ظش : اُغ٠٘ ٘))

ٕٙ. 

 . ٖٕٗأُشرغَ :  ٙ))

 . ٓ٘ٗ/8ٓ, ّ  ٙٗٗ/59ّ :  ٣ُ٘ظش : ا٩ٗقبف 5))

 . 9ٔ/ٕاُِجبة ك٢ ػَِ اُج٘بء ٝا٩ػشاة :  8))

 . 9ٕ٘–8ٕ٘/95ا٩ٗقبف : ّ 9))

 . 5ٕئؽ٤بء اُ٘ؾٞ : ئثشا٤ْٛ ٓقطل٠ :  ٓٔ))
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أكجو:َّكىيَّأن ياَّعمىَّكزفَّالفعؿَّ,َّكأن ياَّمبنيةَّعمىَّالفتًحَّ,َّكأن ياَّتتطمبَّاالسـَّكماَّيتطمبوَّالفعؿَّ,َّكأن ياَّ
َّ.ََّّ(ٔ)فيياَّمعنىَّالفعؿَّكىيَّبمعنىَّحققتَّأكَّأكدتَّ"َّلكقايةَّكماَّتدخؿَّعمىَّالفعًؿَّ,َّكأىف َّتدخمياَّنكفَّا

َّ,َّفالحركؼَّتقسـَّع َّكميممةو َّالحركؼَّكمياَّكَّمىَّعاممةو أٍفَّتككفَّعاممةََّّاألصؿَّفيياىناؾَّمفَّيرلَّأف 
َّأفَّيككفَّعامبلنَّ,َّفإذاَّكجدتىَّ َّحرؼو َّأصؿَّكؿٍّ حرفانَّغيرَّعامؿَّفسبيمؾَّأٍفَّتسأؿَّعفَّالعمةََّّبماَّذكرَّمفَّأف 

َّ.ََّّ( ٕ)فيَّعدـَّعمموَّفيَّالمعمكؿ

كاألسماءََّّأكَّالحركؼََّّإن ماَّتعمؿَّبالحمؿَّعمىَّاألفعاًؿَّفيَّالعمًؿَّ,َّاألسماءَّالعاممةَّأقؿَّقكةَّمنياَّ؛كَّ
َّاألفعاًؿَّ,كَّىيَّالمشتقاتَّفيَّالعربيةَّ,ََّّعمؿَّالفعؿَّالعاممة يعمؿََّّفاسـَّالفاعؿَّعمىَّسبيؿَّالمثاؿََّّأسماًء

َّىيَّ َّفاألسماء .َّ َّالعمًؿ َّعمى َّقدرتو َّفقد ,َّ َّالشركًط َّمف َّشرط َّاختؿ َّما َّفإذا .َّ َّمعينةو َّبشركطو َّفعمو عمؿ
الجارةَّاممةَّعمؿَّالحرؼَّىيَّالعمؿَّطارئَّعميياَّ.َّكالعَّعكامؿَّفيَّاألصًؿَّ,َّكليستَّعاممةَّ؛َّألف َّمضةَّلالمعرَّ

َّعمى ََّّزيادة َّمعنىَّحرؼَّالجرَّ)البلـ( َّالممؾَّأكَّاالستحقاؽَّنحك,َّتضمنيا َّ,ََّّكتيسمىَّإضافة َّزيدو :َّغبلـي
َّ,َّأكَّ)مف(َّ َّالدابًة َّعمركَّ,َّكسرجي َّ,َّكََّّنحكىَّ,َّكمسجدي َّخزو َّ,َّكثكبي َّفضةو َّ:َّخاتـي َّساجو كالمرادَّبيذهَّ,َّبابي

لتضمنياَّمعنىَّ)إٍف(َّ؛َّكىيَّأسماءَّالشرطَّالجازمةََّّ,َّالجازمةكذلؾَّ,َّكََّّ(ٖ)اإلضافةَّتبييفَّجنسَّالمضاؼ
َّبتضمفَّمعناىا َّاالسـَّإال  َّ.ََّّ(ٗ)الشرطيةَّالجازمةَّفبلَّيجـز

َّترتيب َّتيَّ:ككفَّكاآلتَّفإن ياَّىَّاألضعؼالعكامؿَّبحسبَّالقكةَّكالضعؼَّمفَّاألقكلَّإلَّفإذاَّماَّأردتي
 :َّكىكَّنكعافَّأٍفَّيككفَّعامبلنَّ.مفَّ:َّكىكَّأقكلَّالعكامؿَّ,َّفيكَّالبد ََّّالفعؿ -ُ

َّالفعؿَّالمتصرؼَّ.أحدىماَّ:َّ
َّالفعؿَّالجامدَّ.َّكاآلخرَّ:َّ

,َّالتأخيرَّكالفصؿَّبينوَّكبيفَّمعمكلوسعةَّفيَّالتقديـَّ,َّكَّلؼَّأقكلَّمفَّالجامدَّفيَّالعمؿَّ؛َّالفعؿَّالمتصرٌَّكَّ
َّماَّليسَّلمجامدَّ.

َّ,َّكتككفَّكاآلتيَّ:َّعمىَّاألكثرَّاألغمبَّالمختصةَّمنياَّكىيَّالحركؼ العاممة : -ِ
َّالحركؼَّالعاممةَّالمختصةَّ:َّ

َّالحركؼَّالعاممةَّفيَّاألسماًءَّ.ََََََََّّّّّّّّ
َّالحركؼَّالعاممةَّفيَّاألفعاًؿَّ.ََََََََّّّّّّّّ

َّالحركؼَّالعاممةَّغيرَّالمختصةَّ:

                                                 

 . 8ٖٕك٢ اُ٘ؾٞ اُؼشث٢ )دساعخ رأف٤ِ٤خ ٝرش٤ًج٤خ( : د. ٓقطل٠ ثٖ ؽٔضح : ٗظش٣خ اُؼبَٓ  ٔ))

 . ٓٙ–٣٘9ُ٘ظش : ٗزبئظ اُلٌش ك٢ اُ٘ؾٞ :  ٕ))

ُٔشرغَ :  ٖ))  . ٔٙٔ–٣ُٔٙٓ٘ظش : اُ

 . ٣ٕٙ9ُ٘ظش : أُشرغَ :  ٗ))
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َّكيككفَّترتيبياَّكاآلتيَّ:َّاألسماء العاممة : -ّ
َّاألسماءَّالعاممةَّعمؿَّالفعؿَّ.

َّلعاممةَّعمؿَّالحرؼَّ.َّاألسماءَّا
َّعمىَّاألضعؼَّمنوَّكىكَّالحرؼَّالعامؿَّ.َّكَََََّّّّّ ًمؿى َّعميوَّيككفَّأقكلَّمماَّحي ًمؿى َّالفعؿَّأقكلَّالعكامؿَّفماَّحي ألف 

َّالفعؿَّأقكلَّمفَّالحرؼَّفيَّالعمًؿَّ,َّفالمشب وَّمفََّّالعامؿَّعمؿَّفالعامؿَّعمؿَّالفعؿَّأقكلَّمف الحرؼَّ؛َّألف 
وىَّبحسبَّالمذيفَّشيبٍََّّّفالمشب يافَّفيَّالقكةَّكالضعؼَّب وَّبالفعًؿَّ,األسماًءَّبالحرًؼَّفيَّالعمًؿَّأضعؼَّمفَّالمش

َّالفعؿَّعمىَّالعامؿَّعمؿَّالحرؼ َّعمؿى َّالعامؿي ـى َّييقد  َّينبغيَّأٍف َّ,َّفعمىَّىذا الميشىب ويَّبيما
.َّكالعامؿَّعمؿََّّ(ٔ)

َّ؛َّحرؼَّالجرَّ َّ"َّعكامؿَّاألسماًءَّأقكلَّمفَّعكامؿَّاألفعاًؿَّ"أقكلَّمفَّالعامؿَّعمؿَّحرؼَّالجـز ََّّ(ٕ)ألف  ؛َّألف 
َّكحركؼ ,َّ َّأفعاؿ َّاألسماء َّالَّعكامؿ َّكاألسماء ,َّ َّعمعاممة َّالعكبرمَّمحمكلة َّيقكؿ .َّ َّالعمؿ َّفي َّأحدىما ى

:َّ"َّعكامؿَّاألسماءَّأقكلَّمفَّعكامؿَّاألفعاؿَّخصكصانَّإذاَّكانتَّأفعاالنَّ,َّكعامؿَّالفعؿَّالَّيككفَّ ق(ُٔٔ)ت
َّحرفان" نكيةَّ؛َّألن ويَّمفَّعكامؿَّاألسماءَّكالتجردَّمفَّيذاَّفاالبتداءَّأقكلَّمفَّالتجردَّفيَّالعكامؿَّالمعكلََّّ(ٖ)إال 

.َّ َّاألفعاؿ َّنكعََّّكبحسبَّىذاَّعكامؿ َّكالضعؼَّبحسب َّالقكة َّحيثي َّمف َّالعكامؿ َّأنكاع َّترتيب َّلدينا يتضحي
َّالعامؿ.َّ
ـ َّ َّ,َّكالمتعدمَّإَّث َّىناؾَّمراتبَّلمقكةَّكالضعؼَّفيَّالنكعَّالكاحدَّنفسوَّ,َّفالفعؿَّالمتعدمَّأقكلَّمفَّالبلـز ف 

َّأضعؼَّمفَّالمتعدمَّإلىَّثبلثةَّ,َّكََّّلمتعدمَّإلىَّاثنيفَّ,َّكالمتعدمَّإلىَّاثنيفإلىَّكاحدَّأضعؼَّمفَّا البلـز
ٍفَّتعدلَّإن ماَّيتعدلَّبحرؼََّّ,َّكالمتعدمَّلوَّمعمكالفَّأكَّثبلثةَّأكَّأربعةَّبحسبَّقكتوَّفيَّ يرفعَّالفاعؿَّفقطَّ,َّكا 

َّالعمؿَّ.َّ
َّك َّالعاممة َّالمثاؿَّكاألسماء َّالفاعؿَّعمىَّسبيؿ َّاسـ َّالمبالغة َّأقكلَّمفَّصيغة َّيعمؿَّعمؿَّفعموَّألن َّ؛ و

َّ,َّفيكَّفرعَّعمىَّال فيَّالعمؿَّعمىَّفرعَّعميوَّفييَّفرعَّالفرعََّّفعؿَّفيَّالعمًؿَّ,َّكصيغةَّالمبالغةبشركطَّمعينةو
أقؿَّشبيانَّبالفعًؿَّمفَّاسـَّالفاعؿَّالذمَّيضارعوَّفيََّّسـَّالفاعؿَّفيَّالعمًؿَّ؛َّألن ياىيَّأضعؼَّمفَّاالفعؿَّ,َّكَّ
َّ.ََّّكىكذا,ََّّاعؿَّفرعوَّكصيغةَّالمبالغةَّفرعَّفرعوسـَّالفالفعؿَّىكَّاألصؿَّكافكالسكناًتَّ.ََّّالحركاتَّ

 ف :اؾمصّر -3

ؼَّأقكلَّمفَّالعامؿَّؼَّلويَّأىميةَّكبيرةَّفيَّالقكةَّكالضعؼَّفيَّالعمؿَّالنحكمَّ,َّفالعامؿَّالمتصرٌَّكالتصرٌَّ
َّالمتصرٌَّ َّكالفصؿغير ,َّ َّكالتأخير َّالتقديـ َّفي َّسعة َّكلوي َّالمتصرٌََّّؼَّ, َّليسَّلمعامؿَّغير َّفما َّكافَّؼَّ, إذا

فانَّتصر ؼىَّ فانَّفيَّ( ٗ)عمموَّفيجكزَّتقديـَّمعمكلوَّعميوََّّفيَّمتصرٍّ َّمتصرٍّ "َّكالفعؿَّإن ماَّيتصر ؼَّعمموَّإذاَّكافى

                                                 

 . ٣ُٕٖ٘٘ظش : أُشرغَ :  ٔ))

 . 8ٖٔ, ٣ُٝ٘ظش : ُٔغ ا٧دُخ :  ٓ٘ٗ/8ٓ, ّ ٙٗٗ/5٘ا٩ٗقبف : ّ ٕ))

 . ٔ٘/ٕاُِجبة ك٢ ػَِ اُج٘بء ٝا٩ػشاة :  ٖ))

 . ٗٔٔ,  ٕٔٔ:  ٣ُ٘ظش : أعشاس اُؼشث٤خ ٗ))
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ذاَّلـَّيكفَّمتصرفانَّفيَّنفسًوَّلـَّيتصر ٍؼَّفيَّعممًو" األفعاؿَّالجامدةَّمفَّالعكامؿَّالضعيفةَّ,َّ,َّكََّّ(ٔ)نفسًوَّ,َّكا 
ىاَّاستعماؿَّاألدكاتَّ,َّكنقصٍتَّلجمكد؛َّكأفعاًؿَّالمدحَّكالذـَّكفعميَّالتعجبَّكأفعاؿَّاالستثناءَّفقدَّاستعممتَّ

َّخاصةوَّفيَّالعمًؿَّعفَّالمتصرٌَّ َّالذمَّتقعَّفيوَّيجمدَّعمىَّحاؿو َّالتركيبى ًؼَّ,َّفبلَّتعمؿَّفيماَّتقدـَّعميياَّ؛َّألف 
َّالمتصرؼ َّذلؾَّفيَّالفعؿ َّفيَّالتقديـََّّ(ٕ)عمىَّحيفَّيجكز َّسعة َّلوي َّيككف َّبؿ َّالتركيبَّ, َّمعو َّفبلَّيجمد ,

َّكالتأخيرَّكالفصؿَّبينوَّكبيفَّمعمكلوَّ.
ـــــــــل ػــــــي اؾعـؿـــــــــل ؾؾــػـعـــــــــلصاأل -ٔ

(ٖ)
 

ِبْسِم اللَِّو  فيَّكبلـَّأبيَّحي افَّعمىَّالعامؿَّفيَّ)اسـ(َّفيَّقكلوَّتعالىَّ:َّالتكجيييةَّكردتَّىذهَّالقاعدة
الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ 

(ٗ)
 

صب أم بدأت كىك قكؿ بسـ اهلل لالستعانة نحك كتبت بالقمـ كمكضعيا ن" الباء في َّقاٌؿَّأبكَّحي افَّ: 
غير  قدره الزمخشرم فعالن  (٘)[ك , د  بي ال  ان مضمر ] الككفييف ككذا كؿ فاعؿ بدلء في فعمًو بالتسميًة كاف

إذ الذم يجيء بعد التسمية مقركء  , (ٙ)بدأت كجعمو متأخران ,  قاؿ : " تقديره بسـ اهلل أقرأ أك أتمك"
كقيؿ مكضع اسـ رفع التقدير" ابتدائي ثابت أك مستقر  ...عنده يكجب االختصاص  كالتقديـ عمى العامؿ

 ألف  األصؿ في العمؿ لمفعؿ أك ,األكؿ  حي ج  رى يي  حى جى كأم التقديريف أرٍ  (ٚ)باسـ اهلل كىك قكؿ البصرييف "
َّ.َّ(ٛ)اإلسناد"الثاني لبقاء أحد جزأم 

"َّاألفعاؿَّأصؿََّّيَّالعمؿَّفإف َّوَّجاءىَّعمىَّاألصؿَّاألقكلَّف؛َّألن ََّّيبدكَّأفَّقكؿَّالككفييفَّىكَّالراجحَّىناكَّ
َّ,َّ(ٓٔ)كمفَّأصكؿَّالنحكييفَّأفَّ"َّتقديرَّاألصؿَّفيَّالعمؿَّأكلىَّمفَّتقديرَّماَّىكَّالفرعَّفيوَّ"َّ(ٜ)فيَّالعمؿَّ"

                                                 

 . 89أعشاس اُؼشث٤خ :  ٔ))

, ٝاُظٞاٛش اُِـ٣ٞخ  ك٢ اُزشاس اُ٘ؾ١ٞ :  ٔ٘ٔ–ٓ٘ٔ, ٣ُٝ٘ظش : أفٍٞ اُ٘ؾٞ اُؼشث٢ :  ٕ٘–٣ُٕٗ٘ظش : ئؽ٤بء اُ٘ؾٞ :  ٕ))

 . 5ٕٕد. ػ٢ِ أثٞ أٌُبسّ : 

 . 5ٕٔ/ٔ, ٝاُجؾش أُؾ٤و :  ٕٗٔ,  ٓٗٔ/9ٔ٘ظش: ا٩ٗقبف : ٣ُّ  ٖ))

 . ٔعٞسح اُلبرؾخ :  ٗ))

 ك٢ ا٧فَ )ٓنٔش ا٧ثذ , أٝ( . ٘))

, رؼ : ػبدٍ أؽٔذ ػجذ  اٌُؾ بف ػٖ ؽوبئن ؿٞآل اُز٘ض٣َ ٝ ػ٤ٕٞ ا٧هب٣َٝ ك٢ ٝعٞٙ اُزأ٣َٝ : عبس هللا اُضٓخؾش١ ٙ))

٣ُٝ٘ظش : ٓذاسى اُز٘ض٣َ ٝؽوبئن اُزأ٣َٝ : أثٞ اُجشًبد ػجذ هللا ثٖ أؽٔذ ثٖ ,  ٓٓٔ/ٔ:  أُٞعٞد , ٝػ٢ِ ٓؾٔذ ٓؼٞك

, ٝاُذس أُقٕٞ ك٢ ػِّٞ اٌُزبة إٌُٔ٘ٞ : أؽٔذ ثٖ ٣ٞعق أُؼشٝف  ٕٙ/ٔ:  , رؼ : ٣ٞعق ػ٢ِ ثذ١ٞ٣ ٓؾٔٞد اُ٘ غل٢

 . ٕٕ/ٔ:  , رؼ : أؽٔذ ٓؾٔذ اُخشاه ثبُغ٤ٖٔ اُؾِج٢

, رؼ : اُشؽبُخ اُلبسٝم  غ٤ش اٌُزبة اُؼض٣ض : أثٞ ٓؾٔذ ػجذ اُؾن ثٖ ػط٤خ ا٧ٗذُغ٣٢ُ٘ظش : أُؾشس اُٞع٤ض ك٢ رل 5))

ُ٘ٚ ٖٓ اُغ٘خ ٝ آ١ اُوشإٓ : أثٞ ػجذ هللا ٓؾٔذ ثٖ أؽٔذ ثٖ أث٢ ثٌش  ٔٙ/ٔ:  ٝآخشٕٝ  ٔ ُٖ ُٔب رن , ٝاُغبٓغ ٧ؽٌبّ اُوشإٓ ٝأُج٤ّ

 . ٗ٘ٔ/ٔ:  , رؼ : ػجذ هللا ثٖ ػجذ أُؾغٖ اُزش٢ً اُوشهج٢

 . 5ٕٔ–ٕٙٔ/ٔاُجؾش أُؾ٤و :  8))

 . ٕٗٔ,  ٓٗٔ/9ٔا٩ٗقبف : ّ 9))

 . ٕٗٓ/ٖٓا٩ٗقبف : ّ ٓٔ))
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فكافَّتقديرَّاألصؿَّكىكََّّ(ٔ)األسماءَّفرعَّعمىَّاألفعاؿَّفيَّالعمؿَّألف َّ؛َّرجاحةَّرأمَّالككفييفََّّفمفَّىذاَّتتضح
َّمعَّصحةَّالمعنىَّ.َّكىكَّالفعؿَّأكلىَّمفَّتقديرَّالفرعَّكىكَّاالسـَّ

َّفإفَّبقيَّأحديََّّىكَّتسٌكيغَّ(ٕ)كقكؿَّأبيَّحي افَّ:َّ"َّأكَّالثانيَّلبقاءَّأحدَّجزأمَّاإلسنادَّ" الَّيخمكَّمفَّنظرو
َََََََّّّّّّّالجزئيفَّفيكَّمقدرَّغيرَّمكجكدَّفيَّالتركيبَّ.

  إعؿــال اؾـػـعـل أؼــوى ؿـــن إعـؿـــال ادلــصــــدر -ٕ
َّكماَّفيَّحٌيزىاَّفيَّاآليةَّالشريفةَّفيَّحديثَّأبيَّحي ََّّكردتَّىذهَّالقاعدةَّالتكجييية افَّعمىَّالعامًؿَّفيَّإف 

َلُهمُ  اآلتيةَّ: األَنِْبَياَء بِغَْيِر َحقٍّ  َلَقْد َسِمَع اللَُّو قَػْوَؿ الَِّذيَن قَاُلوا ِإفَّ اللََّو َفِقيٌر َوَنْحُن َأْغِنَياُء َسَنْكُتُب َما قَاُلوا َوقَػتػْ
َونَػُقوُؿ ُذوُقوا َعَذاَب اْلَحرِيقِ 

(ٖ)
 

. كأجاز أبك البقاء أف يككف محكيان بالمصدر , ( ٗ)بػ)قالكا( كما بعدىا محكي (أف  " )قاؿَّأبكَّحي افَّ:َّ
عماؿي األكؿ أصؿه ضعيؼ , كيزداد ضعفان  الثاني فعؿ كاألكؿ  ألف  ؛ فيككف مف باب اإلعماؿ . قاؿ : " كا 

عماؿ الفعؿ أقكل " َّ.َّ(ٙ)" (٘)مصدر , كا 
يٍّزىاًإف َّكَّ)قكؿ(َّ,َّكالفعؿَّكىكَّ)قالكا(َّعمىَّ)أمَّ:َّتنازعَّالمصدرَّكى "َّظاىرَّكبلموَّ,َّكَّ(ٚ)(َّكماَّفيَّحى

َّإعماؿَّالثانيَّكافَّ َّفمكَّقدرنا َّالضعؼَّعندهَّمفَّجيةَّإعماؿَّاألٌكؿَّ, ن ما أفَّالمسألةَّمفَّبابَّالتنازعَّ,َّكا 
رَّالمتنازعَّفيوَّينبغيَّأفَّيجكزَّعندهَّ,َّلكنوَّيمنعَّمفَّذلؾَّمانعهَّآخرَّكىكَّ:َّأن وَّإذاَّاحتاجَّالثانيَّإلىَّضمي

َّعمىَّقكؿَّ َّليستَّمفَّالتنازعَّإال  َّعمىَّأن ياَّعنده َّىذا أخذهَّكالَّيجكزَّحذفيوَّ,َّكىكَّىناَّغيرَّمذككرَّ,َّفدؿ 
َّ .َّ(ٛ)الككفييفَّ,َّكىكَّضعيؼَّكماَّذكرَّ"

كالمشيكرَّأكَّالمختارَّفيَّبابَّاإلعماؿَّىكَّإعماؿَّالثانيَّعمىَّقكؿَّالبصرييفَّ؛َّألن وَّاألكثرَّفيَّكبلـَّ
َّاألٌكؿَّمصدرَّكىكَّضعيؼَّفيَّالعمؿَّ,َّثـَّإَّ(ٜ)ىَّإعماؿَّاألٌكؿَّعمىَّقكؿَّالككفييفالعربَّ,َّكليسَّعم يكَّفف 

                                                 

 . 8ٖٕ/٣ُٕ٘ظش : ا٧ؽجبٙ ٝاُ٘ظبئش :  ٔ))

 . 5ٕٔ/ٔاُجؾش أُؾ٤و :  ٕ))

 . 8ٔٔعٞسح آٍ ػٔشإ :  ٖ))

 . ٖ٘ٔ/ٔ:  , رؼ : ػ٢ِ ٓؾٔذ اُجغب١ٝ ٣ُ٘ظش : اُزج٤بٕ ك٢ ئػشاة اُوشإٓ : أثٞ اُجوبء اُؼٌجش١ ٗ))

 .  ٖ٘ٔ/٣ُٔ٘ظش : اُزج٤بٕ ُِؼٌجش١ : ٘) )

 ػ٢ِ ثٖ ُػٔش ؽلـ أثٞ: , ٝاُِجبة ك٢ ػِّٞ اٌُزبة  ٗٔ٘–ٖٔ٘/ٖ, ٣ُٝ٘ظش : اُذس أُقٕٞ :  ٖٙٔ/ٖاُجؾش أُؾ٤و :  ٙ))

اُوشإٓ  , ٝسٝػ أُؼب٢ٗ ك٢ رلغ٤ش 88/ٙ : , رؼ : ػبدٍ أؽٔذ ػجذ أُٞعٞد , ٝػ٢ِ ٓؾٔذ ٓؼٞك اُؾ٘ج٢ِ اُذٓؾو٢ ػبدٍ ثٖ

 . ٔٗٔ/ٗاُؼظ٤ْ ٝاُغجغ أُضب٢ٗ : ا٥ُٞع٢ اُجـذاد١ : 

 . 88/ٙاٌُزبة :  ػِّٞ , ٝاُِجبة ك٢ ٖٔ٘/٣ُٖ٘ظش : اُذس أُقٕٞ :  5))

 . 88/ٙ, ٣ُٝ٘ظش : اُِجبة ك٢ ػِّٞ اٌُزبة :  ٗٔ٘–ٖٔ٘/ٖاُذس أُقٕٞ :  8))

ُِضٓخؾش١ :  , ٝؽشػ أُلقَ 5ٓٔ:  د. ػجذ اُلزبػ ع٤ِْ , رؼ : ٣ُ٘ظش : ٓغبئَ خ٬ك٤خ ك٢ اُ٘ؾٞ : أثٞ اُجوبء اُؼٌجش١ 9))

: عٔبٍ اُذ٣ٖ ٓؾٔذ ثٖ ػجذ هللا , رؼ : د. , ٝؽشػ اُزغ٤َٜ  5ٕٙ, ٝاُزٞهئخ :  ٕٙٓ/ٔ:  اثٖ ٣ؼ٤ؼ , رؼ : أ٤َٓ ثذ٣غ ٣ؼوٞة

ػ٠ِ اٌُبك٤خ :  , ٝؽشػ اُشم٢ ٗٗٙ/ٕ, ٝؽشػ اُؾبك٤خ اٌُبك٤خ :  5ٙٔ/ٕ: ػجذ اُشؽٖٔ اُغ٤ذ , ٝد. ٓؾٔذ ثذ١ٞ٣ أُخزٕٞ 

ٖٓ , ٝاسرؾبف اُنشة  8٘ٔ:  ػ٠ِ أُل٤خ اثٖ ٓبُي : ثذس اُذ٣ٖ , رؼ : ٓؾٔذ ثبعَ ػ٤ٕٞ اُغٞد , ٝؽشػ اثٖ اُ٘بظْ ٕٗٓ/ٔ
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َّبشركطَّ,َّكالثانيَّفعؿَّكَّالَّ دكفَّقيدَّأكَّشرطَّ,َّفيكَّاألصؿَّفيَّالعمؿَّ؛َّفإعمالوَّأقكلَّمفَّىكَّيعمؿَّيعمؿَّإال 
أن وَّفعؿَّكىكََّّ:َّلثانيأن وَّكقعَّثانيانَّكىكَّالمختارَّعمىَّاألكثرَّ,َّكا:َّمفَّإعماؿَّالمصدرَّ؛َّألمريفَّ:َّاألٌكؿَّ

َّيقكؿَّابفَّالس راج,َّأفَّيككفَّعامبلنََّّمفَّد َّبيَّالعكامؿَّفيَّالمغةَّالعربيةَّفيكَّالَّأصؿَّفيَّالعمؿَّ,َّفالفعؿَّأقكلَّ
:َّ"َّأفَّكؿَّفعؿَّالَّيخمكَّمفَّأفَّيككفَّعامبلنَّ,َّكأك ؿَّعمموَّأفَّيرفعَّالفاعؿَّأكَّالمفعكؿَّالذمَّىكََّّق(ُّٔ)ت

.َّكقكؿَّأبيََّّ(ٖ),َّك"َّالبد َّمفَّذكرَّالفاعؿَّبعدهَّ"َّ(ٕ)ككفَّعامبلنَّفيَّاالسـَّ"فيكَّ"َّالَّبد َّأٍفَّي,ََّّ(ٔ)حديثَّعنوَّ"
َّالبقاءَّيؤكدَّىذاَّ.َّ

َّاألسماءَّفرعَّعمىَّ عماؿَّالفعؿَّأقكلَّمفَّإعماؿَّاالسـَّ؛َّألف  فالثانيَّفعؿَّ,َّكاألك ؿَّاسـَّ)مصدر(َّكا 
ََّّ.َّ(٘)ألصؿَّ"الفرعَّإن ماَّينحطَّعفَّدرجةَّاألصؿَّفيماَّكافَّمفَّعمؿَّاكَّ؛َّ"ََّّ(ٗ)األفعاؿَّفيَّالعمؿ

(َّكماَّعممتَّفيوَّىكَّالفعؿَّ)قالكا(َّعمىَّماَّذكرهَّأبكَّحي افَّ,َّالعامؿَّفيَّ)إَّكالراجحَّفيَّىذهَّالمسألةَّأف َّ ف 
َّتككفَّمفَّبابَّالتنازعَّ.  كاألكلىَّأال 

 ؾمعؾقق ػرع عؾى جواز اؾعؿلا -ٖ

رَبََّك ُىَو  ِإفَّ َّقكلوَّتعالىَّ:فيََّّ(مف)فيَّمعرضَّكبلـَّأبيَّحي افَّعمىَّالتكجيييةَّكردتَّىذهَّالقاعدةَّ
َأْعَلُم َمْن َيِضلُّ َعْن َسِبيِلِو َوُىَو َأْعَلُم بِاْلُمْهَتِدينَ 

(ٙ)
 

َّأبكَّحي افَّ:َّ بقاء عممو: ٍف( قيؿ " )مى قاؿى , كىذا ليس  (ٚ)في مكضع جر عمى إسقاط حرؼ الجر كا 
كقاؿ أبك الفتح :  مثؿ ىذا ال يجكز إال في الشعر نحك)زيدان ضرب السيؼ( أم :  بالسيؼ . ألف  ؛  بجيد

؛ ألف  أفعؿ التفضيؿ ال يعمؿ النصب  كىذا ليس بجيد (ٛ)في مكضع نصب بػ)أعمـ(  بعد حذؼ حرؼ الجر

                                                                                                                                                           

ٝأُغبُي ثؾشػ اُل٤خ اثٖ ٓبُي :  , ٝرٞم٤ؼ أُوبفذ ٕٕٗٔ/ٗ: ُغبٕ اُؼشة : أثٞ ؽ٤بٕ ا٧ٗذُغ٢ , رؼ : سعت ػضٔبٕ ٓؾٔذ 

:  ٝثَ اُقذٟ : اثٖ ٛؾبّ ا٧ٗقبس١ , ٝؽشػ هطش اُ٘ذٟ ٖٙٙ/ٕ:  ؼ : د. ػجذ اُشؽٖٔ ػ٢ِ ع٤ِٔبٕاثٖ أّ هبعْ أُشاد١ , ر

ك٢ ؽشػ عٔغ اُغٞآغ  , ٝٛٔغ اُٜٞآغ ٖٔٗ:  : اثٖ ٛؾبّ , رؼ : ٓؾٔذ ٓؾ٢٤ اُذ٣ٖ ػجذ اُؾ٤ٔذ , ٝؽشػ ؽزٝس اُزٛت 8ٗٔ

ا٧ؽ٢ٗٞٔ ػ٠ِ أُل٤خ اثٖ ٓبُي : اُقجبٕ , رؼ : هٚ ػ٠ِ ؽشػ  , ٝؽبؽ٤خ اُقجبٕ 9ٗ/ٖ:  : اُغ٤ٞه٢ , رؼ : أؽٔذ ؽٔظ اُذ٣ٖ

ؤف عؼذ , ٝٓؼغْ أُقطِؾبد اُ٘ؾ٣ٞخ  ٕٗٔ-ٖٕٔ/ٕ:  : د. كبمَ فبُؼ اُغبٓشائ٢ , ٝٓؼب٢ٗ اُ٘ؾٞ 8ٗٔ/ٕ:  ػجذ اُش 

 . ٕٕٔٝاُقشك٤خ : 

 . ٙٔٔ, ٣ُٝ٘ظش : أُشرغَ :  5ٗ/ٔ: , رؼ : د. ػجذ اُؾغ٤ٖ اُلز٢ِ ا٧فٍٞ ك٢ اُ٘ؾٞ  ٔ))

 .  9٘ظ اُلٌش ك٢ اُ٘ؾٞ : ٗزبئ ٕ))

, ٝاُجغ٤و ك٢ ؽشػ عَٔ اُضعبع٢ : اثٖ أث٢  ٙ٘, ٝٗزبئظ اُلٌش ك٢ اُ٘ؾٞ :  8ٔ,  8ٙ,  ٣ُٙٙ٘ظش : أعشاس اُؼشث٤خ :  ٖ))

 . 8ٙٔ/ٔ:  , رؼ : ػ٤ بد ثٖ ػ٤ذ اُضجز٢ اُشث٤غ

 . 8ٖٕ/٣ُٕ٘ظش : ا٧ؽجبٙ ٝاُ٘ظبئش :  ٗ))

 . ٖٙٔأعشاس اُؼشث٤خ :  ٘))

 . 5ٔٔٗؼبّ : عٞسح ا٧ٙ) )

, ٝاُِجبة ك٢ ػِّٞ اٌُزبة  ٕٙٔ/٘, ٝاُذس أُقٕٞ :  9/8, ٝاُغبٓغ ٧ؽٌبّ اُوشإٓ :  8ٗٗ/٣ُٖ٘ظش : أُؾشس اُٞع٤ض :  5))

 :8/ٖ98 . 

ـ  ػ٠ِ أ٫ّ رٌٕٞ )ٖٓ( ك٢ ٓٞمغ عش ثامبكخ )أػِْ( ئ٤ُٜب ٣ُ٘ظش :  8)) ٤ُظ ا٧ٓش ثؾغت ٓب رًشٙ أثٞ ؽ٤ّبٕ , ثَ أٗٚ  هذ ٗ

:  أثٞ اُلزؼ ػضٔبٕ ثٖ ع٢ّ٘ , رؼ : ػ٢ِ اُ٘غذ١ ٗبفق ٝآخشٕٝك٢ رج٤٤ٖ ٝعٞٙ ؽٞار اُوشاءاد ٝا٣٩نبػ ػٜ٘ب :  أُؾزغت

ًَِش ٛزا اُشأ١ ُِٝٗغَت ُجؼل اُجقش٤٣ٖ ك٢ : اٌُؾق ٝاُج٤بٕ أُؼشٝف ثزلغ٤ش اُضؼِج٢ : أثٞ ئعؾبم أؽٔذ  8ٕٕ/ٔ , ُٝر

 ⇦, ٝاُزلغ٤ش اُجغ٤و : أثٞ اُؾغٖ ػ٢ِ ثٖ أؽٔذ ثٖ ٓؾٔذ 8ٗٔ/ٗ:  , رؼ : أثٞ ٓؾٔذ ثٖ ػبؽٞس أُؼشٝف ثب٩ٓبّ اُضؼِج٢
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في المفعكؿ بو , كقاؿ أبك عمي : في مكضع نصب بفعؿ محذكؼ أم يعمـ مف يضؿ كدؿ عمى حذفو 
 كمثمو ما أنشده أبك زيد :         (ٔ) )أعمـ(

 (ٕ)ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاسى ػػػػػػػػػػػػكانً القى  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؼً يا بالسٌ ن  مً  بى رى أضٍ ك                     

( كجػػكىي إذ ذاؾ مكص, رب القكانس ػأم تض مكصكفة  كفػػكز أبك البقاء أف تكػػكلة كصمتيا )ييًضؿ 
  . (ٖ)بالفعؿ

, ع رفع كىي استفيامية مبتدأ في مكض:  (ٚ)كمكي,  (ٙ)كالزجاج,  (٘)كالمبرد,  (ٗ)كقاؿ الكسائي
( كالجممة في مكضع نصب بػ)أعمـ( أم : أعمـ أم الناس يضؿ كقكلو : كالخبر )يى  لِنَػْعَلَم َأيُّ ًضؿ 

الِحْزبَػْينِ 
كىذا ضعيؼ ؛ ألف  التعميؽ فرع عف جكاز العمؿ كأفعؿ التفضيؿ ال يعمؿ في المفعكؿ بو فال ,  (ٛ)

 . (ٜ)ماؿ أفعؿ التفضيؿ في المفعكؿ بو كالرد عمييـ في كتب النحك"يعمؽ عنو , كالككفيكف يجيزكف إع

َّنظر ؿَّفيو ََّّفالرأمَّاألك  َّفيَّالضركرة؛ بقاءَّعمموَّالَّيككفَّإال  َّحذؼَّالجارَّكا  َّ (ٓٔ)ألف  كاألصؿَّأٌفَّ,
َّقكؿَّالشاعرَّ:كحمؿَّالنحكيكفَّ,َّ( ٔٔ)حرؼَّالجرَّالَّيعمؿَّمعَّالحذؼ

َّالٌناًسَّشىرٌََّّّذاَّقيؿىَّإَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّ اًبعيََّّأشارىٍتَّكيمىٍيبوَََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّقىًبيمىةن؟َّ:َّأمُّ َّ(ٕٔ)باألكٌؼَّاألصى
                                                                                                                                                           

, ٝاُِجبة ك٢ ػِّٞ  ٕٙٔ/٘, ٝاُذس أُقٕٞ :  89ٖ/8:  , رؼ : ٓؾٔذ ثٖ فبُؼ ثٖ ػجذ هللا اُلٞصإ ٝآخشٕٝ اُٞاؽذ١=

 .  98ٖ/8اٌُزبة : 

, ٝاُِجبة ك٢ ػِّٞ  5ٕٔ/٘أُقٕٞ : , ٝاُذس  9ٖٔ–9ٖٓ/8, ٝاُزلغ٤ش اُجغ٤و :  ٣ٔ8ُٔ٘ظش : أُغبئَ اُؾِج٤بد :  ٔ))

 . ٕٔ/8, ٝسٝػ أُؼب٢ٗ :  98ٖ/8اٌُزبة : 

( ٣٘ظش : د٣ٞاٗٚ :  ٕ)) ُْ ش  ٝأْؽ٠ٔ ُِؾو٤وخ ٜٓ٘ ًَ , ٝا٧فٔؼ٤بد  9ٖػغض ث٤ذ ٖٓ اُط٣َٞ ُِؼجبط ثٖ ٓشداط اُغ٢ِٔ ٝفذسٙ )أ

ثٞ ػٔشٝ ػضٔبٕ ثٖ اُؾبعت اثٖ اُؾبعت : أ , ٝث٬ ٗغجخ ك٢ أٓب٢ُ ٗٙٔ:  ذ أُِي ثٖ هش٣ت ا٧فٔؼ٢ , رؼ : ٓغ٤ذ هشاد: ػج

, رؼ  , ٝاُؼغض كوو ُٗغت ئ٤ُٚ ك٢ : اُٜ٘ب٣خ ك٢ ؿش٣ت اُؾذ٣ش ٝا٧صش : اثٖ ا٧ص٤ش ٓٙٗ/ٔ:  , رؼ : د. كخش فبُؼ ع٤ِٔبٕ هذاسح

 . ٙٗٔ/ٗ:  : ٓؾٔٞد ٓؾٔذ اُط٘بؽ٢ , ٝهبٛش أؽٔذ اُضا١ٝ

 . ٖٗ٘/ٔ:  ٣ُ٘ظش : اُزج٤بٕٖ) )

 ٕٖ٘/ٔ, ٣ُٝ٘ظش : ٓؼب٢ٗ اُوشإٓ : أثٞ صًش٣ب ٣ؾ٠٤ ثٖ ص٣بد اُلشاء :  ٖ٘ٔ/ٕ:  , رؼ : ػ٤غ٠ ؽؾبرٚ وشآ٣ُٕ٘ظش : ٓؼب٢ٗ اُ ٗ))

, ٝٓلبر٤ؼ اُـ٤ت : ٓؾٔذ اُشاص١ أُؾزٜش ثخط٤ت اُش١ :  8ٗٗ/ٖ, ٝأُؾشس اُٞع٤ض :  8ٗٔ/ٗ, ٝاٌُؾق ٝاُج٤بٕ : 

 . 99ٖ/8, ٝاُِجبة ك٢ ػِّٞ اٌُزبة :  ٕٖ٘/ٔ, ٝٓذاسى اُز٘ض٣َ :  9/8, ٝاُغبٓغ ٧ؽٌبّ اُوشإٓ :  5ٖٔ/ٖٔ

, ٝاُذس  5ٖٔ/ٖٔ, ٝٓلبر٤ؼ اُـ٤ت :  9ٖٓ/8ُْ أعذٙ ك٢ أُوزنت ٫ٝ ك٢ اٌُبَٓ , ٝهذ ُِٗغَت ئ٤ُٚ ك٢ : اُزلغ٤ش اُجغ٤و :  ٘))

 . 99ٖ/8, ٝاُِجبة ك٢ ػِّٞ اٌُزبة :  5ٕٔ/٘أُقٕٞ : 

, ٝصاد  9ٖٓ/8, ٣ُٝ٘ظش : اُزلغ٤ش اُجغ٤و :  8ٕٙ/ٕ: ػجذٙ ؽِج٢  ٣ُ٘ظش : ٓؼب٢ٗ اُوشإٓ ٝئػشاثٚ , رؼ : د. ػجذ اُغ٤َِٙ) )

, ٝسٝػ  ٕٔٔ/ٖٔأُغ٤ش ك٢ ػِْ اُزلغ٤ش : أثٞ اُلشط عٔبٍ اُذ٣ٖ ػجذ اُشؽٖٔ ثٖ ػ٢ِ ثٖ ٓؾٔذ اُغٞص١ اُوشؽ٢ اُجـذاد١ : 

 . ٕٔ/8أُؼب٢ٗ : 

 . ٕٙٙ/ٔ: ٣ُ٘ظش : ٓؾٌَ ئػشاة اُوشإٓ , رؼ : د. ؽبرْ فبُؼ اُنبٖٓ 5) )

 . ٕٔعٞسح اٌُٜق : 8) )

 . ٖٕٔ/ٗاُجؾش أُؾ٤و :  9))

 . 5ٕٓ/٣ُٔ٘ظش : أُوشة :  ٓٔ))

 . 5ٙٔ, ٝأعشاس اُؼشث٤خ :  8ٔٗ/8ٙ, ّ 5ٕٗ/5٘, ّ ٖٖٙ/ٓٙ, ّ ٕٗٙ/ٖٗ, ّ ٖٕٗ/٣ٖ9ُ٘ظش : ا٩ٗقبف : ّ ٔٔ))

 ⇦ٌٛزا : , ٝسٝا٣زٚ ك٢ اُذ٣ٞإ  5ٖ/ٕاُج٤ذ ٖٓ اُجؾش اُط٣َٞ ٝٛٞ ُِلشصدم ٣ُ٘ظش : ؽشػ د٣ٞاٗٚ :  ٕٔ))
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(َّفحذؼَّالجارَّكابقىَّعمموعمىَّالشذكذَّكاألصؿَّفيوَّ)أشارىٍتَّ َّييٍحذىؼَّمنوَّحرؼََّّ(ٔ)إلىَّكيمىٍيبو ,َّكاألصؿَّأال 
َّ,َّفبلَّيتصرٌَّالجرَّ َّفيَّالعمًؿ َّ,َّفبلَّيتقد ـَّمعمكلوَّعم؛َّألن وَّأضعؼَّمفَّاألفعاًؿ يوَّكالَّؼَّفيَّعمموَّمثميا

َّفرعهَّعمىَّاألفعاًؿَّفيَّالعمًؿَّفيكَّأضعؼَّ َّالحرؼى َّ؛َّألف  يتأخرَّعنوَّ,َّكالَّييفصؿَّبينوَّكبيفَّمعمكلوَّبفاصؿو
َّمنوَّ.

َّأفعؿَّالتفضيؿَّالَّيعمؿَّفيَّالمفعكؿَّبًوَّ.؛َّالثانيَّكالرابعَّفييماَّنظرَّأيضانََّّافكالرأي فالثانيَّ:َّبأفََّّألف 
َّبالفعًؿَّ)أعمـ(َّبعدَّحذؼَّحرؼَّالجرَّ, َّأفعؿََّّيككفَّنيًصبى َّ,َّفيذاَّالَّيتأتىَّ؛َّألف  َّمجركرانَّبًو بعدَّأفَّكافى

(َّ,َّكخبرىاَّجممةَّ)يىََّّانَّمرفكعَّالتفضيؿَّالَّيعمؿَّفيَّالمفعكًؿَّ.َّكالرابعَّ:َّأفَّتككفَّ)مف(َّاستفياميةَّمبتدأنَّ ًضؿ 
َّنحكَّماَّجاءىَّكالتقديرَّ:َّأعمـَّأمَّالناسَّييًضؿَّ,َّ,َّبالفعًؿَّ)أعمـ(ََّّكجممةَّالمبتدأَّكخبرهَّفيَّمحؿَّنصبَّمفعكالنَّ

لِنَػْعَلَم َأيُّ الِحْزبَػْينِ فيَّقكلوَّتعالىَّ:َّ
:َّىناَّمبتدأَّمرفكعَّكىكَّمضاؼَّ,َّك)الحزبيًف(َّمضاؼَّإليوََّّفأمَّ 

َّكخبرهَّفيَّمحؿَّنصبَّمفعكؿَّبًوَّلمفعؿَّ)نعمـ(َّ.َّ)أحصى(َّخبرهَّ,َّكالجممةَّمفَّالمبتدأمجركرَّ,َّكجممةَّ

َّ؛ََّّكفيَّحمميـَّ)أعمـ(َّفيَّىذهَّاآلية مفََّّفيَّسكرةَّاألنعاـَّالفعؿَّألف َّعمىَّ)نعمـ(َّفيَّسكرةَّالكيؼَّنظره
,َّكالَّيتأتىََّّكىيَّالَّتعمؿَّفيَّالمفعكؿَّ,َّكفيَّسكرةَّالكيؼَّالفعؿَّ)نعمـ(َّيعمؿَّفيَّالمفعكؿ,َّأفعؿَّالتفضيؿَّ

َّإذاَّقمناَّ:َّبككفَّأفعؿَّالتفضيؿَّيعمؿَّفيَّالمفعكؿَّ. َّحمموَّعميوَّإال 

.َّفعمىَّىذاَّفإن وَّالَّيعمؿََّّ(ٕ):َّ"َّأفعؿَّالتفضيؿَّالَّينصبَّمفعكالنَّبًوَّالبتةَّ"َّق(ِٔٔت)َّيقكؿَّالسكاكي
َّ"َّالتعميؽَّىكَّتىٍرؾَّالعمؿَّفيَّالمفًظَّالَّفيَّالتقديًرَّلمانعَّ" بًوَّفكيؼَّييعم ؽَّعنو .َّفينبغيَّأفَّيككفَّ ( ٖ)؛َّألف 

 ماَّيقكؿَّأبكَّحي افَّ.بحسبَّعامبلنَّفيوَّحت ىَّييعم ؽَّعنوَّ.َّفالتعميؽَّفرعَّعفَّجكازَّالعمؿَّ,َّ

َّ َّقكؿ َّىك َّالمسألة َّىذه َّفي ََّّأبيكالراجح ََّّق(ّٕٕ)تَّالفارسيعمي َّعطية, َّابف َّاختيار َّىك
َّالحمبيَّ(ٗ)ق(ُْٓ)ت َّكالسميف َّكابفَّ(٘)ق(ٕٔٓ)تَّ, َّبعدَّ, َّ)ت َّكاآللكسي(ٙ)ق(َٖٖعادؿ ,َّ

                                                                                                                                                           

: أ١ُّ اُّ٘بِط َؽشٌّ هَج٤َِِخً؟)                      =  ََ ٤ٌَِْت ثب٧ًّق ا٧َفبثِغُ                           ئرا ه٤ ًُ  ( أؽبَسْد 

د ٤ًِجبً ثشكغ )٤ًِت( ػ٠ِ روذ٣ش : ٛزٙ ٤ًٌِت   ضاٗخ ا٧دة: خ ٘ظش( ٫ٝ ؽبٛذ ك٤ٚ ػ٠ِ ٛبر٤ٖ اُشٝا٣ز٤ٖ . ٣ُ  , ٣ٝشٟٝ : ) أؽش 

 , ٝاُج٤ذ ٓش١ٝ ثغش )٤ًِت( ك٢ :٘ٔٔ/9:  ت ُجبة ُغبٕ اُؼشة : ػجذ اُوبدس اُجـذاد١ , رؼ : ٓؾٔذ ػجذ اُغ٬ّ ٛبسُٕٝٝ

, ٝاسرؾبف  5ٖٔ/ٗؽشػ اٌُبك٤خ : , ٝ ٖ٘ٙ/ٕ : د. عبد المنعم أحمد هرٌدي تح : , جمال الدٌن : ؽشػ اٌُبك٤خ اُؾبك٤خ

 .  ٖٓ٘/ٙ,  ٓٙ/ٔ, ٝٓـ٢٘ اُِج٤ت :  ٗٓ٘, ٝرخ٤ِـ اُؾٞاٛذ :  9ٕٕٓ,  5ٙٓٔ/ٗاُنشة : 

,  58ٔ/ٕ ئ٠ُ اُل٤خ اثٖ ٓبُي , رؼ : ٓؾٔذ ٓؾ٢٤ اُذ٣ٖ ػجذ اُؾ٤ٔذ : , ٝأٝمؼ أُغبُي ٖ٘ٙ/٣ُٕ٘ظش : ؽشػ اٌُبك٤خ  ٔ) )

 . ٙٙٗ/ٕ : , ٝؽشػ اُزقش٣ؼ ٖٔٗ/ٔ ػ٠ِ رغ٤َٜ اُلٞائذ : ثٜبء اُذ٣ٖ ثٖ ػو٤َ , رؼ : ٓؾٔذ ًبَٓ ثشًبد : ٝأُغبػذ

 . ٕ٘ٔػ اُؼِّٞ : ٓلزب ٕ))

 . ٗ٘ٔ/ٕ:  , ٝٛٔغ اُٜٞآغ ٕٖٓ/ٕ, ٝٓـ٢٘ اُِج٤ت :  ٕٗٔٔ/٣ُٗ٘ظش : اسرؾبف اُنشة ٖٓ ُغبٕ اُؼشة :  ٖ))

 . 8ٗٗ/٣ُٖ٘ظش : أُؾشس اُٞع٤ض :  ٗ))

 . 8ٕٔ,  5ٕٔ/٣ُ٘٘ظش : اُذس أُقٕٞ : ٘) )

 . 99ٖ/8اُِجبة ك٢ ػِّٞ اٌُزبة :  ٣ُ٘ظش : ٙ) )
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َّالبصرييف(ٔ)ق(َُِٕ)ت َّلمكافقتوَّقكاعد (ٕ)؛
ٍَ  , ثإٔ رٌٕٞ )ٖٓ( ٓٞفُٞخ ك٢ ٓؾَ ٗقت ٓلؼ٫ًٞ   ِٚ ُلؼ ث

ٍ  ٓؾزٍٝف روذ٣شٙ  ( ٫ ٓؾَ ُٜب ٖٓ ا٩ػشاة فِخ ُـ)ٖٓ( , , ٝعِٔخ )٣َ ػ٤ِٚ أُزًٞس )أػِْ(  )٣ؼِْ( د َُّ ن

ٍَ ٓؾزٍٝف   . روذ٣شٙ )رنشة( أ١ : رنشة اُوٞاٗظٗؾٞ ٓب عبَء ك٢ ث٤ذ اُؾبٛذ ئر ٗقت )اُوٞاٗظ( ثلؼ

ػه اؾــػــرعف ؿـــا ال قـمـصــرَّاألصــــــل  قـمـصـــّر -ٗ

(ٖ)
 

َّالتالقاعدةَّالتكجيييَّىذهَّكردت اءَّفيَّالقسـَّبدؿَّمفَّالكاكَّالتيَّأيبدلتَّمفَّةَّفيَّمعرضَّالحديثَّعمىَّأف 
َوتَاللَِّو أَلَِكيَدفَّ َأْصَناَمُكْم بَػْعَد َأْف تُػَولُّوا ُمْدِبرِينَ  :َّقكلوَّتعالىالباءَّفيَّ

(ٗ)
 

تىالم ًو(قرأ الجميكر  أف  َّذكرَّأبكَّحي اف قاؿ  (ٙ)بالتاء كقرأ معاذ بف جبؿ كأحمد بف حنبؿ )باهلل( (٘))كى
: فإف قمت : ما الفرؽ بيف التاء كالباء ؟ قمت : إف  الباءى ىي األصؿ كالتاء بدؿ  ق(835)ت الزمخشرم

ف التاء فييا زيادة معنى كىك التعجب , كأنو تعجب مف تسييؿ الكيد عمى  (ٚ)مف الكاك المبدؿ منيا , كا 
 : يده كتأتيو كلكف

  (ٜ)(ٛ)راس  يى تى  يءو شى  دى قٍ ى عى ن  سى  إذا اهللي                                
فألن يا أكسع حركؼ القسـ إذ تدخؿ عمى الظاىر , ؛ إن ما كانت أصالن  (ٓٔ)الباء ىي األصؿ : أما قكلو

كأما أف التاء بدؿ مف كاك القسـ الذم أبدؿ مف باء القسـ  , كالمضمر كيصرح بفعؿ القسـ معيا كتحذؼ
منيا أصالن  و ليس شيءلذم يقتضيو النظر أن  , كال يقـك عمى ذلؾ دليؿ كا( ٔٔ)قالو كثير مف النحاة فشيء

                                                 

 . ٕٔ/٢8 : ٣ُ٘ظش : سٝػ أُؼبٗ ٔ))

 . 99ٖ/8, ٝاُِجبة ك٢ ػِّٞ اٌُزبة :  5ٕٔ/٣ُ٘٘ظش : اُذس أُقٕٞ : ٕ) )

 . 5ٕ/ٕ, ٝاُِجبة ك٢ ػَِ اُج٘بء ٝا٩ػشاة :  9ٔٗ/٣88ُ٘ظش ا٩ٗقبف : ّ ٖ))

 . 5٘( عٞسح ا٧ٗج٤بء : ٗ)

 ٕٕ٘/ٖٔ : ك٢ ػِّٞ اٌُزبة , ٝاُِجبة 5ٕٔ/8 : , ٝاُذس أُقٕٞ ٖٓٓ/ٙ : , ٝاُجؾش أُؾ٤و ٔ٘ٔ/ٗ : ٣ُ٘ظش : اٌُؾبف٘) )

 . ٔٙ/5ٔ : , ٝسٝػ أُؼب٢ٗ ٕٕ٘/ٖٔ

 , ٝاُجؾش أُؾ٤و ٔ٘ٔ/ٗ : , ٝاٌُؾبف 8ٖٔ , رؼ : د. ؽٔشإ اُؼغ٢ِ : ٌُشٓب٢ٗ: سم٢ اُذ٣ٖ ا٣ُ٘ظش : ؽٞار اُوشاءاد  ٙ))

 . ٔٙ/5ٔ : , ٝسٝػ أُؼب٢ٗ ٕٕ٘/ٖٔ : , ٝاُِجبة ك٢ ػِّٞ اٌُزبة 5ٕٔ/8 : , ٝاُذس أُقٕٞ ٖٓٓ/ٙ  : أُؾ٤و

٘زغت  )ئػشاة , ٓؼبٕ , هشاءاد( , ٝاُلش٣ذ ك٢ ئػشاة اُوشإٓ أُغ٤ذ 9ٖ٘/ٖ٘ظش : ٓؼب٢ٗ اُوشإٓ ٝئػشاثٚ : ٣ُ 5) ) ُٔ : اُ

, ٝٗظْ اُذسس ك٢ ر٘بعت ا٣٥بد ٝاُغٞس :  9ٓٗ/ٕ, ٝٓذاسى اُز٘ض٣َ :  95ٗ/ٗ: , رؼ : ٓؾٔذ ٗظبّ اُذ٣ٖ اُلز٤ؼ  أُٜزا٢ٗ

 . 5ٖٗ/ٕٔ:  اُجوبػ٢

ُ( ٣ُ٘ظش : ًزبة ا٧ُلبظ : اثٖ اُغ٤ٌذ ( ػغض ث٤ذ ٖٓ اُط٣َٞ ث8) ٬ ٗغجخ ُوبئَ ٓؼ٤ٖ ٝفذسٙ )ك٬ ر٤أعب ٝ اعزـلشا هللا ئٗٚ 

, ٝاُٜ٘ب٣خ ك٢ ؿش٣ت  ٔ٘ٔ/ٗ, ٣ُٝ٘ظش اُؼغض كوو ك٢ اٌُؾبف :  89ٗ,  ٗ٘:  , رؼ : د. كخش اُذ٣ٖ هجبٝٙ ٣ؼوٞة ثٖ ئعؾبم

 . ٘ٔٗ/ٕاُؾذ٣ش : 

 .ٔ٘ٔ/ٗ( ٣ُ٘ظش : اٌُؾبف : 9)

, ٝٓؼب٢ٗ اُؾشٝف  5ٕ: , رؼ : ػ٢ِ رٞك٤ن اُؾٔذ  , ٝاُغَٔ ك٢ اُ٘ؾٞ : اُضعبع٢ ٖٓٗ/ٔ: ا٧فٍٞ ك٢ اُ٘ؾٞ : ٣ُ٘ظش  ٓٔ))

, ٝٛٔغ  ٗٗٔ/ٕ, ٝٓـ٢٘ اُِج٤ت :  ٖٙ: , رؼ : د. ػجذ اُلزبػ ئعٔبػ٤َ ؽج٢ِ  : أثٞ اُؾغٖ ػ٢ِ ثٖ ػ٤غ٠ اُشٓب٢ٗ اُ٘ؾ١ٞ

 . 9ٖٔ/ٕاُٜٞآغ : 

,  5ٕ, ٝاُغَٔ ك٢ اُ٘ؾٞ :  ٖٕٗ/ٔ, ٝا٧فٍٞ ك٢ اُ٘ؾٞ :  5٘ٔ/ٗ,  9ٖٔ/ٕٔوزنت : , ٝاُ 95ٗ/ٖ( ٣ُ٘ظش : اٌُزبة : ٘)

 . 9ٖٔ/ٕ, ٝٛٔغ اُٜٞآغ :  ٗٗٔ/ٕ, ٝٓـ٢٘ اُِج٤ت :  ٖٙٝٓؼب٢ٗ اُؾشٝف : 
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. كأما قكلو : إف التاء فييا زيادة معنى كىك التعجب فنصكص النحاة أف  التاءى يجكز أٍف يككف  (ٔ)آلخر
معيا تعجب , كيجكز أف ال يككف , كالالـ ىي التي يمزميا التعجب في القسـً . كالظاىر أف ىذه الجممة 

قَاَؿ َبل رَّبُُّكمْ يا مندرجة تحت القكؿ مف قكلو : خاطب بيا أباه كقكمو كأن  
(ٕ) َّ.َّ

َّالباءقكلوَّ:َّإ َّ:َّإكقكؿَّأبيَّحي افََّّىيَّاألصؿَّفقدَّأكضحوَّأبكَّحي افَّ,َّف  َّالتاءَّبدؿَّمفَّالكاكَّالَّيقـك ف 
َّا َّقد َّالنحاة َّألف  َّ؛ َّنظر َّفيو ,َّ َّدليؿ َّالتكجيييةعميو َّالقاعدة َّإلى َّقكلًيـ َّفي َّالعكََّّستندكا َّبيف َّييجمع ضَّال

َّىذهَّاألحرؼَّأحدىاَّبدؿَّمفَّاآلخر؛َّفبلَّييجمعَّبيفَّاثنيفَّمنيأىَّ,َّكقدَّالحظَّالنحاةَّ( ٖ)كالمعكضَّمنو فيََّّاف 
فيَّتركيبَّكاحدَّ,َّفمماَّكانتَّالكاكَّعكضانَّمفَّ( ٗ)تركيبَّمعيفَّ,َّفقالكاَّ:َّ"َّالَّييجمعَّبيفَّالبدؿَّكالمبدؿَّمنو"

كالكاكَّفيَّاآليةَّ,َّلقسـَّالَّيجكزَّالجمعَّبينيماَّمفَّالكاكَّفيَّاَّالجمعَّبينيماَّ,َّكذلؾَّالتاءَّعكضَّالباءَّلـَّيجز
.َّكالتاءَّيجكزَّأٍفَّيككفََّّ(٘)الشريفةَّكاكَّعطؼَّكليستَّكاكَّقسـَّ؛َّفمـَّيمتنٍعَّأٍفَّييجمعَّبينياَّكبيفَّتاءَّالقسـ

َّقدَّيخرجَّلمتعجبَّ,َّكلكفَّليسَّكؿَّقسـَّبالتاءَّيككفَّلمتعجبَّأكَّ َّالتعجبَّأكَّالَّيككفَّ,َّفالقسـَّبيا معيا
أٍفَّكلوَّإفَّالجممةَّمندرجةَّتحتَّالقكؿَّيجكزَّأٍفَّتككفَّمندرجةَّتحتوَّ,َّكيجكزَّيخرجَّلغرضَّالتعجبَّ.َّكق

؛َّألصالةَّالباءََّّصحيحةَّتمامانَّحاؿَّىذهَّاآليةَّبياَّأبكَّحي افََّّتككفَّمستأنفةَّ.َّكبحسبَّىذاَّفالقاعدةَّالتيَّسٌكغ
َّ"َّالفركعَّالَّتحتمؿَّمفَّالتصرؼَّماَّتحتمموَّاألصكؿ"َّفيَّالقسـ تصرؼَّفيَّ,َّإذَّالحظَّسعتياَّفيَّال(ٙ)؛َّألف 

َّ.َّعممياَّأكثرَّمفَّبقيةَّأدكاتَّالقسـَّ

اؾعاؿـل اؾؾػظـي أؼـوى ؿن اؾعاؿل ادلعــوي -٘

(ٚ) 

َّخبرَّ َّجكازَّأفَّيككفَّ)ىاىنا( َّأبيَّحي افَّعمىَّعدـ َّفيَّكبلـ َّىذه َّالتكجييية فيَّقكلوََّّانَّجاءىتَّالقاعدة
فَػَلْيَس َلُو اْليَػْوـَ َىاُىَنا َحِميمٌ  تعالىَّ:

(ٛ)
 

, كلـ يبيف ما المانع  (ٜ)ر ليس . كقاؿ الميدكم : كال يصح أف يككف ىاىناخب (لو) ":َّ قاؿَّأبكَّحي اف
 مف غسميف , المانع مف ذلؾ . كتبعو القرطبي في ذلؾ كقاؿ : " ألف  المعنى يصير ليس ىاىنا طعاـ إال  

                                                 

 . 5ٔ5ٔ/٣ُٗ٘ظش : اسرؾبف اُنشة :  ٔ))

, ٝسٝػ  ٖٕ٘–ٕٕ٘/ٌُٖٔزبة : , ٝاُِجبة ك٢ ػِّٞ ا 5ٕٔ/8, ٝاُذس أُقٕٞ :  ٖٔٓ–ٖٓٓ/ٙاُجؾش أُؾ٤و :  ٣ُ٘ظش : ٕ))

 . ٔٙ/5ٔٝسٝػ أُؼب٢ٗ : 

,  ٗٗ:  اُغ٤بدحاسروبء , ٝ ٖٔٔ,  ٖٓٔ, ٝأعشاس اُؼشث٤خ :  ٕٖٗ/8٘, ّ 9ٕٔ/9ٗ, ّ 5ٙ/٣ُٔٓ٘ظش : ا٩ٗقبف : ّ ٖ))

 .  ٙٗٗ/ٔ:  , رؼ : ٣ٞعق اُؾ٤خ ٓؾٔذ اُجوبػ٢ ٝؽبؽ٤خ اُخنش١ ػ٠ِ ؽشػ اثٖ ػو٤َ ػ٠ِ أُل٤خ اثٖ ٓبُي

 . ٓٔٗ/ٖ, ٝؽشػ اُشم٢ ػ٠ِ اٌُبك٤خ :  8ٓٗ/8ٙ, ّ 8ٙٗ/8ٖبف : ٣ُّ٘ظش : ا٩ٗق ٗ))

 . ٕٖ٘ – ٕٖٗ/  ٣٘8ُ٘ظش : ا٩ٗقبف : ّ ٘))

 . 59ٕ/ٕا٧ؽجبٙ ٝاُ٘ظبئش :  ٙ))

 . ٖٕٗ/ٔٔ,  8ٖٔ/ٗ: , رؼ : د. ؽغٖ ٛ٘ذا١ٝ  اُزز٤٣َ ٝاُز٤ٌَٔ ك٢ ؽشػ ًزبة اُزغ٤َٜ : أثٞ ؽ٤ بٕ ا٧ٗذُغ٢ 5))

 . ٖ٘( عٞسح اُؾبهخ : 8)

ََ ػ٘ٚ ك٢ : اُلش٣ذ ك٢ ئػشاة اُوشإٓ أُغ٤ذ :  9)) ,  ٝاُجؾش أُؾ٤و ,  ٖٕٔ/ُْٙ أػضش ػ٠ِ هُٞٚ ك٤ٔب رٞاكش ٖٓ ًزجٚ , ٝهذ ُٗوِ

 . ٔ٘/9ٕ, ٝسٝػ أُؼب٢ٗ :  8ٖٖ/9ٔ, ٝاُِجبة ك٢ ػِّٞ اٌُزبة :  5ٖٗ/ٓٔ, ٝاُذس أُقٕٞ : 
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ذا (ٔ)طعامان غيره , ك)ىاىنا( متعمؽ بما في )لوي( مف معنى الفعؿ " ـٌ ثى  ألف  ؛ كال يصح ذلؾ  كاف  انتيى . كا 
كاف ثـ غيره مف الطعاـ , ككاف األكؿ غير أكؿ آخر , صح الحصر بالنسبة إلى اختالؼ األكميف . كأما 

,  كاحده  إف كاف الضريع ىك الغسميف , كما قاؿ بعضيـ فال تناقض , إذ المحصكر في اآليتيف ىك شيءه 
ن   متعمقيف بما  (كاليـك لو) , كاف (ىاىنا)و إذا جعمنا الخبر ما يمتنع ذلؾ مف كجو غير ما ذكره , كىك أن  كا 

ـ معمكلو عميو . فمك كاف العامؿ تعمؽ بو الخبر, كىك العامؿ في ىينا , كىك عامؿ معنكم , فال يتقد  
َوَلْم َيُكْن لَُّو ُكُفواً َأَحدٌ لفظيان جاز , كقكلو تعالى : 

  . (ٖ), فمو متعمؽ بػ)كفكان( كىك خبر لػ)يكف(" (ٕ)

َّفيَّلوي(َّىكَّخبرَّ)ليس(َّتبعانَّلمفَّسبقوَّ,َّكيرفضَّأفَّيكيرلَّأبكَّحي افَّأفَّ) كفَّ)ىاىنا(َّالخبر؛َّألف 
يماَّكافَّالخبرَّيعمؽَّ)ىاىنا(َّكأيَُّّ:ََّّكاآلخرَّكيككفَّ)ىاىنا(َّحاالنَّمفَّ)حميـ(َّ,َّكجييفَّأحدىماَّ)لوي(َّخبرَّليس
العامؿَّفيوَّىكَّالعامؿََّّ,َّأمَّ:َّأنناَّلكَّجعمناَّالخبرَّ)ىاىنا(َّتعمؽَّبًوَّالجارَّكالمجركرَّ)لوي(َّفيككفَّ(ٗ)بًوَّاآلخر

العامؿَّفيَّالخبرَّ)ىاىنا(َّ,َّكىذاَّالعامؿَّمعنكمَّفيكَّضعيؼَّالَّيقكلَّعمىَّعمؿَّالمفظيَّ,َّفبلَّيعمؿَّفيماَّ
َّ َّتعالىَّ: َّكقكلو ,َّ َّيتقدـَّمعمكلوَّعميو َّلجازَّأٍف َّلفظيان َّفمكَّكافَّالعامؿَّفيو ولم يكن لُو كفواً تقدـَّعميو.

َّالعامؿَّفيََّّانَّمـَّككنوَّمتقدٍَّّ)كفكان(َّرغمتعمؽَّبخبرَّ)يكٍف(َّكىكَّفػ)لوي(َّىناََّّأحدٌ  عميوَّ,َّفبلَّإشكاؿَّفيوَّ؛َّألف 
َّلوي(َّكذكرََّّ(كفكانَّ) َّكفكان ىكَّعامؿَّلفظيَّكىكَّ)تكٍف(َّكىكَّالعامؿَّفيَّ)لوي(َّ,َّكأصؿَّالتركيبَّ)كلـَّيكٍفَّأحده

َّىيناَّكالتأخيرَّفيماَّيككفَّظرفانَّأكَّيك سيبكيوَّأفَّالتقديـَّكالتأخيرَّىناَّمفَّالعربيَّالجيد ـي كفَّبقكلوَّ:َّ"َّكالتقدي
َّلؾَّمفَّالتقديـَّ َّلؾَّفيَّبابَّالفاعؿَّكالمفعكؿَّ,َّكجميعَّماَّذكرتي اسمانَّفيَّالعنايةَّكاالىتماـَّمثموَّفيماَّذكرتي

َّجيدَّكثيرَّ,َّفمفَّذلؾَّقكلوَّعٌزَّكجؿٌَّ .َّكأىؿََّّولم يكن لُو كفوًا أحدٌ  كالتأخيرََّّكاإللغاءَّكاالستقرارَّعربيٌّ
َّ.َّ(٘),َّكأن يـَّأخركىاَّحيثَّكانتَّمستقر ةَّ"َّالجفاءَّمفَّالعربَّيقكلكفَّ:َّكلـَّيكٍفَّكيفيكانَّلويَّأىحدهَّ

ذاَّجعمناَّ)لوي(َّ فبلَّ ـَّعميوقدٍَّّتىَّىناَّماَّفيَّ)لوي(َّمفَّمعنىَّاالستقرارَّكىكَّميََّّكافَّالعامؿَّفيوَّ(ليسػ)لَّانَّخبرَّكا 
َّأ ميفَّالحمبيَّكتبعوَّابفَّعادؿَّلغيرهَّقدَّأجازهَّالسَّفَّىذاَّالذمَّرفضوَّأبكَّحي افَّكىكَّتبعإشكاؿَّفيَّذلؾَّ,َّإال 

:َّ"َّإذاَّقمناَّأفَّلويَّالخبرَّ,َّكافَّ)اليكـ(َّك)ىاىنا(َّمتعمقافَّبماَّتعمؽَّىكَّبًوَّفبلَّإشكاؿَّ.َّ يفَّالحمبيفقاؿَّالسم
َّلبلتساعَّفيَّ َّالجارَّكالظرؼَّكالَّيضرَّككفَّالعامؿَّمعنكيان َّبًو َّالخبرَّكعمقنا َّ)ىاىنا(َّىك َّجعمنا ككذاؾَّإذا

َّ.ََّّ(ٙ)الظركؼَّكحركؼَّالجرَّ"

                                                 

, ٝسٝػ  8ٖٖ/9ٔ, ٝاُِجبة ك٢ ػِّٞ اٌُزبة :  5ٖٗ/ٓٔ: , ٣ُٝ٘ظش : اُذس أُقٕٞ  ٕٔٔ/ٕٔاُغبٓغ ٧ؽٌبّ اُوشإٓ :  ٔ))

 .  ٔ٘/9ٕأُؼب٢ٗ : 

 . ٗ( عٞسح ا٩خ٬ؿ : ٕ)

 . ٔ٘/9ٕ, ٣ُٝ٘ظش :  سٝػ أُؼب٢ٗ :  ٕٖٔ–ٕٖٓ/8اُجؾش أُؾ٤و :  ٖ))

 . 8ٖٖ/9ٔ, ٝاُِجبة ك٢ ػِّٞ اٌُزبة :  5ٖٗ–ٖٙٗ/٣ُٔٓ٘ظش : اُذس أُقٕٞ :  ٗ))

 . ٙ٘/ٔاٌُزبة :  ٘))

 . 8ٖٖ/9ٔ, ٝاُِجبة ك٢ ػِّٞ اٌُزبة :  5ٖٗ/ٓٔش : اُذس أُقٕٞ : ٣ُ٘ظ ٙ))
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 هاؾعاؿل ادلعـوي ضعقف ػال قمؼدم ؿعؿوؾه عؾق -ٙ

َّىذهجاءىَّ َّالتكجييية َّالخبرََّّتَّالقاعدة ) َّيككفَّ)عمييف  َّأٍف َّ َّجكاز َّعدـ َّأبيَّحي افَّعمىَّعم ة فيَّكبلـ
َواْلُمطَلََّقاُت يَػتَػَربَّْصَن بِأَنْػُفِسِهنَّ َثََّلثََة قُػُروٍء َوََل َيِحلُّ َلُهنَّ َأْف َيْكُتْمَن َما  :َّقكلوَّتعالىفيََّّك)لمرجاؿ(َّحاالنَّ
ُدوا ِإْصََّلًحا ْرَحاِمِهنَّ ِإْف ُكنَّ يُػْؤِمنَّ بِاللَِّو َواْليَػْوـِ اْْلَِخِر َوبُػُعولَتُػُهنَّ َأَحقُّ ِبَردِّْىنَّ ِفي َذِلَك ِإْف َأرَاَخَلَق اللَُّو ِفي أَ 

َوَلُهنَّ ِمْثُل الَِّذي َعَلْيِهنَّ بِاْلَمْعُروِؼ َولِلرَّْجاِؿ َعَلْيِهنَّ َدرََجٌة َواللَُّو َعزِيٌز َحِكيمٌ 
(ٔ) 

َّأبكَّحيافَّ:َّ مسكغ لجكاز االبتداء بالنكرة , , كىك خبر  (ٕ)" )درجة( مبتدأ , ك : )لمرجاؿ( , خبرهقاؿى
)عمييف( , متعمؽ بما تعمؽ بو الخبر مف الكينكنة كاالستقرار , كجٌكزكا أٍف يككف : )عمييٌف( في مكضع ك

, فتعمؽ إذ  (ٖ)تقٌدـ انتصب عمى الحاؿنصب عمى الحاؿ , لجكاز أن وي لك تأخر لكاف كصفان لمنكرة , فمما 
ذاؾ بمحذكؼ كىك غير العامؿ في الخبر , كنظيره : في الدار قائمان رجؿ , كاف أصمو : رجؿه قائـه , كال 

العامؿ في الحاؿ إذ ذاؾ معنكم ,  ألف   في مكضع الحاؿ ؛ يجكز أف يككف )عمييف( الخبر , ك)لمرجاؿ(
ال يجكز ذلؾ , كنظيره : قائمان في الداًر زيده . كىك ممنكع ال ضعيؼ كقد تقد مٍت عمى جزأم الجممة , ك 

, فيذه مسألة الخالؼ  قائمان في الدارً  , فمك تكسطت الحاؿ كتأخر الخبر , نحك : زيده ( ٗ)كما زعـ بعضيـ
 . (٘)" , كغيره يمنعيا بيننا كبيف أبي الحسف , أبك الحسف يجيزىا

َّالمسألةَّىكَّأ َّ,َّك)عمييف(َّالقكؿَّالراجحَّفيَّىذه َّك)درجة(َّمبتدأَّمؤخران َّمقدمان ٍفَّيككفَّ)لمرجاؿ(َّخبران
َّنصبَّحاالنَّ َّفيَّمحؿ َّيككف َّأٍف َّكيجكز ,َّ َّالخبر َّبًو َّتعمؽ َّبما َّيككفََّّمتعمقان َّأٍف َّيجكز َّكال ,َّ َّ)درجة( مف

َّالعامؿَّفييَّ)عمييف(َّخبرانَّمقدمانَّلػ)درجة(َّك)لمرجاؿ(َّفيَّمحؿَّنصبَّحاالنَّ ىناَّىكَّعامؿَّمعنكمَّ,ََّّا؛َّألف 
ىذاَّالحاؿَّىناَّالَّ؛َّكبحسبافََّّـَّمعمكلوَّعميوالمفظيَّفبلَّييقدٌََّّؿَّالمعنكمَّضعيؼَّالَّيقكلَّعمىَّالعامؿامكالع

َّ؛َّألن ويَّمعنكمَّضعيؼَّ,َّكىذاَّماَّأكضحوَّأبكَّحي افَّ,َّكىكَّالصكابَّ.َّاـَّعمىَّالعامؿَّفييتقدٌَّتيجكزَّأٍفَّ
دَّفإفَّذلؾَّالَّيعمؿَّفيَّالحاؿَّكليسَّالمرادَّبالعامؿَّالمعنكمَّىناَّماَّقابؿَّالعامؿَّالمفظيَّكاالبتداءَّكالتجرَّ

َّالرفعَّ,َّكالحاؿَّمنصكب ,َّتضمفَّمعنىَّالحرؼَّدكفَّحركفوََّّلفظوََّّؿَُّّدائمانَّ,َّكىكَّكيََّّةأصبلنَّ,َّإذَّالَّيعمؿَّإال 
َّ.َّ(ٙ)التمنيَّكالتشبيوَّكالترجيَّكالتنبيوَّ,َّكحرفيٌَّكاإلشارةَّ,َّكالمجركرَّ,َّنحكَّ:َّالظرؼَّ

                                                 

 . 8ٕٕعٞسح اُجوشح : ٔ) )

,  ٗٗٗ–ٖٗٗ/ٕ, ٝاُذس أُقٕٞ :  9ٔ٘/ٔ, ٝاُلش٣ذ ك٢ ئػشاة اُوشإٓ أُغ٤ذ :  8ٔٔ/٣ُٔ٘ظش : اُزج٤بٕ ُِؼٌجش١ :  ٕ))

 . ٕٗٔ/ٗٝاُِجبة ك٢ ػِّٞ اٌُزبة : 

, ٝاُِجبة ك٢  ٗٗٗ/ٕ, ٝاُذس أُقٕٞ :  9ٔ٘/ٔ, ٝاُلش٣ذ ك٢ ئػشاة اُوشإٓ أُغ٤ذ :  8ٔٔ/٣ُٔ٘ظش : اُزج٤بٕ ُِؼٌجش١ :  ٖ))

 .  ٕ٘ٔ–ٕٗٔ/ٗػِّٞ اٌُزبة : 

, ٝاُِجبة ك٢ ػِّٞ  ٗٗٗ/ٕ, ٝاُذس أُقٕٞ :  8ٔٔ/ٔ:  اُؼٌجش١ ٣ُ٘ظش : اُزج٤بٕ ثؼنْٜ اُز١ هقذٙ أثٞ ؽ٤ بٕ ٛٞ ٗ))

 . ٕ٘ٔ/ٗاٌُزبة : 

 . ٕٔٓ/ٕاُجؾش أُؾ٤و :  ٘))

 . 5ٖٗ–5ٕٗ/ٔ, ٝد٤َُ اُغبُي ئ٠ُ أُل٤خ اثٖ ٓبُي : ػجذ هللا ثٖ فبُؼ اُلٞصإ :  ٔٗٗ/٣ُٔ٘ظش : ؽبؽ٤خ اُخنش١ :  ٙ))
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َّاألخفشَّقدَّ( ٔ)معنكيانََّّاالعامؿَّفييإذاَّكافَّـَّالحاؿَّعمىَّالجممةَّقدَُّّفجميكرَّالنحاةَّالَّيجيزكفَّتىَّ َّأف  ,َّإال 
الحاؿََّّتأٌميَّ,َّكأجازهَّابفَّبرىافَّإذاَّكان:َّفداءنَّلؾَّأبيَّكََّّنحك,َّأجازهَّإذاَّتقدـَّالخبرَّفيَّالجممةَّبعدَّالحاؿَّ

َحقّْ َناِلَك الَوََليَُة ِللَِّو الىُ نحكَّ:َّ,َّظرفانََّّةالمتقٌدم
ةَّ؛َّألن ياَّظرؼَّالحاؿَّىناَّعمىَّالجممَّت,َّفقدَّتقد مَّ(ٕ)

َّ.َّ(ٖ)كىكَّظرؼ,َّ)هلل(ََّّاكالعامؿَّفيي
َّبيفَّالمبتدأَّكخبرهَّالمتأخرَّعنوَّكعفَّالحاؿَّكيككفَّالخبرَّفيياَّظرفانَّكمج ذاَّتكسطتَّالحاؿي ركرانَّسكاءَّكا 

نحكَّ:َّزيدهَّقائمانَّفيَّالداًرَّ,َّفجميكرَّالنحكييفَّيمنعكنياَّ,َّسميةَّبالكاكَّكانتَّالحاؿَّظرفانَّأـَّاسمانَّأـَّجممةَّا
َّالظركؼَّييََّّ؛  ق(َِٕ)تَّكالفراءَّق(ُِٓ)تَّ,َّكقدَّأجازىاَّاألخفشمطمقانَّ سعَّفيَّكَّتسعَّفيياَّماَّالَّييَّكَّتألف 

َّقائمانَّفيَّالدارََّّنحكَّ,َّالحاؿَّفيوَّمفَّمضمرَّتغيرىاَّ.َّكأجازىاَّالككفيكفَّفيماَّكان فيـَّيفرقكفََّّ,َّ(ٗ):َّأنتى
أخرَّالمبتدأَّكتقدـَّالخبرَّجازَّبيفَّصاحبَّالحاؿَّالمضمرَّكغيرهَّىناَّ.َّكىذاَّماَّأكضحوَّأبكَّحي افَّ,َّ"َّفإٍفَّت

ٍفَّكافَّضعيفانََّّ؛َّألف ََّّ(٘)نحكَّ:َّفيَّالدارَّعندؾَّزيده",َّتكسطَّالحاؿَّبينيماَّببلَّخبلؼَّ ـَّمتقدٌََّّالعامؿَّفيوَّكا 
َّعميوَّفبلَّإشكاؿَّفيوَّ.

حـرف اجلر ال ُقعؾَّق َعِن َعَؿؾه , بل ال بدَّ ؿِن ذؽره -7

(ٙ) 

َوَلَقْد َأْرَسْلَنا نُوًحا  :َّالكاكَّفيَّقكلوَّتعالىَّنكعَّفَّعمىكردتَّالقاعدةَّالتكجيييةَّىذهَّفيَّكبلـَّأبيَّحي اَََََّّّّّ
ِإَلى قَػْوِمِو فَػَلِبَث ِفيِهْم َأْلَف َسَنٍة ِإَلَّ َخْمِسيَن َعاًما فََأَخَذُىُم الطُّوفَاُف َوُىْم ظَاِلُموفَ 

(ٚ)ََّّ

َّأبكَّحي اف لىقىٍد( كاك عطؼ , عطفت جممة عمى جممة . قاؿ ا قاؿى بف عطية : " كالقسـ : " كالكاك في )كى
ًذؼى كبقي حرفو كجكابو ,  (ٛ)فييا بعيد " بقاء , يعني أف يككف المقسـ بو قد حي كفيو حذؼ المجركر كا 

 . (ٔ)" , كحرؼ الجر ال ييعم ؽ عف عممو , بؿ ال بد  لوي مٍف ذكره (ٜ)[رالجحرؼ ]

                                                 

, رؼ : ٓؾٔذ  , ٝؽشػ ا٧ؽ٢ٗٞٔ ػ٠ِ أُل٤خ اثٖ ٓبُي : ا٧ؽ٢ٗٞٔ ٕٗٗ/ٔ, ٝؽبؽ٤خ اُخنش١ :  ٕٖ/ٕ:  ٣ُ٘ظش : أُغبػذ ٔ))

 . 5ٕٔ/ٕ:  ٤خ اُقجبٕ, ٝؽبؽ ٕٕ٘/ٕ:  ٓؾ٢٤ اُذ٣ٖ ػجذ اُؾ٤ٔذ

 . ٗٗعٞسح اٌُٜق :  ٕ))

 . 5ٕٔ/ٕ, ٝؽبؽ٤خ اُقجبٕ :  ٕٕ٘/ٕ, ٝؽشػ ا٧ؽ٢ٗٞٔ :  ٕٗٗ/ٔ, ٝؽبؽ٤خ اُخنش١ :  ٕٖ/ٕ: ٣ُ٘ظش : أُغبػذ  ٖ))

,  ٕٕ٘/ٕ, ٝؽشػ ا٧ؽ٢ٗٞٔ :  ٕٗٗ/ٔ, ٝؽبؽ٤خ اُخنش١ :  ٖٖ–ٕٖ/ٕ:  , ٝأُغبػذ ٕٓٗ:  ٣ُ٘ظش : ؽشػ اثٖ اُ٘بظْٗ) )

 . 5ٗٗ/ٔ, ٝد٤َُ اُغبُي ئ٠ُ أُل٤خ اثٖ ٓبُي :  5ٕٓ–9ٕٙ/ٕ, ٝؽبؽ٤خ اُقجبٕ :  ٕٓٗ/ٕآغ : , ٝٛٔغ اُٜٞ

 . ٕٔٗ–ٕٓٗ/ٕٛٔغ اُٜٞآغ :  ٘))

 ٖٖٔ/ٔ:  , رؼ : د. ػٞك ثٖ ٓؾٔذ اُوٞص١ ػ٢ِ اُؾغٖ ثٖ ػجذ اُـلبس اُلبسع٢ أثٞاُزؼ٤ِوخ ػ٠ِ ًزبة ع٤ج٣ٞٚ : ٣ُ٘ظش :  ٙ))

, رؼ : د. ٣ظ أثٞ ا٤ُٜغبء , ٝد. ؽش٣ق ػجذ اٌُش٣ْ اُ٘غبس , د. ػ٢ِ  ثٖ ئ٣ِبص اُجـذاد١اهٞاػذ أُطبسؽخ ك٢ اُ٘ؾٞ : , ٝ ٖٖٔ/ٔ

 . 9ٗٔ/ٔ, ٝؽبؽ٤خ اُقجبٕ :  ٕٕ٘/ٔٔ, ٝاُزز٤٣َ ٝاُز٤ٌَٔ :  8ٕٕ/ٕ : رٞك٤ن اُؾٔذ

 . ٗٔ( عٞسح اُؼٌ٘جٞد : 5)

 .ٖٔٙ/ٙ( أُؾشس اُٞع٤ض : 8)

 ك٢ ا٧فَ )اُغبس( . 9))
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َّلعمؿَّفيَّمحذكؼ َّلكَّكانتَّحرؼَّقسـ َّألن يا َّ؛ َّأفَّالكاكَّليستَّحرؼَّقسـ كىكَّعامؿَّلفظيََّّأمَّ:
َّأن ويَّمفَّأقكلَّالعكامؿَّبعدَّالفعؿَّفيَّالعمًؿَّ؛َّألن ويَّيعمؿَّباألصالًةَّكليسَّبالحمؿَّعمىَّ أضعؼَّمفَّالفعؿَّإال 

؛ََّّأٍفَّييذكرَّمعوَّمعمكليويَّمفَّبؿَّالبيد َّغيرهَّ,َّكألن ويَّمفَّعكامؿَّاألسماًءَّ,َّكحرؼَّالجرَّالَّييعم ؽَّعفَّعممًوَّ,َّ
منوَّكنترؾَّالجزءَّاآلخرَّ,َّكلكَّكانتَّلمقسـََّّانَّ,َّفبلَّنستطيعَّأٍفَّنحذؼَّجزءألن ويَّكمعمكلوَّكالشيءَّالكاحدَّ

لقدركاَّالمقسـَّبًوَّالمجركرَّمحذكفانَّ,َّكالبلـَّكاقعةَّفيَّجكابَّالقسـَّ,َّكىذاَّالَّيجكزَّعمىَّماَّقررهَّالنحاةَّمفَّ
َّالحركؼَّالَّتعمؿَّمحذكفةَّ؛َّألن ياَّأضعؼَّمفَّاألفعاًؿَّفيَّالعمؿَّ؛َّإلقكاعدَّكميةَّ َّتككفَّىذاَّ.َّكبحسبف 

َّالكاكَّعاطفةَّعمىَّماَّقررهَّأبكَّحي افَّكغيرهَّ,َّكيجكزَّأٍفَّتككفَّاستئنافيةَّ.َّ
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(ٕ)َّ
ُىْم َدرََجاٌت ِعْنَد اللَِّو ىذهَّفيَّمعرضَّكبلـَّأبيَّحي افَّعمىَّقكلوَّتعالىَّ:ََّّالتكجيييةكردتَّىذهَّالقاعدةَّ
َواللَُّو َبِصيٌر ِبَما يَػْعَمُلوفَ 

(ٖ)
 

( قاؿ ابف عباس ذكرَّأبكَّحي اف اته ـٍ دىرىجى مف الجنة كالنار . كقاؿ أبك كالحسف : لكؿ درجات  , : )ىي
, فإف  بعضى المؤمنيف أفضؿي  (ٗ): كقكلو : ىـ طبقات . كقاؿ مجاىد كقتادة : أم " ذكك درجات" عبيده

ٌدان عميو : اتبع الرٌازم في ذلؾ قاؿ بعض المصنفيف را (٘)مف بعضو , كقاؿ الرازم : تقديره " ليـ درجات "
ما تحذؼ الـ و إن  ألن   حذؼ الـ الجر ىنا ال مساغ لو ؛ ألف   ميـ بمساف العرب ؛أكثر المفسريف بجيمو كجي

الجر في مكاضع الضركرة , أك لكثرة االستعماؿ , كىذا ليس مف تمؾ المكاضع . عمى أف المعنى دكف 
و منتظر اؿ : أفمف اتبع رضكاف اهلل كمف باء بسخط مف اهلل , ككأن  و لما قألن   حذفيا حسف متمكف جدان ؛

لمجكاب قيؿ لو في الجكاب : ال , ليسكا سكاء , بؿ ىـ درجات . كىذا معنى صحيح ال يحتاج معو إلى 
 ى ػػعميحمؿ ف ػير ابف عباس كالحسػتفس ك.  (ٙ)ائغػؼ كىك غير سػدير حذؼ الالـ , لك كاف سائغان كيػػتق

                                                                                                                                                           

 .ٓٗٔ/5اُجؾش أُؾ٤و :  ٔ))

 . ٘ٓٔ:  اسروبء اُغ٤بدح ٣ُ٘ظش : ٕ))

 . ٖٙٔعٞسح آٍ ػٔشإ : ٖ) )

, ٝاٌُؾق ٝاُج٤بٕ :  ٙٓ٘/ٔ, ٣ُٝ٘ظش : ٓؼب٢ٗ اُوشإٓ اٌُش٣ْ : أثٞ عؼلش اُ٘ؾبط :  8ٙٗ/ٔٓؼب٢ٗ اُوشإٓ ٝئػشاثٚ :  ٗ))

ٞ ػ٢ِ اُلنَ ثٖ اُؾغٖ , ٝٓغٔغ اُج٤بٕ ك٢ رلغ٤ش اُوشإٓ : أث ٖ٘ٙ/ٔ, ٝاٌُؾبف :  ٕٗٔ/ٙ, ٝاُزلغ٤ش اُجغ٤و :  9ٔٔ/ٖ

, ٝاُغبٓغ ٧ؽٌبّ  5ٖٓ/ٔ, ٝاُزج٤بٕ ُِؼٌجش١ :  9ٖٗ/ٔ:  , ٝصاد أُغ٤ش ٕٔٗ/ٕ, ٝأُؾشس اُٞع٤ض :  5ٖٗ/ٕاُطجشع٢ : 

, ٝسٝػ  ٖٔ/ٙ, ٝاُِجبة ك٢ ػِّٞ اٌُزبة :  5ٓٗ/ٖ, ٝاُذس أُقٕٞ :  8ٖٓ/ٔ, ٝٓذاسى اُز٘ض٣َ :  99ٖ/٘اُوشإٓ : 

 .  ٕٔٔ/ٗأُؼب٢ٗ : 

, ٝاُِجبة ك٢ ػِّٞ اٌُزبة  5ٓٗ/ٖ, ٝاُذس أُقٕٞ :  99ٖ/٘, ٝاُغبٓغ ٧ؽٌبّ اُوشإٓ :  9/55ظش : ٓلبر٤ؼ اُـ٤ت : ٣ُ٘ ٘))

 :ٙ/ٖٔ . 

 . ٖٔ/ٙ, ٝاُِجبة ك٢ ػِّٞ اٌُزبة :  5ٓٗ/ُْٖ أػضش ػ٠ِ فبؽت ٛزا اُوٍٞ ٝهذ ٝسد ك٢ : اُذس أُقٕٞ :  ٙ))
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عرابي . كالظاىر مف قكليـ : ىـ درجات , أف الضمير عائد عمى لمعنى , ال تفسير المفظ اإلفسير ات
 .  (ٔ)فيـ متفاكتكف في الثكاب كالعقابالجميع , 

َّحرؼَّالجرَّالَّيجكزَّأٍفَّيعمؿَّالتيَّتقكؿَّ:َّإالتكجيييةَّكماَّذىبَّإليوَّأبكَّحي افَّمبنيَّعمىَّالقاعدًةَّ ف 
مفََّّضمرانَّالذمَّيعمؿَّظاىرانَّكمَّ,َّ؛َّألن ويَّأضعؼَّمفَّالفعؿَّفيَّالعمؿ( ٖ)ذفو,َّكالَّيبقىَّعمموَّبعدَّحَّ(ٕ)محذكفانَّ

َّيككفَّع َّأال  َّدكفَّقيدَّأكَّشرطَّ.َّكقدَّذكرَّابفَّىشاـَّمفَّشركطَّحذؼَّالعامؿَّ" امبلنَّضعيفانَّ؛َّفبلَّييحذؼي
َّفيياَّاستعماؿَّتمؾَّاَّالجارَُّّ َّالد اللةيَّ,َّككثرى َّفيَّمكاضعَّقكيتَّفييا َّكالناصبَّلمفعؿَّإال  لعكامؿَّ,َّكالَّكالجازـي

خبلؼَّأصموَّ,َّإذاَّكافَّب.َّكحرؼَّالجرَّيجكزَّأٍفَّيعمؿَّمحذكفانَّفيَّمكاضعَّيسيرةََّّ(ٗ)يجكزَّالقياسَّعميياَّ"
(َّبعدَّالكاكََّّنحك,َّىناؾَّعكضَّمنوَّأكَّبدؿَّ منوََّّليسَّىناؾَّماَّىكَّعكضكَّ,ََّّ(٘)أكَّبؿ,َّأكَّالفاءَّ,َّ:َّ)ريب 

َّلنحذفوَّ,َّفضبلنَّعمىَّلحذفوَّىناََّّفبلَّييحذؼَّ,َّكالَّضركرةَّتدعك دكفَّتقديرَّحذفوَّ,َّفبلَّمفَّالمعنىَّتاـَّأف 
,َّكخبرهَّشبوَّالجممةَّمفَّالجارَّكمجركرهََّّانَّنحذفوَّ.َّكلكَّقدرناهَّمحذكفانَّلكجبَّأفَّتككفَّ)درجات(َّمبتدأَّمؤخرَّ

َّكالمعنىَّالمرادَّ َّبالدرجاتَّ, َّكلكانتَّالعناية ,َّ َّكالتأخيرَّىنا َّإلىَّالتقديـ َّتدعكنا َّكالَّضركرة ,َّ َّالمقدـ )ليـ(
َّإذَّاآليةَّت كىـَّ,َّالذمَّبيانوَّأىـََّّركزَّعمىَّالذمَّيرجعَّإلييـَّالتفاكتَّبالدرجاتَّ.َّفالعربَّتيقدـخبلؼَّىذا

َّ.َّ(ٙ)نىعٍَّببيانوَّأ

روائـــح األػعــال تعؿـل ػــي اؾظــروف و اجملــرورات -9

(ٚ)
 

ْم ِإَذا َمُنوا َما َلكُ الَِّذيَن آا َأيػَُّها يَ َّكردتَّىذهَّالقاعدةَّالتكجيييةَّفيَّكبلـَّأبيَّحي افَّعمىَّاآليةَّاآلتيةَّ:
نْػَيا ِمَن اِقيَل َلُكُم اْنِفُروا ِفي َسِبيِل اللَِّو اثَّاقَػْلُتْم ِإَلى اأْلَْرِض َأَرِضيُتْم بِ  نْػَيا ِفي  ِخَرِة َفَما َمَتاعُ ْلالَحَياِة الدُّ الَحَياِة الدُّ

ِخَرِة ِإَلَّ قَِليلٌ ْلا
(ٛ)ََّّ :َّ َّحي اف َّأبك ما متاع الحياة الدنيا يتعمؽ )في اآلخرة( بمحذكؼ التقدير : ف" قاؿى

خبر االبتداء . كصمح ( قميؿ), ك( قميؿػ)متعمؽ ب ة(في اآلخر )محسكبان في نعيـ اآلخرة . كقاؿ الحكفي : 

                                                 

 . 8ٓٔ–5ٓٔ/٣ُٖ٘ظش : اُجؾش أُؾ٤و :  ٔ))

 . 5ٙٔ,  ٝأعشاس اُؼشث٤خ :  8ٔٗ/8ٙ, ّ 5ٕٗ/5٘, ّ ٖٖٙ/ٓٙ, ّ ٕٗٙ/ٖٗ, ّ ٖٕٗ/9ٖ٘ظش : ا٩ٗقبف : ٣ُّ  ٕ))

 . 9ٔ/٣ُٕ٘ظش : اُِجبة ك٢ ػَِ اُج٘بء ٝا٩ػشاة ُِؼٌجش١ :  ٖ))

 . ٖ٘ٗ/ٙٓـ٢٘ اُِج٤ت :  ٗ))

 . ٕٗٙ/٣ُٖٗ٘ظش : ا٩ٗقبف : ّ ٘))

 . ٖٗ/٣ُٔ٘ظش : اٌُزبة :  ٙ))

سم٢ : , ٝؽشػ ؽبك٤خ اثٖ اُؾبعت  5ٓٗ,5ٔٗ,ٕٓٗ/ٖ, ٝؽشػ اُشم٢ ػ٠ِ اٌُبك٤خ :  5ٕٔ/ٖ: ٣ُ٘ظش : اُخقبئـ  5))

:  , رؼ : ٓؾٔذ ٗٞس اُؾغٖ , ٝٓؾٔذ اُضكضاف , ٝٓؾٔذ ٓؾ٢٤ اُذ٣ٖ ػجذ اُؾ٤ٔذ اُذ٣ٖ ٓؾٔذ ثٖ اُؾغٖ ا٧عزشأثبر١ اُ٘ؾ١ٞ

 . ٘ٗٗ/ٕ:  , ٝؽبؽ٤خ اُقجبٕ 9ٓ/ٖ, ٝٛٔغ اُٜٞآغ :  8ٕٓ/٘, ٝٓـ٢٘ اُِج٤ت :  ٖٔ/ٕطٔم

 . 8ٖعٞسح اُزٞثخ : 8) )
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 يضرب , لـ رائحة الفعؿ تعمؿ في الظرؼ . كلك قمت : ما زيد عمران إال   ألف   ؛أف يعمؿ في الظرؼ مقدمان 
(ٔ)ز "يج

 . َّ

يَّعفَّتعمؽَّالظرؼَّ)فيَّاآلخرة(َّبخبرَّاالبتداءَّ)قميؿ(َّكىكَّمتقدـَّعميوَّ,َّكبلـَّالحكفأبكَّحي افََّّيسٌكغ
َّالعامؿَّالَّيتأخرَّعفَّالمعمكؿَّعفَّالمعمكؿَّالمتقٌدـَّ,َّكعمىَّالرغـَّمفَّانَّفيككفَّالعامؿَّفيَّالظرًؼَّمتأخرَّ ,َّأف 

اَّفيَّىنَّمفظيؼَّ,َّكقدَّصحَّأٍفَّيعمؿَّالعامؿَّالكالمعنكمَّأكَّغيرَّالمتصرٌََّّانَّضعيفَّإذاَّكافَّالعامؿيَّالسيماَّكَّ
َّالم عمؿَّفييماَّركائحَّاألفعاؿَّلضعفياَّ,َّعمكؿَّىناَّظرؼَّ,َّكالظرؼَّكالمجركرَّتمعمكلوَّالمتقدٍّـَّعميوَّ؛َّألف 

بلَّيعمؿَّفَّ–كىيَّمفَّأقكلَّالمعمكالتََّّ–َّالمعمكالتَّالقكيةَّكاألسماًءَّعمىَّسبيؿَّالمثاؿكلكَّكافَّالظرؼَّمفَّ
َّغيرَّالعكامؿَّالقكية َّكاألفعاؿَّفييا ,َّ َّعمى, ًمؿى َّحي ََّّكالحركؼَّكما َّعمىَّالعمـك َّفعكامميا َّكاالبتداءَّ, أحدىما

َّمفَّتعمُّقيماَّبالفعؿ ,َّأكَّماََّّأقكلَّمفَّعكامؿَّاألفعاؿَّ,َّفشبوَّالجممةَّمفَّالظرؼَّكالجارَّكالمجركرَّ"َّالَّبيد 
َّ"يشبيو َّبماَّيشبيوَّ,َّأكَّماَّيشيرَّإلىَّمعناهَّ.َّفإٍفَّلـَّيكٍفَّشيءَّمفَّىذهَّاألربعةَّمكجكدانَّقيدٍّرى ؿى ,َّأكَّماَّأيكٍّ

(ٕ)َّ,
َّالظرؼَّيعمؿَّفيوَّحتىَّالعكامؿَّا,َّفيذاَّي(ٕ)" طبلؽَّلضعفوَّ,َّلضعيفةَّ,َّبؿَّأضعؼَّالعكامؿَّعمىَّاالعنيَّأف 

َّنحكَّقكؿَّالشاعرَّ:,ََّّؿَّأمَّ:َّبماَّيشيرَّإلىَّمعناهبرائحةَّالفعَّكمماَّتعمؽَّالظرؼَّفيو

َّاألحيىافَّنىَّأىَََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ َّ(ٖ)اَّأبكَّالًمٍنياًؿَّبعضى

َّاألحيىاف(َّمتعمؽَّبػ)أبكَّ َّ:َّأناَّالمغنيَّ؛َّالًمٍنياًؿ(َّ)بعضى َّفيوَّمعنىَّالفعؿَّ,َّأكَّرائحةَّفػَّ"َّكأنوَّقاؿى ألف 
؛َّلشياعَّصفةَّالجكدَّمنوَّ,َّأكَّقدَّيككفَّأرادىََّّ(ٗ)فيَّبعضَّاألحيافَّ,َّأكَّأناَّالمنجدَّفيَّبعضَّتمؾَّاألكقاتَّ"

َّ)أناَّمثؿَّأبيَّالمنياؿ(َّفيككفَّالعامؿَّفيوَّمعنىَّالتشبيوَّ,َّكنحكَّقكؿَّاآلخرَّ:َّ

َّ(ٙ)(٘)ٍرَّقيَّد َّالن َّػػػػػػػػجىََّّإذٍََّّةىَّػػػػي َّاكًَّمىََّّاَّابفيَّنىَّأىََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

                                                 

 . 9ٖ/ٓٔ, ٝاُِجبة ك٢ ػِّٞ اٌُزبة :  ٔ٘/ٙ, ٣ُٝ٘ظش : اُذس أُقٕٞ :  ٗٗ/٘اُجؾش أُؾ٤و :  ٔ))

 . 5ٕٔ/٘ٓـ٢٘ اُِج٤ت :  ٕ))

س , ٣ُٝ٘ظش : اُقذ 5ٕٓ/ٖفذس ث٤ذ ٖٓ اُشعض ث٬ ٗغجخ ٝػغضٙ ) ٤ُظ َػ٢َِ  َؽَغج٢ ثُنْإ٫ٕ ( ٣ُ٘ظش : اُخقبئـ :  ٖ))

, ٝٛٔغ  8ٖٗ/ٕ : ؽشػ ؽٞاٛذ أُـ٢٘ : ع٬ٍ اُذ٣ٖ ػجذ اُشؽٖٔ ثٖ أث٢ ثٌش اُغ٤ٞه٢, ٝ 55ٕ/٘كوو ك٢ : ٓـ٢٘ اُِج٤ت : 

 . 9ٓ/ٖاُٜٞآغ : 

 . 5ٕٔ/ٖاُخقبئـ :  ٗ))

ِٚ اُلشط ئرا امطشة ثلبسعٚ ػ٘ذ اؽزذاد أُؼشًخ , كٜٞ ٣ش٣ذ أٗٚ  اُجطَ اُؾ ٘)) ٌ ٖ ث غبع ئرا اُ٘وش : ٛٞ ف٣ٞذ ثبُِغبٕ ٣ُغ

اؽزٔذ اُخ٤َ ػ٘ذ اؽزذاد اُؾشة , ٝاُُّْ٘وش : اُ٘ ْوش أُو٤ذ ؽشًخ اُشاء ػ٠ِ اُوبف ػ٘ذ اُٞهق , ٢ٛٝ ُـخ ُجؼل اُؼشة . ٣ُ٘ظش : 

 . ٖٕٔ-ٖٕٓ/ُ٘غبٕ اُؼشة : )ٗوش( : 

ْش( ٣ُ٘ظش :  ٙ)) َٓ اُؾَِ ك٢ ؽشػ أث٤بد اُغَٔ فذس ث٤ذ ٖٓ اُشعض ُِٗغَت ُؼج٤ذ ثٖ ٓب٣ٝخ اُطبئ٢ ٝثؼذٙ )ٝعبءد اُخ٤َ أَصبث٢ِ  ُص

,  5ٖٔ/ٗ, ٝاُقذس كوو ُِٗغَت ُجؼل اُغؼذ٤٣ٖ , ٣ُ٘ظش : اٌُزبة :  58ٔاُغَٔ : أثٞ ٓؾٔذ ػجذ هللا ثٖ اُغ٤ذ اُجط٤ِٞع٢ : 

, ٝاٌُبَٓ : أثٞ اُؼجبط ٓؾٔذ  98,  8٘:  , رؼ : د. ػضح ؽغٖ ٝث٬ ٗغجخ ك٢ : اُوٞاك٢ : أثٞ اُؾغٖ عؼ٤ذ ثٖ ٓغؼذح ا٧خلؼ

,ٝأعشاس اُؼشث٤خ  9ٔ٘/9ّٓٔ, ٝا٩ٗقبف : ٖٓٔ, ٝاُغَٔ ك٢ اُ٘ؾٞ :  9ٖٙ/ٕ:  , رؼ : ٓؾٔذ أؽٔذ اُذا٢ُ دثٖ ٣ض٣ذ أُجش
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فالظرؼَّ)إذ(َّىناَّمتعمٍّؽَّبماَّفيَّ)ابفَّماكية(َّمفَّرائحةَّالفعؿَّ؛َّلماَّفيوَّمفَّمعنىَّالشجاعةَّ,َّفكأن ويَّ
د َّالنٌَّقاؿَّ:َّأناَّالشجاعَّفيَّ َّ.َّرقالمعركةَّإذَّجى

َّ َّبقكبحسبَّىذا َّالفعؿَّكلوَّ)قميؿهَّيجكزَّأفَّيتعم ؽَّ)فيَّاآلخرة( َّرائحة َّ؛َّألن وَّظرؼَّكالظركؼَّتكفييا )
َّالض َّالمعمكالت َّمف َّألن و َّ؛ َّفييا َّااللمعمؿ َّعمى َّالمعمكالت َّأضعؼ َّبؿ ,َّ َّأضعؼَّمفَّعيفة َّحتى طبلؽ

َّاألسما َّألف  َّ؛ َّ)األسماء( َّتككفَّعاممةالمعمكالتَّاألصمية َّقد َّخبلؼَّأصميابَّءى َّإال  َّالظركؼَّفبلَّتقع َّأما ,
َّمعمكلةَّ.

صــل بني اؾعاؿـل وادلعؿـول باألجـلـيال جيــوز اؾػ -ٓٔ

(ٔ)  
َّالتكجيييةَّفيَّمعرضَّكبلـَّأبيَّحي افَّعمىَّاآليةَّالشريفةَّاآلتيةَّ:َََََّّّّّ َّالقاعدة َوَىَذا ِكَتاٌب  جاءىتَّىذه

اُب َعَلى طَائَِفتَػْيِن ِمْن قَػْبِلَنا َوِإْف ُكنَّا تَ كِ الَأْف تَػُقوُلوا ِإنََّما أُْنِزَؿ  َأنْػَزْلَناُه ُمَباَرٌؾ فَاتَِّبُعوُه َواتػَُّقوا َلَعلَُّكْم تُػْرَحُموَف 
 (ٕ)نَعْن ِدرَاَسِتِهْم َلَغاِفِلي

َّأبكَّحي افَّ  (ٖ)(كالػألجؿ أف ال تقك )ك( لئال تقكلكا) دره الككفيكفػمفعكؿ مف أجمو فق (أىف تىقيكليكا): " قاؿى
 محذكفة يدؿ عمييا قكلو قبؿ (أىنزىٍلنىاهي )يف كالعامؿ في كال المذىب,  (ٗ)(كراىة أىف تىقيكليكا)كقدره البصريكف 

الذم ىك ( مبارؾ)ىذه الممفكظة بيا لمفاصؿ بينيما كىك (أىنزىٍلنىاهي ), كال يجكز أف يككف العامؿ  (أىنزىٍلنىا)
ؿ كالمعمكؿ . كظاىر كالـ ابف عطية أف مػف العامػي بفيك أجن (ىذا)أك خبر عف ( , كتابػ)كصؼ ل

                                                                                                                                                           

,  8ٖٗ/ٕ, ٝؽشػ ؽٞاٛذ أُـ٢٘ :  58ٕ/٘, ٝٓـ٢٘ اُِج٤ت :  98ٔ/ٕٝاُِجبة ك٢ ػَِ اُج٘بء ٝا٩ػشاة : ,  ٕ٘ٓ:= ⇦

 . 9ٓ/ٖٝٛٔغ اُٜٞآغ : 

 .  ٖٕٙ/٣ُٖ٘ظش : أُوزنت :  ٔ))

 . ٙ٘ٔ-٘٘ٔسح ا٧ٗؼبّ : عٕٞ) )

, ٝصاد  ٕٙٓ/ٗ, ٝاٌُؾق ٝاُج٤بٕ :  ٖٙٓ/ٕ, ٝٓؼب٢ٗ اُوشإٓ ٝئػشاثٚ ُِضعبط :  ٖٙٙ/٣ُٔ٘ظش : ٓؼب٢ٗ اُوشإٓ ُِلشاء :  ٖ))

 . ٕٙٔ/9, ٝاُغبٓغ ٧ؽٌبّ اُوشإٓ :  5ٕ5/ٕ, ٝاُلش٣ذ ك٢ ئػشاة اُوشإٓ أُغ٤ذ :  ٘٘ٔ/ٖأُغ٤ش : 

, ٝهذ ٗغجٚ اُضعبط ُِجقش٤٣ٖ ٣ُ٘ظش : ٓؼب٢ٗ اُوشإٓ  5ٖٔ/ُٔوشإٓ : أثٞ اُؾغٖ ا٧خلؼ : ٣ُ٘ظش : ٓؼب٢ٗ ا اُوٍٞ ٨ُخلؼ ٗ))

, ٝئػشاة اُوشإٓ :  ٕٔ٘/ُِٕ٘ؾبط : , ٝهذ ٗوِٚ ؿ٤شٙ ػ٘ٚ أٝ ػٖ اُجقش٤٣ٖ ٣ُ٘ظش : ٓؼب٢ٗ اُوشإٓ  5ٖٓ/ٕٝئػشاثٚ ُِضعبط : 

ِٚ : اُؾ٤خ خبُذ اُؼ٢ِ ُ٘ؾبطأثٞ عؼلش ا , ٝاُزج٤بٕ ك٢ رلغ٤ش اُوشإٓ : أثٞ عؼلش  5ٕٓ/ٕاُج٤بٕ : , ٝاٌُؾق ٝ 9ٖٕ:  , اػز٠٘ ث

, ٝأُؾشس اُٞع٤ض :  ٓ٘ٔ/ٗ, ٝٓغٔغ اُج٤بٕ :  ٖٕٖ/ٗ:  , رؼ : أؽٔذ ؽج٤ت هق٤ش اُؼب٢ِٓ ٓؾٔذ ثٖ اُؾغٖ اُطٞع٢

ٕ أُغ٤ذ , ٝاُلش٣ذ ك٢ ئػشاة اُوشآ ٓ٘٘/ٔ, ٝاُزج٤بٕ ُِؼٌجش١ :  ٙ/ٗٔ, ٝٓلبر٤ؼ اُـ٤ت :  ٘٘ٔ/ٖ, ٝصاد أُغ٤ش :  95ٗ/ٖ

, رؼ : د. ػجذ  , ٝسٓٞص اٌُ٘ٞص ك٢ رلغ٤ش اٌُزبة اُؼض٣ض : ػض اُذ٣ٖ ػجذ اُشصام ثٖ سصم هللا اُشعؼ٢٘ اُؾ٘ج٢ِ 5ٕ5/ٕ: 

: ػجذ اُشؽٖٔ  ك٢ رلغ٤ش اُوشإٓ , ٝاُغٞاٛش اُؾغبٕ ٕٙٔ/9, ٝاُغبٓغ ٧ؽٌبّ اُوشإٓ :  ٗ٘/ٕ:  أُِي ثٖ ػجذ هللا ثٖ د٤ٛؼ

, ٝأٗٞاس اُوشإٓ  ٖٔ٘/ٕ:  , رؼ : ػ٢ِ ٓؾٔذ ٓؼٞك ٝػبدٍ أؽٔذ ػجذ أُٞعٞد أُب٢ٌُ ثٖ ٓؾٔذ ثٖ ٓخِٞف اُضؼبُج٢

 . 9ٗ/ٕ : , رؼ : د. ٗبع٢ اُغ٣ٞذ ا٬ُٔ ػ٢ِ اُوبس١ٝأعشاس اُلشهبٕ : 
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كىات قىكا أىف  :أم  (كىات قىكا)مفعكؿ كالعامؿ فيو  (أىف تىقيكليكا). كقيؿ :  (ٔ)الممفكظ بيا (اهي أىنزىٍلنى )العامؿ فيو 
 . (ٖ)" (ٕ)ال حجة لكـ فيو وي ألن   ؛ تىقيكليكا

َّالذمَّنعنيوَّباَّقبؿَّالشركعَّبالحديثَّعف َّمفَّأفَّنفيـَّما َّلنا ألجنبيَّيعرفوَّابفَّالحاجبَّالمسألةَّالبيد 
َّالجمؿَّالمعترضةَّكالمبتدأَّكالخبرَّكالفعؿَّكالفاعؿ""َّالجيزءيَّالمستبأن ويَّ قؿَّبنفسوَّغيري

,َّأمَّ:َّإن ويَّماَّليسَّلويَّ(ٗ)
َّتعمؽَّنحكمَّأكَّكظيفيَّبتركيبَّالجممةَّالتيَّيقعَّفيياَّأكَّبأحدَّأركانياَّ,َّفيككفَّأجنبيانَّمنياَّ.َّ

َّأفَّيككفَّمفعكالنَّ َّاألك ؿَّ: َّكجيافَّ: َّىنا َّتقكلكا( َّكالعامؿَّعمَّفيَّإعرابَّ)أىٍف ,َّ ىَّرأمَّنحاةَّمفَّأجمو
ٍلنىاهيَّالبصرةَّكالككفةَّفعؿَّمقدرَّتقديرهَّ)أنزلنا(َّيدؿَّعميوَّ) َّأَّ(َّالمذككرةأىنزى َّ,المعمكؿن يـَّيختمفكفَّفيَّتقديرَّ,َّإال 

َّالجارَّ َّأك ,َّ َّفيحذفكفَّالجارَّكحرؼَّالنييَّ)ال( ,َّ َّالَّتقكلكا( َّأكَّ)ألجؿَّأٍف ,َّ َّالككفيكفَّ)لئبلَّتقكلكا( فقدره
ثانيَّ,َّكىذاَّالَّيجكزَّعندَّالبصرييفَّفقدركهَّ)كراىةَّأٍفَّتقكلكا(َّ؛َّفيككفَّكمجركرهَّكحرؼَّالنييَّفيَّتقديرًىـَّال

يَّ)ال(َّزيادةَّعمىَّحذؼَّمضاؼَّعندىـَّ,َّكالراجحَّىناَّقكؿَّالبصرييفَّ؛َّألن يـَّالَّيجيزكفَّحذؼَّحرؼَّالني
يماَّ,َّكىذاَّحذؼَّكثيرَّالَّضركرةَّتدعكَّإليوَّ,َّفحذؼَّمضاؼَّكاحدَّحذؼَّحرؼَّالجرَّفيَّالتقديريفَّكميَّعمى

حذؼَّيككفََّّمعَّصحةَّالمعنىَّ,َّكبحسبَّىذاَّمفَّجيةَّكاحدةَّأفضؿَّمفَّالحذؼَّمفَّجيتيفَّلحذؼَّأسمـَّ,َّفا
ؿَّكافَّالحرؼَّأسيؿَّمفَّحذؼَّالكممةَّ,َّكحذؼَّالكممةَّأسيؿَّمفَّحذؼَّالجممةَّ,َّفكمماَّكافَّالمحذكؼَّأق

َّحذؼَّالمفردَّأقؿَّكمفةَّمفَّحذؼَّالجممةَّ"َّسيؿَّمعَّعدـَّإىماؿَّالمعنىَّ؛أ َّ.َّ(٘)"َّألف 

َّحسبَّتقكلكا(َّ)أنزلنا(َّالممفكظَّبياَّ؛َّفَّأٍفَّيككفَّالعامؿَّفيَّ)أفَّكقدَّمنعَّأبكَّحي ا ىذاَّيفصؿَّبيفََّّألف 
َّفيَّالضركرةَّ,َّكالَّضركرةََّّلذلؾَّ ,َّكىذاََّّفيَّىذاَّالمكضعالعامؿَّكالمعمكؿَّباألجنبيَّ,َّكىذاَّالَّيجكزَّإال 

َّ َّالذمَّىكَّإًَّاألجنبيَّىكَّ)مبارؾ( َّفيكَّأجنبيَّمفَّالع, ,َّ َّأكَّخبرَّلػ)ىذا( َّلػ)كتاب( َّصفة امؿَّعمىَّىذاَّما
(َّىناَّليسَّلويَّتعمُّؽَّإعرا معََّّأكبيَّمعَّالعامؿَّكالمعمكؿَّ,َّ)أنزلنا(َّالممفكظَّ,َّكالمعمكؿَّ)أٍفَّتقكلكا(َّفػ)مبارؾه

الفصؿَّبيفََّّف َّالتيَّتقكؿَّ:َّإَّتكجيييةلمقاعدةَّالَّالَّيجيزهَّالنحكيكفَّ؛أحدىماَّ,َّفيكَّأجنبيَّمفَّكمييماَّ,َّكىذاَّ
َّالعامؿَّكالمعمكؿَّباألجنبيَّالَّيجكز.

                                                 

  .   ٖٙٙ/ٔ, ٝٛٞ ظبٛش هٍٞ اُلشاء ٣ُ٘ظش : ٓؼب٢ٗ اُوشإٓ ُِلشاء :  95ٗ/٣ُٖ٘ظش : أُؾشس اُٞع٤ض :  ٔ))

ٞص , ُِٝٗغَت ُُٚ ُِٝلشاء ك٢  : سٓ ٓ٘ٔ/ٗ, ٝٓغٔغ اُج٤بٕ :  5ٕٓ/ٍٗٞ ٌُِغبئ٢ ك٢ : اٌُؾق ٝاُج٤بٕ : ُِٗغت ٛزا اُو ٕ))

ُ ُْ ٣وَ : اروٞا إٔ روُٞٞا , ثَ هبٍ : " ٕٙٔ/9, ٝاُغبٓغ ٧ؽٌبّ اُوشإٓ :  ٗ٘/ٕ:  اٌُ٘ٞص , ئ٫  إٔ ٛزٙ اُ٘غجخ ؿ٤ش ده٤وخ ؛ ٧ٗٚ 

, ُِٝٗغَت ُُٚ ك٢ :  ٖٙٙ/ٔ, ٝٛٞ ُِلشاء ٣ُ٘ظش : ٓؼب٢ٗ اُوشإٓ ُِلشاء : ٌُِٓٗٔغبئ٢ :  إٔ روُٞٞا ٣ب أَٛ ٌٓخ " , ٓؼب٢ٗ اُوشإٓ

, ُْٝ ٣ُ٘غت ٧ؽذ ٓؼ٤ٖ  ٔٙ/8, ٝسٝػ أُؼب٢ٗ :  ٙ/ٗٔ, ٝٓلبر٤ؼ اُـ٤ت :  ٘٘ٔ/ٖ, ٝصاد أُغ٤ش :  9ٖٕئػشاة اُوشإٓ : 

 . ٖٕ٘/8ّ اٌُزبة : , ٝاُِجبة ك٢ ػِٞ 9ٕٕ/٘, ٝاُذس أُقٕٞ :  95ٗ/ٖك٢ : أُؾشس اُٞع٤ض : 

 . ٖٕ٘–ٕٕ٘/8, ٝاُِجبة ك٢ ػِّٞ اٌُزبة :  9ٕٕ/٘, ٣ُٝ٘ظش : اُذس أُقٕٞ :  5ٕ٘/ٗاُجؾش أُؾ٤و :  ٖ))

 . 5٘ٔ/ٕأٓب٢ُ اثٖ اُؾبعت :  ٗ))

 . ٘٘ٗ/ٕؽبؽ٤خ اُقجبٕ :  ٘))
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)كات قكاَّ,َّكالتقديرَّ:ََّّ(اكىات قىكَّبًوَّكالعامؿَّفيوَّىكَّقكلوَّ:َّ)َّجوَّالثانيَّ:َّىكَّأٍفَّيككفَّ)أٍفَّتقكلكا(َّمفعكالنَّكالكَّ
ميكفىَّأٍفَّتقكلكا(َّ,َّكجممةَّ) َّتيٍرحى ـٍ َّ(َّ,َّمعترضةَّبيفَّالعامؿَّكالمعمكؿَّكالَّإشكاؿَّفيَّىذاَّ.َّلىعىم كي

َّكبلىماَّكالكجيافَّفي َّأمفَّحيثَّا,ََّّإعرابَّ)أٍفَّتقكلكا(َّراجحه َّالكجوَّالثانيَّىكَّإلعرابَّكالمعنىَّ,َّإال  ف 
َّبخبلؼبًوَّأرجحَّمفَّاألك ََّّأٍفَّيككفَّمفعكالنَّ َّفيوَّمذككره َّالعامؿى الكجوَّاألك ؿَّالذمَّيككفَّالعامؿَّفيوََّّؿَّ؛َّألف 

َّماَّالَّيحتاجَّإلىَّتقديرَّأكلىَّمماَّيحتاجَّإلىَّتقدير كات قكاَّأٍفَّتقكلكا(َّ"َّ,َّمعَّصحةَّالمعنىَّفػ)َّ(ٔ)مقدرانَّ؛َّألف 
,َّففيَّىذاَّداللةَّعمىَّأن ويَّتعالىَّتكعدىـَّكحذرىـَّمفَّقكليـَّىذاَّفيكَّإنذارََّّ(ٕ)تقكاَّقكلكـَّكيتَّككيتَّ"اأمَّ:َّ

َّصريحَّليـَّ,َّكىذاَّأبمغَّمفَّتقديرَّالكجوَّاألك ؿَّبككنوَّمفعكالنَّمفَّأجموَّ.َّ

َوِإَذا طَلَّْقُتُم  :َّفيَّكبلـَّأبيَّحي افَّعمىَّاآليةَّالشريفةَّاآلتيةَّالمذككرةَّآنفانَّالتكجيييةَّالقاعدةَّقدَّتكررتَّكَّ
نَػُهْم بِالالنَّْساَء فَػبَػَلْغَن َأَجَلُهنَّ َفََّل تَػْعُضُلوُىنَّ َأْف يَػْنِكْحَن َأْزَواَجُهنَّ إِ  َمْعُروِؼ َذِلَك يُوَعُظ ِبِو َمْن َكاَف َذا تَػَراَضْوا بَػيػْ

َأْطَهُر َواللَُّو يَػْعَلُم َوَأنْػُتْم ََل تَػْعَلُموفَ ِخِر َذِلُكْم َأزَْكى َلُكْم وَ يَػْوـِ اْلِمْنُكْم يُػْؤِمُن بِاللَِّو َوال
(ٖ)

 

َّأبكَّحي افَّ . كيجكز أف يتعمؽ بػ)ينكحف( ال :  (ٗ))بالمعركؼ( ظاىره أنو متعمؽ بػ)تراضكا( قكلو :ذكرى
الفصؿ , كال يعتقد أف ذلؾ مف الفصؿ بيف العامؿ كالمعمكؿ الذم ينتفي, بؿ ىك مف  (٘)بػ)تراضكا(
كاو فصؿ بمعمكؿ الفعؿ , كىك قكلو : )ألن   الفصيح؛ ( ًإذىا تىراضى ( فإذا منصكب بقكلو : )أىف يىنًكٍحفى

َّ. (ٙ)تعمؽ بو , فكالىما متعمؽ بًو ك)بالمعركؼ( , م

كؼَّالذكرَّأبكَّحي افَّفيَّإعرابَّ)بًَّ (َّيىٍنًكٍحفىَّ(َّأفَّالعامؿَّفيوَّ)تراضكا(َّ,َّكجكزَّأٍفَّيككفَّالعامؿَّفيوَّ)مىٍعري
,َّ(َّيىٍنًكٍحفىَّالعامؿَّكالمعمكؿَّىناَّ,َّكىذاَّجائزَّىناَّ؛َّألن ويَّقدَّفصؿَّبمعمكؿَّالعامؿَّ)َّفيككفَّىناؾَّفاصؿَّبيف

َّ َّالفاعؿ َّالفصؿََّّ(األزكاج)كىك َّمف َّكىذا ,َّ َّبالفعؿ َّبالمتعمؽ َّكالظرؼَّالمتعمؽ ,َّ َّبالفعؿ كالظرؼَّالمتعمؽ
يكَّمفَّالعامؿَّىناَّفَّدىماَّكىكالجائزَّكليسَّالممتنعَّ؛َّألن ويَّقدَّفصؿَّبيفَّالعامؿَّكالمعمكؿَّبماَّىكَّمتعمؽَّبأح

َّالفصؿََّّالفصيحَّمثمماَّقاؿَّأبكَّحي افَّ.

                                                 

 . ٘ٓٔ,  55, ٝأعشاس اُؼشث٤خ :  9ٕٓ/٣ُٖٔ٘ظش : ا٩ٗقبف : ّ ٔ))

 . ٖٕ٘/8ة : اُِجبة ك٢ ػِّٞ اٌُزب ٕ))

 . ٕٖٕعٞسح اُجوشح : ٖ) )

, ٝاُِجبة ك٢  ٔٙٗ/ٕ, ٝاُذس أُقٕٞ :  ٖٕ٘/ٔ, ٝاُلش٣ذ ك٢ ئػشاة اُوشإٓ أُغ٤ذ :  8ٗٔ/٣ُٔ٘ظش : اُزج٤بٕ ُِؼٌجش١ :  ٗ))

 . ٘ٗٔ/ٕ, ٝسٝػ أُؼب٢ٗ :  ٗٙٔ/ٗػِّٞ اٌُزبة : 

 . ٘ٗٔ/ٕ, ٝسٝػ أُؼب٢ٗ :  ٗٙٔ/ٗ, ٝاُِجبة ك٢ ػِّٞ اٌُزبة :  ٔٙٗ/٣ُٕ٘ظش : اُذس أُقٕٞ :  ٘))

 . ٕٕٔ/٣ُٕ٘ظش : اُجؾش أُؾ٤و :  ٙ))
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كؼَّكيجكزَّأفَّيككفَّالعامؿَّفيَّ)بًَّ َّعمىَّأن ويَّحاؿهََّّ(َّكجييفَّآخريفَّ:اٍلمىٍعري أحدىماَّ:َّأفَّيتعمؽَّبمحذكؼو
َّمحذكؼوََّّاآلخر.َّكََّّ(ٔ)مفَّفاعؿَّ)تراضكا( َّلمصدرو َّعميوَّالفعؿََّّ:َّأفَّيككفَّصفةن َّكائنانَّ,َّدؿ  أمَّ:َّتراضيان

َّ.َّ(ٕ)ؼَّبالمعركَّ

كؼَّالعامؿَّفيَّ)بًَّأفَّيككفَّكيبدكَّأفَّالكجوَّالراجحَّ (َّ)تراضكا(َّ؛َّألن ويَّالظاىرَّمفَّاإلعرابَّ,َّكىكَّاٍلمىٍعري
َّالكجوَّالثانيَّفيوَّالفصؿَّبيفََّّزيادةَّعمىاألقربَّإليوَّكالحمؿَّعمىَّاألقربَّأكلىَّمفَّالحمؿَّعمىَّاألبعدَّ,َّ أف 

َّ َّكافَّمفَّالفصؿَّالجائزَّإال  ٍف َّ,َّكالكجيافَّالعامؿَّكالمعمكؿَّ,َّكا  َّالفصؿَّأكلىَّمفَّالفصؿَّبينيما َّعدـ أف 
َّمحذكف َّنقدر َّأٍف َّيجب َّلتقدَّانَّاألخيراف َّتدعكنا َّضركرة َّكال َّالتقديريفييما َّمف َّأكلى َّالتقدير َّفعدـ ,َّ .ََّّ(ٖ)ره

َّىكَّالراجحَّ.كَّكاإلعرابَّاألك ؿَّمستقؿَّبنفسوَّصحيحَّمفَّغيرَّتقديرَّحذؼَّكالَّتكمؼَّ

هف يف ـػسِه ال قمصرَّف يف عؿؾؿا ال قمصّر -ٔٔ

(ٗ)َّ

جكازَّتقدُّـَّخبرَّليسَّعميياَّفيَّقكلوَّتعالىَّ:َّكبلـَّأبيَّحي افَّعمىََّّفيالتكجيييةَّىذهَّكردتَّالقاعدةَّ
 َُهُم اْلَعَذاَب ِإَلى أُمٍَّة َمْعُدوَدٍة لَيَػُقوُلنَّ َما َيْحِبُسُو َأََل يَػْوـَ يَْأتِيِهْم لَْيس ُهْم َوَحاَؽ ِبهِ  َولَِئْن َأخَّْرنَا َعنػْ ْم َمْصُروفًا َعنػْ

َما َكانُوا بِِو َيْستَػْهزِئُوفَ 
(٘) 

( منصكب بقكلو : )مصركفان( , فيك معمكؿ لخبر ليس: قاؿَّأبكَّحي افََّّ . كقد  (ٙ)" الظاىر أٌف )يـك
, كنيًسبى ىذا  (ٚ)استدؿ بو عمى جكاز تقديـ خبر ليس عمييا قالكا : ألف  تقدـ المعمكؿ يؤذف بتقدـ العامؿ

: إلى أن و ال يجكز ذلؾ , كقالكا : ال  ثر البصرييف . كذىبى الككفيكف كالمبردالمذىب لسيبكيو , كعميو أك
المجركر يتسع فييما ما ال يتسع ك كأيضان فإف  الظرؼ  ـ المعمكؿ عمى جكاز تقدـ العامؿ ,يدٌؿ جكاز تقد

ممة مف نحك : إف اليـك زيدان مسافره , كقد تتبعت ج ,في غيرىما , كيقعاف حيث ال يقع العامؿ فييما
دكاكيف العرب فمـ أظفر بتقدـ خبر ليس عمييا , كال بمعمكلو , إال  ما دؿ  عميو ظاىر ىذه اآلية , كقكؿ 

 الشاعر : 
                                                 

, ٝاُِجبة  ٔٙٗ/ٕ, ٝاُذس أُقٕٞ :  ٖٕ٘/ٔ, ٝاُلش٣ذ ك٢ ئػشاة اُوشإٓ ك٢ أُغ٤ذ :  8ٗٔ/٣ُٔ٘ظش : اُزج٤بٕ ُِؼٌجش١ :  ٔ))

 . ٘ٗٔ/ٕ, ٝسٝػ أُؼب٢ٗ :  ٗٙٔ/ٗك٢ ػِّٞ اٌُزبة : 

, ٝسٝػ أُؼب٢ٗ :  ٗٙٔ/ٗ, ٝاُِجبة ك٢ ػِّٞ اٌُزبة :  ٔٙٗ/ٕ, ٝاُذس أُقٕٞ :  8ٗٔ/٣ُٔ٘ظش : اُزج٤بٕ ُِؼٌجش١ :  ٕ))

ٕ/ٔٗ٘  . 

 . ٘ٓٔ,  55, ٝأعشاس اُؼشث٤خ :  9ٕٓ/٣ُٖٔ٘ظش : ا٩ٗقبف : ّٖ) )

 . ٗٔٔ,  ٕٔٔ,  89, ٝأعشاس اُؼشث٤خ  :  ٕ٘ٔ/ٕٕ, ّ ٕٗٔ/٣ٔ9ُ٘ظش : ا٩ٗقبف : ّ ٗ))

 . 8عٞسح ٛٞد :  ٘) )

, ٝاٌُؾبف :  9ٓٙ/ٕ, ٝاُزج٤بٕ ُِؼٌجش١ :  8ٖ٘/ٔٔ, ٝاُزلغ٤ش اُجغ٤و :  ٓٗ/ٖؼب٢ٗ اُوشإٓ ٝئػشاثٚ : ٣ُ٘ظش : ٓ ٙ))

 . ٕٔٗ/9:  , ٝٗظْ اُذسس 8ٗ/ٕ, ٝٓذاسى اُز٘ض٣َ :  ٖٗٗ/ٖ, ٝاُلش٣ذ ك٢ ئػشاة اُوشإٓ أُغ٤ذ :  8٘ٔ/ٖ

ثٖ اؽشػ عَٔ اُضعبع٢ )اُؾشػ اٌُج٤ش( : ٝ , ٖٗٗ/ٖ, ٝاُلش٣ذ ك٢ ئػشاة اُوشإٓ أُغ٤ذ :  8٘ٔ/٣ُٖ٘ظش : اٌُؾبف :  5))

 . 8ٕٔ/ٗ,  ٖٙ٘/ٖ, ٝاُزز٤٣َ ٝاُز٤ٌَٔ :  ٖٗٙ/ٔ:  , رؼ : د. فبؽت أثٞ ع٘بػػقلٞس ا٧ؽج٢ِ٤ 
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ـي أقٍ  ان في الخفا لستي يٌ أبً  ككنتي             ةن ػػػاجى ػجى إال  لى  زدادي ػا يػى فمػفيأب              د
(ٔ) "(ٕ ). 

ـي(َّ,َّك)أيقدـي(َّخبرَّ)ليس(َّ,َّفقدَّتقدـَّمعمكؿَّمعمكؿَّليسَّعميياَّفيَّالبيتَّفيناَّ)فيَّالخفا(َّمتعمٍّؽَّبػ)أيقد
َّكماَّفيَّاآليةَّالشريفةَّ.

َّ
َّتقدُّـَّالمعمكؿَّيؤذفَّبتقدـَّ َّالبصريكفَّبيذهَّاآليةَّعمىَّجكازَّتقديـَّخبرَّ)ليس(َّعميياَّ؛َّألف  كقدَّاستدؿ 

(َّعمىَّ)ليس(َّفكذلؾَّالعامؿَّ,َّك)يكـ(َّىناَّمعمكؿَّكالعامؿَّفيوَّخبرَّليسَّ)مصركفان(َّ,َّفمماَّجازَّ تقديـَّ)يـك
َّمزيةَّالفرعَّعمىَّأصموَّ" َّلـز ال  َّ.َّ(ٖ)يجكزَّتقديـَّ)مصركفان(َّعميياَّ"َّبطريؽَّاألكلىَّكا 

َّ,ََّّفيَّتقدـكَّ ,ََّّ(٘),َّكابفَّالسراجَّ(ٗ)منعوَّالككفيكفَّكالمبردفمفَّخبرَّ)ليس(َّعميياَّخبلؼَّبيفَّالنحكييفى
َّالبغداديات َّفي َّالفارسي َّعمي ََّّ(ٙ)كأبك َّالقا, َّعبد َّذىب ليو َّكا  َّ)تىر َّكابفَّ(ٚ)ق(ُْٕالجرجاني ,َّ

َّ.َّ(ٔٔ)(ٓٔ)ق(ُِْأبكَّالحسيفَّبفَّعبدَّالكارثَّالفارسيَّ)تختارهَّ,َّكاَّ(ٜ),َّكأكثرَّالمتأخريف( ٛ)ق(ِٕٔالؾ)م
َّ َّالبصرييفكمف َّقدماء :َّ َّالحمبياتَّ(ٕٔ)أجازه َّفي َّعمي َّكأبك َّجنٍّيَّ(ٖٔ), َّكابف َّكالسيرافيَّ(ٗٔ), ,َّ

 .َّ(ٚٔ)عصفكرَّ,َّكابفَّ(ٙٔ)ق(ْٓٔ)تَّ,َّكأبكَّعميَّالشمكبيفَّ(٘ٔ)ق(ّٖٔ)ت
                                                 

 9ٕٕ/ٙ, ٝاُذس أُقٕٞ :  8ٓٔ/ٗاُج٤ذ ٖٓ اُط٣َٞ ُْٝ أهق ُُٚ ػ٠ِ هبئَ ٓؼ٤ٖ ٝٛٞ ث٬ ٗغجخ ك٢ : اُزز٤٣َ ٝاُز٤ٌَٔ :  ٔ))

ٝهذ ٝسدد ًِٔخ )ك٤ٔب( ثذٍ )كٔب( ك٢ اُزز٤٣َ , ٝٝسدد  ٘ٔ/ٕٔ, ٝسٝػ أُؼب٢ٗ :  ٖٗٗ/ٌٓٔزبة : , ٝاُِجبة ك٢ ػِّٞ اُ

 ًِٔخ )اُخ٘ب( ك٢ اُزز٤٣َ ٝ)اُخ٠٘( ك٢ اُِجبة ٝسٝػ أُؼب٢ٗ ثذٍ )اُخلب( .

ػ , ٝسٝ ٖٗٗ/ٓٔ, ٝاُِجبة ك٢ ػِّٞ اٌُزبة :  9ٖٕ–9ٕٕ/ٙ, ٣ُٝ٘ظش : اُذس أُقٕٞ :  ٕٙٓ/٘اُجؾش أُؾ٤و :  ٕ))

 . ٘ٔ–ٗٔ/ٕٔأُؼب٢ٗ : 

 . ٗٔ/ٕٔسٝػ أُؼب٢ٗ :  ٖ))

بُجـذاد٣بد : أثٞ ػ٢ِ أُؾٌِخ أُؼشٝكخ ث, ٝأُغبئَ  8ٕٓ, ٝأُغبئَ اُؾِج٤بد :  89ٔ–88ٔ/٣ُٔ٘ظش : اُخقبئـ :  ٗ))

ٝاُزز٤٣َ  , ٙٙ/ٕ, ٝهٞاػذ أُطبسؽخ ك٢ اُ٘ؾٞ :  ٖٔ٘/ٔ, ٝؽشػ اُزغ٤َٜ :  5ٕ٘:  , رؼ : ف٬ػ اُذ٣ٖ اُغ٤ٌب١ٝ اُلبسع٢

 . 58ٔ/ٗٝاُز٤ٌَٔ : 

 .  58ٔ/ٗ, ٝاُزز٤٣َ ٝاُز٤ٌَٔ :  ٖٔ٘/ٔ, ٝؽشػ اُزغ٤َٜ :  8ٕٕ/٣ُٕ٘ظش : ا٧فٍٞ ك٢ اُ٘ؾٞ :  ٘))

 . ٣ٕ٘5ُ٘ظش : أُغبئَ اُجـذاد٣بد :  ٙ))

ٞاػذ , ٝه ٖٔ٘/ٔ, ٝؽشػ اُزغ٤َٜ :  9ٓٗ–8ٓٗ/ٔ: : ًبظْ ثؾش أُشعبٕ  , رؼ٣ُ٘ظش : أُوزقذ ك٢ ؽشػ ا٣٩نبػ  5))

 .  58ٔ/ٗ, ٝاُزز٤٣َ ٝاُز٤ٌَٔ :  ٙٙ/ٕأُطبسؽخ ك٢ اُ٘ؾٞ : 

 .  58ٔ/ٗ, ٝاُزز٤٣َ ٝاُز٤ٌَٔ :  ٖٔ٘/٣ُٔ٘ظش : ؽشػ اُزغ٤َٜ :  8))

 . 58ٔ/٣ُٗ٘ظش : اُزز٤٣َ ٝاُز٤ٌَٔ : 9) )

ػ٢ِ اُلبسع٢ ,  ٛٞ ٓؾٔذ ثٖ اُؾغ٤ٖ ثٖ ٓؾٔذ ثٖ اُؾغ٤ٖ ثٖ ػجذ اُٞاسس أثٞ اُؾغ٤ٖ اُلبسع٢ اُ٘ؾش١ّ , ثٖ أخذ أث٢ ٓٔ))

أخز ػٖ خبُٚ ػِْ اُؼشث٤خ , ٫ٝثٖ ػجّبد ئ٤ُٚ ٌٓبرجبد ّٓذٝٗخ , ُٝٚ رقب٤ٗق ك٢ اُٜغبء ًٝزبثخ اُؾؼش , ٣ُ٘ظش : ثـ٤خ اُٞػبح 

ٔ/9ٗ . 

 . 58ٔ/٣ُٗ٘ظش : اُزز٤٣َ ٝاُز٤ٌَٔ :  ٔٔ))

 . ٙٙ/٣ُٕ٘ظش : هٞاػذ أُطبسؽخ ك٢ اُ٘ؾٞ :  ٕٔ))

,  ٖٔ٘/ٔ, ٝؽشػ اُزغ٤َٜ :  5ٓٗ/ٔ, ٝأُوزقذ ك٢ ؽشػ ا٣٩نبػ :  8ٕٔ–٣ٕ8ُٓ٘ظش : أُغبئَ اُؾِج٤بد :  ٖٔ))

 . 59ٔ/ٗٝاُزز٤٣َ ٝاُز٤ٌَٔ : 

 . 8ٔٔ–88ٔ/٣ُٔ٘ظش : اُخقبئـ :  ٗٔ))

 . 58ٔ/٣ُٗ٘ظش : اُزز٤٣َ ٝاُز٤ٌَٔ : ٘ٔ) )

 .  59ٔ/٤َٗ ٝاُز٤ٌَٔ : , ٝاُزز٣ 55ٖ/ٕ:  , رؼ : رش٢ً ثٖ عٜٞ ثٖ ٗضاٍ اُؼزج٢  ٣ُ٘ظش : ؽشػ أُوذٓخ اُغض٤ُٝخ اٌُج٤ش ٙٔ))

 . 58ٔ/٣ُٗ٘ظش : اُزز٤٣َ ٝاُز٤ٌَٔ :  5ٔ))
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َّإليوَّبعضيـَّالجكازكا َّ:َّ"َّليسَّلصاحبَّالكتابَّفيََّّ(ٔ)ختمؼَّالنقؿَّعفَّسيبكيوَّ,َّفنسبى ,َّكبعضيـَّقاؿى
"َّ ََّّ.َّ(ٕ)فيَّذىلؾَّنصٌّ

َّمفَّأجازَّتقديموَّعميياَّبشيئيفَّ:َّأحدىماَّأن وَّيجكزَّتقديـَّخبرىاَّعمىَّاسمياَّببلَّخبلؼَّ,َّ كقدَّاستدؿ 
َّيجكزَّتقديـَّالخبرَّعمىَّعامموَّ,َّكلـَّيكجدَّخبرىاَّمتقدمانَّعمىَّاسمياَّكىكَّغيرَّظرَّ َّحيثي ؼَّكالَّمجركرَّإال 

َّيجكزَّ َّحيثي َّالخبرَّعمىَّ)ليس(َّ,َّكالَّيتقد ـَّعمىَّالناسخَّمعمكؿَّمعمكلوَّإال  َّمعمكؿي ـى كالثانيَّىذهَّاآليةَّإذَّقيدٍّ
َّ.َّ(ٖ)تقديـَّمعمكؿَّالناسخَّعميو

َّالظرؼَّييتكس ع َّىذهَّالقاعدةَّمنخرمةفيَّغَّفيوَّماَّالَّييتكس عَّكقدَّريد َّعمىَّمىٍفَّأجازَّذلؾَّ:َّبأف  ؛َّيرهَّ,َّكأىف 
َّكالَّيتقدـَّالعامؿَّفيياَّلكركد َوَأمَّا   َيِتيَم َفََّل تَػْقَهرْ فََأمَّا النحكَّقكلوَّتعالىَّ:ََّّ,َّمكاضعَّيتقد ـَّفيياَّالمعمكؿي

َهرْ  السَّاِئَل َفََّل تَػنػْ
ـى(َّمنصكبَّبػ)تقير(َّ,َّك)السائؿ(َّمنصكبَّبػ)تنير(َّ,َّكقدَّتقد مايفػ)الَّ(ٗ) عمىَّالعامًؿََّّتي

َّ,َّكالَّيجكزَّتقدٍّـَّ َّ,َّفتقد ـَّىناَّمعمكؿَّالمجزكـَّعمىَّالجاـز َّالفعؿَّالَّيميَّأم ا فييماَّمعَّامتناعَّذلؾَّ؛َّألف 
َّ.َّ(٘)المجزكـَّعمىَّالجاـز

َّيأتييـ(َّفعبلنَّ َّعميوَّالكبلـَّقبموَّ؛َّأمَّ:َّالَّييصرؼَّعنيـََّّانَّمحذكفَّكيجكزَّأٍفَّيككفَّالعامؿَّفيَّ)يكـى دؿ 
َّيأتييـ َّيكـى (َّمبتدأَّبيًنيَّإلضافتوَّإلىَّالجممةَّ(ٙ)العذابي ,َّكيجكزَّأفَّيككفَّ)يكـى

(ٚ).َّ
َّتقديـَّخبرَّ)ليس(َّعميياَّكحجةَّم َّفعؿَّجامدَّالَّيتصرؼَّفيَّنفسوَّ,َّففَّمنعى َّأن يا ؼَّفيَّالَّيتصرٌَّما

َّالعامؿَّغيرَّالمتصرؼَّأضعؼَّمفَّالمتصرؼَّفبلََّّ(ٛ)ـَّمعمكلوَّعميوَّيتقدٌَّمعمكلوَّال ,َّكىكَّالصحيحَّ؛َّألف 
َّمعمكؿَّالحرؼَّالَّيتقد ـََّّيعمؿَّعمموَّ,َّكمف َّ)ليس(َّحرؼَّفبلَّيجكزَّأٍفَّيتقد ـَّمعمكلوَّعميوَّ؛َّألف  يرلَّأف 

َّمفَّالمكاضًعَّلضعفو يماَّالَّيجكزَّتقديـَّمعمكلياَّعميياَّ,َّكالصحيحَّأن ياَّفعؿَّ,َّففيَّكميَّ(ٜ)عميوَّفيَّمكضعو
َّ؛َّألغيرَّمتصرٍَّّ َّفػ)ليس(ََّّأضعؼَّمنيا َّيتصر ؼَّ)كاف(َّ, َّمتصرٌَّؼَّفبلَّيتصر ؼَّفيَّعمموَّكما فةَّفيَّن يا

َّؼَّفيَّعمموَّ.نفسياَّفييَّعامؿَّقكمَّيتصرٌَّ

                                                 

 . ٖٔ٘/ٔ, ٝؽشػ اُزغ٤َٜ :  88ٔ/٣ُٔ٘ظش : اُخقبئـ :  ٔ))

 . 55ٖ/ٕ, ٝؽشػ أُوذٓخ اُغض٤ُٝخ اٌُج٤ش :  9ٓٗ/ٔأُوزقذ ك٢ ؽشػ ا٣٩نبػ :  ٕ))

 . 8ٓٔ–59ٔ/ٗ, ٝاُزز٤٣َ ٝاُز٤ٌَٔ :  8ٕٔ–٣ٕ8ُٓ٘ظش : أُغبئَ اُؾِج٤بد :  ٖ))

 . ٓٔ-9عٞسح اُنؾ٠  ٗ))

 . ٘ٔ–ٗٔ/ٕٔ, ٝسٝػ أُؼب٢ٗ :  ٖٗٗ/ٓٔ, ٝاُِجبة ك٢ ػِّٞ اٌُزبة :  9ٖٕ/٣ُٙ٘ظش : اُذس أُقٕٞ :  ٘))

, ٝسٝػ أُؼب٢ٗ :  ٖٗٗ/ٓٔ, ٝاُِجبة ك٢ ػِّٞ اٌُزبة :  9ٖٕ/ٙ, ٝاُذس أُقٕٞ :  9ٓٙ/٣ُٕ٘ظش : اُزج٤بٕ ُِؼٌجش١ :  ٙ))

ٕٔ/ٔٗ–ٔ٘ . 

 . ٘ٔ/ٕٔسٝػ أُؼب٢ٗ :  ٣ُ٘ظش : 5))

 . 8ٓٔ/ٗ, ٝاُزز٤٣َ ٝاُز٤ٌَٔ :  ٖٔ٘/ٔ, ٝؽشػ اُزغ٤َٜ :  8ٕٕ/٣ُٕ٘ظش : ا٧فٍٞ ك٢ اُ٘ؾٞ :  8))

 . 8ٓٔ/٣ُٗ٘ظش : اُزز٤٣َ ٝاُز٤ٌَٔ :  9))
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حيفَّيجكزَّأٍفَّيتقد ـَّمعمكؿََّّـَّمعمكلياَّعميياَّعمىلعدـَّتصرفياَّفبلَّيتقدٌَّ؛َّفػ)ليس(َّأضعؼَّمفَّ)كاف(َّ
َّ,َّكالَّيجكزَّتقديـَّخبرَّ)ما( َّعمىَّاسميا َّفيجكزَّتقديـَّخبرىا ,َّ َّ,َّكىيَّأقكلَّمفَّ)ما( َّعمييا عمىََّّ)كاف(

َّ.َّ(ٔ)ثنيفبيفَّاالاسمياَّفييَّمنزلةَّكسطَّ
َّجكازَّتقدٌَّ َّبوَّالبصريكفَّمفَّأف  يرَّفيذهَّالقاعدةَّغَّ,َّـَّالعامؿـَّالمعمكؿَّيؤذفَّبتقدٌَّفاآليةَّالَّتصمحَّلماَّاستدؿ 

َّالمفسركَّ َّبًو َّاستدؿ  َّلما َّكََّّفىَّمطردة َّالضحىَّ, َّفيَّالنحكَّمفَّسكرة َّغيرَّمطرد َّعمييا َّخبرَّ)ليس( َّتقديـ أف 
َّعميوَّشيءَّغيرَّظاىرَّىذهَّالعربي َّلـَّنجدَّمثمماَّذكرََّّيةَّ,َّكقكؿَّالشاعرَّ,اآلَّكالَّيدؿُّ أبكَّحي افَّ,َّكنحفي

َّىذيفَّالشاىديفَّ,َّمعَّالعمـَّأننيَّلـَّأجدَّلمشاىدَّذ َّأبيَّحي َّغيرى أغمبَّكَّافَّ.َّكرانَّفيَّكتبَّالنحكَّأكَّغيرىاَّقبؿى
" َّبمصنكعو ركراتَّكلعم ويَّجاءَّلمضركرةَّكاستقامةَّالكزفَّأكَّالقافيةَّك"َّالضَّ,َّ(ٕ)الظفَّأن ويَّمصنكعَّك"َّالَّييحتجُّ

ََّّفبلَّيككفَّ(ٖ)"َّتبيحَّالمحظكرات َّشاىدان َّ؛ىذا َّلضركرةََّّعمىَّجكازَّتقديـَّخبرَّ)ليس(َّعمييا َّجاءى َّما "َّ ألف 
َّكَّ( ٗ)شعرَّ,َّأكَّقافيةَّ,َّأكَّإقامةَّكزفَّفبلَّحجةَّفيوَّ" لكَّكانتَّىذهَّالقاعدةَّمطردةَّلكافَّلياَّشكاىدَّكثيرةَّتنصُّ

َّىذاَّالبيتَّالَّيعرؼَّقائموَّ,َّكمفَّ َّعميياَّ,َّفضبلنَّعمىَّأف  َّماَّالَّييٍعرؼَّتنصُّ قكاعدىـَّالتيَّاستدلكاَّبياَّ,َّأف 
 ىذاَّفالراجحَّىناَّىكَّقكؿَّالمبردَّكالككفييفَّكمفَّسارَّبركبًيـَّ.ََّّ,َّكبحسب( ٘)قائموَّالَّييحتجَّبوًَّ

 اؾـعــاؿـــــل أصـــؾه أن قمؼـــــــّدم عؾــــى ادلعؿــــــول -ٕٔ

َّ َّأبيَّحي افَّعمى َّفيَّكبلـ َّالتكجييية َّالقاعدة َّتعالىكردتَّىذه وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم ُأمًَّة َوَسطًا َّ:َّقكلو
َلَة الَِّتي ُكْنَت َعلَ  َها ِإَلَّ لِنَػْعَلَم َمْن يَػتَِّبُع لَِتُكونُوا ُشَهَداَء َعَلى النَّاِس َوَيُكوَف الرَُّسوُؿ َعَلْيُكْم َشِهيًدا َوَما َجَعْلَنا اْلِقبػْ يػْ

َقِلُب َعَلى َعِقبَػْيِو  َوِإْف َكاَنْت َلَكِبيَرًة ِإَلَّ َعَلى الَِّذيَن َىَدى اللَُّو َوَما َكاَف اللَُّو لُِيِضيَع ِإيَماَنُكْم ِإفَّ الرَُّسوَؿ ِممَّْن يَػنػْ
اللََّو بِالنَّاِس َلَرُءوٌؼ رَِحيمٌ 

(ٙ)
 

َّاآليةَّذكرَّأبك ََّّحي افَّفيَّكبلموَّعمىَّىذه , أك الـ (ٚ)الالـ في قكلو : )لتككنكا( ىي , الـ كيأف 
لجعميـ خياران , أك عدكالن ظاىران . جيء بكممة عمى,  ف يرل ذلؾ , فمجيء ما بعدىا سببند مالصيركرة ع

كتأخر حرؼ الجر في قكلو : )عمى الناس( , عما يتعمؽ بًو . جاء ذلؾ عمى األصؿ , إذ العامؿ أصمو 
ـٍ شىًييدنا( فتقٌدمو مف تعالى أف يتقد ـ عمى المعمكًؿ . كأما في قكلو  مىٍيكي اب االتساع في الكالـ ب: )عى

شييدان( تماـ : )عميكـ( , فكاف قكلو : ) شييدان أشبو بالفكاصؿ كالمقاطع مف قكلو كألف  لمفصاحة ؛ 
ألف  الغرض فيو  الن ؛أك   (عمى)مف أف تقديـ  كمقطعيا دكف عميكـ . كما ذىب إليو الزمخشرمالجممة 

                                                 

 . ٙٙ/ٕ, ٝهٞاػذ أُطبسؽخ ك٢ اُ٘ؾٞ :  9ٓٗ–8ٓٗ/٣ُٔ٘ظش : أُوزقذ ك٢ ؽشػ ا٣٩نبػ :  ٔ))

 . ٕ٘:  اسروبء اُغ٤بدح ٕ))

 . ٕ٘ٗٓؼغْ أُ٘ب٢ٛ اُِلظ٤خ : ثٌش ثٖ ػجذ هللا أثٞ ص٣ذ :  ٖ))

 . 98ٗ/9ٓا٩ٗقبف : ّ ٗ))

 . ٣ُٔ٘٘٘ظش : أعشاس اُؼشث٤خ :  ٘))

 . ٖٗٔعٞسح اُجوشح : ٙ) )

,  ٖٓٔ/ٔ, ٝٓغٔغ اُج٤بٕ :  ٙ/ٕ, ٝاُزج٤بٕ ُِطٞع٢ :  9ٙ, ٝئػشاة اُوشإٓ :  9ٕٔ/٣ُٔ٘ظش : ٓؼب٢ٗ اُوشإٓ ٝئػشاثٚ :  5))

 . ٖ٘ٗ/ٕٝاُغبٓغ ٧ؽٌبّ اُوشإٓ : 
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, فيك مبني  (ٔ)ـ بككف الرسكؿ شييدان عميًيـإثبات شيادتيـ عمى األمـ , كتأخير )عمى( ؛ الختصاصي
عمى مذىبو مف أف  تقديـ المفعكؿ كالمجركر يدؿ عمى االختصاص . كقد ذكرنا بطالف ذلؾ فيما تقدـ , 

 .(ٕ)أف ذلؾ دعكل ال يقـك عمييا برىافك 

َّيمكميَّأكَّالـَّالصيركرةَّ,َّكعمىَّالقكليف)لتككنكا(َّىيَّالـَّالتعميؿَّ,ََّّمفَّقكلوَّتعالىَّ:َّبلـال اَّىيَّحرؼي
َّ؛َّلتستقيـَّقكاعدىـَّ جرَّ,َّتدخؿَّعمىَّاألسماًءَّفتجرىاَّ,َّكالظاىرَّىناَّأن ياَّدخمتَّعمىَّالفعًؿَّفيقدرَّالنحكيكفى

َّم َّعممتَّالنصبَّفيَّفيَّالعمؿَّالنحكمَّكحديثيـَّعمىَّاختصاصَّالعامؿَّفيَّالمعمكؿَّ)أىٍف( َّبعدىا ضمرة
 كـ(َّمجركرَّبالبلـَّ.,َّك)أىٍف(َّىذهَّكماَّدخمتَّعميوَّفيَّتأكيؿَّمصدرَّتقديرهَّ)ككنَّالفعؿ

َّأبيَّحي افَّكَّ َّاألصؿَّفيَّالعامؿَّأٍفَّيتقد ـَّإقكؿي َّعم اَّيتعم ؽَّبًوَّكىكَّ)شيداء(َّ؛َّألف  َّالجرَّتأخرى َّحرؼى ف 
ةَّالتيَّاستٍنبطكىاَّمفَّالكبلـَّتكجيييعمىَّالمعمكؿَّ,َّفبلَّإشكاؿَّفيوَّ؛َّألن ويَّجاءَّعمىَّاألصًؿَّمفَّالقكاعدَّال

َّالعربيَّالفصيحَّ.َّ
(َّعم اَّيتعم ؽَّبًوَّكىكَّ)شىًيٍيدان(َّ,ََّّ(عمى)الجرََّّفَّأٍفَّيككفَّتقٌدـَّحرؼارَّأبكَّحي اكاخت ـٍ مىٍيكي مفَّقكلوَّ:َّ)عى

.َّ) ـٍ مىٍيكي َّ)شىًيٍيدان(َّتماـَّالجممةَّ,َّكمقطعياَّدكفَّ)عى َّ؛َّألف  َّأن ويَّمفَّبابَّاالتساعَّفيَّالكبلـً
َّقكلويَّمفَّبابَّاالتساعَّ,َّالَّإشكاؿَّفيوَّكََّّ َّض؛ َّالجرَّكالظرؼَّمعمكؿه َّحرؼى َّفيعمؿَّفيوألف  ,َّ َّعيؼه

ٍفَّتقد ـَّعميوَّ, ٍفَّكافَّعامبلنََّّالعامؿَّكا  ٍفَّتأخرَّالعامؿَّفيوَّعميوَّ؛َّألن ويَّضعيفانَّ,َّفيجكزَّأفَّيعمؿَّفيوَّكا ََّّكا 
َّ,َّبؿَّمفَّأضعؼَّالمعمكالتَّ؛َّبحسبافَّىذامعمكؿهَّضعي َّماَّالَّيتكسعكنَّؼه َّفيَّغيرهَّ.َّويتكسعىَّفيوَّالنحكيكفى

َّتسٌكيغ َّالجكأما َّتماـ َّ)شىًيٍيدان( َّبأف  (و ـٍ مىٍيكي َّ)عى َّدكف َّكمقطعيا ,َّ َّنظرهََّّممة ََّّفيو َّيككفى َّأٍف َّيجكز َّألن و ؛
(َّتماـَّالجممةَّأيضانَّ ـٍ مىٍيكي َّ.َّ)عى

َّأبكَّحي افَّعمىَّالزمخشرمَّمذىبوَّمفَّأفَّتقدٌَّ َّن وصاصَّ,َّمفَّقكلوَّ:َّإـَّالمعمكؿَّييشعرَّباالختكقدَّرد 
َّحرؼ َّالغرضَّمنوَّإَّأخرى قد ـَّحرؼَّالجرَّعمىَّالعامؿَّفيوَّفيَّثباتَّشيادتيـَّعمىَّاأليمـَّ,َّكَّالجرَّأكالنَّ؛َّألف 

َّالغرضَّمنوَّىكَّاختصاصيـَّمفَّبيفَّاأليمـَّبككفَّالرسكؿَّشييدانَّعميًيـَّ.َّكىذاَّالذمَّذىبَّإليوَّ الثانيَّ؛َّألف 
َّ َّأكَّائطرََّّلحدإالزمخشرمَّىكَّالصكابَّ؛َّألف  َّبالشيءَّ, َّبالشيءَّعندَّؽَّقصرَّالشيء اختصاصَّالشيء

َّىكَّاالختصاصَّبتقديـَّماَّحقوَّالت,َّالببلغييفَّ (َّعمىَّالشيادًةَّ,َّيككفَّالمعنىَّأن ييـٍ ـٍ مىٍيكي أخيرَّ.َّفعندماَّقد ـَّ)عى
َّبككفَّالرس ذَّكؿَّيككفَّعميًيـمخصكصكفى َّكا  ,َّ َّ)َّاشييدان :َّ َـٍّقمنا مىٍيكي َّعى َّشىًييدنا َّالر سيكؿي يىكيكفى َّفالمعنىَّأن ويَّكى )

ََّّكاحدانَّفييماَّ.َّالمعنىَّليسـَّ,َّكَّشييدانَّعميًيـَّكعمىَّغيرىَّيككف

                                                 

 . ٖٔٔ/ٗ, ٝٓلبر٤ؼ اُـ٤ت :  9ٖٖ/٣ُٔ٘ظش : اٌُؾبف :  ٔ))
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 صاص يف انؼمم :انيًا : االخرش

ََََََّّّّّّ َّكأيسسَّمتماسالنحكَّالعربيَّبيًنيى ,َّ َّمحكمةو َّالعامؿَّكعمىَّقكاعدى َّكنظرية ,َّ َّبعضان يا َّبعضي ىيَّةَّيشدُّ
َّتعمؿَّبشرًطَّأٍفَّتككفَّمختصةَّبالشيءَّالذمَّتعمؿََّّعمادهيَّ,َّكالعكامؿَّنكعافَّلفظية معنكيةَّ,َّكىذهَّالعكامؿي

َّاالختصاصَّفيَّالعكامؿ َّانتفاء َّالعمؿَّعند َّكيبطؿ ,َّ َّ,ََّّفيو َّغيرَّعاممة َّعكامؿَّمختصة َّكثمة ,َّ النحكية
ذهَّالعكامؿَّالمختصةَّالَّتعمؿَّ,َّككذلؾَّعكامؿَّغيرَّمختصةَّعاممةَّ,َّفيذاَّبفعؿَّعم ةَّطارئةَّجعمتَّمفَّى

َّاألصؿَّفيَّالمختصةَّالعمؿَّ,َّكغيرَّالمختصةَّاإلىماؿَّ,َّكعميوَّبَّمختصةَّتعمؿالغيرَّكَّ خبلؼَّأصمياَّ؛َّألف 
َّغ َّأك ,َّ َّالَّيعمؿ َّمختصان َّكجدنا َّما َّفنبحثَّعإذا ,َّ َّمختصَّعامبلن َّالمكجبير َّالمسٌكغ َّاألك ؿََّّف إلىماؿ

عماؿَّالثانيَّ. َّكا 

َّالنحكيةَّجميعيا َّالعكامًؿ َّ,َّفغيرَّالمختصَّالَّيككََّّ(ٔ)كاالختصاصَّشرطَّفيَّعمؿَّىذه فَّعامبلنَّ,َّإال 
َّب َّيعمؿ َّيجعمو َّمسٌكغ َّكجكد َّاالختعند َّالعمؿ َّشرط َّمف "َّ َّألف  َّ؛ َّإبطالوََّّصاصخبلؼَّأصمو َّشرط كمف

َّ"َّاالشتراؾَّيدفعَّاإلعماؿَّ" (ٕ)االشتراؾَّ" ,َّفماَّيدخؿَّعمىَّاالسـَّكالفعؿَّالَّيككفَّعامبلنَّالشتراكيماَّ (ٖ)؛َّألف 
َّفيوَّ.

َّيقكؿَّ ,َّ َّعاممة َّدائمان َّفيي َّاألسماء َّفي َّبالعمؿ َّالمختصة َّاألفعاؿ َّىي ,َّ َّالمختصة َّالعكامؿ كىذه
َّ َّأثرَّاالختصاًصَّكما َّليظير َّ؛ َّلمعمًؿ َّكافَّاالختصاصَّمكجيان َّإن ما "َّ َّاختصَّالسيكطيَّ: َّالفعؿَّلما أف 

َّ,َّكافَّعامبلنَّ َّاالختصاصَّمكجبهََّّباالسـً  .( ٗ)لمعمًؿَّ"َّفيوَّفعرفناَّأف 

َّبالعمًؿَّباألسماًءَّ,َّكالعاممةَّعمؿَّ كاألسماءَّالعاممةَّتككفَّمختصةَّأيضانَّ,َّفالعاممةَّعمؿَّالفعؿَّتختصي
فَّكافَّ"َّالحرؼَّتختصَّبالعمؿَّفيَّاالسـَّ,َّأكَّالفعؿَّ,َّبحسبَّالحرؼَّالذمَّتيٍحمىؿَّعميوَّفيَّالعم ؿَّ,َّكا 

"َّ َّتعمؿ َّال َّأف َّاألسماًء َّفي َّيقكؿََّّ(٘)األصؿ ,َّ َّالمختصة َّكالحركؼ َّلؤلفعاًؿ َّاألصًؿ َّفي َّالعمؿ َّألف  ؛
َّيعمؿيالسيكط َّال َّاالسـى َّأف  َّكاعمـ "َّ َّاألفعاًؿََّّ: َّمف َّالمعرضَّلمعكامؿ َّىك َّبؿ َّالحرًؼ َّفي َّكال َّالفعًؿ في

َّفيَّاألفعاًؿَّفرعهَّفَّ(ٙ)كالحركًؼَّ" َّ"َّأصؿه َّالعمؿى مفَّاألسماًءَّكالحركًؼََّّسماًءَّكالحركًؼَّ,َّفماَّكًجديَّاأل؛َّألف 
حممياَّعمىَّاألفعاًؿَّفيَّالعمًؿَّفالمسكٌغََّّفيَّعمؿَّاألسماًءَّ,ََّّ(ٚ)عامبلنَّفينبغيَّأٍفَّييسأؿَّعفَّالمكجبَّلعمموَّ"

                                                 

 . ٖ٘/٣ُٕ٘ظش : اُِجبة ك٢ ػَِ اُج٘بء ٝا٩ػشاة :  ٔ))
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ىذاَّفاألسماءَّالعاممةَّعمؿَّأفعالياَّىذهَّالًعم ةَّمكجكدةهَّفيياَّكىيًََّّؿَّمختصةَّبالعمًؿَّفيَّاألسماًءَّبحسبكاألفعا
َّفيَّاألسماًءَّأيضانَّ.اال َّختصاصَّبالعمًؿَّفيَّاألسماًءَّفييَّتعمؿي

أماَّاألسماءَّالعاممةَّعمؿَّالحرؼَّفاالختصاصَّمكجكدهَّفيياَّ,َّفيذهَّاألسماءَّالعاممةَّعمؿَّالحرؼَّتككفَّ
َّباألصالًةَّالمختصَّمفَّالحركؼَّ,َّأماَّغيرَّالمختصَّفبلَّيعمؿَّ محمكلةَّعميوَّفيَّالعمًؿَّ,َّكىكَّحرؼَّعامؿه

َّأكَّالفعًؿَّكىذهَّاألسماءَّىيَّ:ََّّباألصالًةَّ.َّفالحرؼ َّبالعمًؿَّفيَّاالسـً العامؿَّالمحمكؿَّعميوَّاالسـَّمختصه
:َّغبلـيََّّنحكَّ,َّالجارةَّفيَّاإلضافًةَّلتضمنياَّمعنىَّحرؼَّالجرَّ)البلـ(َّكتيسمىَّإضافةَّالممؾَّأكَّاالستحقاؽ

َّالدابًةَّ,َّأكَّ)مف(َّ َّعمركَّ,َّكسرجي َّ,َّكمسجدي َّ,َّكبابيَّ,َّزيدو َّخزو َّ,َّكثكبي َّفضةو :َّخاتـي َّكالمرادَّبيذهََّّنحكى ساجو
,َّفتككفَّمختصةَّبالعمؿَّفيَّاألسماءَّمثؿَّاختصاصَّحرؼَّالجرَّالذمََّّ(ٔ)اإلضافةَّتبييفَّجنسَّالمضاؼ

ًممتَّعميوَّفيَّعممياَّ,َّكالجازمةَّكىيَّأسماءَّالشرطَّالجازمةَّلتضمنياَّمعنىَّ)إٍف(َّالشرطيةَّالجازمةَّفبلَّ حي
َّبتضمفَّمعناىا َّإال  َّاالسـ َّبالعمؿَّفيَّ(ٕ)يجـز َّكتككفَّمختصة َّمختصََّّ, َّكافَّحرؼَّالجـز األفعاؿَّمثمما

َّبالعمؿَّفيَّاألفعاًؿَّ.َّ

مؿَّىكَّامؿَّكالميمؿَّ,َّفالعاعال:َّىَّقسميفَّمعَّىيكَّياَّ,َّصَّكذلؾَّشرطَّفيَّعممأم اَّالحركؼَّفاالختصا
َّأٍفَّتككفَّعاممةَّ"ك"َّالحركؼَّمت,ََّّ(ٖ)المختصَّكالميمؿَّىكَّغيرَّالمختص "َّفإذفَّ(ٗ)ىَّكانتَّمختصةَّكجبى

َّفيفإذف َّأصالة َّلمحركؼَّالمختصة َّتعمؿَّالَّ" َّكانتَّإن ما َّمفَّحيثي َّالذمَّتعمؿَّالعمًؿ َّبالقبيًؿ ختصاصيا
يقكؿَّسيبكيوَّفيَّاختصاصَّالحركؼَّ:َّ"َّإفَّماَّعمؿَّفيَّاألسماءَّلـَّيعمؿَّفيَّىذهَّاألفعاؿَّعمىَّحدٍَّّ,َّ(٘)"فيو

َّماَّيعمؿَّفيَّاألفعاؿَّفينصبياَّأكَّيجزمياَّالَّيعمؿَّفيَّاألسماًءَّ" كمماَّ,ََّّ(ٙ)حدٍَّّعمموَّفيَّاألسماًءَّ,َّكماَّأف 
َّ"َّمفَّشرطَّالعمؿَّاالختصاصلوَّالنحكيكفَّ:َّقا َّ"َّالحرؼَّ( ٚ)كمفَّشرطَّإبطالوَّاالشتراؾَّ"َّإف  ,َّكىذاَّيعنيَّأف 

َّإذاَّكافَّمختصانَّ" َّلبطؿََّّكبحسبَّىذاَّ(ٛ)الحرؼَّالَّيعمؿَّإال  ال  َّ"َّعكامؿَّاألسماًءَّالَّتعمؿَّفيَّاألفعاًؿَّكا  فإف 
َّمفَّشرطَّكالعكسَّكذلؾَّ.َّيقكؿَّابفَّالخش ابَّفَّ(ٜ)االختصاصَّالمكجبَّلمعمؿَّ" يَّاالختصاصَّ:َّ"َّاعمـَّأف 

َّبأ َّبأحدىماَّعمؿَّفيوَّ,َّكغيرَّالعكامؿَّىيَّحدَّالقبيميفَّاالسـَّأكَّالفعؿَّفإفَّاالعمؿَّأٍفَّيختص  َّالحرؼي ختص 
َّفيَّكاحدَّمنيماَّ؛َّألن وَّليسَّبأٍفَّيعمؿىَّ َّاشترؾَّاالسـَّكالفعؿَّفيَّدخكلًوَّعمييماَّ,َّفبلَّيعمؿَّحينئذو َّحرؼو كؿُّ

                                                 

ُٔشرغَ :  ٔ))  . ٔٙٔ-٣ُٔٙٓ٘ظش : اُ

 . ٣ٕٙ9ُ٘ظش : أُشرغَ :  ٕ))
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َّعامؿَّ"َّفيَّذاَّبأحؽ َّمفَّأٍفَّيعمؿىَّ فيَّذاَّ,َّفكافَّغيرى
ذاَّكافََّّ(ٔ) َّبمدخكلوَّعمؿَّفيوَّ,َّكا  ,َّفالعامؿَّإذاَّاختص 

َّحدىماَّأحؽَّمفَّاآلخرَّفيَّالعمؿَّفيوَّ.أكافَّمشتركانَّلـَّيعمؿَّفيماَّاشترؾَّفيوَّ؛َّألن ويَّليسَّ

َّ,َّكىذاَّؿَّبًوَّعمٌََّّانَّاالختصاصَّكجيَّاصَّتيطمبَّكييسأؿَّعنياَّ.َّفإفَّكجدًعم ةَّاالختصك"َّ َّفبلَّيمـز ال  كا 
َّأفَّيؤتىَّبًوَّعمىَّحسبَّماَّتقدـَّ"َّكجدمماَّ َّابفَّأبيَّالربيعَّ)تَّ(ٕ)لوَّكجوَّفيمـز فيَّشرحََّّ(ٖ)ق(ٖٖٔ,َّكيقكؿي

َّإذاَّكا:َّ"َّاَّق(ُُٗ)تَّفيماَّنقموَّعنوَّالسيكطيَّشرحَّاإليضاح َّالحركؼى َّأكَّعمـَّأف  فَّلياَّاختصاصَّباالسـً
َّبًوَّ.َّفإٍفَّلـَّيكفَّلياَّاختصاصَّفالقياسبالفعؿَّ َّفيماَّتختصى ََّّ,َّفالقياسَّأٍفَّتعمؿى أفَّالَّتعمؿَّ,َّفمت ىَّكىجدتى

َّأٍفَّتسأؿَّعفَّالًعم ةَّفيَّذلؾَّ,َّفإٍفَّلـَّتجدَّفيككفَّذلؾَّ مختصانَّالَّيعمؿَّ,َّأكَّغيرَّمختصَّيعمؿَّ,َّفسبيمؾى
"َّأٍفََّّ,َّكعدـَّعمؿَّالمختصَّيككفَّلمسٌكغَّىكَّ.َّفعمؿَّغيرَّالمختصَّيككفَّلمسٌكغَّ(ٗ)خارجانَّعفَّالقياسَّ"

َّبًوَّاتصاالنَّشديدانَّ,َّحت َّيتصؿَّبماَّا وَّفيوَّ,َّإذًَّوَّمنزلةَّالجزءَّمنوَّ,َّفيبطؿَّعممىَّيتنزؿَّلشدةَّاتصالوَّبختص 
ن ماَّعامميياَّغيرىاَّ" َّالكممًةَّالَّيعمؿَّفيياَّ,َّكا  َّالجزءيَّمفى .َّكىذهَّالحركؼَّالمختصةَّغيرَّالعاممةَّىيَّ( ٘)كافى

َّ.َّكينقؿَّالسيكطيَّعفَّالنيميَّ َّ,َّكقدَّكالسيفَّكسكؼَّفيَّالفعًؿ َّالتعريؼَّفيَّاالسـً َّيقكؿَّفيوَّالـي َّ:َّ"نصان
َّمخصٌَّ َّيكف َّكلـ ,َّ َّبًو َّيختص  َّفيما َّيعمؿي َّالحرؼي :َّ َّيقاؿ َّأٍف َّالحؽ َّلوي َّك)قد(صان ,َّ َّالتعريؼ ,ََّّكػ)الـ(

َّكالكَّك)السيف( َّكالكصؼَّلوَّ, َّالمخٌصٌصَّلمشيًء َّ؛َّألف  صؼَّالَّيعمؿَّفيَّالمكصكؼَّ,َّكىذاَّ,َّك)سكؼ(
َّلىَّمفَّقكليـَّ:َّكلـَّيتأكَّ الفعؿَّالمضارعَّ,َّكىيَّبمنزلةَّأٍفَّالمصدريةَّتعمؿَّفيَّن زؿَّمنزلةَّالجزءَّمنوَّ؛َّألف 

َّ.ََّّ(ٙ)الجزءَّمنوَّ؛َّألن ياَّمكصكلةَّ"

َّكَّ َّكحركؼَّالجـز ,َّ َّالجٌر َّفتعمؿَّفييا ,َّ َّعمىَّاألسماًء َّبالدخكًؿ َّمختصةه َّألن يا َّ؛ َّعاممةه حركؼَّالجرٍّ
َّكذلؾَّمختصةهَّبالدخكًؿَّعمىَّاألفعاًؿَّ,َّفمذلؾَّىيَّعاممةهَّفيياَّ.

َّعمىَّاألفعكحركؼَّالعطؼَّغيرَّعاممةَّ؛َّألن ياَّغيرَّمختصةَّف َّفيياييَّتدخؿي َّ؛اًؿَّكاألسماًءَّ,َّفبلَّتعمؿى
َّالعم َّاصػػػػػػػتصػػياَّالَّاخػألن ََّّرهَّ؛ػػرًّاَّكالَّغيػمؿَّجػأن ياَّلـَّتعبيشَّػابفَّيعَّرػ,َّكذك( ٚ)رعَّعمىَّاالختصاصَّػػؿَّفػألف 

َّاصػػػػػػػتصػػاخ
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,َّك)ال(ََّّ(ٕ)"ػػػركؼاؿَّكالحػػ"َّالَّتعمؿَّألن ياَّتباشرَّاألسماءَّكاألفع(َّإال َّ)ككذلؾَّأداةَّاالستثناءََّّ.َّ(ٔ)لياَّباألسماءًَّ
َّ,َّفكافََّّكجدناىاَّتعمؿَّكىيَّغيرَّمختصةَّفييَّمفَّالحركًؼَّالداخمةَّعمىَّاألسماًءَّكاألفعاًؿَّعمى َّسكاءو حدٍّ

َّمنياَّ؛َّألن ياَّغيرَّمختصةَّبأحدىماَّ,َّإال ََّّالسبيؿَّأال َّ أن ياَّعممتَّفيَّالنكراًتَّلمسٌكغَّعارضََّّتعمؿَّفيَّكاحدو
َّالمسٌكغَّىك َّ)أف ََّّكىذا َّكماَّمضارعتيا ) َّعمؿَّ)أف  َّكرفعتَّالثانيَّعمىَّحدٍّ ؿى َّفنصبتَّاألك  َّبالفعًؿ َّالمشبية )

َّفيياَّألمضارَّ؛َّأيعممتَّ)ما(َّفيَّلغةَّأىؿَّالحجازَّ َّاألصؿي َّ.(ٖ)لعدـَّاختصاصياَّ؛ََّّتعمؿال َّعتياَّ)ليس(َّككافى

َّظاىرةَّاالختصاًصَّفيَّالعمًؿَّالَّتخمكَّالدكتكرَّمحمدَّخيرَّالحمكانيَّبإليوَّىبَّإلىَّماَّيذَّميؿكن مفَّأف 
َّفالحركؼَّالعاممةَّىيَّالمختصةَّكغيرَّالمختصةَّالَّتعمؿ َّالعربية َّالمغة َّكىكَّرأمَّ( ٗ)داللةَّعمىَّمنطقية ,

.َّ َّإلىَّماَّكجيو َّبَّكالَّنميؿ َّباألدلةَّذىبَّالدكتكرَّحسفَّخميسَّالممخ َّاالختصاصَّغيرَّمحصنة َّفكرة أف 
َّنقموَّالنحاةيَّمفَّكاقعَّالمغةَّ,َّيذاَّرأمَّمردكدَّبم,َّف( ٘)كالبراىيفَّ,َّكىيَّبعيدةَّنسبيانَّعفَّكاقعَّالمغةَّالعربية ا

َّخبلؼَّماَّذكرَّ.ماَّىكَّبالذمَّيؤكدَّ

ََّّكبحسب َّباألسماًء َّالمختصة َّالحركؼ َّىي َّالعاممة َّالحركؼى َّأف  َّلنا َّيتضح َّتقد ـ َّ,ََّّكأما األفعاًؿ
ٍفَّاألصالًةَّكغيرَّالمختصةَّالَّتعمؿَّكا َّكالحركؼَّغيرَّالمختصةَّغيرَّعاممةَّ.َّفالمختصةَّىيَّالتيَّتعمؿَّب

كعمؿَّالحركؼَّالمختصةََّّـَّ.ماَّتقدٌَّانَّ,َّبؿَّيككفَّبالحمًؿَّعمىَّغيرىاَّبحسبافَّممياَّأصميعممٍتَّفبلَّيككفَّع
َّالحرؼَّيعمؿَّأنكاعََّّق(ْٕٗ)تَّماَّيقكؿَّالمرادمككفَّأصميانَّكغيرَّأصميَّبحسبَّي .َّاإلعرابَّاألربعة:َّ"َّإف 

َّ"َّكلكفَّعمموَّالجر َّيعمميما َّبطريؽَّاألصالةَّ,َّكعمموَّالرفعَّكالنصبَّلشبيوَّبما َّفيَّ(ٙ)كالجـز .َّ كَّيرلَّأف 
َّ.َّ(ٚ)أصؿَّعمؿَّالحرؼَّالمختصَّباالسـَّالجٌرَّ,َّكبالفعؿَّالجـز

َّفيماَّدخؿَّعميوَّرفعانَّ,َّأكَّنصبانَّ,َّأكَّ,َّعامؿَّ:َّفالحركؼَّ"َّقسمافََّّ كغيرَّعامؿَّ.َّفالعامؿَّىكَّماَّأثر 
َّ.ََّّكىذاَّرأمَّجميكرَّالنحكييفَّ(ٛ)العامؿَّبخبلفًوَّ,َّكيسمىَّالميمؿَّ"جرانَّ,َّأكَّجزمانَّ.َّكغيرَّ

َّكؿٍَّّفيوَّأَّمَّآخرَّيذكررأمسييميَّلكَّ َّأصؿى َّأٍفَّيككفَّعامبلنََّّف  فسبيمناََّّحرفانَّغيرَّعامؿوَََّّّ,َّفإذاَّكجدناحرؼو
َّ:َّفماَّباؿَّحركؼَّكثيرةَّالَّتعمؿَّ؟َّقمناَّ:َّالَّنجأٍفَّن َّ,َّفإفَّقيؿى َّعمىََّّدسأؿى َّحرفانَّدخؿى حرفانَّالَّيعمؿَّإال 
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َّ,َّكك َّأكَّنحكه َّاالبتداًء َّعمؿي َّ,َّكسبؽَّإلييا َّفيَّبعضو َّقدَّعمؿَّبعضيا َّلمعنىَّفيَّجممةو افَّالحرؼَّداخبلن
َّفاكتفىَّبالعامًؿَّالسابؽَّقبؿَّىذاَّالحرؼَّ َّمفردو َّ,َّالجممًةَّالَّلمعنىَّفيَّاسـو َّالحرؼى كىكَّاالبتداءَّكنحكهَّ,َّفإف 

َّمفردَّالَّيكقؼَّ َّلمعنىَّفيَّالجممًةَّكالَّيمكفَّالكقكؼَّعميوَّكالَّيتكىـَّانقطاعَّالجممةَّعنوَّ؛َّألن وَّحرؼه دخؿى
َّأث؛َّفيَّالجممًةَّعميوَّ,َّكلكَّتكىـَّذلؾَّفيوَّلعمؿَّ ؿَّيقكََّّ.َّ(ٔ)رهيَّفيوَّكتعمقوَّبياَّكدخكلوَّعميياليؤكدكاَّبظيكرًه

الدكتكرَّعبدَّالفتاحَّالخطيبَّ:َّ"َّكىكَّكبلـَّجيدَّفيَّبابوَّ,َّكتفسيرَّجديدَّلنظريةَّالحركؼَّالميممةَّفيَّالنحكَّ
َّكمياَّأصمياَّأٍفَّتككفَّعامَّ,َّكالفرؽَّبينوَّكبيفَّالنحكييفىََّّ(ٕ)العربي" َّالحركؼى َّأن ويَّيرلَّأف  ٍكفى َّيىري مةَّ,َّكالنحكيكفى

َّبعضياَّعامؿهَّكىكَّالمختصَّ,َّكبعضياَّاآلخرَّميمؿَّكىكَّغيرَّالمختص. َّأف  ٍكفى َّيىري

َّمف َّالنحكََّّرأمَّالسييميَّيرجحَّكجاىةَّكعمىَّالرغـ َّكأييفَّقكؿ َّأسمـ َّألن وي حفظَّكأجرلَّعمىَّالقكاعدَّ؛
َّالتيَّبيَّ َّفكاألصكؿَّالنحكية َّاالختصاصَّمكجكد َّعمىَّأف  َّفضبلن َّالعربيَّ. َّالنحك َّكيمٍّياَّالعكامؿَّينيَّعمييا

َّ َّالعامؿى كليسَّفيَّالحركؼَّفقطَّ.َّفاالختصاصَّشرطَّفيَّعمًؿَّالعامؿَّفعبلنَّكافَّأكَّحرفانَّأكَّأسمانَّ؛َّ"َّألف 
َّكالَّخبلؼَّفيَّىذاَّ.َّ(ٖ)إن ماَّكافَّعامبلنَّالختصاصوَّ,َّفإذاَّبطؿَّاالختصاصَّبطؿَّالعمؿَّ"

َّفكبحسبَّماَّأكضحناَّ ـَّشركطَّالعمؿَّفيَّالنحكَّأىَّيَّالمغةَّغيرَّمختصَّ,َّفاالختصاصالَّيكجدَّعامؿه
َّىناؾَّمفَّعامبلنََّّدَّاستقراءَّالمغةَّفإن ناَّالَّنجدالعربيَّ.َّكعن َّإٍفَّكافى دكفَّأفَّيككفَّمتصفانَّباالختصاًصَّإال 

َّفغ َّالمختصَّ, َّأدلَّإلىَّعمموَّطارئَّيؤدمَّإلىَّعمؿَّغير َّلمسٌكغَّطارئَّعميو َّبفعؿ َّالمختصَّيعمؿ ير
ََّّالمثاؿَّكالمسٌكغَّالذمَّأدلَّإلىَّعمؿَّ)ما(َّالحجازيةَّعمىَّسبيؿ عدـَّعمؿَّالمختصَّيككفَّبفعًؿَّ.َّكماَّأف 

َّأيضانَّ.َّمسٌكغَّطارئ

َّالَّكمف َّالمصادًر َّعمى َّنجداطبلعنا ََّّنحكية َّكافى َّالحركًؼ َّاالختصاًصَّفي َّعف َّالنحكييفى َّحديثى أف 
َّالسببَّىكَّأكسعَّكأكثرَّبكثيرَّمفَّحديثيـَّعميو َّالَّتعمؿَّفيَّاألفعاًؿَّ؛َّكلعؿ  َّاألفعاؿى َّفيَّاألسماًءَّ,ََّّأف  إال 

تككفَّمفَّعكامًؿَّاألفعاؿَّإذاَّكانٍتََّّسماءَّإذاَّكانٍتَّمختصةَّبياَّ,َّكأخرلتككفَّمفَّعكامًؿَّاألَّالحركؼَّمرةكَّ
َّيفارقياَّ َّال َّكاألفعاؿ ,َّ َّغيرىا َّمف َّأىـ َّفييا َّاالختصاص َّإيضاح َّكاف َّفميذا ,َّ َّفييا َّبالعمؿ مختصة

َّاالختصاصَّمطمقانَّ.َّ

َّ َّباألصالة َّتعمؿ َّال َّفإن يا َّاألسماء َّكَّأما َّمحمكلة َّتككف ن ما َّفا  َّالعمًؿ َّفي َّغيرىا َّعمى َّىذا لـَّبحسباف
َّفيَّاألفعاًؿَّ,َّكالحركؼَّالمختصةَّ,َّأماَّفيَّ َّأصؿه َّالعمؿى يتطرقكاَّإليياَّفيَّحديًثًيـَّعفَّاالختصاًصَّ؛َّألف 

َّخبلؼَّأصمياَّ.باألسماءَّفيكَّ
                                                 

 . ٓٙ–٣٘9ُ٘ظش : ٗزبئظ اُلٌش ك٢ اُ٘ؾٞ :  ٔ))

 . 8ٔ/ٕمٞاثو اُلٌش اُ٘ؾ١ٞ :  ٕ))

 . ٘ٙٗ–ٗٙٗ/8ٕٗقبف : ّا٩ ٖ))
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عفَّاالختصاصَّفيَّالعمؿَّالنحكمَّ؛َّألن ناَّلـَّنجدَّفيماَّاطمعناَّعميوَّمفَّالمصادرََّّحديثناطمناَّكقدََّّأ
َّ,َّأكَّبابَّنحكمَّ,َّأكَّفصؿَّ,َّبؿَّجاءىَّكالمرا جعَّالنحكيةَّكالمغكيةَّمفَّجمعَّاألفكارَّالمتعمٍّقةَّبوَّفيَّمؤلؼو

َّمختمفةَّمفَّأبكاًبَّالنحكَّ,َّ أن ناَّإذاََّّزيادةَّعمىالحديثَّعنوَّمتفرقانَّمبثكثانَّفيَّبطكفَّالمظافَّالنحكيةَّفيَّأبكابو
َّمكض َّبًو َّالمراد َّأف  َّأذىاننا َّإلى َّاالختصاصَّيتبادر َّبكممة َّأسمكبَّسمعنا َّأك ,َّ َّاالختصاصَّالنحكم كع

َّأفَّنحاكؿَّلىَّ َّـ َّاالختصاصَّالببلغيَّ,َّككبلىماَّمختمؼَّعفَّاالختصاصَّفيَّالعمؿَّالنحكمَّ,َّفماَّكافَّمناَّإال 
َّالتيَّ َّالتكجييية َّالقكاعد َّاستقصاء َّكمفَّثـ ,َّ َّليككفَّكاضحَّالمعالـ َّ؛ يضاحَّمفيكمو َّكا  َّمادتو َّكجمع شتاتو

َّلقكاعدَّالتكجيييةَّاآلتيَّ:ََّّالبحرَّالمحيطَّ,َّفمفَّىذهَّاَّتفسيرَّتخصوَّمف

عواؿـل األمساء ال تعؿل يف األػعال  -1

(ٔ)َّ

ْجَت فَػَوؿّْ َوْجَهَك َشْطَر َوِمْن َحْيُث َخرَ  :جاءىتَّالقاعدةَّىذهَّفيَّكبلـَّأبيَّحي افَّعمىَّاآليةَّالشريفةَّ
ُهْم َمْسِجِد اْلَحَراـِ َوَحْيُث َما ُكْنُتْم فَػَولُّوا ُوُجوَىُكْم َشْطَرُه لَِئَّلَّ يَ ال ُكوَف لِلنَّاِس َعَلْيُكْم ُحجٌَّة ِإَلَّ الَِّذيَن ظََلُموا ِمنػْ

َفََّل َتْخَشْوُىْم َواْخَشْوِني َوأِلُِتمَّ نِْعَمِتي َعَلْيُكْم َوَلَعلَُّكْم تَػْهَتُدوفَ 
(ٕ)

 

َّقكلوَّ:َّ ( : ىذه )الـ( كي ك)أف( بعدىا )ال( النافية , كقدذكرَّأبكَّحي افَّأف  اعترض بيا  )ًلئىال  يىكيكفى
ف ال تفعؿ قكليـ : إبيف )أف( كمعمكليا الذم ىك)يككف( , كما اعترض بيا بيف الجاـز كالمجزـك في 

بعدىا ياء , بعدىا الـ ألؼ , فجعمكا صكرة اليمزة لمياء )ليال( ,  . كقد كيًتبىت في المصحؼ : المان  (ٖ)أفعؿ
ألن يا مفتكحة كمكسكر ما قبمييىا . كقرأ الجميكري  بالتخفيؼ الذم قرأ بو نافع في القرآف مف إبداليا ياءن ؛

كاجبة اإلظيار ىنا ؛ لكراىتيـ اجتماع الـ الجر مع ال النافية ؛ ألف  في ذلؾ قمقان  (أف), كىذه  (ٗ)بالتحقيؽً 
في المفظ , كىي جائزة اإلظيار في غير ىذا المكضع , فإذا أثبتكىا , فيك األصؿ , كىك األقؿ في 

ذ قد ثبت ليا أٍف تعمؿى الالـ ال تككف الناصبة ؛ ف ا حذفكىا فألف  المعنى يقتضييا ضركرة ؛ ألف  كالميـ , كا 
 في األسماًء الجر , كعكامؿ األسماًء ال تعمؿ في األفعاًؿ .

                                                 

,  ٕٙٗ/8ٕ, ّ ٘٘ٗ/8ٔ, ّ ٓٗٗ/55, ّ ٗٙٔ/ٕ٘, ٝا٩ٗقبف : ّ ٖٕٙ/ٖ, ٝأُوزنت :  ٓٔ/٣ُٖ٘ظش : اٌُزبة :  ٔ))

 . ٕٓٗ/ٕ, ٝا٧ؽجبٙ ٝاُ٘ظبئش :  ٖٕٓ/ٗ, ٝؽشػ أُلقَ :  ٖٙٔ, ٝٗزبئظ اُلٌش :  58ٗ/8ّٙ

 . ٓ٘ٔعٞسح اُجوشح : ٕ) )

 . 8ٖٔ/٣ُٖ٘ظش : ٓـ٢٘ اُِج٤ت :  ٖ))

, تح : د. عٌد مصطفى دروٌش , ود. عوض  أبو منصور األزهري :, ٝٓؼب٢ٗ اُوشاءاد  ٣5ُٓ٘ظش : ئػشاة اُوشإٓ :  ٗ))
, رؼ : ػبدٍ أؽٔذ ػجذ أُٞعٞد , ٝػ٢ِ ٓؾٔذ  , ٝاُؾغخ ك٢ ػَِ اُوشاءاد اُغجغ : أثٞ ػ٢ِ اُلبسع٢ 8ٕٔ/ٕ: محمد القوزي 

, رؼ : ثذس اُذ٣ٖ هٜٞع٢ ,  ا٧ٓقبس : أثٞ ػ٢ِ اُؾغٖ ثٖ ػجذ اُـلبس اُلبسع٢ , ٝاُؾغخ ُِوشاء اُغجؼخ أئٔخ 8ٔ/ٕ: ٓؼٞك 

, ٝاٌُؾق ػٖ ٝعٞٙ اُوشاءاد اُغجغ ٝػِِٜب ٝؽغغٜب : أثٞ ٓؾٔذ ٢ٌٓ  ٗٔ/ٕ, ٝاٌُؾق ٝاُج٤بٕ :  ٕٗٗ/ٕ: ٝثؾ٤ش ع٣ٞغب٢ٗ 

, رؼ :  ؼجبط أؽٔذ ثٖ ػٔبس أُٜذ١ٝاُ أثٞ , ٝؽشػ اُٜذا٣خ : ٕٙٙ/ٔ: , رؼ : د. ٓؾ٢٤ اُذ٣ٖ سٓنبٕ  ثٖ أث٢ هبُت اُو٤غ٢

,  ٕٙٔ/ٔ:  , رؼ : ٓؾٔذ اُغ٤ذ أؽٔذ ػضٝص ُؼٌجش١, ٝئػشاة اُوشاءاد اُؾٞار أثٞ اُجوبء ا 8٘ٔ/ٔ: ؽبصّ عؼ٤ذ ؽ٤ذس 

 . 55ٔ/ٔ:  : ػٔش ثٖ ص٣ٖ اُذ٣ٖ هبعْ ثٖ ٓؾٔذ ثٖ ػ٢ِ اُ٘ؾبس ٝاُجذٝس اُضاٛشح ك٢ اُوشاءاد اُؼؾش أُزٞارشح
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( الـ جر دخمت عمى )أٍف( كما بعدىا فتتقدر بالمصدر , أم : النتفاء الحجة عميكـ ,  كالالـ في )لئال 
 . (ٔ)عرفناكـ كجو الصكاب في قبمتكـ الـ بػ)فكلكا( , أك بمحذكؼ , أم :كتتعمؽ ىذه ال

َّفيَّمثؿَّىذاَّالتركيبَّ َّاألصؿى َّالمضارعَّبعدىاَّىكَّأن وَّإف  إذاَّدخمتَّالبلـَّعمىَّالمضارعَّلفظانَّكانتصبى
بفَّكيسافَّبخبلؼَّالمضمرةَّاَّبػ)كي(َّأكَّأفَّ,َّكليسَّ(ٕ)يككفَّالناصبَّلويَّعمىَّرأمَّالجميكرَّ)أٍف(َّمضمرة

َّ.َّ(٘)لككفييفبخبلؼَّا,َّكالَّبالبلـَّنفسياََّّ(ٗ)ثعمبَّبخبلؼبالبلـَّلنيابتياَّعفَّأٍفََّّ,َّكليسَّ(ٖ)سيرافيكال

َّتعمؿَّمحذكفة,َّفَّمفَّقكاعدكـَّالتكجيييةَّإ:ََّّكقدَّيعترضَّأحدَّفيقكؿ ,َّفييََّّ(ٙ)األصؿَّفيَّالحركؼَّأال 
َّ"َّالفعؿَّأقكلَّمفَّ؛ََّّ(ٚ)فييَّأضعؼَّمفَّاألفعاؿَّفيَّالعمؿَّ؛َّفبلَّيدخمياَّالحذؼيَّ حرؼَّ,َّفَّ(ٛ)الحرؼَّ"ألف 

ََّّ(ٜ)الجرَّالَّيعمؿَّمعَّالحذؼ "َّعكامؿَّاألسماًءَّأقكلَّ,َّكىكَّمفَّعكامؿَّاألسماءَّفعكامؿَّاألفعاؿَّأكلىَّ؛َّألف 
َّقد ََّّ(ٓٔ)مفَّعكامؿَّاألفعاًؿَّ" رتـَّأٍفَّمضمرةَّبعدَّالبلـَّكىيَّحرؼَّمفَّاألحرؼَّالعاممةَّفيَّاألفعاًؿَّ,َّفكيؼى

َّ َّقكاعدىـ َّمف :َّ َّفنقكؿ .َّ َّ؟ َّالفعؿ َّفي َّحكـَّكأعممتمكىا َّفي َّفيك َّعكضَّ, َّأك َّلدليؿ ًذؼى َّحي َّما َّأف أيضان
َّالبلـَّكالعكضَّمنياَّ(ٔٔ)الثابت ,َّفييَّفيََّّ(ٕٔ),َّكقدَّساغَّلناَّحذؼَّ)أٍف(َّىناَّكالنصبَّبياَّبعدَّالبلـَّ؛َّألف 

ََّّ َّاألصؿى َّألف  َّ؛ َّغيريىا َّتتصر فوي َّال َّما َّعمًميا َّالنصبَّفتتصر ؼَّفي َّألدكات َّاألصؿ َّكألن يا َّالثابتَّ؛ حكـ
َّماَّال  يتصػر فويَّالػفرعَّيتصػر ؼي

(ٖٔ)
َّ,َّمفَّىناَّجازَّلناَّتقديرىاَّمضمرةَّبعدَّالبلـَّناصبةَّلمفعؿَّالمضارعَّ. 

ثباتَّ َّالمعنىَّيقتضيياَّضركرةَّكالتركيبَّكذلؾَّ؛َّ)أٍف(َّىكَّاألقؿَّفيَّكبلميـَّ,َّكَّكا  قدركىاَّمحذكفةَّ؛َّألف 
قدرتَّفييََّّادةَّ,َّحتىَّإذليككفَّالكبلـَّمتفقانَّمعَّالقكاعدَّالكميةَّلمنحكَّالعربيَّ,َّففيَّكبلَّالكجييفَّىيَّمكجكَّ

َّالعامؿَّالبيد َّ َّالكميةَّ,َّمفَّأف  َّكليضمفَّالنحاةَّسبلمةَّقكاعدىـ ,َّ َّيككفَّمختصانََّّمفَّكالممفكظَّبيا َّ,( ٗٔ)أٍف
) ؛َّلكراىتيـَّاجتماعََّّ(٘ٔ)كيجبَّإثباتَّ)أٍف(َّإذاَّاقترفَّالفعؿَّالمضارعَّالداخمةَّعميوَّالبلـَّبػ)ال(َّالنافيةَّ)لئىبل 

                                                 

 . ٙٙ/ٖ, ٝاُِجبة ك٢ ػِّٞ اٌُزبة :  55ٔ/ٕ, ٝاُذس أُقٕٞ :  ٗٔٙ/ٔأُؾ٤و : ٣ُ٘ظش : اُجؾش  ٔ))

 . ٕٖٔ/ٕ, ٝٛٔغ اُٜٞآغ :  ٘ٔٔ, ٝاُغ٠٘ اُذا٢ٗ :  ٓٙٔ/٣ُٖ٘ظش : ٓـ٢٘ اُِج٤ت :  ٕ))

  . ٕٖٔ/ٕ, ٝٛٔغ اُٜٞآغ :  ٘ٔٔ, ٝاُغ٠٘ اُذا٢ٗ :  ٓٙٔ/٣ُٖ٘ظش : ٓـ٢٘ اُِج٤ت : ٖ) )

 . ٕٖٔ/ٕ, ٝٛٔغ اُٜٞآغ :  ٓٙٔ/ٖ, ٝٓـ٢٘ اُِج٤ت :  ٘ٔٔ, ٝاُغ٠٘ اُذا٢ٗ :  ٖٕٔ/٣ُٗ٘ظش : ؽشػ أُلقَ : ٗ) )

 . ٕٖٔ/ٕ, ٝٛٔغ اُٜٞآغ :  ٓٙٔ/ٖ, ٝٓـ٢٘ اُِج٤ت :  ٘ٔٔ, ٝاُغ٠٘ اُذا٢ٗ :  ٖٕٔ-ٖٕٓ/٣ُٗ٘ظش : ؽشػ أُلقَ :  ٘))

 . ٘ٓٔ:  اسروبء اُغ٤بدح ٣ُ٘ظش : ٙ))

 . ٕٕٗ/٣ٖ9ُ٘ظش : ا٩ٗقبف : ّ 5))

 . ٖٗٔ/9ٔقبف : ّا٩ٗ 8))

 . 5ٙٔ, ٝأعشاس اُؼشث٤خ :  8ٔٗ/8ٙ, ّ 5ٕٗ/5٘, ّ ٖٖٙ/ٓٙ, ّ ٕٗٙ/ٖٗ, ّ ٖٕٗ/٣ٖ9ُ٘ظش : ا٩ٗقبف : ّ 9))

 . ٔ٘/ٕ, ٝاُِجبة ك٢ ػَِ اُج٘بء ٝا٩ػشاة :  8ٖٔ, ٣ُٝ٘ظش : ُٔغ ا٧دُخ :  ٓ٘ٗ/8ٓ, ّ ٙٗٗ/5٘ا٩ٗقبف : ّ ٓٔ))

 . 9ٖٖ/٣ُٙٓ٘ظش : ا٩ٗقبف : ّ ٔٔ))

 . ٖٕٓ/ٗؽشػ أُلقَ :  ٣ُ٘ظش : ٕٔ))

 . 5ٕ/ٕ, ٝاُِجبة ك٢ ػَِ اُج٘بء ٝا٩ػشاة :  9ٔٗ/٣88ُ٘ظش ا٩ٗقبف : ّ ٖٔ))

, 9ٕٕ,  ٕٕٙ, ٝأُشرغَ :  9ٕٔ/ٔ, رؼ : د. ؽغٖ ٛ٘ذا١ٝ :  ٣ُ٘ظش : عش ف٘بػخ ا٩ػشاة : أثٞ اُلزؼ ػضٔبٕ ثٖ ع٢٘ ٗٔ))

 . ٘ٙٗ/8ٕٝا٩ٗقبف : ّ

 . ٔٙٔ-ٓٙٔ/٣ُٖ٘ظش : ٓـ٢٘ اُِج٤ت :  ٘ٔ))
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َّالناصبَّلمفعؿَّىيَّالبلـَّركاَّ)أٍف(َّىناَّبعدَّالبلـَّلقيؿَّ:َّإفمكَّلـَّيقدٍََّّّ,َّ(ٔ)فَّمفَّجنسَّكاحدحرفيفَّمتحركي ف 
َّماَّكافَّمفَّعكامًؿَّاألسماءَّالَّيعمؿَّفيَّاألفعاؿَّ ,َّكالبلـََّّ(ٕ)كىذاَّماَّذىبَّإليوَّالككفيكفَّكىكَّالَّيجكزَّ؛َّألف 

َّكالَّتعمؿَّفيَّاألفعاًؿَّالنصكالبلـَّحرؼَّجرَّكقدَّثبتَّلياَّالدخكؿَّعمىَّاألسماءَّفتعمؿَّفيياَّالجرَّ,َّفبلَّ بى
ىيَّالناصبةَّلمفعؿَّالمضارعَّ,َّكىيَّكالفعؿَّتككفَّفيَّتقديرََّّ(إفَّػ)؛َّلتستقيـَّالقاعدةيَّفَّ)أٍف(َّىناَّهَّ,َّفقدركاغيرىَّ

َّ,َّكب َّقدَّحافظناَّعمىَّسبلمةَّحسبَّمصدرَّمؤكؿَّيقدرَّبػ)ككف(َّكالمصدرَّاسـَّيككفَّمجركرانَّبالبلـً ىذاَّنككفي
َّيدخؿَّعمىَّالفعؿَّ َّحرؼَّالجرَّلـ َّكأف  َّالنحكيةَّ, َّبؿَّالقكاعد َّأكَّيعمؿَّفيوَّ, َّكىكَّإًَّ, ن ويَّدخؿَّعمىَّاالسـً

َّفيوَّالجر.َّ َّالمصدرَّالمؤكؿَّكعمؿى

َّما(َّفيَّقكلوَّتعالىََّّتَّالقاعدةَّالتكجيييةَّالمذككرةَّآنفانَّكقدَّتكررَّ َقْد :َّفيَّكبلـَّأبيَّحي افَّعمىَّ)حيثي
َلًة تَػْرضَ  َحَراـِ َوَحْيُث َما ُكْنُتْم َمْسِجِد الَوؿّْ َوْجَهَك َشْطَر الْ اَىا فػَ نَػَرى تَػَقلَُّب َوْجِهَك ِفي السََّماِء فَػَلنُػَولّْيَػنََّك ِقبػْ

َحقُّ ِمْن رَبِّْهْم َوَما اللَُّو بَِغاِفٍل َعمَّا يَػْعَمُلوفَ َتاَب لَيَػْعَلُموَف َأنَُّو الكِ ُه َوِإفَّ الَِّذيَن ُأوتُوا الْ فَػَولُّوا ُوُجوَىُكْم َشْطرَ 
(ٖ)

 

َّأبكَّحي افَّ: ٍيثي مى )"  قاؿى في مكضع كنتـ ,  ( ىذا عمـك في األماكف التي يحميا اإلنساف , أما كيٍنتيـٍ حى
( في مكضع جـزكىك شرط كجز  اء , كالفاء جكاب الشرط , ك)كيٍنتيـٍ

: ىي ظرؼ مكاف مضافة  (حيثي ). ك (ٗ)
مضافة إلى الجممة , فيي مقتضية الخفض بعدىا , كما اقتضى الخفض ال يقتضي الجـز ؛ ألف  عكامؿ 

اسـ الشرط  فينافيضيؼ , كما أف الصمة مكضحة ي األفعاؿ , كاإلضافة مكضحة لما ا تعمؿ فاألسماء ال
؛ ألف  الشرط مبيـ . فإذا كصمت بما زاؿ منيا معنى اإلضافة , كضمنت معنى الشرط , كجكزم بيا , 

ََّّ.َّ(٘)رت إذ ذاؾ مف عكامؿ األفعاؿ "كصا
َّالفعؿََّّ(حيثيما)ََََّّّّ َّفي َّالجزـى َّعممٍت َّشرطيةه َّ:ََّّىنا َّقكلو َّكجكابيا ,َّ ) َّ)كيٍنتيـٍ :َّ َّقكلو َّكىك َّبعدىا المضارع

َّفيي (َّ,َّفيكَّعامؿه َّ,َّكىيَّعاممةهَّفيوَّالجـز)فكلُّكا(َّ,َّكىيَّمنصكبةَّعمىَّالظرًؼَّبػ)كيٍنتيـٍ (ٙ)اَّالنصبى
 . 

َّمضاف َّظرؼَّمكاف َّتككف َّأٍف َّحيثي َّفي َّالجممةكاألصؿي َّإلى َّعمؿََّّان َّالعاممة َّاألسماء َّمف َّفتككف ,
َّالجر َّ ََّّالحرؼَّ,َّتعمؿي َّعمؿى فيَّالجممةَّبعدىاَّالتيَّتتقدرَّبالمفردَّ,َّفييَّمفَّعكامؿَّاألسماءَّ؛َّألن ياَّتعمؿي
َّ,َّكحرؼ َّمفَّعكامؿَّاألسماًءَّ,َّكبحسبَّحرؼَّالجرٍّ َّفيَّاألفعاًؿَّ؛َّألن ياَّقدََّّالجرٍّ ىذاَّفبلَّيجكزَّلياَّأٍفَّتعمؿى

                                                 

 . ٔٙٔ/ٖ, ٝٓـ٢٘ اُِج٤ت :  8ٔٔ, ٝأعشاس اُؼشث٤خ :  9ٖٖ/٣5ُٕ٘ظش : ا٩ٗقبف : ّ ٔ))

,  ٕٙٗ/8ٕ, ّ ٘٘ٗ/8ٔ, ّ ٓٗٗ/55, ّ ٗٙٔ/ٕ٘, ٝا٩ٗقبف : ّ ٖٕٙ/ٖ, ٝأُوزنت :  ٓٔ/٣ُٖ٘ظش : اٌُزبة : ٕ) )

 . ٕٓٗ/ٕ, ٝا٧ؽجبٙ ٝاُ٘ظبئش :  ٖٙٔ, ٝٗزبئظ اُلٌش :  58ٗ/8ّٙ

 . ٗٗٔعٞسح اُجوشح :  ٖ))

 . ٓٔ/ٕ, ٝسٝػ أُؼب٢ٗ :  ٙٔ/٣ُٕ٘ظش : اُزج٤بٕ ُِطٞع٢ :  ٗ))

 . 9ٖ-8ٖ/ٖ, ٝاُِجبة ك٢ ػِّٞ اٌُزبة :  ٖٙٔ-ٕٙٔ/ٕ, ٣ُٝ٘ظش : اُذس أُقٕٞ :  ٗٓٙ-ٖٓٙ/ٔاُجؾش أُؾ٤و :  ٘))

 . 8ٖ/ٖ, ٝاُِجبة ك٢ ػِّٞ اٌُزبة :  ٕٙٔ/٣ُٕ٘ظش : اُذس أُقٕٞ :  ٙ))
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َّعكام َّفيَّاألفعاًؿَّ؛َّألف  َّفيَّاألسماًءَّفبلَّتعمؿَّالجزـى َّالجرٍّ َّلياَّعمؿي َّفيَّاألفعاؿَّثبتى َّاألسماًءَّالَّتعمؿي َّ.َّ(ٔ)ؿى
ََّّكقد َّالحركؼى َّمفَّقكاعدىـَّأف  صارٍتَّىناًَّمٍفَّعكامؿَّاألفعاًؿَّ,َّلدخكًؿَّ)ما(َّالكاف ةَّالمييئةَّعميياَّ؛َّألف 

َّلياَّفيََّّإذاَّريكٍّبٍتَّمع َّحكميياَّكحدثى ,َّفصارتَّىناَّمفَّعكامؿَّاألفعاًؿَّ؛ََّّ(ٕ)التركيًبَّحكـَّآخربعًضياَّتغيرى
َّحكميا َّ؛َّقدَّألف  َّإلىَّالجزـً َّمفَّالجرٍّ نىٍتَّمعنىَّالشرط فصارتَّشيئانَّكاحدانََّّ(ما)لتركبياَّمعََّّتغيرى مٍّ  . فضي

َّيىَّكمعنىَّأن ياَّكافةهَّىيَّ"َّأٍفَّتكيَّ َّعميوَّعم اَّكافى َّماَّتدخؿي َّ,َّكقدَّدخمٍتَّؼ  َّدخكلياَّفيوَّمفَّعىمىؿو َّقبؿى ٍحًدثي
َّالثبلثَّ:َّالحرؼَّ,َّكاالسـَّ,َّكالفعؿَّ" (ٖ)كاف ةنَّعمىَّالكمـً

َّ.كمثالياَّكاف ةَّىناَّ,َّ  
(٘)ييعربكنياَّ(ٗ)فقعسَّفيَّاالفتقارَّ,َّكبنكَّمفَّالظركؼَّالمبنيةَّلشبيياَّ,َّبالحرؼَّ(حيثيَّك)

ستعمؿَّكالَّت , 
َّاالت َّإلىَّالجممة َّمضافة َّإال  َّأكثرستعمؿ َّكالفعمية ,َّ َّالفعمية َّأك ,َّ َّركبتَّمعياَّ , (ٙ)سمية َّإذا كتككفَّجازمة

َّبياَّأٍفَّتكصؿَّبػ)ما( (ٚ))ما(َّ,َّفشرطَّالجـز
,ََّّ(ٛ)ن ياَّمعياَّبمنزلةَّالحرؼَّالكاحدإًَّماَّفيياَّلغكانَّ,َّبؿََّّ,َّكليست  

َّإضافتياَّإلىََّّ(ٛ)الكاحد ليماَّ:َّأن ياَّتمـز َّإذاَّكصمتياَّبػ)ما(َّ؛َّألمريفَّ:َّأك  َّالفعؿَّالمضارعَّإال  ,َّفييَّالَّتجـز
َّباألفعاًؿَّ,َّكثانييما َّالمختص  َّكىكَّمفَّخصائصَّاألسماًءَّ,َّفبلَّتعمؿَّالجزـى َّفيياَّالجر  َّالجممًةَّبعدىاَّفتعمؿي

طعتياَّعفَّاإلضافةَّةَّعميياَّقالكافٌََّّ(ما)سميةَّكالفعميةَّ,َّفإذاَّدخمٍتَّاَّالَّتختصَّإذَّتدخؿَّعمىَّالجمًؿَّاالأن ي
َّفيَّاألفعاؿَّفتييؤَّ (ٜ)ىاَّلعمًؿَّالجـز

 دكفَّاألسماًءَّ.َّمفَّفتككفَّمفَّعكامؿَّاألفعاؿَّ 

ـةًا ال قـهوز أن تؽون عاؿؾؿاء واألػـعال مجقـعاحلروف اؾيت تلاذـر األدـإنَّ  -2

(ٔٓ)
 

رَُبَما يَػَودُّ الَِّذيَن َكَفُروا  :َّكبلـَّأبيَّحي افَّعمىَّ)ريب ما(َّفيَّقكلوَّتعالىََّّفيكردتَّالقاعدةَّالتكجيييةَّىذهَّ
َلْو َكانُوا ُمْسِلِمينَ 

(ٔٔ)  
السبعة بتشديدىا . كعف أبي  عاصـ كنافع ربما بتخفيؼ الباء , كباقيقراءة َّفذكرَّأبكَّحي افَّأفَّ
  . (ٔ)تما بزيادة تاءبة بف مصرؼ , كزيد بف عمي , ر الكجياف . كقرأ طمح كعمر 

                                                 

,  ٕٙٗ/8ٕ, ّ ٘٘ٗ/8ٔ, ّ ٓٗٗ/55, ّ ٗٙٔ/ٕ٘, ٝا٩ٗقبف : ّ ٖٕٙ/ٖ, ٝأُوزنت :  ٓٔ/٣ُٖ٘ظش : اٌُزبة : ٔ) )

 . ٕٓٗ/ٕ, ٝا٧ؽجبٙ ٝاُ٘ظبئش :  ٖٓ/ٗ, ٝؽشػ أُلقَ :  ٖٙٔ, ٝٗزبئظ اُلٌش :  58ٗ/8ّٙ

,  5ٓٔ,  5ٔٔٝأعشاس اُؼشث٤خ :  ,  ٕٖٖ/9٘, ّ ٖٕٓ/ٖٙ, ّ 5ٙٔ,  5ٕٔ/ٕٙ, ّ ٣ٔٓ/5ُٔ٘ظش : ا٩ٗقبف : ّ ٕ))

 . 8ٕاُغ٤بدح :  ٝاسروبء

, ٝؽشػ  8ٖ/٘, ٝاُؾغخ ُِوشاء اُغجؼخ :  8ٖٗ/ٖ, ٣ُٝ٘ظش : اُؾغخ ك٢ ػَِ اُوشاءاد :  8ٕٙأُغبئَ اُجـذاد٣بد :  ٖ))

 . 5ٙ/٘أُلقَ : 

,  أعذ ٖٓ عذ٣ٔخ ٖٓ اُؼذٗب٤ٗخ, ْٝٛ ث٘ٞ كوؼظ ثٖ هش٣ق ثٖ ػٔش ثٖ هؼ٤ٖ ثٖ اُؾبسس ثٖ صؼِجخ ثٖ دٝدإ ثٖ أعذ ٕٞثط ٗ))

 . 9ٕٔ/ٔ, رؼ : ئثشا٤ْٛ ا٫ث٤بس١ :  اُوِوؾ٘ذ١: أثٞ اُؼجبط أؽٔذ  ٜٗب٣خ ا٧سة ك٢ ٓؼشكخ ا٧ٗغبة اُؼشة٣ُ٘ظش : 

 .ٕ٘ٔ/ٕ, ٝٛٔغ اُٜٞآغ :  99ٕ/٣ُٕ٘ظش : ٓـ٢٘ اُِج٤ت :  ٘))

 .ٕ٘ٔ/ٕ, ٝٛٔغ اُٜٞآغ :  ٖٖٓ/٣ُٕ٘ظش : ٓـ٢٘ اُِج٤ت :  ٙ))

, ٝاُِجبة ك٢ ػَِ اُج٘بء ٝا٩ػشاة :  9ٕ٘, ٝأُغبئَ اُجـذاد٣بد :  ٕ٘,  5ٗ/ٕ, ٝأُوزنت :  ٙ٘/٣ُٖ٘ظش : اٌُزبة :  5))

 . 5ٖٓ/ٕ, ٝٓـ٢٘ اُِج٤ت :  ٕٓٙ/ٕ, ٝؽشػ اُؾبك٤خ اٌُبك٤خ :  5ٔ,  5ٓ/٘, ٝؽشػ أُلقَ :  ٗ٘/ٕ

 . 5٘/٣ُٖ٘ظش : اٌُزبة :  8))

 . ٘٘-ٗ٘/٣ُٕ٘ظش : اُِجبة ك٢ ػَِ اُج٘بء ٝا٩ػشاة :  9))

 . 9ٕٔ, ٣ُٝ٘ظش : اُغ٠٘ اُذا٢ٗ :  9ٕٔ/ٔ عش ف٘بػخ ا٩ػشاة : ٓٔ))

 . ٕ( عٞسح اُؾغش : ٔٔ)
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كلـ تقع في  , (ٖ)ال اسـ خالفان لمككفييف كاألخفش في أحد قكليو , كابف الطراكة( ٕ)حرؼ جر كىي
 .عمى كثرة كقكعيا في لساف العرب القرآف إال  في ىذه السكرة 

حرؼ جر ال يمييا إال  األسماء ,  ما( مييئة ؛ كذلؾ أن يا مف حيثي ىيكالظاىر أف  )ما( في )ريب
( جارة ليا. كجكزكا في )ما( أٍف تككف  (ٗ)بعدىا فجيءى بػ)ما( مييئة لمجيء الفعؿً  , نكرة مكصكفة , ك)ريب 

 .َّ(٘)ديره : رب شيء يكده الذيف كفركاكالعائد مف جممة الصفة محذكؼ تق

َّ,َّكالمضعفةَّمفَّالحرَّ؛َّمفَّقرأىاَّبالتخفيؼَّ َّمضعؼه َّ,َّكمفَّقرأىاَّبالتشديدَّألن ياَّحرؼه كؼَّقدَّتيحذىؼي
َّ.ََّّ(ٙ)عمىَّاألصًؿَّفيياَّ,َّفييَّعمىَّثبلثةَّأحرؼ

َّكليستحرؼَّجٌرََّّكىي ََّّانَّاسمَّ,َّكالدليؿَّعمىَّأن ياَّحرؼه َّالجرَّعميياَّ؛َّألف  ,َّعدـَّجكازَّدخكؿَّحرؼي
َّالَّيدخؿَّعمىَّحرًؼَّالجرَّ َّالجرٍّ َّمفَّخصائصَّاألسماًءَّ,ََّّ(ٚ)حرؼى عميياَّتعينتَّكلم اَّلـَّيجزَّدخكلوَّ,َّكالجرُّ

َّبناءىاَّدليؿَّعمىَّأن ياَّحرؼَّسميةَّ.َّكتسٌكيغاالَّالحرفيةَّفيياَّكامتنعت َّكىكَّليسََّّ(ٛ)النحكييفَّأف  ؛َّفيوَّنظره
َّىناؾَّالكثيرَّمفَّاألسماًءَّالمبنيةَّ؛َّلشبوَّالحرؼَّ,َّكىيَّليسٍتَّحَّبتمؾَّالقكةَّ؛ ركفانَّ,َّبؿَّبقيتَّأسماءَّ,َّألف 

َّىناؾَّأفعاالنَّيبنائمفَّرغـَّعمىَّال كالفعؿَّالماضيَّ,َّكفعؿَّاألمرَّعندَّالبصرييفَّ,َّكىيَّأفعاؿََّّمبنيةنَّاَّ,َّكأف 
َّبتمؾَّالقكةَّالَّ.َّفمسٌكغَّالبناءَّىناَّليسَّكليسٍتَّحركفانَّ (َّكنفيَّاالسميةَّعنياَّ,َّإذَّليسى ثباتَّالحرفيةَّفيَّ)ريب 

َّمبنيَّحرفانَّ. َّكؿُّ
َّعمىَّاال َّ,َّكافَّيجبَّأٍفَّتدخؿى َّجرٍّ (َّحرؼى َّفيوَّالجر َّكلماَّكانٍتَّ)ريب  َّكتعمؿي اَّمفَّالعكامؿَّ؛َّألن يَّسـً

َّليافالمختصةَّباألسماًءَّ,َّفبلَّتعمؿَّفيَّاألفعاًؿَّ,َّ َّعمىَّالفعًؿَّ؛َّلدخكؿَّ)ما(َّالكاف ةَّالمييئةََّّىناَّجاز  الدخكؿي

                                                                                                                                                           

, , ٝاُغجؼخ ك٢ اُوشاءاد : اثٖ ٓغبٛذ  5ٕٔ-5ٔٔ/ٖ, ٝٓؼب٢ٗ اُوشإٓ ٝئػشاثٚ :  ٣ٔ5ُٗ٘ظش : ٓؼب٢ٗ اُوشإٓ ٌُِغبئ٢ :  ٔ))

, رؼ : د. ػجذ اُشؽٖٔ  ٣ٚثٖ خبُٞ, ٝئػشاة اُوشاءاد اُغجغ ٝػِِٜب :  8٘ٗ: , ٝئػشاة اُوشإٓ  ٖٙٙ: رؼ : د. ؽٞه٢ م٤ق 

, ٝاُؾغخ ك٢  ٕٗٓ:  , رؼ : ػجذ اُؼبٍ عبُْ ٌٓشّ , ٝاُؾغخ ك٢ اُوشاءاد اُغجغ : اثٖ خب٣ُٞٚ 9ٖٖ/ٔ:  ثٖ عِٔبٕ اُؼض٤ٔ٤ٖ

, تح : سبٌع حمزة  أبو بكر أحمد بن الحسٌن بن مهران األصبهانًٝأُجغٞه ك٢ اُوشاءاد اُؼؾش :  ٖٙٗ/ٖ:  ػَِ اُوشاءاد
,  9ٕ/ٕ, ٝاٌُؾق ػٖ ٝعٞٙ اُوشاءاد :  9ٓٗ/ٔ, ٝٓؾٌَ ئػشاة اُوشإٓ :  ٖٖٓ/٘, ٝاٌُؾق ٝاُج٤بٕ :  9ٕ٘:  حاكمً

, ٝاُجذٝس  ٖٖٖ:  , رؼ : د. ؽبرْ فبُؼ اُنبٖٓ , ٝاُز٤غ٤ش ك٢ اُوشاءاد اُغجغ : أثٞ ػٔشٝ اُذا٢ٗ 8ٕ/ٕٝؽشػ اُٜذا٣خ : 

 . ٕٔ/ٕاُضاٛشح : 

 . 8ٖٗ, ٝاُغ٠٘ اُذا٢ٗ :  5ٖ5ٔ/ٗاُنشة : , ٝاسرؾبف  9ٖٔ/٣٘5ُ٘ظش : ا٩ٗقبف : ّ ٕ))

,  9ٖٔ/ٕ, ٝٓـ٢٘ اُِج٤ت :  9ٖٗ, ٝاُغ٠٘ اُذا٢ٗ :  5ٖ5ٔ/ٗ, ٝاسرؾبف اُنشة :  9ٖٔ/٣٘5ُ٘ظش : ا٩ٗقبف : ّٖ) )

 . 8ٕٗ/ٕٝأُغبػذ : 

ُِوشاء اُغجؼخ  , ٝاُؾغخ ٖٔٗ/ٔ:  , ٝئػشاة اُوشاءاد 8٘ٗ, ٝئػشاة اُوشإٓ :  ٔٔٗ/٣ُٕ٘ظش : ٓؼب٢ٗ اُوشإٓ ٨ُخلؼ :  ٗ))

, اُزج٤بٕ ُِؼٌجش١ :  ٕٖ٘/ٕٔ, ٝاُزلغ٤ش اُجغ٤و :  ٖٗٔ/ٙ, ٝاُزج٤بٕ ُِطٞع٢ :  9ٓٗ/ٔ, ٝٓؾٌَ ئػشاة اُوشإٓ :  8ٖ/٘: 

,  5ٗٔ/ٕٔ, ٝاُغبٓغ ٧ؽٌبّ اُوشإٓ :  59٘-58٘/ٖ, ٝسٓٞص اٌُ٘ٞص :  5٘/ٗ, ٝاُلش٣ذ ك٢ ئػشاة اُوشإٓ أُغ٤ذ :  55ٙ/ٕ

 .8ٕٔ/ٕٝٓذاسى اُز٘ض٣َ : 

 .  ٕٗٗ-ٖٕٗ/ٔٔ, ٝاُِجبة ك٢ ػِّٞ اٌُزبة :  ٓٗٔ-5ٖٔ/5, ٝاُذس أُقٕٞ :  ٖٖٗ-ٖٔٗ/٘( ٣ُ٘ظش : اُجؾش أُؾ٤و : ٘)

, ٝسٓٞص  ٖٓ٘/ٖ, ٝاُؾغخ ك٢ ػَِ اُوشاءاد :  ٔٗ/٘, ٝاُؾغخ ُِوشاء اُغجؼخ :  ٣ُٕٓٗ٘ظش : اُؾغخ ٫ثٖ خب٣ُٞٚ :  ٙ))

 . 59٘/ٖاٌُ٘ٞص : 

 . ٔٗٔ, ٝأعشاس اُؼشث٤خ :  8٘ٗ,  ٘٘ٗ/٣8ُٔ٘ظش : ا٩ٗقبف : ّ 5))

 . ٣ٖٗ9ُ٘ظش : اُغ٠٘ اُذا٢ٗ :  8))
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َّكف تويَّعفَّعممًوَّالذمَّكافَّلويَّفيَّاألسماًءَّكىيأتويَّلمدخكؿَّعمىَّاألفعاؿَّ ؛َّ(ٔ)عميياَّ,َّفبدخكلياَّعمىَّحرؼَّالجرٍّ
َّلياَّكالحركؼَّإذاَّريكبٍتَّمعَّبعًضياَّ,َّ(ٕ)"(َّمعَّ)ما(َّبمنزلةَّكممةَّكاحدةب َّألن يـَّ"َّجعمكاَّ)ريَّ َّحكميياَّكحدثى تغيرى

َّآخر دُّ(َّ,َّك)ماَّ(ٖ)بعدَّالتركيبََّّلياَّحكـه َّلمدخكؿَّعمىَّالفعؿَّ)يىكى (َّىذهَّقدَّتيزادَّبعدَّ,َّفييَّىناَّقدَّىيأتَّريب 
َّكاف ة َّآليةَّالشريفةَّ.فيَّاَّ,َّككركدىا( ٗ)أكثرَّكَّغيرَّكاف ةوَّ,َّكزيادتياَّكاف ةأَّريب 
َّ)ما(َّىيأتياَّلمدخكؿَّعمىَّاألفعاؿَّك َّالجممةَّالفعميةَّ؛َّألف  (َّإذاَّكيف ٍتَّبػ)ما(َّالَّيجكزَّأٍفَّيميياَّإال  لماََّّ)ريب 

َّإلىَّالمبردَّجكازَّأَّ(٘)تركبٍتَّمعياَّأخمصتياَّلمفعؿَّ َّالمكفكفةَّالجممتاف,َّكنيًسبى ,َّ(ٙ)سميةَّكالفعميةاالٍَّفَّتميَّريب 
َّدقيقةوَّ(ٙ)كالفعمية ََّّ,َّكىذهَّنسبةهَّغيري َّالمبردي َّ,َّكالَّب,َّفقدَّنص  َّرجؿو َّإليوَّبقكلوَّ:َّ"َّتقكؿَّ:َّريب  خبلؼَّماَّنيًسبى

ب ماَّيقكـَّزيدهَّ...َّككذلؾَّ)قىؿ َّ َّ:َّري َّيقكـَّزيدهَّفإذاَّألحقتَّ)ما(َّىيأتياَّلؤلفعاًؿَّفقمتى َّتقكؿَّ:َّريب  َّرجؿو (َّتقكؿَّ:َّقىؿ 
َّذلؾ َّعميياَّ)ما(َّامتنعتَّمفَّاألسماًءَّكصارتَّلؤلفيقكؿي َّ:َّقم ماَّيقكـَّزيدهَّ.َّكمثؿَّىذاَّ,َّفإٍفَّأدخمتى عاًؿَّفقمتى

َّبػ)ما(َّ"َّ(ٚ)كثيرَّ" َّعمىَّاألفعاًؿَّإال  كاستشيدكاَّلدخكلياَّعمىَّالجممةَّاالسميةَّ,ََّّ(ٛ),َّكقاؿَّأيضانَّ:َّ"َّالَّتقعَّريب 
َّاالسميةَّبقكؿَّالشاعرَّ:

َّفًََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّ ب ؿي َّالميؤى ب ماَّالجامؿي َّبىَّكعىنىاجًَََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّييَـٍّري َّالمًَّييَّينىَّيجي يىاريَّف 
(ٜ)(ٔٓ)َّ

(َّعفَّالعمؿَّفيَّ)الجامؿ(َّكىيأتياَّلمدخكؿَّعمىَّالجممةَّاالبتدائيةَّ. َّفػ)ما(َّىناَّقدَّكف تَّ)ريب 
َّاَّػػػػػػإذَّيقكؿَّ:َّ"َّإذاَّكيف ٍتَّكقعىَّبعدىَّاهللَّبفَّالشجرمَّةػػػسميةَّ,َّىبالفعميةَّكاالَّزَّدخكلياَّعمىَّالجممتافكممفَّأجا

,ََّّ(ٕٔ)كمتىَّلحقتياَّ)ما(َّساغىَّأٍفَّتميياَّالجممتافَّاالسميةَّكالفعميةَّ"َّ,َّكالشمكبيفَّبقكلوَّ:َّ"َّ(ٔٔ)الفعًؿَّكالمعرفةَّ"
َّمرفكعهَّفيكَّمبتدأَّبعدهَّخبريهَّ,َّالَّخبرَّمبتدأَّمحذكؼَّكماَّ ب ماَّاسـه كابفَّمالؾَّكقدَّكافقوَّابفَّعقيؿَّ"َّأٍفَّكليَّري

                                                 

 . 8ٙ-5ٙ/٘, ٝؽشػ أُلقَ :  8ٖ/٘, ٝاُؾغخ ُِوشاء اُغجغ :  8ٖٗ/٣ُٖ٘ظش : اُؾغخ ك٢ ػَِ اُوشاءاد :  ٔ))

 . 9ٕٙ,  9ٕٓ, ٝأُغبئَ اُجـذاد٣بد :  ٙٔٔ, ٘ٔٔ/ٖاٌُزبة :  ٕ))

,  5ٓٔ,  5ٔٔٝأعشاس اُؼشث٤خ :  ,  ٕٖٖ/9٘, ّ ٖٕٓ/ٖٙ, ّ 5ٙٔ,  5ٕٔ/ٕٙ, ّ ٣ٔٓ/5ُٔ٘ظش : ا٩ٗقبف : ّٖ) )

 . 8ٕٝاسروبء اُغ٤بدح : 

 . ٖٖٗ-ٖٖٖ/ٕ, ٝٓـ٢٘ اُِج٤ت :  ٓٙٗ-٘٘ٗ, ٝاُغ٠٘ اُذا٢ٗ :  8ٙ-٘ٙ/٣ُٖ٘ظش : أٝمؼ أُغبُي :  ٗ))

 ٗ٘,  5ٗ/ُٕلؼَ , ٣ُٝ٘ظش : أُوزنت : رًشٛب ك٢ ثبة اُؾشٝف اُز٢ ٫ ٤ِ٣ٜب ثؼذٛب ئ٫  ا ٙٔٔ-٘ٔٔ/٣ُٖ٘ظش : اٌُزبة :  ٘))

 . 8ٕٕ/ٕ, ٝأُغبػذ : ٖٖ٘/ٕ, ٝٓـ٢٘ اُِج٤ت :  ٙ٘ٗ, ٝاُغ٠٘ اُذا٢ٗ :  9ٕٙ,  9ٕٓ, ٝأُغبئَ اُجـذاد٣بد :  ٗ٘

 . 8ٕٕ/ٕ, ٝأُغبػذ :  ٣ُٗ٘ٙ٘ظش : اُغ٠٘ اُذا٢ٗ :  ٙ))

 . ٗ٘/ٕأُوزنت :  5))

 . 5ٗ/ٕأُوزنت :  8))

, ٝأُإثَ : اعْ ٓلؼٍٞ  ٕٗٔ/َٔٔ ٣وغ ػ٠ِ اُزًٞس ٝا٩ٗبس , ٣ُ٘ظش : ُغبٕ اُؼشة : )عَٔ( : اُغبَٓ : اُوط٤غ ٖٓ ا٧ث 9))

, اُؼ٘بع٤ظ : اُخ٤َ اُطٞاٍ ا٧ػ٘بم ٝاؽذٛب  ٗ-ٖ/ٖٔٔٓ أثَ اُشعَ أ١ : ارخز ا٧ثَ ٝاهز٘بٛب , ٣ُ٘ظش : ُغبٕ اُؼشة : )أثَ( : 

, أُٜبس : عٔغ ٜٓش ٝٛٞ ُٝذ اُلشط ٝأٍٝ ٓب  ٖٖٔ-ٖٖٓ/ٕ ػ٘غٞط , ٢ٛٝ اُلشط اُغ٤ذ , ٣ُ٘ظش : ُغبٕ اُؼشة : )ػ٘ظ( :

ِش ا٤ِٛ٧خ ٝؿ٤شٛب , ٝا٧ٗض٠ ٜٓشح , ٣ُ٘ظش : ُغبٕ اُؼشة : )ٜٓش( :  ُٔ  . 8٘ٔ/٣٘٘زظ ٖٓ اُخ٤َ ٝاُُؾ

رؼ  : ٛجخ هللا ثٖ ػ٢ِ اُؾغ٢٘ اُؼ١ِٞ ,, ٣ُٝ٘ظش : أٓب٢ُ اثٖ اُؾغش١  99اُج٤ذ ٖٓ اُخل٤ق ٧ث٢ داٝد ا٣٧بد١ د٣ٞاٗٚ :  ٓٔ))

, ٝهذ  8ٙ٘/9, ٝخضاٗخ ا٧دة :  ٖٖٗ/ٕ, ٝٓـ٢٘ اُِج٤ت :  5ٕٔ/ٖ, ٝؽشػ اُزغ٤َٜ :  ٘ٙ٘/ٕ: : د. ٓؾٔٞد ٓؾٔذ اُط٘بؽ٢ 

, ٝهذ ٝسدد ًِٔخ )ك٤٘ب( ثذ٫ً ٖٓ )ك٤ْٜ( ك٢  59ٕ/ٕ, ٝأُغبػذ :  ٘٘ٗ, ٝاُغ٠٘ اُذا٢ٗ :  ٕ٘ٗٝسد  ث٬ ٗغجخ ك٢ اُزٞهئخ : 

 أٓب٢ُ اثٖ اُؾغش١  .

 . 8ٗ/ٖ,  ٙٙ٘,  ٗٙ٘/ٕاثٖ اُؾغش١ : أٓب٢ُ  ٔٔ))

 . ٕ٘ٗاُزٞهئخ :  ٕٔ))
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ب ماَّالجامؿَّ...َّالبيتَّ َّلمدخكؿَّع(َّما)نكرةَّمكصكفةَّبيماَّفقكلوَّ:َّري مىَّالجممةَّاالسميةَّ:َّفيوَّكافةَّىيأتَّريب 
"َّ َّلمفعمية َّىيأتيا َّأيضان:َّ(ٔ)كما َّكقاؿ َّالجممةَّ, َّعمى َّلمدخكؿ َّىي أتَّريب  َّكاف ة َّزائدة َّفيو َّما َّأف  َّكالصحيح "

َّدخكلىياَّعمىَّاالسميةَّنادرهَّ,َّإال ََّّ(ٕ)االسميةَّكماَّىي أتياَّلمدخكؿَّعمىَّالجممةَّالفعميةَّ" ؿَّ:َّ"َّعندهَّإذَّيقكَََّّّأف 
َّ.َّ(ٗ),َّكابفَّىشاـَّأجازىاَّأيضانََّّ(ٖ)ميةَّ"سكندرَّدخكلياَّعمىَّالجممةَّاال

َّالزائدَّدخكلوَّكخركجو َّ؛َّألف  َّماَّ"َّزائدةَّكاف ةَّ"َّ,َّفيوَّنظره ,َّكدخكؿَّماَّىناَّليسََّّ(٘)كقكؿَّابفَّمالؾَّأف 
َّالزائدةَّغيرَّالكاف ةَّ,َّفييَّمؤثرةَّكليستَّزائدةَّ,َّ"َّكالَّ َّعفَّعممياَّ,َّكمعمكـَّأف  كخركجوَّ,َّفييَّقدَّكف تَّريب 

َّبعدََّّالمصدرَّ؛َّألن ياَّلكَّكانتَّزائدةَّلغكانَّ,َّكالَّالتيَّمعَّالفعؿَّبمنزلةيجكزَّأفَّتككفَّ َّأٍفَّييٍضمىرى ,َّلكجبى
َّبعدىهيَّ َّبعدَّسائرَّحركؼَّالخفضَّ,َّكلكَّنصبتَّالفعؿى َّكماَّنيًصبى َّالفعؿى ب ما(َّ,َّ)أٍف(َّكلكَّأيٍضًمرىٍتَّلنصبتى )ري

َّ)أٍف(َّمعَّالفعؿَّبمنزلةَّالمصدرَّالمخصكصَّالمعركَّ َّيكدُّ....َّبمنزلةَّكد َّالذيفَّكافَّغيرَّجائزَّ؛َّألف  ؼَّ,َّفإف 
َّ؛ََّّ(ٚ),َّكالمغكَّ:َّىكَّماَّلـَّييحدثَّشيئانَّمفَّالعمًؿَّإذاَّجاءىَّلـَّيكفَّقبؿَّمجيئو( ٙ)كفركاَّ" ,َّفػ)ما(َّىناَّغيرَّلغكو

َّعفَّالعمؿَّالذ َّلـَّيكفَّلويَّمَّكافَّلويَّقبؿَّدخكلياَّعميوَّ,َّكَّ؛َّألن ياَّقدَّكف ٍتَّالعامؿى ىيأتويَّلمدخكؿَّعمىَّمعمكؿو
َّاَّ.قبؿَّدخكلي

َّأفَّذكرناكَّ ََّّسبؽى َّتدخؿَّعميياَّماَّكبَّالنحكييفَّ:قكؿى َّريب  َّ,ََّّ(ما)أف  َّكاف ةو قدَّتككفَّكاف ةنَّكقدَّتككفَّغيرى
َّالكاف ةَّالمييئةَّلـَّتدخؿَّإال َّ َّزكافيَّاآليةَّالشريفةَّ,َّكجك َََّّّعمىَّالجممةَّالفعميةَّكماَّجاءىَّفإذاَّدخمتَّعميياَّما

َّعمىَّالجممتيف ََّّدخكليا َّكلـ ,َّ َّكالفعمية َّاالسمية َّعمىَّالفعمية َّكاستشيدكاَّمفَّيتعيفَّدخكليا ,َّ دكفَّاالسمية
َّالجارةَّ,َّكقدَّدخمتَّعمىَّالجممةَّاالسميةَّفبلَّإ:َّربماَّالجامؿَّ....َّفقالكاَّ:َّبقكلو َّماَّالكاف ةَّدخمتَّعمىَّريب  ف 

َّدخكلياَّعمىَّالجممةَّالفعمية الذمَّقكؿَّ:َّىذاَّالشاىدَّأبػ)ما(َّ,َّفَّفَّاالسميةَّإذاَّماَّكيف ٍتَّعفَّالعمؿدكََّّمفَّيمـز
ب ماَّالجامًؿ(َّبالكسر أكردتمكهَّىناَّفيوَّركايةَّأيخرلَّكىيَّ:َّ)ري

,َّفإذاَّماَّصحتَّىذهَّالركايةَّفبلَّيككفَّلكـََّّ(ٛ)
َّالذمَّيقعَّ َّفتعدتياَّكعممتَّفيَّاالسـً (َّعٍفَّعمًمياَّ,َّبؿَّقدَّقكيتَّريب  فيوَّحجةَّ.َّفيناَّماَّغيرَّكاف ةَّلػ)ريب 

َّ.مشيكراتَّمفَّكبلـَّالعربَّ,َّمعَّلحاظَّككفَّالركايةَّالمفردةَّالَّتقاسَّبالبعدىاَّ
ب ما(َّيجبَّدخكلياَّعمىَّالجممةَّالفعميةَّ,َّأكَّتدخؿَّعمىَّالجممةَّالفعميةَّكَّ االسميةَّ,َّفيوَّكقكؿَّالنحكييفَّ)ري

َّماَّجاءىَّ,َّبؿَّيجبَّمناقشتوَّ.نظرَّفبلَّنأخذَّبًوَّبحسبَّ

                                                 

 . 8ٕٕ/ٕأُغبػذ :  ٔ))

 . 5ٗٔ/ٖؽشػ اُزغ٤َٜ :  ٕ))

 . 5ٔ/ٖأٝمؼ أُغبُي :  ٖ))

 . ٖٖٗ-ٖٖٖ/٣ُٕ٘ظش : ٓـ٢٘ اُِج٤ت :  ٗ))

 . ٕ٘ٔ/٣ُٔ٘ظش : عش ف٘بػخ ا٩ػشاة :  ٘))

 . 88ٕأُغبئَ اُجـذاد٣بد :  ٙ))

 . ٕٕٕ/ٗ,  9ٖٔ/ٕ ٣ُ٘ظش : اٌُزبة : 5))

, ٝأُغبػذ :   8ٖٔ/5, ٝاُذس أُقٕٞ :  5ٖ9ٔ/ٗ, ٝاسرؾبف اُنشة :  ٘ٓ٘/ٔ:  ٣ُ٘ظش : ؽشػ عَٔ اُضعبع٢ 8))
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َّعفَّالعمؿَّفيَّاألسماءَّفيَّمكاضعَّقميمةَّ,َّ:َّإقكؿَّكبحسبافَّىذاَّأ َّريب  َّ)ما(َّتكؼُّ لبيتَّاَّكَّفيمثمماَّىف 
َّماَّالَّتكؼََُّّّفيَّركايتوَّاألكلىَّ,َّكغيرَّىذا َّعفَّعممياَّبؿَّتتخطاىاَّالمكضعَّفإف  كتعمؿَّفيَّاالسـَّالذمََّّريب 

َّ؛َّألن ياَّمفَّحركؼَّالجرَّ,َّكحركؼَّالجٌرَّمفَّيميياَّ,َّكىذاَّإ ََّّعمىَّقكةَّعمؿَّريب  َّعمىَّشيءَّفإن ويَّيدؿُّ ٍفَّدؿ 
ألن ياَّتعمؿَّباألصالةَّ,َّكىيََّّياَّمفَّأقكلَّالعكامؿَّبعدَّاألفعاؿَّ؛إن ََّّبالغَّبالقكؿَّ:,َّكلعميَّالَّأَّالعكامؿَّالقكية

َّحركًؼَّالجرَّالتيَّتزادَّبعدىاَّعف َّكؿ  َّ)ما(َّالكاف ةَّالَّتكؼُّ عمًمياََّّمختصةَّبالعمؿَّفيَّاألسماءَّ,َّبدليؿَّأف 
َّحرفي َّبيٌَّبؿَّالذمَّتكفُّوَّمنيا َّكقد ,َّ َّكالكاؼ( ,َّ َّ)ريب  َّاألك ؿَّ,َّكالثانيَّتكفَُّّفَّفقطَّالَّغيرَّىما َّفيَّنا وَّأيضان

َّأن ياَّالَّتكف ياَّفيَّمكاضعَّقميمةَّ, كاف ةَّ,ََّّاَّ,َّبؿَّتككفَّزائدةَّغيرفيياَّمعيالتيَّتتركبَّكيمٍّياَّ,َّالمكاضعََّّإال 
َّالعامؿَّعفَّالعمًؿَّ,َّفييَّقدَّكف ٍتَّبعضَّاألفعاؿَّعفَّالعمًؿَّمثؿََّّعمىَّالرغـَّمف ماَّلػ)ما(َّمفَّقكةَّعمىَّكؼٍّ

(َّ,َّعمىَّالرغـَّم َّ,َّكىثيرى ,َّطاؿى َّفَّقكةَّاألفعاؿَّفيَّالعمؿَّ.)قىؿ 
التيََّّكيمٍّياَّالمكاضعًََّّلكاف ةَّ,َّفييَّليستَّكاحدةَّفيستطيعيَّأٍفَّنفرؽَّبيفَّنكعيفَّمفَّ)ما(َّاأَّكبحسبَّىذا

َّبينيماَّفيَّالتسميةَّكالعمًؿَّ.َّانَّىناؾَّفرقَّاَّعمىَّالعكامؿَّ؛َّألف َّدخمتَّفيي
َّكَّ ,َّ َّكالمييئة ,َّ َّبالكاف ة َّاألسمالكافٌَّفتسمى َّعكامؿ َّعمى َّتدخؿ َّالتي َّىي َّفيَّة َّالعمًؿ َّعف َّفتكفُّيا اء

َّمعمكالتياَّالتيَّتقعَّبعدىاَّكىيَّاألسماءَّ.َّ
َّ,َّ َّاألسماء َّمف َّمعمكالتيا َّفي َّعمًميا َّعف َّفتقطعيا َّاألسماء َّعكامؿ َّعمى َّتدخؿي َّالتي َّىي كالمييئة
َّفيياَّبطريؽَّاألصالةَّ,َّأمَّ:َّ َّعمىَّاالفعاًؿَّ,َّأمَّ:َّتنقمياَّمفَّالعمًؿَّفيَّمعمكالتياَّالتيَّتعمؿي كتجعمياَّتدخؿي

َّفيَّالعمًؿَّفييامعمكال َّبالدخكؿَّعميياَّ.َّفتككفَّمفَّالداخمةََّّتياَّالتيَّتختصُّ ةو َّىيَّغيرَّمختص  إلىَّمعمكالتو
َّعمىَّاألفعاًؿَّ؛َّلتركبَّ)ما(َّالمييئةَّمعَّىذهَّالعكامؿَّكصيركرتياَّمعياَّكالشيءَّالكاحدَّ.َّ

)ما(َّالتيَّدخمتَّ(َّىناَّفػػ)ريب َّتَّعميياَّ)ما(َّالكاف ةَّ,َّكفيماَّيخٌصَّعمكـَّالعكامؿَّالتيَّدخمَّبمحاظىذاَّ
يرَّمعمكلياَّفيذهَّ)ما(َّالكاف ةَّىناَّأن ياَّكف ٍتَّعممىياَّفقطَّكلـَّتغكف تياَّعفَّالعمًؿَّفيَّاألسماءَّ,َّأمَّ:َّعميياَّ

َّ.َّ) (َّكقدَّقطعتياَّعفَّالعمًؿَّفيَّاألسماًءَّالتيَّىيَّكَّكماَّفيَّ)ربماَّالجامؿي المييئةَّىيَّالتيَّدخمىٍتَّعمىَّ)ريب 
َّخكؿَّعمىَّاألفعاًؿ؛َّلتركبياَّمعياَّكممةَّكاحدةَّكماَّفيَّاآليةَّالكريمةَّ.معمكالتياَّفيَّاألصًؿَّ,َّكىيأتياَّلمد

َّكانتَّاسميةَّ ٍف َّمييئةَّكا  َّفعميةَّكانتَّ)ما( َّالجممةي َّجاءىٍت َّإٍف "َّ َّأبكَّحي افَّبقكلوَّ: َّأشارَّإلىَّىذا كقد
"َّ ََّّ(ٔ)كانتَّكاف ةن َّالعكامًؿَّفيَّاألسماًء َّكؿ  ب ما(َّ,َّكىكَّيخصُّ َّ,َّكري َّ)إن ما َّفيماَّيخصُّ َّعميياَّاكيمٍّيا لتيَّتدخؿي

َّ َّالمييئة( َّالكاف ة َّك)ما ,َّ َّالكاف ة( َّ)ما َّتسمية َّعمييا َّنطمؽ َّأٍف َّنستطيع َّكلعم نا .َّ َّالكاف ة َّل)ما( َّبيفَّ؛ متفريؽ
َّأل َّ؛ َّمنيا َّتتركبَّف َّالنكعيًف َّعندما َّأك الن َّالعامؿَّعفَّعممو َّتكؼُّ َّتييؤهَّالمييئة َّثـ ,َّ َّالكاحدة َّكالكممًة َّمعو

َّدخكلوَّعمىَّاالسـَّفيَّاألصًؿَّقبؿَّدخكلياَّعميوَّ.َّلمدخكؿَّعمىَّاألفعاًؿَّ,َّبعدماَّكاف
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َّ,َّنستطيعيَّالقكؿَّ:ََّّكبحسب َّالكاف ةَّالمييئةَّأقكلَّمفَّالكاف ةَّفقطَّ؛َّفالمييئةَّالَّتكفياَّإىذاَّالذمَّذيًكرى ف 
َّمدخكلياَّأيضانَّ. َّعميوَّ)ما(َّفيََّّفقطَّبؿَّتغيري ؿَّالذمَّيجكزَّأٍفَّتيخر جى فككفَّ)ما(َّكاف ةَّمييئةَّىكَّالكجوَّاألك 

َّيةَّ.اآل
َّاكا َّ)ما( َّتككفى َّأٍف َّىك :َّ َّاآلخر َّكيككفََّّانَّسملكجو َّبعدىا َّالكاقعة َّبالجممة َّمكصكفة َّبمعنىَّشيء نكرة

َّشيءَّيكد هَّالذيفَّكفركاَّانَّالعائدَّعميياَّمحذكف ,َّكالتقديرَّ:َّريب 
,َّفػ)ما(َّىناَّغيرَّالكاف ةَّالمييئةَّ؛َّفييَّاسـََّّ(ٔ)
(َّ,َّفبل َّفيوَّحرؼَّالجرَّ)ريب  َّأفَّالكجوَّاألك ؿَّبمعنىَّشيءَّمجركرَّ,َّكقدَّعمؿى َّإشكاؿَّفيَّىذاَّاإلعرابَّ.َّإال 

َّالتقديرَّأكلىَّمفَّالتقدير َّعدـ كاف ةََّّ(ما),َّفاألك ؿَّأظيرَّفيَّاإلعرابَّبأٍفَّنقكؿَّ:ََّّ(ٕ)أرجحَّكأظيرَّ؛َّألف 
َّ َّمكفكف ةَّفبلَّتعمؿَّشيئانَّ,َّكالمضارعَّبعدىاَّمرفكعَّ,َّفيذاَّأفضؿَّمفَّأٍفَّنقدٍّرى َّعفَّالعمؿَّ,َّكريب  مييئةَّلريب 

َّ.َّ(ريب َّػ)ا(َّاسـَّبمعنىَّشيءَّمجركرَّبم)

                                                 

اة , ٝٓؾٌَ ئػش ٔٗ/٘, ٝاُؾغخ ُِوشاء اُغجؼخ :  ٖٓ٘/ٖ, ٝاُؾغخ ك٢ ػَِ اُوشاءاد :  ٣ٗ8ُٙ٘ظش : ئػشاة اُوشإٓ :  ٔ))

, ٝاُزج٤بٕ ُِؼٌجش١  5ٕٔ/٘, أُؾشس اُٞع٤ض :  ٖٔ٘/ٕٔ, ٝاُزلغ٤ش اُجغ٤و :  ٖٗٔ/ٙ, ٝاُزج٤بٕ ُِطٞع٢ :  9ٓٗ/ٔاُوشإٓ : 

,  ٓٗٔ/5, ٝاُذس أُقٕٞ :  5ٙٔ/ٕٔ, ٝاُغبٓغ ٧ؽٌبّ اُوشإٓ :  8٘/ٗ, ٝاُلش٣ذ ك٢ ئػشاة اُوشإٓ أُغ٤ذ :  55ٙ/ٕ: 

 . ٕٗٗ/ٔٔٝاُِجبة ك٢ ػِّٞ اٌُزبة : 

 . ٘ٓٔ,  55, ٝأعشاس اُؼشث٤خ :  9ٕٓ/٣ُٖٔ٘ظش : ا٩ٗقبف : ّٕ) )
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 شانصًا : قىاػد أخري :
ؿـــــا ال قـــعــؿــــل ال قـُـــــَػــــسِـّـــــر عــاؿــــــاًل -1

 (ٔ)
 

َوالَِّذيَن َىاَجُروا ِفي اللَِّو ِمْن بَػْعِد َما فيَّكبلـَّأبيَّحي افَّعمىَّقكلوَّتعالىَّ:ََّّالتكجيييةَّكردتَّىذهَّالقاعدة
ئَػنػَُّهْم ِفي الدُّ ظُِلُموا لَنُ  ِخَرِة َأْكبَػُر َلْو َكانُوا يَػْعَلُموفَ نْػَيا َحَسَنًة َوأَلَجُر اْلبَػوّْ

(ٕ)  

َّأبكَّحي افَّ:َّ  (ٖ)" اإلخبار عف )الذيف( بجممة القسـ المحذكفة الداؿ عمييا الجممة المقسـ عميياقاؿى
أف يككف )الذيف(  (٘). كأجاز أبك البقاء (ٗ)دليؿ عمى صحة كقكع الجممة القسمية خبران لممبتدأ , خالفان لثعمب

ئىن يمنصكبان بفعؿ محذكؼ يدؿ عميو )  ما يجكز لو أف يعمؿ . كال و ال يفسر إال  ألن  كىك ال يجكز ؛ ـ( لنبكٍّ
َّ.َّ(ٙ)بف , فال يجكز زيدان ألضربنو "يجكز زيدان ألضر 

َّمبتدأنَّ َّيككفَّ)الذيف( َّىكَّاختيارَّأبيَّحي افَّبأٍف ََّّالراجحَّىنا َّفيكَّيجيزَّىذاََّّ)لنبكئنيـ(ممةَّجكَّ, .َّ خبره
َّالكجوَّ,َّكيرفضَّالكجوَّالثانيَّالذمَّأجازهَّأبكَّالبقاءَّ.ََّّ

َّ)الذيف(َّفيَّمكضعَّنصبَّعمىَّاالشتغاًؿَّ َّعمىَّماَّأجازهَّالعكبرمَّمفَّأٍفَّيككفى بفعؿَّمحذكؼَّإذَّاعترضى
َّقادرةَّعمىَّ َّجممةَّ)لنبكئنيـ(َّغيري َّالتفيدؿَّعميوَّ)لنبكئنيـ(َّ؛َّألف  َّماَّالَّلعمًؿَّ,َّكا َّاَّسيرَّفرعهَّعفالتفسيًر؛َّألف  ف 

َّالعامؿ َّتفسر َّفبل َّقبميا َّفيما َّالعمؿ َّعمى َّقادرة َّغير َّ)لنبكئنيـ( َّجممة َّك ,َّ َّعامبلن َّيفسر َّال َّفكجبََّّيعمؿ ؛
َّا َّرفعوََّّلمشغكؿَّعنوَّإذاَّكقعَّبعدَّماَّيختصَُّّالمصيرَّىناَّإلىَّرفعَّ)الذيف(َّعمىَّاالبتداًءَّ؛َّألف  باالبتداءَّفيمتـز

َّالَّيجكزَّالنَّ(ٚ)دائمانَّ َّفيَّذلؾَّالمنصكبَّحت ىَّك" َّيعمؿى َّأٍف َّيجكزَّلممذككًر َّحيثي َّإال  َّالمحذكًؼ صبَّبالفعًؿ
َّمفسرانَّ,َّكماَّىناَّليسَّكذلؾَّ" َّأٍفَّيككفى َّالميفىسٍّرَّمثؿَّعمؿَّالميفىس ر( ٛ)يصح  فعمؿي

َّأٍفَّتقكؿَّ:َّ( ٜ) ؛َّألن ويَّالَّيجكزي
َّألضربنو َّزيدان َّيجكزي َّفكذلؾَّال ,َّ َّألضربف َّزيدان َّكبحسبافََّّ(ٓٔ): َّمنع؛ َّحي افَّنصبَّ)ال ََّّىذا َّأبك َّبفعؿو ذيف(

َّعميوَّجممةَّ َّتدؿُّ ََّّفيَّاآليةَّالكريمةَّ.َّ)لنبكئنيـ(محذكؼو
                                                 

,  ٖٓٗ/٘,  ٖٙٓ/ٕ, ٝٓـ٢٘ اُِج٤ت :  ٕٖٙ/ٙ, ٝاُزز٤٣َ ٝاُز٤ٌَٔ :  ٖٗٙ,  ٕٖٙ/٣ُٔ٘ظش : ؽشػ عَٔ اُضعبع٢ :  ٔ))

ٔ ٠ ر٤ٜٔذ اُوٞاػذ ثؾشػ رغ٤َٜ اُلٞائذ : ٗبظش اُغ٤, ٝ 5ٖٔ-ٖٙٔ/ٕٝؽشػ اثٖ ػو٤َ :  , رؼ : ػ٢ِ ٓؾٔذ  ؼؽشػ اُزغ٤َٜ أُغ

 . ٖٓٙ/ٔ, ٝد٤َُ اُغبُي :  5ٖ٘/ٔ,  5ٖٗ/ٔ, ٝؽبؽ٤خ اُقجبٕ :  5ٔٙٔ/ٗ :كبخش ٝآخشٕٝ 

 . ٔٗاُ٘ؾَ : عٞسح ( ٕ)

,  8ٖٖ/ٙ, ٝٓغٔغ اُج٤بٕ :  ٔٙ/ٖٔ, ٝاُزلغ٤ش اُجغ٤و :  ٓٓ٘, ٝئػشاة اُوشإٓ :  ٓٓٔ/٣ُٕ٘ظش : ٓؼب٢ٗ اُوشإٓ ُِلشاء :  ٖ))

 . 59ٙ/ٕٝاُزج٤بٕ ُِؼٌجش١ : 

 . ٘ٔٔٔ/ٖ, ٝاسرؾبف اُنشة :  ٖٓٔ/ٔ:  ذ سأ١ صؼِت ك٢ ٓغبُغٚ , ٝهذ ٝسد سأ٣ٚ ك٢ : ؽشػ اُزغ٤َٜ( ُْ أعٗ)

 . 59ٙ/ٕ( ٣ُ٘ظش : اُزج٤بٕ ُِؼٌجش١ : ٘)

, ٝسٝػ أُؼب٢ٗ :  ٓٙ/ٕٔ, ٝاُِجبة ك٢ ػِّٞ اٌُزبة :  ٕٕٔ/5, ٣ُٝ٘ظش : اُذس أُقٕٞ :  58ٗ/٘( اُجؾش أُؾ٤و : ٙ)

ٔٗ/ٔٗ٘ . 

 . ٖٓٙ/٣ُٔ٘ظش : د٤َُ اُغبُي :  5))

 .  ٘ٗٔ/ٗٔسٝػ أُؼب٢ٗ :  8))

 . 5ٕٙ/ٕ:  اُؾبك٤خاٌُبك٤خ ٣ُ٘ظش : ؽشػ  9))

 . ٓٙ/ٕٔ, ٝاُِجبة ك٢ ػِّٞ اٌُزبة :  ٕٕٔ/٣ٝ5ُ٘ظش : اُذس أُقٕٞ : ٓٔ) )
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 اؾعاؿل ال جيوز أِن قؽون ؿرؽلًا ؿن ذقكني -2

َّ َّتعالىَّ: َّأبيَّحي افَّعمىَّقكلو َّفيَّكبلـ َّالتكجييية َّالقاعدة ْوَت ِمْن َأْىِلَك تُػبَػوُّْئ َوِإْذ َغدَ  كردتَّىذه
َلى اللَِّو ِإْذ َىمَّْت طَائَِفَتاِف ِمْنُكْم َأْف تَػْفَشََّل َواللَُّو َولِيػُُّهَما َوعَ  ْلِقَتاِؿ َواللَُّو َسِميٌع َعِليٌم ُمْؤِمِنيَن َمَقاِعَد لِ ال

ُمْؤِمُنوفَ فَػْلَيتَػوَكَِّل ال
(ٔ)

 

َّأبكَّحي افَّ: سميع ( . قاؿ الزمخشرم: " أك عمؿ فيو معنى ًإٍذ غىدىٍكتى ( : بدؿ مف )ًإٍذ ىىم تٍ " )َّقاؿى
انتيى . كىذا غير محرر ؛ ألف  العامؿ ال يككف مركبان مف كصفيف , فتحريره أٍف يقكؿ : أك عمؿ  (ٕ)عميـ"

فيو معنى سميع أك عميـ , كتككف المسألة مف باب التنازع . كجكز أف يككف معمكالن لػ)تيبىٌكئي( , 
 . (ٖ)( "كلػ)غدىٍكتى 

َّالعامؿَّفيَّالظرؼَّ)كَّ َّإٍذ(َّأكجوَّ:ماَّنقموَّأبكَّحي افَّأف 

ؿَّ َّفيوَّىكَّالعامؿَّفيَّالميٍبدىؿَّمنواألك  (َّكيككفَّالعامؿي َّمفَّ)إٍذَّغدىٍكتى :َّأن ويَّبدؿه
(ٗ)ََّّ.َّ

َّالعامؿَّفيوَّمعنىَّ)سميعهَّعميـه(َّ. َّكالثانيَّ:َّأف 

َّ.َّ(٘)كالثالثَّ:َّيجكزَّأٍفَّيككفَّالعامؿَّفيوَّ)تيبىٌكئي(َّكقدَّذكرَّىذاَّالكجوَّالزجاج

َّ.َّ(ٙ)فيوَّغدىٍكتىَّكالرابعَّ:َّيجكزَّأٍفَّيككفَّالعامؿَّ

َّفيوَّمعنىَّ)عميـه(َّكحده َّالعامؿى (ٚ)كالخامسَّ:َّذكرهَّأبكَّالبقاءَّأف 
 . 

َّ َّحي اف َّأبك َّييعمٍّؽ َّكلـ ,َّ َّ)إٍذ( َّفي َّالعامؿ َّفي َّأكجو َّخمسة َّنىسىبويَّعمفيذه َّكقد َّالثاني َّالكجو َّسكل ييا
َّألمزم َّإال  ,َّ َّخشرم َّن وي َّالحقيقة َّفيوفي َّتابع َّفقد َّلمزمخشرم َّأبَّالزمخشرمَّليس َّبف َّالقيسيَّمكي َّطالب ي

                                                 

 . ٕٕٔ-ٕٔٔآٍ ػٔشإ : عٞسح  ٔ) )

 . 8ٕ٘/٘, ٝاُغبٓغ ٧ؽٌبّ اُوشإٓ :  8ٕٕ/ٔص اٌُ٘ٞص : , ٝسٓٞ ٕٕٙ/8, ٣ُٝ٘ظش : ٓلبر٤ؼ اُـ٤ت :  9ٔٙ/ٔاٌُؾبف :  ٕ))

 . ٖٗ/ٗ, ٣ُٝ٘ظش : سٝػ أُؼب٢ٗ :  ٓ٘/ٖاُجؾش أُؾ٤و :  ٖ))

, ٝاُلش٣ذ ك٢ ئػشاة اُوشإٓ أُغ٤ذ :  ٕٕٙ/8, ٝٓلبر٤ؼ اُـ٤ت :  ٖٔٗ/ٕ, ٝأُؾشس اُٞع٤ض :  9ٔٙ/٣ُٔ٘ظش : اٌُؾبف :  ٗ))

, ٝاُِجبة ك٢ ػِّٞ اٌُزبة :  8ٖٔ/ٖ, ٝاُذس أُقٕٞ :  88ٕ/ٔاُز٘ض٣َ : , ٝٓذاسى  8ٕٕ/ٔ, ٝسٓٞص اٌُ٘ٞص :  ٕٔٔ/ٕ

٘/٘ٔٓ .  

, ٝاُزج٤بٕ ُِطٞع٢ :  5ٖٔ/ٔ, ٝٓؾٌَ ئػشاة اُوشإٓ :  ٕ٘ٔ:  , ٝئػشاة اُوشإٓ ٘ٙٗ/ٔ:  ظش : ٓؼب٢ٗ اُوشإٓ ٝئػشاث٣ُٚ٘ ٘))

, ٝاُلش٣ذ ك٢ ئػشاة اُوشإٓ  9ٕٓ/ٔؼٌجش١ : , ٝاُزج٤بٕ ُِ ٕٕٙ/8, ٝٓلبر٤ؼ اُـ٤ت :  ٗٙ٘/٘, ٝاُزلغ٤ش اُجغ٤و :  55٘/ٕ: 

  . ٓٔ٘/٘, ٝاُِجبة ك٢ ػِّٞ اٌُزبة :  8ٖٔ/ٖ, ٝاُذس أُقٕٞ :  8ٕ٘/٘, ٝاُغبٓغ ٧ؽٌبّ اُوشإٓ :  ٕٔٔ/ٕأُغ٤ذ : 

 . ٓٔ٘/٘, ٝاُِجبة ك٢ ػِّٞ اٌُزبة :  8ٖٔ/ٖ, ٝاُذس أُقٕٞ :  9ٕٓ/٣ُٔ٘ظش : اُزج٤بٕ ُِؼٌجش١ :  ٙ))

, ٝاُذس  88ٕ/ٔ, ٝٓذاسى اُز٘ض٣َ : ٕٔٔ/ٕ, ٝاُلش٣ذ ك٢ ئػشاة اُوشإٓ أُغ٤ذ :  9ٕٓ/٤ٔبٕ ُِؼٌجش١ : ٣ُ٘ظش : اُزج 5))

  . ٔٔ٘/٘, ٝاُِجبة ك٢ ػِّٞ اٌُزبة :  8ٖٔ/ٖأُقٕٞ : 
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َّالعامؿَّفيوَّق(َّّْٕ)ت ,َّإٍذَّيقكؿَّمكيَّ:َّ"َّإٍذَّىىم ٍتَّ,َّإٍذَّفيَّمكضعَّنصبَّكالعامؿَّفيوَّ)سميعهَّعميـه(َّ,َّكًقيؿى
َّلمكيَّفيَّقكلوَّ.َّفالزمخشرمَّىناَّمتابعهََّّ,( ٔ))تيبىٌكئي(َّكاألك ؿَّأحسفَّ"

َّالناصبَّلػ)إٍذ(َّمعنىَّ)سم َّنقموَّالزمخشرمَّبأف  َّعميوَّىذاَّكقدَّاعترضَّأبكَّحي افَّعمىَّما يعهَّعميـه(َّفرد 
َّ َّالعامؿَّالَّيجكزَّأٍفَّيككفَّمركبانَّمفَّكصفيفَّ,َّفتحريرَّقكلوَّأٍفَّيقكؿى َّالناصبَّلويَّمعنىَّسميعهَّ:َّإالقكؿَّبأف  ,َّف 

َّمفَّمعنىَّسميعهَّكمعنىَّعميـهَّعمىَّالعمؿَّفيَّ أكَّمعنىَّعميـهَّكتككفَّالمسألةَّمفَّبابَّالتنازعَّ,َّأمَّ:َّتنازعَّكؿٌّ
بحسبَّمعنىَّعميـهََّّكىكَّالعمؿَّلؤلقربكَّرأمَّالككفييفَّ,ََّّؽَّكىكَّمعنىَّسميعهَّبحسبالعمؿَّلؤلسبَّ)إذ(َّ,َّكيككف

َّفيكَّاألقربَّلممعمكؿَّ,َّكىكَّماَّاختارهَّرأمَّالبصرييفَّ َّعميـه ,َّكلعؿَّىذاَّماَّأرادهَّأبكَّالبقاءَّعندماَّجعؿَّالعامؿى
َّ.َّ َّالبصريكفى

َّالزمخشرمَّكقد َّعمىَّكبلـ َّاعتراضو َّعمىَّشيخًو َّالحمبيَّرد  َّالسميف َّأف  َّفقاؿََّّإال  َّفيو َّابفَّعادؿ تبعو
َّماَّذكرتيوَّمفَّإرادةَّالتنازعَّ,َّكيىٍصديؽَّأٍفَّيقكؿَّ:َّعمؿَّفيوَّىذاَّكىذاَّبالمعنىَّ السميفَّ:َّ"َّلـَّييًردَّالزمخشرمَّإال 

َّلـَّيكفَّمبتدعانََّّبحسبافالمذككرَّالَّأن يماَّعمبلَّفيوَّمعانَّ,َّ َّبًو َّقكالن,َّإذَّالفراءَّيرلَّذلؾَّ,َّكيَّلكًَّقيؿى فيَّقكؿي
َّكأكرم َّبيماَّكا َّنحك:َّضربتي َّزيدانَّمنصكبه َّزيدانَّ,َّإف  َّ.َّ(ٕ)ن يماَّتسمطاَّعميوَّمعانَّ"تي

َّأبيَّحي افَّىكَّالراجحَّ؛ََّّكبلـىَّبًوَّالسميفََّّكىذاَّالذمَّسٌكغ َّكبلـى الزمخشرمَّفيوَّنظرَّكالذمَّيظيرَّلناَّ"َّأف 
َّ]عدـ[ ,َّفمكََّّ(ٗ)نيَّ"فصؿَّالكصفيفَّبػ)أك(َّيؤدمَّإلىَّاختبلؿَّالمعنىَّكىذاَّالَّيجكزَّتأكيموَّفيَّالنصَّالقرآَّ(ٖ)ألف 

التيَّتفيدَّ,َّكعميـَّبػ)أك(َّالزمخشرمَّكمكيَّقبموَّأٍفَّتككفَّالمسألةَّمفَّبابَّالتنازعَّ,َّلفصؿَّبيفَّسميعََّّدافمكَّأرَّ
َّمعنييَّسميعهَّكَّالسميفَّأن وَّلكَّكافَّقدَّقاؿََّّفَّأسمـَّكأفضؿَّمفَّقكلوَّىذاَّ.َّكتسٌكيغكاالتخييرَّكَّ َّعمبلَّ:َّإف  عميـه

َّالفرا َّفيَّقكلوََّّ,َّفيذاَّالتسٌكيغَّ(٘)ءَّقبموَّقدَّأجازَّىذافيوَّمعانَّ,َّلـَّيكفَّمبتدعانَّفيوَّفإف  َّفالفراءَّقدَّخالؼى فيوَّنظره
َّجميكرَّالنحكييفَّمفَّالبص حجةهَّعمىَّمفََّّـألن ي؛َّالَّتجكزََّّرييفَّكالككفييفَّ,َّكمخالفةَّجميكرَّالنحكييفىذا

قكؿَّعمىَّمذىبَّحمؿَّالسميفَّالكَّ,ََّّ(ٙ)ألن وَّ"َّشاذَّالَّيقاسَّعميوَّ"؛َّفقكؿَّالفراءَّالَّيجكزََّّبحسبَّىذاخالفيـَّ.َّكَّ
َّيحمموَّعمىَّشيءَّيخالؼَّماََّّ,َّجكزَّ؛َّألن وَّقدَّخالؼَّالجميكرالفراءَّالَّي الذمَّمنيـَّالزمخشرمَّنفسوَّ,َّفكيؼى

َّ.؟!َّ( ٚ)يذىبَّإليوَّمفَّعدـَّجكازه

                                                 

 . 5ٖٔ/ٔٓؾٌَ ئػشاة اُوشإٓ :  ٔ))

 . ٔٔ٘/٘, ٣ُٝ٘ظش : اُِجبة ك٢ ػِّٞ اٌُزبة :  8ٕٖ-8ٖٔ/ٖاُذس أُقٕٞ :  ٕ))

 ٫عزوبٓخ أُؼ٠٘ . ص٣بدح ٖ))

: خنشح ٓؾٔذ )دساعخ ٗؾ٣ٞخ ٝفشك٤خ ك٢ اُ٘قق ا٧ٍٝ ٖٓ اُوشإٓ( رؼوجبد أث٢ ؽ٤ بٕ ُِضٓخؾش١ ك٢ رلغ٤شٙ اٌُؾبف  ٗ))

 . 8ٗٔأؽٔذ اُخج٤ش : 

, ٝاُزز٤٣َ 8ٙٔ, ٝؽشػ اثٖ اُ٘بظْ :  ٙٙٔ/ٕ:  ؽشػ اُزغ٤َٜ, ٝ ٕٙٓ-ٕ٘ٓ/٣ُٔ٘ظش سأ١ اُلشاء ك٢ : ؽشػ أُلقَ :  ٘))
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 . 8ٙٔأعشاس اُؼشث٤خ :  ٙ))

 . ٕ٘ٓ-ٕٗٓ/٣ُٔ٘ظش : ؽشػ أُلقَ :  5))
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َّبؿ َّيككفَّمفَّبابَّالتنازعَّ, َّأٍف َّأرادى َّأن وي َّمفَّكبلمو َّالعامؿَّفيوَّمجمكعَّمعنييَّكليسَّكاضحان َّأف  َّأراد
ماَّيبدكَّمفَّكبلموَّالذمَّنقموَّعفَّمكيَّ,َّكىكَّماَّفيموَّأبكَّحي افَّفمـَّيجكزَّذلؾَّ,َّكىكََّّ)سميعهَّكعميـه(َّفيذا

َّأن وَّلـَّ َّالمسألةَّيجكزَّفيياَّأٍفَّتككفَّمفَّبابَّالتنازعَّ,َّلكَّفصؿَّكبلموَّبػ)أك(َّإال  محؽهَّفيَّاعتراضوَّىذاَّ؛َّألف 
َّيككفَّالظرؼَّم َّالعامؿَّالَّيككفَّمركبانَّمفَّألَّ)سميعهَّعميـه(َّ؛ََّّلمجمكعَّمعنييعمكالنَّيفعؿَّ,َّكالَّيجكزَّأٍف ف 

َّ,َّكت َّأبكَّحي افَّماَّنقموَّالزمخشرمَّ,َّكىكَّرأمَّسديده َّبًو ََّّسٌكيغمجمكعَّكصفيفَّ,َّىذاَّماَّرد  َّمنوَّ؛َّألف  دقيؽه
َّفيَّالمغةَّالعربيةَّالَّيجكزَّأٍفَّيككفَّمركبانَّمفَّشيئيفَّ,َّبؿَّالبيد َّ َّمفردانَّ,َّكالمعمكؿَّمفَّالعامؿى أٍفَّيككفَّالعامؿي

َّمفردفأكثرَّبانَّمفَّشيئيفَّكذلؾَّالَّيككفَّمرك َّ.َّانَّمعانَّ,َّبؿَّيجبَّأٍفَّيككفى

َّف َّأحده َّيعترضي َّقاعدةنَّتكجييكقد َّكانتَّىذه َّإذ َّفكيؼَّتككفَّىناؾَّعكامؿَّمركبةَّيقكؿَّ: َّفيَّالنحكَّ, يةن
َّ,َّكىناؾَّجمؿَّتقعَّمعمكلةَّ َّالمييئة َّمعَّما َّتركبٍت َّإذا َّإال  َّفييَّالَّتعمؿَّفيَّاألفعاًؿ َّ)حيثيما( تعمؿَّنحكَّ:

َّكالجمؿَّمركبةَّمفَّ َّمفردةو الرغـَّمفَّىذاَّتقعَّمعمكلةَّ؟َّ,َّعمىَّمسندَّكمسندَّإليوَّفيَّأقؿَّتقديرَّ,َّفييَّغيري
فيَّالسؤاؿَّالَّينفيَّالقاعدةَّأكَّيناقضياَّفيَّشيءَّ,َّبؿَّىكَّمتسؽَّمعياَّ,َّفػ)حيثيما(َّتعمؿَّفيََّّماَّذيًكرَّ:قمتيَّ
َّكماَّ,َّكَّاألف حدانَّ,َّفييَّمفردهَّفيجكزَّلياَّاالثنافَّمعانَّكصاراَّشيئانَّكاَّجىَّمًَّعندَّتركبياَّديَّعاًؿَّكىيَّمركبةَّمفَّحيثي

َّإذاَّتقدرتَّبالمفردَّ,َّفالذمَّيقعَّ العمؿَّفيَّمعمكلياَّ,َّكالجمؿَّالَّتحتاجَّإلىَّشيءَّفالجمؿَّالَّتككفَّمعمكلةَّإال 
َّ َّبًو َّالذمَّتتقدر َّالمفرد َّبؿ َّذاتيا َّليسَّالجمؿ َّمعمكالن ,َّ َّإف  "َّ :َّ َّقباكه َّالديف َّفخر َّالدكتكر َّفيَّيقكؿ األصؿ

َّالجماإلعراًبَّىكَّلممفرد,َّكا َّ مةَّإذاَّجازَّتقديرىاَّبالمفردَّ,َّأيٍعًطيتَّإعرابوَّتقديرانَّ؛َّألن ياَّحمتَّمحموَّ,َّكقامتَّف 
َّ,َّفشرطَّالجمؿَّالتيَّتقعيَّمعمكلةَّأٍفَّتتقدرَّبالمفردَّكالتيَّتقعَّخبرانَّأكَّصفةنَّ( ٔ)مقاموَّكاستخدمتَّفيَّمكضعوَّ"

ََّّكأ ََّّكأحاالن ,َّ َّغيرىا َّمفَّمثؿََّّالتيَّالَّتتقدرأم ا َّالَّتقعَّمعمكلة ََّّ,َّاالبتدائيةَّالجممةبالمفرد ,َّكاالستئنافية
 ََََََّّّّّّكغيرىاََّّ.َّ,َّكاالعتراضية,َّكالتفسيريةَّ

َّال قمسؾط عاؿالِن عؾى ؿعؿوٍل واحٍد  -3

َّبابَّالتنازعَّفيَّالعمؿَّ,َّأكَّاإلعماؿَّفيَّالنحكَّالعربيَّ عمىَّأحدَّالقكاعدَّالتكجيييةَّ,َّكالَّعجبَّأفَّيقـك
َّ َّالكميةَّلمنحكَّالعربيَّ,َّفقدَّذكرَّالنحكيكفى َّالعمؿَّالنحكمَّ؛َّالقكاعدَّمفأف  َّيتسمطَّأال ََّّالتكجيييةَّالتيَّتخصُّ

َّكاحدَّي َّأن َّنفسوَّالكقتَّككفَّمعمكالنَّليذهَّالعكامؿَّفيَّعامبلفَّأكَّأكثرَّبالعمًؿَّعمىَّمعمكؿو يـَّقدَّكجدكاَّ,َّإال 
َّكاحدوَّالقرآنيةَّكاألبياتَّالشعريةَّ,َّجممةَّمفَّالشكاىًدَّ َّ,َّماَّظاىرهَّأن ويَّقدَّتسمطَّفيوَّعامبلفَّأكَّأكثرَّعمىَّمعمكؿو

َّأٍفَّقا بإعماؿَّأحدَّىذهَّالعكامؿَّالمتنازعةَّفيَّىذاَّالمعمكؿَّ,َّكأٍفَّيمغكاَّعمؿَّ:َّلكاَّفماَّكافَّمفَّالنحكييفَّإال 
َّالعامؿَّأكَّالعكامؿَّاأليخرلَّفيوَّ,َّكيعممكىاَّفيَّضميرهَّ.

                                                 

 . ٖٖئػشاة اُغَٔ ٝأؽجبٙ اُغَٔ : كخش اُذ٣ٖ هجبٝٙ :  ٔ))
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َّ,َّكيتأَّ(ٔ)التنازعَّفيَّالمغةَّالتجاذبكَّ َّ,َّكفيَّاالصطبلحَّىكَّ:َّ"َّأٍفَّيتقد ـَّعامبلًفَّأكَّأكثري أكَّخ رَّمعمكؿه
رَّ"َّأكثرَّ,َّكيككفَّكؿٌَّّ َّفيوَّأكثرَّمفَّالمعمكالًتَّ,ََّّ(ٕ)مفَّالمتقدٍّـَّطالبانَّلذلؾَّالمتأخٍّ ,َّكالبيد َّمفَّأٍفَّتككفَّالعكامؿي

منياَّكحدهَّبالمعمكًؿَّ,َّكليذاََّّ,َّككأن ياَّتتنازعيَّ؛َّليظفرَّكؿٌََّّّ"َّفتتزاحـَّتمؾَّالعكامؿَّالكثيرةَّعمىَّالمعمكالتَّالقميمة
َّ.َّ(ٖ)زعَّ"يسم ىَّاألسمكبَّأسمكبَّالتنا

َّيككفَّ َّفقد ,َّ َّالنكًع َّفي َّالعكامؿي َّتتحدى َّأٍف َّيمـز َّكذلؾَّال ,َّ َّأفعاالن َّالمتنازعة َّالعكامؿي َّتككفى َّأٍف َّيمـز كال
.َّكالَّيقعَّالتنازعيَّبيفَّالحرفيفَّالعامميًفَّ,َّكالَّبيفَّالحرؼََّّ(ٗ),َّأكَّاسميفَّكفعبلنََّّانَّالمتنازعاًفَّفعميًفَّ,َّأكَّاسم

؛َّ( ٙ)حةَّاإلضمارَّفيَّالمتنازعيفَّإذَّالحركؼَّالَّييضمرَّفيياَّ"؛َّ"َّلضعؼَّالحرؼَّ,َّكلفقدَّشرطَّصَّ(٘)كغيره
َّاألصؿَّفيَّتحمؿَّالضميرَّلمفعًؿَّ.َّككذلؾَّالَّيقعَّالتنازعيَّبيفَّالجامديًفَّكالَّبيفَّالجامدَّكغيرهَّ,َّ كأجازكهَّألف 

َّالمتنازعاًفَّمتصرٍّفيفََّّ(ٚ)فيَّفعميَّالتعجب َّ( ٛ).َّكقدَّاشترطَّابفَّعصفكرَّأٍفَّيككفى زكهَّفيَّفعميَّن يـَّقدَّأجاأ,َّإال 
أن يماَّمفَّالعكامؿَّالضعيفةَّفبلَّيفصؿَّكالجامدَّمفَّالتنازعَّفيَّالعمؿَّ؛ََّّالتعجبَّ.َّكالسببَّفيَّمنعَّالحرؼ

َّالبابَّإذ َّىذا َّكفي ,َّ َّبفاصؿ َّمعمكليا َّكبيف َّكمعمكلوََّّابينيا َّالعامؿ َّبيف َّفإن ؾَّسكؼَّتفصؿ أعممتَّاألك ؿ
َّأكَّالعكامؿَّالمتنازعةَّاأليخرلَّ,َّكىذاَّال َّ؛َّيجكزَّمعَّالعامؿَّبالعامؿَّالثانيَّ, َّأكَّفعبلنَّجامدان َّكافَّحرفان َّإذا

َّمنيماَّعمىَّأٍفَّيفصؿَّبينوَّكبيفَّمعمكلوَّبفاصؿَّ,َّإن ماَّيجكزَّىذاَّ ألن ييماَّضعيفاًفَّفيَّالعمؿَّ,َّفبلَّيقكلَّكؿٌّ
ذاَّتعيٌَّفيَّالعامؿَّالمتصرؼَّ,َّفيتعيفَّأٍفَّتككفَّالمسألةَّمفَّإعماؿَّالثانيَّكالَّيجكزَّإعماؿَّاألك َّ فَّإعماؿَّؿَّ,َّكا 

َّمفَّشرطَّالتنازعَّأٍفَّالث العمؿَّفيَّالمعمكؿَّالمتنازعَّيجكزَّلمعامميًفَّانيَّخرجتَّالمسألةَّمفَّبابَّالتنازعَّ؛َّألف 
َّفيوَّ.

َّأكثرَّمفَّعامميًفَّ,َّإال َّ َّالمتنازعةَّيمكفَّأٍفَّتككفى َّ.َّ(ٜ)فَّأٍفَّاألكثرَّفيياَّأٍفَّتككفَّاثنيكىذهَّالعكامؿي
ََّّ

                                                 

 . ٕٕٓ:  خٝٓؼغْ أُقطِؾبد اُ٘ؾ٣ٞخ ٝاُقشك٤ , ٕٗٔ/ٕؽبؽ٤خ اُقجبٕ :  ٔ))

 . 8٘ٔ : ؽشػ هطش اُ٘ذٟٕ) )

, ٣ُٝ٘ظش : ٓؼب٢ٗ اُ٘ؾٞ :  85ٔ/ٕاُ٘ؾٞ اُٞاك٢ ٓغ سثطٚ ثب٧عب٤ُت اُشك٤ؼخ , ٝاُؾ٤بح اُِـ٣ٞخ أُزغذدح : ػجبط ؽغٖ :  ٖ))

ٕ/ٕٖٔ . 

ؽبؽ٤خ , ٝ 8ٗٔ, ٝؽشػ اثٖ اُ٘بظْ :  ٘ٙٔ-ٗٙٔ/ٕ:  , ٝؽشػ اُزغ٤َٜ ٕٗٙ-ٔٗٙ/٣ُٕ٘ظش : ؽشػ اُؾبك٤خ اٌُبك٤خ :  ٗ))

, ٝاُز٘بصع أٝ ا٩ػٔبٍ ك٢ اُ٘ؾٞ اُؼشث٢ هشاءح ٓؼبفشح :  ٕٕٔ, ٝٓؼغْ أُقطِؾبد اُ٘ؾ٣ٞخ ٝاُقشك٤خ :  ٘ٗٔ/ٕاُقجبٕ : 

 . 8ٙٔد. ؽٞه٢ أُؼش١ : 

: , ٝرٞم٤ؼ أُوبفذ ٝأُغبُي  9ٕٔ/ٕ : , ٝأٝمؼ أُغبُي  8ٕٗ : زٝس اُزٛت ك٢ ٓؼشكخ ٬ًّ اُؼشةؽشػ ؽ٣ُ٘ظش :  ٘))

 . 5ٔٔاُز٘بصع أٝ ا٩ػٔبٍ ك٢ اُ٘ؾٞ : ٝ,  88ٔ/ٕاُ٘ؾٞ اُٞاك٢ : ٝ,  ٙٗٔ/٤ٕخ اُقجبٕ : , ٝؽبؽ 9ٕٙ/ٕ

 . ٙٗٔ/ٕؽبؽ٤خ اُقجبٕ :  ٙ))

 88ٔ/ٕ, ٝاُ٘ؾٞ اُٞاك٢ :  ٙٗٔ/ٕ, ٝؽبؽ٤خ اُقجبٕ : 9ٕٔ/ٕ, ٝأٝمؼ أُغبُي :  8ٕٗٔ/٣ُٗ٘ظش : اسرؾبف اُنشة :  5))

 . 9ٗٗ/ٔ, ٝأُغبػذ :  ٖٔٙ/ٕ, ٝرٞم٤ؼ أُوبفذ :  ٕٓٗٔ/ٗرؾبف اُنشة : , ٝاس ٗٙ/٣5ُ٘ظش : اُزز٤٣َ ٝاُز٤ٌَٔ :  8))

 . 89ٔ/ٕ, ٝاُ٘ؾٞ اُٞاك٢ :  ٕٓٗٔ/٣ُٗ٘ظش : اسرؾبف اُنشة :  9))
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َّنكعَّمفَّاال َّيككفَّبينيا َّيككفَّبحرؼَّالعطؼَّكشرطَّالتنازعَّبيفَّالعكامؿَّأٍف َّاالرتباطَّقد رتباطَّ,َّكىذا
َّالمتأخرَّجكابانَّمعنكيانَّعفَّالعامًؿَّالسابؽَّ,َّأكَّأفَّيككفَّجكابانَّنحكيانَّلماَّيحتاجيَّ الكاكَّ,َّأكَّأٍفَّيككفَّالعامؿي

َّ.َّ(ٕ),َّكالشرطَّفيَّتنازعياَّعدـَّاختبلؼَّالمعنىَّباإلضمارَّفيَّالممغىَّمنياَّ(ٔ)إلىَّجكابوَّ
َّأىَّازَّإعماؿَّأكالَّخبلؼَّبيفَّالنحكييفَّفيَّجكَّ َّإال  ,َّ َّالمتنازعة َّيختمفكفَّفيَّأرَّمَّمفَّالعكامؿ جحيةَّن يـ

فيََّّياَّعاممةنَّ,َّكالَّيجكزَّأٍفَّيككفَّالعامبلًفَّكبلىماَّ,َّأكَّالعكامؿَّكمٌََّّ(ٖ)أكَّأفضميةَّغيرهَّأحدىماَّبالعمًؿَّعمى
َّفقطَّ. َّإلىَّكاحدو َّالمفًظَّ,َّبؿَّالعمؿي َّمفَّحيثي َّكاحدو َّالمعمكًؿَّفيَّآفو

َّي َّيعكقدَّأجازَّالفراءَّأٍف َّاتحدككفَّالعامبلًفَّكبلىما َّأجازهََّّ(ٗ)عممييماَّمبلًفَّفيَّاالسـَّالظاىرَّإذا .َّكما
َّ.َّفَّمفَّاجتماعَّعامميَّالفراءَّمنعوَّالجميكرَّحذرانَّ َّكاحدو َّعمىَّمعمكؿو

َّالككفيكفَّإعماؿَّاألك ؿماؿَّالثانيَّلقربوَّمفَّالمعمكؿَّ,َّكاختارَّالبصريكفَّإعكقدَّا ألن ويَّأسبؽَّمفََّّ؛َّختارى
َّأعمماَّاإذف,ََّّ(٘)الثانيَّفيَّالذكر َّاآلخرَّفيَّضميرهَّ.حدىماَّفيَّالمتنازعَّفيوَّ,َّاتى َّعممتى

َّكماَّ,َّكقدَّرجحَّإعماؿَّالثانيَّبجممةَّمفَّاألمكرَّ:َّاألك ؿَّ:َّعدـَّتكاليَّحركؼَّالجرَّ نحكَّقكلؾَّ:َّنيبٍّئتي
َّبخيرَّ. َّعنوَّبًوَّعفَّزيدو َّكماَّنيبٍّئتى َّ:َّنيبٍّئتي َّلقاؿى ؿى َّاألك  َّبخيرَّ,َّفمكَّأعمؿى َّعفَّزيدو كالثانيَّ:َّلعدـَّكثرةََّّنيبٍّئتى

َّ َّالضمائر ,َّ.َّ َّزيدان َّكقتمتيو َّكشتمتيو :َّ َّلقمتى ؿ َّاألك  َّأعممتى َّكلك ,َّ َّزيدان َّكقتمتي َّكشتمتي َّضربتي :َّ َّقكلؾ نحك
كالثالثَّ:َّلعدـَّالفصؿَّبيفَّالعامؿَّكمعمكلوَّ,َّكلعدـَّالعطؼَّعمىَّالعامؿَّقبؿَّذكرَّمعمكلوَّ.َّكالرابعَّ:َّلمكافقتوَّ

َّفيَّإعماؿَّالثانيَّضربانَّمفَّالتعادًؿَّكاالعتناءَّماَّتيؤثرهَّالعربَّمفَّالحمؿَّعمىَّاألقرَّ ألن ويََّّ؛بَّ.َّكالخامسَّ:َّأف 
َّلكافَّفيَّإعمالوَّإخبلؿهََّّقدَّقكبؿَّتقديـَّاألكؿَّبإعماؿَّالثانيَّ,َّفمكَّأعممنا ؿى بالعامؿَّالثانيَّ؛َّألن ناَّنككفَّقدََّّاألك 

ؿَّب ؿَّبيفَّالتعادليفَّكاالعتناءيفَّ.َّكرجحَّإعماؿَّاألك  ؤلك ؿَّ,َّللسبؽَّك ؿَّمنياَّ:َّمراعاتيـَّاأمكرَّ:َّاألجمعناَّلؤلك 
كالثانيَّ:َّلمتخمصَّمفَّتقديـَّالمضمرَّعمىَّميفسٍّرهَّ,َّكالثالثَّ:َّأٍفَّإعماؿَّاألسبؽَّمكافؽَّلماَّأيجًمعىَّعميوَّفيَّ

َّ.( ٙ)اجتماعَّالقسـَّكالشرطَّفيَّككفَّالجكابَّلممتقدـَّمنيما

                                                 

 .  9ٓٔ/ٕ, ٝاُ٘ؾٞ اُٞاك٢ :  ٕٗٔ/ٕ, ٝؽبؽ٤خ اُقجبٕ :  ٕٔٗٔ/٣ُٗ٘ظش : اسرؾبف اُنشة :  ٔ))

 . ٕٕٓ/٣ُٔ٘ظش : ؽشػ اُشم٢ ػ٠ِ اٌُبك٤خ :  ٕ))

, ٝؽشػ هطش  ٕٕٗٔ/ٗ, ٝاسرؾبف اُنشة :  5/8ٔ,  ٝاُزز٤٣َ ٝاُز٤ٌَٔ :  ٕٔٔ,  ٕٙٓ/٣ُٔ٘ظش : ؽشػ أُلقَ :  ٖ))

 . ٕٕٔ, ٝٓؼغْ أُقطِؾبد اُ٘ؾ٣ٞخ ٝاُقشك٤خ :  ٖٔٗ, ٝؽشػ ؽزٝس اُزٛت :  8ٙٔاُ٘ذٟ : 

, ٝاُزز٤٣َ ٝاُز٤ٌَٔ : 8ٙٔ٘بظْ : , ٝؽشػ اثٖ اُ ٙٙٔ/ٕ, ٝؽشػ اُزغ٤َٜ :  ٕٕٔ,  ٕٙٓ-ٕ٘ٓ/٣ُٔ٘ظش : ؽشػ أُلقَ :  ٗ))

 .  ٕٗٔ/ٕ, ٝٓؼب٢ٗ اُ٘ؾٞ : ٖٗٔ/ٕ, ٝؽبؽ٤خ اُقجبٕ :  9ٗ/ٖ, ٝٛٔغ اُٜٞآغ :  5/59: 

, ٝؽشػ  5ٕٙ, ٝاُزٞهئخ :  ٕٙٓ/ٔ, ٝؽشػ أُلقَ :  5ٓٔ:  ؾٞ : أثٞ اُجوبء اُؼٌجش٣١ُ٘ظش : ٓغبئَ خ٬ك٤خ ك٢ اُ٘ ٘))

,  8٘ٔ, ٝؽشػ اثٖ اُ٘بظْ :  ٕٗٓ/ٔ, ٝؽشػ اُشم٢ ػ٠ِ اٌُبك٤خ :  ٗٗٙ/ٕ, ٝؽشػ اُؾبك٤خ اٌُبك٤خ :  5ٙٔ/ٕاُزغ٤َٜ : 

,  ٖٔٗ, ٝؽشػ ؽزٝس اُزٛت :  8ٗٔ, ٝؽشػ هطش اُ٘ذٟ :  ٖٙٙ/ٕ, ٝرٞم٤ؼ أُوبفذ :  ٕٕٗٔ/ٗٝاسرؾبف اُنشة : 

٣خ ٝاُقشك٤خ , ٝٓؼغْ أُقطِؾبد اُ٘ؾٞ ٕٗٔ-ٖٕٔ/ٕ, ٝٓؼب٢ٗ اُ٘ؾٞ :  8ٗٔ/ٕ, ٝؽبؽ٤خ اُقجبٕ :  9ٗ/ٖٝٛٔغ اُٜٞآغ : 

 :ٕٕٔ . 

 . 8ٕ-5/8ٔ, ٝاُزز٤٣َ ٝاُز٤ٌَٔ :  9ٙٔ-8ٙٔ/ٕ:  ٣ُ٘ظش : ؽشػ اُزغ٤َٜ ٙ))
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ربَّفبلَّيمتفتَّإلىَّمنعيـَّ,َّ"َّماَّمنعوَّالككفيكفَّمفَّاإلضمارَّقبؿَّالذكرَّفيَّىذاَّالبابَّثابتَّعفَّالعك
َّقكمؾىَّ َّ.َّ(ٕ)"َّ(ٔ)حكىَّسيبكيوَّ:َّضربكنيَّكضربتي

َّ"َّإعماؿَّالثانيَّأكثرَّمفَّإعماؿَّاألك ؿَّ,َّ كالراجحَّفيَّىذاَّالبابَّىكَّإعماؿَّالثانيَّعندَّالجميكرَّ؛َّألف 
"َّ َّاألقؿ َّمكافقة َّمف َّأكلى َّاألكثر َّفيَّاكقَّ(ٖ)كمكافقة َّكاألكثر َّالقياس َّفي َّالصكاب َّىك "َّ :َّ َّىشاـ َّابف ؿ

َّاألسبؽَّقميؿهََّّ(٘).َّماَّنقموَّسيبكيوَّ(ٗ)سماع"ال عماؿي َّإعماؿَّالثانيَّىكَّاألكثرَّفيَّكبلـَّالعربَّ,َّكا  َّعمىَّأف  يدؿُّ
َّ َّفيَّالشعًرَّبخبلًؼَّإعماؿَّاألقربَّ,َّفإن ويَّكثيرَّاالستعماؿَّفيَّالنثرََّّعمىَّالرغـَّمفقميؿه قمتوَّالَّيكاديَّيكجديَّإال 

َّ.َّ(ٙ)مكاضعىَّكثيرةالقرآفَّالكريـَّفيََّّكالنظـَّ,َّكقدَّتضمنو
َّإن َّالدكتكرَّفاضؿَّكيقكؿَّ "َّ َّىكَّبحسبَّالسامرائيَّ: ن ما َّكا  ,َّ َّأكلىَّمفَّتعبيرو َّىينا َّتعبيران َّأف  َّالَّنعتقد نا

ماَّأعممتوَّفيََّّالقصدَّكالمعنىَّ,َّكالراجحَّفيماَّنرلَّأن ويَّينبغيَّأٍفَّيينظرَّإلىَّىذاَّاألسمكبَّفيَّضكءَّقاعدتيفَّ:
ماَّذكرتوَّكصرحتََّّاالسـَّالظاىرَّأقكلَّمفَّالضميرَّ.َّألف ََّّرَّأىـَّعندؾَّمماَّأعممتوَّفيَّضميرهَّ؛االسـَّالظاى

َّ.َّ(ٚ)بًوَّأىـَّمماَّحذفتوَّ"
َّ,َّكالتفَّاألرجحَّفيَّالعمؿَّفيوَّكعددَّالعكامؿَّكالمعمكليسَّمفَّشأنناَّأٍفَّنبحثَّفيَّبابَّالتنازعَّىناَّكمىَّ

راءَّكتشعبتَّآلفيوَّاَّيَّقاـَّعميياَّىذاَّالبابَّ,َّكقدَّكثرتالتَّلتكجيييةاَّالنحكيةَّةاعدقدرَّماَّيعنيناَّأٍفَّنكضحَّالق
األمرَّالذمَّدعاَّبعضَّالمحدثيفَّأٍفَّيعد هيَّمفَّأكثرَّأبكابَّالنحكَّ"َّاضطرابانَّكتعقيدانَّ,َّكخضكعانَّفيوَّاألقكاؿَّ
ب ماَّكانتَّمناقضةَّلويَّ"َّخياليةوََّّلفمسفةوَّعقميةوَّ َّ.َّ(ٛ),َّليستَّقكيةَّالسندَّبالكبلـَّالمأثكرَّالفصيحَّ,َّبؿَّري

اإلعماؿََّّتيَّكافَّيتحدثَّفيياَّأبكَّحي افَّعفالمحيطَّالرةَّىيَّالمكاضعَّالتيَّكردتَّفيَّتفسيرَّالبحرَّيككث
ؿَّالكتابَّحت ىَّنيايتوَّ,َّإال َّ َّ.ََّّ(ٜ)فيَّمكضعيفَّفقطَّأن ويَّلـَّيصرحَّبذكرَّالقاعدةَّإال ََّّمفَّأك 

َّالتكجيييةكَّ َّآنفانَّرَّكَّذكمالَّكردتَّالقاعدة َّفيَّقكلوََّّفيَّة َّ)قطران( :َّ َّفيَّقكلو َّأبيَّحي افَّعمىَّالعامؿ كبلـ
تُوِني أُْفرِْغ َعَلْيِو ى ِإَذا َجَعَلُو نَارًا قَاَؿ آَحِديِد َحتَّى ِإَذا َساَوى بَػْيَن الصََّدفَػْيِن قَاَؿ انْػُفُخوا َحتَّ ال زُبَػرَ تُوِني آ :تعالى
ِقْطًرا

(ٔٓ) 

                                                 

 . 59/ٔاٌُزبة :  ٔ))

 . 8ٙٔؽشػ اثٖ اُ٘بظْ :  ٕ))

 . 5ٙٔ/ٕؽشػ اُزغ٤َٜ :  ٖ))

 . ٖٔٗؽشػ ؽزٝس اُزٛت :  ٗ))

 . 59-٣ٔ/55ُ٘ظش : اٌُزبة :  ٘))

 . ٕٕٗٔ/ٗ, ٝاسرؾبف اُنشة :  88-5/85زز٤٣َ ٝاُز٤ٌَٔ : , ٝاُ 5ٙٔ/٣ُٕ٘ظش : ؽشػ اُزغ٤َٜ :  ٙ))

 . ٕٙٔ/ٕٓؼب٢ٗ اُ٘ؾٞ :  5))

 . 5ٙٔ, ٣ُٝ٘ظش : اُز٘بصع أٝ ا٩ػٔبٍ ك٢ اُ٘ؾٞ :  ٕٔٓ/ٕاُ٘ؾٞ اُٞاك٢ :  8))

 . ٕٗٓ/8,  55/ٗ ٣ُ٘ظش : اُجؾش أُؾ٤و : 9))

 . 9ٌُٜٙق : ( عٞسح آٔ)
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" قرأ الجميكر قاؿ )آتيكًني( أم : أعطكني , كقرأ األعمش كطمحة كحمزة كأبك بكر قاؿَّأبكَّحي افَّ:َّ
, ك)ًقٍطران( منصكب بػػ)أفرغ( عمى إعماؿ الثاني , كمفعكؿ  ي( أم : جيئكني: )ائتكن بخالؼ عنو قاؿ

َّ. (ٕ)" (ٔ))آتيكًني( محذكؼ لداللة الثاني عميو
َّقكلوَّ:َّ)قطران(َّقدَّجاءَّمتأخرَّ منيماَّيطمبوَّلمعمؿَّفيوَّ,َّكىماَّقكلوَّ:َّ)آتيكًنيَّكََّّبعدَّعامميًفَّكؿٍََّّّانَّنيبلحظَّأف 

َّ,َّكأك َّلَّإلىَّمفتعدٌَّفاألك ؿَّفعؿَّأمرََّّأفرغ( َّالياءعكليًف َّمفعكليوَّضميرَّالمتكمـ َّؿي ليككفَّ؛َّ,َّكىكَّيطمبَّقطران
َّكىكَّ َّكاحدو َّمضارعهَّفاعموَّضميرَّالمتكمـَّالمستترَّكجكبانَّكىكَّيتعدلَّإلىَّمفعكؿو مفعكلوَّالثانيَّ,َّكالثانيَّفعؿه

َّمفَّالعامميًفَّيينازعَّاآلخرَّعميوَّليككفَّم؛ََّّ(قطرانَّ)يطمبَّ َّكاحدو لويَّ,َّكىذاَّمفَّالتنازعََّّفعكالنَّليككفَّمفعكلوَّ,َّفكؿُّ
َّثانيَّالفعميفَّجكابَّلؤلك ؿَّ,َّفالمختارَّعندَّ َّالتنازعيَّبينيماَّىناَّ؛َّألف  بيفَّالفعميفَّعمىَّالمعمكًؿَّالكاحد,َّكصح 
َّإعماؿَّالثانيَّإلىَّ َّالعكبرمَّقدَّنىسىبى َّأف  الككفييفَّإعماؿَّاألك ؿ,َّكالثانيَّعندَّالبصرييفَّ,َّىذاَّمسمـَّبًوَّ,َّإال 

َّ:َّىكَّمفعكؿَّأيفرغَّ,َّكمفعكؿَّاألك ؿَّمحذكؼَّ"َّالككفييفَّبقكلوَّ:َّ" َّىذاَّخطأَّكقعَّ,َّكيبدكَّأَّ(ٖ)كقاؿَّالككفيكفى ف 
َّالمختارَّعندَّالبصرييفََّّؼوَّسيكانَّمنوَّ,َّفقدَّصرحَّفيَّمؤل َّ َّإعماؿَّاألك ؿ,َّكأف  آخرَّمفَّمؤلفاتوَّ,َّبأن يـَّيختاركفى

َّ.ََّّ(ٗ)ن ياَّمفَّإعماؿَّالثانيأإعماؿَّاألقربَّ,َّكَّ
َّلداللةَّاألك ؿََّّرأمَّالككفييفَّكبحسب ًذؼى َّأٍفَّيضمرَّألفرغَّمعمكلوَّكقدَّحي يككفَّمعمكالنَّلػ)آتكني(َّ,َّفيمـز

َّكب .َّ َّآتكنيَّأفرغوَّعميوَّقطران َّكيككفَّالتقديرَّ: َّكبيحسبَّعميوَّ, َّبيفَّالعامًؿ َّنككفَّقدَّفصمنا فَّمعمكلوَّىذا
َّىنا َّالفعؿىََّّبفاصؿَّ,َّكىكَّجائزه َّباألصالَّ؛َّألف  َّ,َّفيكَّعامؿَّلفظيَّ,َّكعامؿه َّقكمه ةَّ,َّبؿَّاألصؿَّفيَّعامؿه

َّ َّأف  العمًؿَّلويَّ,َّكمتصرٍّؼَّفيَّنفسوَّفيتصر ؼَّفيَّعمموَّ,َّكىذهَّالصفاتَّنفسياَّتنطبؽَّعمىَّالعامؿَّالثانيَّ,َّإال 
َّاألك َّ َّإلىَّكاحدَّ,َّكلكفََّّؿَّأقكلَّمفَّالثانيَّ؛َّألن ويَّمتعدوَّالعامؿى ىذهََّّمفَّغـالرَّعمىَّإلىَّمفعكليًفَّكالثانيَّمتعدو

َّالفصؿَّبينوَّكبيفَّمعمكلوَّمكركىانَّ,َّف,َّالقكةَّالتيَّلمعامؿَّاألك ؿَّ لمعامًؿَّالثانيَّ,ََّّزيادةَّعمىَّإضمارَّمعمكؿإف 
َّ.كتقديرهَّمحذكؼ
َّقطرانََّّالفعميًفَّ,َّفيككفَّ)قطران(َّمعمكالنََّّرأمَّالبصرييفَّيككفَّالعمؿَّلؤلقربَّمفَّكبحسب ألفرغَّ,َّكنضمري

َّانَّأفرغيَّعميوَّقطرانَّ.لؤلك ؿَّمحذكفانَّلداللةَّالثانيَّعميوَّ,َّفيككفَّالتقديرَّ:َّآتكنيَّقطرََّّمعمكالنَّ
َّيككفَّحذؼَّاألك ؿَّكاألكثرَّحذؼَّالثانيَّ,َّلداللةَّاألك ؿَّعميوَّ,َّكالقاعدةَّالشائعةَّىيَّ عمىَّرأمَّالبصرييفى

ََّّحذؼَّالثانيَّلداللةَّاألك ؿَّعميوَّ,َّكالعكسَّمفَّالقميؿَّ,َّأكَّالشاذَّ.

                                                 

,  ٙٔٙ/ٖ, ٝاٌُؾبف :  ٔ٘ٔ/ٗٔ, ٝاُزلغ٤ش اُجغ٤و :  5/9ٖٝاُزج٤بٕ ُِطٞع٢ : ,  ٓٙٔ/٣ُٕ٘ظش : ٓؼب٢ٗ اُوشإٓ ُِلشاء :  ٔ))

, ٝسٓٞص  ٕٖٙ/ٗ, ٝاُلش٣ذ ك٢ ئػشاة اُوشإٓ أُغ٤ذ :  8ٕٙ-8ٙٔ/ٕ, ٝاُزج٤بٕ ُِؼٌجش١ :  5ٖٔ-5ٕٔ/ٕٔٝٓلبر٤ؼ اُـ٤ت : 

 . ٕٖٓ/ٕ, ٝٓذاسى اُز٘ض٣َ :  5ٖٓ-9ٖٙ/ٗاٌُ٘ٞص : 

, ٝسٝػ  5ٙ٘,  ٘ٙ٘/ٕٔ, ٝاُِجبة ك٢ ػِّٞ اٌُزبة :  5ٗ٘,  9ٗ٘/5: اُذس أُقٕٞ :  , ٣ُٝ٘ظش ٘٘ٔ/ٙ( اُجؾش أُؾ٤و : ٕ)

 . ٔٗ-ٓٗ/ٙٔٝسٝػ أُؼب٢ٗ : 

 . 8ٕٙ/ٕاُزج٤بٕ ُِؼٌجش١ :  ٖ))

 . ٣ُٔٓٙ٘ظش : ٓغبئَ خ٬ك٤خ ك٢ اُ٘ؾٞ :  ٗ))
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َّ؛َّألن ناَّبحسبكالراجحَّفيَّىذهَّالمسأل قدَّحذفناَّمعمكؿَّالثانيَّ,ََّّرأمَّالككفييفَّنككفَّةَّىكَّرأمَّالبصرييفى
َّبًوَّ,َّ فيَّإعماؿَّالثانيَّنككفَّقدَّحذفناَّمعمكؿََّّعمىَّحيثَّأن وكفصمناَّبيفَّاألك ؿَّكمعمكلوَّبالثانيَّكماَّيتعم ؽي

َّأفَّالحذؼَّفيييفَّكميؿَّبداللةَّمعمكؿَّالثانيَّالمتنازعَّفيوَّ,َّففيَّالرأاألك َّ ألن وَّالَّ؛َّاألك ؿَّأرجحََّّيماَّحذؼَّإال 
َّإلىَّفصؿَّفيََّّبفاصؿَّبحسبَّوالعامؿَّكمعمكلَّيؤدمَّإلىَّالفصؿَّبيف َّيؤًد َّلـ َّكحذؼَّما "َّ ,َّ رأمَّالككفييفى

َّخصكصانَّفيَّالكتابَّالعزيزَّ" َّأكلىَّمفَّحذؼَّماَّيؤدمَّإلىَّفصؿو َّ.َّ(ٔ)الكبلـً
َّ:َّ َّالحذؼَّمفَّالثانيَّبداللةَّاألك ؿَّ,َّأكلىَّمفَّالحذؼَّمفَّاألك ؿَّبداللةَّالثانيَّالمكجكدَّفيَّإفإٍفَّقيؿى ف 
َّالثانيَّلداللةَّاألك ؿَّعميوَّكثيرهَّإلىَّاإلضمارَّقبؿَّالذكرَّ,َّقمناَّ:َّإ,َّفيذاَّيؤدمََّّاختيارَّالبصرييفىَّ َّحذؼى َّ(ٕ)ف 

َّممتنعانَّ, َّليسى َّالعكسى َّأف  خبلؼَّالفصؿَّبيفَّالعامؿَّكمعمكلوَّ,َّكاختارَّالككفيكفَّإعماؿََّّفيَّلسافَّالعربَّإال 
َّالفصؿَّجائزَّعندىـَّ. َّاألك ؿَّ؛َّألف 

ماَّزعـَّأىؿَّالككفةَّ؛َّألن ويَّإذاَّق(َّأٍفَّيككفَّمنصكبانَّبػاألك ؿَّبحسبَّّْٔتجبَّاليمذانيَّ)تيزَّالمنكالَّيج
َّالتقديـانَّبًوَّكافَّمقدمانَّفيَّالنيةَّ,َّكَّكافَّمنصكب َّالذمَّذىبَّإليوَّ؛ََّّ(ٖ)محاؿَّأٍفَّتيٍعًمموَّ,َّكالَّتنكمَّبًو ,َّكىذا

َّالمغةَّالَّتجيزهََّّبكصفو أكبرَّمفَّاإليتاءَّ,ََّّ,َّكقاؿَّالسامرائيَّ:َّ"َّاالىتماـَّباإلفراغبصرمَّالمذىبَّكليسَّألف 
َّ ًعؿى َّفجي ,َّ َّفأعمؿَّاإلفراغَّفيَّصريحَّالمفظَّ؛َّألن ويَّىكَّالمقصكد َّىكَّإفراغوَّ, َّالقصدَّمفَّاإليتاءَّبالقطًر فإف 

ؿَّلقاؿَّ:َّآتكنيَّأفرغوَّعميوَّقطرانَّ َّمعمكالنَّلئلفراغَّكلكَّجعموَّلؤلك  َّ.َّفالعمؿَّلئلَّ(ٗ)"َّالقطري فراغَّكيجكزَّأٍفَّيككفى
َّتكفَّالمسألةَّمفَّبابَّالتنازعَّ.َّلؤلك ؿَّ,َّفمكَّلـَّيجزَّىذاَّلـ

ال جيـوز أِن جيمؿَع ؿؤثراِن عؾى أثٍر واحـد -4

(٘)
 

َّبًوَّقكؿَّالزمخشرمَّ ِإَذا   ػ٠ِ هُٞٚ رؼب٠ُ : كردتَّىذهَّالقاعدةَّالتكجيييةَّفيَّكبلـَّأبيَّحي افَّالذمَّرد 
ْرُض رَجِّاا رُجَِّت األَ ِإذَ  َخاِفَضٌة رَاِفَعٌة  لَْيَس ِلَوقْػَعِتَها َكاِذبٌَة  َواِقَعُة َوقَػَعِت ال

(ٙ)
 

َّقكلوَّ:َّ قىعىًت(ذكرَّأبكَّحي افَّأف  ًت( بدؿ مف )ًإذىا كى )ًإذىا ريج 
بو , كىك , كجكاب الشرط عندم ممفكظ  (ٚ)

ابي ال نىًة( . قكلو : )فىأىٍصحى  مىٍيمى

                                                 

 . 5ٕٖ/ٗاُلش٣ذ ك٢ ئػشاة اُوشإٓ أُغ٤ذ :  ٔ))

 . 5ٔٗ/٣ُ٘٘ظش : ٓـ٢٘ اُِج٤ت :  ٕ))

 . 5ٕٖ/ٗ: اُلش٣ذ ك٢ ئػشاة اُوشإٓ أُغ٤ذ :  ٣ُ٘ظش ٖ))

 . ٕٙٔ/ٕٓؼب٢ٗ اُ٘ؾٞ :  ٗ))

 . ٕٙٓ/٣ُٔ٘ظش : ؽشػ اُشم٢ ػ٠ِ اٌُبك٤خ :  ٘))

 . ٗ – ٔاُٞاهؼخ : عٞسح  ٙ))

, ٝسٓٞص  8ٓ/ٙ, ٝاُلش٣ذ ك٢ ئػشاة اُوشإٓ أُغ٤ذ :  ٕٕٓٔ/ٕ, ٝاُزج٤بٕ ُِؼٌجش١ :  5ٕٗ/٣9ُ٘ظش : ٓغٔغ اُج٤بٕ :  5))

 . 9ٔٗ/ٖ, ٝٓذاسى اُز٘ض٣َ :  58ٔ/ٕٓ, ٝاُغبٓغ ٧ؽٌبّ اُوشإٓ :  88٘/5 اٌُ٘ٞص :
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 كقاؿ الزمخشرم : " كيجكز أٍف ينتصب بػ)خافضة رافعة( , أم : تخفض كترفع كقت رج األرض كبس
 . ( ٔ)الجباؿ ؛ ألن و عند ذلؾ ينخفض ما ىك مرتفع كيرتفع ما ىك منخفض "

كال يجكز أف ينتصب بيما معان , بؿ بأحدىما ؛ ألن و ال يجكز أف يجتمع مؤثراف عمى أثرو كاحدو . كقاؿ 
ًت( في مكضع رفع عم,  (ٕ)ابف جني ىك )ًإذىا  و خبر لممبتدأ الذمى أن  ػػػكأبك الفضؿ الرازم : )ًإٍذا ريج 
قىعىًت( , كليست كاحدة منيما شرطية , بؿ جعمت بمعنى كقت , كما بعد )إذا( أحكاؿ ثالثة , كالمعنى :  (ٖ)كى

كقت كقكع الكاقعة صادقة الكقكع , خافضة قـك , رافعة آخريف كقت رج األرض كىكذا ادعى ابف مالؾ أف  
 .( ٘()ٗ)إذا تككف مبتدأ

األك ؿَّكىكَّمضاؼَّ,َّكالجممةَّمفَّالفعًؿَّكنائبَّالفاعؿَّفيَّمحؿَّجرَّمفََّّتككفَّ)إذا(َّظرؼَّزمافَّبدالنَّ
َّمطمؽهَّىذاَّىكَّالكجوَّاألك ؿَّالذمَّذكرهَّأبكَّحي افَّىناَّ.َّ َّمضاؼَّإليوَّ,َّك)رجان(َّمفعكؿه

َّعمىََّّكالكجوَّالثانيَّأٍفَّيككفَّمنصكبانَّ بػ)خافضةَّأكَّرافعة(َّكتككفَّالمسألةَّمفَّبابَّاإلعماؿَّ,َّكقدَّرد 
َّعامميَّبينتصَّالزمخشرمَّقكلوَّ" مفََّّنفسوَّالكقتالَّيعمبلفَّفيَّمعمكؿَّكاحدَّفيََّّفَّبػ)خافضةَّرافعة(َّ"َّ؛َّألف 

َّ,َّفعمىَّىذاَّالَّيجكزَّأٍفَّيككفََّّجيةَّالمفظَّ,َّكسٌكغ َّكاحدو أن ويَّالَّيجكزَّأٍفَّيجتمعىَّمؤثرافَّفيَّالمفظَّعمىَّأثرو
َّمنتصبانَّبيماَّمعانَّعندَّأبيَّحي افَّ,َّبؿَّيجكزَّأٍفَّينتصبَّبأحدىماَّفيَّالمفظَّ.

لماَّذىبَّإليوَّالزمخشرمَّ,َّقاؿَّالسميفَّالحمبيَّكتبعوَّابفَّعادؿ:"َّمعنىَّكبلموََّّفَّأفَّنمتمسَّتسٌكيغانَّكيمك
َّتككفَّالعبارةيَّصحيحةنَّ,َّإذَّ َّالمسألةيَّمفَّالتنازًعَّ,َّكحينئذو َّكبلنَّمنيماَّمتسمٍّطهَّعميوَّمفَّجيةَّالمعنىَّ,َّكتككفي أف 

َّعمىَّالتعا ٍفَّكافى َّفيوَّ,َّكا  َّكبلنَّمنيماَّعامؿه َّالعكامؿَّاَّقالوَّالسميفَّالحمبيَّصحيحَّ,َّإذَّإ,َّكم(ٙ)قيًب"يىٍصديؽيَّأف  ف 
َّفيياَّأٍفَّتككفَّصال ظَّكالمعنىَّكذلؾَّ,َّكقدَّالمفَّحةَّلمعمًؿَّفيَّالمتنازعَّفيوَّمفَّجيتيالعكامؿَّالمتنازعةَّيجبي

َّسٌكغ َّ؛ََّّيككفَّما َّأبيَّحي افَّعمىَّالزمخشرمَّدقيؽَّجدان َّرد  َّأف  َّ,َّإال  عبارتوََّّألف َّبوَّكبلـَّالزمخشرمَّصائبان
َّمعمكالنَّأفَّيككفَّمنتصبانَّبيماَّتكحيَّ ليماَّمفَّجيةَّالمعنىَّ,َّفالذمَّذىبَّإليوَّأبكََّّمعانَّ,َّكلـَّيحددَّأٍفَّيككفى

َّحي افَّأدؽَّمماَّعمؿَّبًوَّالحمبيَّقكؿَّالزمخشرمَّ,َّكىكَّاألقربَّلمصكابَّىناَّ.

                                                 

, ٝسٓٞص اٌُ٘ٞص :  8ٓ/ٙ, ٝاُلش٣ذ ك٢ ئػشاة اُوشإٓ أُغ٤ذ :  ٖٗٔ/9ٕ, ٣ُٝ٘ظش : ٓلبر٤ؼ اُـ٤ت :  ٕٔ/ٙاٌُؾبف :  ٔ))

 . 9ٔٗ/ٖ, ٝٓذاسى اُز٘ض٣َ :  58ٔ/ٕٓ, ٝاُغبٓغ ٧ؽٌبّ اُوشإٓ :  88٘/5

 . 5ٕٗ/9, ٝٓغٔغ اُج٤بٕ :  8ٖٓ–5ٖٓ/ٕؾزغت : ٣ُ٘ظش : أُ ٕ))

ٕ  )ئرا ُسعذ( ثذٍ ٫ ٗلْٜ ٛزا ٖٓ ٬ًّ اُشا ٖ)) ػٖ )ئرا ٝهؼذ( , ٤ُٝظ خجشاً ػ٘ٚ ًٔب صػْ أثٞ ؽ٤ بٕ  ٣ُ٘ظش : ص١ كوذ رًَش أ

 . ٖٗٔ-ٕٗٔ/9ٕٓلبر٤ؼ اُـ٤ت : 

 . 5ٕٖ-5ٖٔ, ٝاُغ٠٘ اُذا٢ٗ :  ٖٕٖ/5ُزز٤٣َ ٝاُز٤ٌَٔ : ا ٘ظش :, ٣ُ ٝهذ رًشٙ أثٞ ؽ٤ بٕ, ُْ أعذ هُٞٚ ٛزا ك٢ ؽشػ اُزغ٤َٜ ٗ) )

. 

, ٝسٝػ  5ٖٖ/8ٔ, ٝاُِجبة ك٢ ػِّٞ اٌُزبة :  9ٗٔ-9ٖٔ/ٓٔ, ٝاُذس أُقٕٞ :  ٕٗٓ/٣8ُ٘ظش : اُجؾش أُؾ٤و :  ٘))

 . ٖٓٔ/5ٕأُؼب٢ٗ : 

 . 5ٖٖ/8ٔ, ٣ُٝ٘ظش : اُِجبة ك٢ ػِّٞ اٌُزبة :  9ٗٔ/5اُذس أُقٕٞ :  ٙ))
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َّأفَّ َّالثالث ََّّكالكجو ََّّ(إذا)تككف َّمكضع َّ,في قىعىًت( َّكى َّ)ًإذىا َّلممبتدأ َّخبر َّفيََّّرفع َّشرطية َّتككف كال
َّىذاَّالكجوَّأبكَّحي افَّبقكلوَّ:َّ"َّكالَّيتعيفَّماَّقالوَّأبكَّالفتحَّ,َّإذَّيجكزَّأٍفَّتككفَّإذاَّباقيةَّمكضعيفَّال ,َّكقدَّرد 

َّ.ََّّ(ٔ)عمىَّظرفيتياَّ"
َّفالكجوَّاألك ؿََّّكبحسب َّالمسألةَّمفَّبابَّالتنازعَّفيككفََّّكىكَّأٍفَّيككفَّبدالنَّ,َّكالثانيكىكَّىذا )إذا(َّأف 

َّهيَّزٍَّرد هَّأبكَّحي افَّكلـَّييجالذمَّثالثَّىماَّالجائزافَّفيَّىذهَّالمسألةَّ,َّكالكجوَّال,َّكَّبػ)خافضةَّ,َّأكَّرافعة(ََّّانَّمنصكب
َّ.َّأحدَّمفَّالمفسريفَّكالنحاةَّغيرَّابفَّجٌنيَّ,َّكالطبرسيَّ,َّكابفَّمالؾ

                                                 

 . ٖٕٖ/5ز٤ٌَٔ : اُزز٤٣َ ٝاُ ٔ))



 

 

 ـم انصانـــي :انفصــ  
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اُو٤بط ك٢ اُِـخ اُزوذ٣ش
(ٔ)

بً ػ٠ِ    ؽ٢ٍء , ك٢ اُؼَٔ ػ٠ِ ٘ؾٞ ٛٞ إٔ ٗو٤ظ ؽ٤ئك٢ اُٝٛٞ ٖٓ أُوب٣غخ , ٝ 

ؽ ٓؾزشى, ُعج٤َ أُضبٍ  ّٞ َُ  ث٤ٖ اُؾ٤ئ٤ٖ , ٔغ ؿ٤ش أُ٘وٍٞ ػ٠ِ أُ٘وٍٞ ئرا ًبٕ  ٣ٝؼشكٚ اثٖ ا٧ٗجبس١ ثأٗٚ  ؽٔ

َِّ ٓو٤ٍظ ك٢ ف٘بػخ ا٩ػشاة ك٢ ٓؼ٘بٙ , ٝٛٞ ٓطشد ك٢ ً
(ٕ)

ًبٕ ٛذف ػِٔبء اُؼشث٤خ ٝمغ ػِْ ُِـخ ٝ , 

ُٚ ٓغز٘جطخ ٖٓ ٬ًّ اُؼشة , ٝهٞاػذٙ ٓغزٞؽبح ٖٓ ٗٔبرط ٬ًْٜٓ , ٝرٌٕٞ اُوٞاػذ اُز٢ ٝمؼٞٛب اُؼشث٤خ أفٞ

ٓزقلخ ثبُؾٍٔٞ ٝا٫ٗنجبه , ٝعبػذْٛ  ك٢ ٛزا اُغٔغ ث٤ٖ ا٧ؽجبٙ ٝاُ٘ظبئش , ٝه٤بط ثؼنٜب ػ٠ِ ثؼلٍ 
(ٖ )

 ,

 .ٝاُؾَٔ ػ٠ِ ػذّ اُ٘ظ٤ش , ٝؿ٤شٙ 

َٕ ٬ًّ اُؼشة ٝعذٝٙ ٣وا ُٔب اعزوشٟ ٍ اؽزٜش اعزؼٔبُٚ , ًٝضشد ٗظبئشٙ غْ ػُ٘ؾ٣ٞٞ  ٝ ك٢ ٠ِ هغ٤ٖٔ : ا٧

ُ ؿ٤ش  , كغؼِٞٙ ه٤بعبً اُِـخ  ٓطشداً ُِو٤بط ػ٤ِٚ , ٝاُضب٢ٗ : ٝفلٞٙ ثبُؾزٝر , ٝٝهلٞٙ ػ٠ِ اُغٔبع ؛ ٤ُظ ٧ٗٚ 

ْ ػِٔٞا إٔ اُؼشة ُ ٌَ ك٢ اُِـخ , ُْٝ ٣ظٜش ُْٜ ٝعٚ اُو٤بط ك٤ٚ ُوِزٚ ؛ ٧ٜٝٗ  ْ روقذ ثٜزا كق٤ؼ , ثَ ٧ٗٚ  ه٤ِ

اُو٤َِ اُو٤بط ػ٤ِٚ
(ٗ)

 . 

ض٬ًبٗذ اُوٞاػذ اُز٢ اعز٘جطٞٛب ٝ َٕ ٌُِِٔخ , ٝاُغِٔخ اُؼشث٤خ ؛ ُغُٜٞخ ػ٤ِٔخ  ُٓ ػ٤ِب اكزشمٜب اُ٘ؾ٣ٞٞ

رق٤٘لٜب ٝرج٣ٞجٜب ك٤ٔب ثؼذ , كٔب ًبٕ ٜٓ٘ب عبس٣بً ػ٠ِ ا٧فَ اُضبثذ عؼِٞٙ هبػذح , ٝٓب خشط ػ٘ٚ , ئٕ ًبٕ 

َِ , ٝٓب ُْ ٣ٌٖ ٓطشداً ػذُّ  ٓطشداً عؼِٞا ُُٚ هبػذح ٌٝٛزا كٔب ًبٕ ٓشاد  ٝٙ ؽبراً ٫ ٣ُوبط ػ٤ِٚ ,كشػ٤خ ػ٠ِ ا٧ف

اُ٘ؾ٤٣ٖٞ ٖٓ أفُْٜٞ أُلزشمخ , ؿ٤ش ث٘بء ٗظش٣زْٜ اُ٘ؾ٣ٞخ أُزٌبِٓخ , ٝرأع٤ظ هٞاػذٛب ٝمٞاثطٜب اُز٢ ٫ 

رؾز ػٜ٘ب ث٤٘خٌ فشك٤خ , أٝ عِٔخ ٗؾ٣ٞخ
(٘)

 . 

ب خنؼذ ُنٞاثو ٓؾذدح ٝهٞا٤ٖٗ ػبٓخ ْٝٛ ُْ ٣طجوٞا هٞاػذْٛ ٝهٞا٤ٗ٘ ْٜ أُلزشمخ خجو ػؾٞاء , ٝئٗٔ 

٣شعؼٕٞ ئ٤ُٜب , ٫ٝ ٣خزِلٕٞ ك٤ٜب
(ٙ )

ؽ٤ئبً ػ٠ِ ؿ٤شٙ , ٤ًلٔب ٣ؾبؤٕٝ كِْ رٌٖ ػ٤ِٔخ عٔغ اُِـخ  ٣و٤غٞا. كبُ٘ؾبح ُْ 

 ْٜ ٛزا . , ثَ ًبٗذ ُْٜ هٞا٤ْٜٗ٘ اُز٢ رنجو ػِٔ ب ٝاُو٤بط ػ٤ِٜب ػ٤ِٔخً اػزجبه٤خً ٝاعز٘جبه هٞاػذٛ

                                                 

 . ٙٔٗ/ٙٔ:  : )ه٤ظ( , ٝربط اُؼشٝط 85ٔ/ٙ:  : )ه٤ظ( : ُغبٕ اُؼشة ٣ُ٘ع ٔ))

 . ٘ٗؿشاة : ٣ُ٘ظش : ا٩ ٕ))

 . 59ٔ:  : ػجذ اُلزبػ ؽغٖ اُجغخ ك٢ اُِـخ اُؼشث٤خ ث٤ٖ ػِٔبء اُِـخ اُوذا٠ٓ ٝأُؾذص٤ٖ ٣ُ٘ظش : ظبٛشح ه٤بط اُؾَٔ ٖ))

 . ٖٔ:  شث٤خ : ٓؾٔذ اُخنش ؽغ٣ٖ٤ُ٘٘ظش : اُو٤بط ك٢ اُِـخ اُؼ ٗ))

 . ٖٗ-٣ُٕٗ٘ظش : أفٍٞ اُ٘ؾٞ ٝفِزٚ ثأفٍٞ اُلوٚ : د. ٓقطل٠ عٔبٍ اُذ٣ٖ  ٘))

 . ٣ٔ8ُٖ٘ظش : ظبٛشح ه٤بط اُؾَٔ :  ٙ))
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 أواًل : احلمم : 
ٖٓ  حُ ك٢ اعزؼٔبُٜب , ٝئسعبع اٌُض٤شِ اُؾَٔ ٖٓ اُظٞاٛش اُز٢ ًضشد ك٢ ُـز٘ب اُؼشث٤خ ٝرٞعَغ اُ٘ؾب     

ٍُّ ػ٠ِ ٓشٝٗخ اُِـخ َُ أٝعغ ظبٛشحُٖٔ ٣غزؼ ٝهٞاػ٤زٜب اُ٘قٞؿ ئ٤ُٜب ثبُزأ٣َٝ , ٢ٛٝ رذ  ِٜٔب , ٣ُٝؼذ اُؾٔ

٣زٌٕٞ ٖٓ ص٬صخ أسًبٕ ٢ٛ : أُؾٍٔٞ , ٝأُؾٍٔٞ ػ٤ِٚ , ٝاُؾ٢ء ُِؼذٍٝ اُ٘ؾ١ٞ ك٢ اُ٘ـ اُِـ١ٞ , ٝ

 اُغبٓغ ث٤ٜ٘ٔب , ٫ٝثذ  ُ٘ب ٖٓ اُزؼش٣ق أُخزقش ثٔؼ٘بٙ ك٢ اُِـخ ٝا٫فط٬ػ .  

 انحًم فً انهغِح :

٬ٕ : ٛٞ أعشٌ       ْٔ ٌَ , ٝاُُؾ ٤ْ ِٔ ٌٍ َٝؽ ٬ً , ُٝؽ٬ٔٗبً , كٜٞ ٓؾٔٞ ْٔ َُ َؽ ِٔ ََ ٣َْؾ َٔ َِ َؽ َ ,  ٓؾزٌن ٖٓ اُلؼ َٔ ُٔب ٣ُْؾ

َ : ٓب ػ٠ِ اُظٜشِ  ْٔ ِٖ , ٝ اُِؾ َ : ٓب ك٢ اُجط ْٔ َٖ اُذ ٝاةِّ , ٝاَُؾ ٓ ِٚ َ ػ٤ِ َٔ ٬ٕ : ٓب ٣ُْؾ ْٔ ٝاُُؾ
(ٔ)

ٍَ اثٖ   .  ٝهب

ٍُّ ػ٠ِ ئه٬ٍ اُؾ٢ِء " " اُؾبء ٝا٤ُْٔ ٝا٬ُّ أفَ ٝاؽذٌ  كبسط : ٣ذ
(ٕ)

 . 

 انحًم فً االططالح :

ِٚ ػ٠ِ ؽ٢ٍء آخش ٝئُ ؽ٢ءٍ  َُ ْٔ ٛٞ ؽَ        ِٚ ك٢ ؽٌٔ ؾبهُٚ ث
(ٖ)

, " أٝ ٛٞ ٗغجخ أٓش ئ٠ُ آخش ئ٣غبثبً أٝ عِجبً " 
(ٗ)

  ,

ػ٠ِ أٍٓش ٝرؾ٤َٔ أؽذٛٔب ؽٌْ  , أٝ ُلظٚ أٝ ٓؼ٘بٙ , كٜٞ هذ ث٢ُِ٘ ػ٠ِ ٓؼ٘بٙ اُِـ١ٞ , ٝه٤َ : " ه٤بط أٓشٍ 

ا٥خش"
(٘)

ٕ  ٛ٘بى كشهبً ث٤ٜ٘ٔب , ئر ًبٕ  ػ  ِٔبء اُؼشث٤خ , كبُؾَٔ ٓشادف ُِو٤بط , ٣ٝشٟ ثؼل اُجبؽض٤ٖ أ

٣ٌضشٕٝ اعزؼٔبٍ اُو٤بط ٓشادكبً ُِ٘ظبّ اُؼبّ ُِظبٛشح اُِـ٣ٞخ , أٝ اُوبٕٗٞ ا٢ٌُِ , كٜٞ ا٧فَ أٝ ًب٧فَ ك٢ 

اظٜبس ػ٬هخ أٝ ٓب خشط ػٖ ٛزٙ اُظبٛشح , ثاُظبٛشح اُِـ٣ٞخ , ٝكٌشح اُؾَٔ ٓب٢ٛ ئ٫  ٝع٤ِخ ُغزة 

افط٘بػٜب ث٤ٖ اُظبٛشح ٝٓب خشط ػٜ٘ب
(ٙ)

ٍُ ك٢ اُِـِخ اُؼشث٤خ , ٜٓ٘ب اُؾَٔ ػ٠ِ اُِلع , . ٝرز٘ٞع اُؾ ٞٔ

 ٝاُؾَٔ ػ٠ِ أُؼ٠٘ , ٝٓب ٣٘ذسط رؾزٜٔب ٖٓ ؽٍٔٞ ًبُؾَٔ ػ٠ِ اُغٞاس , ٝاُزن٤ٖٔ .

َ  اُغجت ك٢ ر٘ٞع اُؾٍٔٞ ًٝضشرٜب ك٢ ُـز٘ب , عؼخ اُِـخ ٝؿِجخ ؽبعخ أِٜٛ       ب ئ٠ُ اُزقّشف ٝاُزٞعغ ُٝؼ

َِّ ؽ٢ٍء ؽ٤ئبً , , ُٔب ٣ٌُضشٝ ك٢ أص٘بء اُؾذ٣ش ثٜب ٕ اعزؼٔبُٚ ٖٓ ا٬ٌُّ أُ٘ضٞس ٝأُٞصٕٝ ؛ ُوٞح ئؽغبعْٜ ك٢ ً

ِٚ ٖٓ ُْ ٣َْؼزَ ٝرخ٤ِٜ ٓزٛجْٜ ذْ ْ ٓب ٫ ٣ٌبد ٣ؾؼش ث
(ٚ)

 . 

َٕ ثٜزٙ اُظبٛشح , ٝرٞعؼــذ  اُ٘ؾــذ اػزـٝه       ْٕ رٌٕٞ هــٞا كـ٣ٞٞ  ـخ ــٞاػذ اُِــ٢ اعزؼٔبُٜب ؛ ُؾشفْٜ ػ٠ِ أ

                                                 

, ٝٓغَٔ  ٙٓٔ/ٕ َٔ( :)ؽ, ٝٓوب٤٣ظ اُِـخ :  9ٓ/َ٘ٔ( : )ؽ , ٝرٜز٣ت اُِـخ : ٕٔٗ-ٕٓٗ/ٖ َٔ( :)ؽاُؼ٤ٖ :  : ٣ُ٘ظش ٔ))

-5ٗٔ/َٔٔٔ( : )ؽ , ُٝغبٕ اُؼشة : ٕٕ٘/ٔ َٔ( :)ؽ: ثٞ اُؾغ٤ٖ أؽٔذ ثٖ كبسط , رؼ : ص٤ٛش ػجذ أُؾغٖ عِطبٕ أ اُِـخ :

 .  985 َٔ( :)ؽ , ٝاُوبٓٞط أُؾ٤و : 55ٔ, 5٘ٔ

 . ٙٓٔ/ٕ: َٔ( )ؽ: ٓوب٤٣ظ اُِـخ  ٕ))

, ٝٓؾ٤و  98ٗ/ٔ َٔ( :)ؽ ع٤َٔ ف٤ِجب : : د.ثب٧ُلبظ  اُؼشث٤خ ٝاُلشٗغ٤خ ٝا٤ٌِٗ٩ض٣خ ٝا٬ُر٤٘٤خ : أُؼغْ اُلِغل٢  ٣ُ٘ظش ٖ))

 . 9٘ٔ  َٔ( :)ؽ : ثطشط اُجغزب٢ٗ : هبٓٞط ٓطٍٞ ُِـخ اُؼشث٤خ أُؾ٤و

 . 98ٗ/ٔأُؼغْ اُلِغل٢ :  ٗ))

 . 5ٙٓؼغْ أُقطِؾبد اُ٘ؾ٣ٞخ ٝاُقشك٤خ :  ٘))

 . 5ٙٔ-٣ٔ5ُٗ٘ظش : ظبٛشح ه٤بط اُؾَٔ :  ٙ))

 . ٕ٘ٔ/٣ُٔ٘ظش : اُخقبئـ :  5))
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ٓطشدح
(ٔ )

 َُ َٕ ٤ُؾ٤ِٞا ئ٤ُٚ ع٤ٔغ اُظٞاٛش ا٤ٓ٬ٌُخ اُز٢ ٫ ر٘زظْ رؾذ اُوٞاػذ  , كبُؾٔ هش٣ٌن اٗزٜغٚ اُ٘ؾ٣ٞٞ

اُز٢ رُ٘غت ئ٤ُٜب
(ٕ)

, كٌبٕ عج٤ِْٜ ُزو٣ْٞ ٓب اٌٗغش ٖٓ رِي اُوٞاػذ ٝئسعبػٜب ئ٠ُ اُوبػذح ا٧هشة اُز٢ ر٘بعجٜب  

ثبُزأ٣َٝ
(ٖ )

. 

 انحًم عهى انهفظ :   - أ
ٖٓ ؽ٤ُش اُزز٤ًش ٝاُزأ٤ٗش, ٝا٩كشاد  ٠ُٝ : ٛٞ ٝمغ أٌُِخ ا٧فَبٕ ا٧أُوقٞد ثبُِلع ٛ٘ب فٞسر 

ٝٛ٘ب رزجغ أٌُِخ أُؾُٔٞخ أٌُِخ أُؾٍٔٞ , ؽشًخ أٌُِخ ا٩ػشاث٤خ  ا٧خشٟٝاُزض٤٘خ ٝاُغٔغ ٝؿ٤شٛب , ٝ

ػ٤ِٜب كزأخز ؽشًزٜب ا٩ػشاث٤خ
(ٗ)

ُ ا٧فَ ك٢ اُؾٍٔٞ  , ٝهذ اْثزََذْأٗب ثبُؾَٔ ػ٠ِ اُِلع ؛ ٧ٗٚ 
(٘)

ٝهذ عبء اُؾَٔ  . 

اُؾَٔ ػ٠ِ اُِلِع ًض٤شاً ك٢ اُوشإٓ اٌُش٣ْ ٬ًّٝ اُؼشة , ٝاُز١ ٣ؼ٤٘٘ب ٛ٘ب ٛٞ اُوشإٓ اٌُش٣ْ ٝٓب عبء ٖٓ 

ْن بَػْعِد الَغمّْ َأَمَنًة ثُمَّ َأنْػَزَؿ َعَلْيُكْم مّْ  : انجًٕٓس )ٌغشى( فً قٕنّ ذعانى قشاءجرلغ٤ش ك٢ اُجؾش ػ٘ٚ , ٗؾٞ :  
َر الَحقّْ َظنَّ الَجاِىِليَِّة يَػُقوُلوَف َىْل لَّ ًة مّْ َعاًسا يَػْغَشى طَائِفَ نػُّ  ُهْم َأنْػُفُسُهْم َيظُنُّوَف بِاللَِّو َغيػْ تػْ َنا ِمَن ْنُكْم َوطَائَِفٌة َقْد َأَىمَّ

ا وَف َلْو َكاَف لََنا ِمَن اأْلَْمِر َشْيٌء مَّ ا ََل يُػْبُدوَف َلَك يَػُقولُ اأَلْمِر ِمْن َشْيٍء ُقْل ِإفَّ اأَلْمَر ُكلَُّو ِللَِّو ُيْخُفوَف ِفي َأنْػُفِسِهْم مَّ 
ُصُدورُِكْم ْو ُكْنُتْم ِفي بُػُيوِتُكْم لَبَػَرَز الَِّذيَن ُكِتَب َعَلْيِهُم الَقْتُل ِإَلى َمَضاِجِعِهْم َولَِيْبَتِلَي اللَُّو َما ِفي قُِتْلَنا َىاُىَنا ُقْل لَّ 

َعِليٌم ِبَذاِت الصُُّدورِ  َولُِيَمحَّْص َما ِفي قُػُلوِبُكْم َواللَّوُ 
حًالً عهى نفِظ انُعاِط , ٔقشاءج حًضج ٔانكغائً ,  (ٙ)

)ذغشى(
(ٚ)

ًالً عهى نفظ )أَيَُحً( انًؤَثح ح تانراء 
(ٛ)

بُزز٤ًش ؛ ُؾِٜٔب ػ٠ِ ُلع , ئر عبءد اُوشاءح ا٠ُٝ٧ ث 

َ٘ اُ٘ؼبط  َٓ  . خً , ٝاُوشاءح اُضب٤ٗخ عبَءد ٓإٗضخ ؛ ُؾِٜٔب ػ٠ِ ُلٍع ٓإٍٗش , ٝٛٞ أ

 انحًم عهى انجٕاس :

 أٌُِخ ؽشًخ أٌُِخ اُؾَٔ ػ٠ِ اُِلع , ئر رأخز , أٝ ا٫رجبع ػ٠ِ أُغبٝسح ٣ُٖٓؼذ اُؾَٔ ػ٠ِ اُغٞاس 

أُغبٝسح ُٜب ؛ ُوشثٜب ٜٓ٘ب , ٝاُظبٛشح ٛزٙ ؽبئؼخ ا٫عزؼٔبٍ ك٢ ٬ًّ اُؼشة , ٝاُوشإٓ اٌُش٣ْ , ٝاُز١ ٣ؼ٤٘٘ب 

 ٘ؾ١ٞ .ٜٓ٘ب ٛ٘ب ٛٞ اُؾَٔ ػ٠ِ اُغٞاس اُ

َْ اُؾ٢ِء ئرا عبٝسٙك٢ رٞم٤ؼ اُؾَٔ ػ٠ِ اُغٞاس عبء ك٢ أُـ٢٘  ْٕ ٣ُؼط٠ اُؾ٢ُء ؽٌ أ
(ٜ)

, ٝؽذ ُٙ  

ْٕ رق٤ش أٌُِخ ٓغشٝسح ثغجت ارقبُٜب ثٌِٔخ ٓغشٝسح عبثوٍخ ػ٤ِٜب ٫ ثغجت ؿ٤ش ا٫رقبٍ,  ُ : " أ َٕ ثأٗٚ  اُ٘ؾ٣ٞٞ

ثغجت اُزجؼ٤خ , ًغش اُزٞاثغ , ثَ ٣ٌٕٞ ثغجت  ك٤ٌٕٞ عش ا٠ُٝ٧ ثغجت اُؼبَٓ ٝعش اُضب٤ٗخ ٫ ثؼبَٓ ٫ٝ

                                                 

ك٢ اُوشاءاد اُغجغ ؽز٠ ٜٗب٣خ , ٝاُزٞع٤ٚ اُ٘ؾ١ٞ ُِوشاءاد اُوشآ٤ٗخ ك٢ ًزت اُؾغخ  9ٙٔ: ظبٛشح ه٤بط اُؾَٔ :  ٣ُ٘ظش ٔ))

 . 5٘ٔ: د.ػٔبس ٗؼٔخ : اُوشٕ اُخبٓظ اُٜغش١ )دساعخ ٓٞاصٗخ( 

 . ٣ٙ5ُ٘ظش : ٓؼغْ أُقطِؾبد اُ٘ؾ٣ٞخ ٝاُقشك٤خ :  ٕ))

, ٝأفٍٞ اُزل٤ٌش  ٕ٘ٔاُ٘ؾ١ٞ اُذ٢ُ٫ : د. ٓؾٔذ ؽٔبعخ ػجذ اُِط٤ق :  ٣ُ٘ظش : اُ٘ؾٞ ٝاُذ٫ُخ ٓذخَ ُذساعخ أُؼ٠٘ ٖ))

 . 5٘ٔ, ٝاُزٞع٤ٚ اُ٘ؾ١ٞ ُِوشاءاد :  9ٙٔ,  59ٔ,  9ٙٔ, ٝظبٛشح ه٤بط اُؾَٔ :  ٕٕ٘-ٕٔ٘اُ٘ؾ١ٞ : ػ٢ِ أثٞ أٌُبسّ : 

 . 9٘ٔ, ٝاُزٞع٤ٚ اُ٘ؾ١ٞ ُِوشاءاد :  ٕٖٓ,  ٣ٕ8ُٕ٘ظش : ظبٛشح ه٤بط اُؾَٔ  ٗ))

 . 5٘/ٖ: ؽشػ اُشم٢ ػ٠ِ اٌُبك٤خ :  ٣ُ٘ظش ٘))

 . ٗ٘ٔآٍ ػٔشإ : عٞسح  ٙ))

 : , ٝاُؾغخ ُِوشاء ٖٔٔ/ٕ : , ٝاُؾغخ ك٢ ػَِ اُوشاءاد 8ٖ٘,  ٗٔٔ : , ٝاُؾغخ ٕٓٔ/ٔ : ٣ُ٘ظش : ئػشاة اُوشاءاد 5))

ُخ٤به , رؼ : د. سؽبة ك٢ هشاءاد ا٧ئٔخ اُؼؾشح : ػ٢ِ ثٖ كبسط ا , ٝاُزجقشح ٖٓٙ/ٔ ػٖ ٝعٞٙ اُوشاءاد : , ٝاٌُؾق 88/ٖ

 . ٕٓٔ ٓؾٔذ ٓل٤ذ ؽوبه٢ :

 . 9ٗ-٣ٖ/9ُٖ٘ظش : اُجؾش أُؾ٤و :  8))

 . ٓٙٙ/٣ُٙ٘ظش : ٓـ٢٘ اُِج٤ت :  9))
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ا٫رقبٍ ٝأُغبٝسح "
(ٔ)

:" ظبٛشح ئػشاث٤خ روزن٢ خشٝط ا٫عْ  , ٣ٝؼشكٚ اُذًزٞس  ٓؾٔذ ع٤ٔش اُِجذ١ ثأٗٚ 

أُؼشة ػٔب ٣غت ُٚ ٖٓ ؽشًخ أٝ رؾش٣ي ٓٞاكوخ ُٔب ٣غبٝسٙ ٖٓ ًِٔبد , أٝ ؽشٝف "
(ٕ )

. 

س ا٧ؽٞاٍ , هغ٤ٖٔ : أُٜٝٔب : رغبٝس ا٧ُلبظ , ٝصب٤ٜٗٔب : رغب٠ِٝ ؾَٔ ػ٠ِ اُغٞاس ػٝهذ هغْ اثٖ ع٢٘ اُ

٠ِ هغ٤ٖٔ ا٧ٍٝ : اُغٞاس أُزقَ اُز١ ٣خزـ ثبُج٤٘خ اُقشك٤خ ٌُِِٔخ , ٝاُضب٢ٗ : ٝهغْ رغبٝس ا٧ُلبظ ػ

ٝٛٞ اُغٞاس اُ٘ؾ١ٞ, اُغٞاس أُ٘لقَ 
(ٖ)

 ٓب ٣ؼ٤٘٘ب ك٢ ثؾض٘ب . ٝٛزا 

ْ هذ اخزِلٞا ك٢ هجُٜٞب أٝ سكنٜب , كٌبٗٞا ػ٠ِ اُخصٖٓ ٝهذ ُػِشكَْذ ٛزٙ اُظبٛشح ٓ٘ز  ٤َِ ثٖ أؽٔذ ئ٫  أٜٗ 

, ٝاُلش٣ن اُضب٢ٗ  ٝاُؼٌجش١ ؛ ُغٔبػٜب ػٖ اُؼشة , ٝا٧خلؼ , اُلشاء: اُلش٣ن ا٧ٍٝ أعبصٛب ٖٓ  بءص٬س كشه

ٝخشط ٓب عبء  , ٝاُلش٣ن اُضبُش اٌٗشٛب رٔبٓبً  ٝؿ٤شْٛ, ٝاثٖ ٛؾبّ  , ٝأث٢ ؽ٤ بٕ, اُخ٤َِ  أعبصٛب ثؾشٝه ٖٓ

َٕ أ, ٜٓ٘ب ػ٠ِ ؽزف ٓنبف ًبُغ٤شاك٢  ٕ  اُلش٣ن اُضب٢ٗ ًب ًضش اػزذا٫ً ٝهج٫ًٞ ؛ ئر ُْ ٝاثٖ ع٢ِّ٘ . ٣ٝجذٝ أ

ٛب ػ٠ِ ئه٬هٜب ُْٝ ٣ٌ٘شٛب ك٢ٜ ٓٞعٞدح ك٢ ٬ًّ اُؼشة ؽؼشٙ ٝٗضشٙ ٝك٢ اُوشإٓ اٌُش٣ْ , ُْٝ ٗزًش ضْ ٣ُغ

  ٕ خٍ ٓلقِ اُغبثوخ هذ اعزٞكزٜب ثقٞسحٍ  ُذساعبدا ٗقٞؿ اُؼِٔبء ك٤ٜب ٖٓ ٓنبٜٗب ؛ ٧
(ٗ )

. 

ؽٝهذ ؽبٍٝ أؽذ اُجبؽض٤ٖ إٔ ٣ ّٞ ٕ  ظبٛشحَ اُؾَٔ ػ٠ِ اُغٞاِس اُ٘ؾ١ٞ  غ ٣ـبً فٞر٤بً ؛ ٧ ّٞ ب ٢ٛ اُِـخ ٓ رغ

ٍّ ػٖ أؿشامْٜئ٫   َُّ هٞ " " أفٞاد ٣ؼجش ثٜب ً
(٘)

ِٕ ثغجت ا٫ٗزوبٍ ك٢ اُ٘طن ثب٧فٞاد   َُ ػ٠ِ اُِغب َٕ اُضو , كٌب

٠ُ اُنِْ ثب٧فٞاد ٖٓ اٌُغش ئ
(ٙ)

هٍٞ اُلقَ ث٤ٖ اُزبثغ  ص٣بدح ػ٠ِٛٞ اُز١ أدٟ ئ٠ُ اُؾَٔ ػ٠ِ اُغٞاس ,  

بُؼبَٓ ك٢ كٝٓزجٞػٚ اُؾو٤و٢ , ٝػذّ ظٜٞس اُؾشًخ ا٩ػشاث٤خ ػ٠ِ أُزجٞع اُؾو٤و٢ , ٝاُز٘بؿْ اُقٞر٢ , 

  ٍ ك٢ خشٝط اُؾشًخ  ٝأصشٜٙزا ػ٠ِ هٞح اُؼبَٓ اُقٞر٢ ثاُغٞاس ٛٞ ػبَٓ فٞر٢ ٤ُٝظ ػب٬ًٓ ُلظ٤بً , كوذ د

ٝسثطٜب ثب٫عْ أُغشٝس اُز١ ٣غبٝسٙٝأصشٛب ك٤ٚ , ا٩ػشاث٤خ ُِزبثغ ػٖ أُزجٞع اُؾو٤و٢ 
 (ٚ )

 . 

ٍِ ثبُغٞاس , ُٚ ُْ ٣ٞكن ك٢ رؼ٤ِِٚ ٛزا ؛ ٣ٝ٧جذٝ أٗ   ٕ  ٓوُٞخَ اُوشِة ػ٘ذ اُؼشِة ٢ٛ ٓب أدْد ثْٜ ئ٠ُ اُوٞ

٠ُ اُؾَٔ ب ٝأُؾُٔٞخ اُوش٣جخ ٜٓ٘ب ػ٘ذ أٖٓ اُِجظ أدٟ ئكٔشاػبح اُز٘بعت اُقٞر٢ ث٤ٖ أٌُِخ أُؾٍٔٞ ػ٤ِٜ

ؽ ّٞ ِٚ ع٤ج٣ٞٚ ٓ٘ز اُوذّ  ػ٠ِ اُغٞاس , ٝٛٞ ٓب ع ِٚ : " ٓب عشٟ ث : ٛزا ا ٝهذ ؽِْٜٔ هشة اُغٞاس ػ٠ِ إٔ عشٝثوُٞ

                                                 

 . ٙ٘٘/ًٔؾبف افط٬ؽبد اُلٕ٘ٞ :  ٔ))

 . 8٘ٓؼغْ أُقطِؾبد اُ٘ؾ٣ٞخ ٝاُقشك٤خ :  ٕ))

 .  5ٕٕ-٣ٕٔ8ُ٘ظش : اُخقبئـ :  ٖ))

,  ٔ٘٘-ٖٗ٘, ٝظبٛشح ه٤بط اُؾَٔ :  ٘ٔ-ٔٔاُذساعبد اُ٘ؾ٣ٞخ : د. ك٢ٜٔ ؽغٖ اُ٘ٔش :  ٣ُ٘ظش : ظبٛشح أُغبٝسح ك٢ ٗ))

اُؾَٔ ػ٠ِ اُغٞاس أُ٘لقَ ك٢ اُ٘ؾٞ : ظبٛشح , ٝ ٖٖ-ٕ٘ٝاُؾَٔ ػ٠ِ اُغٞاس ك٢ اُوشإٓ اٌُش٣ْ : ٓؾٔذ ػجذ اُلزبػ اُؾٔٞص : 

 . ٕٗٔ-ٕٕٔد. هبعْ ٓؾٔذ فبُؼ : 

 . ٖٖ/ٔاُخقبئـ :  ٘))

,  8ٔ/ٔ, ٝعش ف٘بػخ ا٩ػشاة :  8ٙ/ٔ, ٝاُخقبئـ :  ٖٕ٘:  , رؼ : ٓؾٔذ اُذا٢ُ ة اٌُبرت : اثٖ هز٤جخ٣ُ٘ظش : أد ٙ))

, ٝؽشػ اُشم٢ ػ٠ِ ٕٕٗ/ٕ, ٖٙ/ٔ, ٝؽشػ ؽبك٤خ اثٖ اُؾبعت :  9ٕٔ/ٕ,  5٘ٔ/ٔٝاُِجبة ك٢ ػَِ اُج٘بء ٝا٩ػشاة : 

 . 9ٕٔ,  5ٕٔ/ٗاٌُبك٤خ : 

 . ٓٗٔ, ٖ٘ٔ-ٖٖٔ ٘لقَ ك٢ اُ٘ؾٞ : اُؾَٔ ػ٠ِ اُغٞاس أُظبٛشح ٣ُ٘ظش : 5) )
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" , ٝٗؾٞٙ ك٤ٌق ٓب ٣قؼ ٓؼ٘بٙ خشةٍ  مت   شُ عؾ
(ٔ )

ؽ, ئ٫  أٗٚ  ٤ُظ اُ, كبُز٘بؿْ اُقٞر٢ ٓٞعٞد  ّٞ ك٢  ٔغ

ََ ٣ٌٕٞ  ص٣بدح ػ٠ُِؾَٔ ػ٠ِ اُغٞاس , ثَ اُوشة ٛٞ ٓب أدٟ ئ٠ُ ٛزا اُز٘بؿْ ٝاُز٘بعت ث٤ٖ أٌُِز٤ٖ . ا ٕ  اُضو أ

اُ٘طن ثبٌُغش صْ ا٫ٗزوبٍ ٓجبؽشح ئ٠ُ اُ٘طن ثبُنْ , كٔبرا ُٞ ًبٕ ا٫ٗزوبٍ ٖٓ اٌُغش ئ٠ُ اُلزؼ ؟ ك٬ ٣جو٠  ك٢

 صوَ ٛ٘ب , ك٤٘زل٢ اُؼبَٓ اُقٞر٢ . 

ػجذ اُلزبػ اُؾٔٞص ثاعبصرٚ اُو٤بط ػ٠ِ اُؾَٔ ػ٠ِ اُغٞاس ٓب ٣زٛت ئ٤ُٚ اُذًزٞس٫ٝ ٤َٔٗ ئ٠ُ 
(ٕ)

؛ ٧ٗٚ   

بد اٌُزت ٜثبُغٔبع ػٖ اُؼشة  , كٔب عبء ٓ٘ٚ ٣ؾلع ٫ٝ ٣وبط ػ٤ِٚ . ٝاُز١ ٣طبُغ اُجؾش ٝؿ٤شٙ ٖٓ أٓ ٓوقٞس

, ا٠ُٝ٧ روٍٞ ثأٗٚ  ؽبر , ر٘ؾقش ك٢ هبػذر٤ٖ  ُز٢ رخـ اُؾَٔ ػ٠ِ اُغٞاس رٌبد , ٣غذ اُوٞاػذ ا اُؼشث٤خ

ٝا٧خشٟ روٍٞ ثأٗٚ  ًض٤ش ك٢ ٬ًّ اُؼشة . كٜزا رؼبسك ث٤ٖ ٛبر٤ٖ اُوبػذر٤ٖ , ك٤ٌق ٣ٌٕٞ ؽبراً , ًٝض٤شاً ك٢ 

ْٜ , ٝثبُطجغ ٛزا ٫ ٣زٛت ئ٤ُٚ أؽٌذ , كٜٞ ًض٤ش ك٢ ٬ًْٜٓ  ِٓ ٕ  اُؾبر ًبٕ ًض٤شاً ك٢ ٬ً ٬ًْٜٓ ؟ , ٓؼ٠٘ ٛزا أ

 ٙ , ٝاُؾزٝر ك٤ٚ هذ عبء ٖٓ ٓغ٤ئٚشح ٓغ٤ئٚ ك٢ اُوشإٓ اٌُش٣ْ , ٬ًّٝ اُؼشة ؽؼشٙ ٝٗضشٝاُذ٤َُ ػ٠ِ ٛزٙ اٌُض

ٝك٤ٔب ٣أر٢ ث٤بٕ هٞاػذ ٝأث٢ ؽ٤ بٕ ٝؿ٤شٙ . , ك٢ ٓٞامغ ؿ٤ش اُ٘ؼذ , ٝرؾذ٣ذاً ػ٘ذ ٖٓ أعبصٙ ثؾشٍٝه ًبُخ٤َِ 

 ػ٘ذ أث٢ ؽ٤ بٕ ك٢ اُجؾش أُؾ٤و ٢ٛٝ :   اُؾَٔ ػ٠ِ اُغٞاس

  اجلـــــوار ػــي غاقــة اؾشـذوذاخلػـــض عؾــــى  -1
( ثبُغش ػ٠ِ اُغٞاس ك٢  ٝسدد ٛزٙ اُوبػذح ك٢ اػزشاك أث٢ ؽ٤ بٕ ػ٠ِ اُشاص١ ثزخش٣غٚ هشاءح )ٓغزوِش 

بُوا َواتػَّبَػُعوا َأْىَواَءُىْم وَُكلُّ َأْمٍر ُمْسَتِقرّّ : ا٣٥خ ا٥ر٤خ  وََكذَّ
(ٖ) . 

ٌَّ قٕنَّ ذعانى : )يُ بٕ : رًش أثٞ ؽ٤   (غْ أ ( يثرذأ أٔ خثش . ٔقشأ أتٕ جعفش ٔصٌذ تٍ عهً : )يغرقِشٍّ رَقِشٌّ
(ٗ)

 

( قذ ُعِطَف عهى  طفح أليش . ٔخشجّ انضيخششي سَّاَعةُ العهى أٌ ٌكٌٕ )كمُّ
(٘)

, أي : اقرشتد انغاعح ,  

ٔاقرشب كم أيش يغرقش ٌغرقش ٌٔرثٍٍ حانّ
(ٙ)

م ْزا . ْٔزا تعٍذ نطٕل انفظم تجًم ثالز , ٔتعٍذ أٌ ٌٕجذ يث 

أكشيّ ٔسحم إنى تًُ فالٌ  انرشكٍة فً كالو انعشب , َحٕ : أكهد خثضاً ٔضشتد صٌذاً , ٔأٌ ٌجًء صٌذ

عهى أَّ خثش  , تم ال ٌٕجذ يثهّ فً كالو انعشب . ٔخشجّ انشاصي (خثضاً )عطفاً عهى  (ٔنحًاً ), فٍكٌٕ ٔنحًاً 

يشفٕع نـ)كم( فً األطم , نكُّ قذ ُجشَّ نهًجأسج
(ٚ )

ٌَّ انخفض عهى انجٕاِس فً غاٌح , ْٔزا   نٍظ جٍذاً ؛ أل

                                                 

 . 5ٙ/ٔاٌُزبة : ٔ)  )

 . 8٘اُؾَٔ ػ٠ِ اُغٞاس ك٢ اُوشإٓ اٌُش٣ْ :  ٕ))

 . ٖاُؤش : عٞسح ( ٖ)

, ٝأُؾشس اُٞع٤ض :  ٖ٘ٗ, ٝؽٞار اُوشاءاد :  ٕٙٔ/9, ٝاٌُؾق ٝاُج٤بٕ :  ٣ُٕٗٔ٘ظش : أُجغٞه ك٢ اُوشاءاد اُؼؾش :  ٗ))

, ٝسٓٞص اٌُ٘ٞص  ٗٗ/ٙ, ٝاُلش٣ذ ك٢ ئػشاة اُوشإٓ :  ٕٙ٘/ٕ: , ٝئػشاة اُوشاءاد اُؾٞار  ٖٕٙ/9, ٝٓغٔغ اُج٤بٕ :  9ٖٔ/8

لدمشقً الشهٌر الحافظ أبو الخٌر محمد بن محمد ا , ٝاُ٘ؾش ك٢ اُوشاءاد اُؼؾش : 5٘/ٕٓ, ٝاُغبٓغ ٧ؽٌبّ اُوشإٓ :  ٔٔ٘/9: 
 .  98-9/95ٔ, ٝٗظْ اُذسس :  8ٖ/ٕ:  بابن الجزري

 . ٔؤش : اُعٞسح  ٘) )

 . 95ٕ/ٕ, ٛزا اُوٍٞ ك٢ اُؾو٤وخ ٤ُظ ُِضٓخؾش١ ثَ ربثغ ك٤ٚ اثٖ ع٢٘ , ٣ُ٘ظش : أُؾزغت :  ٗ٘ٙ/٘( ٣ُ٘ظش : اٌُؾبف : ٙ)

 , ُؼِٚ هذ رًشٙ ك٢ ًزبثٚ اُِٞآؼ . ٖٖ-ٕٖ/9ُْٕ ٣زًش ٛزا اُشاص١  ك٢ ٓلبر٤ؼ اُـ٤ت  5))
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ٍَ فً ٔجٕدِ , ٔاألعٓم عٓذ فً انظفح عهى اخرالف انُحٌٍٕ انشزٔر , ٔألََّّ نى ٌعٓذ فً خثش انًثرذأ , إًَا

كُ  َٔ ْغرَقِشٌّ تانغِٕمُّ أَْيٍش يُ أٌ ٌكٌٕ انخثش يضًشاً نذالنح انًعُى عهٍّ , ٔانرقذٌش : 
(ٔ)

 . 

ُٓ  ُغٜٔٞس ثبُشكغهشاءح ا ( َٕ ٌٞ٣ ْٕ ( خجشاً ُػ٠ِ أ ُٓ ْغزَوِشٌّ ( . ٝهشاءح اُغش ) َُّ ( رخشط ػ٠ِ ِٔجزذأ )ً ْغزَوِش 

 ٝع٤ٜٖ :

 ُٓ ٍ : إٔ ٣ٌٕٞ )  ٝ ( ٓغشٝسا٧ (ػ٠ِ أٗ   اً ْغزَوِش  َُّ ْٕ  ٚ فلخ ُـ)أٍٓش( ٣ٌٕٝٞ )ً ٓشكٞع ػ٠ِ ٝع٤ٜٖ : أُٜٝٔب أ

َُّ أٍٓش ٓغزوش  , ٣ٌٕٞ ٓشكٞػبً ػ٠ِ اُلبػ٤ِخ ثبُؼطق ػ٠ِ )اُغبػخ( ك٤ٌٕٞ اُزو ذ٣ش : اهزشثذ اُغبػخ ٝاهزشة ً

َٖ  ٝٛٞ ٓب رجغ ك٤ٚ اُضٓخؾش١ُّ  ع٢٘ , ٝهذ اػزشك ػ٤ِٚ أثٞ ؽ٤ بٕ ُٞعٞد اُلبفَ اُط٣َٞ ث٤ٖ أُؼطٞف  اث

ٍَ ٝهبٍ ِّ اُؼشِة ٝهذ ٓضَ ُُٚ ثبُٔضبٍ آٗق ئ : ٝأُؼطٞف ػ٤ِٚ ثض٬س عٔ ٕ  ٓضَ ٛزا اُزش٤ًت ٫ ٣ٞعُذ ك٢ ٬ً

 اُزًش .

ٌَ ػ٠ِ أُؼ٠٘ , ٝأَ شك ػ٤ِٚ اُغ٤ٖٔ اُؾِج٢ ثأٗٚ  ٫ ٣ُجب٠ُ ثبُلٞافَ ئرٝاػز ِٚ أثٞ ا ًبٕ ٛ٘بى د٤ُ ٕ  ٓب ٓضَ ث

ػٖ اُوشإٓ اٌُش٣ْ ك٤ٌق ٣و٤ظ اُوشإٓ اٌُش٣ْ ػ٤ِٚ ك٢ أُِ٘غ ؟ ؽ٤ بٕ ثؼ٤ذٌ 
(ٕ)

, ٝهذ رؼوجٚ ك٢ اػزشامٚ ٛزا اثٖ  

ػبدٍ
(ٖ)

ٝا٥ُٞع٢,  
(ٗ)

( ثبُؼطق ػ٠ِ )اُغ بػخُ( , ٝرًشٙ ك٢ اُغٜبد اُز٢ . ٝسد  اثٖ ٛؾبّ ػ٠ِ ٖٓ أػش  َُّ ة )ً

اُز٢ ٣ذخَ ا٫ػزشاك ػ٠ِ أُؼشة ٜٓ٘ب
(٘)

 . 

( ٓجزذأ َُّ َٕ هُٞٚ  ؽذٛٔبٝخجشٙ ك٤ٚ ٝعٜبٕ : أ ٝصب٤ٜٗٔب : إٔ ٣ٌٕٞ )ً ِحْكَمٌة بَاِلَغةٌ : : إٔ ٣ٌٞ
(ٙ )

ٝٓب 

ِٚ أٝ : إٔ ٣ٌٕٞ ٓوذساً ػ٠ِ ا ا٥خشث٤ٜ٘ٔب ٓؼزشك ث٤ٖ أُجزذأ ٝاُخجش . ٝ خز٬ف روذ٣شٙ كوذسٙ أثٞ اُجوبء ٓؼ٫ًٞٔ ث

أر٠
(ٚ)

, ٝأثٞ ؽ٤ بٕ ثبُـٞٙ , ٝاثٖ ٛؾبّ ٝاهغٌ 
(ٛ)

 . 

 ُٓ ( َٕ ٌٞ٣ ْٕ ( ئ٫  أٗٚ  هذ عش ػ٠ِ اُغٞاس ٝاُضب٢ٗ : أ َُّ ( ٓشكٞػبً ك٢ ا٧فَ خجشاً ُِٔجزذأ )ً , ٝٛزا ْغزَوِش 

ٕ  رخش٣ظ اُشاص١ ُُٚ , ٝهذ ا اُؾَٔ ػ٠ِ اُغٞاس ٫ ٣ٌٕٞ ك٢ خجش أُجزذأ , ٝاُؾَٔ ػزشك ػ٤ِٚ أثٞ ؽ٤ بٕ , ثأ

ُٓ ػ٠ِ اُغٞاِس ٛ٘ب ك٢ ؿب٣خ اُؾزٝر . ٝهذ رجؼٚ ك٢ سّد ٛزا اُٞ ( ُٝخلَِل ػ٠ِ عٚ اثٖ ٛؾبّ كوبٍ : " اُخجش ) ْغزَوِش 

ٌَ ػ٠ِ ٓب ُْ ٣ضجذ ك٢ اُخجش " ْٔ اُِغٞاس ُؽ
(ٜ )

. 

ٕ  ا٧فَ ك٢  اُوشاءح اُشكغ ػ٠ِ اُخجش ك٤ٜب , ٫ٝ داػ٢ ُٜزٙ ٫ٝ اُزلبد ُٔب رٛت ئ٤ُٚ أؽذ اُجبؽض٤ٖ ثأ

ًِشد اُزأ٬٣ٝد اُز٢ ُر
(ٔٓ)

ْٕ ٗشد اُزأ٬٣ٝد ا٧خشٟ أٝ ٌُٖٝ ,  هشاءح اُشكغ فؾ٤ؼ ٤ُظ ٧فبُخ؛   ٫ ٗغزط٤غ أ

ب عبءد ُزأ٣ِٜٝب ٝئدخبُٜب رؾذ اُوٞاػذ اُ٘ؾ٣ٞخ .   ِٗـ٤ٜب ئ٫  ئرا أعوط٘ب هشاءح اُغشِّ ؛ ٧ٜٗ 

                                                 

, ٝسٝػ  ٕٖٕ-ٖٕٔ/8ٔ, ٝاُِجبة ك٢ ػِّٞ اٌُزبة :  ٕٕٔ-ٕٔٔ/ٓٔ, ٝاُذس أُقٕٞ :  5ٕٔ/8( ٣ُ٘ظش : اُجؾش أُؾ٤و : ٔ)

 . 5/58ٕأُؼب٢ٗ : 

 . ٕٔٔ/٣ُٔٓ٘ظش : اُذس أُقٕٞ :  ٕ))

 . ٕٖٕ/٣ٔ8ُ٘ظش : اُِجبة ك٢ ػِّٞ اٌُزبة :  ٖ))

 . ٣ٕ5/58ُ٘ظش : سٝػ أُؼب٢ٗ :  ٗ))

 . ٣ٙ/8ُٕ٘ظش : ٓـ٢٘ اُِج٤ت :  ٘))

 . ٘اُؤش : عٞسح ٙ) )

 . 9ٕٔٔ/٤ٕبٕ ُِؼٌجش١ : ٣ُ٘ظش : اُزج 5))

 . ٣ٙ/8ُٙ٘ظش : ٓـ٢٘ اُِج٤ت :  8))

  . 85/ٙٓـ٢٘ اُِج٤ت :  9))

 . ٘ٗٔ: قَ ك٢ اُ٘ؾٞ ظبٛشح اُؾَٔ ػ٠ِ اُغٞاس أُ٘ل ٓٔ))



 القياس النحىي : احلمــل ...................................................  ........... ثانيل الالفص

 

 
8ٔ 

ٕ  اُٞعٚ اُشاعؼ ك٢ هشاءِح اُغشِّ ئػشاة كوشاءح اُشكغ ٢ٛ ا٧ فَ ٛ٘ب ٫ٝ ئؽٌبٍ ك٢ ئػشاثٜب , ٣ٝجذٝ أ

( ٓجزذأ َُّ ػذّ رٌُِّق اُلقَ ث٤ٖ زا أ٠ُٝ ٖٓ عٜخ اُق٘ؼخ اُ٘ؾ٣ٞخ , ٝٝخجشٙ ٓوذس ؛ ُذ٫ُخ أُؼ٠٘ ػ٤ِٚ كٜ )ً

 ٝخجشٙ .  ٓزؼبهل٤ٖ , ٫ٝ ؽَٔ ػ٠ِ اُؾبر اُز١ ُْ ٣ُغٔغ ػٖ اُؼشِة , ٫ٝ اػزشاك ث٤ٖ أُجزذأ

َناُكْم ِمْن بُغشِّ ك٢ هُٞٚ رؼب٠ُ : ث )األٍيمىًف(ٝهذ ٝسدد اُوبػذح أ٣نبً ك٢ هشاءح  يَا بَِني ِإْسَرائِيَل َقْد َأْنَجيػْ
َمنَّ َوالسَّْلَوىَمَن َونَػزَّْلَنا َعَلْيُكُم اليْ َعْدنَاُكْم َجاِنَب الطُّوِر األَ َعُدوُّْكْم َوَوا

(ٔ)َّ
َّال ََّّظاىرَّفيَّاآليةذكرَّأبكَّحي افَّأف  ( نعته لػ)جانب( , كقيًرلء )األٍيمىًف(أف  )األٍيمىفى

"  خرجو الزمخشرم (ٕ)
بالجر عمى الجكار نحك جحري ضبو خربو "

 تخٌرج القراءة عميو , ال  مف الشذكذ كالقمة بحيث ينبغي أ . كىذا (ٖ)
 . (ٗ)يميف مف يستقبؿ الجبؿ لككنو عمىكالصحيح أنو نعت لػ)الطكر( لما فيو مف السركر كالبركة , كأما 

َّعمىَّ َّ)كعد( َّلمفعؿ َّالمنصكب َّالثاني َّبًو َّالمفعكؿ َّلػ)جانب( َّنعتان ) َّ)األٍيمىفى َّبنصب َّىي َّاألصؿ القراءة
قامةَّالمضاؼَّإليوَّمكانوَّ,َّكتقديرَّالكبلـَّ:َّككعدناكـَّإتيافَّجانبَّالطكرَّ,َّكالَّ االتساعَّبعدَّحذؼَّالمضاؼَّكا 

َّعمىَّال (َّنيًصبى َّالمكانيةَّ؛َّألن وَّمختصٌَّّيجكزَّأٍفَّيككفَّ)األٍيمىفى ,َّكظرؼَّالمكافَّالمختٌصَّالَّيصؿَّ (٘)ظرفيًة
َّ.َّ(ٙ)إليوَّالفعؿَّبنفسو

َّلػ)جانب(َّكقدَّجيَّ َّبالحمؿَّعمىَّجارهَّالمجركرَّ)الطكًر(,َّكقراءةَّ)األٍيمىًف(َّخرجياَّالزمخشرمَّعمىَّأن وَّنعته ر 
َّشاذهَّالَّتيخرجَّالقرا َّكقدَّرد َّىذاَّالكجوَّأبكَّحي افَّككصفوَّبأن وَّقميؿه ر  ؛َّءةَّعميوَّ,َّكتخريجَّالقراءةَّعندهَّأٍفَّيككفَّجي

َّلػ)الطكًر(َّالمجركرَّ,َّكمعمكـَّ َّالنأألن وَّنعته ىذاَّالَّيككفَّحمبلنَّعمىََّّعتَّيتبعَّالمنعكتَّفيَّإعرابوَّ,َّكبحسبف 
.َّ َّىنا َّالشاذ ََّّالجكار َّأف  َّالمصحؼَّعمى َّقراءة َّيساكؽ َّالجكار َّعمى َّالحمؿى َّالزمخشرمَّأف  َّيقكمَّتخريج كمما

ََّّالجرَّصفةَّلػ)جانب(.)األيمف(َّب
َّاآللكسيَّعمىَّأبيَّحي افَّالتخريج ًَّقم توَّلـَّتصؿَّإلىَّمنعَّالتخريجَّعميوَّ,َّكمنعَّتقديرهَّبأٍفََّّكقدَّرد  ,َّبأف 

 . (ٚ)يككفَّالطكرَّىكَّالجبؿ
َّ:َّكالقاعدةَّالتكجيييةَّالثانيةَّفيَّالحم ََّّؿَّعمىَّالجكارَّىيَّالتيَّتقكؿي

َّ
َّ

                                                 

 . 8ٓهٚ : عٞسح ( ٔ)

 . 55ٖ-5ٖٙ/ٕ, ٝٓذاسى اُز٘ض٣َ :  ٣ٕٕ/9ُٙ٘ظش: ٓلبر٤ؼ اُـ٤ت :  ٕ))

 . ٓٓٔ/ٗ( اٌُؾبف : ٖ)

, ٝسٝػ أُؼب٢ٗ :  ٖٔٗ/ٖٔ, ٝاُِجبة ك٢ ػِّٞ اٌُزبة :  8/8٘, ٝاُذس أُقٕٞ :  ٕٙٗ/ ُٙٔؾ٤و : ( ٣ُ٘ظش : اُجؾش اٗ)

ٔٙ/ٕٖ9 . 

, ٝاُغبٓغ  ٖٗٗ/ٗ, ٝاُلش٣ذ ك٢ ئػشاة اُوشإٓ :  899/ٕ, ٝاُزج٤بٕ ُِؼٌجش١ :  5ٔٗ/٣ُٕ٘ظش : ٓؾٌَ ئػشاة اُوشإٓ :  ٘))

 .  ٕٔٔ-ٔٔٔ/٧ٔٗؽٌبّ اُوشإٓ : 

 . 8ٔٗ/ٔبُي : ٣ُ٘ظش : د٤َُ اُغ ٙ))

 . 9ٖٕ/٣ُٔٙ٘ظش : سٝػ أُؼب٢ٗ :  5))
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 ؽـالِؿفــــم احلؿــــل عؾــــى اجلـــوار ؽنقـــر ػـــي -2

َمَثُل الَِّذيَن َكَفُروا ِبَربِّْهْم  :كردتَّىذهَّالقاعدةَّفيماَّذكرهَّأبكَّحي افَّعمىَّإعرابَّ)عاصؼ(َّفيَّقكلوَّتعالىَّ
َبِعيدُ ُؿ الْيٍء َذِلَك ُىَو الضَََّّل َأْعَماُلُهْم َكَرَماٍد اْشَتدَّْت ِبِو الرّْيُح ِفي يَػْوـٍ َعاِصٍف ََل يَػْقِدُروَف ِممَّا َكَسُبوا َعَلى شَ 

(ٔ)
 

ََّّذكرَّأبكَّحي اف ( كصؼ بػ)عاصؼ( عمى سبيؿ التجكز ؛ كألف  العصؼى مف صفات الريح كًقيؿى أف  )يـك
 التقدير : في يكـو عاصًؼ الريًح , كما قاؿ الشاعر :

 (ٕ)ؼي اسً الشمس كى  ـي مً ظٍ مي  يكـه  إذا جاءى                                
( مف صفة )الريح( إال  أن و لما جاء بعد ييريدي كاسؼ الشمس فحذؼ لت قدـ ذكرىا . كقيؿ : )عاصؼو

ًفضى عمى الجكار ( اتبعو في اإلعراب كقكلنا : جحر ضب خرب , خي  .  )يـك
( ًرئكقي  قامة الصفة مقامو  (ٖ): )في يكـً عاصؼو عمى إضافة اليـك لػ)عاصؼ( , عمى حذؼ المكصكؼ كا 

صفتو يجكز أف تككف  ى قكؿ مىف أجازى إضافة المكصكؼ إلىمقامو كتقديره : في يكـً ريحو عاصؼو , كعم
 . (ٗ)القراءة منو

(َّفيَّاإلعرابَّجذكرَّأبكَّحي افَّالكجكهَّالتيَّخرٌَّ َّكىيَّ:ََّّ,َّعميياَّ)عاصؼو
(َّصفةَّلػ)يكـ(ََّّالكجوَّاألكؿَّ: زَّ؛َّعمىَّسبيؿَّاالتساعَّكالتجكٌَّعمىَّكجييفَّ:َّاألك ؿَّ:َّأٍفَّيككفَّ)عاصؼو
َّالتيَّتعصؼَّ َّكقعتَّفيوالرياحَّكليَّ,ألف  َّالرياحَّالعاصفة َّألف  َّ؛ َّاليكـ َّبًو َّكيًصؼى َّقد َّأن و َّإال  ,َّ ,َّ( ٘)سَّاليكـ

َّمفَّقبؿَّفيككفَّالتقديرَّكالثانيَّ: َّعاصًؼَّالريًحَّ,َّفحذؼََّّعمىَّحذؼَّمضاؼَّإليوَّ؛َّلككنوَّقدَّذيًكرى :َّفيَّيكـو
َّم :َّ َّىذا َّالكبلـ :َّ َّفتقدير ,َّ َّالشمسَّكاسؼي ـي َّمظم :َّ َّقكلو َّنحك ,َّ َّذكرىا َّلتقدُّـ َّ؛ َّالشمسَّكاسؼيَّ)الريح( ـي َّظم

َّأن وَّقدَّحذؼَّالمضاؼَّإليوَّالشمسَّ الََّّإذ,َّ,َّكالمضاؼَّالَّيككفَّمنكنانََّّ(ٙ)ـَّذكرىا؛َّلتقدٌَّالثانيةََّّ(الشمس),َّإال 
َّكَّ ,َّ َّ)عاصًؼ( َّقراءة َّالتنكيفَّفيَّتكجد (ىذا َّالمحذكؼَّكليسََّّ)عاصؼو َّتنكيفَّالعكضَّعفَّالمضاؼَّإليو ىك

َّتنكيفَّإعرابَّ.َّ

                                                 

  . 8ٔئثشا٤ْٛ : عٞسح  ٔ) )

 ػغض ث٤ذ ٖٓ اُط٣َٞ ُٔغ٤ٌٖ اُذاس٢ٓ ٝسٝا٣زٚ ٤ُظ ك٤ٜب اُؾبٛذ ٌٛزا  ٕ))

ُٕ اُذُّسِٝع ُعُِٞدَٗب                               ُْ اُِ                      )ٝرُْنِؾُي ِػشكب ْظِِ ُٓ  ٌّ ِٕ ًبِعُق(  ئرا عبَء ٣ٞ ٞ 

 ٖٓ دٕٝ ٗغجخ ك٢ : رٜز٣ت اُِـخ :, ٝٛٞ  9ٗٗ/ٙ: , رؼ : ػجذ اُغ٬ّ ٓؾٔذ ٛبسٕٝ  ٝاُؾ٤ٞإ : اُغبؽع,  ٣5ُٗ٘ظش : د٣ٞاٗٚ : 

 . 8ٕٗ/9)ػقق( :  , ُٝغبٕ اُؼشة : ٕٗ/ٕػقق( : )

 , ٝئػشاة اُوشاءاد اُؾٞار  9ٗ/ٕٙ : , ٝٓغٔغ اُج٤ب 5ٕٖٓ ًزبة اُجذ٣غ : اثٖ خب٣ُٞٚ :  ٣ُ٘ظش : ٓخزقش ك٢ ؽٞار اُوشاءاد ٖ))

 , ٕ٘٘/ٖ, ٝسٓٞص اٌُ٘ٞص :  5ٖٖ/ٔ:  اُؾٞار 

, ٝسٝػ  ٖٗٙ-ٖٖٙ/ٔٔ, ٝاُِجبة ك٢ ػِّٞ اٌُزبة :  8ٗ-5/8ٖ, ٝاُذس أُقٕٞ :  ٘ٓٗ/٣ُ٘٘ظش : اُجؾش أُؾ٤و :  ٗ))

 . ٕٗٓ/ٖٔأُؼب٢ٗ : 

,  5ٖٔ/ٖ, ٝاٌُؾبف :  ٔٗٗ/ٕٔٝاُزلغ٤ش اُجغ٤و :  , 8ٕ٘/ٙ, ٝاُزج٤بٕ ُِطٞع٢ :  ٣ٕ/5ُٖ٘ظش : ٓؼب٢ٗ اُوشإٓ ُِلشاء :  ٘))

  . 5ٓٔ/9ٔٝٓلبر٤ؼ اُـ٤ت : 

 . 8ٓٔ/9ٔ, ٝٓلبر٤ؼ اُـ٤ت :  5ٖٔ/ٖ, ٝاٌُؾبف :  ٕٗٗ/ٕٔ, ٝاُزلغ٤ش اُجغ٤و :  ٣ٕ/5ُٗ٘ظش : ٓؼب٢ٗ اُوشإٓ ُِلشاء :  ٙ))
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ََّّق(ّّٖ)تَّنحاسوَّالجىَّر َّكالكجوَّالثانيَّ:َّقدَّخىَّ َّذمَّعصؼو عفَّالبصرييفَّعمىَّالنسبَّكالتقديرَّ:َّفيَّيكـو
َّ.َّ(ٔ)أكَّعصكؼ َّعاصؼو َّ,َّفحذفتَّ)ذم(َّفصارَّيكـو

(كالكجوَّالثالثَّ:َّأفَّيككفَّ ََّّ)عاصؼو ر  َّأن وَّقدَّجي (َّالمرفكعةَّعمىَّالفاعميةَّلمفعؿَّاشتدَّ,َّإال  يحي صفةَّلػ)الرٍّ
) بكَّحي افَّعمىَّىذاَّالكجوَّكقدَّاكتفىَّبنقموَّ,َّكقدَّرد هيَّالسميفَّ.َّكلـَّييعمؽَّأَّ(ٕ)بالحمؿَّعمىَّجارهَّالمجركرَّ)يكـو

َّأَّ(ٖ)الحمبيَّ؛َّألن يماَّمختمفافَّفيَّالتعريؼَّكالتنكيرَّكتبعوَّابفَّعادؿَّكاآللكسيَّفيو َّإذَّمعمـك َّ.َّكىكَّصكابه ف 
ذاَّكافََّّالنعتَّكمنعكتوَّيجبَّأٍفَّيتٌفقا (فيَّاإلعرابَّكالتعريؼَّكالتنكيرَّ,َّكا  (َّ)عاصؼو يحي فيجبَّأفََّّصفةَّلػ)الرٍّ

التعريؼَّلـَّيكفَّنعتانََّّ,َّفمماَّخالفياَّفيَّيتبعياَّفيَّالتعريؼَّ؛َّألن ياَّقدَّجاءىتَّمعرفةنَّفحؽَّنعتياَّأفَّيككفَّمعرفةنَّ
ََّّعمىَّجكاروََّّىذاَّالَّيككفَّحمبلنََّّلياَّ,َّبحسب (ىناَّ؛َّألف  (َّ,َّحتىَّييعدؿَّعفََّّ)عاصؼو يحي ليسَّمفَّنعًتَّ)الرٍّ

َّفيوَّحمبلنَّعمىَّالجارَّالمجركَّ َّرَّ.الرفعَّإلىَّالجرٍّ
(َّصفةَّلمكصكؼَّمحذكؼَّ (َّكجيافَّ:َّأحدىماَّ:َّعمىَّأفَّيككفَّ)عاصؼو َّعاصؼو كجاءَّفيَّقراءةَّ)فيَّيكـً

َّ َّريحو ـىَّىكَّالريحَّفحذؼَّالمكصكؼَّلفيـَّالمعنىَّ,َّكالتقديرَّ:َّفيَّيكـً (َّكأًقي َّ,َّفحذؼَّالمكصكؼَّ)ريحو َّعاصؼو
قامةَّالصفةَّمقاموَّعندَّكجكدَّ,َّالكصؼَّمقاموَّ أفََّّاآلخرَّ:.َّكََّّ(ٗ)الدليؿكقدَّأجازَّالنحكيكفَّحذؼَّالمكصكؼَّكا 

َّمفَّإضافةَّالمكصكؼَّإلىَّصفتو (َّصفةَّلميـك َّالشيءََّّ,َّكىذاَّالكجوَّقدَّمنعوَّالبصريكفَّ؛َّيككفَّ)عاصؼو ألف 
َّالصفةَّىيَّالمكصكؼَّفيَّالمعنىَّ,َّكقدَّأجازَّىذاَّالكجوَّابفَّجنيَّبقكلوَّ:َّ"َّ الَّيضاؼَّإلىَّنفسوَّعندىـَّ؛َّألف 

َّكافَّاليكـَّغيرَّالعاصؼَّفيَّال َّفيَّالحقيقًةَّجازَّذلؾَّمفَّحيثي َّالعاصؼى فَّكافَّإياهَّفيَّالمفًظَّ؛َّألف  معنىَّكا 
َّالَّاليكـَّ" َّالعاصؼَّصفةَّلمريحَّالمحذكفةَّالتيََّّ(٘)إن ماَّىكَّالريحي َّعمىَّمنعوَّ؛َّألف  َّفيَّقكلوَّىذاَّماَّيدؿُّ َّأف  ,َّإال 

َّعميياَّالسياؽَّكالريحَّالمذككرةَّ,َّكلي اؼىَّيدؿُّ سألةَّإضافةَّصفتوَّإليوَّ.َّكمَّسَّاليكـَّىكَّالذمَّيعصؼَّحتىَّتيضى
َّالقراءةيَّعمىَّالكجوََّّ.بحسبَّ(ٙ)المكصكؼَّإلىَّصفتوَّأجازىاَّالككفيكفَّ,َّكمنعياَّالبصريكف َّتيخر جي رأمَّالبصرييفى

َّ.َّ,َّمضاؼَّإليوََّّاألك ؿَّعمىَّحذؼَّمكصكؼوَّ َّعاصؼو َّريحو َّأمَّ:َّيكـً

َّآنفانَّ,َّكالَّفيَّالبدلحمؿَّعمىَّالجكارَّفيَّخبرَّالمبتدأَّبحسبَّفأبكَّحي افَّالَّيجيزَّا ط أَّأباَّ,َّؿَّماَّمر  إذَّخى
َحَراـِ ِقَتاٍؿ ِفيِو َيْسأَلُوَنَك َعِن الشَّْهِر العبيدةَّفيَّتخريجوَّقراءةَّالجميكرَّبالحمؿَّعمىَّالجكارَّفيَّقكلوَّتعالىَّ:َّ

ُقْل ِقَتاٌؿ ِفيِو َكِبيٌر َوَصدّّ 
فقاؿ : " قاؿ أبك عبيدة : قتاؿ فيو , خفض عمى الجكار, قاؿ ابف عطية : ىذا ,ََّّ(ٚ)

                                                 

 8ٓٔ/9ٔ, ٝٓلبر٤ؼ اُـ٤ت :  5ٖٔ/ٖؾبف : , ٝاٌُ ٕٓٗ/ٕ, ٝؽشػ اُٜذا٣خ :  ٣ٗ59ُ٘ظش ٛزا اُٞعٚ ك٢ : ئػشاة اُوشإٓ :  ٔ))

, ٝاُِجبة ك٢ ػِّٞ اٌُزبة  5/8ٗ, ٝاُذس أُقٕٞ :  ٕٓ/ٗ, ٝاُلش٣ذ ك٢ ئػشاة اُوشإٓ أُغ٤ذ :  5ٙٙ/ٕ, ٝاُزج٤بٕ ُِؼٌجش١ : 

 :ٔٔ/ٖٙٗ . 

 . 8ٕ٘/ٙ, ٝاُزج٤بٕ ُِطٞع٢ :  59ٗ, ٝئػشاة اُوشإٓ :  5٘-٣ٕ/5ُٗ٘ظش : ٓؼب٢ٗ اُوشإٓ ُِلشاء :  ٕ))

 . ٕٗٓ/ٖٔ, ٝسٝػ أُؼب٢ٗ :  ٖٗٙ/ٔٔ, ٝاُِجبة ك٢ ػِّٞ اٌُزبة :  ٣5/8ُٗ٘ظش : اُذس أُقٕٞ :  ٖ))

 . 8ٗ٘/ٙ, ٝٓـ٢٘ اُِج٤ت :  ٖٙٙ/٣ُٕ٘ظش : اُخقبئـ :  ٗ))

 . ٖٓٙ/ٔأُؾزغت :  ٘))

 . ٣ُٖٔٗ٘ظش : ا٤ٌُِبد :  ٙ))

 . 5ُٕٔجوشح : عٞسح ا5) )
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فإف كاف أبك عبيدة عنى الخفض عمى الجكار الذم اصطمح عميو النحاة , فيك كما قاؿ تيى ان ىذا خطأ .
ابف عطية : كجو الخطأ فيو ىك أف يككف تابعان لما قبمو في رفع أك نصب مف حيث المفظ كالمعنى , فيعدؿ 

, كىنا لـ  لمعنىبو عف ذلؾ اإلعراب إلى إعراب الخفض لمجاكرتو لمخفكض ال يككف لو تابعان مف حيث ا
, كال منصكب , فيككف : قتاؿ , تابعان لو , فيعدؿ بو عف إعرابو إلى الخفض عمى الجكار , يتقٌدـ ال مرفكع

ف كاف أبك عبيدة عنى الخفض عمى الجكار ... " نحكَّقكلوَّفيَّتخريجَّ,َّالعطؼَّ,َّكقدَّأجازهَّفيَّالنعتَّكَّ( ٔ)كا 
َأفَّ اللََّو بَِريٌء ِمَن  ْكَبراِس يَػْوـَ اْلَحجّْ األَ اللَِّو َوَرُسوِلِو ِإَلى النَّ  َوَأَذاٌف ِمنَ :َّقراءةَّ)رسكلو(َّبالجرَّفيَّقكلوَّتعالىَّ

ُر ُمْعِجِزي اللَِّو َوَبشِّْر الَِّذيَن   ُمْشرِِكيَن َوَرُسولُوُ ال ٌر َلُكْم َوِإْف تَػَولَّْيُتْم فَاْعَلُموا َأنَُّكْم َغيػْ ٍب َكَفُروا بَِعَذافَِإْف تُػْبُتْم فَػُهَو َخيػْ
َألِيمٍ 

, كركيت عف الحسف , كخرجت عمى العطؼ عمى الجكار كما أنيـ " قرلء  بالجرٍّ شاذان ,َّفقاؿَّ:ََّّ(ٕ)
َمُنوا ِإَذا يَا َأيػَُّها الَِّذيَن آَّ,َّكفيَّتخريجوَّكبلـَّمفَّأكجبَّالغسؿَّفيَّقكلوَّتعالىَّ:َّ(ٖ)نعتكا كأكدكا عمى الجكار"

َوِإْف ُكْنُتْم  َكْعبَػْينِ وِسُكْم َوَأْرُجَلُكْم ِإَلى الَمَراِفِق َواْمَسُحوا ِبُرءُ وَىُكْم َوَأْيِدَيُكْم ِإَلى الُقْمُتْم ِإَلى الصَََّّلِة َفاْغِسُلوا ُوجُ 
َتِجُدوا َماًء  َغاِئِط َأْو ََلَمْسُتُم النَّْساَء فَػَلمْ َجاَء َأَحٌد ِمْنُكْم ِمَن ال ُجنًُبا فَاطَّهَُّروا َوِإْف ُكْنُتْم َمْرَضى َأْو َعَلى َسَفٍر َأوْ 

َحَرٍج َوَلِكْن يُرِيُد لُِيَطهّْرَُكْم  فَػتَػَيمَُّموا َصِعيًدا طَيًّْبا فَاْمَسُحوا ِبُوُجوِىُكْم َوَأْيِديُكْم ِمْنُو َما يُرِيُد اللَُّو لَِيْجَعَل َعَلْيُكْم ِمنْ 
َولِيُِتمَّ نِْعَمَتُو َعَلْيُكْم َلَعلَُّكْم َتْشُكُروفَ 

كمف أكجب الغسؿ تأكؿ أٌف الجر ىك خفض عمى الجكار , " ,َّفقاؿَّ:ََّّ(ٗ)
, كىك تأكيؿ ضعيؼ جدان , كلـ يرد إال في النعت , حيث ال يمبس عمى خالؼ فيو قد قرر في عمـ 

 .( ٘)العربية"

َّإذاَّ فَّكافَّالَّيجيزهَّإال  فيكَّيقكؿَّبالخفضَّعمىَّالجكارَّفيَّالنعتَّكالعطؼَّ,َّكالَّيجيزهَّفيَّغيرىماَّ,َّكا 
 خريجَّشيءَّعميوَّ.اقتضتَّالضركرةَّت

 انحًم عهى انًعُى :  - ب

َّالتي َّالنحكية َّالظكاىر َّأكثر َّمف َّالمعنى َّعمى َّالحمؿ َّكؿٍََّّّييعد َّلتأكيؿ َّالنحكيكف َّخرجَّعم اََّّاستعمميا ما
فيَّالقرآفَّالكريـَّ,َّككبلـَّالعربَّشعرهََّّ,َّكقدَّكردكتسٌكيغوَّمطردةوَّمفَّكبلـَّالعربََّّاستنبطكهَّمفَّقكاعدَّنحكية

يثَّالمذكرَّكتذكيرَّالمؤنثَّ,َّكالتعبيرَّعفَّالكاحدَّبمعنىَّالجمعَّكعكسوَّ,َّكاستعماؿَّكنثرهَّ,َّكلوَّصكرَّكثيرةَّكتأن
عمـَّأفَّىذاَّالشرجَّغكرَّمفَّالعربيةَّبعيدَّكمذىبَّإؿَّابفَّجنيَّ:َّ"َّقاالقمةَّمكضعَّالكثرةَّكالعكسَّ,َّكغيرىاَّ,َّ

                                                 

 . ٗ٘ٔ/ٕاُجؾش أُؾ٤و :  ٔ))

 . ٖثخ : اُزٞعٞسح  ٕ))

 . 8/٘اُجؾش أُؾ٤و :  ٖ))

 . ٙأُبئذح : عٞسح  ٗ))

 . ٕ٘ٗ/ٖاُجؾش أُؾ٤و :  ٘))



 القياس النحىي : احلمــل ...................................................  ........... ثانيل الالفص

 

 
8٘ 

كتصكرَّمعنىََّّكتأنيثَّالمذكرَّكتذكيرَّالمؤنثَّانَّكمنظكمَّانَّردَّبوَّالقرآفَّكفصيحَّالكبلـَّمنثكرَّنازحَّفسيحَّ.َّقدَّكَّ
(ٔ)"الكاحدَّفيَّالجماعةَّكالجماعةَّفيَّالكاحد

 . 

َّالعربَّ,َّكتكشؼَّعفَّدكرَّالمعنىَّأكَّ كىكَّكسيمةهَّدالليةهَّتربطيَّبيفَّبناءَّالجممةَّكبنيتياَّفيَّمنيجَّالنحكييفى
َّالنحكمَّ,َّ َّمالداللةَّفيَّالتقعيد َّبذلؾَّأكثرَّشمكالن َّكالتقديمٌَّكتيعدُّ َّمفَّكسائؿَّفيَّمنيجيـ َّالنحكيكفى َّإليو َّلجأ رَّا

(ٕ)كالتأكيؿَّكالحذؼَّكاإلضمارَّ؛َّألن ويَّكراءىاَّكٌميا
 .  

 .احلؿل عؾى ادلعـى ؽنري يف ؽالم اؾعرب -1

َنا الَأْو تَػُقوُلوا لَ  :قكلوَّتعالىََّّ,َّنحككقدَّجاءَّمنوَّكثيرَّفيَّالقرآفَّالكريـَّ  ِكَتاُب َلُكنَّا َأْىَدى ْو َأنَّا أُْنِزَؿ َعَليػْ
ُهْم فَػَقْد َجاءَُكْم بَػيػّْنَ  َها َسَنْجزِ ْن َأْظَلُم ِممَّْن َكذََّب بِآٌة ِمْن رَبُّْكْم َوُىًدى َورَْحَمٌة َفمَ ِمنػْ ي الَِّذيَن يَاِت اللَِّو َوَصَدَؼ َعنػْ

اتَِنا ُسوَء اْلَعَذاِب ِبَما َكانُوا َيْصِدُفوفَ يَ َيْصِدُفوَف َعْن آ
(ٖ)

 . 

َّالفعؿَّمذكرَّ,َّإذَّجاءَّبكممةَّالبينةَّمؤنثةَّعمىَّالرغـَّمف دَّاكالدليؿَّعمىَّمجيئوَّمذكرانَّتجريدهَّ,َّإذَّلكَّأرََّّأف 
َّفيياَّ,َّكخرجَّأبكَّحي افَّالمعنىَّبحسبافالتأنيثَّلقاؿَّ:َّجاءتكـَّبينةَّ,َّفذكرَّالفعؿَّمعياَّلمبلحظةَّمعنىَّالمذكرَّ

كقيؿ : ,  ()ملسو هلآو هيلع هللا ىلصالرسكؿ ىي البينة إف  كقيؿ : ,  الظاىرىك القرآف كىك الحجة الكاضحة الدالة النيرة ك َّالبٌينةَّأف َّ
  . (ٗ)ديف اهلل كاليدل كالنكر

,َّأكََّّ)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص(الذمَّىكَّالقرآفَّالكريـَّ,َّأكَّالرسكؿَّالكريـَّ,َّنةَّيٌَّلمبلحظةَّالمعنىَّالمذكرَّفيَّالبىََّّفالفعؿَّذيكٍّرىَّ
َّالديفَّالحؽَّ.َّ

َّجاءَّمعياَّبصكرَّجزئياتَّبفيَّالمغةَّالعربيةَّ,ََّّكالحمؿَّعمىَّالمعنىَّكاسع القرآفَّأنكاعَّمختمفةَّفيَّحيثي
,َّترجعَّجميعياَّإلىَّالحمؿَّعمىَّالمعنىََّّتحتَّتسمياتَّمعينةَّ,َّالتيَّديًرسىتََّّالكريـَّ,َّككبلـَّالعربَّشعرانَّكنثرانَّ

َّ كمنياَّ:
 انرضًٍٍ :

ىكَّجزءهَّمفَّالحمًؿَّعمىَّالمعنىَّ,َّكَّشاعَّمصطمحَّالتضميفَّفيَّمختمًؼَّالكتبَّالمغكيةَّالقديمةَّكالحديثةَّ,َّ
َّ َّمختمفة َّأنكاعه َّالعركضياكالتضكلوي َّكالببلغيََّّ,َّميف َّكالبيانيَّ, ,َّ َّالكالمغكمَّ, َّىك َّمنيا ضميفَّالذمَّييمنا

َّاإليداعَّأقربَّإليوَّمفَّالكفيؿَّإذَّيضمفََّّ(٘)المغةَّبمعنىَّالكفيؿَّ,َّأكَّاإليداعالنحكمَّ,َّكالتضميفَّفيَّ ,َّكيبدكَّأف 
َّلتضمنوَّأكَّ َّإيداعوَّمعنىَّفعؿيضمفَّالشيءَّمعنىَّليسَّلويَّفيَّاألصؿَّبؿَّىكَّلشيءَّآخرَّكتعديةَّالفعؿَّالبلـز

َّالَّيككفَّفيََّّ,َّكىذاَّالمعنىَّالذمَّعيدٍّمىََّّمتعدوَّ بًوَّمكدعهَّفيوَّ,َّكليسَّمكجكدانَّدائمانَّفيوَّ؛َّإذَّيككفَّفيوَّفيَّمكضعو
                                                 

 . ٕٓٔ: /ٕ, ٣ُٝ٘ظش : ا٧ؽجبٙ ٝاُ٘ظبئش  ٔٔٗ/ٕاُخقبئـ :  ٔ))

 . ٣ٔ٘8ُ٘ظش : اُ٘ؾٞ ٝاُذ٫ُخ :  ٕ))

 .  5٘ٔا٧ٗؼبّ : عٞسح  ٖ))

 .  8ٕ٘/٣ُٗ٘ظش : اُجؾش أُؾ٤و :  ٗ))

, 9ٕ٘-5ٕ٘/ٖٔ)مٖٔ( :   , ُٝغبٕ اُؼشة : 5ٕٖ/ٖ:   )مٖٔ( , ٝٓوب٤٣ظ اُِـخ : ٕ٘-ٓ٘/5:   )مٖٔ( : اُؼ٣ٖ٤ُ٘ظش :  ٘))

 . ٖٖ٘-ٖٖٖ/ٖ٘:  )مٖٔ( , ٝربط اُؼشٝط :9ٕ٘
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بَّالمفظَّمعنىَّلفظَّآخرَّكأخذهَّغيرهَّعندَّأمفَّالمبسَّ,َّكالَّيختمؼَّمعناهَّعفَّىذاَّفيَّاالصطبلحَّإذَّىكَّ"َّإشرا
َّكعرفوَّالدكتكرَّياسيفَّبأن وَّ:ََّّ(ٔ)"حكمو َّ,َّأكَّماَّفيَّ"َّأٍفَّييؤد مَّفعؿه َّآخرى أكَّماَّفيَّمعناهيَّفيَّالتعبيًرَّميؤد لَّفعؿو

ٍكميَّ َّ"معناهيَّ,َّفىييعطىَّحي كـً َّأن ويَّفيََّّ(ٕ)ويَّفيَّالت ٍعًديىًةَّكالُّمزي ,َّكالتضميفَّ"َّيككفَّفيَّاألسماءَّكاألفعاؿَّكالحركؼَّ,َّإال 
َّفيوَّ,َّكفيَّالحركؼَّ(ٖ)"َّاألفعاؿَّأظيرَّ؛َّلكجكدَّقرينةَّلفظيةَّتكضحو فالبصريكفَّيمنعكنوَّكيتأكلكفَّماََّّ,َّمختمؼه

َّفيَّالمغةَّ,َّكقدَّعد هَّابفَّعصفكرَّمفََّّ(ٗ)جاءَّظاىرهَّمفَّتضميفَّالحركؼَّ,َّكالككفيكفَّيجيزكنو .َّكىكَّكثيره
َّقميبلنَّ ,َّكلوَّفائدتافََّّ(٘)الضرائرَّكالَّيجكزَّأفَّيقاسَّعميوَّ؛َّألن وَّجاءَّكثيرانَّفيَّالشعرَّكلـَّيأتَّفيَّالكبلـَّإال 

َّتعدمَّالفعؿَّكلزكموَّكقدَّعنيَّبياَّالنحكيكفَّاألكلىَّتخصَُّّ ,َّ(ٙ)المعنىَّكعنيَّبياَّعمماءَّالببلغةَّ,َّكالثانيةَّتخصُّ
َّمعنىَّفعؿَّمتعدوَّ,َّإذَّ(ٙ)النحكيكف فيتعدلَّبماَّضمفَّمعناهَّ,َّكقدَّيضمفَّالمتعدمَّمعنىََّّيضمفَّالفعؿَّالبلـز

َّفيقصرَّعفَّأخذَّمفعكلوَّكى ,َّكذلؾَّبأٍفَّتؤدمََّّماَّذكرىاَّالزمخشرمكذاَّ,َّكفائدتوَّالمعنكيةَّاإليجازَّبحسبَّالبلـز
َّ.َّكقكاعدهَّالتكجيييةَّعندَّأبيَّحي افَّىيَّ:َّ(ٚ)الكممةَّالكاحدةَّمعنىَّكممتيف

اؾمضؿني ال قـؼاس وال قصار إؾقه إؾَّا عـد اؾضرورة-2

(ٛ)
 َّ

َّفيَّتعقبَّأبيَّحي اف َّالقاعدة َّتعالىََّّذيًكرتَّىذه َّفيَّقكلو َّالزمخشرمَّعمىَّتضميفَّالفعؿَّ)عدا( :َّكبلـ
 َنَ َغَداِة َوالوَف رَبػَُّهْم بِالالَِّذيَن َيْدعُ  اْصِبْر نَػْفَسَك َمعَ و ُهْم تُرِيُد زِيَنَة الَعِشيّْ يُرِيُدوَف َوْجَهُو َوََل تَػْعُد َعيػْ َحَياِة اَؾ َعنػْ

نْػَيا َوََل ُتِطْع َمْن َأْغَفْلَنا قَػْلَبُو َعْن ِذْكرِنَا َواتػََّبَع َىَواُه وََكاَف َأْمُرُه فُػُرطًا  (ٜ)َّالدُّ
ٍينىاؾى النظر عنيـ إلى أبناء الدنيا , كعدا متعدٍّ تقكؿ : عدا  : "أبكَّحي افَّقاؿَََََّّّّّ )كىالى تىٍعدي( معناه ال تصرؼ عى

, فمذلؾ قدرنا المفعكؿ محذكفان ليبقى الفعؿ عمى أصمو مف التعدية .  (ٓٔ)فالف طكره , كجاء القـك عدا زيدان 
نما عد م بػ)عف( لتضميف عدا مع عينو كعمت  )نبا كعال( , في قكلؾ : نبت عنو نىقاؿ الزمخشرم : " كا 

عنو عينو , إذا اقتحمتو كلـ تعمؽ بًو . فإف قمت : أم غرض في ىذا التضميف ؟ كىال قيؿ كال تعدىـ عيناؾ 
ـٍ . قمت : الغرض فيو ىك إعطاء مجمكع معنيف . كذلؾ أقكل مف إعطاء معنى فذ ,  ٍنيي ٍينىاؾى عى أك الى تىٍعؿ عى

َوََل تَْأُكُلوْا : جع المعنى إلى قكلؾ كال تقتحميـ عيناؾ مجاكزيف إلى غيرىـ كنحك قكلو أال ترل كيؼ ر 

                                                 

  . ٖٙٔ, ٝٓؼغْ أُقطِؾبد اُ٘ؾ٣ٞخ ٝاُقشك٤خ :  5ٔٙ/٣ُٙ٘ظش : ٓـ٢٘ اُِج٤ت :  ٔ))

 . 5ٔ:  م : د. ٌاسٌن أبو الهٌجاء4891هرة حتى عام لدى مجمع اللغة العربٌة فً القآظبٛش اُزغذ٣ذ اُ٘ؾ١ٞ  ٕ))

 . ٔٔ: ثِوبعْ ثِؼشط :  ٗٔبرط ٖٓ اُوشإٓ اٌُش٣ْ ظبٛشح رٞعغ أُؼ٠٘ ك٢ اُِـخ اُؼشث٤خ ٖ))

  . ٖٕٙ:  ٣ُ٘ظش : مشائش اُؾؼش : اثٖ ػقلٞس , رؼ : اُغ٤ذ ئثشا٤ْٛ ٓؾٔذٗ) )

 . ٣ٕٖ9ُ٘ظش : مشائش اُؾؼش :  ٘))

 . ٢5 اُؼشث٤خ ثؾش ك٢ اُج٬ؿخ ٝاُ٘ؾٞ : أؽٔذ ؽغٖ ؽبٓذ : ٣ُ٘ظش : اُزن٤ٖٔ ك ٙ))

 . ٕٔٗ/ٔ, ٝا٧ؽجبٙ ٝاُ٘ظبئش :  5ٔٙ/ٙ, ٝٓـ٢٘ اُِج٤ت :  8ٔ٘/٣ُٖ٘ظش : اٌُؾبف :  5))

 . ٔٓٔ/ٙ, ا٧ؽجبٙ ٝاُ٘ظبئش :  ٗٗٔ/٣ُٙ٘ظش : اُجؾش أُؾ٤و :  8))

  . 8ٕاٌُٜق : عٞسح 9) )

 . 9ٕٗ/ٗ)ػذٝ( :  ٣ُ٘ظش : ٓوب٤٣ظ اُِـخ : ٓٔ))
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َأْمواَلُهْم ِإَلى َأْمواِلُكمْ 
. كما ذكره مف التضميف ال ينقاس عند انتيى  (ٕ)أم : كال تضمكىا إلييا آكميف ليا " (ٔ)

نما يذىب إليو عند الضركرة , أما إذا أمكف إجرا ء المفظ عمى مدلكلو الكضعي فإن و يككف عند البصرييف كا 
 أكلى . 

, قاؿ  (ٗ)كعف عيسى كاألعمش )كىالى تيٍعدٍّ(أيضان مف أعدل , كعنو  (ٖ)كقرأ الحسف : )كىالى تيٍعًد(
 , كمنو قكلو : (٘) لمحشك[كتثقيالن ]الزمخشرم:" نقالن باليمزة 

  (ٙ)وي لى  اعى جى تً  ارٍ ال رل إذٍ ا تى م  عى  دٍّ عى فى                                 
فقاؿ : كىذا مما عديتو بالتضعيؼ كما كاف  , صاحب المكامح, ككذا قاؿ  (ٚ)" ألف  معناه فعد ىمؾ عما ترل ؛

ن ما  (ٛ)كاف في األكلى باليمز , كما ذىبا إليو ليس بجيد بؿ اليمزة كالتكثير في ىذه الكممة ليسا لمتعدية كا 
ن ما قمنا ذلؾ ذلؾ لمكافقة أفعؿ كفع ؿ لمفعؿ المجر  كقد أقر بذلؾ  (ٜ)يان[متعد]ألن و إذا كاف مجردان ؛ د , كا 

ن ما عٌدم بػ)عف( " لمتضميف , كالمستعمؿ في  الزمخشرم فإن و قاؿ : " يقاؿ عداه إذا جاكزه " , ثـ قاؿ : " كا 
يما كىك متعد التضميف ىك مجاز كال يتسعكف فيو إذا ضمنكه فيعدكنو باليمزة أك التضعيؼ , كلك عدٍّم ب

 . (ٓٔ)" لتعدل إلى اثنيف كىك في ىذه القراءة ناصب مفعكالن كاحدان , فدؿ عمى أن و ليس معدل بيما
َّكجييفَّ:َّأحدىماَّ:َّأفَّيككفَّمفعكؿىَّالقراءةَّاألصؿَّفيَّاآليةَّىيَّقراءةَّالجميكرَّ)تىٍعدي(َّذكرَّأبكَّحي افَّفيياَّ

عرابَّىذاَّالكجوَّىكََّّ(تعد) َّأىَّمحذكفانَّ,َّكا  يةَّ,َّكالفعؿَّالمضارعَّمجزكـَّبياَّكعبلمةَّجزموَّحذؼَّحرؼَّناىَّ(ال)ف 
العمةَّالكاكَّ,َّكالعينافَّفاعموَّكىكَّمضاؼَّ,َّكالكاؼَّفيَّمحؿَّجرَّمضاؼَّإليوَّ,َّكالمفعكؿَّبًوَّمحذكؼَّتقديرهَّ

َّالفعؿَّمتعدَّبنفسوَّكقدَّذكرَّابفَّىشاـََّّ,َّ)النظر(َّ؛َّكىذاَّاإلعرابَّاألصؿ كىكَّالراجحَّفيَّقراءةَّالجميكرَّ؛َّألف 

                                                 

 . ٕاُ٘غبء : عٞسح  ٔ))

 . 8ٔ٘/ٖاٌُؾبف :  ٣ُ٘ظش : ٕ))

, ٝاُلش٣ذ ك٢ ئػشاة اُوشإٓ :  98٘/٘, ٝأُؾشس اُٞع٤ض :  5ٕ/ٕ, ٝأُؾزغت :  8ٕ:  ٣ُ٘ظش : ٓخزقش ك٢ ؽٞار اُوشاءاد ٖ))

 . 8ٕ٘/ٖٔ, ٝاُغبٓغ ٧ؽٌبّ اُوشإٓ :  ٕٙ٘/ٙ, ٝٓغٔغ اُج٤بٕ :  5ٕٙ/ٗ: 

, ٝاُلش٣ذ ك٢  98٘/٘, ٝأُؾشس اُٞع٤ض :  8ٕ:  , ٝٓخزقش ك٢ ؽٞار اُوشاءاد ٖٕٔ/ٗ:  ُِ٘ؾبط ٣ُ٘ظش : ٓؼب٢ٗ اُوشإٓ ٗ))

 . 5ٕٙ/ٗئػشاة اُوشإٓ : 

 ك٢ ا٧فَ )ٝث٘وَ اُؾؾٞ( . ٘))

ٞ ٖٓ , ٝٛ ٓٔ ٣ُ٘ظش : د٣ٞاٗٚ : , فذس ث٤ذ ٖٓ اُجغ٤و ُِ٘بثـخ اُزث٤ب٢ٗ ٝػغضٙ  ) ٝأْٗ اُوُزَُٞد ػِـ٠ َػــ٤ْــشاٍٗخ أُعـــِذ ( ٙ))

, أْٗ : ْٗ : إُ٘ٞ ٝا٤ُْٔ أفَ فؾ٤ؼ ُٚ ٓؼ٤٘بٕ : أؽذٛٔب  9ٕٗ/ٗ)ػذٝ( :  , ٝٓوب٤٣ظ اُِـخ : ٕ٘ٔ/ٕ( : )ػذٝؽٞاٛذ اُؼ٤ٖ : 

ْؽَ , ٝعٔؼٚ اهزبد ٝهزٞد , ٓوب٤٣ظ اُِـخ : )هزذ( :  8ٕٙ/٘ئظٜبس اُؾ٢ء ٝئثشاصٙ , ٓوب٤٣ظ اُِـخ : )ْٗ( :  ,ٝاُوَزَذ : ٛٞ خؾت اُش 

ٌَ ٝاؽٌذ ,  5٘ٔ/ٗ: اُؾٔبس اُٞؽؾ٢ّ ٝا٢ِّٛ٧ , ٓوب٤٣ظ اُِـخ : )ػ٤ش( :  ٝاَُؼ٤ْش,  ٘/٘ , ا٧عذ : أعذ : أُٜضح ٝاُغ٤ْ ٝاُذاٍ أف

 . 8ٕ/ٔٝٛٞ اُؾ٢ء أُؼوٞد , ٓوب٤٣ظ اُِـخ : )أعذ( : 

 .98ٕ/ٕ, ٝٓذاسى اُز٘ض٣َ :  8ٕٙ-5ٕٙ/ٗ, ٣ُٝ٘ظش : اُلش٣ذ ك٢ ئػشاة اُوشإٓ :  8ٕ٘-8ٔ٘/ٖاٌُؾبف :  5))

 . ٙٔٔ/٣ُٕٔ٘ظش : ٓلبر٤ؼ اُـ٤ت :  8))

 ك٢ اُ٘ـ )ٓزؼذ( . 9))

, ٝسٝػ  9ٙٗ/ٕٔ, ٝاُِجبة ك٢ ػِّٞ اٌُزبة :  5ٗٗ-5ٖٗ/٣ٝ5ُ٘ظش : اُذس أُقٕٞ :  , ٗٔٔ/ٙاُجؾش أُؾ٤و :  ٓٔ))

 . ٖٕٙ/٘ٔأُؼب٢ٗ : 
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َّجم َّمف َّالقاصرأف  َّالمتعدمَّمعنى َّتضميف َّىك َّالزمان َّإال  َّالفعؿ َّمعيا َّيككف َّال َّالتي َّاألمكر َّفالفعؿََّّ(ٔ)مة .
َّالمتعدمَّيككفَّقاصرانَّبتضمينوَّمعنىَّالفعؿَّالقاصرَّ,َّمثمماَّيتعدلَّالقاصرََّّبتضمينوَّمعنىَّالمتعدمَّ.َّ

َّ(ال)كيككفَّاإلعرابَّالكجوَّالثانيَّ:َّىكَّماَّذكرهَّالزمخشرمَّأن وَّضمفَّمعنىَّفعؿَّقاصرَّيتعد لَّبػ)عف(َّ,َّ
ؿَّتعدَّ.َّفاعموَّ,َّك)عنيـ(َّجارَّكمجركرَّفيَّمحؿَّنصبَّمفعكََّّ(العيناف)مضارعَّمجزكـَّ,َّكَّ(تعد)ناىيةَّ,َّك

َّبا َّاإليجاز َّحي َّكفائدتو َّأبك َّاعترضَّعميو َّكقد ,َّ َّمعان َّالفعميف َّمعنى َّفعطاء َّ؛ َّىذاَّاف َّإلى َّتدعك َّضركرة بل
َّكثيرَّفيََّّالتضميف؛ َّكىك ,َّ َّكاضحَّبحذؼَّمفعكلو َّإعرابو َّببلَّتكمؼَّألف  َّكضكحَّالمعنىَّ, َّالعربَّعند كبلـ

َّاتحادَّالفعميفَّ تضمينوَّمعنىَّفعؿَّآخرَّقاصرَّ,َّكقدَّتعقبوَّالسميفَّ,َّكابفَّعادؿَّ,َّكاآللكسيَّ.َّككذلؾَّالَّيمـز
َّ.( ٕ)فيَّالمعنىَّأفَّيتحداَّفيَّالتعديةَّكالمزكـ
َّك)تيعٍَّ َّمفَّأعدلَّ, َّ)تيٍعًد( َّمتعدوَّكقراءة َّككبلىما َّمفَّعد لَّ, ََّّدٍّ( َّالثبلثيَّاألكلىَّباليمزَّ, َّييعد لَّالفعؿ إذ

َّكافََّّ(ٖ)لوالقاصرَّبزيادةَّاليمزةَّفيَّأك َّ ذا ,َّكا  َّكاحدو َّإلىَّمفعكؿو َّكافَّأفعؿَّمتعديان َّكافَّالفعؿَّقاصران الفعؿَّ,َّإذا
َّمتعديانَّ َّأفعؿ َّكاف َّإلىَّكاحدو َّإلىَّثبلثةََّّ(ٗ)إلىَّمفعكليفَّمتعديان َّمتعديان َّإلىَّمفعكليفَّصار َّكافَّمتعديان ذا َّكا  ,

َّ.َّمفاعيؿَّ
لىَّاثنيفَّإًََّّفعؿَّغيرَّمتعدٍَّّكافَّفع ؿَّمتعديانََّّلتضعيؼَّفإذاَّكافكالثانيةَّبا ََّّفَّإلىَّكاحدَّ,َّكا  كافَّمتعديانَّلكاحدو

َّإلىَّاثنيفََّّ(٘)بنفسو َّإفَّكافَّمتعديان لىَّثبلثة َّكج َّكا  َّما َّفيذا َّرد هَّصاحبَّ. َّكقد ,َّ َّالزمخشرمَّالقراءتيفَّعميو و
َّالقراءتيفَّكمتيالب َّبأف  َّليسحر, َّبحسبَّيما َّلمكاا َّذكرَّبؿَّىما َّفيوَّما َّكتعقبو ,َّ َّلمفعؿَّالمجرد فقةَّ)أفعؿَّكفع ؿ(

َّالفعؿَّالثبلثيَّإذاَّزيدتَّفيََّّ؛َّألف ََّّ(ٛ)كاآللكسي,ََّّ(ٚ)كابفَّعادؿ,ََّّ(ٙ)السميفَّالحمبي َّالنحكيةَّتثبتَّأف  القاعدة
َّبنفسوَّ لىَّاثنيفَّإذاَّكافَّمتعديانَّلكاحدو َّ,َّكا  َّكاحدو ,َّكثبلثةَّإفَّأكلوَّاليمزةَّأكَّضعفتَّعينوَّ,َّيتعدلَّإلىَّمفعكؿو

(َّ,َّفَّمتعديانَّإلىَّاثنيفَّكا َّكىكَّ)عينيؾ(َّ,َّكالفاعؿَّمستترَّكجكبانَّتقديرهَّ)أنتى َّبنفسوَّإلىَّكاحدو .َّكىكَّىناَّمتعدٍّ
َّتيخر جَّ َّفبل َّليسَّمكجكدان َّىنا َّالثاني َّكالمفعكؿ َّمفعكليف َّإلى َّلتعدل ,َّ َّالتضعيؼ َّأك َّباليمز َّمتعديان َّكاف فمك

َّإذَّضمناهَّمعنىَّالفعؿَّالقاصرَّفقصر عفَّمفعكلوَّ,َّفيعدلَّبيماَّبعدَّقصكرهَّ,َّفينصبََّّالقراءتافَّعميوَّ,َّإال 
َّ,َّفبلَّيتخرجَّعمىَّشيءَّمفَّىذاَّ.َّانَّمفعكالنَّكاحد َّ,َّكمفعكليفَّإذاَّكافَّمتعديانَّكالمفعكؿَّالثانيَّغيرَّمكجكدو

َّالف َّ؛َّألف  َّأفَّيقاؿَّ:َّكالَّتىٍعديَّعينيؾى ماَّعؿَّ)تعد(َّمتعدَّبنفسوَّإلىَّمفعكلوَّبحسبَّكقدَّكافَّاألصؿَّفيَّالكبلـً
َّإلىَّالرفعَّ,َّكقدََّّتقد ـَّ,َّفعدؿ َّالجميكرَّ,َّكىكَّفيَّأمفَّالنصبَّفيَّالتبلكة سندَّالفعؿَّإلىَّالعينيفَّفيَّقراءة

                                                 

 . 55ٙ/٣ُ٘٘ظش : ٓـ٢٘ اُِج٤ت :  ٔ))

  . ٖٕٙ/٘ٔسٝػ أُؼب٢ٗ : , ٝ 9ٙٗ/ّٕٔ اٌُزبة : ُِجبة ك٢ ػِٞ, ٝا 5ٗٗ/5اُذس أُقٕٞ : ٣ُ٘ظش :  ٕ))

 . ٕ٘ٔ/ٖ, ٝا٧ؽجبٙ ٝاُ٘ظبئش :  8ٗٙ-8ٖٙ/٣ُ٘٘ظش : ٓـ٢٘ اُِج٤ت :  ٖ))

 . ٗٔٔ/ٕ, ٝاُخقبئـ :  ٣ٔٔ5ُ٘ظش : أُغبئَ اُجـذاد٣بد :  ٗ))

 . ٖ٘ٔ/ٖ, ٝا٧ؽجبٙ ٝاُ٘ظبئش :  9ٔٙ-8ٙٙ/٘ٓـ٢٘ اُِج٤ت : , ٝ ٘٘/٣ُٗ٘ظش : اٌُزبة :  ٘))

 . 5ٗٗ/٣5ُ٘ظش : اُذس أُقٕٞ :  ٙ))

 . 9ٙٗ/٣ُٕٔ٘ظش : اُِجبة ك٢ ػِّٞ اٌُزبة :  5))

 . ٖٕٙ/٣ُٔ٘٘ظش : سٝػ أُؼب٢ٗ :  8))
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َّمسمـَّبكساطةَّالنبيََّّ(ٔ))ملسو هلآو هيلع هللا ىلص(الحقيقًةَّمكجوَّإلىَّصاحبيماَّكىكَّالنبيَّمحمدَّ لىَّكؿٍّ سنادهَّإلىَّالعينيفَّ,َّكا  ,َّكا 
َّكىكَّأبمغَّفيَّمعناهَّمفَّالحقيقةَّ.َّ,َّمجازَّ

الَّينقاسَّعندَّأبيَّحي افَّإذَّييكقؼَّفيوَّعمىَّالسماعَّ,َّكقدَّأجازَّمجمعَّالمغةَّالعربيةَّقياسوَّ,َّإذَّفالتضميفَّ
َّ,َّكالثانيَّ:َّكجكديَّ َّالفعميًف َّبيفى َّالمناسبًة َّاألك ؿَّ:َّتحقؽي جاءَّفيَّقرارَّالمجمعَّأن وَّقياسيَّبشركطَّثبلثةَّىيَّ"

َّال َّ َّمعيا َّكييٍؤمفي ,َّ َّاآلخًر َّالفعًؿ َّعمىَّميبلحظًة َّتىديؿُّ َّ.َّقرينةو َّالعربيٍّ َّالتضميفَّلمذ كًؽ َّميبلءىمىةي َّكالثالثَّ: ,َّ مٍبسي
"َّ َّببلغيٍّ َّلغرضو أىَّإلىَّالتضميًفَّإال  َّييٍمجى عباسَّحسفَّأن وَّغيرَّقياسيَّ,ََّّاألستاذ,َّكيذكرََّّ(ٕ)كيكصيَّالمجمعَّأال 

َّ.( ٖ)كلكفَّلشيكعوَّأصبحَّكالقياسَّفيَّالمغة
 ـضؿقـــن األػـعال أوؾــى ؿــن تـضؿقــن احلـــروفت -3

َوِإَذا َلُقوا الَِّذيَن آَمُنوا قَاُلوا  كردتَّالقاعدةَّالتكجيييةَّىذهَّفيَّكبلـَّأبيَّحي افَّعمىَّ)خبل(َّفيَّقكلوَّتعالىَّ:
ثُونَػُهْم ِبَما فَػَتَح اللَُّو َعَلْيُكْم لُِيَحاجُّوُكْم بِِو آ َأَفََّل تَػْعِقُلوفَ  ِعْنَد رَبُّْكمْ َمنَّا َوِإَذا َخََّل بَػْعُضُهْم ِإَلى بَػْعٍض قَاُلوا َأُتَحدّْ

(ٗ)      
تَػْعِقُلوفَ 

(ٗ)      
َّ َّأبكَّحي افَّىكَّأف  َّذكره ذا خال بعضيـ مع بعض ,  (٘)معنى )إلى( ىنا قيؿى بمعنى )مع(ما , أم : كا 

كاألجكد منو أف يضمف الفعؿ )خال( معنى فعؿ يعٌدل بػ)إلى( , أم : انضكل إلى بعض, أك استكاف , أك ما 
(ٙ)يف الحركؼف األفعاؿ أكلى مف تضمألف  تضمي ؛أشبيو 

 . 

ب ثٔؼ٠٘ )ٓغ( ٫ ٣غٞص ػ٠ِ سأ١ اُجقش٤٣ٖ ؛ ٧ٗٚ  رن٤ٖٔ , ئر رنٖٔ )ئ٠ُ( ٓؼ٠٘ )ٓغ(  , ٓب رًشٙ ٖٓ أٜٗ 

اُؾشف ٓؼ٠٘ ؽشف  ْٝٛ ٫ ٣وُٕٞٞ ثزن٤ٖٔ اُؾشٝف , ٝٛٞ ٓٞاكن ُْٜ ك٤ٔب رٛجٞا ئ٤ُٚ ٖٓ سكل رن٤ٖٔ

 ػٖ ثؼٍل .  آخش, أٝ ٤ٗبثخ ثؼل اُؾشٝف

ٕ  ا٧عٞد ٓ٘ٚ أكَّاستكافَّإلىَّ,َّأكَّ,َّٗنٟٞ ئ٠ُ , ٗؾٞ اٛٞ رن٤ٖٔ اُلؼَ ٓؼ٠٘ كؼَ ٣زؼذٟ ثـ)ئ٠ُ(  كزًش أ
إشكاؿَّفيَّتضميفَّالفعؿَّمعنىَّالفعؿَّباتفاؽَّالنحكييفَّإذَّىكَّأكلىَّمفََّّغيرىماَّ,َّكبحسبَّىذاَّالَّيككفَّىناَّأمَُّّ

 تضميفَّالحرؼَّمعنىَّحرؼَّغيرهَّ.

ٕ  رن٤ٖٔ ا٧كؼبٍ أ٠ُٝ ٓ ِٚ ػٝٛزا اُز١ رًشٙ أثٞ ؽ٤ بٕ ٖٓ أ ٘ذ اُ٘ؾ٤٣ٖٞ , ٫ٝ ٖ رن٤ٖٔ اُؾشٝف ٓغِْ  ث

ٕ  )خ٬( ك٢ أُؼغٔبد ٣زؼذٟ ثـ) اُجبء , ٝئ٠ُ , ٝٓغ(خ٬ف ك٤ٚ ؛ ٧
(ٔ)

, هبٍ أثٞ ؽ٤ بٕ : " ٣زؼذٟ خ٬ ثـ)اُجبء(   

                                                 

  . 8ٕ٘/٣ُٖٔ٘ظش : اُغبٓغ ٧ؽٌبّ اُوشإٓ : ٔ) )

 . 5ٔٓظبٛش اُزغذ٣ذ اُ٘ؾ١ٞ :  ٕ))

 . ٘ٙ٘/٣ُٕ٘ظش : اُ٘ؾٞ اُٞاك٢ :  ٖ))

 . 5ٙاُجوشح :  عٞسحٗ) )

 .  ٕٔٓ/٣ُٔ٘ظش : اُجؾش أُؾ٤و :  ٛـ( ,ٖٕٓ)د ػ٠ِ فبؽت ٛزا اُوٍٞ , ٝٗغجٚ أثٞ ؽ٤ بٕ ئ٠ُ اُ٘نش ثٖ ؽ٤َُْٔ أهق  ٘))

 . ٓٗٗ/٣ُٔ٘ظش : اُجؾش أُؾ٤و  : ٙ))
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٣َذ ثبُجبء اؽزِٔذ ٓؼ٤٤ٖ٘ : أؽذٛٔب  ب ئرا ُػذِّ : ثـ)اُجبء( ٝثـ)ئ٠ُ( , ٝاُجبء أًضش اعزؼٔب٫ً , ٝػذٍ ئ٠ُ )ئ٠ُ( ٧ٜٗ 

ٝئ٠ُ ٫ ٣ؾزَٔ ئ٫  ٓؼ٠٘ ا٫ٗلشاد , ٝاُضب٢ٗ : اُغخش٣خ , ئر ٣وبٍ ك٢ اُِـخ : خِٞد ثٚ , أ١ عخشد ٓ٘ٚ , 

"ٝاؽذاً 
(ٕ)

َ  رن٤ٔ٘ٚ ٓؼ٠٘ عٌٖ أهشة ئ٠ُ أُؼ٠٘   ْ ٣غذٕٝ اُشاؽخ أُشاد ؛ ُذ٫ُخ اُغ٤بم ػ٤ِٚ ؛ ٧, ُٝؼ  ٜٗ

ِٚ ٝاُطٔأ٤ٗ٘خ ػ٘ذ اُخِٞ ٝاُغٌٕٞ ئ٠ُ ثؼنْٜ , ٝاُلنَ ك٢ ر ٞع٤ٚ أُؼ٠٘ ُِؾشف اُز١ ٫ ٣زؼذٟ كؼِٚ ث

ِٚ اُ٘ظشُ  ف ك٢ رن٤ٔ٘ٚ ُِٔؼ٠٘ ؽغت ٓب ٣شؽذ ئ٤ُٚ اُؾشف ٣ٝؾُٜذ ػ٠ِ فؾز ك٤زقش 
(ٖ)

   ٍ . كبُغ٤بم ٛٞ اُز١ د

ِٚ .ؼَ أُنٖٔ ٓؼ٘بٙ ُـ)خ٬( ثػ٠ِ اُل  بُؾشف اُز١ ُػذ١ِّ ث

ٕ  اُزن٤ٖٔ ؿ٤ش ه٤بع٢ ك٢ اُِـخ اُؼشث٤خ , كٜٞ  ٣أر٢ ٧ؿشاٍك ث٬ؿ٤خ , ٝأًضش ٓب ٣ٌٕٞ ٝخ٬فخ اُؾذ٣ش أ

إٔ ٣ؼٞد ك٢ ا٧كؼبٍ ك٢ رؼذ٣زٜب ٓب ك٢ ا٧كؼبٍ ؛ كٌبٕ رن٤ٜٔ٘ب أ٠ُٝ ٖٓ رن٤ٖٔ ؿ٤شٛب , ٫ٝ ثُذ  ُِجبؽش 

َْ ُٝضٜٝٓب ئ٠ُ أُؼغٔبد اُِـ٣ٞخ ؛ ٤ُؼشف ٓب ئرا ًبٕ ا َُ ٓزؼذ٣بً , أٝ هبفشاً , ٝثِ ٣زؼذٟ ٖٓ اُؾشٝف ئرا ًبٕ  ُلؼ

 ا٧كؼبٍ اُذه٤وخ ...ُِّْٝٛ عشا . هٞف ػ٠ِ ٓؼب٢ٗ, ٝاُٞ؟ هبفشاً 

َّانحًم عهى انرْٕى :
,ََّّةىكَّأحدَّأنكاعَّالعطؼَّالثبلثكَّ,ََّّ(ٗ)مفَّمعانيوَّفيَّالمغًةَّ:َّالتخييؿكَّىكَّجزءهَّمفَّالحمؿَّعمىَّالمعنىَّ,َّكَّ

َّ "َّ َّعاكىك َّلكجكد َّتكىُّمان َّالكبلـ َّيقتضيو َّالذم َّكجيو َّغير َّعمى َّإعرابو َّفي َّبالكبلـ َّالخركج َّلممتكمـ مؿَّيبيحي
(٘)"ميتىكى ـ

  ,َّ َّفيو َّاإلعرابٌيةَّالمعطكؼكيككف َّالحركة َّفي َّلممعطكؼَّعميو َّعامؿوََّّ؛َّمخالفان َّدخكؿ عمىََّّلتكىـ
(ٙ)المعطكؼَّعميوَّيقتضيَّالعبلمةَّاإلعرابٌيةَّلممعطكؼ

َّالمتكمـَّيتخيؿَّكجكدَّعامؿَّأدلَّإلىَّالعبلمةَّ  ,َّأمَّ:َّأف 
(ٚ)العطؼَّعمىَّالمعنىَّتأدُّبانَّالكريـَّبيَّالعطؼَّعمىَّالتكىـَّفيَّالقرآفَّسم َّ اإلعرابيةَّىذهَّ.َّكقد

 . 

َّكثرةَّ َّكشرطَّحسنو َّالمعنىَّ, َّاختبلؿ َّدكف َّمف َّالمعطكؼَّ, َّعمى َّالمتكىـ َّالعامؿ َّدخكؿ َّصحة كشرطو
(ٛ)دخكلو

  .َّ
َّحؿالعطؼَّعمىَّالموَّمفقكدَّكأثرهَّمكجكدَّ,َّكالعامؿَّفيَّالعامؿَّفيَّأف ََّّحؿالعطؼَّعمىَّالمَّوَّكبيفكالفرؽَّبين

َّلويَّمفَّمؤثرَّككافََّّ.َّ(ٜ)مفقكدَّثرهأمكجكدَّ السببَّفيَّتقديرهَّىكَّاألثرَّالظاىرَّفيَّالتركيبَّ,َّكىذاَّاألثرَّالبيد 
َّالعامؿَّالنحكمَّأكَّالمؤثرَّمتكىـَّ َّشاذانَّ؛َّألف َّأكجدهَّ,َّفقالكاَّ:َّإف  َّ.َّالنحكَّالعربيَّمبنيَّعميوَّ؛َّلئبلَّيككفَّالتركيبي

                                                                                                                                                             

 : , رؼ : ٓؾٔذ ع٤ذ ٢ٗ٬٤ً , ٝأُلشداد ك٢ ؿش٣ت اُوشإٓ : اُشاؿت ا٧فلٜب٢ٗ 5ٖٓ-ٖٙٓ/ٗ :)خ٬(  اُؼ٤ٖ :٣ُ٘ظش :  ٔ))

 . 8ٖٕ/ٗٔ :)خ٬(  ُٝغبٕ اُؼشة : , 8٘ٔ :)خ٬( 

 . ٕٔٓ/٣ُٔ٘ظش : اُجؾش أُؾ٤و :  ٕ))

 . 5ٕٖ-ٕٖٙ/٣ُٔ٘ظش : اُزن٤ٖٔ اُ٘ؾ١ٞ ك٢ اُوشإٓ اٌُش٣ْ : د. ٓؾٔذ ٗذ٣ْ كبمَ :  ٖ))

 . ٗٙ/ٖٗ : )ْٝٛ( , ٝربط اُؼشٝط : ٖٗٙ/ٕٔ : )ْٝٛ( ُغبٕ اُؼشة : ٣ُ٘ظش : ٗ))

 . ٕٙٗٓؼغْ أُقطِؾبد اُ٘ؾ٣ٞخ ٝاُقشك٤خ :  ٘))

 . ٕٕٔ: د. ٓؾٔذ ئثشا٤ْٛ ػجبدٙ :  ٝاُوبك٤خ ثبُِـز٤ٖ اُؼشث٤خ ا٩ٗغ٤ِض٣خ ٣ُ٘ظش : ٓؼغْ ٓقطِؾبد اُ٘ؾٞ ٝاُقشف ٝاُؼشٝك ٙ))

 . ٕٕٓ/٣ُ٘٘ظش : ٓـ٢٘ اُِج٤ت :  5))

, ٝٓؼغْ ٓقطِؾبد ٝاُ٘ؾٞ ٕٙٗ, ٝٓؼغْ أُقطِؾبد اُ٘ؾ٣ٞخ ٝاُقشك٤خ :  59ٗ-58ٗ/٣ُ٘٘ظش : ٓـ٢٘ اُِج٤ت :  8))

 . 8ٖٖ, ٝأصش اُزْٞٛ ك٢ ث٘بء اُوبػذح ػ٘ذ اُلشاء : ؽٔذ١ اُغجب٢ُ :  ٕٕٔٝاُؼشٝك : قشف ٝاُ

 . 5ٕٔ/٣8ُ٘ظش : اُجؾش أُؾ٤و :  9))
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 اؾعطف عؾى اؾموفـم ال قـؼاس ػال حيؿل عؾقه اؾؼـرآن ؿا وجدت ؿـدوحة عـه -4

َّفيكَّ َّالتكجيييةَّىذه َّأبيَّحي افَّعمىَّقكلوَّتعالىَّ:َّردتَّالقاعدة قَاُلوا أَئِنََّك أَلَْنَت يُوُسُف قَاَؿ َأنَا  كبلـ
َنا ِإنَُّو َمْن يَػتَِّق َوَيْصِبْر َفِإفَّ  ُمْحِسِنينَ اللََّو ََل ُيِضيُع َأْجَر ال يُوُسُف َوَىَذا َأِخي َقْد َمنَّ اللَُّو َعَليػْ

(ٔ)َّ
َّف َّأبك َّقنبؿحي افَّذكر َّيككفَّ(3))يتقي(َّ(2)فيَّتخريجَّقراءة يىٍصًبرٍ  قكلو : بالرفع مجزـك بعطفو عمى  ()كى

عطفان عمى إن و مرفكعه . كقيؿ : بيا ( مجزـك ي)مف( شرطية ك)يتق تكىـ أف  قد و . كأن   عمى التكىـيتقي( )
ف كاف ذلؾ مف كممتيف , أكال لمجـز , بؿ لتكالي الحركات  الراءنت قد سيكٍّ , ك الذم قبمو مرفكع ال قد  أن يا , كا 
ََّّ. (ٗ)لمكقؼ , كأجرل الكصؿ مجرل الكقؼ تنكٍّ سي 

ََّّ َّبالعطؼَّعمىَّالتكىـَّعمىَّ))يىٍصًبٍرَّالتخريجَّالذمَّذكرهَّأبكَّحي افَّبجـز ـز يتقي(َّالذمَّ(َّ,َّىكَّككنوَّقدَّجي
َّتكىـَّفيوَّأىَّ َّبعطفوَّعميوَّ,َّىذاَّإذك)يالمكصكلةَّتشبوَّالجازمةَّ)مف(َّف  ـز اَّكانتَّ)مف(َّمكصكلةَّىناَّ,َّصبر(َّجي

َّىذاَّالكَّ َّالفعؿَّلشبيياَّبالمكصكلةَّ.َّكقدَّرد  جوَّالسميفَّالحمبيَّكىكَّبعيدَّكلكَّقمناَّ:َّإن ياَّشرطيةَّلكنياَّلـَّتجـز
َّالمكصكلةَّأك النَّألَّعندهَّ؛ َّبػ)مف( َّلشبييا َّالشرطية,َّمراعاة َّالفعؿَّبػ)مف( َّالياءَّثبتتَّكلـَّيجـز َّثـَّلـَّيراعىََّّف  ,

َّبياَّ,ََّّثانيانََّّفيَّ)يصبر(َّالشبوَّىذا ـز َّلـَّيؤثرَّبمعمكلوَّالقريبَّمنوَّ,َّأكَّالذمََّّفيذاَّبعيد,َّإذَّجي َّالعامؿى ؛َّألف 
َّالعامؿَّاألصؿَّفيوَّأفَّيعمؿَّبمعمكلوَّالقريبَّثـَّالبعيدَّ,َّكىكَّالصكابَّ؛َّألَّ(٘)ماَّىكَّبعيدَّعنوفييميوَّ,َّبؿَّأثرَّ ف 

َّبعيدَّعفَّالصكابَّ.َّالبعيدَّعنوَّ,َّأماَّأفَّيعمؿَّفيَّالمعمكؿَّالبعيدَّعنوَّكالَّيعمؿَّفيَّالقريبَّ,َّفيك
جَّالقراءةَّعمىَّغيرَّىذاَّالكجوَّ,َّإذَّقيؿَّفيَّخر َّكىذاَّالتخريجَّالذمَّذكرهَّأبكَّحي افَّالَّينقاسَّعندهَّ,َّإذَّتيَّ

َّأن وَّقد سكفَّلتكاليَّالحركاتَّ,َّأمَّ:ََّّتكجيوَّسككفَّراءَّيصبرَّ:َّإن وَّمرفكعَّبعطفوَّعمىَّالمرفكعَّالذمَّقبموَّ,َّإال 
مفَّالثقؿَّالحاصؿَّمفَّتكاليَّالحركاتَّفيَّالكممتيفَّ.َّأكَّيككفَّقدََّّمصحركةَّكىيَّالضمةَّىناَّلمتخحذؼَّالَّإف َّ

الكصؿَّمجرلَّالكقؼَّفيوََّّمىَّرًَّجٍَّ,َّكقدَّأَّ(ٙ)سكفَّلمكقؼَّ,َّإذَّاألصؿَّفيَّالكقؼَّعمىَّالمتحرؾَّأفَّيككفَّبالسككف
ىذيفَّالكجييفَّالذيفَّذكراَّفيَّتكجيوَّسككفَّراءَّيصبرَّفيَّقراءةَّقنبؿَّ)يتقي(َّبالرفعَّ,ََّّكفَّأيضانَّ.َّكبحسببالسك

َّيضعؼَّالحمؿَّعمىَّالتكىـَّفييا.ََّّ

                                                 

 . ٣9ٓٞعق : عٞسح ٔ) )

اط , 9ُٕٔشؽٖٔ أُخض٢ٓٝ ٫ْٞٓٛ ا٢ٌُٔ )داهبسب أَٛ ٌٓخ , ٝٛٞ أثٞ ػٔش ٓؾٔذ ثٖ ػجذ  ٕ)) ّٞ ٛـ( , هشأ ػ٠ِ أث٢ ؽغٖ اُو

: اُؾبكع اُزٛج٢ , رؼ : ٓؾٔذ اُغؼ٤ذ ثٖ ثغ٢ٗٞ٤  اُؼجش ك٢ خجش ٖٓ ؿجش٣ُ٘ظش : اُوّشاء ٝعبٝسٝٙ ٝؽِٔٞا ػ٘ٚ ,  , ٝسؽَ ئ٤ُٚ

 . 5ٕ5/ٗٔ, ٝاُجذا٣خ ٝاُٜ٘ب٣خ :  8ٗ/ٗٔ, ٝع٤ش أػ٬ّ اُ٘ج٬ء :  ٕٓٗ/ٔ:  صؿٍِٞ

, ٝؽغخ اُوشاءاد  :  5ٖٔ-ٖٙٔ/ٔ:  , ٝئػشاة اُوشاءاد ٓ٘/ٕ, ٝٓؼب٢ٗ اُوشاءاد :  ٣ُٖ٘ٔ٘ظش : اُغجؼخ ك٢ اُوشاءاد :  ٖ))

,  9ٕٖ-9ٖٔ/ٔشإٓ ٢ٌُٔ : , ٝٓؾٌَ ئػشاة اُو ٖٗٙ:  , رؼ : عؼ٤ذ ا٧كـب٢ٗ : أثٞ صسػخ ػجذ اُشؽٖٔ ثٖ ٓؾٔذ ثٖ صٗغِخ

 . ٖٗٗ-ٕٗٗ/ٔ:  , ٝاُجذٝس اُضاٛشح ٕٕٖ:  ٝاُزجقش

, ٝاُِجبة ك٢ ػِّٞ اٌُزبة :  8٘ٗ/٘, ٝٓـ٢٘ اُِج٤ت :  ٖ٘٘/ٙ, ٝاُذس أُقٕٞ :  8ٖٖ/٣ُ٘٘ظش : اُجؾش أُؾ٤و :  ٗ))

 . ٓ٘/ٖٔ, ٝسٝػ أُؼب٢ٗ :  ٖٕٓ/ٔٔ

 . ٖٕٓ/ٔٔ, ٝاُِجبة ك٢ ػِّٞ اٌُزبة  ٖ٘٘/٣ُٙ٘ظش : اُذس أُقٕٞ  ٘))

 . 9ٕٔ/ٕ, ٝعبٓغ اُذسٝط اُؼشث٤خ  5ٕٕ/٣ُٕ٘ظش : ؽشػ اُؾبك٤خ  ٙ))
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َّعمىَّالتكىـَّمكَّ َّالحمؿى ,َّكىكَّمفَّاألمكرَّالتيَّعيًيدىٍتَّفيَّلسافََّّبابَّالعطؼَّعمىَّرهَّكَّقصيرلَّأبكَّحي افَّأف 
َّأن وَّالَّيجيزَّالقياسَّعميوَّماَّكجدتَّمندكحةَّعنو ,َّفقدَّكافَّيذكرهَّمفَّبابَّالحرصَّعمىَّذكرَّ( ٔ)العربَّ,َّإال 

َّرآفَّالكريـَّ.َّفالقاعدةَّالنحكيةَّعندَّأبيَّحي افَّعدـَّقياسوَّ.اآلراءَّكمياَّفيَّتكجيوَّآياتَّالق
َّالعطؼَّ َّجدانَّ,َّكلعموَّأضعؼَّكجكهَّالتأكيؿَّالنحكمَّ؛َّألكيبدكَّأف  ن وَّالَّيككفَّالكجوَّعمىَّالتكىـَّضعيؼه

َّبؿَّتككفَّمعوَّكجكهَّأخرلَّ.َّ,َّفيَّالمكاضعَّالتيَّكردَّفيياَّدَّفيَّالتخريجالكحي
َّالعييفَّعالنحكََّّتساءؿَّماَّالذمَّحمؿكلمقارئَّأفَّي َّلـَّيقكلكامىَّالقكؿَّ:َّبأف  ـى َّأكَّإًَّ:َّامؿَّمتكى ـهَّ؟َّ,َّكل ن وَّمقدره

َّفيَّالمغةَّالعربيةَّ,َّكلكفََّّمحذكؼَّ؟ .َّكاضحَّأفَّنظريةَّالعامؿَّىيَّالتيَّأدتَّإلىَّالقكؿَّبالحمؿَّعمىَّالتكىـً
َّاألثرَّكلـَّيجدكاَّمؤَّ َّالمؤثرَّمتكىـَّثرهَّ,عندماَّكجدَّالنحكيكفى َّ,َّلقكؿَّ:َّبكافَّبإمكانيـَّاكَََّّّقالكاَّ:َّإف  أن وَّمقدره

َّأثروََّّكامثمماَّقال َّمؤثرهَّ.َّفيَّكؿٍّ ًذؼى َّحي

 يـرـفــشقـــــــــــــح : - ض

الحمؿَّفيَّالمغةَّمرةَّيككفَّبالحمؿَّعمىَّالمفظَّ,َّكأيخرلَّيككفَّبالحمؿَّعمىَّالمعنىَّ,َّكلكَّاجتمعَّالحمبلفَّ
َّلـَّالحمؿَّعمىَّالَّفأي يماَّنراعيَّفيوَّالحمؿَّعمىَّالمفظَّأكفيَّمكضعَّكاحدَّمفَّالكبلـَّ,َّ معنىَّ؟َّكلكفَّالنحكييفى

َّقياسَّشيءَّعمىَّآخرَّ, َّعند َّإلييا َّالتيَّييرجع َّبالقكاعد َّالمغة َّبؿَّضبطكا َّاألمرَّىكذا َّالتعارضََّّيترككا كعند
َّاَّ.َّمكغيرى

اؾلدء باحلؿل عؾى اؾؾػظ ثم احلؿل عؾى ادلعـى , أوىل ؿن االبمداء باحلؿل عؾى  -1

ادلعـى ثم احلؿل عؾى اؾؾػظ

(ٕ)ََّّ
َّمعناىاَّجمعَّ,َّكلفظياَّمفردَّ,َّفينبغيَّفيياَّأفَّيياَّالحمبلفَّمعانَّ,َّىيَّ)مف(َّ؛َّألكمفَّالمكاضعَّالتيَّجاءَّف ف 

فيَّقكلوََّّفيياَّالحمبلفَّيىَّعًَّركََّّالقرآفَّالكريـَّفيَّمكاضعَّكثيرةَّيراعىَّلفظياَّأكالنَّثـَّمعناىاَّ,َّكقدَّجاءتَّفي
يَاِت يَن ِللَِّو ََل َيْشتَػُروَف بِآِإلَْيُكْم َوَما أُْنِزَؿ ِإلَْيِهْم َخاِشعِ ِكَتاِب َلَمْن يُػْؤِمُن بِاللَِّو َوَما أُْنِزَؿ َوِإفَّ ِمْن َأْىِل ال:َّتعالىَّ

ِحَسابِ لااللَِّو ثََمًنا َقِليًَّل ُأولَِئَك َلُهْم َأْجُرُىْم ِعْنَد رَبِّْهْم ِإفَّ اللََّو َسرِيُع 
(ٖ)

أن و أفرد الضمير ,َّفذكرَّأبكَّحي افَّ 
 . (ٗ)و في )خاشعيف( حمالن عمى معناىا( , ثـ جمعأكالن في )يؤمف( حمالن عمى لفظ )مف

اللَِّو  َحَراـِ ِقَتاٍؿ ِفيِو ُقْل ِقَتاٌؿ ِفيِو َكِبيٌر َوَصدّّ َعْن َسِبيلِ َيْسأَُلوَنَك َعِن الشَّْهِر الككذلؾَّفيَّقكلوَّتعالىَّ:َّ
َنُة َأْكبَػُر ِمَن الُو َأْكبَػُر ِعنْ َحَراـِ َوِإْخَراُج َأْىِلِو ِمنْ وَُكْفٌر بِِو َوالَمْسِجِد ال َقْتِل َوََل يَػَزاُلوَف يُػَقاتُِلوَنُكْم َحتَّى َد اللَِّو َوالِفتػْ

                                                 

 . ٕٗٗ/٘,  ٓٔٗ/ٗ,  ٖٔٔ/ٖ,  ٕٖٔ/٣ُٔ٘ظش : اُجؾش أُؾ٤و  ٔ))

,  8ٓ/ٙ,  ٖٕٗ/ٗ,  ٕٓٓ,  ٙ٘ٔ/ٖ,  ٓٙٔ/ٕ,  ٕٕ٘/ٔ, ٝاُجؾش أُؾ٤و :  5٘/ٖ: ؽشػ اُشم٢ ػ٠ِ اٌُبك٤خ : ٣ُ٘ظش  ٕ))

 . ٘ٔٔ/ٕٝا٧ؽجبٙ ٝاُ٘ظبئش : 

 . 99ٔآٍ ػٔشإ : عٞسح  ٖ))

 . ٖٗٔ/ٙ, ٝاُِجبة ك٢ ػِّٞ اٌُزبة :  9ٗ٘/ٖ, ٝاُذس أُقٕٞ :  ٙ٘ٔ/٣ُٖ٘ظش : اُجؾش أُؾ٤و :  ٗ))



 القياس النحىي : احلمــل ...................................................  ........... ثانيل الالفص

 

 
9ٖ 

نْػَيا َطْت َأعْ يَػُردُّوُكْم َعْن ِديِنُكْم ِإِف اْسَتطَاُعوا َوَمْن يَػْرَتِدْد ِمْنُكْم َعْن ِديِنِو فَػَيُمْت َوُىَو َكاِفٌر فَُأولَِئَك َحبِ  َماُلُهْم ِفي الدُّ
ِة َوُأولَِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُىْم ِفيَها َخاِلُدوفَ ِخرَ َواْل

فيمت كىك  دحمؿ الضمير أكالن عمى لفظيا في )يرتد,ََّّ(ٔ)
, كىذا ىك األصح في  فَُأولَِئَك َحِبَطْت َأْعَماُلُهمْ  لى :اقكلو تع كافر( , ثـ حممو عمى معناىا فجمعو في

ََّّ. (ٕ)كالـ العرب
َّكَّ َّتعالى َّقكلو : َْأْسَلَم َوْجَهُو ِللَِّو َوُىَو ُمْحِسٌن فَػَلُو َأْجُرُه ِعْنَد رَبِّْو َوََل َخْوٌؼ َعَلْيِهْم َوََل ُىْم  بَػَلى َمن
َيْحَزنُوفَ 

ََّّذكرَّأبكَّحي افَّ(ٖ) أفَّيبدأَّفيوَّأكالنَّبالحمؿَّعمىَّالمفظَّ,َّثـَّبالحمؿَّعمىَّاألفصحَّفيَّكبلـَّالعربَّأف 
كَّمحسفَّ,َّكفموَّأجره(َّحمبلنَّعمىَّلفظَّمفَّ,َّثـَّجمعوَّفيَّقكلوَّ:َّفردَّالضميرَّفيَّ)أسمـَّ,َّكى,َّكماَّأَّالمعنى

 ََعَلْيِهْم َوََل ُىْم َيْحَزنُوف
(ٗ)ََّّ.َّ

َّالحمؿَّعمىَّالمفظَّىكَّاألصؿَّفيَّاأل ؿَّفيَّالمغةَّاحمفيذهَّالقاعدةَّراسخةَّكاضحةَّعندَّأبيَّحي افَّ؛َّألف 
َّالمفظَّىكَّالميَّ,َّفيراعىَّاألصؿَّأك النَّثـَّيراعىَّالفرعَّكىكَّالحمؿَّعمىَّاَّ(٘)العربية اىدَّالمنطكؽَّ,َّشىَّلمعنىَّ؛َّكألف 

وَّنفيـَّالمعنىَّ,َّفإذاَّجاءَّالحمبلفَّففيَّاالبتداءَّبأحدىماَّقبؿَّاآلخرَّتفضيؿَّ,َّكنرلَّأباَّحي افَّيردَُّّعمىَّابفَّكب
اٍت ْدِخْلُو َجنَّ تِْلَك ُحُدوُد اللَِّو َوَمْن يُِطِع اللََّو َوَرُسوَلُو يُ  :عطيةَّعدـَّإجازتوَّالعكسَّفيَّكبلموَّعمىَّقكلوَّتعالىَّ

َعِظيمُ َخاِلِديَن ِفيَها َوَذِلَك الَفْوُز ال نْػَهارُ َتْجِري ِمْن َتْحِتَها األَ 
كالن عمى لفظ )مف( حمؿ أَّ,َّفذكرَّأبكَّحي افَّأن و (ٙ)

يدخمو( , ثـ جمع حمالن عمى معناىا في قكلو : )خالديف( , كذكر ابف عطيو أف  , )يطع  :فافرد في قكلو
َّ.( ٛ)حدىما قبؿ الثانيحكييف , كلكف التفضيؿ في مراعاة أ, فرد  عميو بأن و جائز عند الن (ٚ)زعكسو ال يجك 

َّعمىَّجكازَّمجيء فيَّكبلميـَّ,َّكقدَّالعربََّّدثبكتوَّعنَّؿَّعمىَّالمعنىَّثـَّالحمؿَّعمىَّالمفظالحمَّكماَّيدؿُّ
ُمْهَتِد َوَمْن ُيْضِلْل فَػَلْن ُو فَػُهَو الَوَمْن يَػْهِد اللَّ َّ:نحكَّقكلوَّتعالىَّ,َّجاءَّفيَّبعضَّالمكاضعَّمفَّالقرآفَّالكريـَّ

اُىْم َجَهنَُّم ُكلََّما َخَبْت َتِجَد َلُهْم َأْولَِياَء ِمْن ُدونِِو َوَنْحُشُرُىْم يَػْوـَ اْلِقَياَمِة َعَلى ُوُجوِىِهْم ُعْمًيا َوبُْكًما َوُصمِّا َمْأوَ 
زِْدنَاُىْم َسِعيًرا

(ٜ)ََّّ َّأن وذ, َّحي اف َّأبك فىييكى فرده في )ة الكريمة الضمير عمى لفظ )مف( فأي اآليحمؿ فَّكر
ناىا في , كتجد( ؛ مالحظة لسبيؿ اليدل كىك كاحد , فناسب اإلفراد التكحيد , ثـ جمعو حمالن عمى مع اٍلميٍيتىدً 

                                                 

 . 5ٕٔ اُجوشح :عٞسح  ٔ))

 . ٕٔ/ٗ, ٝاُِجبة ك٢ ػِّٞ اٌُزبة :  ٔٓٗ/ٕ, ٝاُذس أُقٕٞ :  ٓٙٔ/٣ُٕ٘ظش : اُجؾش أُؾ٤و :  ٕ))

 . ٕٔٔاُجوشح : عٞسح  ٖ))

, ٝسٝػ أُؼب٢ٗ :  ٔٓٗ/ٕ:  , ٝاُِجبة ك٢ ػِّٞ اٌُزبة 5ٗ-5ٖ/ٕ, ٝاُذس أُقٕٞ :  ٕٕ٘/٣ُٔ٘ظش : اُجؾش أُؾ٤و :  ٗ))

ٔ/ٖٙٓ. 

 . 5٘/٢ٖ ػ٠ِ اٌُبك٤خ : ٣ُ٘ظش : ؽشػ اُشم ٘))

 . ٖٔاُ٘غبء : عٞسح  ٙ))

 . 89ٕ/٣ُٕ٘ظش : أُؾشس اُٞع٤ض :  5))

 . ٕٖٕ/ٙ, ٝاُِجبة ك٢ ػِّٞ اٌُزبة :  ٗٔٙ/ٖ, ٝاُذس أُقٕٞ :  ٕٓٓ/٣ُٖ٘ظش : اُجؾش أُؾ٤و :  8))

 . 95ا٧عشاء : عٞسح ( 9)
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ؿ الضالؿ المتشعبة فناسب التشعيب كالتعديد الجمع , كىذا مف المكاضع التي )ليـ أكلياء( مالحظة لسب
ًمؿ ََّّ.( ٔ)مفظ كىي قميمة في القرآف الكريـفييا عمى المعنى مف غير أف يتقد ميا الحمؿ عمى ال حي

كىكَّعندََّّ,َّدكفَّأفَّيحمؿَّعمىَّالمفظَّقبمياَّ,َّثـَّعمىَّالمفظَّمفَّىذاَّيجكزَّالحمؿَّعمىَّالمعنىَّحسبَّكب
َّالحمؿَّعمىَّالم,َّفيحمؿَّعندَّاجتماعَّالمراعاتيَّ(ٕ)الرضيَّضعيؼ ؛ََّّ(ٖ)فظَّىكَّاألصؿفَّعمىَّالمفظَّأكالنَّ؛َّألف 

َّالمفظَّىكَّالمشاىدَّ,َّأماَّالمعنىَّفيكَّخفيَّراجعَّإلىَّمرادَّالمتكمـَّ,َّكالمف ؿَّماَّأك َّظَّمتقدـَّعمىَّالمعنىَّ,َّفألف 
ََّّعنسم المفظَّثـَّنفيـَّالمعنىَّ,َّكلكَّعكستَّاألمرَّلحصؿَّتراجعَّإذَّترجعَّإلىَّغيرَّالمرادَّبعدَّإيضاحوَّ؛َّألف 

كالعربَّإذاَّحممتَّعمىَّالمعنىَّلـَّتكدَّتراجعَّالمفظَّ؛َّ,َّ( ٗ)عدَّالتبييفالمعك ؿَّعمىَّالمعنىَّ,َّإذَّيحصؿَّاإلبياـَّب
َّانتكاثَّكتراجع َّفيو َّألف  َّالمفظَّ؛ َّعفَّالمفظَّإلىَّالمعنىَّضعفتَّمعاكدة َّانصرفكا َّإذا َّفالحمؿَّعمىََّّ(٘)ألن يـ ,

كلكنوََّّفيَّالمغةَّ,َّكيجكزَّالحمؿَّعمىَّالمفظَّبعدَّالحمؿَّعمىَّالمعنىَّ,َّالكثيرالمعنىَّبعدَّالحمؿَّعمىَّالمفظَّىكَّ
َّ َّ.َّيـبعضمسألةَّجكازَّكعدموَّبحسبَّماَّذىبَّإليوَّقميؿَّفيَّالمغةَّ,َّفالمسألةَّىيَّمسألةَّقمةَّككثرةَّ,َّكليستَّ

احلؿل عؾى اؾؾغة أوىل ؿن احلؿل عؾى اؾشاذ -2

(ٙ)
  

َّتعالىَّكرد َّفيَّقكلو َّ)يتًؽ( َّأبيَّحي افَّعمىَّقكلو َّفيَّكبلـ َّىذه َّالنحكية َّتَّالقاعدة : قَاُلوا َأئِنََّك أَلَْنَت
َنايُوسُ  ُمْحِسِنينَ اللََّو ََل ُيِضيُع َأْجَر ال نَُّو َمْن يَػتَِّق َوَيْصِبْر فَِإفَّ إِ  ُف قَاَؿ َأنَا يُوُسُف َوَىَذا َأِخي َقْد َمنَّ اللَُّو َعَليػْ

(ٚ)َّ,َّ
قنبؿ قرأ )مف يتقي( , فقيؿ : إن و مجزكـه بحذؼ الـ الكممة كىي الياء, الياء ىذه إشباعأف  فذكرَّ

:  . كقيؿ (ٛ)
كي إن و لغة لبعض العرب . كقيؿ : مرفكع  (ٜ): جـز بحذؼ الحركة عمى لغة مف يقكؿ : لـ يرمي زيد , كقد حي

ف  , (ٓٔ)مرفكع ك)مف( مكصكؿ بمعنى الذم كاألحسف مف ىذه األقكاؿ أف يككف )يتقي( مجزكمان عمى لغة , كا 
ن و إن ما يجيء في الشعر ال في ف  ىذا مما ال يحمؿ عميو ؛ أل مة , كال يرجع إلى قكؿ الفارسي  أكانت قمي

 . (ٕٔ)و لغة؛ ألف  غيره مف رؤساء النحكييف قد نقمكا أن  (ٔٔ)الكالـ

                                                 

 . 9ٖٔ/ٕٔ, ٝاُِجبة ك٢ ػِّٞ اٌُزبة :  ٗٔٗ-ٖٔٗ/5, ٝاُذس أُقٕٞ :  ٣ٙ/8ُٓ٘ظش : اُجؾش أُؾ٤و :  ٔ))

 . 8٘/٣ُٖ٘ظش : ؽشػ اُشم٢ ػ٠ِ اٌُبك٤خ :  ٕ))

 . 5٘/٣ُٖ٘ظش : ؽشػ اُشم٢ ػ٠ِ اٌُبك٤خ :  ٖ))

 . ٘ٔٔ/٣ُٕ٘ظش : ا٧ؽجبٙ ٝاُ٘ظبئش :  ٗ))

 . ٘ٔٔ/ٕ, ٝا٧ؽجبٙ ٝاُ٘ظبئش :  ٕٔٗ-ٕٓٗ/٣ُٕ٘ظش : اُخقبئـ :  ٘))

 . ٙٔ٘/٣ُٔ٘ظش : اُجؾش أُؾ٤و  :  ٙ))

  . ٣9ٓٞعق : عٞسح  5))

 . ٣ٕ/5ُٗٗ٘ظش : اُزج٤بٕ ُِؼٌجش١ :  8))

 .  ٖٙٔ/٣ُٖ٘ظش : اٌُزبة :  9))

 . 5ٗٗ/ٕ, ٝاُزج٤بٕ ُِؼٌجش١ :  9ٕٖ-9ٖٔ/٣ُٔ٘ظش : ٓؾٌَ ئػشاة اُوشإٓ ٢ٌُٔ :  ٓٔ))

, ٝؽشػ ا٧ث٤بد  8ٙ-8٘ , ٝأُغبئَ اُؾِج٤بد : 8ٗٗ/ٗ, ٝاُؾغخ ُِوشاء :  ٕٖٓ/ٖ:  ظش : اُؾغخ ك٢ ػَِ اُوشاءاد٣ُ٘ ٔٔ))

 . ٖٕٗ-ٕٖٕ:  اُؾؼش : أثٞ ػ٢ِ اُلبسع٢ , رؼ : ؽغٖ ٛ٘ذا١ٝأُؾٌِخ ا٩ػشاة أُغ٠ٔ ئ٣نبػ 

, ٝسٝػ  ٖٕٓ-ٕٕٓ/ٔٔ, ٝاُِجبة ك٢ ػِّٞ اٌُزبة :  ٖ٘٘-ٕ٘٘/ٙاُذس أُقٕٞ : ٝ , 8ٖٖ/٣ُ٘٘ظش : اُجؾش أُؾ٤و :  ٕٔ))

 . ٓ٘/ٖٔأُؼب٢ٗ : 
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َّمبنيَّعمىَّالسككفَّفيَّمحؿَّق َّالَّخبلؼَّفيياَّإذَّتيعربَّ)مف(َّاسـَّشرطَّجاـز راءةَّالجميكرَّ)يتًؽ(َّبالجـز
َّبحذؼَّحرؼَّالعمةَّالياءَّ؛َّألن وَّمعتؿَّاآل خرَّ,َّكالكاكَّالذمَّبعدهَّكاكَّالعطؼَّرفعَّمبتدأَّ,َّكالفعؿَّمضارعَّمجزـك

زـىَّ. َّعطفتَّ)يصبر(َّعميوَّفجي
كقدَّكقعَّالخبلؼَّفيَّقراءةَّقنبؿَّ)يتقي(َّ؛َّإذَّتخرجتَّالقراءةَّعمىَّثبلثةَّكجكهَّ:َّاألكؿَّ:َّأفَّيككفَّمجزكمانَّ
بحذؼَّحرؼَّالعمةَّالياءَّفصارَّ)يتًؽ(َّ,َّفاشبعَّحركةَّالقاؼَّالكسرةَّفنشأتَّالياءَّمنياَّ,َّكعميوَّفالياءَّىذهَّليستَّ

لممعتؿََّّـَّالكممةَّلتحذؼَّ,َّبؿَّىيَّإشباعَّلحركةَّالقاؼَّ.َّكالثانيَّ:َّأفَّيككفَّمجزكمانَّبحذؼَّالحركةَّإجراءنَّال
َّ,ََّّ(ٔ)مجرلَّالصحيحَّكقيؿَّ:َّإن وَّلغةَّلبعضَّالعرب ,َّأمَّ:َّإن يـَّيقدركفَّعمىَّالياءَّحركةَّثـَّيحذفكنياَّلمجـز

َّبحذؼَّالحركةَّالمقدرةَّعمىَّالحرؼَّالمعتؿَّ,َّكليسَّبحذؼَّح َّرؼَّالعمةَّ.فيككفَّالجـز
َّ كالثالثَّ:َّأفَّيككفَّمرفكعانَّك)مف(َّمكصكلةَّ,َّكقدَّعطؼَّعميوَّمجزكـَّ)يصبٍر(َّعمىَّالتكىـَّ,َّكقدَّمر 

ََّّ(ٕ)شرحيا َّالتكجيياتَّأفَّيككفَّ)يتقي(َّفيَّالقراءةَّمجزكمانَّبحذؼَّالحركةَّ؛َّألف  .َّكاختارَّأبكَّحي افَّمفَّىذه
فَّكانتَّقميمةَّأكلىَّمفَّالح مؿَّعمىَّالشاذَّغيرَّالمطردَّفيَّكبلًميـَّ.َّكقدَّرد َّالحمؿَّعمىَّماَّكافَّلغةنَّلمعرًبَّكا 

,َّكذكرىاَّابفَّعصفكرَّمفَّ عمىَّأبيَّعميَّالفارسيَّماَّذكرهَّمفَّأن ياَّالَّيحمؿَّعميياَّإذَّىيَّمفَّمكاضعَّالضركرة
,َّفالحمؿََّّ(٘)كغيرهَّمفَّالنحكييف,ََّّ(ٗ),َّإذَّقدَّثبتَّأن ياَّلغةهَّلبعضَّالعربَّكىذاَّماَّذكرهَّسيبكيوَّ(ٖ)الضرائرَّأيضانَّ
يياَّالسيماَّإذاَّكانتَّىذهَّالكجكهََّّضعيفةنَّالَّييعرجَّعمكَّمغةَّأكلىَّمفَّالحمؿَّعمىَّغيرىاَّمفَّالكجكهَّفالحمؿَّعمىَّال

َّعندَّالضركرةَّ,َّأكَّشاذة َّفيَّاالستعماؿَّ.َّإال 
حيؿـل اؾشيء عؾـى ـؼقضه ؽؿا حيؿل عؾـى ـظريه -3

(ٙ)
 

لسَّْلِم َفاْجَنْح َلَها َوتَػوَكَّْل َعَلى ِإْف َجَنُحوا لِ وَ  : كردتَّالقاعدةَّالتكجيييةَّفيَّكبلـَّأبيَّحي افَّعمىَّقكلوَّتعالى
َعِليمُ ِو ِإنَُّو ُىَو السَِّميُع الاللَّ 

(ٚ)ََّّ

. كقيؿ : التأنيث  (ٛ)أف  الضمير في قكلو : )ليا( يعكد عمى )الٌسمـ( ؛ ألن يا تيذكر كتيؤٌنثذكرَّأبكَّحي افَّ
 , كقكؿ الشاعر : (ٜ)بلغة , كقيؿ عمى معنى المسالمة , كقيؿ حمالن عمى النقيض كىك الحر 

                                                 

 . ٔٙٔ/ٔ : ٤٘لخ , ٣ُ٘ظش : ٓؼب٢ٗ اُوشإٓ ُِلشاءه٤َ: ْٛ ث٘ٞ ػجظ , ٝث٘ٞ ؽ ٔ))

 . 9ٕ-٣9ُٔ٘ظش : اُشعبُخ ٗلغٜب :  ٕ))

 . ٣ُٗٙ٘ظش : مشائش اُؾؼش :  ٖ))

 .  ٖٙٔ/٣ُٖ٘ظش : اٌُزبة :  ٗ))

 . 5ٕٕ/ٙ, ٝٓـ٢٘ اُِج٤ت :  ٗٓٔ-ٖٓٔ, ٝا٣٩نبػ ك٢ ػَِ اُ٘ؾٞ :  ٔٙٔ/ٔ : ٣ُ٘ظش : ٓؼب٢ٗ اُوشإٓ ُِلشاء ٘))

, ٝا٧ؽجبٙ ٝاُ٘ظبئش :  8ٗٔ, ٝاُغ٠٘ اُذا٢ٗ :  ٕٕٙ/ٔ, ٝاُِجبة ك٢ ػَِ اُج٘بء ٝا٩ػشاة :  ٖٔٔ/ٕقبئـ : ٣ُ٘ظش : اُخ ٙ))

ٕ/ٔٔ8-ٕٔٗ . 

 . ٔٙا٧ٗلبٍ : عٞسح 5) )

 . ٕٗ٘/ٖ, ٝاُلش٣ذ ك٢ ئػشاة اُوشإٓ أُغ٤ذ :  ٕٕٗ/ٓٔ, ٝاُزلغ٤ش اُجغ٤و :  9ٙٗ/٣ُٕ٘ظش : ٓغَٔ اُِـخ  : 8))

 . 9٘٘/٣ُٕ٘ظش : اٌُؾبف :  9))
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ٍمـً أى  تي دٍ ػػػػػػػػػدى عٍ أكى           ايى تً آالى  بً رٍ ي الحى فً  تي يٍ نى ػفٍ أى كى                 . (ٕ()ٔ)ػػػػػػػاىى ارى زى كٍ لمس 

َّعمىَّ َّالسياؽَّيدؿُّ َّتذكرَّكتؤن ثَّ,َّفجاءَّالضميرَّىناَّمؤنثانَّ؛َّألف  ـى ٍم َّالس  (َّمؤنثانَّ؛َّألف  ٍمـً أعادَّالضميرَّعمىَّ)الس 
َّمعناى َّفييَّفيَّمعنىَّالمسالمةَّ,َّكبحسبَّىأن ياَّجاءتَّمؤنثةَّ,َّأكَّألف  ذاَّكافَّالضميرَّالعائدَّإليياَّاَّمؤنثه

َّالتأنيثَّفيياَّلغةَّ,َّإذَّتستعمؿَّمؤنثةَّفيَّالكبلـَّ,َّكحمؿَّتأنيثياَّالزمخشرمَّعمىَّنقيضياَّكىكَّ مؤنثانَّ,َّأكَّألف 
أبكَّضوَّكماَّيحممكنوَّعمىَّنظيرهَّ,َّكاستشيدَّالحربَّ,َّإذَّمفَّعادةَّالعربَّأفَّيحممكاَّالشيءَّعمىَّضدهَّأكَّنقي

َّعمىَّالنقيضَّب َّالمؤنثةَّكىيَّحي افَّلحمميا َّعمىَّنقيضيا َّبحمميا َّأيًنثىٍت َّمذكرَّكقد ـى َّالس م َّبأف  بيتَّاألعشىَّ,
الحربَّ,َّكىكَّتكجيوَّصحيحَّفيَّالحمؿَّعمىَّالنقيضَّفيياَّ,َّكلكفَّركايةَّالبيتَّمثمماَّجاءتَّفيَّديكانوَّمخالفةَّ

,َّإذَّجاءتَّبالنقيضَّنفسوَّكىكَّالحربَّ.َّكعمىَّىذاَّيسقطَّاالستشيادَّفيَّالبيتَّلمحمؿَّلماَّذكرهَّأبكَّحي افَّ
َّتكجيييةَّنحكيةَّالَّإشكاؿَّفيياَّ.َّ,َّكلكفَّكقاعدةإذاَّصحتَّركايةَّالبيتَّفيَّالديكافَّعمىَّالنقيضَّ

                                                 

 ٝسٝا٣زٚ ٌٛزا :  99اُج٤ذ ٖٓ أُزوبسة ٝٛٞ ٨ُػؾ٠ اٌُج٤ش ك٢ د٣ٞاٗٚ :  ٔ))

 ⇦رًٞساً ( سٓبؽبً هٞا٫َ ٝخ٬٤ً              ) أػذدُد ُِؾشة أٝصاسٛب                                              

-8/5ٗ, ٝاُجؾش أُؾ٤و :  ٔٗٙ/5: أُؾشس اُٞع٤ض :  , ٣ُ٘ظش ٝ ثٖ ٓؼذ ٣ٌشة ثشٝا٣زٚ ك٢ د٣ٞإ ا٧ػؾ٠ٝهذ ُِٗغت ئ٠ُ ػٔش =

 . ٖٕٓ/٘, ٝاُغٞاٛش اُؾغبٕ :  5٘

 . 8٘٘-5٘٘/9, ٝاُِجبة ك٢ ػِّٞ اٌُزبة :  ٖٔٙ/٘اُذس أُقٕٞ : , ٝ 9ٓ٘/٣ُٗ٘ظش : اُجؾش أُؾ٤و :  ٕ))
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َّشانيًا : األصم وانفرع :   
َّبثنائيةَّاألصؿَّكالفرعَّعنايةَّكبيرةَّ,َّإذَّأثٌََََََّّّّّّ َّالقضيةَّفيَّالكثيرَّمفَّقكاعدَّالنحكرتَّىذهَّعينيَّالنحكيكفى

َّأفَّاستقرلَّالنحكيكف َّفبعد َّأفََّّالكميةَّكأحكاموَّ, َّكجدكا َّالقياسَّفعندما َّالعربَّبالسماعَّ,َّجاءَّبعده كبلـ
َّ:َّإن ياَّاألصؿَّفيَّالعمؿَّ,َّ,َّقَّاألكثرَّفيَّالعكامؿَّىيَّاألفعاؿَّ,َّكىيَّتعمؿَّمفَّدكفَّقيدَّأكَّشرط الكا

مبلنَّفيَّالمغة,َّجعمكىاَّفرعانَّعمىَّاألفعاؿَّ,َّككجدكاَّاألسماءىَّ,َّعندماَّكجدكاَّالحركؼَّالمختصةَّأقؿَّمنياَّعكَّ
َّمنيماَّعمبلنَّفجعمكاَّبعضياَّفرعانَّعمىَّاألفعاًؿَّ,َّ ًمؿىَّأقؿ  اآلخرَّجعمكهَّفرعانَّعمىََّّيابعضاَّعممياَّ,َّكَّعمييَّحي

ًممىَّػصةَّالعامػالحركًؼَّالمخت َّ.َّركؼػػعمىَّالفرعَّالحَّؿػتَّعميوَّ,َّفتككفَّفرعانَّفيَّالعممةَّ,َّإذاَّحي
َّاألفعاؿَّككجد َّمف َّبيًني َّما َّفجعمكا ,َّ َّالبناء َّالحركؼ َّكفي ,َّ َّالتصرؼ َّاألفعاؿ َّفي َّاألصؿ َّأف  كا

َّكاألسماًءَّفرعانَّعمىَّالحركؼَّفيَّالبناءَّ؛َّألن وَّاألصؿَّفيياَّ,َّكىمُّـَّجراَّ.َّ
َّاألصؿَّ َّأبكَّحي افَّفيَّتفسيرَّالبحرَّالمحيطَّالتيَّتخصُّ َّعمييا كمفَّقكاعدىـَّالتكجيييةَّالتيَّنص 

َّكالفرعَّىيَّ:
َّ األصــــــــــــــل يف األدــــــــــــــؿاء اؾصــــــــــــــــرف -1

 ِبْسِم اللَّوِ :َّكردتَّالقاعدةَّالتكجيييةَّىذهَّفيَّكبلـَّأبيَّحي افَّعمىَّصرؼَّ)رحمف(َّفيَّقكلوَّتعالى
  الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ 

َّ ؿ فيو المتعدم كا لالـز لممبالغة كشذ مف)الرحمف( فعالف مف الرحمة كأصؿ بنائو مف اذكرَّأف 
ذا قيؿى : اهلل رحمف ففي صرفو قكالف : ليسند أحدىما :  لمغمبة , ىك كصؼ لـ يستعمؿ لغير اهلل  , كا 

أف  أصؿ فعالف المنع  إلى أصؿ عاـ كىك أف أصؿ االسـ الصرؼ , كاآلخر : إلى أصؿ خاص كىك
(ٕ()ٔ)بالحاء قالو ثعمبلغمبتو فيو . كمف غريب ما قيؿ فيو إنو أعجمي بالخاء المعجمة فعرب 

 . 

َّىذاَّالكصؼَّباسـَّاهللَّتعالى ,َّكفيَّصرفوَّالرحمفَّمبالغةَّمفَّالرحمةَّعمىَّكزفَّ)فعبلف(َّ,َّكاختص 
لبَّفيَّ:َّيستندَّإلىَّأصؿَّعاـَّفيَّاألسماءَّكىكَّالصرؼَّ,َّفيصرفوَّلحمموَّعمىَّاألصؿَّالغاَّقكالفَّ,َّاألك ؿ

َّكزفَّفعبلفَّ,َّإَّاألسماءَّ,َّكالثاني َّذَّالغالبَّفيوَّمنعوَّمفَّالصرؼَّ.:َّيستندَّإلىَّأصؿَّيخصُّ

كرحمفَّعندَّالرضيَّيجبَّأفَّيككفَّغيرَّمنصرؼَّ؛َّألن وَّقدَّخص صَّبالبارمَّجؿَّثناؤهَّفالعربَّلـَّ
ى(َّ,َّفمنعَّصرفوَّأكلىَّمفَّالصرؼَّ؛َّالنتفاءَّمىَّحٍَّانة(َّ,َّكالَّمفَّغيرهَّ)رىَّمىَّحٍَّتضعَّلويَّمؤنثانَّالَّمفَّلفظوَّ)رىَّ

,َّكقدَّرد َّابفَّىشاـَّماَّذكرهََّّ(ٖ)رَّمفَّالصرؼَّفيَّىذاَّالكزفالتاءَّفيَّمؤنثوَّ,َّكليسَّلكجكدَّفعمىَّ,َّكألن وَّأكث
                                                 

,  ٕٗ:  : د. ػجذ اُؾغ٤ٖ أُجبسى  : أثٞ اُوبعْ اُضعبع٢ , رؼك٢ : اؽزوبم أعٔبء هللاُْ أعذ هُٞٚ ك٢ ٓغبُغٚ ٝهذ ٝسد  ٔ))

 . 5٘ٗ-٘٘ٗ/ٔ, ٝاُزلغ٤ش اُجغ٤و :  ٕٓٔ/ٔٝاُزج٤بٕ ُِطٞع٢ : 

 . ٓ٘ٔ-ٙٗٔ/ٔ, ٝاُِجبة ك٢ ػِّٞ اٌُزبة :  ٖٗ-ٕٖ/ٔ, ٝاُذس أُقٕٞ :  ٕ٘ٔ/ٔاُجؾش أُؾ٤و :  ٣ُ٘ظش : ٕ))

 . 9٘ٔ/٣ُٔ٘ظش : ؽشػ اُشم٢ ػ٠ِ اٌُبك٤خ :  ٖ))
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َّقائـَّفيَّكزفَّ)فىَّ َّالخبلؼى َّمفَّأف  َّابفَّالحاجبَّ, َّمؤنثَّمفَّلفظًوَّبلىَّعٍَّالرضيَّكتبعَّفيو ف(َّصفةَّىؿَّلوي
عاةَّلؤلصؿَّالعاـَّفيَّاألسماءَّ,َّنةَّ,َّأكَّالَّ؟َّ,َّكىؿَّلويَّفعمىَّ,َّأكَّالَّ؟َّفبعضَّالعربَّيصرفوَّمرابلىَّعٍَّفىَّ
,َّكالَّ,َّبأن وَّلـَّيستعمؿَّصفةَّعندَّالعربَّ,َّبؿَّاستعممكهَّعممانََّّ(ٔ)نعوَّ؛َّألن وَّالغالبَّفيواآلخرَّيمَّيـبعضكَّ

اختمؼَّفيَّشرطَّمنعَّصرؼَّرحمفَّصفةَّ,َّفيَّقكلؾَّ:َّاهللَّرحمفَّرحيـَّ,َّفمفَّشرطَّكَّ,ََّّ(ٕ)ؿ(مجردانَّمفَّ)ا
صرفوَّ؛ََّّعمىانةَّ,َّكمفَّشرطَّكجكدَّفمىَّحٍَّعفَّالعربَّرىََّّإذَّلـَّيجئنةَّمنعوَّ؛َّلتحقؽَّالشرطَّ؛َّبلىَّعٍَّانتفاءَّفىَّ

ىمىَّحٍَّرىََّّلحصكؿَّالشرطَّ,َّإذَّلـَّيجئ
,َّفمفَّراعىَّفيوَّاألصؿَّالعاـَّصرفوَّ,َّكمفَّراعىَّفيوَّاألصؿََّّ(ٖ)

بيَّحي افَّمراعاةَّأفَّيككفَّمؤنثوَّعمىَّفعمىَّيصرفوَّكأَّالخاصَّالغالبَّمنعَّصرفوَّ,َّفالذمَّيشترطَّلمنعو
َّلؤلصؿَّفيَّاألسماءَّ,َّكمفَّيشترطَّأفَّيككفَّبالتاءَّمنعوَّكالرضيَّ.

َّاألعجميَّىكَّماَّلـَّأعجميَّ,َّكمعركؼَّغريبَّماَّقيؿَّفيَّمنعَّصرفوَّأن وَّأَّأبكَّحي افَّمفَّكذكرَََََّّّّّ ف 
َّ,َّككزفَّرحمفَّمكجكدَّفيَّالمغةَّكىكَّفع بلفَّ,َّكىكَّقكؿَّضعيؼَّكقدَّيكفَّعمىَّاألكزافَّالعربيةَّفيَّشيءو

َّكانتَّالَّاؿق,ََّّبالغباءصاحبَّىذاَّالقكؿَّالطبرمََّّكصؼ َّالعربى تعرؼََّّ:َّ"َّكقدَّزعـَّبعضَّأىؿَّالغباءَّأف 
,َّكاألعجميَّالَّمعنىََّّكاشتقاقوَّكمعناهَّمعركفافَّفيَّكبلـَّالعرب,ََّّ(ٗ))الرحمف(َّ,َّكلـَّيكفَّذلؾَّفيَّلغتياَّ"

,َّفيكَّمردكدَّبماَّاعترضَّفيوَّالمفسركفَّكالنحكيكفَّعميوَّ,َّفيكَّمستعمؿَّفيَّالمغةََّّ(٘)لويَّفيَّكبلـَّالعرب
َّعطشافَّ,َّكعمرافَّ,َّكعدنافَّ...الخَّ.فيياَّ,َّكَّككزنوَّثابت

َّأصل يف األمساء اإلضاػة-ِ

يَا وَ  :كردتَّالقاعدةَّالتكجيييةَّفيَّكبلـَّأبيَّحي افَّعمىَّاألصؿَّفيَّقكلوَّ:َّ)بطارد(َّفيَّقكلوَّتعالىَّ
ِكنّْي َأرَاُكْم َمُنوا ِإنػَُّهْم ُمََّلُقو رَبِّْهْم َولَ َما َأنَا ِبطَارِِد الَِّذيَن آقَػْوـِ ََل َأْسأَُلُكْم َعَلْيِو َماًَل ِإْف َأْجِرَي ِإَلَّ َعَلى اللَِّو وَ 

قَػْوًما َتْجَهُلوفَ 
(ٙ)

 

( قرلءذكرَّأبكَّحي افَّأن وَّ األصؿ في  : أف   , أم (ٛ)"عمى األصؿ " , قاؿ الزمخشرم :  (ٚ))بطاردو
.  (ٜ)ضاؼ , كىذا ظاىر كالـ سيبكيوكال يي  يعمؿى  اسـ الفاعؿ إذا كاف بمعنى الحاؿ أك االستقباؿ أفٍ 

                                                 

 . ٓٙٔ-9٘ٔ/ٌُٔبك٤خ : ٣ُ٘ظش : ؽشػ اُشم٢ ػ٠ِ ا ٔ))

 . ٕٔٗ-ٔٔٗ/٣ُ٘٘ظش : ٓـ٢٘ اُِج٤ت :  ٕ))

 . ٓٙٔ/٣ُٔ٘ظش : ؽشػ اُشم٢ ػ٠ِ اٌُبك٤خ :  ٖ))

, ٣ُٝ٘ظش :  5٘/ٔ: , رؼ : ٓؾٔذ فذٝم اُغضائش١  اُذا٢ٗ ٝعبٓغ اُج٤بٕ ك٢ اُوشاءاد اُغجغ أُؾٜٞسح : أثٞ ػٔش ٗ))

 . 8ٙ/ٔأُؾشس اُٞع٤ض : 

 . ٕٗهللا : ٣ُ٘ظش : اؽزوبم أعٔبء  ٘))

 . 9ٕٛٞد : عٞسح  ٙ))

 . ٔٙٗ/ٖ, ٝاُلش٣ذ ك٢ ئػشاة اُوشإٓ :  ٘ٙ:  ءاد٣ُ٘ظش : ٓخزقش ك٢ ؽٞار اُوش 5))

 . 9ٗٔ/ٖاٌُؾبف :  8))

 . 5ٕٕٗ/٘, ٝاسرؾبف اُنشة :  ٙٙٔ-ٗٙٔ/٣ُٔ٘ظش : اٌُزبة :  9))
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ؿ :األ عتكره شبياف اقد  وي ألن   ؛فة ال العمؿ : إف األصؿ اإلضا القكؿكيمكف  شبو بالمضارع كىك  ك 
, فكاف إلحاقو بجنسو أكلى مف  فييا أصؿ اإلضافةك شبو باألسماء  ثاني :شبيو بغير جنسو . كال

 . (ٔ)إلحاقو بغير جنسو
َّىيَّ)بًَََََّّّّّ َّفيَّاآلية َّاألصؿ َّ,طىاًردًَّالقراءة َّحرؼَّجر َّالباء ,َّ َّىذه َّكييعربَّعمىَّالقراءة ,َّ َّاسـََّّ( كطارًد

مجركرَّلفظانَّبالباءَّ,َّمنصكبَّمحبلنَّخبرَّماَّالحجازيةَّ,َّكىكَّمضاؼَّ,َّكاالسـَّالمكصكؿَّمضاؼَّإليوَّ
َّمجركرَّ.

َّكخىََّّ(طىاًردوَّكقيرئَّ)بًََََََّّّّّّ ,َّ َّعمىَّاألجىَّر َّمنكنان َّىذه َّالقراءة َّالزمخشرمَّبأف  َّالفاعؿَّأفَّيككفَّو صؿَّفيَّاسـ
َّىذاَّالذمَّذكرهَّ,َّكتعق َّمنكنانَّ األصؿََّّ؛َّألف َّالزمخشرمَّىكَّظاىرَّكبلـَّإماـَّالنحاةَّسيبكيوَّبوَّأبكَّحي افَّبأف 

يوَّ,َّكماَّذكرهَّأبكَّحي افَّ,َّكالَّيضاؼَّإل,َّأكَّمستقببلنَّأفَّيعمؿَّفيَّمعمكلوفيَّاسـَّالفاعؿَّإذاَّكافَّحاالنَّ
َّاسـَّالفاعؿَّيعتكرهََّّتعقيب عمىَّكبلموَّ,َّكظاىرَّكبلـَّسيبكيوَّ,َّأفَّاألصؿَّفيوَّأفَّيضاؼَّكالَّيعمؿَّ؛َّألف 

َّفيياَّ,َّكثانييماَّ:َّبماَّىكَّمفََّّ(األسماء)ماَّ:َّبماَّىكَّمفَّجنسوَّشبيافَّأحدى َّاإلضافةىَّأصؿه ,َّكمعركؼَّأف 
ََّّ(الفعؿَّالمضارع)غيرَّجنسوَّ ,َّكالعمؿَّفيوَّأصؿَّ,َّفكافَّإلحاقوَّباألسماءَّأكلىَّمفَّإلحاقوَّباألفعاؿَّ؛َّألف 

َّاسـَّالفاعؿَّ َّبمعنىَّإلحاؽَّالشيءَّبجنسوَّأكلىَّمفَّإلحاقوَّبغيرَّجنسوَّ.َّكىكَّصكابَّ؛َّألف  فَّكافى حتىَّكا 
َّمفَّتحققياَّفيوَّحتىَّيصحَّلويَّ َّبشركطَّمعينةَّذكرىاَّالنحكيكف,َّالبيد  الحاؿَّكاالستقباؿَّ,َّفيكَّالَّيعمؿَّإال 

َّ.ََّّالعمؿ
؛َّألن وَّاسـَّؿَّفيوَّأفَّيككفَّمعمكالنَّالَّعامبلنَّفاسـَّالفاعؿَّبطمبوَّالمعمكؿَّخبلؼَّأصموَّ؛َّإذَّاألص

اسـَّالفاعؿَّميماَّبمغتَّدرجةَّمشابيتوَّلمفعؿَّالمضارعَّفبلََّّأف ََّّزيادةَّعمى,ََّّ(ٕ)كىذاَّاألصؿَّفيَّاألسماء
ماَّىكَّفيياَّ,َّبؿَّيبقىَّضعيفانَّمشركطانَّبتحقؽَّالضكابطَّ,َّأكَّالشركطَّحتىَّبحسبَّيككفَّالعمؿَّفيوَّأصبلنَّ

َّمجركرَّبياَّلفظانَّمرفكعَّمحبلنَّ َّخبرَّيعمؿَّ.َّفيككفَّاإلعرابَّعمىَّىذهَّالقراءةَّ,َّالباءَّحرؼَّجرَّ,َّكطاردو
(َّاسـَّمكصكؿَّمبنيَّعمىَّالفتحَّفيَّمحؿَّنصبَّمفعكؿَّبوَّالسـَّالفاعؿَّطاردَّ.ََّّلػ)ما(َّ,َّك)ال ذي َّفى

َّاألصؿَّرًَّكيمكفَّأفَّيككفَّالزمخشرمَّلـَّييَّ دَّبكبلمًوَّماَّفيموَّأبكَّحي افَّعمىَّظاىرَّكبلـَّسيبكيو,َّأف 
َّالتنكيفَّأصؿَّفيَّالقرا إذَّ,َّءةَّفيَّاسـَّالفاعؿَّالعمؿَّإذاَّكافَّفيَّمعنىَّالحاؿَّأكَّاالستقباؿَّ,َّلعم وَّأرادَّأف 

َّعنوَّإلىَّقراءةَّ)بًَّ (َّبدخكؿَّحرؼَّالجرَّطىاًردًَّمفَّداللةَّالتنكيفَّأفَّيككفَّبمعنىَّالحاؿَّأكَّاالستقباؿَّ,َّفعدؿى
ضافتوَّلممكصكؿَّ. َّعميوَّ,َّكا 

َّ َّتنصَّعمىكبحسباف َّالتي َّالتكجييية ََّّأف ََّّالقاعدة َّبنيت ,َّ َّاإلضافة َّاألسماء َّفي َّالقاعدةاألصؿ
َّ:ىيَّكَّالتكجيييةَّاأليخرلَّ

                                                 

, ٝسٝػ أُؼب٢ٗ :  5ٗٗ/ِّٓٔٞ اٌُزبة : , ٝاُِجبة ك٢ ػ 5ٖٔ/ٙ, ٝاُذس أُقٕٞ :  8ٕٔ/٣ُ٘٘ظش : اُجؾش أُؾ٤و :  ٔ))

ٕٔ/ٗٔ . 

 . ٙٔٗ/٣ُٖ٘ظش : ؽشػ اُشم٢ ػ٠ِ اٌُبك٤خ :   ٕ))
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ـسه أوؾـى ؿـن إحلاؼــه بغقـر جـسهإحلاق اؾشيء جب-3

(ٔ)  

(َّفيَّقكلوَّتعالىَّ: ََّلِئَكِة ِإنّْي ِإْذ قَاَؿ رَبَُّك ِلْلمَ وَ  إذَّاختارَّاإلضافةَّأيضانَّفيَّكبلموَّعمىَّ)جاعؿه
َماَء َوَنْحُن ُنسَ َجاِعٌل ِفي اأْلَ  ُس َلَك ْرِض َخِليَفًة قَاُلوا َأَتْجَعُل ِفيَها َمْن يُػْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفُك الدّْ بُّْح ِبَحْمِدَؾ َونُػَقدّْ

قَاَؿ ِإنّْي َأْعَلُم َما ََل تَػْعَلُموفَ 
(ٕ) 

 , لممفعكؿ ةضاففيو اإل االستقباؿ , كيجكزك  الحاؿ : اسـ فاعؿ بمعنى جاعؿه َّأفأبكَّحي افَّذكرَّ
ذا جاز إعمالو , فيك أحسف مف اإلضافة تكيذا , فال  كبيف مفعكلو  إذا فصؿ بينوإال   , نص جكز , كا 

 . (ٗ)أحسفي  اإلضافةى  ختاره أف  اقاؿ الكسائي : ىما سكاء , كالذم , ك  (ٖ)عمى ذلؾسيبكيو 

َّكيرلَّالكسائيَّالجرَّ َّأكلىَّ, َّفالنصبَّفيو َّاستكفىَّشركطَّعممو َّإذا َّالفاعؿ َّأفَّاسـ يرلَّسيبكيو
َّاإلضافةَّفيوَّأحسفَّمفَّالعمؿَّ.َّفيذاَّماَّيىََّّ(٘)كالنصبَّفيوَّسكاء فيوَّ,َّأم اَّإذاَّركنوَّ,َّكأبكَّحي افَّيرلَّأف 

َّفيجبَّ َّبينوَّكبيفَّمفعكلوَّغيرَّالضميرَّالمتصؿَّبفاصؿَّ, َّفيًصؿى َّالفاعؿَّالمستكفيَّلمشركطَّقد كافَّاسـ
,َّوَّالَّيجكزَّ,َّفيماَّكالشيًءَّالكاحد؛َّحتىَّالَّييفصؿَّبيفَّالمضاؼَّكالمضاؼَّإليوَّ؛َّألن ََّّ(ٙ)نصبَّمفعكلوَّبوًَّ

(َّمرفكعَّكعبلمةَّرفعوَّال َّ:َّخبرَّ)إف  ,َّ)فيَّاألرض(َّجارَّكمجركرَّمتعمؽَّبوًَّضمةَّ,َّككيككفَّإعرابوَّ,َّجاعؿه
عؿَّكماَّفيَّحيزىاَّك)خميفةن(َّمفعكؿَّبًوَّالسـَّالفاعؿَّجاعؿَّمنصكبَّكعبلمةَّنصبوَّالفتحةَّالظاىرةَّ,َّكجا

َّفمذىبَّسيبكيوَّكجكَّف َّالفاعؿَّ, َّباسـ َّمتصبلن َّكافَّالمفعكؿَّضميران ذا َّكا  بَّيَّمحؿَّنصبَّمقكؿَّالقكؿَّ.
ذاإلضافةَّكالضميرَّمجركرَّ,َّإذَّقا َّ:َّىـَّالضاربكؾَّ,َّؿَّ:َّ"َّكا  ؛ََّّكىماَّالضارباؾَّ,َّفالكجوَّفيوَّالجرَُّّاَّقمتى

َّىـَّ :َّ َّكالَّيككفَّفيَّقكليـ ...َّ َّالجر  َّالكجوي َّكافى َّفيَّالمظير َّاألسماًء َّمفَّىذه َّالنكفى َّكففتى َّإذا ألن ؾَّ,
َّجرًّاَّ.َّكالَّ ضاربكؾَّأفَّتككفَّالكاؼَّفيَّمكضعَّالنصبَّ؛َّألن ؾَّلكَّكففتَّالنكفَّفيَّاإلظيارَّلـَّيكفَّإال 

َّالضميرََّّ(ٚ)فيَّاإلظيارَّىـَّضاربكَّزيدانَّ؛َّألن ياَّليستَّفيَّمعنىَّال ذمَّ"َّيجكزيَّ ,َّكذىبَّاألخفشَّإلىَّأف 
"َّةَّاسـَّالفاعؿَّإلىَّمفعكلوَّبقكلوَّ:فيَّمكضعَّنصبَّ,َّكقدَّزاؿَّالتنكيفَّكالنكفَّإلضافةَّالضميرَّ,َّالَّإلضاف

َّ؛َّألن ؾَّالَّتيجرمَّالظاىرَّعمىَّالمضمرَّ,َّكالكاؼَّفيَّمكضع َّ؛َّلذىابَّالنكفَّ؛ََّّالنصبَّكجوَّالكبلـً جرٍّ
َّذىبَّمنوَّالتنكيفَّكالنكفَّإذاَّكافَّفيَّالحاؿَّ" َّمضمرو َّإذاَّسقطَّعمىَّاسـو َّىذا ,َّكأبكَّحي افََّّ(ٛ)كذلؾَّألف 

                                                 

 . 8ٕٔ/٘اُجؾش أُؾ٤و :  ٔ))

 . ٖٓاُجوشح : عٞسح  ٕ))

 . 5ٕٕٗ/٘اسرؾبف اُنشة : ٝ,  ٙٙٔ-ٗٙٔ/٣ُٔ٘ظش : اٌُزبة :  ٖ))

 . ٓٓ٘/ٔٝاُِجبة ك٢ ػِّٞ اٌُزبة : ,  ٖٕ٘/ٔ, ٝاُذس أُقٕٞ :  85ٕ/٣ُٔ٘ظش : اُجؾش أُؾ٤و :  ٗ))

 . 5ٔٗ/٣ُٖ٘ظش : ؽشػ اُشم٢ ػ٠ِ اٌُبك٤خ :  ٘))

 . 5ٕٕ٘/٣ُ٘٘ظش : اسرؾبف اُنشة :  ٙ))

 . 85ٔ/ٔاٌُزبة :  5))

 . 5ٕٕ٘/٘, ٣ُٝ٘ظش : اسرؾبف اُنشة :  9ٓخلؼ : ٓؼب٢ٗ اُوشإٓ ٬ُ 8))
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السـَّالفاعؿَّ,َّقاؿَّفيَّارتشاؼََّّيذىبَّمذىبَّسيبكيوَّفيَّكجكبَّالجٌرَّفيَّالضميرَّالمتصؿَّالكاقعَّمفعكالنَّ
َّاإل َّ"الضربَّ:َّ"َّمذىبَّسيبكيوَّكالمحققيفَّأن ويَّتجبي َّ.ََّّ(ٔ)ضافةَّكالضميرَّمجركره

َّأن وَّقدَّنقؿَّعنوَّفيَّاَّأبكَّحي افَّقكؿَّالكسائيَّفيَّالبحرَّكقدَّأكرد ماَّنصوَّ"ََّّالضربَّرتشاؼ,َّإال 
َّأكلىَّمفَّالنصبَّلماَّبيناهَّفيَّالشرحَّ":َّكقاؿَّالكسائيَّ َّالجر  َّقكؿََّّ(ٕ)كيظيرَّليَّأف  َّأف  ,َّكيبدكَّمفَّالنصٍّ

َّرَّرأيوَّمباشرةَّبعدَّالقكؿَّ.الكسائيَّقدَّسياَّعنوَّأبكَّحي افَّ,َّكذك

َّالنشأًةَّفيَّ َّآخرَّمفَّالبحرَّ:َّ"َّكقدَّيتكىـَّبعضي َّأبكَّحي افَّبمسارهَّىذاَّ,َّفقاؿَّفيَّمكضعو كقدَّالتـز
َّمماَّذكرناهَّيتحتـَّإعمالوَّ,َّكليسَّكذلؾ" َّالفاعؿَّإذاَّاعتمدَّعمىَّشيءو َّاسـى النحًكَّأف 

(ٖ)ََّّ.َّ

َّ؛َّأل َّفيوَّوَّحتىَّبعدَّتحقؽَّشركطوَّالن َّكماَّذىبَّإليوَّليسَّقاصيانَّفيَّالعربيةَّ,َّبؿَّىكَّقريبه َّيمـز
َّ,َّفيكَّقدَّاعتكرهَّشبيافَّ:َّبالعمؿَّ,َّفضبلنَّعمىَّأفَّالعمؿَّ خبلؼَّأصموَّ,َّفاسـَّالفاعؿَّالَّيعمؿَّابتداءن

عمؿَّفعموَّفيياَّ,ََّّأحدىماَّ:َّشبوَّبغيرَّجنسوَّ؛َّإذَّيشبوَّالفعؿَّالمضارعَّفيَّالعمؿَّفيَّاألسماًءَّ,َّفيعمؿ
عمؿَّيبقىَّفيوَّأضعؼَّمفَّعمؿَّالفعؿَّ.َّكثانييماَّ:َّشبوَّبجنسوَّكىكَّىذاَّالشبوَّفالَّلمشبوَّىذاَّ,َّكزيادةَّعمى

َّ.َّفكافَّ َّأفَّتقعَّمعمكلةَّكليستَّعاممةن َّإذَّاألصؿَّفييا َّأفَّتيضاؼَّكالَّتعمؿَّ, االسـَّ,َّكاألسماءَّأصميا
َّإلحاقوَّبجنسوَّأكلىَّمفَّإلحاقوَّبغيرَّجنسوَّ. َّإلحاؽَّاسـَّالفاعؿَّباألسماءَّأكلىَّمفَّإلحاقوَّباألفعاؿَّ؛َّألف 

َّــل عــدم اإلضـــــــــؿار األصـــ-4

 :لىكبلـَّأبيَّحي افَّعمىَّكجكهَّإعرابَّ)ذلؾَّالكتاب(َّفيَّقكلوَّتعاَّفيظيرتَّالقاعدةَّالتكجيييةَّىذهَّ 
 ََتاُب ََل رَْيَب ِفيِو ُىًدى ِلْلُمتَِّقينَ كِ ِلَك الذ

(ٗ)ََّّ

(مف اإلعراب في قكلو : )ذًلؾى ال (٘)قد ركبكا كجكىان َّفذكرَّأن يـ : يجكز أف يككف )ذلؾ( فقالكا  ًكتىابي
لمبتدأ محذكؼ تقديره ىك ذلؾ الكتاب , كالكتاب صفة أك بدؿ أك عطؼ بياف , كيحتمؿ أف يككف  ان خبر 

( جممة نختاره منيا أف قكلو : )ذًلؾى المبتدأ كما بعده خبران , كفي مكضع خبر )ألـ( . كالذم  ًكتىابي

                                                 

 . 5ٕٕ٘/٘:  اسرؾبف اُنشة ٔ))

 . 5ٕٕ٘/٘اسرؾبف اُنشة :  ٕ))

 . 9ٖٔ/٘اُجؾش أُؾ٤و :  ٖ))

 . ٕاُجوشح : عٞسح  ٗ) )

, ٝاٌُؾبف :  5ٗ-5ٖ/ٔ, ٝٓؾٌَ ئػشاة اُوشإٓ :  8ٙ-5ٙ/ٔرُ٘ظش ٛزٙ اُٞعٞٙ ك٢ : ٓؼب٢ٗ اُوشإٓ ٝئػشاثٚ :  ٘))

, ٝاُِجبة ك٢ ػِّٞ  8ٔ/ٔ, ٝاُذس أُقٕٞ :  ٘ٔ/ٔ, ٝاُزج٤بٕ ُِؼٌجش١ :  ٖٓٔ/ٔ, ٝأُؾشس اُٞع٤ض :  ٖٗٔ-ٕٗٔ/ٔ

 . ٕٓٙ/ٔ: اٌُزبة 
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ى أف يسمؾ عمى غير إضمار كال افتقار , كاف أكلمستقمة مف مبتدأ كخبر ؛ ألن و متى أمكف حمؿ الكالـ 
 . (ٔ)بو اإلضمار كاالفتقار

(َّالكجوَّاألك ؿَّ:َّأفَّيككفَّذلؾَّخبرانَّلمبتدأَّمحذكؼَّتقديرهَّ :َّذكرَّأبكَّحي افَّكجكهَّإعرابَّ)ذلؾَّالكتابي
يككفَّذلؾَّ,َّكالكجوَّالثانيَّ:َّأفَّ(ذا)ىكَّذلؾَّالكتابَّ,َّكيككفَّالكتابَّمرفكعانَّعمىَّأن ويَّصفةهَّ,َّأكَّبدؿَّمفَّ

لـ(َّ,َّكالثالثَّ:َّلكتاب(َّفيَّمحؿَّرفعَّخبرَّالمبتدأَّ)امبتدأَّكالكتابَّخبرهَّ,َّكالجممةَّمفَّالمبتدأَّكالخبرَّ)ذلؾَّا
َّالكجوَّىذاََّّممةَّمستقمةَّمفَّمبتدأَّكخبرهَّ؛كىكَّالذمَّاختارهَّأبكَّحي افَّأفَّتككفَّجممةَّ)ذلؾَّالكتاب(َّج ألف 
َّاإلس َّركني َّخارج َّإلىَّشيءو َّافتقار َّكال َّإضمار َّغيرَّليسَّفيو َّعمى َّالكبلـ َّحمؿ َّأمكف َّمتى َّألن و َّ؛ ناد

َّاإلضمارَّكاالفتقارَّكافَّأكلىَّمفَّحمموَّعمىَّاإلضمارَّكاالفتقارَّ.

َّالحمؿَّعمىَّ َّ"َّعادتناَّفيَّإعرابَّالقرآفَّ,َّالَّنسمؾَّفيوَّإال  كىذاَّىكَّمنيجَّأبيَّحي افَّإذَّيقكؿَّ:َّإف 
َّاهللَّتعالىَّكشعرَّأحسفَّالكجكهَّ,َّكأبعدىاَّمفَّالتكٌمؼَّ,َّكأسكغياَّفيَّلسافَّالعربَّ.َّكلس ناَّكمفَّجعؿَّكبلـى

َّكبلـَّاهللَّامرلءَّالقيسَّ,َّكشعرَّاألعشىَّ,َّييَّ حمموَّجميعَّماَّيحتمموَّالمفظَّمفَّكجكهَّاالحتماالتَّ.َّفكماَّأف 
مفَّأفصحَّالكبلـَّ,َّفكذلؾَّينبغيَّإعرابوَّأفَّيحمؿَّعمىَّأفصحَّالكجكهَّ,َّىذاَّعمىَّأناَّإن ماَّنذكرَّكثيرانَّمماَّ

,َّفيكَّيحمؿَّالمفظَّالقرآنيَّعمىََّّ(ٕ)لبعضَّالمتأمميفَّترجيحَّشيءَّمنوَّ"ذكركهَّلينظرَّفيوَّ,َّفربماَّيظيرَّ
َّكَّأ َّالتكمؼَّكأحسنيا َّعف َّالكجكه َّحرصبعد َّكقد َّالعربَّ, َّفيَّلساف َّالكجكهََّّأسكغيا َّعمىَّذكر َّحي اف أبك

ب ماَّظيرَّلويَّترجيحَّشيءَّمنياكاالحتماالتَّجميعياَّفيَّتكجيوَّإعرابَّالقرآفَّكقراءاتوَّ؛َّليتدبرىاَّالقارئَّف ,َّمري
َّييؤخذيَّعميوَّجيموَّبياَّ.َّكال

َّ أصل  ال ُقهعل تلعًا ؾؾمنـقثرياؾمذؽ-8

َّالتكجيييةَّخبلؿَّكبلـَّأبيَّحي افَّعمىَّاآليةَّالكريمةَّ َّالقاعدة َوَمْن يَػْقُنْت ِمْنُكنَّ لِلَِّو :َّكردتَّىذه
َكرِيًما  َوَرُسوِلِو َوتَػْعَمْل َصاِلًحا نُػْؤتَِها َأْجَرَىا َمرَّتَػْيِن َوَأْعَتْدنَا َلَها ِرْزقًا

(ٖ) 
َّالجميكرَّف قرأ )يقنت( بالتذكير , حمالن عمى لفظ مف )كتعمؿ( بالتاء حمالن عمى ذكرَّأبكَّحي افَّأف 

بالتاء ,  (ٗ). كقرأ الجحدرم , كاألسكارم , كيعقكب , في ركاية : )تقنت( معناىا  ك)نيٍؤًتيىا( بنكف العظمة
.  كركاىا أبك حاتـ عف أبي جعفر كشيبة كنافع حمالن عمى معنى مف , كبيا قرأ ابف عامر في ركاية ,

                                                 

 .  9٘ٔ/٣ُٔ٘ظش : اُجؾش أُؾ٤و :  ٔ))

 . 9٘ٔ/ٔاُجؾش أُؾ٤و  : ٕ))

 . ٖٔا٧ؽضاة : عٞسح ( ٖ)

 . 8ٖٗ, ٝؽٞار اُوشاءاد :  55ٙ, ٝعبٓغ اُج٤بٕ :  5ٖ٘, ٝأُجغٞه :  ٕٓٔ:  اءاد٣ُ٘ظش : ٓخزقش ك٢ ؽٞار اُوش ٗ))
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. كقرأ السممي , كابف كثاب , كحمزة , ( ٔ)كقاؿ ابف خالكيو : ما سمعت أف  أحدان قرأىا إال  بالتاء 
. كذكر أبك البقاء أف بعضيـ قرأ : )يقنت( , حمالن عمى معنى  (ٕ)كالكسائي : بياء مف تحت في ثالثتيا

كذكر بأف  بعض النحكييف قالكا : ىذا ضعيؼ ؛ ألف  التذكير  (ٖ) عمى لفظيامف , ك)يعمؿ( بالياء حمالن 
ـٌ أصؿ ال يجعؿ تبعان لمتأنيث , كما عممكه بو قد جاء مثمو في القرآف , في قكلو :  َخاِلَصٌة لّْذُُكورِنَا َوُمَحرَّ

َعَلى َأْزواِجَنا
(ٗ()٘()ٙ). 

َّ َّىيَّ)يقنتَّ, َّالكريمة َّاألصؿَّفيَّاآلية َّفحمؿَّأك النَّالقراءة َّالجميكرَّ, َّكىيَّقراءة َّنؤتيا( تعمؿَّ,
َّالفعؿَّفيَّقكلوَّ:َّ)تعمؿ(َّحمبلنَّ َّ,َّثـَّأنثى َّلفظىَّ)مف(َّمذكره )يقنت(َّعمىَّلفظَّ)مف(َّفجاءَّبًوَّمذكرانَّ؛َّألف 

َّمؤنثَّعمى َّمعناىا َّألف  َّ؛ َّابفَّخالكيوَّمعنىَّ)مف( َّكذكر ََّّق(َّٕ)تَّ, َّ؛ َّالتاء َّفيو َّاالختيار َّأف  ألف 
َّالكممةَّإذاَّماَّنيًسقىٍتََّّ)منكف(َّ؛التأنيثَّقدَّظيرَّفيَّ أكلىَّكأحرلَّمفَّتككفَّشكًمياَّأكَّماَّقربَّمنياَّ,َّبألف 

,َّك)نؤتيا(َّبنكفَّالعظمةَّعائدَّالكبلـَّفيياَّإلىَّاهللَّتعالىَّيخبرَّعفَّنفسوَّ,َّ( ٚ)ماَّبعدىابحسبَّأفَّتينىسؽَّ
َّثناؤهَّبعدىاَّ:َّ كلـَّيقؿَّ:َّيعتدَّ,ََّّا ِرْزقًا َكرِيًماَوَأْعَتْدنَا َلهَ كىكَّاالختيارَّعندَّابفَّخالكيوَّأيضانَّلقكلوَّجؿ 

َّ.َّ(ٛ)لياَّكىكَّكاضحهَّ

َّالقير اًءَّقرأَّ)تقنت(َّك)تعمؿ(َّبالتاءَّحمبلنَّعمىَّمعنىَّ)مف(َّفجاءَّبالفعميفَّ َّبعضى كذكرَّأبكَّحي افَّأف 
َّ,َّنيؤًتيىاَّ,َّأٍجرىىىا(َّ, َّفيكَّعائدَّعمىَّالمؤنثَّ,َّفضبلنََّّمؤنثيفَّفيَّالمفظَّ,َّكسيموَّالضميرَّفيَّقكلوَّ:َّ)ًمٍنكيف 

َّالحمؿَّعمىَّالمعنىَّبتأنيثوَّ,ََّّعمى َّالخطابَّمكجوَّإلىَّمؤنثَّكىفَّنساءَّالنبيَّ.َّكذكرَّالطكسيَّأف  أف 
َّالم فظَّالتأنيثَّ,َّعنىَّالتيَّتقنتَّمفَّالنساءَّفكنىَّبمأكلىَّمفَّرد هَّإلىَّالحمؿَّعمىَّالمفظَّبالتذكيرَّ؛َّألف 

                                                 

ْٖ  ٓب صػْ ثَ ٗقٚ ٣خبُق ٓب رًشٙ أثٞ ؽ٤ بٕ هب٤ٍُظ ثؾغت  ٔ)) َٓ َٝ ٕ  أؽذاً ٣وشأ ) : " عٔؼذ اثٖ ٓغبٛذ ٣وٍٞ : ٓب ٣قؼ أ

رلن اُوشاء ػ٠ِ ا٤ُبء . هبٍ اثٖ ٓغبٛذ : ٢ٛٝ هشاءح , ٝهبٍ : " ا ٢ٕٔٓ ؽٞار اُوشاءاد : ٣َْو٘ذ( ئ٫  ثب٤ُبء " , ٓخزقش ك

 َٓ   ٕ ْ ؛ ٧ ْٖ اُ٘بط ًِِّٜ ّٕ ُلظٜب ُلع ٓزًش .... )ٝٓ رَْوُْ٘ذ( فٞاٌة ك٢ اُؼشث٤خ خطأ ك٢  ْٖ ٝئٕ ًبٕ ً٘ب٣خ ػٖ ٓإٗش ٛبٛ٘ب كا

 .  98ٔ/ٕ:  اُشٝا٣خ " , ئػشاة اُوشاءاد

, ٝاُؾغخ  5٘ٔ/ٗ, ٝاُؾغخ ك٢ ػَِ اُوشاءاد :  8ٕٕ-8ٕٔ/ٕ:  , ٝٓؼب٢ٗ اُوشاءاد ٣ٕ9ُٓ٘ظش : اُؾغخ اثٖ خب٣ُٞٚ :  ٕ))

, ٝاُز٤غ٤ش ك٢ اُوشاءاد اُغجغ :  5ٙٗ/ٕ, ٝؽشػ اُٜذا٣خ :  5ٙ٘, ٝؽغخ اُوشاءاد :  5ٖ٘, ٝأُجغٞه :  5ٗٗ/ُِ٘وشاء : 

وتلخٌص العبارات بلطٌف اإلشارات فً القراءات السبع : أبو علً ,  ٘ٗٗ:  , ٝاُزجقشح 55ٙ, ٝعبٓغ اُج٤بٕ :  8ٔٗ
, ٝاُجذٝس  8ٖٗ/ٕ, ٝاُ٘ؾش ك٢ اُوشاءاد اُؼؾش :  8ٖٔ:  خلف بن عبد هللا بن بلمة , تح : سبٌع حمزة حاكمًالحسن بن 

, رؼ : أؽٔذ ٓؾٔٞد ػجذ  اُ٘ٞس١ ثٖ ٓؾٔذ اُغلبهغ٢ ك٢ اُوشاءاد اُغجغ : اُؾ٤خ ػ٢ِ, ٝؿ٤ش اُ٘لغ  ٕٔٓ/ٕاُضاٛشح : 

 . 5ٙٗ:  اُغ٤ٔغ

 . 8ٕٕ/٣ُٗ٘ظش : ٓؼب٢ٗ اُوشإٓ ٝئػشاثٚ :  ٖ))

 . 9ٖٔا٧ٗؼبّ : عٞسح ( ٗ)

 . ٙ٘ٓٔ/ٕ:  ( ٣ُ٘ظش : اُزج٤بٕ٘)

, ٝسٝػ أُؼب٢ٗ :  ٓٗ٘/٘ٔ, ٝاُِجبة ك٢ ػِّٞ اٌُزبة :  5ٔٔ/9, ٝاُذس أُقٕٞ :  ٕٕٔ/٣5ُ٘ظش : اُجؾش أُؾ٤و :  ٙ))

ٕٕ/ٖ . 

 . 99ٔ/٣ُٕ٘ظش : ئػشاة اُوشاءاد :  5))

 . 99ٔ/٣ُٕ٘ظش : ئػشاة اُوشاءاد :  8))
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َّمنكف :َّ َّظيرتَّفيَّقكلو َّالتأنيثَّقد َّعبلمة َّابفَّخالكيَّ(ٔ)كألف  َّكخرجو ,َّ,َّ َّفيَّالركاية َّخطأ َّعمىَّأن وي و
َّفيَّالعربية َّالعرًبَّ,َّكقاؿَّالطكسيَّ:َّ"َّتقنتَّبالتاءَّحمبلنَّ(  ٕ)صكابه ,َّفالحمؿَّعمىَّالمعنىَّكثيرَّفيَّكبلـً

َّ,َّكالَّييقرأَّبًوَّ"اعمىَّالمعنىَّ,َّكذلؾَّجائزَّفيَّ ,َّكلكفَّالقراءةَّثابتةَّفيََّّ(ٖ)لعربيةَّ,َّغيرَّأن ويَّليسَّبمعركؼو
َّلتفاسيرَّكغيرىاَّ,َّفيكَّجائزَّفيَّالعربيةَّ,َّكَّمقركءَّبًوَّ.َّكتبَّالقراءاتَّالقرآنيةَّكا

َّبعضيـَّقرأىاَّبالياءَّفيَّجميعياَّ)يقنتَّ,َّيعمؿَّ,َّيؤتيا(َّحمبلنَّفيَّجميعياَّعمىَّلفظَّ َّأيضانَّأف  كذكرى
َّالتذكيرَّأصؿَّفيَّالمغةَّ,َّكافَّحمؿَّ َّالحمؿَّعمىَّالمفظَّىكَّاألصؿَّفيَّالحمؿَّ,َّأكَّأف  )مف(َّالمذكرَّ؛َّكألف 

ََّّمفَّالحمؿَّعمىَّالمعنىَّكىكَّالفرعَّ.َّكلىالقراءةَّعميوَّأ

َّأباَّالبقاءَّأكردكَّ َّبعضيـَّقرأَّ)َّتقنتَّكيعمؿ(َّبالحمؿَّعمىََّّذكرَّأيضانَّأف  )مف(َّفيَّاألك ؿَّ,ََّّلفظأف 
َّعمىََّّؤنثانَّفجاءَّبًوَّم َّبعضَّالنحكييفََّّذكرانَّفيَّيعمؿَّفجاءَّبالفعؿَّمَّمعناىا,َّثـَّحمؿى ,َّكذكرَّأبكَّالبقاءَّأف 

َّا َّألف  َّ؛ َّالحمؿَّىذا َّضعفكا َّما َّكذكرَّأف  َّلفرعوَّ, َّفبلَّيجعؿَّاألصؿَّتبعان َّلمتأنيثَّ, َّسٌكغولتذكيرَّأصؿه
َّقدَّجاءَّمثموَّفيَّالقرآفَّالكريـَّ ـٌ َعَلى َأْزواِجَنانحكَّقكلوَّتعالىَّ:َّ,َّالنحكيكفى َخاِلَصٌة لّْذُُكورِنَا َوُمَحرَّ

,َّإذَّ( ٗ)
ةه(َّ,َّثـَّحمؿَّعمىَّالمفظَّفذ اًلصى ـه(َّ,َّكعمىَّإذَّحمؿَّفيياَّأكالنَّعمىَّالمعنىَّفأنثَّ)خى ر  ميحى كرَّفيَّقكلوَّ:َّ)كى

َّكافَّ َّكقد َّلمفرعَّ, َّفبلَّييجعؿَّاألصؿَّتبعان َّالتأنيثَّكىكَّالفرعَّعمىَّالتذكيرَّكىكَّاألصؿَّ, َّيككفَّقد ـ ىذا
التذكيرَّىكَّاألصؿَّفيَّالمغةَّ؛َّألن وَّالَّيحتاجَّإلىَّعبلمةَّلنفرقوَّعفَّالمؤنثَّ,َّإذَّالمؤنثَّىكَّمفَّيحتاجَّ

َّالميعىَّ َّ,َّفغيرَّالميعم ـَّأكلىَّبأفَّيككفَّأصبلنَّلغيرهَّإلىَّالعبلمةَّ,َّكمعمكـَّأف  َّفرعهَّفيَّالمغةَّعمىَّغيرَّالميعىم ـً م ـى
َّالع َّكألف  َّ؛ ,َّ َّإلىَّاإليجازَّ, َّتميؿَّبطبعيا َّالزجاجَّىكَّربية َّذكره َّما َّكيىبدكَّأف  .َّ َّأصبلن كافَّغيرَّالميعم ـ

َّأف َّبالتاءَّقيبحى يىٍعمىؿ(َّ؛َّألن وَّقدَّحمؿَّعمىََّّاألقربَّإلىَّتفسيرَّالقراءةَّىذهَّبقكلوَّ:َّ"َّكمٍفَّقرأَّاألك ؿى يقرأَّ)كى
َّعمىَّالمفظَّ" َّ,َّفيقبحَّالحمؿي ؿَّالكبلـََّّ(٘)المعنىَّ,َّكأكضحَّالمكصكؿَّبأن وَّمؤنثه ,َّأمَّ:َّإن وَّقدَّحمؿَّفيَّأك 

َّالمكصكؿَّقدَّاتضحَّأن وَّمؤنثَّ,َّكٍَّّذىَّعمىَّمعنىَّ)مف(َّفأنثَّ,َّفيقبحَّبعدىاَّأفَّيحمؿَّعمىَّلفظياَّفييَّ رَّ؛َّألف 
َّ؟َّ.َّفكيؼَّيحمؿَّبعدهَّعمى ًمـَّمسبقانَّبأن وَّمؤنثه َّالتذكيرَّ,َّكقدَّعي

األصؿَّكالفرعَّكافَّالقياسَّالنحكمَّ,َّفالذمَّيكثرَّكيطردَّفيَّالشيًءَّيككفَّأصبلَّفيوَّ,َّكماَّكبحسبافَّ
يككفَّفرعوَّ,َّفاألصؿَّفيَّالعمؿَّلؤلفعاؿَّ,َّكلكفَّف,َّأكَّأقؿَّمفَّغيرهََّّلـَّيطردَّفيوَّفيخرجَّعنوَّبككنوَّقميبلنَّ
فييَّفرعهَّعمىََّّؿَّفرعَّفيياَّعمىَّاألفعاؿَّ,َّكثمةَّأسماءَّكجدتَّعاممةَّ,ثمةَّأحرؼَّكجدتَّعاممةَّ,َّفالعم

فَّعممتَّعمؿَّالحرؼَّ,َّفاسـَّالفاعؿَّ,َّكىيَّفرعهَّعمىَّالحركؼَّفيوَّإًََّّفَّعممتَّعمميااألفعاؿَّفيَّالعمؿَّإ
                                                 

 . 5ٖٖ/8:  ش : اُزج٤ب٣ُٕ٘ظ ٔ))

 . 98ٔ/٣ُٕ٘ظش : ئػشاة اُوشاءاد :  ٕ))

 . 5ٖٖ/8اُزج٤بٕ ُِطٞع٢ :  ٖ))

 . 9ٖٔا٧ٗؼبّ : عٞسح ( ٗ)

 . 8ٕٕ/ٗٓؼب٢ٗ اُوشإٓ ٝئػشاثٚ :  ٘))



 القياس النحىي :األصل والفرع   ........................................  ........... ثانيالفصل ال

 

 
ٔٓ٘ 

فرعهَّعمىَّاألفعاًؿَّفيَّالعمًؿَّ؛َّألن وَّيضارعَّالفعؿَّالمضارعَّ,َّكماَّالنافيةَّكجدتَّعاممةَّفيَّلغةَّالحجازَّ,َّ
َّ.ََّّككنياَّغيرَّمختصةَّ؛َّألن ياَّأشبيتَّليسَّمفَّكجكهَّفعممتَّعممياَّ,َّكىمُّـَّجرامفَّرغـَّعمىَّال

َّجيوز إجراء اؾشيء جمرى اؾشيء إذا ذابفه ؿن وجفني-6

َّأىؿَّالحجازَّ َّالنافيةَّعمؿَّليسَّفيَّلغة َّعمؿَّما َّعمييا َّمثاالن َّكنأخذ فَػَلمَّا :َّنحكَّقكلوَّتعالىَّ,
ُهنَّ ِسكّْيًنا َوقَاَلِت اْخُرْج َعَلْيِهنَّ فَػَلمَّا تَ ْعَتَدْت َلُهنَّ ُمتََّكًأ َوآِهنَّ َوأَ َسِمَعْت ِبَمْكرِِىنَّ َأْرَسَلْت ِإلَيْ  ْت ُكلَّ َواِحَدٍة ِمنػْ

رََأيْػَنُو َأْكبَػْرنَُو َوَقطَّْعَن َأْيِديَػُهنَّ َوقُػْلَن َحاَش ِللَِّو َما َىَذا َبَشًرا ِإْف َىَذا ِإَلَّ َمَلٌك َكرِيمٌ 
(ٔ)

 

ََّّذكرَّأبك مَّا ُىنَّ أُمََّهاتِِهْم ِإْف أُمََّهاتُػُهمْ )بشران( انتصب عمى لغة الحجاز , كلذا جاء حي افَّأف 
(ٕ)  ,

َفَما ِمْنُكْم ِمْن َأَحٍد َعْنُو َحاِجزِينَ ك
. كقاؿ ( ٗ)كلغة تميـ الرفع . قاؿ ابف عطية : " كلـ يقرأ بو ", (ٖ)

(الزمخشرم : " كمف قرأ عمى سميقتو مف بني  تميـ قرأ ) بشره
.  (ٙ)بالرفع  , كىي قراءة ابف مسعكد " (٘)

, قاؿ صاحب المكامح : فيحتمؿ أف يككف  (ٚ). كقرأ الحسف كأبك الحكيرث الحنفي : ما ىذا )بشرل( (ٙ)"
يككف معناه بمبيع أك بمشرل أم : ليس ىذا مما يشترل كيباع . كيجكز أف يككف ليس بثمف كأن و 

يء مف ىذه األشياء , فالشراء ىك مصدر أقيـ مقاـ المفعكؿ قاؿ : ىك أرفع مف أف يجرم عميو ش
يصمح أف يككف  أف يككف عبدان بشرل , إٍف ىذا. لما استعظمف حسف صكرتو قمف ىذا ما يصمح  (ٛ)بو

. كقاؿ الزمخشرم : "  (ٜ)ممكان كريمان . كذكر الزمخشرم أم : بعبد مممكؾ لئيـ , إٍف ىذا إال ممؾ كريـ
عماؿ ما عمؿ ليس  ن ما قاؿ : القدمى ؛ ألف   (ٓٔ)ىي المغة القدمى الحجازية , كبيا كرد القرآف "كا  . كا 

الكثير في لغة الحجاز إن ما ىك جر الخبر بالباء , فتقكؿ : ما زيد بقائـ , كعميو أكثر ما جاء في 
ى نصب القرآف . كأما نصب الخبر فمف لغة الحجاز القديمة , حتى أٌف النحكييف لـ يجدكا شاىدان عم

 الخبر في أشعار الحجازييف غير قكؿ الشاعر :

                                                 

 . ٣ٖٔٞعق : عٞسح  ٔ))

 . ٕأُغبدُخ : عٞسح  ٕ))

 . 5ٗاُؾبهخ : عٞسح  ٖ))

 . 8ٕ/٘أُؾشس اُٞع٤ض :  ٗ))

 . 9ٕٔ/ٗ, ٝصاد أُغ٤ش :  8ٓٔ/ٖ, ٝٓؼب٢ٗ اُوشإٓ ٝئػشاثٚ ُِضعبط :  ٕٗ/٣ُٕ٘ظش : ٓؼب٢ٗ اُوشإٓ ُِلشاء :  ٘))

 . 8ٕٓ/٣ُٖ٘ظش : اٌُؾبف :  ٙ))

 8ٙ:  اءاد, ٝٓخزقش ك٢ ؽٞار اُوش 5ٓٔ/ٖ, ٝٓؼب٢ٗ اُوشإٓ ٝئػشاثٚ ُِضعبط :  ٗٗ/٣ُٕ٘ظش : ٓؼب٢ٗ اُوشإٓ ُِلشاء :  5))

 . 9ٕٔ/ٗ, ٝصاد أُغ٤ش :  ٕٖٗ/ٔ, ٝأُؾزغت :  8ٙ

 ُْ أػضش ػ٤ِٚ ك٢ أُلبر٤ؼ ُؼِٚ  رًشٙ ك٢ ًزبثٚ اُِٞآؼ . 8))

 . 8ٕٔ-8ٕٓ/٣ُٖ٘ظش : اٌُؾبف :  9))

, ٝٓلبر٤ؼ اُـ٤ت :  8ٕٓ/ٖ, ٝاٌُؾبف :  8ٓٔ/ٖٛزا اُوٍٞ ك٢ اُؾو٤وخ ُِضعبط ٣ُ٘ظش : ٓؼب٢ٗ اُوشإٓ ٝئػشاثٚ :  ٓٔ))

ٔ8/ٖٕٔ . 
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اىى دى الى كٍ أى  ـي ىي  امى كى  كرً دي ك الص  قي نً حى             ـي اىي بى أى  ػػػػػػػػكفى في نٍّ كى تى ا مي ىى ػػػػػػػاؤي نى بٍ أى           
(ٔ) 

ة , فمما , كالفر اء سامع لغة حافظ ثق (ٕ)كقاؿ الفراء : " ال يكاد أىؿ الحجاز , ينطقكف إال بالباء "
رآف جاء فالق فمما غمب عمى أىؿ الحجاز النطؽ بالباء قاؿ الزمخشرم : المغة القدمى الحجازية,

 . (ٖ)بالمغتيف القدمى كغيرىا

َّ َّفنيًصبى َّالجميكرَّ,َّكقدَّجاءىتَّعمىَّلغةَّأىؿَّالحجازَّ, َّ(بشرانَّ)القراءةَّاألصؿَّ)بشران(َّكىيَّقراءة
َّأىَّعمىَّأن وَّخبرهَّ ؿَّالحجازَّيجركنياَّمجرلَّليسَّفيَّالعمؿَّ؛َّلمشابيتياَّلػ)ما(َّالعاممةَّعمؿَّليسَّ؛َّألف 

,َّكتنفيَّماَّيككفَّفيَّالحاؿَّ,َّكىاَّفيَّمعنىَّ)ليس(َّ,َّتقعَّمبتدأةَّؿَّالمبردَّ:َّ"َّكذلؾَّألن يـَّرأ,َّيقاَّ(ٗ)إياىا
َّعميوَّ,َّكلـَّيكفَّبيفَّنفيييماَّفصؿَّالبتةَّ كماَّلـَّيقعَّ.َّفمماَّخمصتَّفيَّمعنىَّ)ليس(َّ,َّكدل تَّعمىَّماَّتدؿُّ

َّكؿَُّّ َّصارت َّ"َّحتى َّمجراىا َّأجركىا َّاأليخرل َّعف َّتيغني َّأال ََّّ(٘)كاحدةو َّفييا َّكالقياس َّلعدـَّ, َّ؛ َّتعمؿ
َّتميياَّاألسماءََّّ(ٙ)اختصاصيا ,َّكلػ)ما(َّشبيافَّأحدىماَّ:َّشبوَّعاـَّبالحركؼَّغيرَّالمختصةَّ,َّفيَّككنيا

يعممكىاَّ,ََّّتميـَّراعكاَّفيياَّالشبوَّالعاـَّ,َّفمـَّككاألفعاؿَّعمىَّالسكاءَّ,َّكثانييماَّ:َّشبوَّخاصَّبػ)ليس(َّ,َّكبن
,َّيقكؿََّّمفَّكجكهَّ.َّكىيَّتشبوَّليسَّ(ٚ)عممكىاَّعمؿَّ)ليس(َّبشركطجازيكفَّراعكاَّفيياَّالشبوَّالخاصَّفأكالح

العكبرمَّ:َّ"َّالشبوَّمفَّكجييفَّيكفيَّفيَّإلحاؽَّالميش بوَّبالميش بوَّبًوَّ,َّفكيؼَّإذاَّزادَّعمييماَّ"
,َّفالشيءََّّ(ٛ)

قكمََّّ(َّبأكثرَّمفَّشيئيفَّكىذاَّدليؿليس)شبيتَّأَّ(ما)يكفيوَّأفَّيشبوَّاآلخرَّبشيئيفَّحتىَّييحمؿَّعميوَّ,َّك
َّ َّعمى َّكدخكليا ,َّ َّالحاؿ َّكنفي ,َّ َّالنفي :َّ َّفي َّتشبييا َّفيي ,َّ َّالعمًؿ َّليسَّفي َّعمى َّحمميا الجممةَّلمف

َّ,َّكدخكؿَّالباءَّعمىَّخبرىاَّ.َّاألسمية

َّشركطانَّلعمؿَّ)ما(َّعمؿَّ)ليس(َّكىيَّ:َّ يتقد ـَّخبرىاَّعمىَّاسمياَّماَّلـَّيكفََّّأال َّكقدَّاشترطَّالنحكيكفى
(َّتقترفَّبػ)أف(َّالزائدةَّ,َّكأفَّكأال َّانَّ,َّأكَّمجركرانَّ,َّظرف ,َّكزادَّبعضيـَّأفَّالََّّ(ٜ)الَّينتقضَّنفيَّخبرىاَّبػ)إال 

                                                 

ٍَ ٓؼ٤ٖ ٣ُ٘ظش : اسرؾبف اُنشة :  ٔ)) ح : أثٞ ؽ٤ بٕ ا٧ٗذُغ٢ , , ٝرزًشح اُ٘ؾب 95ٔٔ/ٖاُج٤ذ ٖٓ اٌُبَٓ ث٬ ٗغجخ ئ٠ُ هبئ

فً شرح شواهد شروح األلفٌة , ٝأُوبفذ اُ٘ؾ٣ٞخ  ٕٖٓ/ٔٝؽشػ اثٖ ػو٤َ :  , ٙٙٗ:  رؼ : د. ػل٤ق ػجذ اُشؽٖٔ
, رؼ : د. ػ٢ِ ٓؾٔذ كبخش , ٝد. أؽٔذ  المشهور بـ)شرح الشواهد الكبرى( : بدر الدٌن محمود بن أحمد بن موسى العٌنً

 . ٖٕٔ-ٕٕٔ/ٖ, ٝا٧ؽجبٙ ٝاُ٘ظبئش :  ٖٙٙ/ٕ: ٓؾٔذ رٞك٤ن , ٝد. ػجذ اُؼض٣ض ٓؾٔذ كبخش 

 . ٕٗ/ٕٓؼب٢ٗ اُوشإٓ ُِلشاء :  ٕ))

 . 9ٔ-9ٓ/ٔٔ, ٝاُِجبة ك٢ ػِّٞ اٌُزبة :  89ٗ-88ٗ/ٙ, ٝاُذس أُقٕٞ :  ٖ٘ٓ-ٖٗٓ/٘اُجؾش أُؾ٤و :  ٣ُ٘ظش : ٖ))

 . 95ٔٔ/ٖ, ٝاسرؾبف اُنشة :  9ٔ٘/ٔ:  , ٝؽشػ عَٔ اُضعبع٢ 88ٔ/ٗ, ٝأُوزنت :  9٘/٣ُٔ٘ظش : اٌُزبة :  ٗ))

 .88ٔ/ٗأُوزنت :  ٘))

 . 9ٔ٘/ٔ:  , ٝؽشػ عَٔ اُضعبع٢ 5٘/٣ُٔ٘ظش : اٌُزبة :  ٙ))

  . 9ٔ٘/ٔ:  ٘ظش : ؽشػ عَٔ اُضعبع٣٢ُ  5))

-ٕٖٗ:  ٤ٖ : أثٞ اُجوبء اُؼٌجش١ , رؼ : ػجذ اُشؽٖٔ ثٖ ع٤ِٔبٕ اُؼض٤ٔ٤ٖاُزج٤٤ٖ ػٖ ٓزاٛت اُ٘ؾ٤٣ٖٞ اُجقش٤٣ٖ ٝاٌُٞك٤ 8))

ٖٕٗ-ٖٕ٘ . 

,  ٕٓٓٔ-95ٔٔ/ٖ, ٝاسرؾبف اُنشة :  9ٕ٘/ٔ:  ضعبع٢, ٝؽشػ عَٔ اُ 9ٓٔ-89ٔ/٣ُٗ٘ظش : أُوزنت :  9))

 . ٖٗٓ-ٖٖٓ/ٔ, ٝؽشػ ثٖ ػو٤َ : 5ٕٖ-ٖٕٖٝاُغ٠٘ اُذا٢ٗ : 
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َّ َّعمىَّاسميا َّيتقد ـَّمعمكؿَّخبرىا َّ,ََّّكأال َّكىكَّغيرَّظرؼَّكالَّجارَّكمجركرَّ,َّ, ييبدؿَّمفََّّكأال َّتتكررَّما
فَّا َّفيَّلغةَّتميـَّغيرَّعاممةَّ.َّكىيَّكََّّ,َّكبخبلؼَّىذهَّالشركطَّتيمؿَّكالَّتعمؿَّمثمماَّتككفَّ(ٔ)خبرىاَّمكجب

َّأن ياَّأكانتَّعاممةَّعمؿَّليسَّبالشركطَّالتيَّاست َّ,َّإال  َّليسَّنبطياَّالنحكيكفى ضعؼَّمنياَّفيَّالعمؿَّ؛َّألف 
فعؿَّكىيَّحرؼَّ,َّكالفعؿَّأقكلَّمفَّالحرؼَّفيَّالعمؿَّ,َّكألن ياَّالَّتعمؿَّباألصالةَّ,َّبؿَّتعمؿَّبالحمؿَّعمىَّ

َّغيرىاَّ.َََّّّ

َّع َّالحجازية عماؿَّ)ما( َّىكَّعمؿَّليسَّعندَّكا  َّكتنصبَّالخبرَّمثمما َّبأفَّترفعَّاالسـ ,َّ مؿَّ)ليس(
َّ,َّكعندَّالككفييفَّالخبرَّمنصكبَّبحذؼَّالخافض َّقائمانَّ,َّىكََّّقكلناَّ:َّ,َّفاألصؿَّفيَّ(ٕ)البصرييفى :َّماَّزيده

َّالخبرَّ َّفميسَّالنصبَّفي َّانتصبَّالمخفكضَّ, ,َّ َّحرؼَّالجرٍّ ًذؼى َّحي َّفمما َّعمىَّمذىبيـ ,َّ َّبقائـو َّزيده ما
َّالنصبَّبػ)ما(َّ,َّبؿَّب َّىذاَّالكجوَّفيَّتخريجَّالنصبَّفيَّخبرَّماَّالحجازيةَّ,َّبأف  حذؼَّالخافضَّ.َّكقدَّريد 

َّحرؼَّالجرَّىناَّليسَّبأصؿَّ,َّبؿَّىكَّزائدَّلمتككيدَّ,َّكماَّكافَّىذاَّسبيموَّ,َّالَّييجعؿَّ فيوَّقبؿَّالجرَّ؛َّألف 
َّعدـَّ,َّكالعدـَّالَّيصمحَّ َّالحذؼى َّانتصبَّمجركرهَّ,َّكألف  ًذؼى ,َّكمذىبََّّ(ٖ)لمعمؿَّأصبلنَّ,َّحتىَّيقاؿَّ:َّلماَّحي

َّفيَّخبرَّماَّ َّاألصؿى كمذىبَّالككفييفَّىذاَّبعيدهَّبعضَّالشيءَّ,َّكفيوَّتكمُّؼَّفيَّالتأكيؿَّ,َّفيـَّيفترضكفَّأف 
َّ,َّثـَّيحذفكنىوَّ,َّكينصبكفَّمعمكلوَّلحذفوَّ,َّىذاَّأبعدَّمفَّنصبَّالخبرَّب بقياسياََّّ(ماػ)أفَّيككفَّبحرؼَّالجرٍّ

ذمَّأدلَّبيـَّإلىَّالقكؿَّبنصبَّالخبرَّبحذؼَّكاللقياسَّبابَّكاسعَّفيَّالعربيةَّ,َّعمىَّليسَّفيَّالعمؿَّ,َّكا
َّعمىَّاالسـَّكالفعؿا َّ,َّكماَّالَّيختصَّالَّيجكزَّلويَّالعمؿَّ.َّلخافضَّ,َّىكَّعدـَّاختصاصَّماَّ؛َّفييَّتدخؿي

َّالقدمىَّألىؿَّالحجازَّ َّعمؿَّليسَّىيَّالمغة عماليا َّكا  ,َّ ماََّّمَّا ُىنَّ أُمََّهاتِِهمْ نحكَّقكلوَّتعالىَّ:
َفَما ِمْنُكْم ِمْن َأَحٍد َعْنُو خبرىاَّالمنصكبَّ,َّكقكلوَّتعالىَّ:ََّّ(يىاتَّأم َّ)اسمياَّ,َّكَّ(ىـ)عاممةَّعمؿَّليسَّ,َّك

بمحذكؼَّفيَّمحؿَّنصبََّّاف,َّفػ)ما(َّ:َّنافيةَّعاممةَّعمؿَّليسَّ,َّك)منكـ(َّ:َّجارَّكمجركرَّمتعمٍّقََّحاِجزِينَ 
َّالمرفكعَّ,َّ َّالحجازية َّما َّاسـ :َّ ) َّك)أحدو َّمبنيَّعمىَّالسككفَّ, َّحرؼَّجرَّزائد :َّ َّك)مف( ,َّ حاؿَّمفَّأحد

بلمةَّرفعوَّالضمةَّالمقدرةَّمنعَّمفَّظيكرىاَّاشتغاؿَّالمحؿَّبحركةَّحرؼَّالجرَّالزائدَّ,َّك)عنو(َّ:َّجارَّكع
(َّ:َّخبرىاَّالمنصكبَّكعبلمةَّنصبوَّالياءَّ,َّكىذهَّكمُّياَّقدََّّافقكمجركرَّمتعمٍَّّ باسـَّالفاعؿَّحاجزَّ,َّك)حاجزيفى

َّبالباء َّخبرَّما َّاألكثرَّفيَّلغتيـَّجرُّ َّجاءَّفيََّّجاءتَّعمىَّلغةَّالحجازَّالقديمةَّ؛َّألف  ,َّكعميوَّأكثرَّما
َّالنحكييفَّلـَّيجدكاَّشكاىدَّعمىَّنصبَّخبرىاَّفيَّأشع َّارَّأىؿَّالحجازَّغيرَّبيتَّالشاىدكتابَّاهللَّ,َّحتىَّأف 

اَّ"َّفماَّىناَّعاممةَّعمؿَّليسَّ,َّكىـَّاسمياَّالمرفكعَّ,َّأكالدىىََّّـيَّ,َّكالشاىدَّفيوَّىكَّقكلوَّ:َّ"َّماَّىيَّآنفانَّرَّكَّذكمال
َّكأكالدَّخبرىاَّالمنصكبَّ.ََََََّّّّّّ
                                                 

 . 5ٖٓ-ٖ٘ٓ/ٔ, ٝؽشػ اثٖ ػو٤َ :  9ٕٖ-8ٕٖ, ٝاُغ٠٘ اُذا٢ٗ :  ٕٔٓٔ-ٕٓٓٔ/٣ُٖ٘ظش : اسرؾبف اُنشة :  ٔ))

 . ٕٖٗاُزج٤٤ٖ :  ٕ))

 . ٣ُٖٕ٘٘ظش : اُزج٤٤ٖ :  ٖ))
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َّبػ)ليس(كالقرا َّالمشبية َّ)ما( َّبرفعَّاالسميفَّبعد ,َّ َّتميـ َّجاءىتَّعمىَّلغة ) َّ)بشره َّالثانية َّكقدََّّ(ٔ)ءة ,
َّقراءةَّالرفعَّأقكلَّالكجييفَّفيَّالمغةَّالعربيةَّ(ٕ)حكىَّالفر اءَّأن ياَّلغةَّنجد ,َّكقدَّرد هَّ( ٖ),َّكقدَّزعـَّالفر اءَّأف 

َّأقكلَّالمغاتَّىيَّلغةَّالقرآفَّالكريـ ,َّكالرسكؿَّ,َّكلغةَّتميـَّالَّتجكزَّالقراءةَّبياَّىناََّّالزجاجَّبأن وَّغمطَّ؛َّألف 
َّ :َّ َّتعالى َّقكلو َّفي َّاإلجماع َّكالدليؿ ,َّ َّصحيحة َّبركاية َّمَّا ُىنَّ أُمََّهاتِِهمْ إال  ,َّ َّىيف  َّما َّأحده َّيقرأ كلـ

أيم يىاتييـ
(ٗ)ََّّ,َّ َّمعمر َّكأبك ,َّ َّكالمفضؿ ,َّ َّعاصـ َّقراءة َّألن يا َّ؛ َّصحيحة َّغير َّىذه َّالزجاج َّكدعكل ,
َّ.َّ(٘)كالسممي

ًرجتَّعمىَّكجييفالقراءكَّ َّكخي َّ)بشرم( َّالثالثة َّبميٍشتىرىلَّ,ََّّة َّىذا َّما َّمعناىا َّعمىَّتأكيؿ :َّ َّأحدىما :
َّاألميرَّرٍَّضىَّػ)فكضعَّالمصدرَّمكضعَّالمفعكؿَّبًوَّك َّ,َّكقدَّكًضعىََّّ(بى ,َّأكَّعمىَّتأكيؿَّمعناهَّماَّىذاَّبمباعو

َّالمعنىَّمختمؼَّ.َّكاآلخرَّ:َّأف َّأف  تككفَّالباءَّفيوَّغيرَّزائدةََّّالمصدرَّمكضعَّالمفعكؿَّبًوَّكاألك ؿَّ,َّإال 
َّبألؼَّدرىـَّ,َّأمَّماَّىذاَّبثمفَّ,َّفيككفَّالشرلَّمراد بًوَّالمفعكؿََّّانَّمتعمٍّقةَّبمحذكؼَّ,َّكالتيَّفيَّ,َّىذاَّالعبدي

َّ.َّ(ٙ)بًوَّ,َّأىمَّ:َّالثمفَّالمشترلَّبوًَّ

َّى,َّفضبلنَّعمَّ(ٚ)"َّالقراءةَّالمعتبرةَّىيَّالقراءةَّاألكلىَّ؛َّلمكافقتياَّالمصحؼَّ,َّكلميقابمةَّالبشرَّلمممؾ"ك
ماؿَّماَّإعبأن ياَّاألصؿَّفيَّالقراءةَّ,َّكىيَّالمثبتةَّفيَّالمصحؼَّالشريؼَّ,َّكاألكثرَّفيَّالمغةَّالعربيةَّ,ََّّىعم

َّعمؿَّليسَّعندَّتحقؽَّشركطياَّ.

                                                 

جبط أؽٔذ ثٖ ٣ؾ٠٤ ثٖ صؼِت , رؼ : ػجذ , ٝٓغبُظ صؼِت : أثٞ اُؼ 88ٔ/ٗ, ٝأُوزنت :  9٘/ٔزبة : ٣ُ٘ظش : اٌُ ٔ))

 . 95ٔٔ/ٖ, اسرؾبف اُنشة :  9ٔ٘/ٔ:  , ٝؽشػ عَٔ اُضعبع٢ 9٘٘/ٕ,ٕٔ: ماُغ٬ّ ٓؾٔذ ٛبسٕٝ 

 . 95ٔٔ/ٖ, ٝاسرؾبف اُنشة :  ٕٗ/٣ُٕ٘ظش : ٓؼب٢ٗ اُوشإٓ :  ٕ))

 . ٕٗ/ٕ:  ٣ُ٘ظش : ٓؼب٢ٗ اُوشإٓ ٖ))

 . 8ٓٔ/ٖ:  ظش : ٓؼب٢ٗ اُوشإٓ ٝئػشاث٣ُٚ٘ ٗ))

 . 5ٕٗ, ٝعبٓغ اُج٤بٕ :  8ٕٙ, ٝاُغجؼخ ك٢ اُوشاءاد :  ٗ٘ٔ: ؽٞار اُوشاءاد ٣ُ٘ظش : ٓخزقش ك٢  ٘))

 . ٖٗٔ-ٕٗٔ/٣ُٔ٘ظش : أُؾزغت :  ٙ))

 . ٕٖٔ/8ٔٓلبر٤ؼ اُـ٤ت :  5))
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 شانصًا : قىاػد ُأخري : 
َّأيَّ َّتكجييية َّالقياسَّالنحكمَّكأكىناؾَّقكاعد َّتخصُّ َّحي َّخرلَّكثيرة َّأبك َّنص  َّما َّفيَّذكرَّمنيا افَّعميو

  :تفسيرَّالبحرَّالمحيطَّ

 حـــــــــــــــــــــذف إؾَّا بــــــــــــــــــــــدؾقل ال-1
كردتَّالقاعدةَّالتكجيييةَّىذهَّفيَّماَّاعترضَّفيوَّأبكَّحي افَّعمىَّكبلـَّابفَّعطيةَّعمىَّإجازتوَّحذؼَّ

َوَيِحلُّ َعَلْيِو َعَذاٌب  َفَسْوَؼ تَػْعَلُموَف َمْن يَْأتِيِو َعَذاٌب ُيْخزِيوِ  المفعكؿَّالثانيَّلػ)عمـ(َّاليقينيةَّفيَّقكلوَّتعالىَّ:
ُمِقيمٌ 

(ٔ)
 

( مكصكلة , كتعدل )تعممكف( إلى كاحد ف)تعممكف( , ك)مػمف يأتيو( مفعكؿ ب" )قاؿَّأبكَّحي افَّ:َّ
كجائز أف تككف التعدية إلى " :  استعماالن ليا استعماؿ عرؼ في التعدية إلى كاحد . كقاؿ ابف عطية

ألٌف أصمو خبر مبتدأ , كال  ؛ال يجكز حذؼ الثاني اقتصاران . ك  (ٕ)" مفعكليف , كاقتصر عمى الكاحد
و ال دليؿ عمى حذفو كتعنتيـ بقكلو : )مف يأتيو( . كقيؿ : )مىف( استفياـ في مكضع ألن   ؛اختصاران ىنا 

ؽ سدت الجممة مسد رفع عمى االبتداء , ك)يأتيو( الخبر , كالجممة في مكضع نصب , ك)تعممكف( معم  
 .(ٖ)" المفعكليف

َّ َّيككفَّحذؼَّحرؼَّ, َّ,َّكَّكالحذؼَّفيَّالعربيةَّمرة َّمفَّالجممة َّكافَّمكقعيا َّأي ان ,َّ أيخرلَّحذؼَّكممة
َّىذاَّالحذؼَّغي َّأف  ,َّكأك ؿَّىذهَّالشركطَّ,َّرَّمتركؾَّىكذاَّ,َّبؿَّلويَّشركطكأيخرلَّحذؼَّجممةَّ,َّأكَّجمؿَّ,َّإال 

َّفكيؼَّل َّكبخبلفوَّالَّيجكزَّالحذؼَّ, ,َّ ًذؼى َّحي َّعمىَّما َّيدؿُّ َّدليؿه َّىناؾَّشيئانَّأفَّيككفَّثمة َّأف  َّأفَّنعمـ نا
َّيدلناَّعميوَّ؟َّ. َّمحذكفانَّمفَّغيرَّأفَّيككفَّلويَّدليؿه

َّالفعؿَّىكَّماَّذكرهَّأبكَّحي افَّكَّ َّمفَّتعممكفَّ,َّإَّ(تعمـ)أف  م اَّأفَّيككفَّبمعنىَّعرؼَّفيتعدلَّإلىَّمفعكؿو
َّ,َّفإذاَّكانتَّ)مف(َّاسـَّاستفياـَّمبنيَّعمىَّالسككفَّفيَّمحؿَّ َّ,َّمثمماَّيتعدلَّعرؼَّإلىَّكاحدو رفعَّمبتدأ,َّكاحدو

فَّكانتَّتعمـَّمفََّّ(مىف)الخبرَّ,َّفتككفََّّ(يأتيو)ك االستفياميةَّكماَّبعدىاَّقدَّسدتَّمسدَّالمفعكؿَّلكاحدَّ.َّكا 
َّبابَّاليقيفَّفتتعدلَّإلىَّاثنيفَّ,َّفتسدَُّّمفَّاالستفياميةَّكماَّدخمتَّعميوَّمسدىماَّ.

َّكانتَّيقين ذا َّكا  َّفيَّمحؿَّنصبَّالمفعكؿَّ, َّك)مف(َّمكصكلةَّ, َّكانتَّتعمـَّعرفانيةَّ, ذا يةَّك)مف(َّكا 
َّأبكَّ ؿَّلياَّ,َّكمفعكلياَّالثانيَّمحذكفانَّ,َّعمىَّماَّأجازهَّابفَّعطيةَّ,َّكقدَّرد  مكصكلةَّفتككفَّمفَّالمفعكؿَّاألك 

لممبتدأَّ,َّلماَّتقررَّفيَّالعربيةَّمفََّّقتصارانَّ؛َّألن ويَّفيَّاألصؿَّخبرهَّحي افَّماَّأجازهَّ,َّبأن وَّالَّيجكزَّحذفوَّىناَّا

                                                 

 . 9ٖٛٞد : عٞسح  ٔ))

 . 5ٗ٘/ٗأُؾشس اُٞع٤ض :  ٕ))

, ٝسٝػ  8ٗٗ/ٓٔ, ٝاُِجبة ك٢ ػِّٞ اٌُزبة :  ٖٕٖ-ٕٕٖ/ٙ, ٣ُٝ٘ظش : اُذس أُقٕٞ :  ٕٕٕ/٘اُجؾش أُؾ٤و :  ٖ))

 . ٕ٘-ٔ٘/ٕٔأُؼب٢ٗ : 
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َّمفعكليَّعمـَّاليقينيةَّأصميماَّمبتدأَّ َّعميوَّ؟َّفيذاَّالَّيجكزأف  .َّ( ٔ)كخبرَّ,َّفكيؼَّنيسقطَّأحدىماَّببلَّدليؿَّيدؿُّ
كالَّيجكزَّحذؼَّالمفعكؿَّالثانيَّاختصارانَّ؛َّألن ويَّالَّدليؿَّعمىَّحذفوَّ,َّكقدَّذكرَّابفَّىشاـَّفيَّشركطَّالحذؼ:َّ

َّبمعرفةَّالنحكَّ؛َّألن َّ َّدليموَّشيئافَّأكليماَّ:َّصناعيَّ:َّالحاليَّكالمقاليَّ,َّكاآلخرَّ:َّصناعيَّيختصُّ وَّقدَّأف 
َّمفَّجيةَّالصناعةَّالنحكية َّعميوَّفيَّالنحكَّ.َّفكيؼَّلناََّّ(ٕ)عيًرؼى ,َّفبلَّيجكزَّحذؼَّالشيءَّمفَّدكفَّدليؿَّيدؿُّ

ًذؼَّ,َّماَّلـَّنجدَّدليبلنَّعمىَّحذفوَّ؟َّ. َّىناؾَّمحذكفانَّقدَّحي  أفَّنعرؼَّأف 

َّعميوَّكاضحانَّ َّعميوَّ,َّككمماَّكافَّالدليؿي َّيدؿُّ   .َّكافَّأفضؿَّكالمحذكؼَّىذاَّيجبَّأفَّيككفَّثمةَّدليؿه
 األوىل أن قؽون احملذوف ؿن جـس أؼرب ؿذؽور-2

 كردتَّالقاعدةَّالتكجيييةَّفيَّكبلـَّأبيَّحي افَّعمىَّتقديرَّالفعؿَّالمحذكؼَّبعدَّ)كيؼ(َّفيَّقكلوَّتعالىَّ:
 َْبى قُػُلوبُػُهْم َوَأْكثَػُرُىْم َكْيَف َوِإْف َيْظَهُروا َعَلْيُكْم ََل يَػْرقُػُبوا ِفيُكْم ِإَلِّ َوََل ِذمًَّة يُػْرُضوَنُكْم بَِأفْػَواِىِهْم َوتَأ

فَاِسُقوفَ 
(ٖ)َّ
َّف كيؼ تأكيد لنفي ثباتيـ عمى العيد . كالظاىر أف الفعؿ المحذكؼ بعدىا ماَّذكرهَّأبكَّحي افَّىكَّأف 

ىك مف جنس أقرب مذككر ليا , كقد حذؼ لمعمـ بو في كيؼ السابقة , كالتقدير : كيؼ ليـ عيد 
َنا ان بعد كيؼ لداللة المعنى عميو كقكلو تعالى : كحاليـ ىذه ؟ كمف مجيء الفعؿ محذكف َفَكْيَف ِإَذا ِجئػْ

ِمن ُكّل أمٍَّة ِبَشِهيدٍ 
 , كقكؿ الحطيئة : (ٗ)

 (٘)كاـ قد  كي مى يٍ دً أى  فٍ ا  ك  ـو ظى عٍ ى مي مى عى                   ـي ككي لي ذى خى  ـي يي مٍ مى أعٍ  ـٍ لى كى  ؼى يٍ كى فى           
لقصيدة ما يىدؿ  عمى ما أضمره ستغنى عنو ؛ ألن و جرل في اأم : كيؼ تمكمكنني عمى مدحيـ ؟ كا

كقدره غيره : كيؼ ال  (ٙ)كقدر أبك البقاء الفعؿ المحذكؼ بعد )كيؼ( بما ذكره : كيؼ تطمئنكف إلييـ ؟. 
 . (ٚ)يقتمكنيـ ؟

َّلمعمـَّبًوَّ,َّ ًذؼى َّالفعؿَّبعدَّاسـَّاالستفياـَّكيؼَّفيَّاآليةَّالكريمةَّقدَّحي كتقديرهَّ:َّكيؼَّذكرَّأبكَّحي افَّأف 
؛َّ(يككف)يككفَّليـَّعيدَّكحالتيـَّىذهَّ,َّكالفعؿَّالمحذكؼَّبعدَّكيؼَّىكَّمفَّجنسَّأقربَّمذككرَّلكيؼَّ,َّفقدرهَّ

َّبعدَّكيؼَّالسابقةَّفيَّقكلوَّتعالىَّ َكْيَف َيُكوُف ِلْلُمْشرِِكيَن َعْهٌد ِعْنَد اللَِّو َوِعْنَد َرُسوِلِو ِإَلَّ :َّألن وَّقدَّذيًكرى

                                                 

إبراهٌم بن موسى فً شرح الخالصة الكافٌة : أبو إسحاق  , ٝأُوبفذ اُؾبك٤خ 5٘-٘٘/٣ُٕ٘ظش : ؽشػ اثٖ ػو٤َ :  ٔ))
 . ٕ٘ٗ/ٕ:  البنا وآخرونالشاطبً , تح : د. محمد إبراهٌم 

 . ٕٖ٘/٣ُٙ٘ظش : ٓـ٢٘ اُِج٤ت :  ٕ))

 . 8اُزٞثخ : عٞسح  ٖ))

 . ٔٗاُ٘غبء : عٞسح  ٗ))

 :ٝسٝا٣زٚ ٌٛزا  ٙٙاُج٤ذ ٖٓ اُط٣َٞ ٝٛٞ ُِؾط٤ئخ د٣ٞاٗٚ :  ٘))

ٍٖ ٫ٝ أَ                ) ٤ًٝق ُْٝ أػِْٜٔ خزًُْٞ                                          ٝا (د٣ٌْٔ هذُّ ػ٠ِ ٓٞه

 . 5ٖٙ/٣ُٕ٘ظش : اُزج٤بٕ ُِؼٌجش١ :  ٙ))

, ٝسٝػ أُؼب٢ٗ :  ٕ٘-ٕٗ/ٓٔ, ٝاُِجبة ك٢ ػِّٞ اٌُزبة :  5ٔ-ٙٔ/ٙ, ٝاُذس أُقٕٞ :  ٘ٔ/٣ُ٘٘ظش : اُجؾش أُؾ٤و :  5))

 :ٔٓ/٘٘ . 
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ـِ ِعْنَد الَمْسِجِد ال الَِّذيَن َعاَىْدتُمْ  َحَرا
َّكيؼَّتطمئنكفَّ,َّكتككفَّ)كيؼ(َّحاالنَّمفَّ)عيد(َّ,َّكقدرهَّغيرهَّ:َّ(ٔ)

َّالتقديرَّاألك ؿَّأرجحَّ؛َّألن وَّمفَّجنسَّأقربَّمذككرَّ َّأف  إلييـَّ,َّأكَّكيؼَّالَّيقتمكنكـَّكقدَّظيركاَّعميكـَّ,َّإال 
َّفيََّّ(كيؼػ)ل َّمَّ(كيؼ),َّكقدَّذيًكرى لداللةَّالمعنىََّّفعؿَّمحذكفانَّبعدَّكيؼَّكثيرهَّجيءَّالالسابقةَّعميياَّ.َّكذكرَّأف 

,َّفكثيرانَّماَّيحذؼَّالمستفيـَّعنوَّبعدَّكيؼَّاالستفياميةَّ؛َّلداللةَّالجممةَّالحاليةَّبعدهَّعميوَّ,َّنحكَّقكلوَّعميوَّ
َنا ِمن ُكّل أمٍَّة ِبَشِهيدٍ َّتعالىَّ: َفَكْيَف ِإَذا ِجئػْ

َّالفعؿَّبعدَّكيؼَّلداللةَّالمعنىَّعميوَّ,َّكتقديرهَّ:َّ  ًذؼى ,َّفحي
ًذؼَّالفعؿَّبعدَّكيؼَّك َّيشيدَّعميكـَّ,َّككذلؾَّفيَّقكؿَّالحطيئةَّإذَّحي َّبشييدو َّأمةو يؼَّتصنعكفَّإذاَّجئناَّمفَّكؿٍّ

ََّّكـَّ.مـَّأن يـَّلـَّيخذلكَّلداللةَّسياؽَّالكبلـَّعميوَّكتقديرهَّ:َّكيؼَّتمكمكننيَّعمىَّمدحيَّليـَّ,َّكأناَّأع
َّعم َّالداللة َّلكضكح َّ؛ َّلوي َّمذككرو َّجنسَّأقرب َّمف َّيككف َّأف َّبًو َّتكمُّؼَّفالمحذكؼَّأكلى َّكلعدـ ,َّ يو

تكجيياتَّبعيدةَّ,َّكىذاَّالمحذكؼَّكمماَّكافَّأقؿَّكافَّأفضؿَّ,َّمعَّكجكدَّالداللةَّعميوَّ,َّفحذؼَّالمفردَّأكلىَّ
َّ.َّ(ٕ)مفَّحذؼَّالمركبَّ,َّكحذؼَّالمفردَّأفضؿَّمفَّحذؼَّالجممةَّ؛َّلعدـَّالتكمُّؼَّفيَّتقديرَّالمحذكؼ

 حـــــذف ادلػــــرد أدفـــل ؿـــن حـــــــذف اجلؿـــــؾة-3
َّفيَّترجيحَّأبيَّحكَّ َّالتكجييية َّالقاعدة َّفيَّالمخصكصردتَّىذه َّفيَّقكلوَّبَّي افَّلمذىبَّسيبكيو الذـ
ِمَهادُ وَف ِإَلى َجَهنََّم َوبِْئَس الُقْل لِلَِّذيَن َكَفُروا َستُػْغَلُبوَف َوُتْحَشرُ  تعالىَّ:

(ٖ)
 

:َّ ير : كبئس الميادي " المخصكص بالذـ محذكؼ لداللة ما قبمو عميو , التقدَّقاؿَّأبكَّحي افَّإف 
, كىذا مما يستدؿ بو لمذىب سيبكيو أنو مبتدأ كالجممة التي قبمو  نـ . ككثيران ما يحذؼ لفيـ المعنىجي

, إذ لك كاف خبر مبتدأ محذكؼ , أك مبتدأ محذكؼ الخبر لمـز مف ذلؾ حذؼ الجممة  (ٗ)في مكضع الخبر
ألف  حذؼ المفرد أسيؿ مف حذؼ الجممة ,  برأسيا مف غير أف يبقى ما يدؿ عمييا , كذلؾ ال يجكز ؛

كأٌما مف جعؿ : )الميادي( ما ميدكا ألنفسيـ , أم: بئسما ميدكا ألنفسيـ , ككاف المعنى عنده : " كبئس 
(ٙ), ففيو بيٍعده " (٘)فعميـ الذم أداىـ إلى جينـ "

 . 
 ُِٔخقٞؿ ثبُٔذػ أٝ اُزّ ٓٞهؼبٕ ك٢ اُؼشث٤خ :

ٍ : إٔ ٣زًش أُخقٞؿ   ٝ هجَ كؼَ أُذػ أٝ اُزّ )ٗؼْ ٝثئظ ٝٓب عشٟ ٓغشاٛٔب( , ٣ٌٕٝٞ ا٧

ئػشاة أُخقٞؿ ٓجزذأ ٝاُغِٔخ اُز٢ ثؼذٙ , عِٔخ أُذػ أٝ اُزّ ك٢ ٓٞمغ اُخجش
(ٚ)

, ٫ٝ خ٬ف ث٤ٖ  

 اُ٘ؾ٤٣ٖٞ ك٢ ٛزا .

                                                 

 . 5اُزٞثخ : عٞسح  ٔ))

 . ٓٔٗ/٣ُٕ٘ظش : اُجؾش أُؾ٤و  ٕ))

 . ٕٔآٍ ػٔشإ : عٞسح  ٖ))

 . 5ٙٔ/ٕ٘ظش : اٌُزبة : ٣ُ  ٗ))

 . 5ٙٔ/ٕأُؾشس اُٞع٤ض :  ٘))

 . 5٘/٘, ٝاُِجبة ك٢ ػِّٞ اٌُزبة :  ٖٗ/ٖ, ٣ُٝ٘ظش : اُذس أُقٕٞ :  ٓٔٗ/ٕاُجؾش أُؾ٤و :  ٙ))

 . ٖٖٔ/ٕ, ٝأُغبػذ :  5ٕٗ/ٗ, ٝؽشػ اُشم٢ ػ٠ِ اٌُبك٤خ :  ٘ٓٔ/٣ُٔ٘ظش : أُوشة :  5))



 القياس النحىي :قىاعد أخري   ....................................................... ثاني الفصل ال

 

 
ٕٔٔ 

ٝاُضب٢ٗ : إٔ ٣زأخش أُخقٞؿ ػٖ كؼَ أُذػ , أٝ اُزّ ٝكبػِٚ , ٝٛزا اُٞعٚ ٛٞ ا٧ًضش ك٢ 

بٍ ؛ ٤ُؾقَ اُزلغ٤ش ثؼذ ا٩ثٜبّا٫عزؼٔ
(ٔ)

  َِ ُـّ ٖٓ اُلبػ ٕ  أُٔذٝػ أٝ أُزّٓٞ أخ ؛ ٧
(ٕ) 

. ُِٝ٘ؾ٤٣ٖٞ ك٤ٚ 

  ٝ . ٝٛزا  بً ٓوذ ٓ اً , ٝاُغِٔخ اُز٢ هجِٚ خجش اً ٓإخش ُٜب : ٣ٌٕٞ ئػشاة أُخقٞؿ ٓجزذأً ص٬صخ رٞع٤ٜبد : أ

ٓزٛت ع٤ج٣ٞٚ ٝا٧خلؼ ٝػ٤ِٚ أًضش اُ٘ؾ٤٣ٖٞ
(ٖ)

اثٖ خشٝف ؛ ُغٞاص دخٍٞ اُ٘ٞاعخ ٘ٚ ٤, ٝعضّ ثزؼ٤ 

ػ٤ِٚ
(ٗ)

, ٝهبٍ ك٤ٚ اثٖ ٓبُي : " ثَ ٛٞ ػ٘ذ١ ٓزؼ٤ٖ ؛ ُقؾزٚ ك٢ أُؼ٠٘ , ٝع٬ٓزٚ ٖٓ ٓخبُلخ أفَ "
(٘)

  ,

 , ٝٛٞ ٓب ٣شعؾٚ أثٞ ؽ٤ بٕ .

ٝصب٤ٜٗب : إٔ ٣ٌٕٞ أُخقٞؿ خجشاً ُٔجزذأ ٝاعت ا٩مٔبس
(ٙ)

, ٝهذ ُِٗغَت ٛزا أُزٛت ُغ٤ج٣ٞٚ 
(ٚ)

  ,

ِٚ عٔ َٖ ْٜٓ٘ اُغش٢ٓ , ٝأُجشدٝهبٍ ث بػخ ٖٓ اُ٘ؾ٤٣ٞ
(ٛ)

, ٝاثٖ اُغشاط 
(ٜ)

اُلبسع٢ٝ,  
(ٔٓ)

, ٝاثٖ ع٢٘ 
(ٔٔ)

  ,

, ٝاُغ٤شاك٢
(ٕٔ)

, ٝاُق٤ٔش١ 
(ٖٔ)

. ٝٗغذ ٛزا اُٞعٚ ًض٤شاً ك٢ ٓٞامغ ؽزف أُجزذأ ك٢ ثبة أُجزذأ  

ٝاُخجش
(ٔٗ)

. 

ٖ ػقلٞساُخجش , ٝهذ أعبص ٛزا اُٞعٚ اث ٓؾزٝفَ  ٝصبُضٜب : إٔ ٣ٌٕٞ أُخقٞؿ ٓجزذأً 
(ٔ٘)

, ٝهذ سد ٙ  

ٕ  أُخقٞؿ ٛ٘ب ِٓزضّ ؽزكٚ , ٫ٝ ٣ٞعذ خجش ِٓزضّ ؽزكٚ ئ٫  إٔ ٣ٌٕٞ ٓؾِٚ ٓؾـ٫ًٞ  ثؾ٢ٍء  اثٖ ٓبُي ثأ

٣غذ ٓغذٙ
(ٔٙ)

  . 

ِّ ٛ٘ب ٓجزذأً  , ٝاُغِٔخ اُز٢ هجِٚ  اً ٓإخش ٝأثٞ ؽ٤ بٕ ٣زٛت ٓزٛت ع٤ج٣ٞٚ ك٢ ًٕٞ أُخقٞؿ ثبُز

ٌَّ انًخظٕص تانّزو , إٌ ش ٓجشٛ٘بً ػ٠ِ فؾخ ٓزٛت ع٤ج٣ٞٚ : , ٣ٝوٍٞ ك٢ ٓٞمٍغ آخش ٖٓ اُجؾخجشٙ " إ

"ذقذو , فٕٓ يثرذأ , ٔإٌ ذأخش فكزنك , ْزا يزْة عٍثٌّٕ 
(ٔٚ) 

ٛزا ٣ُجطَ أثٞ ؽ٤ بٕ أُزٛج٤ٖ ؾغت , ٝث

ٕ  ػ٠ِ ٓزٛت ع٤ج٣ٞٚ ٣ُؾزف أُخقٞؿ  ا٥خش٣ٖ ٖٓ أٗٚ  خجش ُٔجزذأ ٓؾزٝف , أٝ ٓجزذأ ٓؾزٝف اُخجش ؛ ٧

                                                 

 . ٕٙٗ/ٗ: ٣ُ٘ظش : ؽشػ اُشم٢ ػ٠ِ اٌُبك٤خ  ٔ))

 . ٔٓٔ/٣ُٔ٘ظش : أُوشة :  ٕ))

:  , ٝؽشػ اٌُبك٤خ اُؾبك٤خ ٘ٓٔ/ٔ , ٝأُوشة : ٙٓٙ/ٔؽشػ عَٔ اُضعبع٢ : , ٝ 55ٔ-5ٙٔ/ٖاٌُزبة : ٣ُ٘ظش :  ٖ))

, ٝٓـ٢٘  ٕٗ٘ٓ/ٗنشة : , ٝاسرؾبف اُ ٙٔ/ٖ, ٝؽشػ اُزغ٤َٜ :  ٕٙٗ/ٗ, ٝؽشػ اُشم٢ ػ٠ِ اٌُبك٤خ :  ٓٔٔٔ/ٕ

 . 8ٖ/ٕ, ٝؽشػ اُزقش٣ؼ :  ٖٗٔ/ٕبػذ : , ٝأُغ ٖٖٔ/ٙاُِج٤ت: 

 . 8ٖ/ٕ, ٝؽشػ اُزقش٣ؼ :  ٖ٘ٔ/ٕ, ٝأُغبػذ :  ٕٗ٘/٣ُٗ٘ظش : ؽشػ اُشم٢ ػ٠ِ اٌُبك٤خ :  ٗ))

 . ٙٔ/ٖؽشػ اُزغ٤َٜ :  ٘))

: , ٝؽشػ اُزغ٤َٜ  ٓٔٔٔ/ُٕؾبك٤خ : , ٝؽشػ اٌُبك٤خ ا ٘ٓٔ/ٔ, ٝأُوشة :  ٘ٓٙ/ٔ:  ٘ظش : ؽشػ عَٔ اُضعبع٣٢ُ  ٙ))

 . 8ٖ/ٕ, ٝؽشػ اُزقش٣ؼ :  ٖٗٔ/ٕ, ٝأُغبػذ :  ٕٗ٘ٓ/ٗٝاسرؾبف اُنشة : ,  ٙٔ/ٖ

 . 55ٔ/ٕ اٌُزبة : ٣ُ٘ظش : 5))

 . 9ٖٔ/٣ُٕ٘ظش : أُوزنت  8))

 . ٕٔٔ/٣ُٔ٘ظش : ا٧فٍٞ  9))

 . ٖٔٔا٣٩نبػ , رؼ : ًبظْ ثؾش أُشعبٕ :  ٓٔ))

 . 8ٖ/ٕ, ٝؽشػ اُزقش٣ؼ :  ٕٗ٘ٓ/٣ُٗ٘ظش : اسرؾبف اُنشة :  ٔٔ))

 . ٖٗٔ/ٕ, ٝأُغبػذ :  ٕٗ٘ٓ/ٗاسرؾبف اُنشة :  ٕٔ))

  . 5ٕ٘/ٔ: , رؼ : كزؾ٢ أؽٔذ ٓقطل٠ ػ٢ِ  اُذ٣ٖ ٣ُ٘ظش : اُززًشح  ٖٔ))

 . ٕٖٙ/٣ُٔ٘ظش : ؽشػ اٌُبك٤خ اُؾبك٤خ :  ٗٔ))

, ٝاسرؾبف اُنشة :  5ٔ/ٖ:  , ٝؽشػ اُزغ٤َٜ ٘ٓٔ/ٔ, ٝأُوشة :  ٘ٓٙ/ٔ:  ٘ظش : ؽشػ عَٔ اُضعبع٣٢ُ  ٘ٔ))

 . 8ٖ/ٕ, ٝؽشػ اُزقش٣ؼ :  ٖٗٔ/ُٕٔغبػذ : , ٝا ٕٗ٘ٓ/ٗ

 . 5ٔ/ٖ:  ٣ُ٘ظش : ؽشػ اُزغ٤َٜ ٙٔ))

 . 5ٕٔ/ٕاُجؾش أُؾ٤و :  5ٔ))
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ِٖ , كزُ جزذأ كوو ٖٓ اُغِٔخ , أٝٛٞ أُ ب ػ٠ِ أُزٛج٤ٖ ا٥خش٣ ؛ خ ثأعشٛب , ٓزٌٞٗخ ٖٓ عضئ٢ ئع٘بدغِٔاُْؾَزف ٓ 

ب ٗوذسٙ خجش ٕٞ صٔخ عِٔخ ؿ٤ش ٓٞعٞدح ٌِزَف خجشٙ , كؼ٠ِ ٬ً اُزوذ٣ش٣ٖ رُٔجزذأ ٓؾزٝف , أٝ ٓجزذأ هذ ؽُ  اً ٧ٗ٘ 

ُزّ خجشٙ , كبُٔخقٞؿ كوو ؿ٤ش ٓٞعٞد ك٢ اُزش٤ًت , ثخ٬ف ٓب ئرا هذسٗبٙ ٓجزذأ ٝعِٔخ ا ٓؾزٝكخ ٖٓ

ذ٫ُخ ػ٤ِٚ , ٝرشع٤ؼ أث٢ ؽ٤ بٕ ُٔزٛت ع٤ج٣ٞٚ ٛٞ ا٧فَ ك٢ ِاُزش٤ًت , ٝهذ ُؽِزَف أُخقٞؿ أُلشد ُ

ٕ  ؽزف أُلشد أعَٜ ٖٓ ؽزف اُغِٔخ , ٝاُؾزف ًِٔب ًبٕ أهَ ًبٕ أكنَ ٓغ فؾخ أُؼ٠٘؛  اُزوذ٣ش ٛ٘ب ؛ ٧

َُّ ًِلخ ٖٓ روذ٣ش عِٔخ ٓؾزٝكخ . ُؼذّ اُزٌُِّق ك٢ اُزوذ٣ش ؛ ٧  ٕ  روذ٣ش ٓلشد ٓؾزٝف أه

ب ُٞ هذسٗبٙ ػ٠ِ اُزوذ٣ش٣ٖ ا٥خش٣ٖ رٌٕٞ اُغِٔخ أُزٌٞٗخ ٖٓ س٢ً٘ ا٩ع٘ كن٬ً ػ٠ِ بد اُز٢ ٗوذسٛب أٗ٘ 

َ  ٛزا ٓب أسادٙ اثٖ ٓبُي ك٤ٚ ٓؾزٝكخ ٓ٘لِزخ ٍُّ ػ٤ِٜب , ٝٛزا ؽزٌف ٫ ٣غٞص, ُٝؼ  ٖٓ اُغ٤بم ؛ ئر ٫ د٤َُ ٣ذ

" ٝع٬ٓزٚ ٖٓ ٓخبُلخ أفَ " : ػ٘ذٓب اخزبس ٓزٛت ع٤ج٣ٞٚ ٝرًش ثأٗٚ  أُزؼ٤ٖ ػ٘ذٙ ثوُٞٚ
(ٔ)

ٕ  ؽزف   ؛ ٧

ٕ  ٖٓ ا٧فٍٞ  أُلشد ٖٓ دٕٝ ٍُّ ػ٤ِٜب ؿ٤ش عبئض ؛ ٧ د٤َُ ؿ٤ش عبئض كٔب ثبُي ثؾزف اُغِٔخ اُز٢ ٫ د٤َُ ٣ذ

 ك٢ اُؼشث٤خ ٫ ؽزف ئ٫  ثذ٤َُ .  

                                                 

 . ٙٔ/ٖ:  ؽشػ اُزغ٤َٜ ٔ))



 

 

 س :م انصانانفصـــ      
 ـــيـةانـرـركــــــــــ 
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 : ً  :  انرقديم وانرأخريأوالَّ
َّإال َّ َّفيَّكتابَّاهللَّتعالىَّ, َّحي افَّيرفضو َّكأبك ,َّ َّكالتأخيرَّبابَّكاسعَّفيَّالعربية َّاقتضتَّالتقديـ َّإذا

َّباألشعارَّ,َّكََّّالضركرةَّ,َّفيكَّكثير َّعمىَّمفَّيقكؿَّبًوَّفيَّالقرآفَّالكريـَّ,َّبؿَّىكَّعندهَّيختصُّ كبلـَّماَّيردُّ
   العربَّ,َّفيجبَّأفَّيينىزهَّكتابَّاهللَّعنوَّ.

اؾمؼدقم واؾمنخري ادلخمص بضرورة األذعار , وبـظم ذوي االحنصار , ؿـزه " :  فيقكؿ

َّتعالىَّ:  " عـفا ؽالم اهلل اؾواحد اؾؼفار َّعمىَّقكلو َّفيَّكبلمو ,  ِْمْن بَػْعِد َما َجاَءْتُكُم  فَِإْف زَلَْلُتم
ِضَي َمََّلِئَكُة َوقُ ُهُم اللَُّو ِفي ظَُلٍل ِمَن الَغَماـِ َوالَىْل يَػْنظُُروَف ِإَلَّ َأْف يَْأتِيػَ   فَّ اللََّو َعزِيٌز َحِكيمٌ ا أَ بَػيػَّْناُت فَاْعَلُمو ال

َنٍة َوَمْن يُػَبدّْ َسْل بَِني ِإْسَرائِيَل َكْم آ ُموُر ُر َوِإَلى اللَِّو تُػْرَجُع األُ مْ األَ  َناُىْم ِمْن َآيٍَة بَػيػّْ ْؿ نِْعَمَة اللَِّو ِمْن بَػْعِد َما تَػيػْ
ِعَقابِ ْتُو فَِإفَّ اللََّو َشِديُد الَجاءَ 

(ٔ)َّ
( مؤخرة في التالكة , مقدمة في َّأف َّفذكرَّ ٍؿ بىًنى ًإٍسرائيؿى بعض مف جمع التفسير ذكر أف  آية )سى

فإف زلمتـ إلى آخر اآلية : سؿ يا محمد بني , قاؿ : كالتقدير :  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص(المعنى , كالخطاب فييا لمنبي محمد 
إسرائيؿ كـ آتيناىـ مف آية بينة فما اعتبركا كال أذعنكا إلييا , ىؿ ينظركف إال  أف يأتييـ اهلل ؟ أم : 

. كال حاجة إلى اٌدعاء التقديـ كالتأخير , بؿ اآلية عمى ترتيبيا أخذ  (ٕ)أن يـ ال يؤمنكف حتى يأتييـ اهلل
ضو , متالحمة التركيب , كاقعة مكاقعيا , فالمعنى : أنيـ أمركا أف يدخمكا في اإلسالـ , بعضيا بعنؽ بع

ثـ أخبركا أف مف زؿ  جازاه اهلل العزيز الحكيـ , ثـ قيؿ : ال ينتظركف في إيمانيـ إال  ظيكر آيات بينات , 
في استبطاء إيمانيـ مع ما أتى بو ليـ مف  ()ملسو هلآو هيلع هللا ىلصعنادان منيـ , فقد أتتيـ اآليات , ثـ سم ى نبيو الكريـ 

اآليات , فما آمنكا بيا بؿ بدلكا كغيركا , ثـ تكعد تعالى مف بدؿ نعمتو بالعقاب الشديد , فيذه المعاني 
متناسقة مرتبة الترتيب المعجز , بالمفظ البميغ المكجز , فدعكل التقديـ كالتأخير المختص بضركرة 

 . (ٖ), منزه عنيا كالـ الكاحد القيارم االنحصار األشعار , كبنظـ ذك 
َّب َّالكبلـىَّمستقيـهَّكاضحه فيَّالمعنىَّ,ََّّعمىَّتسمسؿوََّّبلَّتقديـَّكتأخيرَّفيوَّ,َّبؿَّىكَّجاروَّفأبكَّحي افَّيرلَّأف 

َّ,َّكليسَّىناؾَّداعوَّكمرتبَّالترتيبَّالمعجزَّ,َّآخذَّب إلىَّتقديـَّآيةَّعمىَّأيخرلَّفيَّالقرآفََّّعضوَّبعنؽَّبعضو
َّا َّألف  َّ؛ َّالكريـ َّفاآلياتَّعمىَّمفَّلمعنىَّكاضحه ,َّ َّعمىَّآيةَّ)ىؿَّينظركف( َّمحمد( َّآيةَّ)سؿَّيا دكفَّتقديـ

َّ,َّكأحداثياَّمتسمسمةَّ ترتيبياَّالذمَّجاءتَّعميوَّ,َّمتبلحمةَّالتركيبَّ,َّكاقعةَّمكاقعياَّ,َّكالمعنىَّفيياَّكاضحه
َّظيكرَّن يـَّالَّينتظركفَّفؿَّ:َّإمفَّأمرىـَّبدخكؿَّاإلسبلـَّ,َّثـَّإخبارىـَّبمجازاةَّاهللَّليـَّ,َّثـَّقي يَّإيمانيـَّإال 

                                                 

 . ٕٔٔ-9ٕٓاُجوشح : عٞسح  ٔ))

 ُْ أهق ػ٠ِ فبؽت ٛزا اُوٍٞ . ٕ))

 . 8ٖٔ-5ٖٔ/ٕاُجؾش أُؾ٤و :  ٣ُ٘ظش : ٖ))
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لمعانيَّمتناسقةَّمتتابعةَّىَّاهللَّتعالىَّنبيوَّبسؤاليـَّ,َّثـَّتكعدهَّمفَّيبدؿَّنعمتوَّ.َّفيذهَّاآياتَّفقدَّأتتيـَّ,َّثـَّسمٌَّ
َّفيياَّ,َّكالَّتأخيرَّ.َّدكفَّالحاجمفَّ َّةَّإلىَّتقديـو

ءَّالجممةَّالكاحدةَّ,َّ,َّأم اَّبالنسبةَّلمتقديـَّكالتأخيرَّبيفَّأجزاَّالتقديـَّكالتأخيرَّبصكرةوَّعامةوََّّىذاَّفيماَّيحٌصَّ
أخيرَّفيَّالتكابعَّفيَّالعربيةَّعمىَّسبيؿَّفأبكَّحي افَّ,َّالَّيرتضيوَّأيضانَّماَّكجدتَّمندكحةَّعنوَّ,َّفالتقديـَّكالت

ََّّالمثاؿ ـَّعػمػىَّمػتػبػكعػػػوَّ؛َّكىيَّ:َّالتػابػعَّالَّيػتػقػدٌَّ,َّ,َّداخؿَّتحتَّالقاعدةَّالتكجيييةَّالتيَّكضعياَّالنحكيكفى
لياَّالنعتَّألن وَّتابعهَّلويَّيتبعوَّفيَّإعرَّ َّ.ابوَّ,َّفكيؼَّلويَّأفَّيتقد ـَّعميوَّ؟َّ.َّكالتكابعَّفيَّالعربيةَّأربعةَّأك 

َّ  صوفواؾصػة ال تمؼّدم عؾى ادل -1
ُخْذ ِمْن :َّ قكلوَّتعالى كبلـَّأبيَّحي افَّعمىَّقكلوَّ:َّ)مفَّأمكاليـ(َّفيَّدتَّالقاعدةَّالتكجيييةَّىذهَّفيكرَّ

يِهْم  ُرُىْم َوتُػزَكّْ ِبَها َوَصلّْ َعَلْيِهْم ِإفَّ َصََّلَتَك َسَكٌن َلُهْم َواللَُّو َسِميٌع َعِليمٌ َأْمَواِلِهْم َصَدَقًة ُتَطهّْ
(ٔ)َّ

َّقكلوَّ )مف أمكاليـ( متعمؽ بػ)خذ( , كأجازكا أف يككف )مف أمكاليـ( في مكضع :َّذكرَّأبكَّحي افَّأف 
 . (ٕ)الن الحاؿ ؛ ألن و لك تأخر لكاف صفة , فمما تقدـ كاف حا

ذ(َّ,َّكيجكزَّفيوَّأفَّماَّذكرهَّأبكَّحي افَّأ فَّقكلوَّ:َّ)مفَّأمكاليـ(َّجارَّكمجركرَّمتعمٍّؽَّبفعؿَّاألمرَّ)خي
دىقىةن(َّ؛َّألن وَّمتقدٍّـَّعميياَّ,َّفمكَّتأخرَّعميياَّ َّ,َّفيَّمحؿَّنصبَّحاؿَّمفَّقكلوَّ:َّ)صى يككفَّمتعمٍّؽَّبمحذكؼو

دىقىةن(َّ,َّكالَّيجكزَّلناَّالقكؿَّ:َّبأن ويَّفيَّمحًؿَّنصبَّصفةَّميق َّلكافَّفيَّمكضعَّنصبَّصفةَّلػ)صى د مةَّلياَّ؛َّألف 
َّالنعتَّالَّيتقدـَّعمىَّالمنعكًتَّ,َّفمماَّتقد متَّانتصبتَّعمىَّالحاؿَّمنياَّ.َّ

َّفالقاعدةَّ ,َّ َّالمكصكًؼ َّعمى َّتقديميا َّيجكز َّال َّالصفة َّأف  َّعمى َّتنصُّ َّالتكجييية َّالقاعدة َّكانت كلما
َّالتكجيييةَّالتيَّارتبطتَّبياَّىيَّ:َّ

عؾى ادلوصوف ؿعؿول اؾصػة ال قمؼّدم -2

(ٖ)
  

ةَّالتكجيييةَّىذهَّفيَّكبلـَّأبيَّحي افَّعمىَّمتعمٍّؽَّقكلوَّ:َّ)َّفيَّأنفسيـ(َّفيَّقكلوَّتعالىَّ:َّكردتَّالقاعد
 َُّهْم ُمِصيَبٌة ِبَما َقدََّمْت َأْيِديِهْم ثُمَّ َجاُءوَؾ َيْحِلُفوَف بِاللَِّو ِإْف َأَرْدنَا ِإَل  ِإْحَسانًا َوتَػْوِفيًقا  َفَكْيَف ِإَذا َأَصابَػتػْ

ُهْم َوِعْظُهْم َوُقْل َلُهْم ِفي َأنْػُفِسِهْم قَػْوًَل بَِليًغالَِّذيَن ا ُأولَِئكَ  يَػْعَلُم اللَُّو َما ِفي قُػُلوِبِهْم فََأْعِرْض َعنػْ
(ٗ)َّ

َّ بأن وي متعمٍّؽ بقكلو : )في أنفسيـ( يتعم ؽ بقكلو : )قيٍؿ( , كذكرى الزمخشرم قكلوَّ:َّذكرَّأبكَّحي افَّأف 
ىب البصرييف ؛ ألف  معمكؿى الصفة ال يتقد ـ عندىـ عمى المكصكؼ . , كىذا ال يجكز عمى مذ (٘))بميغان(

إال   رب ؛ ألف  حؽ المعمكؿ أال  يحؿلك قمت : ىذا رجؿ ضارب زيدان لـ يجز أف تقكؿ : ىذا زيدان رجؿ ضا

                                                 

 . ٖٓٔاُزٞثخ : عٞسح  ٔ))

 . 9ٗٔ/ٓٔ, ٝاُِجبة ك٢ ػِّٞ اٌُزبة :  ٘ٔٔ/ٙ, ٝاُذس أُقٕٞ :  99/٘: اُجؾش أُؾ٤و :  ٣ُ٘ظش ٕ))

 . 9ٖٙٔ/٣ُٗ٘ظش : اسرؾبف اُنشة :  ٖ))

 . ٖٙ-ٕٙاُ٘غبء : عٞسح ( ٗ)

 . 99-98/ٕ( ٣ُ٘ظش : اٌُؾبف : ٘)
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في ذلؾ بمذىب كالتابع  ـ عمى المنعكًت ؛ ألن و تابعفي مكضعو يحؿي فيو العامؿي , كمعمـك أف  النعتى ال يتقد  
, كىذا ينزه  (ٔ), كىك مؤخر بمعنى التقديـ )مصيبة(الككفييفى . كحكى عف مجاىد أن و متعمؽ بقكلو : 

 . (ٕ)يقكلو , فإن و في غاية الفساد مجاىد أف
َّقكلوَّ:َّ)فيَّأنفسيـ(َّفيوَّأكجوَّ:َّاألك ؿَّ:َّأفَّيككفَّمت كالَّإشكاؿَّعمٍّقانَّبقكلوَّ:َّ)قٍؿ(َّ,َّذكرَّأبكَّحي افَّأف 

َّيَّىذاَّالكجوَّ.ف
كالكجوَّالثانيَّ:َّىكَّماَّذكرهَّالزمخشرمَّبأن وَّمتعمٍّؽَّبقكلوَّ:َّ)بميغان(َّالمتأخرَّعنوَّ,َّكرد َّعميوَّأبكَّحي افََّّ

َّفبلَّ َّلمقكؿَّ, َّمعمكؿَّلػ)بميغان(َّكىكَّصفة َّ)فيَّأنفسيـ( َّقكلوَّ: بأن وَّالَّيجكزَّعمىَّمذىبَّالبصرييفَّ؛َّألف 
َّحؽَّالمعمكؿَّيجكزَّأفَّتتقد ـَّعمىَّالمكصكؼَّ,َّكالَّيجكزَّت َّ؛َّألف  قدٍّيـَّمعمكلياَّعميوَّكذلؾَّعندَّالبصرييفى

َّيقعَّإال َّ َّالصفةَّىناَّالَّيجكزَّلياَّأفَّتتقد ـَّعمىَّالمكصكؼَّ؛َّألن ياَّتابعةهَََّّّفيَّمكضعَّيقعَّفيوَّالعامؿَّ؛أال  َّألف 
َّزيدانَّ,َّ,َّفقكليـَّ:ََّّؾَّالَّيجكزَّأفَّيتقد ـَّمعمكؿَّالصفةَّعمىَّالمكصكؼلويَّ,َّفكذل َّضاربه الَّيجكزَّىذاَّرجؿه

َّضاربهَّ َّزيدانَّمعمكؿَّلصفةَّالرجؿَّضاربَّ,َّكىذهَّالصفةَّالَّيجكزَّتقديمياَّفيوَّالقكؿَّ:َّىذاَّزيدانَّرجؿه ؛َّألف 
َّعمىَّمكصكفياَّكىكَّالرجؿَّ,َّفكذلؾَّالَّيجكزَّتقدٍّيـَّمعمكلياَّعميوَّ.

َّأجاز َّألن يَّكقد َّ؛ َّالكجو َّىذا َّكقكؿََّّكفزَّييجَّـالزمخشرمَّكالككفيكف ,َّ َّالمكصكًؼ َّعمى َّالصفة تقديـ
َّ,َّغيرَّمرتضىَّعندىـَّ؛َّألن يـَّكجدكاَّالقاعدةَّالب َّفيوَّالعامؿي َّفيَّمكضعَّيحؿُّ َّإال  َّالَّيحؿُّ َّالمعمكؿى َّإف  صرييفى

َهرْ  َيِتيَم َفََّل تَػْقَهْر فََأمَّا ال:َّىذهَّمنخرمةَّفيَّقكلوَّتعالىَّ َوَأمَّا السَّاِئَل َفََّل تَػنػْ
ـى(َّمنصكبَّي,َّفػ)الَّ(ٖ) تي

َّأم اََّّ,َّكقدَّتقدماَّعمىَّالعامؿَّفييماَّعمىَّالرغـَّمفَّ)تنير(بػ)تقير(َّ,َّك)السائؿ(َّمنصكبَّبػ امتناعَّذلؾَّ؛َّألف 
َّ,َّكالَّيجكزَّتقدَُّّالَّيميياَّاألفعاؿَّ,َّفتقد ـَّىناَّمعمكؿَّال َّعمىَّالجاـزمجزكـَّعمىَّالجاـز َّ.َّ(ٗ)ـَّالمجزـك

َّكمفَّسارَّبركبيـ َّيَّتقديـفَّ(٘)كسبقتَّمناقشةَّاآليةَّمفَّسكرةَّالضحىَّ,َّكترجيحَّمذىبَّالمبردَّكالككفييفى
َّىناؾَّ.َّكَّأبكََّّمعمكؿَّخبرَّليسَّعميياَّ,َّكلـَّيردَّتقديـ ََّّىناحي افَّعمىَّالككفييفى نراهَّييضعؼَّمذىبَّالككفييفى
َّبردٍَّّ َّفيوَّ؛َّألف  هيَّعمىَّالزمخشرمَّإجازتوَّتقديـَّمعمكؿَّالصفةَّعمىَّالمكصكًؼَّ,َّكيختارَّمذىبَّالبصرييفى

َّعمىَّالمكَّ َّالصفةالصفةَّالَّتتقد ـَّعمىَّالمكصكًؼَّ,َّفبلَّيتقد ـَّمعمكليا َّ)بميغان(َّاسـََّّصكؼَّ؛َّكألف  قكلوَّ:
َّيعمكليسَّفعبلنَّ َّبأف ,َّ َّفبلَّيتصر ؼَّفيَّمعمكلو َّ؛, َّعنو َّمتأخران َّفيَّمعمكلو َّاالسـ مفَّخصائصََّّألف ََّّؿى

َّاألفعاؿَّالمتصرٍّفةَّالتصرُّؼَّفيَّمعمكلياَّبالتقديـَّكالتأخيرَّ.

                                                 

 . 9ٖ٘/ٕأُؾشس اُٞع٤ض :  ٣ُ٘ظش : ٔ))

,  ٕٙٗ-ٓٙٗ/ٙ, ٝاُِجبة ك٢ ػِّٞ اٌُزبة :  8ٔ-ٙٔ/ٗأُقٕٞ :  , ٝاُذس 9ٕٗ-9ٖٕ/ٖ( ٣ُ٘ظش : اُجؾش أُؾ٤و  : ٕ)

 . 9ٙ/٘ٝسٝػ أُؼب٢ٗ : 

 .  ٓٔ-9اُنؾ٠ عٞسح  ٖ))

 .  ٘ٔ–ٗٔ/ٕٔ, ٝسٝػ أُؼب٢ٗ :  ٖٗٗ/ٓٔ, ٝاُِجبة ك٢ ػِّٞ اٌُزبة :  9ٖٕ/٣ُٙ٘ظش : اُذس أُقٕٞ :  ٗ))
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َّبقكلوَّ:َّ) َّإلىَّمجاىدَّبأفَّيككفَّمتعمٍّقان َّنيًسبى َّ؛َّكالكجوَّالثالثَّ:َّىكَّما مصيبةه(َّ,َّكىكَّكجوَّضعيؼه
َّكثيرةوَّ,َّفضبلنَّعمىلطكؿَّالفص دكفَّمخالفةَّقاعدةَّنحكيةَّأكَّفسادَّمعنىَّ,َّمفَّرجحافَّغيرهََّّؿَّبينيماَّبجمؿو

كنزهَّمجاىدَّبؿَّالظاىرَّفسادهَّ,َّكقدَّرد هيَّأبكَّحي افََّّ,قكلَّأكلىَّمفَّالحمؿَّعمىَّاألضعؼَّكالحمؿَّعمىَّاأل
َّأفَّيقكؿَّمثموَّ,َّككصفوَّبأن وَّفيَّغايةَّالفسادَّ.
َّ َّالكجوَّاألك ؿَّىكَّالراجحَّىنا َّأبكَّحي اف,َّكيبدكَّأف  َّاختاره عميوَّ,ََّّ؛َّألن وَّمتعمٍّؽَّبفعؿَّمتقدٍّـوََّّكىكَّما

َّال َّمتأخروَّكالكجو َّباسـ عٌمؽَّأفَّتَّعؿَّأكلىَّمفَّتعمقوَّباالسـَّزيادةَّعمىعنوَّ,َّكتعمقوَّبالفَّثانيَّيككفَّمتعمٍّقان
َّعنوَّ. ـهَّعميوَّأكلىَّمفَّتعم قوَّبماَّىكَّمتأخره َّالشيًءَّبماَّىكَّمتقدٍّ
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ُأولَِئَك ُىُم  :كبلـَّأبيَّحي افَّعمىَّأكجوَّنصبَّ)حقان(َّفيَّقكلوَّتعالىََّّدتَّالقاعدةَّالتكجيييةَّىذهَّفيكرَّ
َدرََجاٌت ِعْنَد رَبِّْهْم َوَمْغِفَرٌة َوِرْزٌؽ َكرِيمٌ  ُمْؤِمُنوَف َحقِّا َلُهمْ ال

(ٔ)َّ
َّ ٌقان( مصدر مؤكد كذا نص  عميو سيبكيوذكرَّأبكَّحي افَّأف  , كىك المصدر  (ٕ)ابف عطٌية قاؿ : " )حى

د , كمعنى ذلؾ أف  حقان تأكيده لما تضمنتو الجممة مف اإلسنا (ٖ)غير المنتقؿ كالعامؿ فيو أحؽ  ذلؾ حقان "
الخبرم كأن و ال مجاز في ذلؾ اإلسناد . كذكر الزمخشرم أن وي صفةه لممصدر المحذكؼ أم : أكلئؾ ىـ 

, كىك مصدر مؤكد لجممة أكلئؾ ىـ المؤمنكف كقكلو : ىك عبد اهلل حقان أم :  (ٗ)المؤمنكف إيمانان حقًّا
ـ  عند قكلو : )أكلئؾ ىـ المؤمنكف( , كأٌف حقان متعمؽ بما  حؽ  ذلؾ حقان . كأبعد مف زعـ أف الكالـ قد ت

؛ ألف  انتصابى حقان عمى ىذا التقدير يككف عف تماـ جممة االبتداء بمكاف  (٘)بعده أم : حقان ليـ درجات
 . (ٙ)التأخير عنيا ؛ ألن و مصدر مؤكد لمضمكف الجممة فال يجكز تقديمو كقد أجازه بعضيـ كىك ضعيؼ

َّفيَّنصبَّماَّذكرهَّأبكَّحي اف كىكَّالراجحَّ:َّأفَّيككفَّمصدرانَّ,َّثبلثةَّأكجوَّ:َّاألك ؿََّّ)حقان(َّفيَّاآليةَّأف 
َّتقديرهَّ:َّأحؽَُّّ ُمْؤِمُنوفَ ُأولَِئَك ُىُم ال كىي,َّمؤكدانَّلمضمكفَّالجممةَّالتيَّتسبقوَّ َّمحذكؼه َّفيوَّفعؿه ,َّكالعامؿي

َّعميوَّسيبكيوَّ لماَّقبموََّّ:َّ"َّكذلؾَّفقاؿَّفيَّبابَّماَّينتصبَّمفَّالمصادرَّتككيدانَّ,َّذلؾَّحقانَّ,َّكىكَّماَّنص 
َّالَّالباطؿىَّ َّالحؽ  ٌقانَّ,َّكىذاَّزيده (ٚ)" قكلؾَّ:َّىذاَّعبدَّاهللَّحى

,َّكقاؿَّأيضانَّ:َّ"َّيينصىبَّعمىَّإضمارَّفعؿَّغيرَّ 

                                                 

 . ٗا٧ٗلبٍ : عٞسح  ٔ))

 . ٕٙٙ/ٖ, ٝأُوزنت :  8ٖٗ-8ٖٖ/٣ُٔ٘ظش : اٌُزبة :  ٕ))

 . 5ٖٔ/ٗأُؾشس اُٞع٤ض :  ٖ))

 . 8ٙٔ/ٖ, ٝاُلش٣ذ ك٢ ئػشاة اُوشإٓ :  ٖ٘٘/٣ُٕ٘ظش : اٌُؾبف :  ٗ))

 . 8ٕٖ/٣ُٗ٘ظش : اٌُؾق ٝاُج٤بٕ :  ٘))
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"َّ ٌقانَّ,َّفجعموَّبدالنَّكظىن انَّمفَّأظيفُّ َّ:َّأىحيؽَُّّحى َّكأىن ويَّقاؿى ـى َّكالًَّل َّفيَّمعنىَّكىٍيؼى ًؿَّ؛َّألن ويَّليسى (ٔ)كبلمؾَّاألك 
,َّكقدَّ 

َّبدالنَّعنوستيَّا َّماَّقبموَّصارى َّ.َّ(ٕ)غنيَّعفَّذكرَّالفعؿَّ؛َّألف 
َّ,َّكىكَّماَّقالوَّالزمخشرمَّ,َّكتقديرَّالكبلـَّعندهَّ: َّمحذكؼو ـيََّّكالثانيَّ:َّأفَّيككفَّنعتانَّلمصدرو َّىي أيكلىًئؾى

ٌقانَّ.َّاٍلميٍؤًمنيكفىَّ َّإيمانانَّحى
َّالكبل َّأف  َّأمَّ: ,َّ َّالتيَّبعده َّلمضمكفَّالجممة َّمؤكدان َّأفَّيككفَّمصدران َّقكلوكالثالثَّ: َّعند َّتىـ  َّ:َّـَّقد

َّ,َّمتعمٍّؽَّبالجممةَّالتيَّبعدهََّّ(حٌقانَّ),َّكَّ(المؤمنكفىَّ) ؛َّألف  (َّ,َّكىكَّكجوهَّضعيؼه (َّيككفَّحٌقانَّ)كىيَّ)ليـَّدرجاته
َّعميياَّبمكَّمنتصبانَّعمىَّىذاَّالتقديرَّبعد ـه فَّالتأخرَّعنياَّ,َّكالَّيجكزَّىذاَّ؛َّاتماـَّجممةَّاالبتداًءَّ,َّكىكَّمتقدٍّ

َّ َّمؤكدهََّّ(حٌقانَّ)ألف  َّالمؤََّّيجكزَّ؛كىذاَّالَّمضمكفَّجممةَّاالبتداءَّالتيَّبعدهَّلَّمصدره ك دَّيسبؽَّالمؤكٍّدَّفيَّألف 
؛َّألن ويَّتابعَّلويَّ,َّكالتابعَّالَّيتقد ـَّعمىَّمتبكعوَّ,َّكقدَّييقاؿَّ:َّالتككيدَّيتبعَّالمؤكدَّفيَّإعرابوَّ,َّفيتأخرَّالعربيةَّ

فَّكافَّمنصكبانَّفيَّ,؟ََّّمنصكبهََّّالمؤكدَّالَّيتبعوَّفيَّاإلعرابَّ؛َّألن وَّعنوَّ,َّكلكفَّالمصدر َّانَّكَّيبقىَّمؤكدكا 
َّقدَّذيكرَّقبموَّ؛ نَّثـَّيؤكدَّ,َّفالتأكيدَّيككفَّزيادةَّمعنىَّعمىََّّلشيءو َّالشيءَّالَّيؤكدَّقبؿَّذكرهَّ,َّبؿَّييذكرَّأكال  ألف 

ثباتوَّ. َّمعنىَّالشيءَّالمؤكدَّكا 
فبلََّّءىتَّتابعةَّلويَّبقيةَّالتكابعَّ,َّفبلَّيجكزَّأفَّتتقد ـَّعمىَّمتبكعياَّ؛َّألن ياَّإن ماَّجاَّككذاَّاألمرَّفيماَّيخٌصَّ

لجممةَّالكاحدةَّ,َّأم اَّالترتيبَّبيفَّاجتماعَّأكثرَّالترتيبَّبيفَّأجزاءَّىذاَّفيماَّيخٌصَّاينبغيَّلياَّالتقدُّـَّعميوَّ.َّ
َّكاحدةوََّّمف َّلـَّيترككاَّاألمرَّىكذاَّ,َّبؿََّّتابعَّلمشيًءَّالكاحدَّ,َّأكَّمجيءَّالتابعَّبأكثرَّمفَّصكرةو ,َّفالنحكيكفى

َّ.اَّبحسبَّماَّجاءىَّمنياَّفيَّالقرآفَّالكريـَّككبلـَّالعربَّصاغكاَّقكاعدىـَّالتكجيييةَّفيَّترتيبي
اف ؿمغاقرة ُبِدىء باالدم , أوصـ ِتسان اؾعرب أَّه إذا اجمؿعاألحسن واألؽنر يف ؾ -4

 ؿؾةم اجلار واجملـرور , ثم باجلـث

ن ةو(َّفػيَّحي افَّعمػذهَّفيَّكبلـَّأبػدةَّالتكجيييةَّىػكردتَّالقاع َوَمَثُل :وَّتعالىَّػكلػيَّقػىَّترتيبَّأكصاؼَّ)جى
َتْت ُأُكَلَها ِضْعَفْيِن َربْػَوٍة َأَصابَػَها َواِبٌل فَآالَِّذيَن يُػْنِفُقوَف َأْمَواَلُهُم ابِْتَغاَء َمْرَضاِة اللَِّو َوتَػْثِبيًتا ِمْن َأنْػُفِسِهْم َكَمَثِل َجنٍَّة بِ 

َها َواِبٌل َفَطلّّ َواللَُّو ِبَما تَػْعَمُلوَف َبِصي (ٖ)رٌ فَِإْف َلْم ُيِصبػْ
 

( في مكضع جر صفة لػ)جنةو( , كبدلء بالكصؼ بالمجركر , َّذكرَّأبكَّحي افَّأف َّ ابىيىا كىاًبؿه جممة )أىصى
, لكصؼ الثابت , كىك : ككنيا بربكةثـ بالكصؼ بالجممة , كىذا ىك األكثر في لساف العرب , كقد ابتدأ با

                                                 

 . 8ٖٖ/ٔاٌُزبة :  ٔ))

 . ٕٙٙ/٣ُٖ٘ظش : أُوزنت :  ٕ))

 . ٕ٘ٙاُجوشح : عٞسح  ٖ))
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( في محؿ نصب حاؿ ثـ بالكصؼ العارض , كىك إصابتيا بالكابؿ , كيجكز أف تككف جممة  ابىيىا كىاًبؿه )أىصى
 . (ٔ)مف )جنةو( ؛ ألن يا نكرة , كقد كصفت حاالن مف الضمير في الجار كالمجركر

َّ َّكىاًبؿه(َّ:َّاألك ؿَّ:َّأفَّجممةَّ)أصابيا(َّفيَّمحؿَّجرٍّ َّفيَّإعرابَّجممةَّ)أصابيا ذكرَّأبكَّحي افَّكجكىان
َّالعرًبَّ,َّصفةَّلػ)جنةو(َّ,َّكقدَّكًصفتَّالجنةَّأن ياَّ)بربكةو(َّ,َّقب ؿَّكصفياَّبالجممةَّ,َّكىذاَّىكَّاألكثرَّفيَّكبلـً

َّالكصؼَّبالجارَّ َّثـ ,َّ َّأك الن َّالكصؼَّالمفرد َّترتيبيا َّفيككف ,َّ َّالكاحد َّلمشيء َّأكصاؼَّمتغايرة َّاجتماع عند
ـىَّ َّفقيدٍّ ,َّ َّبالجممة َّكالكصؼ ,َّ َّكالمجركر َّبالجار َّالكصؼ َّاجتمع َّكىنا ,َّ َّبالجممة َّالكصؼ َّثـ ,َّ كالمجركر

,َّعمىَّالكصؼَّبالجممةَّ.َّكىذهَّالجنةَّابتدأَّفيياَّبالكصؼَّالثابتَّكقدَّجاءَّبالجارََّّالكصؼَّبالجارَّكالمجركر
أمَّ:َّمرتفعَّ,َّثـَّكًصفىتَّبالكصؼَّالعارضَّبالجممةَّ,َّكىكَّإصابتياَّبالكابًؿَّ,َّ,َّكمجركرهَّ,َّكىكَّككنياَّبربكةوَّ

ؿَّالذمَّذكرهَّأبكَّحي افَّفيَّت كجيوَّإعرابَّجممةَّفيكَّعارضَّعميياَّ,َّكليسَّدائمانَّفيياَّ,َّكىذاَّىكَّالكجوَّاألك 
َّ)أصابيا(َّ.

َّمفَّ)جنةو(َّ,َّكجازََّّمحؿَّنصبَّحاالنََّّأن ياَّيجكزَّفيياَّأفَّتككفَّفيَّكالكجوَّالثانيَّ: ىذاَّالكجوَّ؛َّألف 
َّالنكرةَّ)جنةو(َّقدَّتخصصتَّبالجارَّكالمجركرَّ.

مفَّالضميرَّفيَّالجارَّكمجركرهََّّكفَّجممةَّ)أصابيا(َّفيَّمحؿَّنصبَّحاالنَّكالكجوَّالثالثَّ:َّىكَّأفَّتك
َّ)بربكةو(َّ.

َّصفةَّلفيياََّّرابعهََّّكجوهََّّكيجكز َّالجنةَّبعضَّالربكةػ:َّكىكَّأفَّتككفَّفيَّمحؿَّجرٍّ  .َّ( ٕ))ربكةو(َّ؛َّألف 

َّأبيَّحي افَّعمىَّقكلوَّتعالىََّّالمذككرةَّآنفانَّالقاعدةَّالتكجيييةََّّكتكررت َمََّلِئَكُة يَا ِإْذ قَاَلِت ال :فيَّكبلـً
نْػَيا َواْل َمِسيُح ِعيَسى اْبُن َمْريََم َوِجيًها ِفياْسُمُو الِؾ ِبَكِلَمٍة ِمْنُو َمْريَُم ِإفَّ اللََّو يُػَبشّْرُ   ُمَقرَّبِيَن ِخَرِة َوِمَن الالدُّ
َمْهِد وََكْهًَّل َوِمَن الصَّاِلِحينَ َويَُكلُّْم النَّاَس ِفي ال

(ٖ)
 

َّ ( معطكؼ عمى قكلو : )كجييان( أم : كمقربان مف جممةقكلو : فذكرَّأف  ًبيفى ًمفى الميقىر  المقربيفى ,  )كى
ِإَلى : كعطؼ )يكمـ( كىك حاؿ أيضان عمى )كجييان( كنظيره لحاؿ ىكذا ؛ ألن يا فاصمة , اكجاءت ىذه 

الطَّْيِر فَػْوقَػُهْم َصافَّاٍت َويَػْقِبْضنَ 
في الحاؿ  لؾ : كيكمـ , أم : كمكممان . كجاءى أم : كقابضات . ككذ (ٗ)

و يقترب مف الثبكت , كجاءت الحاؿ الثانية جاران كمجركران ؛ ألن   األكلى باالسـ ؛ ألف  االسـ ىك الداؿ عمى
الثالثة جممة ؛ ألن يا في الرتبة الثالثة . أال ترل في الحاؿ كصؼ في المعنى ؟ ,  االسـ , كجاءت الحاؿ

فكما أف األحسف كاألكثر في لساف العرب أن و إذا اجتمعت أكصاؼ متغايرة بدلء باالسـ , ثـ الجار 
                                                 

 . ٓٓٗ/ٗ, ٝاُِجبة ك٢ ػِّٞ اٌُزبة :  9ٕ٘/ٕ, ٝاُذس أُقٕٞ :  ٕٖٗ/٣ُٕ٘ظش : اُجؾش أُؾ٤و :  ٔ))

 . ٕٙٔ/ٔ: ٣ُ٘ظش : اُزج٤بٕ ُِؼٌجش١  ٕ) )

 . ٙٗ – ٘ٗآٍ ػٔشإ : عٞسح  ٖ))

 . 9ٔأُِي : عٞسح  ٗ))
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َوقَاَؿ رَُجٌل مُّْؤِمٌن ّمْن ءاِؿ ِفْرَعْوَف َيْكُتُم ِإيَمانَوُ : جركر , ثـ بالجممة , كقكلو تعالى كالم
فكذلؾ الحاؿ ,  (ٔ)

بدلء باالسـ , ثـ الجار كالمجركر , ثـ بالجممة . كقد جاءت جممة الحاؿ مضارعة ؛ ألف  الفعؿ يشعر 
 .  (ٕ)جدد , مثمما ييشعر االسـ بالثبكتبالت

َّ)مفَّذك :َّ َّككذلؾَّقكلو ,َّ َّ)عيسى( :َّ َّانتصبَّعمىَّالحاؿَّمفَّقكلو َّ)كجييان( :َّ َّقكلو َّحي افَّأف  َّأبك ر
َّعمىَّ َّ)ييكىمٍّـي(َّعيًطؼى َّعميوَّفيَّمحؿَّنصبَّحاؿَّثانيةَّمفَّعيسىَّ,َّكقكلوَّ: (َّعيًطؼى فيََّّ(كجييانَّ)المقربيفى

َّبًوَّ,َّمحؿَّنصبَّحاؿَّثالثةَّمفَّعيسىَّ,َّكقدَّجازَّعطؼَّالفعؿَّ)ييكىمٍّـي(َّعمىَّاالسـَّ)كجيي ان(َّ؛َّألن ويَّمؤكؿه
فعطؼََِّّإَلى الطَّْيِر فَػْوقَػُهْم َصافَّاٍت َويَػْقِبْضنَ َّأمَّ:َّمكممانَّ,َّكىذاَّشائعَّفيَّالعربيةَّ,َّنحكَّقكلوَّتعالىَّ:

َّالفعؿَّفيَّتقديرَّاالسـ (ََّّ؛َّالفعؿَّيقبضَّعمىَّاالسـَّصافاتَّ؛َّألف  الحيفى أمَّ:َّقابضاتَّ,َّكقكلوَّ:َّ)كمفَّالص 
َّ,َّكقدََّّبعةَّمفَّعيسىَّ.َّفيذهَّأربعةَّأحكاؿوَّفيَّمحؿَّنصبَّحاؿَّراَّ(انَّكجيي)معطكؼَّأيضانَّعمىَّ َّكاحدو لشيءو

َّ َّاألحكاؿَّماَّىيَّإال  جاءَّترتيبياَّعمىَّنحكَّماَّكافَّفيَّالصفاتَّالمتغايرةَّلمشيًءَّالكاحًدَّعندَّاجتماعياَّ؛َّألف 
َّأفَّي ,َّ َّاجتماعَّاألكصاؼَّالمتغايرة َّعند َّالعرًب َّأفَّاألحسفَّفيَّكبلـً َّفكما َّفيياَّكصؼَّفيَّالمعنىَّ, بدأ

َّبالكصؼَّالمفردَّ,َّثـَّبالجارَّكالمجركرَّ,َّثـَّبالجممًةَّ,َّفكذلؾَّىيَّىناَّ.
فيياَّبذكرَّالحاؿَّالمفردَّ)كجييان(َّفجيءَّبياَّعمىَّاألصؿَّاسمانَّصريحانَّ,َّثـَّذكرَّالحاؿَّالثانيةََّّإذَّبيًدئ

َّاسمانَّصريحالالجارَّكَّ َّبيا َّفمكَّكافَّقدَّجاءى َّالفاصمةَّ, َّلمناسبة َّشبوَّجممةَّ؛ َّ)مقربان(َّمجركرَّ,َّكجاءَّبيا ا
َّ؛َّألن وَّمؤكؿَّ لفاتتوَّالفاصمةَّالقرآنيةَّ,َّكجاءَّبالحاًؿَّالثالثةَّجممةَّفعميةَّ,َّكقدَّعطؼَّالفعؿَّفيياَّعمىَّاالسـً

َّ.سـَّباال
إذَّاجتمعتَّفيَّاآليةَّصفاتَََّّوقَاَؿ رَُجٌل مُّْؤِمٌن ّمْن ءاِؿ ِفْرَعْوَف َيْكُتُم ِإيَمانَوُ كمثؿَّىذاَّقكلوَّتعالىَّ:َّ

َّبدأ َّالمفردَّلمرجؿَّمختمفةَّ, َّباالسـ َّبالكصؼََّّبكصؼَّالرجؿَّأك الن َّثـَّجاءَّبعده ,َّ ) شبوَّالجممةَّمفَّ)مؤمفه
َّفيَّ َّالمعيكد َّالترتيب َّعمى ًَّإيمىانىوي( ـي َّ)يكت َّبالكصؼَّجممة َّجاء َّثـ ,َّ ) َّفرعكفى َّءاًؿ َّ)مف َّكالمجركر الجار

َّالصفاتَّالمتغايرةَّإذاَّاجتمعتَّ.
ل َّعمىََّّىكقدَّجاءَّبالحاؿَّاألك  َّاالسـَّيدؿُّ فصفةَّالكجاىةَّالثبكتَّكاالستقرارَّفيَّالشيءَّ,َّاسمانَّ؛َّألف 

,َّكجاءَّبالحاؿَّالثانيةَّشبوَّجممةَّىذاَّالمعنىَّقاؿَّ:َّ)فيَّالدنياَّكاآلخرًة(َّلتأكيدََّّفيوَّمستقرةَّكالَّيفارقياَّ؛َّثابتةهَّ
,َّكجاءَّبالحاًؿَّالثالثةَّجممةَّفعميةَّفعمياَّمضارعَّ؛َّلمناسبةَّمفَّالجارَّكالمجركرَّ؛َّألن ياَّتقتربَّمفَّاالسـَّ

َّالفعؿَّييَّالمعنىَّ ليشعرَّبالتجددَّكاالستمرارَّفيَّتكميـََّّانَّ؛شعرَّبالتجددَّككافَّمضارعالمكضكعَّألجموَّ؛َّألف 
َّالناسَّ.

                                                 

 . 8ٕؿبكش : عٞسح  ٔ))

,  5ٕٕ-ٕٕٙ/٘, ٝاُِجبة ك٢ ػِّٞ اٌُزبة :  58ٔ-55ٔ/ٖ, ٝاُذس أُقٕٞ :  8ٖٗ-8ٕٗ/٣ُٕ٘ظش : اُجؾش أُؾ٤و :  ٕ))

 . ٖٙٔ-ٕٙٔ/ٖٝسٝػ أُؼب٢ٗ : 
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,ََّّاجتماعَّتكابعَّمختمفةَّلتابعَّمعيفَّفيَّالكبلـَّ,َّكعندَّجتماعَّأكثرَّمفَّصكرةَّكاحدةىذاَّفيماَّيخٌصَّا
َّفالقاعدةَّالتكجيييةَّفيَّترتيبياَّىيَّ:

 قان , ُتؼدَّم اؾصػة عؾى اؾلدل وعطف اؾلقان إذا اجمؿعت اؾصػة واؾلدل وعطف اؾل -5

شى(َّصفةََّّفيَّأبكَّحي افَّعمىَّمفَّأعربَّجممةَّ)تغَّكردتَّالقاعدةَّالتكجيييةَّىذهَّفيَّماَّاعترضَّفيو
ُهْم َأنْػُفُسُهمْ ْنُكْم َوطَائَِفٌة َقْد أَ َعاًسا يَػْغَشى طَائَِفًة مّْ ْن بَػْعِد الَغمّْ َأَمَنًة نػُّ ثُمَّ َأنْػَزَؿ َعَلْيُكْم مّْ   :قكلوَّتعالىَّ تػْ  َىمَّ

َر ال ِو ُيْخُفوَف ِفي ْمَر ُكلَُّو ِللَّ ْمِر ِمْن َشْيٍء ُقْل ِإفَّ األَ َنا ِمَن األَ َجاِىِليَِّة يَػُقوُلوَف َىْل لَّ َحقّْ َظنَّ الَيظُنُّوَف بِاللَِّو َغيػْ
الَِّذيَن   ْو ُكْنُتْم ِفي بُػُيوِتُكْم لَبَػَرزَ ِتْلَنا َىاُىَنا ُقْل لَّ ا قُ ْمِر َشْيٌء مَّ لََنا ِمَن اأْلَ  ا ََل يُػْبُدوَف َلَك يَػُقولُوَف َلْو َكافَ َأنْػُفِسِهْم مَّ 

اِت َقْتُل ِإَلى َمَضاِجِعِهْم َولَِيْبَتِلَي اللَُّو َما ِفي ُصُدورُِكْم َولُِيَمحَّْص َما ِفي قُػُلوِبُكْم َواللَُّو َعِليٌم ِبذَ ُكِتَب َعَلْيِهُم ال
الصُُّدورِ 

(ٔ) 
حمالن عمى لفظ )أمنة( كقالكا : الجممة في  (ٕ)قراءة حمزة كالكسائي : )تغشى(َّذكرَّأبكَّحي افَّأف َّ

مكضع الصفة , كىذا ليس بكاضح ؛ ألف  النحكييفى نصكا عمى أف  الصفةى مقدمةه عمى البدًؿ كعمى عطًؼ 
و مخالؼ ليذه القاعدة , ألن   ؛ دالن أك عطؼ بياف ال يتـ لو ذلؾالبياًف إذا اجتمعت . فمف أعرب نعاسان ب

كمف أعربو مفعكالن مف أجمو ففيو أيضان الفصؿ بيف النعت كالمنعكت بيذه الفضمة . كفي جكاز ذلؾ نظر 
يا جكاب مع ما نبينا عميو مف فكات الشرط كىك : اتحاد الفاعؿ . فإف جعمت تغشى جممة مستأنفة ككأن  

: "  ر تعالى تغشى طائفة منكـ , جاز ذلؾ . كقاؿ ابف عطيةلسؤاؿ مف سأؿ : ما حكـ ىذه األمنة ؟ فأخب
. لما أعرب نعاسان بدالن مف أمنة , كاف القياس أف يحدث عف  (ٖ)أسند الفعؿ إلى ضمير المبدؿ منو "

البدؿ ال عف المبدؿ منو , فحدث ىنا عف المبدؿ منو . فإذا قمت : إف  ىندان حسنيا فاتف , كاف الخبر 
ىك المشيكر في كالـ العرب . كأجاز بعض أصحابنا أف يخبر عف المبدؿ منو كما عف حسنيا , ىذا 

 أجاز ذلؾ ابف عطية في اآلية , كاستدؿ عمى ذلؾ بقكلو :
(ٗ)بً ضى عٍ األى  فً رٍ قى  ؿى ثٍ مً  فى ازً كى ىى  تٍ كى رى تى         ايى احي كى رى ا كى ىى ك  دي غي  كؼى يي الس   ف  إً            

 

, فأعاد الضمير عمى المبدؿ منو كىك السيكؼ , كالضمير في كأنو كلـ  فقاؿ : تركت , كلـ يقؿ تركان 
 . كال حجة فيما استدؿ بو الحتماؿ أف يككف انتصاب غدكىا (غدكىا كركاحياك )يعد عمى البدؿ كى

                                                 

 . ٗ٘ٔآٍ ػٔشإ : عٞسح  ٔ))

, ٝاُؾغخ 8ٖ٘, ٗٔٔ, ٝاُؾغخ ٫ثٖ خب٣ُٞٚ :  5ٕٔ, ٝاُغجؼخ ك٢ اُوشاءاد :  59ٗ/ٔ:  اُوشإٓ ٝئػشاثٚ ظش : ٓؼب٣٢ُٗ٘ ٕ))

,  95ٕ/ٕأ٣ٖٔ سؽذ١ ع٣ٞذ :  , رؼ :: شاءاد اُضٔبٕ ٫ثٖ ؿِجٕٞاُززًشح ك٢ اُوٝ,  5ٓٔ, ٝأُجغٞه :  88/ُِٖوشاء اُغجؼخ : 

 . 5ٙٔٝؽغخ اُوشاءاد : 

 . 9ٖٖ/ٕأُؾشس اُٞع٤ض  ٖ))

, ٝٛٞ ٖٓ  ٗٗاُج٤ذ ٖٓ اٌُبَٓ ٝٛٞ ٨ُخطَ ٖٓ هق٤ذح ُٚ ك٢ ٓذػ اُؼجبط ثٖ ٓؾٔذ ثٖ ػجذ هللا ثٖ اُؼجبط د٣ٞاٗٚ :  ٗ))

 . 99ٔ/٘, ٝخضاٗخ ا٧دة :  9ٕٔ/٘, ٝأُوبفذ اُؾبك٤خ :  5ٖٗ/ٕؽٞاٛذ : أُغبػذ : 
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و يجكز أف يخبر عف االثنيف المذيف ال يستغني أحدىما عف ألن   كركاحيا عمى الظرؼ ال عمى البدؿ ؛
 ف كالرجميف كالعينيف كالحاجبيف إخبار الكاحد . كما قاؿ :               اآلخر , كاليدي

(ٔ)ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ  ػػيى ػػنٍ تى  ػػػػافً ػػنى ػػػػيٍ ػػػػػػػػعى ػػػػػػػػػػػػا الػيى بً              ؿ  زي  ػػػػػػػػػػػػوي ػػػػػكقي ػػػػػػػػػػػػػػػمي حٍ زى  ػػػفٍ ػػػػػػػػمى لً              
 

(ٕ)ى بالياء , حممو عمى لفظ النعاسنيؿ كلـ يقؿ : تنيالًف . كقرأ الباقكف : يغشفقاؿ : ت
 . 

ذكرَّأبكَّحي افَّأفَّقراءةَّالجميكرَّفيَّاآليةَّىيَّ:َّ)يغشى(َّحمبلنَّعمىَّلفظَّالنعاسَّ,َّكجممةَّتغشىَّفيَّ
َّمحؿَّنصبَّصفةَّلمنعاًسَّ,َّكمنكـَّمتعمؽَّبمحذكؼَّصفةَّلػ)طائفة(َّ.

َّجممةَّتغشىَّفيَّمحؿََّّ(آمنة)تاءَّحمبلنَّعمىَّلفًظَّكقراءةَّحمزةَّكالكسائيَّ)تغشى(َّبال ,َّخرجكىاَّعمىَّأف 
نىةن(َّ,َّكىذاَّالتخريجَّيىَّ َّييقد ـَّكيَّشٍَّنصبَّصفةَّلػ)أمى َّالنعتى َّالنحكييفَّنصكاَّعمىَّأف  ؿَّمفَّكجييفَّ:َّأحدىماَّ:َّأف 

,َّكيبدأََّّ(ٖ)طؼعمىَّغيرهَّمفَّالتكابعَّعندَّاجتماعياَّ,َّإذَّييبدأيَّفيياَّبالنعتَّ,َّثـَّالتككيدَّ,َّثـَّالبدؿَّ,َّثـَّالع
َّمتبكعوَّ َّمدلكؿ ,َّ َّالتككيد َّمدلكؿ َّألف  َّ؛ َّالبدؿ َّقبؿ َّكالتأكيد ,َّ َّتؤكد َّال َّالنكرة َّألف  َّ؛ َّالتككيد َّقبؿ بالنعت
َّأجنبيَّمفَّ َّالمنسكؽى َّألف  َّ؛ َّالعطًؼ َّقبؿ َّكالبدؿ َّالحقيقيَّ, َّمتبكعو َّمدلكؿ َّالبدؿَّغير َّكمدلكؿ الحقيقيَّ,

شتماليةَّ,َّكبدؿَّالغمطَّبالكميةَّ,َّأكَّبالبعضيةَّ,َّأكَّباالَّم امتبكعًوَّ,َّكالبدؿَّنسبتوَّمعنكيةَّإلىَّالمبدؿَّمنوَّ,َّأ
َّيفيدَّماَّالَّيفيدهَّاألك ؿَّ,َّ( ٗ)نادر َّالنعتى .َّكنقؿَّالرضيَّعفَّابفَّكيسافَّأن وَّييقدٍّـَّالتأكيدَّعمىَّالنعًتَّ؛َّألف 

َّ.( ٘)بخبلًؼَّالتأكيد
َّاجتماعي َّحاؿ َّفي َّالنحكييفى َّعند َّالتكابع َّترتيب َّىك َّىذا َّبعضَّبعضياا َّكيرلَّمع َّالمجاشعيَّ,

ثـَّالمعنكمَّ,َّثـَّعطؼََّّ,أكالنََّّالمفظيَّترتيبانَّمغايرانَّلماَّيراهَّالنحاةَّفيرتبياَّبأٍفَّيككفَّالتأكيدَّ(ٙ)ق(ْٕٗ)ت
ًؿَّبغيرَّلفظًوَّ,َّثـَّالنعتَّبعدهَّ؛َّألن وَّيتمـَّاالسـَّاألك ؿَّ,َّثـَّالبدؿَّ؛َّألن وَّقدَّيككفَّ البياف؛َّألن وَّمبيفَّعفَّاألك 

َّيككَّ َّكقد َّغيرَّاألك ؿَّفيَّالمعنىَّ, َّحاؿو َّعمىَّكؿٍّ َّألن و َّعطؼَّالنسؽَّ؛ َّثـ ,َّ َّيككفَّغيره َّكقد ,َّ فَّبعضو
َّ.ََّّ(ٚ)األك ؿَّ

َّميقد مانَّعمىَّالبدًؿَّكعطؼَّالبيافَّ,َّكب ىذاَّينتقضَّتكجيوَّمفَّحسبَّكعمىَّالترتيبيًفَّكمييماَّيككفَّالنعتي
نىةن(َّمفعكالنَّبًوَّ,َّك)نعاسان(َّب نىةن(َّ,َّفمكَّأعربناَّ)أمى َّجممةَّ)تغشى(َّصفةَّلػ)أمى أكَّعطؼَّبيافَّلياَّ,َّفبلََّّدالنَّجعؿى

                                                 

 . ٗ٘ٔٓشب اُو٤ظ د٣ٞاٗٚ : اُج٤ذ ٖٓ اُٜضط ٫ ٔ))

, ٝسٝػ  ٔٔٙ-ٓٔٙ/٘, ٝاُِجبة ك٢ ػِّٞ اٌُزبة :  ٙٗٗ-٘ٗٗ/ٖ, ٝاُذس أُقٕٞ :  9ٗ-٣ٖ/9ُٖ٘ظش : اُجؾش أُؾ٤و :  ٕ))

 . 9ٗ/ٗأُؼب٢ٗ : 

 . ٕٖٙ/ٕ, ٝأُوشة :  9ٖٗ/٣ُٕ٘ظش : ؽشػ اُشم٢ ػ٠ِ اٌُبك٤خ :  ٖ))

 . 9ٖٗ/ٕؽشػ اُشم٢ ػ٠ِ اٌُبك٤خ :  ٣ُ٘ظش :  ٗ))

 . 9ٖٗ/٣ُٕ٘ظش : ؽشػ اُشم٢ ػ٠ِ اٌُبك٤خ :  ٘))

ٛـ( , ٖٝٓ ٓإُلبرٚ : ا٩ًغ٤ش ك٢ اُزلغ٤ش , ٝؽشػ ػ٘ٞإ ا٧دة , ٝؽغشح 59ٖٗ أُغبؽؼ٢ ػ٢ِ ثٖ كّنبٍ )دأثٞ اُؾغ ٙ))

 ٝؽغشح اُزٛت ك٢ ٓؼشكخ أئٔخ ا٧دة .

 . 55:  ٣ُ٘ظش : ؽشػ ػ٤ٕٞ ا٩ػشاة , رؼ : ؽ٘ب ع٤َٔ ؽذاد 5))
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يجكزَّأفَّتككفَّ)تغشى(َّصفةَّلياَّ؛َّألن ياَّلكَّكانتَّصفةَّلياَّلتقدمتَّعمىَّالبدؿَّ,َّأكَّعطؼَّالبيافَّ)نعاسان(َّ
َّعمىَّالقكاعدَّالنحكيةَّفيَّترتيًبَّالتكابًعَّ.

َّالعرًبَّأفَّتيحدثَّعفَّالبدؿَّالَّعفَّالمبدؿَّمنوَّكاآلخر َّاألشيرَّفيَّكبلـً ,ََّّكىذاَّالقياسَّفيو,ََّّ(ٔ):َّأف 
(َّ َّبجعميـ َّكلكفَّىنا ,َّ نىةن( َّمفَّ)أمى َّبدالن َّكبنعاسان( َّالَّعفَّالبدؿَّ, نىةن( َّ)أمى ىذاَّحسبَّحدثَّعفَّالمبدؿَّمنو

َّأفَّيخ َّالنحكييفى َّالكجوَّ.َّكقدَّأجازَّبعضي الشاىدَّ,ََّّبرَّعفَّالمبدؿَّمنوَّالَّعفَّالبدؿَّكماَّفييضعؼَّىذا
َّ َّلمبدؿ َّالخبر َّكاف َّكلك ,َّ َّكليسَّلمبدؿ َّ)السيكؼ( َّمنو َّلممبدؿ َّالخبر َّتركاَّفجعؿ :َّ َّلقاؿ َّكركاحيا( )غدكىا

َّ.ََّّ(ٕ)بالتثنية
َّىذاَّالكجوَّأبكَّحي افَّبأن ويَّيجكزَّأفَّيككفَّنصبَّ)غدكىاَّكركاحيا(َّفيَّالبيًتَّعمىَّالظرؼَّالَّ كقدَّرد 

ثباتَّإجازةَّأفَّييحدثَّعفَّالمبدؿَّمنوَّالَّعفَّالبدؿَّ,َّكألن ويَّيجكزَّأفَّييخبرَّحسبَّىذاَّينتفيَّإعمىَّالبدؿَّكب
(َّ:َّتنيؿَّ,َّالعيناف)الشاىدَّ,َّإذَّقاؿَّفيََّّعفَّاآلخرَّإخبارَّالكاحدَّمثؿَّيستغنيَّأحدىماعفَّاالثنيفَّالمذيفَّالَّ
َّخبارَّالكاحدَّ.إخبرَّعفَّاالثنيفَّالمذيفَّالَّيستغنيافَّعفَّبعضيماَّكلـَّيقؿَّ:َّتنيبلًفَّ,َّفأ

َّفيوَّالفصؿَّبيفَّالنعتَّ)أمنىةن(َّكمنعكتوَّجممةَّ)تغشى(َّ,َّ َّيمـز َّ)نعاسان(َّمفعكالنَّمفَّأجموَّ, فَّأيعًربى كا 
َّ)نعاسان(َّمفعكالنَّبًوَّك)أمنىةن(َّحاالنَّبا فَّأيعًربى َّ,َّكا  ,ََّّلمفعكؿَّلويَّ)نعاسان(َّ,َّكفيَّالفصؿَّبيفَّالنعتَّكمنعكتوَّنظره

َّأيضانَّالفصؿَّبيفَّالحاؿَّكصاحبوَّ,َّبالمفعكؿَّبوًَّ َّ.ََّّالفضمةَّ)نعاسان(َّيمـز
َّكَّ ,َّ َّحي اف َّأبك َّالحمبيَّكرجح َّالسميف ,َّ َّكابفَّعادؿ َّمست, َّ)تغشى( َّ,َّكاآللكسيَّبأفَّتككفَّجممة أنفة

َّتغشىَّطائفةهَّمنكـَّ. َّ:َّماَّحكـَّىذهَّاألمنةَّ؟َّفأيجيبى َّككأن ياَّجكابَّلسؤاؿَّمفَّسأؿى
عنيوَّبالفصؿَّىناَّىكَّالفصؿَّبيفَّأجزاءَّالجممةَّالكاحدةَّ,َّكقدَّسبؽَّالفصؿَّنأتيَّإلىَّالفصؿَّ,َّكماَّأ

َّإكماالنَّ َّيككف َّسكؼ َّكىنا ,َّ َّاألك ؿ َّالفصؿ َّفي َّكالمعمكؿ َّالعامؿ ََّّبيف َّالفصؿ َّبتناكؿ ,َّ بيفَّلممكضكع
 : كمفَّالقكاعدَّالتكجيييةَّفيوَّىنا المتبلزميفَّ,َّكالنعتَّكمنعكتوَّ,َّكالصفةَّكمكصكفياَّ,َّكغيرىاَّ.

َّال جيوز اؾػصل بني اؾصػة وادلوصوف باألجـيب   -6
َّ) ًكيـً َّالحى َّ)العزيًز َّفيَّاعتراضَّأبيَّحي افَّعمىَّجعؿَّالرازمَّقكلوَّ: َّالتكجيييةَّىذه كقدَّكردتَّالقاعدة

َحِكيمِ اِب ِمَن اللَِّو اْلَعزِيِز الِكتَ تَػْنزِيُل ال حم :َّالىَّصفةَّلػ)الكتاب(َّفيَّقكلوَّتع
(ٖ) 

ـي(ََّّذكرَّأبكَّحي افَّأف ًكي َّالحى صفة هلل , فيككف ذلؾ حقيقة ؛ ذكر الرازم أن وي يجكز جعمو قكلوَّ:َّ)العىًزيزي
عىٍمنىاهي صفة لمكتاب , كاف ذلؾ مجازان ؛ كالحقيقة أكلى مف المجاز , مع أف زيكىا ً  ادة القرب تكجب ٍف جى

, كال يجكز جعمو صفة لمكتاب . إذ لك كاف صفة لمكتاب لكليو , فيككف التركيب : تنزيؿ  (ٗ)الرجحاف
                                                 

 . ٔٔٔ/٣ُٖ٘ظش : أُوزنت :  ٔ))

 . ٕٓٓ/٘, ٝخضاٗخ ا٧دة :  9ٕٔ/٘:  , ٝأُوبفذ اُؾبك٤خ 5ٖٗ/٣ُٕ٘ظش : أُغبػذ :  ٕ))

 . ٕ-ٔاُغبص٤خ : عٞسح ( ٖ)

 . 8ٕ٘-5ٕ٘/5ٕ( ٣ُ٘ظش : ٓلبر٤ؼ اُـ٤ت : ٗ)
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( , كىك خبره لػ)حـ( , أك , إما أف يككف متعمقان بػ)تنزيؿ الكتاب العزيز الحكيـ مف اهلل ؛ ألف  )مف اهلل(
ؼ , ال يجكز أعجبني ضرب زيد سكط الفاضؿ ؛ لمبتدأ محذكؼ فال يجكز الفصؿ بو بيف الصفة كالمكصك 

( مبتدأ , فال يجكز الفصؿ بيف الصفة كالمكصكؼ أيضان , ال يجكز  أك يككف في مكضع الخبر , ك)تنزيؿي
 . (ٔ)فياضرب زيد شديد الفاضؿ , كالتركيب الصحيح في نحك ىذا أف يمي الصفة مكصك 

َّ َّتعالى َّقكلو َّأف  َّم: ذكر َّصفتاف ) ًكيـً َّالحى َّىذاَّ)العزيًز َّفي َّإشكاؿ َّكال ,َّ َّاهلل َّالجبللة َّلمفظ جركرتاف
 فَّهللَّعمىَّالحقيقةَّ,َّكأجازَّأفَّيككناَّصفتيفَّلمكتابجازَّىذاَّالكجوَّالرازمَّ,َّكىماَّصفتااإلعرابَّ,َّكقدَّأ

َّصفتيفَّهللَّ َّبأفَّيككنا َّيكجبَّرجحافَّاألك ؿَّ, َّالقربى َّعفَّأف  َّفضبلن َّأكلىَّمفَّالمجازَّ, َّكالحقيقة ,َّ مجازان
َّما َّرد  َّكقد َّكمكصكفياََّّتعالىَّ. َّالصفة َّبيف َّالفصؿ َّيجكز َّال َّألن وي َّلمكتابَّ؛ َّصفتاف َّالرازمَّبأن يما أجازه

َّقكلوَّ:َّ)مفَّاهلل َّأجنبيَّمفَّالصفةَّكمكصكفياَّ؛َّألف  (َّأماَّباألجنبيَّ,َّكعمىَّىذاَّالكجوَّيككفَّبينيماَّفاصؿه
(َّأفَّيككفَّمتعمٍّقانَّ (َّ,َّأكَّأفَّيككفَّفيَّمكضعَّرفعَّخبرَّلممبتدأَّ)تنزيؿي كعمىَّالتقديريفَّكمييماََّّبخبرَّحـَّ)تنزيؿي

(َّكمكصكفيماَّ)الكتاًب(َّأيككفَّثمةَّفاصؿَّبيفَّالصفتيًفَّ)العزيًزَّ ًكيـً َّقكلوَّ:َّ)مالحى فَّاهلًل(َّجنبيَّمنيماَّ؛َّألف 
جنبيَّمفَّالصفةَّكالمكصكؼَّإذَّالَّتعمُّؽَّلويَّبيماَّ,َّفبلَّيجكزَّالفصؿَّبًوَّبينيماَّليذاَّ,َّعمىَّالتقديريًفَّكمييماَّأ

َّىذفالتركيبَّالص َّبأفَّيككفَّالفاصؿَّأحيحَّفيَّنحك َّأفَّتميَّالصفةََّّانَّجنبيا َّىك َّكالمكصكؼَّ, مفَّالصفة
َّلمكصكفياَّ,َّببلَّفصؿَّبينيماَّ.َّ

َّأبيَّ كيجكزَّالفصؿَّبيفَّالصفةَّكالمكصكؼَّبماَّىكَّمتعمٍّؽهَّبيماَّ,َّأكَّبأحدىماَّ,َّنحكَّماَّجاءىَّمفَّكبلـً
رَبَُّك َأْو  َمََّلِئَكُة َأْو يَْأِتيَ التَْأتِيَػُهُم  َىْل يَػْنظُُروَف ِإَلَّ َأفْ َّحي افَّعمىَّنصبَّجممةَّ)لـَّتكف(َّفيَّقكلوَّتعالىَّ:

َفُع نػَ رَبَّْك يَػْوـَ يَْأِتي بَػْعُض آيَاِت يَْأِتَي بَػْعُض آ َمَنْت ِمْن قَػْبُل َأْو َكَسَبْت ِفي ِإيَمانُػَها َلْم َتُكْن آ اً ْفسيَاِت رَبَّْك ََل يَػنػْ
ًرا ُقِل انْػَتِظُروا ِإنَّا ُمْنتَ  ِظُروفَ ِإيَمانَِها َخيػْ

(ٕ) 
َّقكلوََّّقاؿ و ليس ألن   ؛كجاز الفصؿ بالفاعؿ بيف المكصكؼ كصفتو , صفة (كفتلـ " ): أبكَّحي افَّإف 

بأجنبي إذ قد اشترؾ المكصكؼ الذم ىك المفعكؿ كالفاعؿ في العامؿ , فعمى ىذا يجكز ضرب ىندان 
 . (٘)" فيك أبعد (ٗ)نفةكمف جعميا مستأ, أبعد  (ٖ)كمف جعؿ الجممة حاالن , غالميا التميمية 

َّفيَّقكلوَّ:َّ)لـَّتكف(َّثبلثةَّأكجوَّإعرابيةَّ:َّالكجوَّاألك ؿَّ:َّأفَّيككفَّفيَّمحؿَّ ماَّذكرهَّأبكَّحي افَّىكَّأف 
َّكقمبَّ,َّكَّ(لـ)نصبَّصفةَّلقكلوَّ:َّ)نفسان(َّ,َّفيككفَّاإلعرابَّ َّانَّناقصَّانَّمضارعَّ:َّفعبلنََّّ(تكف):َّأداةَّنفيَّكجـز

مبنيَّعمىَّالفتحََّّ:َّآمفَّفعؿَّماضوََّّ(آمنىتَّ)جكازانَّتقديرهَّ)ىي(َّ,َّكَّانَّمستترََّّانَّبالسككفَّ,َّكاسمياَّضميرََّّانَّمجزكم
التصالوَّبتاءَّالتأنيثَّ,َّكفاعمياَّمستترَّجكازانَّتقديرهَّ)ىي(َّ,َّكالجممةَّمفَّآمنتَّكفاعمياَّالمستترَّفيَّمحؿَّ

                                                 

 .  9ٖٖ/5ٔ, ٝاُِجبة ك٢ ػِّٞ اٌُزبة :  ٖٖٙ/9, ٝاُذس أُقٕٞ :  ٖٗ-ٕٗ/8( ٣ُ٘ظش : اُجؾش أُؾ٤و : ٔ)

 . 8٘ٔا٧ٗؼبّ : عٞسح  ٕ))

 . ٕ٘٘/٣ُٔ٘ظش : اُزج٤بٕ ُِؼٌجش١ :  ٖ))

 . ٕ٘٘/٣ُٔ٘ظش : اُزج٤بٕ ُِؼٌجش١ :  ٗ))

 . ٖٓ٘-8ٕ٘/8, ٝاُِجبة ك٢ ػِّٞ اٌُزبة :  ٖٕ٘-ٖٖٕ/٘, ٣ُٝ٘ظش : اُذس أُقٕٞ :  ٕٓٙ/ٗاُجؾش أُؾ٤و :  ٘))
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َّ َّىنا َّفيَّمحؿَّنصبَّصفةَّلػ)نفسان(َّ,َّكقدَّفيًصؿى بيفَّنصبَّخبرَّتكفَّ,َّكالجممةَّمفَّتكفَّكاسمياَّكخبرىا
َّاإليمافَّىكَّفاعؿَّكالمكصكؼَّبقكلوَّ:َّ)إيمالصفةَّ انييىا(َّ؛َّكقدَّجازَّىذاَّالفصؿَّبيفَّالصفةَّكمكصكفياَّ؛َّألف 

جنبيَّمفَّالمكصكؼَّ,َّبؿَّألمفعؿَّ)ينفع(َّ,َّكىكَّالفعؿَّالعامؿَّفيَّالمكصكؼَّ)نفسان(َّ,َّفالفاصؿَّىناَّغيرَّ
َّالفع َّكىك ,َّ َّلنفسَّالعامؿ َّكالمكصكؼَّمعمكالف َّبوًَّىك َّالفصؿ َّجاز َّفقد َّلذا ,َّ َّ)ينفع( َّالمكصكؼََّّؿ بيف

َّ.كصفتو
َّمفَّالضميرَّالمجركرَّ.ََّّكالكجوَّالثانيَّ:َّأفَّتككفَّجممةَّ)لـَّتكف(َّفيَّمحًؿَّنصبَّحاالنَََََّّّّّ

كالكجوَّالثالثَّ:َّأفَّتككفَّجممةَّمستأنفةَّالَّمحؿَّلياَّمفَّاإلعرابَّ.َّكىذافَّالكجيافَّبعيدافَّعندَّأبيَّ
َّ,َّكالكجوَّالثالثَّبأفَّتككفََّّجوهَّكََّّمفَّالضميرَّالمجركرَّحي افَّ؛َّإذَّعندهَّالكجوَّالثانيَّبأفَّتككفَّحاالنَّ بعيده

َّجممةَّمستأنفةَّأبعدَّ.َّ
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لر ِكَتاٌب اَّالقاعدةَّالتكجيييةَّىذهَّفيَّكبلـَّأبيَّحي افَّعمىَّقكلوَّ)إلىَّصراط(َّفيَّقكلوَّتعالىَّ:َّكردت
َحِميدِ ْم ِإَلى ِصَراِط اْلَعزِيِز الِإَلى النُّوِر بِِإْذِف رَبّْهِ  َأنْػَزْلَناُه ِإلَْيَك لُِتْخِرَج النَّاَس ِمَن الظُُّلَماتِ 

(ٔ)
 

صراط(, بدؿ مف قكلو )إلى النكر( , كال يضر ىذا الفصؿ  لىالظاىر أف قكلو : )إ" قاؿَّأبكَّحي افَّ
أف كأجاز الزمخشرم  ,ألٌف )بإذف( معمكؿ لمعامؿ في المبدؿ منو كىك )لتخرج(  ؛بيف المبدؿ منو كالبدؿ 

, فقيؿ : إلى صراط العزيز  ؟عمى كجو االستئناؼ , كأنو قيؿ : إلى أم نكر" يككف )إلى صراط( 
 .(ٖ)"( ٕ)"الحميد

َّقكلوَّ:َّ)إلىَّصراط(َّفيوَّكجيافَّ:َّالكجوَّاألك ؿَّ:َّأفَّيككفَّبدالنَّمفَّقكلوَّ:َّ ماَّذكرهَّأبكَّحي افَّىكَّأف 
َّب الَّيضرَّ(َّ,َّكًَّبًإٍذفَّيفَّالبدؿَّكالمبدؿَّمنوَّبقكلوَّ:َّ))إلىَّالنكًر(َّ,َّكالبدؿَّعمىَّتكرارَّالعامؿَّ,َّكقدَّفيًصؿى

(َّ,َّفبلَّضررَّمفََّّانَّجنبيىذاَّالفصؿَّ؛َّألن ويَّليسَّأ َّلمعامؿَّفيَّالمبدؿَّمنوَّكىكَّالفعؿَّ)تخرجى منيماَّفيكَّمعمكؿه
َّالفصؿَّبًوَّبينيماَّ.

َّ,َّكأف َّكالكجوَّالثانيَّ:َّأفَّيككفَّمتعمٍّقانَّبمحذكؼَّعمىَّأ َّمقدرو َّلسؤاؿو المقدرَّىكَّ:َّإلىَّالسؤاؿََّّن وَّجكابه
َّأمَّنكر؟َّ,َّفكافَّجكابوَّ,َّإلىَّصراطَّالعزيزَّالحميدَّ.

  إؾقه ال جيوز اؾػصل بني ادلضاف وادلضاف -8
ُلو الشََّياِطيُن وَ  كردتَّالقاعدةَّالتكجيييةَّىذهَّمفَّخبلؿَّكبلـَّأبيَّحي افَّعمىَّقكلوَّتعالىَّ: اتػَّبَػُعوا َما تَػتػْ

َمَلَكْيِن سّْْحَر َوَما أُْنِزَؿ َعَلى الاُف َوَلِكنَّ الشََّياِطيَن َكَفُروا يُػَعلُّْموَف النَّاَس الَعَلى ُمْلِك ُسَلْيَماَف َوَما َكَفَر ُسَلْيمَ 

                                                 

 . ٔئثشا٤ْٛ : عٞسح  ٔ))

 . ٖٓٙ/ٖاٌُؾبف :  ٕ))

 . ٖٖٔ/ّٔٔ اٌُزبة : , ٝاُِجبة ك٢ ػِٞ ٙٙ-٘ٙ/5, ٣ُٝ٘ظش : اُذس أُقٕٞ :  9ٖٖ/٘اُجؾش أُؾ٤و :  ٖ))
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َنٌة َفََّل َتْكُفْر فَػَيتَػعَ  ُهَما َما يػُ بَِباِبَل َىاُروَت َوَماُروَت َوَما يُػَعلَّْماِف ِمْن َأَحٍد َحتَّى يَػُقوََل ِإنََّما َنْحُن ِفتػْ رُّْقوَف بِِو فَ لَُّموَف ِمنػْ
ِن َفُعُهْم َوَلَقْد َعِلُموا َلمَ َمْرِء َوَزْوِجِو َوَما ُىْم ِبَضارّْيَن ِبِو ِمْن َأَحٍد ِإَلَّ بِِإْذِف اللَِّو َويَػتَػَعلَُّموَف َما َيُضرُُّىْم َوََل يَػنػْ بَػْيَن ال

َأنْػُفَسُهْم َلْو َكانُوا يَػْعَلُموفَ  ِخَرِة ِمْن َخََّلٍؽ َولَِبْئَس َما َشَرْوا ِبوِ اْشتَػَراُه َما َلُو ِفي اْل
(ٔ)

 

َّ )بضاريف( في مكضع نصب عمى أف  ما حجازية , أك في مكضع رفع عمى : قكلوَّذكرَّأبكَّحي افَّأف 
, كخٌرج ذلؾ عمى  (ٕ)أن يا تميمية . كقراءة الجميكر بإثبات النكف في )بضاريف( كقرأ األعمش بحذفيا

يفان . كالثاني : أف  حذفيا ألجؿ اإلضافة إلى أحد , كفصؿ بيف : أحدىما : أن يا حذفت تخفكجييف
 المضاؼ كالمضاؼ إليو بالجار كالمجركر الذم ىك )بًو( , كما قاؿ :

 (ٖ)ااىيمى ةن فىدىعى ػكى مػػػان نىٍبػػػػكٍ ػػػاؼى يى إذا خى          وي   ا لى خى ال أى  فٍ مى  بً رٍ ي الحى ا فً كى خى ا أى مى ىي          
  :ككما قاؿ 

 (ٗ)ػػػػػػػؿي يٍ زً يي  أكٍ  بي ػػػػػػارً ييقى  مٍّ ػكدً ػػيي يى            مان      كٍ يى  ؼٍّ كى بً  ابي تى الكً  ط  ػػػػػا خي مى كى             
( مجركر بمف , فكيؼ يمكف أف يعتقد فيو ان , ثـ استشكؿ ذلؾ ؛ ألف  )أحد( ٘)كىذا اختيار الزمخشرم

كيؼ يضاؼ إلى أحد , كىك مجركر بمف ؟ قمت : جعؿ  أن و مجركره باإلضافًة ؟ فقاؿ : " فإف قمت :
ألف  الفصؿى بيف المضاؼ كالمضاؼ إليو  . كىذا التخريج ليس بجيد ؛ (ٙ)الجار جزءان مف المجركر "

ؼ إليو ؛ ألن وي مضا ـٌ بالظرؼ , كالجار كالمجركر مف ضرائر الشعر , كأقبح مف ذلؾ أف ال يككف ثى 
ءان مف المجركر , فيذا ليس يو ال اإلضافة . كأما جعؿ حرؼ الجر جز , فيك المؤثر فمشغكؿ بعامؿ جر

ألف  لو نظيران في  في الشيء , التخريج األكؿ أجكد ؛ ألن وي مؤثر فيو . كجزء الشيء ال يؤثر بشيء ؛
(ٛ()ٚ)كالـ العرب . فمف النثر قكليـ : قطا قطا بيضؾ ثنتا كبيضي مائتا , يريدكف : ثنتاف كمائتاف

 . 

( ك٢ ٓٞمغ ٗقت خجش اُوش َٖ اءح ا٧فَ ك٢ ا٣٥خ ٢ٛ هشاءح اُغٜٔٞس ثبُٕ٘ٞ , ٣ٌٕٝٞ هُٞٚ : )ثنبس٣

ٓب اُؾغبص٣خ اُؼبِٓخ ػَٔ ٤ُظ , أٝ ك٢ ٓٞمغ سكغ خجش ُِٔجزذأ )ْٛ( ئرا ًبٗذ ٓب ر٤ٔ٤ٔخ , ٝك٢ أُٞمؼ٤ٖ 

 , ٫ٝ ئؽٌبٍ ك٢ ٛزا ا٩ػشاة . اً ٣ٌٕٞ ؽشُف اُغشِّ اُجبء صائذ
                                                 

 . ٕٓٔاُجوشح : عٞسح  ٔ))

 . 9ٗٔ/ٔ:  اُؾٞار, ٝئػشاة اُوشاءاد  ٖٗٓ/ٔ, ٝأُؾشس اُٞع٤ض :  ٖٓٔ/٣ُٔ٘ظش : أُؾزغت :  ٕ))

. ُِٝٗغَت ئ٠ُ  5٘9:  ؾٔبعخ ٧ث٢ رٔبّ : أُشصٝه٢اُج٤ذ ٖٓ اُط٣َٞ ُؼٔشح اُخضؼ٤ٔخ رشص٢ اث٤ٜ٘ب ٣ُ٘ظش : ؽشػ د٣ٞإ اُ ٖ))

. ُِٝٗغَت ئ٠ُ دسٗب ث٘ذ  ٕٔٔ:  , رؼ : د. عب٢ٓ ٢ٌٓ اُؼب٢ٗ أُشصثب٢ٗٓؾٔذ ثٖ ػٔشإ ٤بس ٣ُ٘ظش : أؽؼبس اُ٘غبء : دسٗب ث٘ذ ع

٤ ِخ ٣ُ٘ظش : ا٩ٗقبف :  ٖٓ٘-9ٖٗ/ٖٙ, ٝا٩ٗقبف : ّ 8ٓٔ/ٔػجؼجخ اُغؾذس٣خ ٣ُ٘ظش : اٌُزبة :  ِٔ , ٝئ٠ُ ػٔشح اُُغَؾ

ّٖٙ/ٖٗ9-ٖ٘ٓ  . 

, رؼ :  , ٝػ٤بس اُؾؼش : اثٖ هجبهجب اُؼ١ِٞ 59ٔ-58ٔ/ٔخ ا٤ُٔ٘ش١ ُِٝٗغَت ئ٤ُٚ ك٢ : اٌُزبة : اُج٤ذ ٖٓ اُٞاكش ٧ث٢ ؽ٤   ٗ))

 . 5ٖٗٔ/ٖ, ٝأُوبفذ اُ٘ؾ٣ٞخ :  9ٖٗ/ٖٙ, ٝا٩ٗقبف : ّ 5٘ٔ, ٝاُؾَِ ك٢ ؽشػ أث٤بد اُغَٔ :  5ٗ:  ػجبط ػجذ اُغبرش

 . 5ٖٓ-ٖٙٓ/٣ُٔ٘ظش : اٌُؾبف :  ٘))

ُ أَعشٟ اُغبس  ٓغشٟ عضء ٖٓ ٛزا اُشأ١ ك٢ ا٧فَ ٫ثٖ  ٙ)) ع٢٘ , هبٍ : " ٛ٘بى أ٣نبً )ٖٓ( ك٢ )ٖٓ أؽٍذ( , ؿ٤ش أٗٚ 

ِٚ أَؽٍذ . ٝك٤ٚ ٓب رًشٗب " أُؾزغت :  ُ هبٍ : ٝٓب ْٛ ثنبس١ ث  . ٖٙٓ/ٔ, ٣ُٝ٘ظش : اٌُؾبف :  ٖٓٔ/ٔأُغشٝس , كٌأٗٚ 

٫ ٣ُؾلع ؽ٢ء ٓ٘ٚ ك٢ ٬ًّ اُؼشة ؿ٤ش ٛزا ٣ُ٘ظش : , ٝرًش اثٖ ػقلٞس أٗٚ   ٖٔٗ/ٕاُخقبئـ :  ٛٞ هٍٞ اُؾغِخ ُِوطبح 5))

 . 9ٓٔ: مشائش اُؾؼش : 

 . ٖٔ٘-9ٖٗ/ٕ, ٝاُِجبة ك٢ ػِّٞ اٌُزبة :  ٖٗ-ٔٗ/ٕ, ٝاُذس أُقٕٞ :  ٔٓ٘/٣ُٔ٘ظش : اُجؾش أُؾ٤و :  8))
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ٍ : إٔ رٌٕٞ ٝهشاءح ا٧ػٔؼ )ثن  ٝ بس١( ثؾزف إُ٘ٞ , ُٝخِشَعذ اُوشاءح ٛزٙ ػ٠ِ ٝع٤ٜٖ : اُٞعٚ ا٧

ٕ  ٕٗٞ اُزض٤٘خ ٝاُغٔغ ك٢ ا٧عٔبِء أُزٌٔ٘خ ٫ رُْؾَزف إُ٘ٞ هذ ُؽِزكذ رخل٤لبً ,  َٖ رٛجٞا ئ٠ُ أ ٝثؼل اُ٘ؾ٤٣ٞ

ُـ٤ش ئمبكخ , ٝئٕ ُؽِزكذ ُـ٤ش ئمبكخ رٌٕٞ ُنشٝسح ؽؼش٣خ
(ٔ)

ٓغ٢ء اُؾزف ك٢  , ٝٓب ٣شدُّ ٛزا ٛٞ 

ك٢ اُِـخ ٖٓ ؽٞاٛذ  , ٝؿ٤شٛب ٖٓ اُوشاءاد , ٝٓب ٝعذَ اُوشاءاد اُوشآ٤ٗخ ٗؾٞ هشاءح ا٧ػٔؼ ك٢ ا٣٥خ ٛزٙ 

ِٖ ٫ٝ رٌٕٞ ك٢ اٌُضشح , ٝٓغ٤ئٚ ك٢ اُ٘ضش ٗؾٞ هٍٞ اُؾغِخ ُِوطبح  ؽؼش٣خ ئر رٌٕٞ اُنشٝسح ك٢ اُج٤ذ ٝاُج٤ز٤

ٕ  اُؾزف ُـ٤ش ا٩ ٍُّ ػ٠ِ أ  مبكخ ٛ٘ب ٤ُظ مشٝسح ؽؼش٣خ . ا٥ٗق اُزًش , ٣ذ

 َٖ ٝهذ أعبص أًضُش اُ٘ؾ٤٣ٞ
(ٕ)

ؽزف ٕٗٞ اُزض٤٘خ ٝاُغٔغ ٖٓ أُٞفٍٞ ُـ٤ش ئمبكخ رخل٤لبً ٗؾٞ هٍٞ  

 اُؾبػش : 

ـــَزا       أَثْ                  ٠  اُِ   ٔ ٕ  َػ ٤ٍَِْت ئ ًُ ب ا٧َؿْ ـ ا٬َُِٔ زَ هَ               ٘ــ٢  ٌَ  ٌ ٫َ ٬َ َٞى ٝكَ
(ٖ)

 

ِٕ )ف ٕٗٞ ٝئر ؽز زا ٕ   (اُِ  رخل٤لبً ُطٍٞ ا٫عْ ثبُقِخ , ٫ٝ ٣غٞص إٔ ٣ٌٕٞ ؽزكٜب ُ٪مبكخ ؛ " ٧

ا٧عٔبء أُٞفُٞخ ٫ رُنبف أثذاً ئ٫  ٓب ًبٕ ٖٓ أ١ّ "
(ٗ)

؛ ٧ٗٚ  ٫ ٣غٞص اُغٔغ ث٤ٖ ا٧ُق ٝا٬ُّ ٝا٩مبكخ  

ٕ  مك٢ ا٫عْ أُؼشة , ٫ٝ ٣غٞص إٔ رٌٕٞ إُ٘ٞ ُؽِزكذ ُ٪ ٌَ  بكخ ؛ ٧ )هز٬( ٝا٧كؼبٍ  ٓب ثؼذ أُٞفٍٞ كؼ

ٌَ ك٢ ا٧عٔبِء . ٝٗؾٞ هٍٞ ا٥خش :  ٫ رُنبف , ثَ ا٩مبكخ أف

ٕ  اُز١ ؽَ                بؤُْٛ      بَٗ ٝئ َٓ ٍِْظ ِد َُّ اُوُ             ذ ثلَ ً ُّ ُْ اُوٞ ّ  خبُِ ِّ ٣َ ْٞ ُٛ ذِ ــب أُ
(٘)

 

ٕ  أُٞفٍٞ كؾزف ٕٗٞ اُز٣ٖ اعزخلبكبً ُطٍٞ ا٫عْ ثبُقِخ , ٝ ٫ ٣غٞص إٔ ٣ٌٕٞ ؽزكٜب ُ٪مبكخ ؛ ٧

ٕ  ٓب ثؼذٙ ٛ٘ب كؼَ , ٝا٧كؼبٍ ٫ رُنبف , ٝٓضَ ٛزا ًض٤ش ك٢ اُِـخ اُؼشث٤خ , ٝٛزا  ٫ ٣نبف أثذاً ؛ ٧ٝ

َٖ , ُٝـخ ػ٘ذ اٌُٞك٤٤ٖ اُؾزف ُطٍٞ اُقِخ ػ٘ذ اُجقش٤٣
(ٙ)

  :  ٕ ٍَ ا٥ُٞع٢ ئ اُِز٣ٖ )" ؽزف ٕٗٞ , ٝهب

ِٖ ), ًٝزا  (ٝاُز٣ٖ ٝؽشؽٚ : ٝثِؾبسس  مشٝسح ػ٘ذ ثؼنْٜ , ُٝـخ ػ٘ذ آخش٣ٖ . ٝك٢ اُزٞم٤ؼ (اُِ ز٤

 ٕٞٗ َٕ ِٕ )ٝثؼل سث٤ؼِخ ٣ؾزكٞ ِٕ )ٝ (اُِزا ٍِ ُطُٞٚ ثبُقِِخ ٌُٜٞٗٔب  (اُِ زب ك٢ ؽبُخ اُشكغ روق٤شاً ُِٔٞفٞ

ًبُؾ٢ء اُٞاؽذ "
(ٚ)

  َٕ عٔبِء أُزٌٔ٘خ ؿ٤ش ك٢ ثؼل ا٧ ؽزف ٕٗٞ اُزض٤٘خ ٝاُغٔغ رخل٤لبً ", ٝهذ ؽَٔ اُ٘ؾ٣ٞٞ

ب ك٢ ٓؼ٠٘ أُٞفُٞخ " ؿ٤ش أُٞفُِٞخ ؛ ٧ٜٗ 
(ٛ)

 ٗؾٞ هٍٞ اُؾبػش : 

ُْ أرِ ٣َ                    حَ اُؼؾ٤شِح ٫َ سَ ْٞ ــٞ ػَ ظُ بكِ اُؾَ                    َٝ َ٘ ائَ سَ َٝ  ْٖ ِٓ   ٤ـــٜ قُ ًَ ب 
(ٜ)

  

                                                 

 . 9ٙ-8ٙاُنشائش ٝٓب ٣غٞؽ ُِؾبػش دٕٝ اُ٘بصش : ا٥ُٞع٢ :  ٔ))

  . 8ٖ٘-ٖٙ٘/ٕ, ٝعش ف٘بػخ ا٩ػشاة :  ٘ٗٔ/ٗوزنت : , ٝأُ 8ٙٔ/٣ُٔ٘ظش : اٌُزبة :  ٕ))

, ٝٛٞ ٖٓ ؽٞاٛذ اٌُزبة :  8ٙ, ٝهذ ُِٗغَت ُِلشصدم ك٢ اُنشائش :  ٕٙٗاُج٤ذ ٖٓ اٌُبَٓ ٝٛٞ ٨ُخطَ ٣ُ٘ظش : د٣ٞاٗٚ :  ٖ))

 . ٙ/ٙ, ٝخضاٗخ ا٧دة :  ٖٙ٘/ٕ, ٝعش ف٘بػخ ا٩ػشاة :  8ٓ/ٕ, ٝأُؾزغت :  8ٙٔ/ٔ: 

 . ٖٙ٘/ٕ:  عش ف٘بػخ ا٩ػشاة ٗ))

 . 5/ٙ, ٝخضاٗخ ا٧دة :  9ٓٔ, ٝمشائش اُؾؼش :  85ٔ/ٔاُج٤ذ ٖٓ اُط٣َٞ ٨ُؽٜت ثٖ س٤ِٓخ ٣ُ٘ظش : اٌُزبة :  ٘))

 . ٙ/٣ُٙ٘ظش : خضاٗخ ا٧دة :  ٙ))

 . 5ٙاُنشائش :  5))

 . 8ٖ٘/ٕعش ف٘بػخ ا٩ػشاة :  8))

, ٤ُٝظ ك٢ د٣ٞاٗٚ , ٝاُقؾ٤ؼ  55ك٢ ؽشػ أث٤بد اُغَٔ :  ُِٗغَت ئ٠ُ ه٤ظ ثٖ اُخط٤ْ ك٢ اُؾَِٖٓ اُجؾش أُ٘غشػ اُج٤ذ  9))

ٝاُقؾ٤ؼ أٗٚ  ٖٓ هق٤ذح ه٣ِٞخ ُؼٔشٝ ثٖ أٓشب اُو٤ظ اُخضسع٢ عذ ػجذ هللا ثٖ سٝاؽخ _سم٢ هللا ػ٘ٚ_ ٣خبهت ك٤ٜب ٓبُي 

٬ّ , رؼ : ٓغٔٞػخ ٖٓ أُؾوو٤ٖ ْٜٓ٘ ػجذ اُغ ثٖ اُؼغ٬ٕ اُخضسع٢ ٝاُوقخ ٓلقِخ ك٢ ا٧ؿب٢ٗ : أثٞ اُلشط ا٧فلٜب٢ٗ

, ٣ُ٘ظش : عٜٔشح أؽؼبس اُؼشة ك٢ اُغب٤ِٛخ ٝا٩ع٬ّ : ٓؾٔذ ثٖ أث٢ اُخط بة  ٕٓ-9ٔ/ٖ:  ٛبسٕٝ , ٝٓؾٔذ ػ٢ِ اُجغب١ٝ

 . 5ٕ٘/ٗ, ٝخضاٗخ ا٧دة :  ٖٔ٘:  , رؼ : ػ٢ِ ٓؾٔذ اُجغب١ٝ اُوُشؽ٢
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بكخ , ؾبكظٕٞ( ٤ُٝظ ُ٪مٝاُؾبٛذ ك٤ٚ ؽزف إُ٘ٞ رخل٤لبً ٖٓ ا٫عْ ٝٛٞ ك٢ فِخ ا٧ُق ٝا٬ُّ )اُ

( ثؼذٙ , كغبصٝا ؽزكٜب ٓٔب ك٤ٚ ا٧ُق ٝا٬ُّ ثؾِٔٚ ػ٠ِ أُٞفٍٞ ئر أعبصٝا ٝاُذ٤َُ ػ٠ِ رُي ٗقت )ػٞسحَ 

إٔ رؾزف ٓ٘ٚ إُ٘ٞ رخل٤لبً , هبٍ اثٖ ػقلٞس : " ٝٝعٚ ؽزف إُ٘ٞ ك٢ ع٤ٔغ رُي اُزؾج٤ٚ ثٔب ٣غٞص ؽزكٜب 

ٓ٘ٚ ك٢ كق٤ؼ ا٬ٌُّ , ٝٛٞ أُٞفٍٞ "
(ٔ)

 . 

َٖ هقشٝٙ ػ٠ِ اُغٔغ اُٞاهغ ك٢ فِخ )أٍ(ٝهبٍ أؽذ  ٕ  اُ٘ؾ٤٣ٞ اُجبؽض٤ٖ ئ
(ٕ)

ْ هقشٝٙ   , ٝا٧فؼ أٜٗ 

ػ٠ِ ؽزف ٕٗٞ اُزض٤٘خ ٝاُغٔغ اُٞاهغ ك٢ فِخ ا٧ُق ٝا٬ُّ
(ٖ)

, ئر هقشٝٙ ػ٠ِ ٓب ًبٕ ك٢ فِخ )أٍ( ,  

ُ هشأ ك٤وٍٞ اثٖ ع٢٘ : " ٌُٖ اُـش٣ت ٖٓ رُي ٓب ؽٌبٙ أثٞ ص٣ذ ػٖ أث٢ اُغ ٔبٍ ,  ُر ُمْعِجِزي أٝ ؿ٤شٙ أٗٚ  َغيػْ
اللَّوَ 

(ٗ)
ُ ٤ُغذ ٓؼٚ ٫ّ اُزؼش٣ق أُؾبثٜخ ُِز١ ٝٗؾٞٙ "  ثبُ٘قت . كٜزا ٣ٌبد ٣ٌٕٞ ُؾ٘بً ؛ ٧ٗٚ 

(٘ )
كٜٞ ٫ 

٣غ٤ض إٔ رؾزف إُ٘ٞ رخل٤لبً ٖٓ ا٫عْ أُزٌٖٔ ئرا ُْ ٣ٌٖ ك٢ فِخ ا٧ُق ٝا٬ُّ , ٝٓضِٚ هبٍ أثٞ اُجوبء ك٢ 

لِيمِ ُكْم َلَذائُِقو اْلَعَذاِب األَ ِإنَّ هُٞٚ رؼب٠ُ : 
(ٙ)

اُٞعٚ اُغش ثب٩مبكخ . ٝهُشَب  (َؼَزاةِ ََُزائِوُٞ اُ" هُٞٚ رؼب٠ُ : ) 

ٝهُشَب ؽبراً ثبُ٘قت
(ٚ)

َْ اُلبػَ رُؾزُف ٓ٘ٚ إُ٘ٞ , ٣ُٝ٘قت ئر,   ٕ  اع ا ًبٕ ك٤ٚ ٝٛٞ عٜٞ ٖٓ هبسئٚ ؛ ٧

"ا٧ُق ٝا٬ُّ
(ٛ)

ٝهذ أؽبس ئ٠ُ ٛزا ثوُٞٚ : " ٝئٕ فِخ )أٍ( , ٝٓب ُْ ٣ٌٖ  , ٝأثٞ ؽ٤ بٕ ٣غ٤ضٙ ك٢ ٓب ًبٕ ك٢ 

اُذاسع٤ٖ ثوُٞٚ : " ُٝغذ أسٟ  ؾ٤ؼ , ٤َٔٗٝ ئ٠ُ ٓب ٣زٛت ئ٤ُٚ أؽذُْ ٣ٌٖ ك٢ فِخ ا٧ُق ٝا٬ُّ " ٝٛٞ اُق

ِٖ . كأ٣ٖ هٍٞ ا٫عْ ثبُقِِخ ك٢ اُوشاءِح ا٠ُٝ٧؟ ؽز ٠ ٣غ٤ضٝا ؽزف إُ٘ٞ ك٤ٜب ٣ٝٔ٘ؼٞٙ ػٖ  كشهبً ث٤ٖ اُ٘ٞػ٤

ِـّ ك٢ ث٤٘خ اُ ٕ  ؽزَف إُ٘ٞ ك٢ اُوشاءاد اُغبثوخ ٝك٢ هشاءح ا٧ػٔؼ ٓؾٍٔٞ ػ٠ِ اُزشخ ضب٤ٗخ , ٝػ٘ذ١ أ

أٌُِِخ "
(ٜ)

ٕ  رؾزف ٕٗٞ اُزض٤٘خ , أٝ   , كبٌُِٔخ ٫ رٌٕٞ ه٣ِٞخ ثامبكخ ا٧ُق ٝا٬ُّ ئ٤ُٜب اُطٍٞ اُز١ ٣غٔؼ ثأ

ب ٤ُظ ك٤ٚ ا٧ُق ٝا٬ُّ  ٔ  ػ٘ذ أٖٓ اُِجظ .  أٝ اُغٔغ ٜٓ٘ب , ثَ ٣غٞص إٔ رؾزف ٓ

ٍُّ ػ٠ِ ػذّ ا٩مبكخ , ٝثؾزكٜب  ٝاُٞعٚ اُضب٢ٗ : إٔ ٣ٌٕٞ ؽزف إُ٘ٞ ؛ ٧عَ ا٩مبكخ , ئر إُ٘ٞ رذ

ٍ  اُجؼل  َط اُوشاءح ػ٤ِٚ اثٖ ع٢٘ كوبٍ : " ٛزا ٖٓ أثؼذ ػ٠ِ اعزذ ٕ  أٌُِخ ٓنبكخ ئ٠ُ )أؽذ( ٝٛٞ ٓب خش  أ

١ أؽٍذ , صْ كقَ ث٤ٖ اُؾبر ؛ أػ٢٘ ؽزف إُ٘ٞ ٛبٛ٘ب . ٝأٓضَ ٓب ٣ُوب ٍ ك٤ٚ : إٔ ٣ٌٕٞ أساد : ٝٓب ْٛ ثنبسِّ

أُنبف ٝأُنبف ئ٤ُٚ ثؾشف اُغشِّ "
(ٔٓ)

, كؾزكذ إُ٘ٞ ٖٓ هُٞٚ : مبس١ ك٢ اُوشاءح , ٩مبكزٜب ئ٠ُ  

 ََ ِٚ( , ٝٛزا ٫ ٣غٞص ػ٘ذ أث٢ ؽ٤ بٕ ئ٫  ك٢ مشٝسح اُؾؼش , ًٔب كُِق )أؽٍذ( , ٝكقَ ث٤ٜ٘ٔب ثؾجٚ اُغِٔخ )ث

                                                 

 . 9ٓٔمشائش اُؾؼش :  ٔ))

 . ٘ٓٗ-ُٗٓٗٔؾ٤و : ٓؾٔذ ؽٔبد اُوشؽ٢ : ٣ُ٘ظش : رؼوجبد أث٢ ؽ٤ بٕ اُ٘ؾ٣ٞخ ُِضٓخؾش١ ك٢ اُجؾش ا ٕ))

 . 9ٓٔ-٣ٔٓ5ُ٘ظش : مشائش اُؾؼش :  ٖ))

 .  ٖاُزٞثخ : عٞسح  ٗ))

 . 8ٓ/ٕأُؾزغت :  ٘))

 . 8ٖاُقبكبد : عٞسح  ٙ))

, ٝاُِجبة ك٢ ػِّٞ اٌُزبة  ٕٖٓ/9, ٝاُذس أُقٕٞ  ٖٖٗ/5, ٝاُجؾش أُؾ٤و :  8ٕٔ/٣5ُ٘ظش : أُؾشس اُٞع٤ض  5))

ٔٙ/ٕ95. 

 . 89ٓٔ/ُٕزج٤بٕ ُِؼٌجش١ : ا 8))

 . ٙٓٗرؼوجبد أث٢ ؽ٤ بٕ اُ٘ؾ٣ٞخ ُِضٓخؾش١ ك٢ اُجؾش أُؾ٤و :  9))

 . ٖٓٔ/ٔأُؾزغت :  ٓٔ))
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ب ك٢ هٍٞ اُؾبػش : كـ)أخٞا( ٓنبف , ٝ)ٖٓ( ٓنبف ئ٤ُٚ , ٝهذ كقَ ؽجٚ اُغِٔخ )ك٢ اُؾشِة( ث٤ٜ٘ٔ

( ًق ٓنبف , ٝ)٣ٜٞد١( ٓنبف ئ٤ُٚ ٓغشٝس , ٝكقَ اُظشف )٣ٞٓبً(  ث٤ٜ٘ٔب , ٝهٍٞ ا٥خش : )ثٌقِّ

ُ ٫ ٣غ٤ض ؽزف إُ٘ٞ ٓٔب ٤ُظ ك٤ٚ )أٍ( ُـ٤ش  ث٤ٜ٘ٔب , ٝرخش٣ظ اثٖ ع٢ِّ٘ اُوشاءح ػ٠ِ ٛزا اُٞعٚ ؛ ٧ٗٚ 

ًَِش آٗلبً , ٝٛٞ ٓب اخزبسٙ اُضٓخؾش١ , ٫ٝ رقؼ ا٩مبكخ ٛ٘ب ئ٠ُ أؽٍذ ؛ ٧ٗٚ  ٓغشٝس ثؾشف  ا٩مبكخ ًٔب ُر

ب عؼِْٜ ؽشَف اُغشِّ عضءاً   ٓ اُغش ٖٓ , كٜٞ ٓؼٍٔٞ ُؾشف اُغّش ٝٛٞ أُإصش ك٤ٚ , ٤ُٝظ ا٫عْ أُنبف , أ

ُ ٓإصٌش ك٤ ٕ  عضَء اُؾ٢ِء ٫ ٣إصش ك٤ٚ ًب٧ُق ٝا٬ُّ ٝٗؾٞٛب , ك٢ٜ ٝٓؼ ٖٚٓ أُغشِٝس ك٤ِظ ثؾ٢ٍء ؛ ٧ٗٚ  ِّٞ أ

ب عضء ٓ٘ٚ . ٝهذ سد  اُغ٤ٖٔ اُؾِج٢ ػ٠ِ ؽ٤خٚ  سؿْ اخزقبفٜب ثبُذخٍٞ ػ٠ِ ؽ٢ٍء ٝاؽٍذ ٫ رؼَٔ ك٤ٚ ؛ ٧ٜٗ 

ِٖ ثؾجٚ اُغِٔخ ك٢ ؿ٤ش مشٝسح اُؾؼش , ثأٗٚ  هذ أعبص  ٓب اػزشك ك٤ٚ ثؼذّ ئعبصح اُلقَ ث٤ٖ أُزنب٣ل٤

ٕ  عضء اُؾ٢ِء ٫ ٣إصش ك٤ٚ , ٛزا بٓش ًٔب ع٤أر٢ كجبُظشف أ٠ُٝ , ٝثألقَ ث٤ٜ٘ٔب ثبُٔلؼٍٞ ك٢ هشاءح اثٖ ػاُ

ُ ٛ٘ب ر٘ض٣ٌٍٕٞ ك٢ اُغضء اُؾو٤و٢ , ث ٕ  اُلؼَ ًبُغضء ٖٓ اُلبػَ ٝٓغ ٓ٘ضُخ اُغضِء ثذ أٗٚ  َٖ أ ٤َُ هٍٞ اُ٘ؾ٤٣ٞ

 َِ رُي اُلؼَ ٓإصش ك٢ اُلبػ
(ٔ )

 , ٝٛزا ٤ُظ ثؾ٢ٍء .

ٕ  رخش٣ظ اثٖ ع٢٘ ٝاُضٓخؾش١ ُوشاءح ا٧ػٔؼ  ٛت ٛ٘ب ٓغ ٓب رٛت ئ٤ُٚ أؽذٝٗز اُذاسع٤ٖ ثوُٞٚ : " ئ

ٕ  ؽشَف اُغشِّ )ٖٓ( ك٢ هُٞٚ : )ٖٓ أؽٍذ( ٣ٔ٘غ رُي .  ٓشدٝد ٝٓزٌِِّق ؛ ئر ٫ ئمبكخ ك٢ ا٣٥خ ٓطِوبً ؛ ٧

ٕ  اُغبس  عضٌء ٖٓ أُغشِٝس رٌُِّق ظبٛش " ٝاػززاسْٛ ثأ
(ٕ  )

. 

ٕ  ٕٗٞ )مبس١( هذ ُؽِزكذ رخل٤لبً ؛ ٧ٗٚ  ُُٚ ٗظ٤ش ٖٓ ٝاُشاع ؼ ك٢ ٛزٙ أُغأُخ ٛٞ ٓب اخزبسٙ أثٞ ؽ٤ بٕ ثأ

ٕ  رخش٣ظ اثٖ ع٢٘ ٖٝٓ رجؼٚ ٓزٌِق ئر ٫ رغٞص ئمبكخ )مبس١( ئ٠ُ )ٖٓ  ًَِش آٗلبً ؛ ٧ٝ ٬ًّ اُؼشة ًٔب ُر

 أؽذ( . 

ِّ أث٢ ؽ٤ بٕ ػ ِلَك زَيََّن ِلَكِثيٍر ِمَن َكذَ وَ : ٠ِ هُٞٚ رؼب٠ُ ٝهذ رٌشسد ٛزٙ اُوبػذح اُزٞع٤ٜ٤خ ك٢ ٬ً
ُلوُه َفَذْرُىْم َوَما ُمْشرِِكيَن قَػْتَل َأْوََلِدِىْم ُشرََكاُؤُىْم لِيُػْرُدوُىْم َولِيَػْلِبُسوا َعَلْيِهْم ِدينَػُهْم َوَلْو َشاَء اللَُّو َما فَػعَ ال

يَػْفتَػُروفَ 
(الجميكر قرأ )زى أبكَّحي افَّأفََّّذكرَّ(ٖ) دً مبنيان لمفاعؿ كنص ٌيفى ( مضافان إلى )أىٍكالى ( كرفع ب )قىٍتؿى ـٍ ىي

عراب ىذه القراءة كاضح , كقرأ ابف ع ( فاعالن بػ)زيف( كا  ـٍ ي فى ... قىٍتؿي أكالدى )شيرىكىاؤيىي ىـ امر : )زي
د , كجر الشركاء , كقد فصؿ بيف المصدر المضاؼ إلى الفاعؿ بالمفعكؿ كى (ٗ)شيركائيـ( ي بنصب األىٍكالى

ضركرة الشعر , , كال يجيزكف ذلؾ إال  في  مسألة مختمؼ في جكازىا , فجميكر البصرييف يمنعكنيا
لكجكدىا في ىذه القراءة المتكاترة المنسكبة إلى العربي الصريح  ؛ كبعض النحكييفى أجازىا كىك الصحيح

لى ما ذكره ابف عطية مف المحض ؛ كلكجكدىا أيضان في لساف العرب في عدة أبيات شعرية , كال التفات إ

                                                 

 . ٖٔ٘/ٕاُِجبة ك٢ ػِّٞ اٌُزبة : ٝ,  ٖٗ-ٕٗ/٣ُٕ٘ظش : اُذس أُقٕٞ :  ٔ))

 . ٗٓٗرؼوجبد أث٢ ؽ٤ بٕ اُ٘ؾ٣ٞخ ُِضٓخؾش١ ك٢ اُجؾش أُؾ٤و :  ٕ))

 . 5ٖٔؼبّ : ا٧ٗعٞسح  ٖ))

, ٝٓؾٌَ ئػشاة اُوشإٓ :  8ٕٙ, ٝئػشاة اُوشإٓ :  ٓ٘ٔ, ٝاُؾغخ ٫ثٖ خب٣ُٞٚ :  5ٖ٘/٣ُٔ٘ظش : ٓؼب٢ٗ اُوشإ ُِلشاء :  ٗ))

ى )منتهى  هشاءاد ا٧سثؼخ ػؾشك٢ , ٝئرؾبف كن٬ء اُجؾش  ٖ٘ٗ/ٔ, ٝاٌُؾق ػٖ ٝعٞٙ اُوشاءاد :  5ٕٔ/ٔ:  الُمسمَّ
 . ٕٖ/ٕ:  , رؼ : د. ؽؼجبٕ ٓؾٔذ ئعٔبػ٤َ : اُؾ٤خ أؽٔذ ثٖ ٓؾٔذ اُج٘ب ت(األمانً والمسرات فً علوم القراءا
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أن يا قراءة ضعيفة في استعماؿ العرب ؛ كذلؾ ألن و أضاؼ الفعؿ إلى الفاعؿ كىك لشركاء ثـ فصؿ بيف 
المضاؼ كالمضاؼ إليو بالمفعكؿ كرؤساء العربية ال يجيزكف الفصؿ بالظرؼ في مثؿ ىذا إال  في 

, كال  (ٔ)ت شاذة في بعض األبيات الشعريةالشعر , فكيؼ بالمفعكؿ في أفصح كالـ ككجييا أن يا كرد
التفات أيضان إلى ما ذكره الزمخشرم بأف  الفصؿى بينيما بغير الظرؼ فشيء لك كاف في مكاف الضركرات 

الذم حممو عمى  كىك الشعر لكاف سمجان مردكدان فكيؼ بو في القرآف المعجز لحسف نظمو كجزالتو ؟ ك
ـٍ ذلؾ أف رأل في بعض المصاحؼ )شركائي ًدًى ـ( مكتكبان بالياء , كلك قرأ بجر األكالد كالشركاء ؛ ألف  أىٍكالى

ـٍ في أمكاليـ لكجد في ذلؾ مندكحة عف ىذا االرتكاب شيرىكىاؤيىي
, كال التفات أيضان لقكؿ أبي عمي  (ٕ)

 فصؿال زكايالفارسي : ىذا قبيح قميؿ في االستعماؿ كلك عدؿ عنيا ابف عامر كاف أكلى ؛ ألن يـ لـ يج
نما أجازكه في الشعر  . (ٗ()ٖ)بينيما بالظرؼ في الكالـ مع اتساعيـ في الظرؼ كا 

َّقراءتافَّفيَّاآليةَّعدةَّقراءات َّاألكلىَّقراءةَّالجميكرَّ)َّ:َّ,َّكلكفَّالمشيكرةَّمنيا ي فى َّ...َّزى ـٍ ًدًى َّأىٍكالى قىٍتؿى
َّمنصكبَّكعبلمةَّ:ََّّ(قىٍتؿىَّ)مبنيَّعمىَّالفتحَّ,َّكَّ:َّفعؿَّماضوََّّ(زيف َّ)(َّكاإلعرابَّشيرىكىاؤيىيَـٍّ مفعكؿَّبًوَّلمفعؿَّزيف 

َّك َّمضاؼَّ, َّكىك ,َّ َّالظاىرة َّالفتحة ََّّ(أىكالدًَّ)نصبو ًدًىَـٍّمف َّمضاؼَّ,ََّّأىٍكالى َّكىك ,َّ َّمجركر َّمضاؼَّإليو :
َّمرفكعَّ,َّكىكَّمضاؼَّكالضميرَّمضاؼََّّشيرىكىاؤيىيَـٍّمفََّّ(شركاءيَّ)كالضميرَّمضاؼَّإليوَّ,َّك :َّفاعؿَّلمفعؿَّزيف 

َّليوَّ,َّكالَّإشكاؿَّفيَّىذهَّالقراءةَّ.إ

َّابفَّعامرَّ) َّالثانيةَّىيَّقراءة َّيٍَّّزيَّكالقراءة َّفى دىََّّقىٍتؿيَّ... كىاأىٍكالى َّشيرى َّكاإلعرابَّىـ َّفعؿَّماضوََّّ(زييٍّفىَّ)ًئيـ( :َّ
َّكعبلمةَّرفعوَّالضمةَّالظاىرةَّ,َّكىكَّمضاؼَّ,ََّّ(قىٍتؿيَّ),َّكَّمبنيَّعمىَّالفتح :َّنائبَّفاعؿَّمرفكعَّبالفعًؿَّزييٍّفى

دىَّ:َّمفََّّ(أىكالدىَّ)ك َّمنصكبَّبَّىـأىٍكالى (َّكعبلمةَّنصبوَّالفتحةَّالظاىرةَّكىكَّمضاؼَّ,َّمفعكؿَّبًو المصدرَّ)قىٍتؿي
(َّمجركرَّكعبلمةَّجرهَّالكسرةَّالظاىرةَّ,َّ كالضميرَّمضاؼَّإليوَّ,َّكشركاءَّمفَّشركاًئيـَّ:َّمضاؼَّإلىَّ)قىٍتؿي
َّ) َّ)قىٍتؿي َّالمضاؼ َّبيف َّالفصؿ َّعمى َّعامر َّابف َّقراءة َّتككف َّكبيذا .َّ َّإليو َّمضاؼ َّكالضمير َّمضاؼ كىك

َّالمفعكؿَّبًوَّكىكَّ)أكالدىىـ(َّ.كالمضاؼَّإليوَّ)شركائيـ(َّب

                                                 

 . 9ٙٗ-8ٙٗ/٣ُٖ٘ظش : أُؾشس اُٞع٤ض :  ٔ))

 . ٕٓٗ-ٔٓٗ/٣ُٕ٘ظش : اٌُؾبف :  ٕ))

 . ٔٔٗ/٣ُٖ٘ظش : اُؾغخ ُِوشاء اُغجؼخ :  ٖ))

 . ٙ٘ٗ-ٗٗٗ/8ك٢ ػِّٞ اٌُزبة :  , ٝاُِجبة 59ٔ-ٔٙٔ/٘, ٣ُٝ٘ظش : اُذس أُقٕٞ :  ٕٖٕ-ٖٕٔ/ٗاُجؾش أُؾ٤و :  ٗ))
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َّالبصرييفَّ َّفجميكر ,َّ َّالعربية َّبيفَّعمماء َّمختمؼَّفييا َّالمضاؼَّكالمضاؼَّإليو َّبيف َّالفصؿ كمسألة
َّفيَّالضركرةَّنيمنعكَّ َّعمىَّالظرؼَّكالجارَّكمجركره َّالفصؿَّبينيما َّكقصركا َّمنيـ َّكالمتأخركفى َّالمتقدمكفى يا
َّككافقي( ٔ)ةالشعري َّالفراء, َّذلؾ َّفي َّخالكيَّ(ٕ)ـ َّكابف َّطالبَّ(ٖ)و, َّأبي َّبف َّكمكي ,َّ َّكالنحاس َّكابفََّّ(ٗ), ,
,َّكحجتيـَّفيَّذلؾََّّ(ٜ),َّكابفَّعصفكرَّ(ٛ),َّكابفَّيعيشَّ(ٚ)البقاءَّالعكبرمَّك,َّكأبَّ(ٙ)األنبارمابفَّ,َّكََّّ(٘)عطية

ن ماَّجازَّالفصؿَّبينيماَّبالظرؼَّ ذلؾَّىكَّككفَّالمضاؼَّكالمضاؼَّإليوَّكالشيًءَّالكاحًدَّفبلَّييفصؿَّبينيماَّ,َّكا 
َّ َّفي َّكالمجركر َّفيَّكالجار َّيتكسع َّال َّما َّفييما َّيتكسعي َّالمجركر َّالظرؼَّكالجار َّألف  َّ؛ َّالشعرية الضركرة

َّقراءةَّابفَّعامرَّعمىَّالخطأَّ(ٓٔ)غيرىما ,َّ( ٗٔ)فرد ىاَّبعضيـَّ(ٖٔ),َّكالضعؼَّ(ٕٔ),َّكالقبحَّ(ٔٔ)؛َّكليذاَّحممكا
َّبعضيـ َّمتكاترةَّعفَّصحابيَّجميؿَّمفَّأعمىَّا( ٘ٔ)كاستبعدىا َّالَّيجكزَّ؛َّألن ويَّطعفَّفيَّقراءة لقراءَّ,َّكىذا

َّعربيَّصريحَّمفَّص ,َّ َّالمحفَّسندان َّقبؿَّظيكر َّكاف ,َّ َّالعرًب َّحجةَّميـ َّكالقراءاتَّالمتكاترةََّّ(ٙٔ)ككبلمو ,
َّالصحيحةَّالَّيجكزَّالطعفَّفيياَّ.

َّالفصؿَّبيفَّالمضاؼَّكالمضاؼَّإليوَّفيَّالمشيكرََّّ ََّّ(ٚٔ)كقدَّأجازَّالككفيكفى ,َّكعزاَّإلييـَّبعضَّالنحكييفى
َّالفصؿَّبيفَّالمضاؼَّكالمضا ََّّ.(  ٛٔ)ؼَّإليوَّبغيرَّالظرؼَّكشبيوَّفيَّالضركرةَّالشعريةأن يـَّيجيزكفى

َّ

َّ

                                                 

 . 5ٖٗ/٣ُٖٙ٘ظش : ا٩ٗقبف : ّ ٔ))

 . 8ٖ٘/٣ُٔ٘ظش : ٓؼب٢ٗ اُوشإٓ :  ٕ))

 . ٓ٘ٔ:  ٣ُ٘ظش : اُؾغخ ٖ))

 . 5ٕٕ/ٔ, ٝٓؾٌَ ئػشاة اُوشإٓ :  ٗ٘ٗ/٣ُٔ٘ظش : اٌُؾق :  ٗ))

 . 9ٙٗ-8ٙٗ/٣ُٖ٘ظش : أُؾشس اُٞع٤ض :  ٘))

  . ٖٔ٘-ٖٓ٘/٣ُٖٙ٘ظش : ا٩ٗقبف : ّٙ)  )

 . ٔٗ٘/٣ُٔ٘ظش : اُزج٤بٕ ُِؼٌجش١ :  5))

 . 9ٓٔ-89ٔ/٣ُٕ٘ظش : ؽشػ أُلقَ :  8))

 . ٙٓٙ-٘ٓٙ/٣ُٕ٘ظش : ؽشػ اُغَٔ :  9))

 . ٖٓ٘-8ٖٗ/٣ُٖٙ٘ظش : ا٩ٗقبف : ّ ٓٔ))

 . ٙٓٙ/ٕ:  ٘ظش : ؽشػ عَٔ اُضعبع٣٢ُ  ٔٔ))

 . ٔٔٗ/ٖ, ٝاُؾغخ ُِوشاء اُغجؼخ :  ٣ُٔ٘ٔ٘ظش : اُؾغخ ٫ثٖ خب٣ُٞٚ :  ٕٔ))

 . 8ٙٗ/ٖ, ٝأُؾشس اُٞع٤ض :  ٗ٘ٗ/٣ُٔ٘ظش : اٌُؾق :  ٖٔ))

 . 8ٙٗ/ٖ, ٝأُؾشس اُٞع٤ض :  ٔٓٗ/٣ُٕ٘ظش : اٌُؾبف :  ٗٔ))

 . 5ٕٕ/ٔ, ٝٓؾٌَ ئػشاة اُوشإٓ :  8ٕٙ, ٝئػشاة اُوشإٓ :  8ٖ٘/٣ُٔ٘ظش : ٓؼب٢ٗ اُوشإٓ ُِلشاء :  ٘ٔ))

 . ٕٖ/٣ُٕ٘ظش : ئرؾبف كن٬ء اُجؾش :  ٙٔ))

, رؼ : د. ػجذ هللا  , ٝا٩سؽبد ئ٠ُ ػِْ ا٩ػشاة : ٓؾٔذ ثٖ أؽٔذ ثٖ ػجذ اُِط٤ق اُوشؽ٢ 5ُٖٕوشاءاد : ٣ُ٘ظش : ؽغخ ا 5ٔ))

 . 9ٖٖ: ػ٢ِ اُؾغ٢٘٤ اُجشًبر٢ , ٝد. ٓؾغٖ عبُْ اُؼٔش١ 

 . 9ٖٖ, ٝا٩سؽبد ئ٠ُ ػِْ ا٩ػشاة :  5ٖٗ/٣ُٖٙ٘ظش : ا٩ٗقبف : ّ 8ٔ))
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,َّكابفَّ( ٗ),َّكالسميفَّالحمبيَّ(ٖ),َّكابفَّعقيؿ( ٕ),َّكابفَّىشاـَّ(ٔ)تبعيـَّفيَّإجازةَّىذاَّمطمقانَّابفَّمالؾكَّ
َّ,َّكغيرىـَّ.َّ(٘)عادؿ

َّكمفَّتبعيـَّ؛َّألن وَّجاءَّكثيرانَّفيَّالشعرَّ,َّكفيَّكبلـَّالع َّمعرًبَّ,َّكالراجحَّفيَّالمسألةَّىكَّرأمَّالككفييفى
َّكجكدهَّفيَّالقراءاتَّالقرآنيةَّالمتكاترةَّ.

َّأباَّكقدَّنقؿ َّ,َّفيكَّقدَّرد ََّّ(ٙ)حي افَّممفَّأجازَّالفصؿَّبينيماَّمطمقانََّّأحدَّالباحثيفَّأف  َّفيوَّنظره ,َّكىذا
َّفيَّقراءةَّ َّآنفان َّذيًكرى َّمفَّضرائرَّالشعرَّكما َّبأن وي َّتخريجَّابفَّجنيَّبالفصؿَّبينيما عمىَّالزمخشرمَّاختياره

َّ,َّفجميكرَّاألعمشَّ,َّكى َّالفصؿَّبيفَّالمضاؼَّكالمضاؼَّإليوَّمسألةَّمختمؼَّفيَّجكازىا كَّىناَّيذكرَّبأف 
َّفيَّالضركرةَّالشعريةَّ,َّكبعضَّالنحكييفَّأجازىاَّكىكَّالصح يحَّ,َّكىكَّبيذاَّيخالؼَّماَّالبصرييفَّيمنعكنياَّإال 

َّعمىَّالزمخشرمَّقكلوَّ:َّبعدـَّجكاَّاختاره َّكيردُّ َّ,َّبؿَّكييدافعَّعفَّالقراءةَّكصاحبيا َّثابتةَّفيَّسابقان َّبأن يا زىا
كأعجبَّلعجميَّضعيؼَّفيَّالنحكََّّكبلـَّالعربَّ,َّكفيَّالقراءةَّالمتكاترةَّلمقارئَّالكبيرَّابفَّعامرَّ,َّفيقكؿَّ:َّ"

َّقراءةَّمتكاترةَّمكجكدَّنظيرىاَّفيَّلسافَّالعربَّفيَّغيرَّماَّبيتَّكأعجبَّلسكءَّ َّمحضو يردَُّّعمىَّعربيَّصريحو
ألمةَّلنقؿَّكتابَّاهللَّشرقانَّكغربانَّ,َّكقدَّاعتمدَّالمسممكفَّظفَّىذاَّالرجؿَّبالقراءَّاألئمةَّالذيفَّتخيرتيـَّىذهَّا

(ٚ)لضبطيـَّكمعرفتيـَّكديانتيـَّ"؛َّعمىَّنقميـَّ
ب ُٜب ٗظ٤ش ٖٓ ٬ًّ  ,  ٣ٝضجذ أثٞ ؽ٤ بٕ فؾخ ٛزٙ اُوشاءح ثأٜٗ 

َّقكؿَّالشاعرَّ:َّاُؼشِة ٗؾٞ 

َّيىٍكمانَََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ًَّبكىؼٍّ ط َّالًكتىابي َّأٍكَّييًزٍيػػػػػػػؿيَّيىييػػػػػََََََََّّّّّّّّكىمىاَّخي َّييقىػػػػػػاًربي َّ(ٛ) ػػكًدمٍّ

َّعندَّ َّىذا ,َّ َّ)يكمان( َّبالظرؼَّكىك َّ)ييكدم( َّكالمضاؼَّإليو ) َّالمضاؼَّ)كؼٍّ َّبيف َّالفصؿ َّفيو َّجاءى إذ
َّجاءىَّ َّكقد ,َّ َّالككفييفى َّعند َّجائز َّكىك ,َّ َّفيَّمطمؽَّالكبلـً َّكالَّيجكز ,َّ َّالشعرية َّلمضركرة َّيجكز البصرييفى

َّشبيوَّكقكؿَّالشاعرَّ:ََّّالفصؿَّبينيماَّفيَّغيرَّالظرؼَّكَّ

 (ٜ)ةادىَّػػػػػػػػزىَّػػػػػػػػيَّمىَّأبًََّّصىَّكٍَّػػػػػػػػميَّالقىََّّج َّزىَََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّػػػػػػػػػػػػػػػػةوَّج َّػػػػػزىَّػػػػػػػمًَّبًََّّػػػػػػػػػػويَّػػػػػتيَّػػػجٍَّجىَّػػػػػػزىَّفىََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّ

                                                 

 . 5ٕٕ/ٖ:  , ٝؽشػ اُزغ٤َٜ 99ٕ-٣ٕ/959ُ٘ظش : ؽشػ اٌُبك٤خ اُؾبك٤خ :  ٔ))

 . 8ٗٔ-55ٔ/٣ُٖ٘ظش : أٝمؼ أُغبُي :  ٕ))

 . 5ٖٖ-5ٕٖ/٣ُٕ٘ظش : أُغبػذ :  ٖ))

 .  59ٔ-ٔٙٔ/٘,  ٖٗ-ٔٗ/٣ُٕ٘ظش : اُذس أُقٕٞ :  ٗ))

 . ٙ٘ٗ-ٗٗٗ/8,  ٖٔ٘-9ٖٗ/ٕٝاُِجبة ك٢ ػِّٞ اٌُزبة :  ٣ُ٘ظش : ٘))

 . 9ٕٗ/ٔ: د. ثذس ثٖ ٗبفش اُجذس :   عٔؼبً ٝدساعخ ش أُؾ٤و٣ُ٘ظش : اخز٤بساد أث٢ ؽ٤ بٕ اُ٘ؾ٣ٞخ ك٢ اُجؾ ٙ))

 . ٕٖٕ/ٗاُجؾش أُؾ٤و :  5))

 . 5ٕٔروذ ّ رخش٣غٚ , ٣ُ٘ظش : اُشعبُخ ٗلغٜب :  8))

, ٝرِخ٤ـ اُؾٞاٛذ  58ٕ/ٖ:  اُج٤ذ ٖٓ ٓغضٝء اٌُبَٓ أٗؾذٙ أثٞ اُؾغٖ ا٧خلؼ ٝٛٞ ث٬ ٗغجخ ٣ُ٘ظش : ؽشػ اُزغ٤َٜ 9))

  ⇦, ٝخضاٗخ ا٧دة: 5ٖٖٔ/ٖ, ٝأُوبفذ اُ٘ؾ٣ٞخ :  8ٕ:  , رؼ : د. ػجبط ٓقطل٠ اُقبُؾ٢ اثٖ ٛؾبّ ٝرخ٤ِـ اُلٞائذ :
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(َّ,َّكالمضاؼَّإليوَّ)أبيَّمزادة(َّبالمفعكؿَّ)الق مكص(َّ,َّككذلؾَّفيَّففصؿَّفيوَّالشاعرَّبيفَّالمضاؼَّ)زج 
َّقكؿَّالطرماحَّ:َّ

كَّبًََّّفىَّفٍَّطيَّيىََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّ (ٔ)فيَّائًَّنىَّالكىََّّيىَّسَّقًَّالَّعًَّرٍَّقىََّّفَّمًََّّوًَّيٍَّادًَّكىَّبًََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّعٍَّريَّيىَََّّـٍّلىََّّعًَّتًَّارىَّمىَّالَّزمٍَّّحي
 

ففصؿَّفيوَّالشاعرَّبيفَّالمصدرَّالمضاؼَّإلىَّفاعموَّكىكَّ)قرع(َّ,َّكالمضاؼَّإليوَّ)الكنائًف(َّ,َّبالمفعكؿَّ
تباعانَّلماَّالفاعؿَّبالمفعكؿَّإَّالفصؿَّبيفَّالمصدرَّالمضاؼَّإلىالمتنبيََّّاستعمؿَّأبكَّالطيب)القسي(َّ,َّككذلؾَّ

 كردَّعفَّالعربَّفقاؿَّ:

َّإليٍَّػػػثٍَّعىَّبىَََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّ َّ(ٕ)بَّائًَّالس حىََّّاضىَّيىَّالرٍََّّّيىَّقٍَّاَّسىَّيىَّاَّالحىَّاىىَّقىَّسىَََََََََََّّّّّّّّّّّةنَّقىَّيٍَّدًَّػػػػػػػػػػػيَّحىَّػػػػػػانًَّسىَّلًََّّوًَّمفَّتي

َّالرَّ َّالسحاب َّسقي َّالمضكأراد َّبيف َّفصؿ َّ)السحائًب(ياض َّإليو َّكالمضاؼ َّ)سقي( بالمفعكؿََّّاؼ
َّ َّأبكَّحي افَّ:َّ" َّقدَّفصمكاَّبيفَّالمضاؼَّكالمضاؼَّإليوَّبالجممةَّفيَّقكؿَّبعضَّ)الرياض(َّ.َّكقاؿى َّكانكا إذا

َّفيَّ َّالفاعؿ َّاسـ َّفي َّالفصؿ َّجاء َّكقد ,َّ َّأسيؿ َّبالمفرد َّفالفصؿ َّأخيؾ( َّاهلل َّشاء َّإف َّغبلـ َّ)ىك العربَّ:
.َّفقدَّفصؿَّفيَّقكؿََّّ(ٗ)بنصبَّكعدهَّكخفضَّرسموَّ"َّ(ٖ))مخمؼ كعدهى رسمًو(عضَّالسمؼَّ:َّاالختيارَّ.َّقرأَّب

العربَّبيفَّالمضاؼَّ)غيبلـ(َّكالمضاؼَّإليوَّ)أخيؾ(َّبالجممةَّ)إفَّشاءىَّاهللي(َّفالفصؿَّبينيماَّبالمفردَّأسيؿَّ,َّ
نقؿَّأبكَّثـَّككذلؾَّفصؿَّبيفَّالمضاؼَّ)مخمؼ(َّكبيفَّالمضاؼَّإليوَّ)رسمو(َّبالمفعكؿَّ)كعد(َّفيَّالقراءةَّ.َّ

إذاَّاتفؽَّكؿَّشيءَّمفَّذلؾَّنظرَّفيَّحاؿَّذلؾَّالعربيَّكماَّكقاؿَّأبكَّالفتحَّ:َّ"َّ"ََّّبفَّجنيَّفقاؿَّ:حي افَّكبلـَّا
جاءَّبوَّفإفَّكافَّفصيحانَّككافَّماَّأكردهَّيقبموَّالقياسَّفاألكلىَّأفَّيحسفَّبوَّالظفَّ؛َّألن وَّيمكفَّأفَّيككفَّذلؾَّ

كقاؿَّأبكَّعمركَّبفَّالعبلءَّ:َّ"َّماَّانتيىَّإليكـَّمماََّّ.َّ(٘)"َّكقعَّإليوَّمفَّلغةَّقديمةَّقدَّطاؿَّعيدىاَّكعفاَّرسميا
َّأقموَّكلكَّجاءكـَّكافرانَّلجاءكـَّعمـَّكشعرَّكثيرَّ" ,َّ...َّكقاؿَّأبكَّالفتحَّ:َّ"َّفإذاَّكافَّاألمرََّّ(ٙ)قالتَّالعربَّإال 

                                                                                                                                                           

, ٝهذ اٗؾذٙ ثؼنْٜ )صط  اُقؼبِة أثٞ ٓضادح( , ٝثؼنْٜ اٗؾذٙ )صط  اُقؼبَة أث٢ ٓضادح( ٣ُ٘ظش : خضاٗخ ا٧دة :  ٘ٔٗ/ٗ =

ٗ/ٗٔٙ  . 

 . 8ٖٙٔ/ٖ, ٝأُوبفذ اُ٘ؾ٣ٞخ :  55ٕ/ٖ:  , ٝؽشػ اُزغ٤َٜ 9ٕٙ اُج٤ذ ٖٓ اُط٣َٞ ُِطشٓبػ ٣ُ٘ظش : د٣ٞاٗٚ : ٔ))

ُِْذ ئ٤ُٚ ٖٓ ...   عوبٛب اُِؾَغ٠ عو٢ ...( د٣ٞاٗٚ :  ٕ)) َٔ , ٣ُٝ٘ظش :  8ٙٔ/ٔاُج٤ذ ٧ث٢ اُط٤ت أُز٘ج٢ ٝسٝا٣زٚ ك٢ اُذ٣ٞإ )َؽ

, ٝاسرؾبف  8ٖٗ:  ئثشا٤ْٛ , رؼ : ٓؾٔذ أثٞ اُلنَ اُٞعبهخ ث٤ٖ أُز٘ج٢ ٝخقٞٓٚ : ػ٢ِ ثٖ ػجذ اُؼض٣ض اُغشعب٢ٗ

 . 8ٗٙٔ/ٗاُنشة:

, ٝئرؾبف كن٬ء اُجؾش :  5ٖٖ/ٕ, ٝأُغبػذ :  58ٕ/ٖ:  ٖٓ عٞسح ئثشا٤ْٛ , ٣ُ٘ظش : ؽشػ اُزغ٤َٜ 5ٗهشاءح ك٢ ا٣٥خ  ٖ))

ٕ/ٖٖ . 

 . ٕٖٕ/ٗاُجؾش أُؾ٤و :  ٗ))

 . 8ٖ٘/ٔاُخقبئـ  :٘) )

 . 8ٖٙ/ٔاُخقبئـ :  ٙ))
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,َّممخصانَّمقتصرانَّعمىَّبعضََّّ(ٕ)" (ٔ)كذلؾَّلـَّنقطعَّعمىَّالفصيحَّإذاَّسمعَّمنوَّماَّيخالؼَّالجميكرَّبالخطأ"
َّبفَّجنيَّ.ماَّقالوَّا

َّفاألفعاؿَّ كماَّذكرهَّابفَّعطيةَّمفَّأن وَّأضاؼَّالفعؿَّإلىَّالفاعؿَّكىكَّلشركاءَّثـَّفصؿَّبينيماَّ,َّفيوَّنظره
(َّإلىَّفاعموَّ)شركائيـ(َّفيَّاآليةَّكليسَّالفعؿَّ. َّالَّتيضاؼَّ,َّبؿَّأضاؼَّالمصدرَّ)قىٍتؿي

ةَّالقراءةَّ:َّ"َّبينيماَّفيَّغيرَّضركرةَّالشعرَّفقاؿَّمؤكدانَّعمىَّصحَّؿفأبكَّحي افَّيذىبَّإلىَّجكازَّالفص
كنوَّبالشعرَّ" َّأكثرَّالنحاةَّيخيصُّ ٍفَّكافى ,َّفيكََّّ(ٖ)فقدَّجاءىتَّنظائرهيَّفيَّأشعاًرَّالعرًبَّ,َّكالصحيحَّجكازهَّ,َّكا 

َّالفصؿَّبينيماَّ؛َّلكركدىاَّفيَّكبلـَّالعربَّشعرانَّ,َّكنثرانَّناىيؾَّعفَّالقراءاتَّالقرآنيةَّ,َّكىكَّالصكابَّ يرلَّأف 
َّالمضاؼَّإليوَّمفَّالعكامؿَّالضعيف ؛َّةَّفيَّالنحكَّ,َّفالقياسَّفيوَّأفَّالَّيجكزَّالفصؿَّبينوَّكبيفَّمعمكلورغـَّأف 

َّالتصرٌَّ َّأن وَّجازَّىناَّالفصؿَّألف  ؼَّبالفصؿَّكالتقديـَّكالتأخيرَّيككفَّلمعكامؿَّالقكيةَّكاألفعاؿَّالمتصرٍّفةَّ,َّإال 
َّ,َّفمفَّىناَّ َّالذمَّيخرجَّبًوَّعفَّالضركرة َّإلىَّالحدٍّ جازَّبيفَّالمضاؼَّكالمضاؼَّإليوَّ؛َّلكركدَّالسماعَّبًو

َّالفصؿَّ.

َّ

                                                 

 . 85ٖ/ٔاُخقبئـ :  ٔ))

 . ٖٖٕ-ٕٖٕ/ٗجؾش أُؾ٤و : اُ ٕ))

 . 8ٗٙٔ/ٗاسرؾبف اُنشة :  ٖ))
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 شانيًا : ما ال جيىز اجرماػه يف اننحى :
َّفيَّتَّأشياءَّثمة َّاجتماعيا َّالعربيةَّمنعَّالنحكيكفى َّأكَّفيَّكممةَّكاحدةوَّفيَّالمغة ,َّ َّكاحدو َّلمسكٌغَّركيبو ؛

,َّكماَّيخصناَّمنياَّىناَّىيَّاألشياءَّالتيَّمنعكاَّاجتماعياَّفيَّكممةَّكاحدةوَّ؛َّلمتعكيضَّ,َّأكَّاالتفاؽَّ,ََّّمعيف
َّالمعكضَّمنوَّإذاَّكافَّمكجكدانَّفبلَّأكَّالتضادَّ,َّ فقالكاَّ:َّالَّيجكزَّالجمعَّبيفَّالعكضَّكالمعكضَّمنوَّ؛َّألف 

َّلذكرَّ كقالكاَّ:َّالَّيجكزَّأفَّيجتمعَّشيئاًفَّلمعنىَّكاحدَّفيََّّالعكضَّ,َّكأمثمتوَّكثيرةَّفيَّالمغةَّ؛يككفَّثمةَّداعو
َّالم درجَّتحتَّىذهَّالقاعدةَّالتكجيييةَّلذكرهَّثانيةَّ,َّكتنَّعنىَّيتضحَّباألك ؿَّمنيماَّفبلَّداعيكممةَّكاحدةوَّ؛َّألف 

مجمكعةَّمفَّالقكاعدَّالجزئيةَّكمنعَّالجمعَّبيفَّتعريفيًفَّكػ)أؿ(َّكاإلضافةَّ,َّكالجمعَّبيفَّتأنيثيًفَّ,َّكَّالجمعَّ
َّكاحدةَّ,َّكاإلعرابَّكالبناءَّ,َّكالنفيَّكاإلثباتَّ بيفَّتأكيديًفَّ,َّكغيرىاَّ,َّكقالكاَّ:َّالضداًفَّالَّيجتمعاًفَّفيَّكممةو

 التذكيرَّكالتأنيثَّكىمُّـَّجراَّ.َّكمفَّىذهَّالقكاعدَّالتكجيييةَّفيَّالبحرَّ:َّ,َّكالتعريؼَّكالتنكيرَّ,َّكَّ

 ال ُقهــــــؿع بقــن اؾعــــــوض وادلعـــــوض ؿـــــه -1

َّفيَّقكلوَّتعالىَّ: َّ)الميـ( َّأبيَّحي افَّعمىَّقكلوَّ: َّفيَّكبلـ َّالتكجيييةَّىذه  ُقِل اللَُّهمَّ  كردتَّالقاعدة
ُر ِإنََّك ِذؿُّ َمْن َتَشاُء بَِيِدَؾ الُمْلَك ِممَّْن َتَشاُء َوتُِعزُّ َمْن َتَشاُء َوتُ ْن َتَشاُء َوتَػْنزُِع الْلَك مَ مُ َماِلَك اْلُمْلِك تُػْؤِتي ال َخيػْ
َعَلى ُكلّْ َشْيٍء َقِديرٌ 

(ٔ)َّ
" )الميـ( ىك اهلل إال  أن و مختص بالنداء فال يستعمؿ في غيره , كىذه الميـ التي قاٌؿَّأبكَّحي افَّ:َّ

في الضركرة . كعند الفراء  تدخؿ عميو إال   ند البصرييف ىي عكض مف حرؼ النداء ؛ كلذلؾ اللحقتو ع
, كقد أبطمكا ىذا النصب في عمـ النحك , ككبرت ىذه المفظة حتى  (ٕ)ا بخيرنى م  ىي مف قكلو : يا اهلل أي 

 حذفكا منيا : أؿ , فقالكا : ال ىـ  , بمعنى : الميـٌ , قاؿ الراجز :
 (ٖ)ـً سٍ دي  ابو يى ي ثً فً  اجًّ حى  ـى رى حٍ أى                   ـً يٍ جي  في بٍ  ري امً ي عى ن  إً  ـ  ىي الى             

 كخففت ميميا في بعض المغات قاؿ : 
ٍمقىةو             ـى الكي ا الم ػػػػػيى عي مى سٍ يى                   احو يى ػػػػػػػػػػػي رً بً أى  فٍ مً  كىػػحى اري ػػػبى ػػػػػػػيي

(ٗ()٘) "(ٙ) . 

                                                 

 . ٕٙآٍ ػٔشإ : عٞسح  ٔ))

 . ٖٕٓ/٣ُٔ٘ظش : ٓؼب٢ٗ اُوشإٓ ُِلشاء :  ٕ))

 ُٔؼب٢ٗ : اثٖ هز٤جخ اُذ٣٘ٞس١ :أُؼب٢ٗ اٌُج٤ش ك٢ أث٤بد ا ٠ِ هبئَ ٓؼ٤ٖ , ٝهذ ٝسد ك٢ :اُج٤ذ ٖٓ اُشعض ُْ أهق ُٚ ػ ٖ))

ٕ( ثذ٫ً ٖٓ )ئٗ ٢( , ًِٝٔخ , ٝهذ ٝسدد ًِٔخ )ئ ٕٖٙ/ٕٔ : )ٝرّ(ٝ , 99ٔ/ُٕٔؼشة : )دعْ( : ُغبٕ ا, ٝ 8ٖ9/٘,  8ٔٗ/ٖ

 ْٝ  ُٝغبٕ اُؼشة . , ٖ )أؽشّ( ك٢ ًزبث٢ أُؼب٢ٗ اٌُج٤شّ( ثذ٫ً ٓرَ )أ

( , , ٝسٝا٣زٚ ك٢ د٣ٞاٗٚ )٫ُُٛٚ( ثذ اُج٤ذ ٖٓ ٓخِغ اُجغ٤و ٝٛٞ ٨ُػؾ٠ اٌُج٤ش ٗ)) َْ ,  8ٖٕٚ : ٣ُ٘ظش : د٣ٞاٍٗ ػٖ )اُِٜ 

 . 5ٔٙٔ/ٗ, ٝأُوبفذ اُ٘ؾ٣ٞخ :  95ٔ/ٕٝآب٢ُ اثٖ اُؾغش١ : 

 . ٕٗٓ/٣ُٔ٘ظش : ٓؼب٢ٗ اُوشإ ُِلشاء :  ٘))

 . ٕٗٔ-ٕٕٔ/٘, ٝاُِجبة ك٢ ػِّٞ اٌُزبة :  99-95/ٖ, ٣ُٝ٘ظش : اُذس أُقٕٞ :  ٖٖٗ/ٕاُجؾش أُؾ٤و  :  ٙ))
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َّاأللؼَّ َّفيوَّاأللؼَّكالبلـَّ,َّكلكنيـَّأجازكهَّمعَّلفظَّالجبللةَّ)اهلل(َّ؛َّألف  َّما كالبلـَّمنعَّالنحكيكفَّنداءى
(َّمتساكيةَّمعَّلفظَّ)ياَّاهللَّتككفيََّّذهَّالمفظةَّتشيعَّفيَّالدعاءَّ,َّكتكادوَّ)الم ييـ (َّكىقاؿَّفيَّندائالزمةَّفيوَّ,َّكييَّ

َّداؿ َّفيياَّ,َّأف  َّكعيكًََّّكالذمَّحصؿى ًذؼى َّ.َّالمشددةَّضَّعنوَّبالميـَّالنداًءَّحي

َّعمىَّثبلثةَّمذاىبكفيَّىذهَّالميـَّالمشددةَّخبلؼَّبيفَّ َّ:ََّّالنحكييفى

َّ,َّ قالكاَّ:َّبعدـَّجكازَّالجمعَّبيفَّىذهَّالميـَّكداؿَّالنداءَّ؛َّألن ياَّعكضَّمنوَّ,َّاألك ؿَّ:َّمذىبَّالبصرييفى
َّالجمعكالَّيجكزَّالجمعَّبيفَّالعكضَّكالمعكضَّمنوَّ,َّكتماشيانَّمعَّىذهَّالق النداءَّالََّّبيفَّالميـَّكداؿَّاعدةَّفإف 
.َّكيككفَّاإلعرابَّعمىَّرأيًيـَّ:َّاهللَّمفََّّ(ٔ)يجكزَّعمىَّرأيًيـَّ,َّكماَّجاءَّمنوَّيخرجَّعمىَّالضركرةَّالشعرية

َّ:َّمنادلَّلحرؼَّنداءَّمحذكؼَّمبنيَّعمىَّالضـَّفيَّمحؿَّنصبَّ,َّكالميـَّالمشددةَّ:َّعكضَّعفَّحرؼَّ الميـ 
َّالنداءَّالمحذكؼَّ.

َّ,َّفقالكَّال َّىذهَّالميـَّليستَّعكضاَّ:َّإثانيَّ:َّمذىبَّالككفييفى َّعفََّّانَّف  عفَّداؿَّالنداًءَّ,َّإن ماَّىيَّعكضه
(َّ,كاممةَّجممةَّ (ََّّتقديرىاَّ)ياَّاهللَّأيم ناَّبخيرو (َّ,َّفأصبحتَّ)ياَّاهللَّأيـ (,َّفأيسقطتَّاليمزةَّمفَّ)أيـ  فحذفكاَّ)ناَّبخيرو

َّأصبحتَّ)الميـ ( َّالنداء َّحذؼَّداؿ َّكبعد ,َّ َّالميـ ( َّليستَّعكض(ٕ)فأصبحتَّ)يا َّفيي َّالنداءًََّّانَّ. َّداؿ ,ََّّمف
َّالَّإشكاؿَّعندىـَّفيَّكجكدىاَّفيَّالنداءَّ,َّفيـ َّبياََّّبالنسبةَّكالككفيكفى عامةَّ,ََّّقاعدةنَّلمقاعدةَّالتكجيييةَّيأخذكفى

َّبياَّ؛َّ لكاَّبعدـََّّيكجدَّعكضَّكمعكضَّمنوَّ,َّحت ىَّقارأييـَّالفعمىَّأم اَّبالنسبًةَّإلىَّىذهَّالمسألةَّفبلَّيأخذكفى
َّمحذكؼَّمبنيَّعمىََّّ(الميـ َّ)عمىَّرأييـَّىكذاَّ:ََّّجكازَّالجمعَّبينيماَّ.َّكيككفَّاإلعراب :َّمنادلَّلحرؼَّنداءو

َّالميـ (َّ َّفيَّالتركيبَّ)يا َّظاىران َّالنداًء َّكافَّحرؼي ذا َّ.َّكا  َّلمتككيد :َّ َّالمشددة الضـَّفيَّمحؿَّنصبَّ,َّكالميـ
َّمنادلَّمبنيَّعمىَّالضـَّفيَّمحًؿَّنصبَّ,َّكالميـَّالمشددةَّ يككفَّإعرابوَّ:َّياَّ:َّداؿَّنداءَّ,َّكاهللَّمفَّالميـ 

َّلمتككيدَّ.

َّ َّميدمَّالمخزكميَّأف  َّالدكتكر َّكيذكر َّالفريقيًف َّليسَّلدييما َّأف  َّغير ,َّ َّإليو َّذىبا َّما َّعمميَّيؤيد سند
َّمنيماَّمتككفَّمفَّحرفيًفَّ,َّكقكؿَّ َّاعتمدكاَّعمىَّالشبوَّالمفظيَّبيفَّ)يا(َّ,َّكالميـَّالمشددةَّ,َّفكؿ  البصرييفى

ًذفىتَّتخفيفانَّ؛َّلكثرةَّاالس َّإن ياَّبقاياَّجممةَّحي َّ.ََّّ(ٖ)تعماؿَّافتراضَّمحضالككفييفى

َّبًوَّاَّالثالثكَّ يذهَّةَّالتيَّاختصتَّبالمغاتَّالساميةَّ:َّفلدراساتَّالحديث:َّمذىبَّبعضَّالمحدثيفَّكنقصدي
َّ)الميـ (َّفيَّالعربيةَّىيَّنفسياَّ)ألكىيـ(ََّّالدراساتَّالمقارنةَّالحديثةَّلـَّتعدَّتأخذ بأمَّمفَّالرأييًفَّ,َّفقالكاَّ:َّإف 

                                                 

, ٝاُِجبة   9ٗٗ, ٝاُزج٤٤ٖ :  9ٕٓ/9ٗ, ٝا٩ٗقبف : ّ ٖٓٔث٤خ : , ٝأعشاس اُؼش ٖٓٗ/٣ُٕ٘ظش : أٓب٢ُ اثٖ اُؾغش١ :  ٔ))

 . ٖٙ٘/ٖ, ٝا٧ؽجبٙ ٝاُ٘ظبئش :  8ٗ-5ٗ/ٕ, ٝٛٔغ اُٜٞآغ :  9ٕٔٔ/ٗ, ٝاسرؾبف اُنشة :  8ٖٖ/ُِٔؼٌجش١ : 

اُِجبة , ٝ 9ٗٗ:  , ٝاُزج٤٤ٖ 9ٕٓ/9ٗ, ٝا٩ٗقبف : ّ ٖٓٔ, ٝأعشاس اُؼشث٤خ :  ٖٓٗ/٣ُٕ٘ظش : أٓب٢ُ اثٖ اُؾغش١ : ٕ) )

 . ٖٙ٘/ٖ, ٝا٧ؽجبٙ ٝاُ٘ظبئش :  8ٗ-5ٗ/ٕ, ٝٛٔغ اُٜٞآغ :  9ٕٔٔ/ٗ, ٝاسرؾبف اُنشة :  8ٖٖ/ُِٔؼٌجش١ : 

  . ٖٕٕ-ٕٕٕ:  ومنهجها فً دراسة اللغة والنحو : د. مهدي المخزومً ٣ُ٘ظش : ٓذسعخ اٌُٞكخ ٖ)) 
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ََّّ,(ٔ)معيةَّالَّتدٌؿَّعمىَّالتعدديةفيَّالعبريةَّ,َّكالميـَّىذهَّىيَّالحقةَّج كعمىَّىذاَّفالميـَّليستَّعكضانَّعفَّداؿٍّ
َّمثؿَّ َّعمىَّالتعظيـً النداًءَّعمىَّالرأمَّالبصرمَّ,َّكالَّعفَّجممةَّعمىَّالرأمَّالككفيَّ,َّبؿَّىيَّالحقةَّجمعيةَّتدؿُّ

َّلمجمعَّالمقصكدَّ َّفيَّالم ييـ  ـى َّالمي َّأف  َّفإذاَّصح  "َّ,َّ َّبيا َّينطؽي َّالتكممةَّ)آميف(َّفالكؿُّ عظيـَّ,َّكافَّذىابَّبًو
ََّّالككفييف َّالتي َّالشكاىد َّككانت ,َّ َّمقبكالن َّك)يا( َّالميـ َّبيف َّالجمع َّجكاز َّمطاعفَّإلى َّعف َّبعيدة ذكركىا
َّإليياَّفيَّتأكيدَّرأييـَّإلىَّمجيءَّالميـَّمعَّداؿََّّ(ٕ),َّأكَّتأكيبلتيـَّ"البصرييفىَّ ,َّكالشكاىدَّالتيَّاستندَّالككفيكفى

َّالنداءَّفيَّ)الم ييـ (َّبقكؿَّالشاعرَّ:

َّألىَّػػػػػػاَّحىَّػػيَّإذىاَّمىَّػػػػػػإنٍَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّ َّياَّلم ييَّػػػػػػػياَّالم ييََّّأقيػػػػػػػػكؿيَََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّاَّػػػػػم َّػػػدىثه  (ٖ)اػم َّػػػػػػػػػـ 
َّكقكؿَّاآلخرَّ:َّ

ماَّـ َّييَّياَّالم ََّّ:َّيتَّمٍَّّأكَّصىََّّتَّحٍَّسب َََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّاَّمىَّػػػػػيَّكم َّػػػػػكلقيَّتىََّّأفََّّؾَّػػاَّعميػكمَََََََََََّّّّّّّّّّّ
(ٗ)ََّّ

َّبًوَّالككفي فيَّتدعيـََّّفىَّكَّإذَّجاءىتَّالميـَّالمشددةَّمعَّياَّالنداءَّفيَّالبيتيًفَّالشعرييًفَّ,َّكىذاَّمماَّاستدؿ 
عفَّحرؼَّالنداءَّ؛َّحت ىَّالََّّانَّمذىبيـَّ,َّفأجازكاَّالجمعَّبينيماَّفيَّغيرَّالشعرَّ,َّفالميـَّالمشددةَّليستَّعكض

َّ,َّبؿَّىيَّبقاياَّجم ًذفىتَّتخفيفانَّ؛َّلكثرةَّاستعمالياَّ,َّفيجكزَّيجكزَّالجمعَّبينيماَّكماَّذىبَّإليوَّالبصريكفى مةَّحي
َّ َّبينيما َّليسَّلقائؿَّمعيفَّ.الجمع َّأفَّيككفَّالبيتافَّالمرتجزافَّمكضكعافَّماداما َّكالَّيبعد رأمََّّبحسبكََّّ,

َّالميـَّبقاياَّجممةَّ,َّفييَّعكضَّعفَّياَّالنداءَّ َّالجمعَّبينيماَّىناَّكافَّلمضركرةَّالشعريةَّ,َّكليسَّألف  البصرييفى
َّضركرةَّ؛َّألن ويَّالَّيجكزَّالجمعَّبيفَّالعكضَّكالمعكضَّمنوَّ.كجيمعَّبينيماَّىناَّلم

َّجممةَّتامةَّيحسفَّالسككتَّ َّبأن ويَّلكَّكافَّأصموَّياَّاهللَّأيم ناَّبخيرَّ,َّلكانتَّالميـ  كقدَّريد َّمذىبَّالككفييفى
َّأيم ناَّبخيرَّ؛َّألن ويَّيك كفَّتكريرَّالَّعميياَّ؛َّالشتمالياَّعمىَّالمنادلَّكفعؿَّالطمبَّ,َّكلماَّجازَّلناَّالقكؿَّ:َّالمييـ 

َّالعنيـَّكىمُّـَّجرا .ََّّ(٘)فائدةَّفيوَّ,َّكلماَّجازَّاستعماؿَّىذاَّالتركيبَّفيَّالمكارًهَّ,َّفبلَّيقاؿ:َّالمييـ َّاىمكيـَّ,َّالميـ 
َّتككفَّعكضانَّعفَّحرؼَّالنداءَّ,َّ َّ,َّبأف  َّىذهَّالميـَّليستَّأصبلنَّلشيءو كيذىبَّالدكتكرَّفاخرَّالياسرمَّإلىَّأف 

َّزيادةوَّفيََّّاليامحذكفةَّلكثرةَّاستعمأكَّبقاياَّجممةَّ َّكؿ  ,َّبؿَّىيَّزائدةَّجيءىَّبياَّلتقكيةَّالمعنىَّ,َّمفَّبابَّأف 
َّ.َّ(ٙ)المبنىَّتتبعياَّزيادةَّفيَّالمعنى

                                                 

اعبد ك٢ رشاص٘ب اُِـ١ٞ ٝاُ٘ؾ١ٞ : د. كبخش , ٝثؾٞس ٝدس ٖٕٕٓذسعخ اٌُٞكخ : , ٝ 59ٕ/ٗٓؼب٢ٗ اُ٘ؾٞ : ٣ُ٘ظش :  ٔ))

 . ٖٔ-8ٕا٤ُبعش١ : 

 . ٖٕٕٓذسعخ اٌُٞكخ :  ٕ))

,  ٖٓٗ/ٕ, ٝث٬ ٗغجخ ك٢ أٓب٢ُ اثٖ اُؾغش١ :  95ٙٔ/ٗاُج٤ذ ٖٓ اُشعض ٧ث٢ خشاػ اُٜز٢ُ ك٢ أُوبفذ اُ٘ؾ٣ٞخ :  ٖ))

زا اُج٤ذ أ٣نبً ٖٓ ا٧ث٤بد أُزذاُٝخ ك٢ ًزت , ٝهبٍ فبؽت اُخضاٗخ : " ٛ 9ٕٓ/9ٗ, ٝا٩ٗقبف : ّ ٖٓٔٝأعشاس اُؼشث٤خ : 

ُ ٧ث٢ خشاػ اُٜز٢ُ ٝهجِٚ ... ٝٛزا خطأ " ٣ُ٘ظش : اُخضاٗخ :   .9ٕ٘/ٕاُؼشث٤خ , ٫ٝ ٣ُؼشف هبئِٚ ٫ٝ ثو٤زٚ , ٝصػْ اُؼ٢٘٤ أٗٚ 

, ٝخضاٗخ  ٖٔٔ, ٝأعشاس اُؼشث٤خ :  9ٕٔ/9ٗاُج٤ذ ٖٓ اُشعض ُْٝ ٗوق ػ٠ِ هبئِٚ ٝٛٞ ث٬ ٗغجخ ك٢ : ا٩ٗقبف : ّ ٗ))

 . 9ٕٙ/ٕا٧دة : 

 . 9ٖٕ-9ٕٕ/9ٗ, ٝا٩ٗقبف : ّ 8ٖٖ/ٔ, ٝاُِجبة ُِؼٌجش١ :  ٓ٘ٗ-٣ٗٗ9ُ٘ظش : اُزج٤٤ٖ :  ٘))

 . ٖٖ-٣ُٖٕ٘ظش : ثؾٞس ٝدساعبد ك٢ رشاص٘ب اُِـ١ٞ ٝاُ٘ؾ١ٞ :  ٙ))
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ًذفتَّلمتخفيؼََّّكأبكَّحي افَّالَّيرجح رأمَّالككفييفَّبمباشرةَّياَّالنداءَّلػ)الم ييـ (َّ؛َّلككفَّالميـَّبقاياَّجممةَّحي
َّسخيؼَّالَّيىٍحسيفَّأفَّلكثرةَّاستعمالياَّ َّالرأمَّالبصرمَّىكََّّ.(ٔ)يقكلوَّمفَّعندهَّعمـَّ"َّ"َّىكَّقكؿه َّحاؿو كعمىَّكؿٍّ

َّ:َّإن ياَّزائدةَّلمضركرةَّالشعريةَّلكافَّأفضؿَّ. َّالذمَّسادىَّىناَّ,َّكلكَّقاؿَّالككفيكفى

ًذفىتَّمنياَّاأللؼَّكالبلـَّكماَّفيَّقكؿَّالشاعرَّ: َّىذهَّالمفظةَّكثرَّدكرانياَّحت ىَّحي َّكذكرَّأبكَّحي افَّأف 

ًَّإن ََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّ ـ  ىي ٍيَّالى َّجي ٍَّبفي َّديٍسََََََََََََّّّّّّّّّّّّيَّعىاًمري اًَّفيًَّثيىابو جًّ ـىَّحى أىٍحرى
(ٕ)ََّّ

َّفيَّالشعًرَّ" َّ)أؿ(َّكىذاَّشاذَّفقاؿَّ:َّ"َّكشذ َّحذؼَّأؿَّمنوَّكىكَّكثيره َّانَّأبيات,َّكذكرَّ( ٖ)إذَّحذؼَّمفَّالم ييـ 
ًففىتَّفيَّبعضَّالمغاتَّكقكؿَّا َّمنياَّاأللؼَّكالبلـَّ,َّكذكرَّأفَّميـَّالم ييـ َّخي ًذؼى َّلشاعرَّ:شعريةَّحي

ٍمقىةوًَّمٍفَّأىبًََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّ َََََََََََّّّّّّّّّّّكىػػحى َّالكيػػػػػػػػبىاريَََََََّّّّّّّػػػػػػػػػػػيًَّريىاحو يىٍسمىعييىاَّالم ػػػػػػػػػػػػػػػييـى
(ٗ)َّ

,َّكالَّيجكزَّتخفيؼَّىناَّجممةَّنداءَّمعترضةَّبيفَّالفعؿَّ)يسمعيا(َّ,َّكالفاعؿَّ)الكبار(ََّّ(الم يـىَّ)فػَّكىذاَّشاذهَّ
َّ َّأجازىا َّكقد ,َّ َّأحدلَّالميميفَّ(٘)الفراءميميا َّالحذؼَّحذفنا َّاردنا َّما َّفإذا ـ ( َّالفعؿَّ)أ َّبقايا َّألن يا َّكىذاََّّ؛ ,

َّكيككفَّمجحفانَّبحؽَّالمفظَّ.َّال َّحذؼَّكثيره

ِإْذ قَاَؿ يُوُسُف أِلَبِيِو كتكررتَّىذهَّالقاعدةَّالتكجيييةَّفيَّكبلـَّأبيَّحي افَّعمىَّ)أبًت(َّفيَّقكلوَّتعالىَّ:َّ
َقَمَر رََأيْػتُػُهْم ِلي َساِجِدينَ َشَر َكوَْكًبا َوالشَّْمَس َوالَحَد عَ يَا َأَبِت ِإنّْي رََأْيُت أَ 

(ٙ)
 

َّأبكَّحي افَّ:َّ َّقاؿى ") بفتح التاء , كباقي السبعة   (ٚ)قرأ ابف عامر , كأبك جعفر , كاألعرج )يا أبتى
معاف , , كىذه التاء عكض مف ياء اإلضافة فال يجت كالجميكر بكسرىا , ككقؼ االبناف عمييا بالياء

 كتجامع األلؼ التي ىي بدؿ مف التاء قاؿ : 
  (ٛ)ااكى سى عى  أكٍ  ؾى مٌ ا عى تى بى ا أى يى                                    

: رخـ بحذؼ التاء , ثـ أقحمت قالو ككجو االقتصار عمى التاء مفتكحة أنو اجتزأ بالفتحة عف األلؼ , أك
  . (ٜ)أبك عمي

                                                 

 . ٖٙ٘/ٖ, ٝا٧ؽجبٙ ٝاُ٘ظبئش :  9ٕٔٔ/٣ُٗ٘ظش : اسرؾبف اُنشة :  ٔ))

 . ٖٙٔ٘ظش : اُشعبُخ ٗلغٜب : روذ ّ رخش٣غٚ , ٣ُ  ٕ))

 . 9ٕٕٔ/ٗاسرؾبف اُنشة :  ٖ))

 . ٖٙٔروذ ّ رخش٣غٚ , ٣ُ٘ظش : اُشعبُخ ٗلغٜب :  ٗ))

 . ٕٗٓ/٣ُٔ٘ظش : ٓؼب٢ٗ اُوشإ  ُِلشاء :  ٘))

 . ٣ٗٞعق : عٞسح  ٙ))

ػٖ ٝعٞٙ اُوشاءاد : , ٝاٌُؾق  ٖٕٖ/ٔ, ٝأُؾزغت :  9ٔٔ, ٝاُؾغخ ٫ثٖ خب٣ُٞٚ :  ٣ٖٗ8ُ٘ظش : ئػشاة اُوشإٓ :  5))

 . 58ٖ/ٔ, ٝٓؾٌَ ئػشاة اُوشإٓ :  ٖ/ٕ

ْ٘ز٢ِ : هذ ا٠َٗ اَٗبًب ( ٝٛٞ ُشؤثخ ثٖ اُؼغبط ٣ُ٘ظش :  8)) ٍ ثِ ْٞ ٓغٔٞع أؽؼبس اُؼشة ٝٛٞ ػغض اُج٤ذ ٖٓ اُشعض ٝفذسٙ )رَوُ

 .  8ٔٔ:ٓؾزَٔ ػ٠ِ د٣ٞإ سؤثخ ثٖ اُؼغبط ٝػ٠ِ أث٤بد ٓلشدح ٓ٘غٞثخ ئ٤ُٚ 

 . 55ٕ/ٖ:  ٢ ػَِ اُوشاءادظش : اُؾغخ ك٣ُ٘ 9))
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, كأبك عبيد , كأبك حاتـ , كقطرب . كرد بأنو ليس  (ٔ)ذفيا قالو : الفراءأك األلؼ في )أبتا( لمندبة فح
أف  التنكيفى ال قالو قطرب , كريد  ب باب حذؼكالنداء  , مكضع ندبة أك األصؿ يا )أبةن( بالتنكيف , فحذؼ

(ٕ)المنصكب نحك : يا ضاربان رجالن  يحذؼ مف المنادل
 "(ٖ)

 . 

رَّىيَّ)أبًت(َّبالكسرَّ,َّكفيَّلفظةَّأبَّكأيـَّعدةَّلغاتَّعندَّإضافتياَّإلىَّكذكرَّأبكَّحي افَّأفَّقراءةَّالجميكَّ
ياءَّالمتكمـَّفيَّالنداءَّخاصةَّ,َّكفيَّقراءةَّالجميكرَّالتاءَّفيياَّزائدةَّعكضانَّعفَّياءَّالمتكمـَّالمحذكفةَّفيَّ

ًذفتَّالياءَّكعكضَّعنياَّبالتاءَّىناَّكقدَّكيًسرتَّالتاءَّلمداللةَّعمىَّ الياءَّالنداًءَّ,َّكأصؿَّالتركيبَّياَّأبيَّ,َّفحي
المحذكفةَّ,َّكالَّيجكزَّالجمعَّبيفَّالتاءَّىذهَّكالياءَّ؛َّألن ويَّالَّيجكزَّالجمعَّبيفَّالعكضَّكالمعكضَّمنوَّفيَّ
َّذكرَّ َّفيككف ,َّ َّالعكضَّ؟ َّذكر َّإلى َّالحاجة َّفما َّالتركيًب َّفي َّمكجكدان َّالمعكضَّمنو َّكافى َّفإذا التركيبَّ,

َّ.َّالعكضَّىناَّلغيرَّفائدةَّ,َّكىذاَّتأباهَّالمغةَّالعربيةَّكقكاعدىاَّالنحكية

كتعكيضَّالتاءَّمفَّالياءَّفيَّلفظَّ)أبَّ,َّكأيـ(َّفيَّالنداءَّ؛َّلكثرتوَّعمىَّغيرَّالقياسَّيقكؿَّسيبكيوَّ:َّ"َّ
ن ماَّجازتَّىذهَّاألشياءَّفيَّاألبَّكاألـَّ؛َّلكثرتياَّفيَّالنداًءَّكماَّقالكاَّ:َّياَّصاحَّ َّكليسَّكؿٌَّكا  َّفيَّىذاَّاالسـً

َّيكثرَّفيَّكبلًميـَّيغيرَّعفَّاألصًؿَّ؛َّألن وَّليسَّبالقياسَّعند َّكضعَّالشيًءَّمكضعَّغيرهَّالََّّ(ٗ)ىـ"شيءو ؛َّألف 
َّ؛َّبناءَّعمىََّّ,( ٘)الَّيجعموَّقياسانَّفيوَّدائمانَّ كىذهَّالتاءَّالَّيجكزَّلياَّأفَّتجتمعَّمعَّالياءَّفييماَّعندَّالبصرييفى

قاعدةَّالعكضَّكالمعكضَّمنوَّالَّيجتمعافَّ,َّفبلَّيجكزَّالقكؿَّ:َّياَّأبتيَّ,َّكالَّياَّأمتيَّ؛َّالجتماعَّالعكضَّ
َّازَّالجمعَّبيفَّالتاءَّكالياءَّكثيرهَّألصحَّحذؼَّالياءَّفييماَّإذاَّعكضتَّبالتاءَّ.َّكأج,َّكا(ٙ)كالمعكضَّمنوَّفييما

َّالتاءَّعندىـَّلمتأنيثَّكياءَّاإلضافةَّمقدرةَّبعدىا( ٚ)مفَّالككفييفىَّ فيوَّمفََّّرأييـَّىذاَّعمىَّماىـَّفيَّ,َّكَّ( ٛ)؛َّألف 
َّنظروَّ َّالعكضَّكالمعكضَّمنوَّمف َّبيف َّالجمع َّيجيزكفى َّال َّفيـ ,َّ َّشيءو َّفي َّالقاعدة َّيخالفكفى فيَّغيرََّّال

َّالجمعَّبينيماَّ الضركرةَّالشعريةَّ,َّفالتاءَّعندىـَّليستَّعكضانَّمفَّالياًءَّ,َّبؿَّالياءَّمقدرةَّبعدىاَّ؛َّلذاَّجازى
عندىـَّ.َّكلماَّكانتَّىذهَّالتاءَّفيَّ)أبت(َّىيَّتاءَّتأنيثَّ,َّكقدَّدخمتَّعمىَّالمذكرَّلممبالغةَّ,َّفيككفَّكالكقؼَّ

َّالتأنيثَّالذمَّييكقؼَّعميوَّبالياءَّ.َّعميياَّبالياًءَّكماَّىكَّالحاؿَّفيَّالكقًؼَّعمىَّالمنتييَّبتاء

                                                 

 . ٕٖ/ٕ:  ٣ُ٘ظش : ٓؼب٢ٗ اُوشإٓ ٔ))

 . 58ٖ/ٔ, ٝٓؾٌَ ئػشاة اُوشإٓ :  ٣ٖٗ8ُ٘ظش : ئػشاة اُوشإٓ :  ٕ))

, ٝسٝػ  ٔٔ-8/ٔٔ, ٝاُِجبة ك٢ ػِّٞ اٌُزبة :  ٖٙٗ-ٖٔٗ/ٙ, ٣ُٝ٘ظش : اُذس أُقٕٞ :  8ٕٓ/٘اُجؾش أُؾ٤و :  ٖ))

 . 58ٔ/ٕٔأُؼب٢ٗ : 
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 . ٕٕٗ/٣ُٕ٘ظش : ا٧ؽجبٙ ٝاُ٘ظبئش :  ٘))
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َّبعضَّالنحكييفىَّ َّأجازه َّأجازَّأبكَّحي افَّالجمعَّبيفَّاأللؼَّكالتاءَّ,َّكىكَّما َّلجكازََّّ(ٔ)كقد َّكاستشيدكا ,
َّالجمعَّبيفَّاأللؼَّكالتاءَّبقكؿَّالشاعرَّ:

َّأٍكَّعىسىاكىاََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ٌمؾى َّ(ٕ)يىاَّأىبىتىاَّعى

َّ"َّإبداؿَّاأللؼَّمبعضيـَّجكازَّالجمعََّّسٌكغكَّ ,َّفَّالياًءَّيخرجياَّمفَّصريحَّاإلضافةبيفَّاأللؼَّكالتاءَّبأف 
َّ:َّكاَّأبتاَّ,َّلغيرَّلفظَّالياًءَّكلشبوَّاأللؼَّبألؼَّ َّسٌكغو,َّكََّّ(ٖ)كاَّأمتاَّجازَّ:َّياَّأبتاَّكياَّأمتاَّ"الندبةَّ,َّفكماَّجازى

َّأن ويَّاستثقمياَّ,َّفابدؿَّمفَّالكسرًةَّفتح ةَّ,َّثـَّقمبياَّألفانَّ؛َّألن ياَّمتحركةَّمفتكحَّابفَّيعيشَّبأن وَّ:َّ"َّأرادَّالياءىَّإال 
َّاإلضافةَّتيعكضَّباأللؼَّكماَّتيعكضََّّ(٘)بيفَّعكضيفَّن وَّجمعهَّبعضيـَّجكازهَّبأَّسٌكغو,َّكََّّ(ٗ)ماَّقبمياَّ" ؛َّألف 

َّعكضيفَّ.َّ َّلمجمعَّبينيماََّّكردبالتاًءَّ,َّفكافَّالجمعَّبيفَّالتاءَّكاأللؼَّىكَّجمعَّبيفى ابفَّمالؾَّقكؿَّالمجيزيفى
َّبعيدانَّ,َّأكَّمستغاثانَّبقكلوَّ:َّ"َّكقكليـَّ َّبياَّآخرَّالمينادىلَّإذاَّكافى َّالتيَّييكصؿي َّفيوَّىيَّاأللؼي :َّياَّأبتاَّ,َّاأللؼي

َّالَّتيجامعيَّىذهَّالت اءىَّفبلَّتيجامعيَّبدىلىيا" َّياءىَّالميتكمٍّـً َّ...َّ؛َّألف  ,َّ(ٙ)بًوَّ,َّأكَّمندكبانَّ,َّكليستَّبدالنَّمفَّياءَّالميتكمٍّـً
َّالسميفَّالحمبيَّكابفَّ(ٙ)بدىلىيا" َّبًو َّرد  َّكىكَّما َّقاؿَّالسميفَّ:, َّ,ََّّعادؿَّ, َّمنيا َّبدالن َّلككنيا َّاأللؼَّكالتاًء "

َّالتاءَّإذاَّكانتَّعكضانَّمفَّالياءَّ,َّكاأللؼَّعكضانَّمفََّّ(ٚ)فينبغيَّأفَّالَّييجمعَّبينيماَّ" ,َّكىكَّالصكابَّ؛َّألف 
َّبماَّأن ياَّ َّاأللؼى َّمفَّالياءَّفتنكبَّمنابالياءَّأيضانَّفالجمعَّبينيماَّكالجمعَّبيفَّالتاءَّكالياءَّ؛َّألف  ياَّ,َّعكضه

َّالياءَّىيَّالمكجكدةَّ,َّفبلَّتجامعَّالياءَّ؛َّلعدـَّجكازَّالجمعَّبيفَّالعكضَّكالمعكضَّمنوَّ,َّكاأللؼَّلمندبًةَّككأ ف 
َّ,َّأكَّلبلستغاثةَّ,َّأكَّلمتعكيضَّ,َّإفَّلـَّتكفَّلمضركرةَّ.َّ

ًذفتَّالياءَّ َّ)ياَّأبيَّ,َّكأمي(َّ,َّفحي َّاألصؿى َّبقكليـَّ:َّإف  عكضَّعنياَّكَّفأبكَّحي افَّيذىبَّمذىبَّالبصرييفى
ًءَّ,َّكالَّيجكزَّالجمعَّبيفَّالياًءَّكالتاًءَّفييماَّ؛َّلعدـَّجكازَّالجمعَّبيفَّالعكضَّكالمعكضَّمنوَّ,َّكلكفَّفيَّبالتا

َّ.َّ َّإجازتوَّالجمعَّبيفَّالتاءَّكاأللؼَّنظره

(َّبفتحَّالتاءَّعمىَّأربعةَّ َّالعربَّ,َّكخرجتَّقراءةَّابفَّعامرَّ)ياَّأبتى ككسرَّالتاءَّأكثرَّمفَّفتحياَّفيَّكبلـً
َّكجكهَّ:َّ

                                                 

 . ٕٖٗ/ٕ, ٝأٓب٢ُ اثٖ اُؾغش١ :  ٖٕ٘/٣ُٖ٘ظش : اٌُؾبف :  ٔ))

 . 9ٖٔروذ ّ رخش٣غٚ , ٣ُ٘ظش : اُشعبُخ ٗلغٜب :  ٕ))

 . ٖٖٗ-ٕٖٗ/ٕأٓب٢ُ اثٖ اُؾغش١ :  ٖ))

 . ٕٖ٘/ٔؽشػ أُلقَ :  ٗ))

 . 9ٕٖ/ٔؽشػ اٌُبك٤خ :  ٘))

 . 8ٕٖٔ-5ٕٖٔ/ٖؽشػ اٌُبك٤خ اُؾبك٤خ :  ٙ))

 . ٓٔ/ٔٔ, ٣ُٝ٘ظش : اُِجبة ك٢ ػِّٞ اٌُزبة :  ٖٖٗ/ٙ : ذس أُقٕٞاُ 5))
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َّكبقيتَّالفتحةََّّاألك ؿَّ:َّأن وَّاجتزأ بالفتحةَّالمنقمبةَّعفَّالياءَّ,َّكذلؾَّبأفَّيككفَّأرادَّياَّأبتاَّ,َّفحذؼَّاأللؼى
َّ.َّ(ٔ)داللةَّعميو

َّفيوَّتاءَّالتأنيثَّ َّييدعىَّما كالثانيَّ:َّأفَّيككفَّقدَّريخـَّبحذؼَّالتاءَّالمعكضةَّمفَّالياءَّ,َّإذَّكثيرانَّما
وَّفيَّالحركةَّقبؿَّالترخيـَّ,َّفأصبحتَّبالترخيـَّ,َّثـَّأيقحمتَّىذهَّالتاءَّ,َّكترؾَّاالسـَّعمىَّماَّكافَّيجرمَّعمي

َّ.َّ(ٕ)لمفتكحةَّ,َّكىذاَّفيوَّتكمُّؼَّكاضحالصكرةَّبالتاءَّا

َّىذاَّ كالثالثَّ:َّأفَّيككفَّاألصؿَّفيياَّ)ياَّأبتا(َّلمندبةَّ,َّثـَّحذؼَّاأللؼَّمجتزئانَّعنياَّبالفتحًةَّ,َّكقدَّريد 
َّالحذؼَّفيَّا لندبةَّلمتخفيؼَّ,َّكاأللؼَّالكجوَّبككفَّالمكضعَّىناَّليسَّمكضعَّندبةَّحت ىَّييخرجَّعميوَّ,َّثـَّأف 

َّ.َّ(ٖ)خفيفةَّفبلَّتيحذؼ

َّالَّييحذؼَّمفَّالمينادلَّ َّالتنكيفى كالرابعَّ:َّأفَّيككفَّاألصؿَّ)ياَّأبتان(َّبالتنكيفَّفحذؼَّالتنكيفَّ,َّكقدَّريد َّبأف 
َّالَّ َّالتنكيفى َّ,َّإضافةَّإلىَّأف  َّالَّييٍحذىؼَّلغيرَّعم ةَّمكجبةَّلحذفوَّ,َّكالَّعمةَّىنا َّالتنكيفى َّثـَّأف  المنصكبَّ,

َّ.َّ(ٗ)ؿَّعمىَّالمضاؼَّ,َّأكَّالمعرؼَّبػ)أؿ(َّالتعريؼَّ,َّكالَّييقاؿَّفيَّالنكرةَّ:َّياَّأبةنَّيدخ

َّالكسرَّثـَّأبدؿَّمفَّكيبدكَّأفَّاألقرَّ َّ:َّ"َّاألصؿى بَّفيَّتفسيرَّقراءةَّابفَّعامرَّىكَّماَّقالوَّالنحاسَّبأف 
(َّ,ََّّ(٘)الكسرةَّفتحةَّكماَّتيبدؿَّمفَّالياءَّألؼَّ" دكفَّاالجتزاءَّعفَّ,َّفيكَّالراجحَّىناَّفيَّتفسيرَّفتحَّتاءىَّ)ياَّأبتى

َّعفَّاأللؼَّبالفتحَّ,َّأكَّتكمُّؼَّالحذؼَّكاإلقحاـَّ,َّأكَّالحذؼَّلمندبةَّ,َّكالَّحذؼَّتنكيفَّ.َّ

 ال قـهــوز اجلؿــع بني األؾــــف واؾـــالم واإلضـــاػـــة -2

قكلوََّّاعتراضَّابفَّعطيةَّعمىَّقكؿَّميمكفَّعمىالقاعدةَّالتكجيييةَّىذهَّفيماَّذكرهَّأبكَّحي افَّمفََّّكردت
َّقكلو َّفي َّ:َّ)الجار( ِبِذي الُقْرَبى َوالَيَتاَمى َواِلَدْيِن ِإْحَسانًا وَ ُتْشرُِكوا بِِو َشْيًئا َوبِال َواْعُبُدوا اللََّو َوََل  تعالى

اللََّو ََل  َجْنِب َواْبِن السَِّبيِل َوَما َمَلَكْت َأْيَمانُُكْم ِإفَّ َوالَمَساِكيِن َواْلَجاِر ِذي الُقْرَبى َوالَجاِر الُجُنِب َوالصَّاِحِب بِال
ُيِحبُّ َمْن َكاَف ُمْخَتاًَل َفُخورًا

(ٙ)
 

َّ :َّ َّحي اف َّأبك الجار القريب . قاؿ ابف  قاؿ ميمكف بف ميراف : كالجار ذم القربى أيريد بوً " قاؿ
" كىذا خطأ في المساف ؛ ألن و جمع عمى تأكيمو بيف األلؼ كالالـ كاإلضافة , ككاف كجو الكالـ : :عطية

                                                 

 . 8ٕٓ/٣ُ٘٘ظش : اُجؾش أُؾ٤و :  ٔ))

 . 8ٕٓ/٣ُ٘٘ظش : اُجؾش أُؾ٤و :  ٕ))

 . 58ٖ/ٔ, ٝٓؾٌَ ئػشاة اُوشإٓ :  ٣ٖٗ8ُ٘ظش : ئػشاة اُوشإٓ ُِ٘ؾبط :  ٖ))

 . ٣ٖٗ8ُ٘ظش : ئػشاة اُوشإٓ :  ٗ))

 . 8ٖٗئػشاة اُوشإٓ :  ٘))

 . ٖٙاُ٘غبء : عٞسح  ٙ))
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, كيمكف تصحيح قكؿ ميمكف عمى أف ال يككف جمعان بيف األلؼ كالالـ كاإلضافة  (ٔ)" كجار ذم القربى
عمى ما زعـ ابف عطية بأف يككف قكلو : )ذم( القربى بدالن مف قكلو : )كالجار( , عمى حذؼ مضاؼ 

ىذا , التقدير : كالجار جار ذم القربى , فحذؼ )جار( ؛ لداللة )الجار( عميو , كقد حذفكا البدؿ في مثؿ 
 قاؿ الشاعر : 
اتً                   ـى اهللي أٍعظيمان دىفىنيكىىارىحً               ةى الط محى  (ٕ)ًبًسًجٍستىافى طىٍمحى

نة , يريدكف: عمـ يريد : أعظـ طمحة الطمحات . كمف كالـ العرب : لك يعممكف العمـ الكبيرة س
 . (ٖ)الكبيرة سنة "

جارَّذمَّالقربى(َّىكَّالجارَّالقريبَّعمىَّماَّقالوَّميمكفَّ,َّكاعترضَّعميوَّذكرَّأبكَّحي افَّأفَّالمرادَّبػ)ال
َّالمعارؼَّكم ياَّييضاؼَّإليياَّكالَّ ابفَّعطيةَّبأن وَّالَّيجكزَّ؛َّألن ويَّجمعَّفيوَّبيفَّاأللؼَّكالبلـَّكاإلضافةَّ؛َّألف 

َّاالسـَّالَّيجتمعَّعميوَّتعريفافَّييستغنىَّبأحدىماَّعفَّاآلخر لربيعَّ:َّ"َّاعم ـَّ,َّيقكؿَّابفَّأبيَّاَّ(ٗ)تيضاؼَّ؛َّألف 
َّلتيزيؿَّشياعوَّ, َّعمىَّشائعو ـَّالَّترداًفَّإال  َّاأللؼَّكالبل  ـَّكاإلضافًة؛َّألف  َّالَّتجمعيَّبيفَّاأللؼَّكالبل  َّالعربى َّأف 

َّالشائعَّزاؿ َّكاألسماءََّّفإفَّدخمتَّعمىَّاالسـ ,َّ َّالمبيمًة َّكاألسماًء َّبعينًو َّعمىَّكاحدو شياعوَّ,َّكصارَّكاقعان
ـَّ"الميضمرةَّ,َّفكماَّالَّيصحَّإضافةَّ َّإضافةَّماَّفيوَّاأللؼَّكالبل  ,َّكقدَّأجازَّالجمعَّ( ٘)ىذهَّاألسماءَّفبلَّتصحُّ

َّابفَّمالؾَّبقكلوَّ:غيرَّالمحضةََّّؿ(َّ,َّكاإلضافةابيفَّتعريؼَّاالسـَّبػ)
اًؼَّميٍغتىفىٍرَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّ َّأٍؿًَّبذىاَّالميضى ٍصؿي ًصمىٍتَّبالث اًفَّ:َّكػَََََََّّّّّّّكىكى َّالجٍعًدَّالٌشعىٍرََّّإٍفَّكي
َّالث انًػػػيَََََََّّّّّّّأٍكَّباَََََََََََّّّّّّّّّّّ َّرىٍأًسَّالجػػػاًنػػػػػيَََّّّل ػػػػًذمَّلىػػػػويَّأيًضيؼى ٍيػػػػػػػػدهَّالٌضػػػػػػػاًربي َّ(ٙ):َّكػػَّزى

َّأيضانَّيقتضيَّأفَّالَّتدخؿَّاأللؼَّكالبلـَّعمىَّالمضاؼَّ؛َّلماَّتقد ـَّمفَّأن يماَّمتعاقبافَّ,ََّّ "َّفكافَّالقياسي
َّعمىَّالمضاؼَّكلكفَّلىم اَّكانتَّاإلضافةَّفيوَّعمىَّنيةَّاالنفصا َّكالبلـي ؿَّاغتفرَّذلؾَّ,َّبشرطَّأفَّتدخؿَّاأللؼي

َّرأًسَّ َّالٌضاًربي ٍيده َّالميضاؼَّإليوَّكػ)زى َّأيضيؼَّإليو َّأكَّعمىَّما ,َّ ًؿ( َّالٌضاربَّالر جي َّالشعرَّ, َّكػ)الجعد إليوَّ,
َََََََََّّّّّّّّّ.َّ(ٚ)الجاني(َّ"

,َّإذَّالََّّاءَّتعريفووَّيجكزَّإضافةَّالعمـَّمعَّبق:َّأن ََّّكعندمالرضيَّبقكلوَّ:َّ"َّكممفَّأجازَّالجمعَّبينيماََّّ
:َّزيدََّّ,َّنحكنىَّكذلؾَّإذاَّأضيؼَّالعمـَّإلىَّماَّىكَّمتصؼَّبوَّمعَّ...َّمانعَّمفَّاجتماعَّالتعريفيفَّإذاَّاختمفا

                                                 

 . 5ٗ٘/ٕأُؾشس اُٞع٤ض :  ٔ))

, ؽشػ أُلقَ :  ٕٓش( ثذ٫ً ٖٓ )سؽْ( ٣ُ٘ظش : د٣ٞاٗٚ : ن  اُج٤ذ ٖٓ اُخل٤ق ُؼج٤ذ هللا ثٖ ه٤ظ اُشه٤بد ٝك٢ اُذ٣ٞإ )َٗ  ٕ))

٤ِـ اُؾٞاٛذ : , ٝرخ ٕٕ٘ٗ/٘, ٝاسرؾبف اُنشة :  ٖٙ/ٗ, ٝا٩ٗقبف ّ 8ٙٔ/ٕ, ٝث٬ ٗغجخ ك٢ : أُوزنت :  ٗٗٔ/ٔ

98  . 

 .5ٖٔ-5ٖٓ/ٙ, ٝاُِجبة ك٢ ػِّٞ اٌُزبة :  5٘ٙ/ٖ, ٣ُٝ٘ظش : اُذس أُقٕٞ :  ٕ٘٘/ٖاُجؾش أُؾ٤و :  ٖ))

 . 8ٗٙ/٣ُٕ٘ظش : أٓب٢ُ اثٖ اُؾبعت :  ٗ))

 .  89٘,89ٗ,89ٖ/ٕاُجغ٤و ك٢ ؽشػ عَٔ اُضعبع٢ :  ٘))

 . ٙٗ/ٖ: اُج٤زبٕ ٖٓ اُشعض ٫ثٖ ٓبُي , ٣ُ٘ظش : ؽشػ اثٖ ػو٤َ  ٙ))

 . 5ٗ/ٖؽشػ اثٖ ػو٤َ :  5))
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فَّلـَّيكفَّفيَّالدنياَّإال ََّّ,َّيجكزَّذلؾَّالصدؽ ,ََّّنمارَّالشاءأ,َّكََّّ:َّمضرَّالحمراءَّ,َّكمثموَّقكليـََّّزيدَّكاحد,َّكا 
مقيدَّباالتصاؼَّبالمضاؼَّإليوَّ,ََّّ,َّكىكَّرأمَّ(ٔ)"َّاؾَّالمتفؽضافةَّفيياَّليستَّلبلشترَّاإلَّكزيدَّالخيؿَّ,َّفإف َّ

َّالصكابَّىكَّماَّذىبَّإليوَّالجميكرَّ,َّكماَّذكرهَّالرضيَّىكَّمفَّكأ ذىبَّمعَّماَّذىبَّإليوَّبعضَّالباحثيفَّبأف 
َّ.َّ( ٕ)القميؿَّالنادرَّالذمَّيكقؼَّفيوَّعمىَّالسماعَّعفَّالعربَّ

ـَّال َّإلىَّجكازَّإضافةَّماَّفيوَّاأللؼَّكالبل  معرفتافَّ,َّكاستدلكاَّبقكليـَّ:َّالثبلثةيَّاألثكاًبَّ,َّكذىبَّالككفيكفى
,َّكقدَّقاؿَّعنوَّابفَّالحاجبَّ:َّ"َّكماَّنقموَّالككفيكفَّمفَّقكليـَّ:َّ...َّفبمعزؿَّعندَّأصحابناََّّ(ٖ)كالخمسةيَّالدراىَّ

أصحابناَّعفَّالقياسَّكاستعماؿَّالفصحاءَّ...َّكماَّتمسؾَّبًوَّالككفيكفَّلغةهَّضعيفةهَّ,َّفبلَّتقكلَّلمعارضةَّماَّ
َّمفَّا َّ.َّ(ٗ)لقياسَّكاستعماؿَّالفصحاءَّ"ذكرهَّالبصريكفى

ـَّ,َّكاإلضافةَّرد َّابفَّعطيةَّالقكؿَّ,َّفالعربَّالَّتجمعَّأؿَّ كبناءَّعمىَّقاعدةَّعدـَّالجمعَّبيفَّاأللؼَّكالبل 
َّيككفَّكبلموَّعمىَّحذؼَّ معَّاإلضافةَّفيَّكبلمياَّ,َّكذكرَّأبكَّحي افَّأن وَّيمكفَّأفَّييصححَّقكؿَّميمكفَّبأف 

بىَّ,َّكقدَّحذؼَّ)جار(َّلداللةَّ)الجار(َّعميوَّ,َّفيككفَّذمَّالقربىَّمضاؼَّ,َّكالتقديرَّ:َّكالجارَّجارَّذمَّالقرَّ
َّالقكؿَّعمىَّىذاَّ بدالَّمفَّالجارَّبعدَّحذؼَّالمضاؼَّ,َّكبيذاَّالَّيككفَّثمةَّجمعَّبيفَّأؿَّكاإلضافةَّ,َّفبلَّييردُّ

َّالتخريجَّ.َّكقدَّجاءىَّحذؼَّالبدؿَّفيَّمثؿَّىذاَّفيَّكبلـَّالعربَّكالبيتَّالشاىدَّ:
َّاهلليَّأٍعظيمَََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّ اتَََََََََََّّّّّّّّّّّانَّدىفىنيكىىارىحـى ةىَّالط محى َّطىٍمحى َّ(٘)ًبًسًجٍستىافى

َّاألكلىَّ,َّ َّلداللةَّ)أعظمان( َّ؛ ) َّفحذؼَّالمضاؼَّ)أعظـى َّالط محاًتَّ, َّأعظـَّطمحًة َّأن وَّأراد َّفيو كالشاىد
:َّلكَّيعممكفَّالعمـََّّكأقاـَّالميضاؼَّإليوَّ)طٍمحة(ََّّمقاموَّ,َّفأعربياَّبدالَّعفَّأعظمانَّاألكلىَّ,َّككذلؾَّفيَّقكليـ

,َّىناَّ)عمـ(َّ؛َّلداللةَّ)العمـ(َّعميوكالتقديرَّ:َّلكَّيعممكفَّالعمـَّعمـَّالكبيرةَّسنةَّ,َّفحذفكاَّالمضاؼََّّالكبيرةَّسنة
َّكأقامكاَّالمضاؼَّإليوَّ)الكبيرة(َّمقاموَّ.

 جيــوز اجلؿع بني اؾمـوقن واإلضاػة ال -3

(َّفيَّقكلوالتنكيفَّفيَّكردتَّىذهَّالقاعدةَّالتكجيييةَّفيَّكبلـَّأبيَّحي افَّعمىََّّ َوَأْصَحاُب  تعالىَّ:َّ)كيؿٌّ
ْيَكِة َوقَػْوـُ تُػبٍَّع ُكلّّ َكذََّب الرُُّسَل َفَحقَّ َوِعيدِ األَ 

(ٙ ) 

( تنكيف عكض مف المضاؼ إليو المحذكؼ . كأجاز محمد بف  "َّقاؿَّأبكَّحي افَّ:ََّّ التنكيف في )كيؿٌّ
 نى عمى الضـ , كما الكليد , كىك مف قدماء نحاة مصر , أف يحذؼ التنكيف مف )كؿ( جعمو غاية , كيب

 
                                                 

 . 9ٕٓ/ٕؽشػ اٌُبك٤خ :  ٔ))

 . ٕٗ-ٖٕ: ٤ٌٖٓ ثٖ ؽٞكبٕ ثٖ ٤ٌٖٓ اُوش٢ٗ : ٬ُرلبم , أٝ ُِزنبد , أٝ ُِزؼ٣ٞل ٓب ٫ ٣غٞص اعزٔبػٚ ك٢ اُ٘ؾٞ اُؼشث٢  ٕ))

 . 89٘-89ٗ/ٕ, ٝاُجغ٤و ك٢ ؽشػ عَٔ اُضعبع٢ :  88ٖ/٣ُٔ٘ظش : أٓب٢ُ اثٖ اُؾبعت :  ٖ))

 . 88ٖ/ٔأٓب٢ُ اثٖ اُؾبعت :  ٗ))

 . ٖٗٔروذ ّ رخش٣غٚ , ٣ُ٘ظش : اُشعبُخ ٗلغٜب :  ٘))

 . ٗٔم : عٞسح ( ٙ)
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 . (ٕ)" (ٔ)يبنى قبؿ كبعد , فأجاز كؿ  منطمؽه بضـ الالـ دكف تنكيف , كرد ذلؾ عميو األخفش الصغير
(َّكجممةَّالمبتدأَّكخبرهَّاستئنافيةَّالَّمحؿَّلياَّمفَّ (َّفيَّاآليةَّالكريمةَّمبتدأَّمرفكعَّكخبرهَّجممةَّ)كذبى )كؿٌّ

َّ.َّكذكرَّأبكَّحي ا فَّأفَّالتنكيفَّفيياَّعكضَّمفَّالمضاؼَّإليوَّالمحذكؼَّ,َّاإلعرابَّ,َّك)الرسؿ(َّمفعكؿَّبًو
.َّ َّكىكَّمذىبَّجميكرَّالنحكييفى

َّاإلضافةَّ,َّفإفَّلـَّتيضىَّمفَّاألسماءََّّ(كيؿٌَّّ)ك إلىَّماَّبعدىاَّتككفَّمنكنةَّ,َّكيككفَّتنكينياََّّؼَّالتيَّتبلـز
َّعكض َّمضاؼَّ؛َّألن وَّمنكفَّعفَّالمضاؼَّإليوَّ,َّكالَّيجكزَّأفَّيككفَّ)َّانَّىذا َّىنا ) ضافةَّكالَّتجتمعَّاإلكيؿٌّ

َّالتنكيفَّ َّالمعربَّ, َّفيَّاالسـ َّأفَّيجتمع َّيجيزكفى َّال َّفيـ ,َّ َّالنحكييفى َّمذىبَّجميكر َّكىذا ,َّ َّفيو كالتنكيف
,َّ َّمتضاداف َّألن يما َّ؛ َّكنقيضوَّكاإلضافة َّالشيء َّبيف َّالجمع َّيجكز ََّّكال َّالتنكيفى َّألف  َّ؛ َّالكاحًد َّالشيًء في

َّأبكَّالبقاءَّ:ََّّاإلضافةَّتعريؼَّ,َّفبلَّيجمعَّبينيماالتنكير,َّكَّ "َّإن ماَّلـَّيجتمعَّالتنكيفَّكاإلضافةَّلكجييًفَّ:َّقاؿى
َّ َّاألصؿ َّفي َّالتنكيفى َّأف  :َّ َّلتنافيَّلأحدىما َّبينيما َّييجمع َّفمـ َّتيخصٍّصَّ, َّأك َّتيعرٍّؼَّ, َّكاإلضافة ,َّ متنكير

َّ َّجعؿَّدليبلنَّعمىَّانتياًءَّاالسـَّ,َّكالمضاؼَّإليوَّمفَّتماـَّالمضاؼَّ,َّفمكَّنك فى َّالتنكيفى معنييماَّ.َّكالثانيَّ:َّأف 
َّقبؿَّمنتيىَّاالسـَّ"َّاألك ؿ َّفيَّاألكاخًرَّ,َّكالمضاؼَّكالمضاؼَّإليوََّّ(ٖ)لكافَّكإلحاؽَّالتنكيفى ؛َّألن وَّالَّيقعَّإال 

َّبينيما َّيقع َّفبل ,َّ َّالكاحد َّباالنفصاؿَّ(ٗ)كالشيًء َّيؤذف َّكالتنكيف ,َّ َّباالتٍّصاؿ َّتؤذف َّفاإلضافة َّكعميوََّّ(٘), ,
ذا َّبعدَّزكاؿََّّفاالسـَّالمعربَّإذاَّكافَّمضافانَّ,َّفبلَّيجكزَّأفَّيينك فَّ,َّكا  كافَّمنكنانَّ,َّفبلَّيجكزَّأفَّييضاؼَّإال 

ًفَّعمىَّالشيًءَّالكاحًدَّ,َّكمفَّتيَّتقكؿَّ:َّبعدـَّجكازَّاجتماعَّالضديتنكينوَّ.َّكبناءَّعمىَّالقاعدةَّالتكجيييةَّال
(َّىكَّتنكيفَّعكضَّمفَّالمضاؼَّإليوَّ؛َّألن ياَّغيرَّمضافة َّفيَّ)كيؿٌّ َّكافَّالتنكيفي ,َّكالدليؿَّعمىَّككنوََّّىنا

ـَّاجتماعياَّ,َّبناءَّعمىَّالقاعدةَّالتكجيييةَّبعدـَّجكازَّالجمعَّبيفَّالعكضَّكالمعكضَّمنو,َّعكضانَّمنوَّىكَّعد
 باإلضافةَّإلىَّقاعدةَّالتنافيَّ.

َّمنطمؽهَّ,َّدكفَّإ َّمحمدَّبفَّالكليدَّأجازَّ:َّكؿُّ ؛َّألن وَّضافةَّكالَّتنكيفَّ,َّكىذاَّالَّيجكزَّكذكرَّأبكَّحي افَّأف 
َّفيَّحذفيما بحؽَّالتركيبَّ,َّإذَّالَّيبقىَّماَّيدؿََُّّّانَّمعانَّإجحافَّالَّيجكزَّحذؼَّالعكضَّكالمعكضَّمنوَّ؛َّألف 

َّبينيَّ)قبؿعمييماَّفيوَّ.َّكقدَّرد َّعميوَّعميَّبفَّسميمافَّاألخفشَّالصغيرَّبقكلوَّ:َّ"َّىذ ـى ,َّاَّكبلـَّمفَّلـَّيعرؼَّل
َّ َّفييا َّالتي َّالظركؼَّلمعم ة َّخصكا َّقد َّالنحكييفى َّألف  َّ؛ َّاأللفاًظ َّمف َّىذا َّكنظير ,َّ َّكبعد( ليستَّفيَّ( ٙ)[ك]

                                                 

 . ٣ُٕٔٓٓ٘ظش : ئػشاة اُوشإٓ :  ٔ))

 . ٕٕ/8ٔ, ٝاُِجبة ك٢ ػِّٞ اٌُزبة :  ٕٕ/ٓٔ, ٣ُٝ٘ظش : اُذس أُقٕٞ :  ٕٕٔ/8( اُجؾش أُؾ٤و : ٕ)

 . 89-58/ٔ: اُِجبة ك٢ ػَِ اُج٘بء ٝا٩ػشاة  ٖ))

 . ٣ٕ/89ُٙ٘ظش : اُجغ٤و ك٢ ؽشػ عَٔ اُضعبع٢ :  ٗ))

 . 59/ٔ, ٝاُِجبة ك٢ ػَِ اُج٘بء ٝا٩ػشاة :  9ٖٓ/٣ُٔ٘ظش : أٓب٢ُ اثٖ اُؾبعت :  ٘))

 ص٣بدح ٫عزوبٓخ أُؼ٠٘ . ٙ))
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"غيرىا
(ٔ )

ٌٖ ػَ٘ذ أَٛ اُؼشث٤خ فؾ٤ؼ " , ٌّ ث٤ ِٚ : " ٝٛزا ٬ً ٝهبٍ اُ٘ؾبط ٓؼوجبً ػ٠ِ ٬ًٓ
(ٕ)

, ٝٛٞ فٞاة ؛  

َُ , ٝثؼُذ( , ك٤ٚ ٗظٌش ؛ ٧ٗ   ( ػ٠ِ ُلِع )هج َِّ ًُ ٕ  ؽِٔٚ ُلعَ ) ًب شِّ ٖ , كإ ؽُ ٜٔب ٓؼشثبٕ ئرا ُْ ٣ٌٞٗب ٓن٧٤ٓٞٔ

ِٕ ٫ ؿ٤ش , ٝ)ًَ( ٓؼشثخ ك٢ ع٤ٔغ أؽٞ ِّْ كٜٔب ٓج٤٘ب اُٜب , عٞاًء ًبٗذ ٓنبكخ , أٝ ٓ٘ٞٗخ , ٝػ٤ِٚ كبُز١ ثبُن

َٖ ًَ , ئرا خ٬ ٖٓ ا٩مبكخ ٫ ٣زأر٠ .   رٛت ئ٤ُٚ ٓؾٔذ ثٖ ا٤ُُٞذ ٖٓ ئعبصرٚ ؽزف ر٣ٞ٘

َ  ٖٓ ا٧ُلبِظ ا٬ُٔصِٓخ ُ٪مبكِخ , ٝئرا ُْ ٣ُ  ًُ ٕ   قْ نَ كِلع  كبُز٣ٖٞ٘ ك٤ٚ ػٞك ػٖ ػذّ ا٩مبكخ ًٝأ

ٕ  ا ُؼٞك ٣وّٞ ٓوبّ أُؼٞك ٓ٘ٚ , ٣ٝ٘ٞة ػ٘ٚ ؛ ُٜٝزا ٫ رذخَ ػ٤ِٚ ا٧ُق ا٩مبكخ ٓٞعٞدح ك٤ٚ ؛ ٧

ٕ  ٛزٙ  ّ , كـ)أٍ( ٫ رغزٔغ ػ٠ِ اُؾ٢ِء اُٞاؽِذ ٓغ ا٩مبكخ , أٝ اُز٣ٖٞ٘ , ٣وٍٞ اثٖ أث٢ اُشث٤غ : " اػِْ  أ ٝا٬ُ 

ّ ٝاُز٣ٖٞ٘ ٝا٩مبكخ , ك ب اُز٣ٖٞ٘ ٝا٩مبكخ ... ؛ اُض٬صخ ٫ ٣غزٔغ ٝاؽٌذ ٜٓ٘ب ٓغ فبؽجٚ , ٝٛٞ ا٧ُق ٝا٬ُ   ٓ أَ

 ِٖ ِٖ اُِ ز٣ َٖ اُؾ٤ئ٤ ٕ  أُنبف ٝأُنبف ئ٤ُٚ ًبُؾ٢ِء اُٞاؽِذ , ٝاُز٣ٖٞ٘ ٫ ٣وغ ئ٫  ك٢ ا٧ٝاخش , ك٬ ٣وُغ ث٤ ٧

ّ ٝا٩مبكخ ...  ب ا٧ُق ٝا٬ُ   ٓ ّ ػ٠ِ ٓب كفبسا ًبُؾ٢ِء اُٞاؽِذ , ٝأ ِٕ ئ٤ُٚ ٖٓ دخٍٞ ا٧ُق ٝا٬ُ  ِٔب ٣إد٣ب

ِٕ ك٢ ٤ُظ ثؾبئ ٔب ص٣بدرب ِٕ ؛ ٧ٜٗ  ّ ٝاُز٣ٖٞ٘ ك٬ ٣غزٔؼب ب ا٧ُق ٝا٬ُ   ٓ ٍغ , ٖٝٓ ئمبكخ ٓب ٤ُظ ثؾبئٍغ ... , ٝأَ

٫ٝ , ِْ ِٕ . أ٫ا٫ع ِٖ  ٣غزٔغ ػ٠ِ ا٫عْ ص٣بدرب ّ ٝاُز٣ٖٞ٘ داخ٤ِ ( ٌُبٗذ ا٧ُق ٝا٬ُ  ٌَ  رشٟ أٗ َي ُٞ هَِذ : )اُشع

ػ٠ِ )سعَ( ٝٛٞ ؽ٢ٌء ٝاؽذ "
(ٖ)

عْ أُؼشة ٫ ٣غٞص ك٤ٚ إٔ ٣غزٔغ ك٤ٚ اص٘بٕ ٖٓ ٛزٙ اُض٬صخ , ٫ب, ٝػ٤ِٚ ك 

كارا ًبٕ ٓ٘ٞٗبً ك٬ ٣غٞص إٔ ٣ٌٕٞ ٓنبكبً , أٝ ٓؼشكبً ثـ)أٍ( , ٝئرا ًبٕ ٓنبكبً , ك٬ ٣غٞص إٔ ٣ٌٕٞ ٓ٘ٞٗبً , 

غ ث٤ٖ اص٤ٖ٘ أٝ ٓؼشكبً ثـ)أٍ( , ٝئرا ًبٕ ٓؼشكبً ثـ)أٍ( ك٬ ٣غٞص إٔ ٣ٌٕٞ ٓ٘ٞٗبً , أٝ ٓنبكبً . ٫ٝ ٣غٞص اُغٔ

ٍْ ٓؼشٍة ٝاؽٍذ , ث٘بء ػ٠ِ اُوبػذح اُزٞع٤ٜ٤خ اُز٢ ٫ رغ٤ض اُغٔغ ث٤ٖ اُؾ٤ئ٤ٖ أُزلو٤ٖ ُٔؼ٠٘  ٜٓ٘ٔب ك٢ اع

, ٝاُوبػذح اُزٞع٤ٜ٤خ اُز٢ ٫ رغ٤ض اُغٔغ ث٤ٖ اُؼٞك  (أٍ)ٝاؽذ ػ٠ِ ؽ٢ٍء ٝاؽذ ُـ٤ش كبئذح , ًب٩مبكخ ٝ

ٝاُز٢ ٫ رغ٤ض اُغٔغ ث٤ٖ ٗو٤نٚ ًبُز٣ٖٞ٘ ٝا٩مبكخ , ٝأُؼٞك ٓ٘ٚ , ٝاُز٢ ٫ رغ٤ض اُغٔغ ث٤ٖ اُؾ٢ِء ٝ

ٕ  اُز٣ٖٞ٘ د٤َُ ػ٠ِ اُز٤ٌ٘ش , ٝ)أٍ( ُِزؼش٣ق  ِٖ اُض٣بدر٤ ػ٠ِ ؽ٢ٍء ٝاؽٍذ ًـ)أٍ( ٝاُز٣ٖٞ٘ . ئمبكخ ئ٠ُ أ

ٍٕ ٝاؽٍذ . ٔب ٗو٤نبٕ , ٫ٝ ٣ُغٔغ ث٤ٖ اُؾ٢ِء ٝٗو٤نٚ ك٢ ٌٓب  كبُغٔغ ث٤ٜ٘ٔب ٫ ٣غٞص ؛ ٧ٜٗ 

 الؿيت تنـقث يف ؽؾؿة واحدة ز اجلؿع بني عجيو ال -4

َفطَّْرَف ِمْن َكاُد السََّمَواُت يَػتػَ تَ  ٝهذ ٝسدد اُوبػذح اُزٞع٤ٜ٤خ ٛزٙ ك٢ ٬ًّ أث٢ ؽ٤ بٕ ػ٠ِ هُٞٚ رؼب٠ُ :
َو اْلَغُفوُر الرَِّحيمُ َمََّلِئَكُة ُيَسبُّْحوَف ِبَحْمِد رَبِّْهْم َوَيْستَػْغِفُروَف ِلَمْن ِفي اأْلَْرِض َأََل ِإفَّ اللََّو ىُ فَػْوِقِهنَّ َوال

(ٗ) 
: تتفطرف بتاءيف  (٘)[ةبيغر ]راءة ق كركل يكنس عف أبي عمر :  قاؿ الزمخشرم" َّقاؿَّأبكَّحي افَّ:

. كالظاىر أف ىذا انتيى(ٙ)تشممفتفي نكادر ابف األعرابي : اإلبؿ  ركل مع النكف , كنظيرىا حرؼ نادر
: تفطرف بالتاء  (ٚ)[نصو]ذكر ما شكاذ القراءات  فيكىـ مف الزمخشرم في النقؿ ؛ ألف  ابف خالكيو 

ألف  العرب ال تجمع بيف عالمتي  ؛ نادره  ىذا حرؼه  كقاؿ ابف خالكيوي عمرك ,كالنكف , يكنس عف أب
                                                 

 . ٕٓٓٔئػشاة اُوشإٓ :  ٔ))

 . ٕٓٓٔئػشاة اُوشإٓ :  ٕ))

 . 89ٙ/ٕاُجغ٤و ك٢ ؽشػ عَٔ اُضعبع٢ :  ٖ))

 . ٘اُؾٞسٟ : عٞسح ( ٗ)

 . (ػشث٤خ) : ك٢ ا٧فَ ٘))

 . 9ٕٖ/٘اٌُؾبف : ٣ُ٘ظش : ( ٙ)

 . (ٗقت) : ك٢ ا٧فَ 5))
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َواْلَواِلَداُت يُػْرِضْعن ,التأنيث . ال يقاؿ : النساء تقمف , كلكف يقمف 
كاف أبك عمر الزاىد ركل قد  (ٔ)

. فإف كانت  كالـ ابف خالكيو ىذا ؛ ألف   (ٕ)عرابي : اإلبؿ تتشممف , فأنكرناه , فقد قك اهفي نكادر ابف األ
ف كاف في بعضيا بتاء مع النكف , كاف  نسخ الزمخشرم متفقة عمى قكلو بتاءيف مع النكف فيك كىـ , كا 

 .(ٖ)"تتشممف بتاءيفككذلؾ كتبيـ تتفطرف ك  مكافقان لقكؿ ابف خالكيو , ككاف بتاءيف تحريفان مف النساخ .
َّالتذكيرَّ,َّكتدخؿَّفيَّالغالبَّعبلمةَّعميوَّ؛َّلمدال ؛َّلةَّعمىَّالتأنيًثَّ_المؤنثَّالمفظي_األصؿَّفيَّالكبلـً

َّمؤَّ َّالشيءى َّفرعهَّعمىَّالتذكيًرَّ,َّفبدخكؿَّىذهَّالعبلمةَّنعرؼَّأف  َّالتأنيثى َّألف  ,َّكالَّيجكزَّأفَّتدخؿَّعمىَّنثه
َّالفائد َّالمفظىَّمؤنثهَّةَّمفَّكجكدَّعبلمةَّالتأنيثَّ,َّىالمفًظَّعبلمتاًفَّلمتأنيثَّمعانَّ؛َّألف  ,َّكىذاََّّيَّالداللةَّعمىَّأف 

َّحصؿَّبعبلمةَّكاحدةَّ,َّفبلَّحاجةَّبناَّإلىَّذكرَّاأليخرلَّ.
(َّبتاءيفَّكنكفَّ؛َّاعترضَّىناَّأبكَّحي افَّعمىَّالزمخشرمَّفيَّماَّنقموَّعفَّابفَّخالكيوَّمف َّقراءةَّ)تتفط رفى

َّ َّ,َّبأن وَّكىـَّفيَّالنقؿَّمنوَّ,َّكقدألن وَّالَّيجكزَّالجمعَّبيفَّعبلمتيَّتأنيثَّفيَّشيءو َّالقراءةَّفيََّّكاحدو ذكرَّأف 
َّالقراءات َّفبلَّيجكزَّالجمعَّبيفََّّشكاذ ,َّ ) َّابفَّخالكيوَّ)تنفطٍّرفى َّذكرىا َّكما َّبالتاءَّكالنكفَّ,َّكالقراءة )تفطرف(

َّ,َّبؿَّالن َّ,َّكالَّالكالداتَّترضعفى َّيىقمفى َّالنساءي َّ,َّبؿَّيقاؿَّ: َّالنساءَّتقمفى َّفبلَّيقاؿَّ: ,َّ ساءَّعبلمتيَّتأنيثو
َّ,َّبتاءيفَّكنكفَّ,َّكىذاَّالَّيجكزَّ,َّ ًكمَّفيَّنكادرَّابفَّاإلعرابيَّ:َّاإلبؿَّتتشممفى َّ,َّكذكرَّأفَّماَّري يرضعفى

َّابفَّخالكيوَّأنكرَّىذاَّالجمعَّبيفََّّختصرَّابفَّخالكيوَّ:َّاإلبؿَّتىٍسمىف َّكالركايةَّفيَّم ,َّبالتاًءَّكالنكفَّ,َّكذكرَّأف 
َّىذهَّالقراءة قكتوَّفيَّالجمعَّبيفَّعبلمتيَّالتأنيًثَّ,َّكاعتراضَّأبيََّّعبلمتيَّالتأنيثَّ,َّثـَّذكرَّابفَّخالكيوَّأف 

َّ,َّكقدَّاعترضَّعميوََّّبأن وَّكىـَّفيَّالنقؿَّ,َّأكَّتحريؼهَّحي افَّىناَّعمىَّمجيئوَّبتاءيًفَّ مفَّالناسخَّ,َّفيوَّنظره
َّابفَّخالكيوَّ َّبتاءيًفَّكىماَّ؛َّألف  السميفَّالحمبيَّكتعقبوَّابفَّعادؿَّبأن وَّالَّيستقيـَّأفَّيككفَّكتابتيـَّتتشممفى

بمعرضَّالندرةَّثـَّقكاهَّفيَّالقراءةَّىذهَّ,َّكشذكذهَّجاءىَّمفَّككنوَّبتاءيًفَّكنكفَّ,َّكسكاءَّقيًرئىَّبتاءيًفَّ,َّأكَّذكرهَّ
َّكاحدةوَّكنكفَّفيكَّنادر,َّكالقراءةَّىذهَّلـَّييقرأَّبياَّفيَّقكلوَّتعالىَّ:َّ َتَكاُد السََّمَواُت يَػتَػَفطَّْرَف ِمْنوُ بتاءو

(ٗ()٘)ََّّ,
َّمثمماَّذكرَّابفَّخالَّ,َّفمـَّييقرأ َّمثمماَّذكرَّالزمخشرمَّ,َّتنفطرفى َّمثمماَّذكرَّأبكَّكيوَّ,َّكالَّتتفطرفى كالَّتفطرفى

َّاألك ؿحي اف َّ؛َّألف  َّكاحدو َّعمىَّلفظو َّالعربَّالَّتجيزَّالجمعَّبيفَّعبلمتيَّتأنيثو ,َّمنيماَّيفيَّبالغرضَّمنوَّ؛َّألف 
َّاجتماعَّالحرفيفَّالمغنيَّأحدىماَّعفَّاآلخرَّالَّيجكزَّ,َّألن َّلَّفبلَّداعي يماَّجاءىاَّذكرَّاألخرلَّمعياَّ؛َّألف 

َّ.َّكَّ َّذكرَّيخرَّتلمعنىَّكاحدو َّالتأنيثَّكتأكيدَّالخطابَّفيََّّعندَّهجَّالقراءةىَّفيما َّالكجوَّفيوَّتأكيد "َّ اآللكسيَّبأف 
"َّ َّابفَّخالكيوَّ؛َّألن وَّذكرَّأف ََّّ,َّكاعتراضَّأبي(ٙ)أرأيتؾى ماَّجاءىَّفيََّّحي افَّىناَّكافَّيجبَّأفَّيككفَّعمىَّكبلـً

                                                 

 . ٖٖٕاُجوشح : عٞسح ( ٔ)

 . ٖ٘ٔ-ٖٗٔ:  اءاد٣ُ٘ظش : ٓخزقش ك٢ ؽٞار اُوش ٕ))

, ٝسٝػ  ٘ٙٔ-ٗٙٔ/5ٔ, ٝاُِجبة ك٢ ػِّٞ اٌُزبة :  9ٖ٘/9اُذس أُقٕٞ : ٣ُ٘ظش : , ٝ 8ٙٗ/5اُجؾش أُؾ٤و : ( ٖ)

 .  ٕٔ/ٕ٘أُؼب٢ٗ : 

 . 9ٓٓش٣ْ : عٞسح  ٗ))

 . ٘ٙٔ/5ٔ, ٝاُِجبة ك٢ ػِّٞ اٌُزبة  ٓٗ٘-9ٖ٘/٣9ُ٘ظش : اُذس أُقٕٞ  ٘))

 . ٕٔ/ٕ٘سٝػ أُؼب٢ٗ :  ٙ))
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(نكرهَّثـَّقكتوَّقراءةَّ(َّكأالنكادًرَّ)تىٍسمىف َّ َّىذهَّالقراءةَّقكََّّ(ٔ))تنفطٍّرفى َّ,َّكيعنيَّأف  ماَّذكرَّمفَّلةَّي,َّكىذاَّفيوَّنظره
َّالعربَّ.َّلخرَّاىماَّعفَّاألحدةَّإالجمعَّبيفَّالعبلمتيًفَّالمتفقتيًفَّفيَّالمعنىَّ,َّالمغني َّ,َّكىذاَّالَّيجكزَّفيَّكبلـً

                                                 

 . ٖ٘ٔ-ٖٗٔ:  اءاد٣ُ٘ظش : ٓخزقش ك٢ ؽٞار اُوش ٔ))
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 شانصًا : قىاػد ُأخري :
 أوىل ؿن اخمالػفا  واحٍد ود اؾضؿائر عؾى ـسٍقــع -1 -1

َّبَّاعدةكردتَّالق َّرد  َّفيما َّىذه أبكَّحي افَّعمىَّالزمخشرمَّمفَّاختبلؼَّالضمائرَّفيَّقكلوََّّوًَّالتكجييية
َّ ـَ َوَلُهْم َعَذاٌب تَاللَِّو َلَقْد َأْرَسْلَنا ِإَلى أَُمٍم ِمْن قَػْبِلَك فَػَزيََّن َلُهُم الشَّْيطَاُف َأْعَماَلُهْم فَػُهَو َولِيػُُّهُم اْليَػوْ تعالىَّ:

َألِيمٌ 
(ٔ) 

كلييـ( إلى أمـ . كقاؿ الزمخشرم : " كيجكز أف يرجع ) " الظاىر عكد الضمير فيكَّحي افَّ:َّقاؿَّأب
الضمير إلى مشركي قريش , كأن و زيف لمكفار قبميـ أعماليـ , فيك كلي ىؤالء ؛ ألن يـ منيـ . كيجكز 

الختالؼ الضمائر انتيى . كىذا فيو بعد ؛ (ٕ)أف يككف عمى حذؼ المضاؼ أم : فيك كلي أمثاليـ اليـك "
 .(ٖ)مف غير ضركرة تدعك إلى ذلؾ , كال إلى حذؼ المضاؼ"

َّفيَّقكلوَّ:َّ)كلييـ(َّيعكدَّعمىَّمشركيَّقريشَّ,َّكاعترضَّعمىَّالزمخشرمَّ َّالضميرى ذكرَّأبكَّحي افَّأف 
َّعَّ-َّفيوَّ–الذمَّأجازَّأفَّيككفَّالضميرَّ َّأفَّيككفَّعمىَّحذؼَّعائدان َّكأجازَّأيضان مىَّمشركيَّقريشَّ,

فيكَّكليَّأمثاليـَّاليكـَّ,َّكىذاَّفيوَّبعدَّ؛َّألن وَّيؤدمَّإلىَّحذؼَّالمضاؼَّإليوَّ)أمثاليـ(َّ,ََّّمضاؼَّكالتقديرَّ:
َّحذؼَّ.َّكقاؿَّالسميفَّالحمبيَّكتبعوَّابفَّعادؿَّ:َّ"َّكاستبعدهَّ َّاألصؿَّأال  دكفَّضركرةَّإلىَّىذاَّالحذؼَّ؛َّألف 

َّالذمَّحمموَّعمىَّذلؾَّقكلوَّ:َّاليكـىَّ َّ,َّكقدَّتقد ََّّالشيخَّككأف  َّحاليٌّ ـَّأن ويَّعمىَّحكايًةَّالحاًؿَّالماضيةَّفإن ويَّظرؼه
,َّكليسَّىذاَّكجوَّاستبعادَّأبيَّحي افَّلقكؿَّالزمخشرمَّ,َّبؿَّكجوَّاستبعادهَّىكَّاختبلؼَّالضمائرََّّ(ٗ)أكَّاآلتيًةَّ"

َّلفظىَّ َّ,َّكماَّقيؿَّ:َّإف  َّماَّذكرهَّالزمخشرمَّغيرَّظاىرو دكفَّضركرةوَّلذلؾَّ,َّكجاءىَّفيَّركحَّالمعانيَّ"َّكالحؽَّأف 
َّفف َّإليو َّداعو َّ"اليكـً َّالمنًع ََّّ(٘)يَّحيز َّألف  َّكاحدوَّ؛ َّتعاقبتََّّالضمائرَّالَّتككفَّعمىَّنسؽو ذا َّكا  بؿَّتختمؼَّ,

َّىكََّّضمائريَّ َّتشتيتو َّكعدـ ,َّ َّمرجعيا َّفتكحيد َّمتعددةن َّأقكاالن َّكاحتمؿَّفيَّمرجعيا ,َّ َّكاحدو َّفيَّسياؽو متعددةه
َّالمعنىَّ,َّكالَّيع َّكيتشعبي َّ؛َّلكيبلَّيتنافرَّالنظـي َّكاألكلىَّمفَّعكدىاَّعمىَّمختمؼو دؿَّعفَّىذاَّاألصًؿَّاألصؿي

َّبينةوَّ َّكقرينةو َّكاضحو َّبدليؿو َّأكلىَّمفَّاختبلفياَّكىذهَّالقاعدةَّمفَّ( ٙ)إال  َّكاحدو ,َّفكافَّعكدَّالضمائرَّعمىَّنسؽو
َّالكجكهَّالمذككرةَّ.َّتمدىاَّأبكَّحي افَّفيَّترجيحاتوَّفيالقكاعدَّالتكجيييةَّالتيَّاع

َّ
                                                 

 . ٖٙاُ٘ؾَ : عٞسح ( ٔ)

 . ٘ٗٗ/ٖ( اٌُؾبف : ٕ)

, ٝسٝػ أُؼب٢ٗ :  95-9ٙ/ٕٔ, ٝاُِجبة ك٢ ػِّٞ اٌُزبة :  9ٕٗ/5, ٣ُٝ٘ظش : اُذس أُقٕٞ :  9ٔٗ/٤٘و : ( اُجؾش أُؾٖ)

ٔٗ/ٔ5ٖ-ٔ5ٗ . 

 . 95/ٕٔ, ٣ُٝ٘ظش : اُِجبة ك٢ ػِّٞ اٌُزبة :  9ٕٗ/5اُذس أُقٕٞ :  ٗ))

 . 5ٗٔ/ٗٔسٝػ أُؼب٢ٗ :  ٘))

, ٝهٞاػذ  ٖٔٙ/ٕ: د. ؽغ٤ٖ ثٖ ػ٢ِ ثٖ ؽغ٤ٖ اُؾشث٢ :  ٤و٤خدساعخ ٗظش٣خ رطج ٣ُ٘ظش : هٞاػذ اُزشع٤ؼ ػ٘ذ أُلغش٣ٖٙ) )

: ػج٤ش ث٘ذ ػجذ هللا اُ٘ؼ٤ْ :  ك٢ رلغ٤شٙ اُزؾش٣ش ٝاُز٣ٞ٘ش دساعخ رأف٤ِ٤خ رطج٤و٤خ اُزشع٤ؼ أُزؼِوخ ثبُ٘ـ ػ٘ذ اثٖ ػبؽٞس

ٕ/5ٔ9 . 
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 دلذؽورؽاَن األوىل أن قعود عؾى ا احمؿل اؾضؿري أن قعود عؾى ذقكني إذا -2

َّ ,َّ َّمق درو َّإلى َّإعادتو َّأك ,َّ َّمذككرو َّإلى َّالضمير َّإعادة َّالسياؽي َّاحتمؿ َّإذا َّعمىَّكَّفػ" َّالعمماءي اختمؼ
َّإلىَّ َّاإلعادةىَّإلىَّالمقدرَّمعَّإمكافَّاإلعادًة االحتماليًفَّ,َّفإعادةَّالضميًرَّإلىَّالمذككًرَّأكلىَّكأحسفَّ؛َّألف 

َّمكجبَّ" (ٔ)المذككًرَّفيوَّإخراجَّلآليًةَّعفَّنظمياَّدكفى
َّأبيَّحي افَّكق,   دَّكردتَّالقاعدةَّالتكجيييةَّىذهَّفيَّكبلـً

َوَلَقِد اْستُػْهِزَئ ِبُرُسٍل ِمْن قَػْبِلَك َفَحاَؽ بِالَِّذيَن  عمىَّماَّيعكدَّإليوَّالضميرَّفيَّ)ينصرهي(َّفيَّاآليةَّالكريمةَّ:
ُهْم َما َكانُوا بِِو َيْستَػْهزِئُوفَ  َسِخُروا ِمنػْ

(ٕ)َّ
َّأبكَّحي افَّ:َّ كٍا  " الظاىر أف القاؿى اؽى ًبال ًذيفى سىًخري ـٍ ( عائد عمى الرسؿ , أم : فىحى ضمير في )ًمٍنيي

رسؿ . قاؿ الحكفي : في أمـ مف الرسؿ , كجكز الحكفي , كأبك البقاء أف يككف عائدان عمى غير ال
( . كقاؿ أبك البقاءالرسؿ ( حاالن مف ضمير الفاعؿ في )سىخً  (ٖ) : عمى )المستيزئيفى ـٍ كٍا( , كيككف )ًمٍنيي ري

كما قااله كجكزاه ليس بجيد , أما قكؿ الحكفي فإف الضمير يعكد عمى غير مذككر كىك خالؼ األصؿ , 
كٍا كائنيف مف المستيزئيف , فال  اؽى ًبال ًذيفى سىًخري كأما قكؿ أبي البقاء فيك أبعد ؛ ألن و يصير المعنى : فىحى

َّ. (ٗ)كٍا( "مفيكمة مف قكلو : )سىًخري  حاجة ليذه الحاؿ ؛ ألن يا
َّ,َّكيككفَّتقديرَّ ذكرَّأبكَّحي افَّأفَّالضميرَّفيَّ)منيـ(َّعائدَّعمىَّالرسؿَّ؛َّألن ويَّىكَّالمذككرَّفيَّالكبلـً

َّسخركاَّمفَّالرسًؿَّ,َّكقدَّأجازَّالحكفيَّأفَّيككفَّعائد عمىَّأيمـَّالرسًؿَّ,َّكرد َّعميوَّأبكََّّانَّالكبلـَّ:َّحاؽَّبال ذيفى
َّىذاَّالَّيجكزَّ؛َّألن وَّعمىَّغيرَّم َّاألصًؿَّ؛َّإذَّاألصؿَّفيَّعكدَّحي افَّبأف  ذككرَّفيَّالتركيبَّ,َّكىذاَّخبلؼي

َّعمىَّالمذككًرَّ.َّكق ابفَّعادؿَّفيوَّ,َّفقاؿَّالسميفَّ:َّ"َّكجكابوَّأن ويَّدَّرد َّعميوَّالسميفَّالحمبيَّكَّالضميرَّأفَّيككفى
"َّ َّالمذككًر َّقكًة ََّّ(٘)في َّ)منيـ( َّفي َّالضمير َّبأف  َّالبقاء َّأبي َّقكؿ َّكذكر َّفيَّ, َّالفاعؿ َّضمير َّعمى عائد

ألن ويَّيصيرَّالمعنىَّ:ََّّؿَّالحكفيَّبإعادتوَّعمىَّغيرَّمذككرَّ؛,َّكرد َّعميوَّأبكَّحي افَّبأن وَّأبعدَّمفَّقكَّ()سخركا
َّ,َّكالَّحاجةَّبناَّإلىَّذكرَّجممةَّالحاؿَّىذهَّ؛َّألن َّ َّمفَّالمستيزئيفى َّسخركاَّكائنيفى ياَّمفيكمةهَّمفَّحاؽَّبال ذيفى

َّلذكرىاَّثانيةَّ.ََّّ)سخركا(َّ,َّفبلَّداعي

                                                 

: د. ؽغ٤ٖ ثٖ ػ٢ِ اُؾشث٢ :  ش٣ٖػ٘ذ أُلغ , ٣ُٝ٘ظش : ٓخزقش هٞاػذ اُزشع٤ؼ 9ٖ٘/ٕهٞاػذ اُزشع٤ؼ ػ٘ذ أُلغش٣ٖ :  ٔ))

ٕٕٖ . 

 . ٓٔا٧ٗؼبّ : عٞسح  ٕ))

 . 8ٖٗ/٣ُٔ٘ظش : اُزج٤بٕ ُِؼٌجش١ :  ٖ))

 . ٓٗ/8, ٝاُِجبة ك٢ ػِّٞ اٌُزبة :  ٙٗ٘-٘ٗ٘/ٗ, ٣ُٝ٘ظش : اُذس أُقٕٞ :  8٘/ٗاُجؾش أُؾ٤و :  ٗ))

 . ٓٗ/8, ٣ُٝ٘ظش : اُِجبة ك٢ ػِّٞ اٌُزبة :  ٘ٗ٘/ٗاُذس أُقٕٞ :  ٘))
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رىهي(َّ نْػَيا َواْل َمْن َكاَف َيُظنُّ َأْف َلْن يَػْنُصَرهُ َّفيَّقكلوَّتعالىَّ:كمثموَّضميرَّ)ينصي ِخَرِة فَػْلَيْمُدْد اللَُّو ِفي الدُّ
ِبَسَبٍب ِإَلى السََّماِء ثُمَّ لِيَػْقَطْع فَػْليَػْنُظْر َىْل يُْذِىَبنَّ َكْيُدُه َما يَِغيظُ 

" الظاىر أف الضمير أبكَّحي افَّ:ََّّقاؿىََّّ,َّ(ٔ)
رىهي(  .(ٕ)ؽ الضمير أف يعكد عمى المذككر "مى )مىٍف( ؛ ألن و المذككر , كحععائد  في )يىنصي

فيَّالتركيًبَّ,َّكاآلخرَّغيرَّمذككرَّ,َّفعكدهََّّفَّيعكدَّعمىَّشيئيًفَّ:َّأحدىماَّمذككرفالضميرَّإذاَّاحتمؿَّأ
رىهي(َّصال فَّرجحَّكلغيرهَّ,َّكلكعمىَّقكلوَّ:َّمىٍفََّّألفَّيعكدَّحعمىَّالمذككرَّأرجحَّ,َّكالضميرَّفيَّقكلوَّ:َّ)يىٍنصي

َّفيوَّأفَّيعكدَّ َّاألصؿى العكدَّعمىَّ)مف(َّ؛َّألن وَّمذككرَّفيَّالتركيًبَّ,َّفبلَّحاجةَّإلىَّإعادتوَّإلىَّغيرهَّ؛َّألف 
َّليذاَّاألصؿَّ.ََّّدهَّعمىَّغيرهَّمخالؼهَّعمىَّالمذككرَّ,َّكعكَّ
ْلَقْوُه فَػَقْد رََأيْػُتُموُه َوَأنْػُتْم َوَلَقْد ُكْنُتْم َتَمنػَّْوَف اْلَمْوَت ِمْن قَػْبِل َأْف تػَ (َّفيَّقكلوَّتعالىَّ:َّتىٍمقىٍكهيَّككذلؾَّضميرَّ)

تَػْنظُُروفَ 
(ٖ)

َّأبكَّحي افَّ:َّ  ( ,  " ضمير المفعكؿ في )تىٍمقىٍكهي( عائد عمى )المكت( , كقيؿ,َّقاؿى : عمى )العدكٍّ
 .( ٗ)" و يعكد عمى مذككرألن   لة الكالـ عميو . كاألٌكؿ أظير ؛كأضمر لدال 

َّفيَّ َّالضميرى (َّ؛َّألن وَّالمذككرَّفيَّالتركيًبَّ,َّماَّذكرهَّأبكَّحي افَّأف  َّعمىَّ)المكتى قكلوَّ:َّ)تىٍمقىٍكهي(َّعائده
(َّ,َّكىك َّالضميرَّيعكدَّعمىَّ)العدكٍّ َّ:َّإف  َّكصالحَّألفَّيعكدَّعميوَّفكافَّحقوَّأفَّيعكدَّعميوَّدكفَّغيرهَّ,َّكقيؿى

َّ؛َّأ َّفيَّالكبلـً َّلمداللةَّالكبلـَّعميوَّ,َّكىذاَّأبعدَّمفَّاألك ؿَّ؛َّألن َّغيرَّمذككرو َّمضمرى َّفيَّالتركيبَّوَّغيري ,َّذككرو
معَّكجكدَّماَّىكَّمكجكدَّفيَّالتركيبَّ,َّكىكَّصالحَّألفَّيعكدَّعميوَّ,َّفكافَّعكدهَّعميوَّأكلىَّكأحسفَّمفَّأفَّ
يعكدَّعمىَّغيرهَّ,َّكمسألةَّعكدَّالضميرَّعمىَّغيرَّالمذككرَّمعَّكجكدَّالمذككرَّ,َّليستَّممتنعةَّفيَّالمغةَّ

كدهَّعمىَّغيرَّالمذككًرَّ,َّفإذاَّلـَّيكفَّثمةَّالعربيةَّ,َّبؿَّىيَّمسألةَّأكلكيةَّ,َّفعكدهَّعمىَّالمذككرَّأكلىَّمفَّع
َّعكدهَّعمىَّغيرهَّ,َّككذلؾَّإذاَّكافَّعكدهَّعمىَّالمذككًرَّالَّيؤمفَّالمبسَّمعوَّ,َّ مذككرَّفيَّالتركيًبَّ,َّتعيفى

َّأيضانَّعكدهَّعمىَّغيرَّالمذككرَّ,َّكىمـَّجر اَّ. َّفيتعيفى
 إذا احمؿل اؾضؿري اؾعـود عؾى ذقكني ؽان عوده عؾى األؼرب أرجـح  -3 -3

َّى َّماَّالقاعدة ذا َّكا  , َّيككفَّإلىَّأقربَّمذككرو َّأٍف َّتقررَّأفَّاألصؿَّفيَّمرجعَّالضميرَّفيَّالعربيةَّ, ذه
اختمؼَّالعمماءيَّفيَّعائدَّأحدَّالضمائرَّفيَّالعربيةَّ,َّفيككفَّأرجحَّاألقكاؿَّىكَّالقكؿَّالذمَّيعيدَّالضميرَّإلىَّ

عدةَّالتكجيييةَّفيماَّكقدَّكردتَّىذهَّالقا .َّ(٘)أقربَّمذككرَّ,َّفإعادتوَّإلىَّالقريبَّأكلىَّمفَّإعادتوَّإلىَّالبعيد
َّعمىَّمرجعَّالضميرَّفيَّ)فإن و(َّفيَّقكلوَّتعالىَّ: ُقْل ََل َأِجُد ِفي َما  أكردهيَّأبكَّحي افَّمفَّكبلـَّابفَّحـز

                                                 

 . ٘ٔاُؾظ : عٞسح ( ٔ)

 . 5ٖ/ٗٔ, ٝاُِجبة ك٢ ػِّٞ اٌُزبة :  ٕٕٗ/8, ٣ُٝ٘ظش : اُذس أُقٕٞ :  ٕٖٖ/ٙ( اُجؾش أُؾ٤و : ٕ)

 . ٖٗٔآٍ ػٔشإ : عٞسح  ٖ))

 . ٘ٙ٘/٘, ٝاُِجبة ك٢ ػِّٞ اٌُزبة :  ٕٔٗ/ٖ, ٣ُٝ٘ظش : اُذس أُقٕٞ :  5ٖ/ٖاُجؾش أُؾ٤و :  ٗ))

َٖ : ٣ُ٘ظش : هٞاػذ اُزشع٤ؼ ػ ٘))  . ٕٖٕ, ٝٓخزقش هٞاػذ اُزشع٤ؼ :  ٕٔٙ/ٕ٘ذ أُلغش٣
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رِْجٌس َأْو ِفْسًقا ُأِىلَّ  َفِإنَّوُ ُأوِحَي ِإَليَّ ُمَحرًَّما َعَلى طَاِعٍم َيْطَعُمُو ِإَلَّ َأْف َيُكوَف َمْيَتًة َأْو َدًما َمْسُفوًحا َأْو َلْحَم ِخْنزِيٍر 
َر بَاٍغ َوََل َعاٍد فَِإفَّ رَبََّك َغُفوٌر َرِحيمٌ  ِلغَْيِر اللَِّو ِبِو َفَمِن اْضطُرَّ َغيػْ

(ٔ)َّ
( " قاؿَّأبكَّحي افَّ:َّ ـى ًخنًزيرو كزعـ أبك محمد بف حـز , الظاىر أف الضمير في )فىًإن وي( عائد عمى )لىٍح

( فأن   ذا احتمؿ الضمير العكد عمى شيئيف كاف عكده عمى األقرب  و أقربي إن  و عائد عمى )ًخنًزيرو مذككر , كا 
و , كجاء ذكر )اٍلًخنًزيًر( عمى سبيؿ اإلضافة إليو ال أن   ما ىك المحـي عنو إن   المحدثى  أرجح كعكرض بأف  

الخنزير ع بو مف و أعظـ ما ينتفىك المحدث عنو المعطكؼ , كيمكف أف يقاؿ : ذكر المحـ تنبييان عمى أن  
ف كاف سائره أك إلطالؽ األكثر عمى , ة مف ككنو رجسان مشاركان لو في التحريـ بالتنصيص عمى العم   كا 

 . (ٕ)" الشحـ كغيره تابع لمحـ ألف  ؛  و أك األصؿ عمى التابعً م  كي 

؛َّيعكدَّعمىَّالخنزيرَّعـَّغيرهَّأن ويَّذكرَّأبكَّحي افَّأفَّضميرَّالياءَّفيَّ)فإن وي(َّيعكدَّعمىَّلحـَّالخنزيرَّ,َّكزَّ
َّعكدهَّعمىَّاألقربَّارجحَّ,َّيقكؿَّابفَّ,َّألن وَّاألقربَّلويَّمفَّالمحـَّ كالشيءَّإذاَّاحتمؿَّالعكدةَّعمىَّشيئيًفَّكافى

َّمفَّخارجَّ" َّبدليؿو َّلغيرًهَّإال  َّلؤلقرًبَّ,َّكالَّييٍجعىؿي ًعؿى َّبعدَّاثنيفَّفصاعدانَّجي َّضميره مالؾَّ:َّ"َّإذاَّذيًكرى
,َّكرجحََّّ(ٖ)

َّبمحمًوَّ,َّبؿَّبجميعََّّانَّافَّالضميرَّعائدىذاَّالقكؿَّبأن وَّإذاَّك ـي َّالتحري عمىَّاألقربَّكىكَّالخنزيرَّ,َّفبلَّيختص 
َّذكرَّالمحـَّدكفَّغيرهَّ؛َّألن ويَّأىـَّماَّفيَّالخنزيرَّ,َّكأعظـَّماَّينتفعَّبًوَّمنوَّ,َّأكَّإلطبلؽَّئأجزا وَّ,َّكأيجيبَّبأف 

َّالمحـَّىكَّاألصؿَّفيوَّالذمَّ َّالخنزيرَّ,َّأكَّألف  وَّالناسَّ,َّكالشحـَّكغيرهَّتبعَّيأكيم َّاألكثرَّكىكَّالمحـَّعمىَّكيؿٍّ
َّمبنيَّعمىَّقاعدةَّالقربَّفيَّمرجعَّالضميرَّفيَّالعربيةَّ,َّكلكفَّىذهَّالقاعدةَّإذاَّتعلويَّ رضتَّا,َّكقكؿَّابفَّحـز

أكلىَّمفَّعكدهَّعمىَّغيرهَّ,ََّّ-كىكَّالمحـَّىناََّّ-اعدةَّعكدَّالضميرَّإلىَّالمحدثَّعنوَّمعَّقاعدةَّأيخرلَّكق
َّالقاعدةَّ,َّفبلَّا َّالقربَّبيذه َّيرجحَّالقكؿَّنتفتَّقاعدة َّالتكجيييةَّ,َّكبيذا َّالقاعدة يعتدَّبالقربَّمعَّكجكدَّىذه

َّفيوَّإعادةَّالضميرَّإلىَّالميتحدثَّعنوَّ. َّاألك ؿَّ؛َّألف 

َّ,َّ َّعمىَّالمتحدثَّعنو َّالعكد َّكقاعدة ,َّ َّالضميرَّعمىَّالمذككًر َّعكد َّقاعدة َّعف َّالقربَّمؤخرة فقاعدة
لتكجيييةَّ,َّكافَّاألخذَّبغيرىاَّأكلىَّمفَّكقاعدةَّتناسؽَّالضمائرَّ,َّفإذاَّماَّتعارضتَّمعَّأحدَّىذهَّالقكاعدَّا
َّىذهَّالقكاعدَّالتكجيييةَّمشركطةَّبعدـَّالمبسَّ,َّكَّ َّعمىَّخبلفياَّ,َّفإفَّعدـَّاألخذَّبياَّ,َّككيؿُّ كجكدَّدليؿَّيدؿُّ

َّعمىَّالبعيد َّعكده َّتعيفى ,َّ َّالضميرَّعمىَّالبعيد َّعمىَّكجكبَّعكد َّعمىََّّكافَّىناؾَّدليؿَّيدؿُّ كانتفىَّعكده
َّكافَّثمةَّدليؿالقريبَّ,َّكذلؾَّإ َّرجكعَّالضميرَّعمىَّالمقدرَّ,َّكانتفىََّّذا عمىَّرجكعوَّعمىَّالمقدرَّ,َّتعيفى

َّأك َّعمىَّاختبلؼَّالضمائرَّ, َّدليؿه َّدؿ  َّما َّإذا َّالتناسؽَّأيضان َّكقاعدة ,َّ عكدََّّالقكؿَّبرجكعوَّعمىَّالمذككًر

                                                 

 . ٘ٗٔا٧ٗؼبّ : عٞسح  ٔ))

, ٝسٝػ  8٘ٗ/8ّ اٌُزبة : , ٝاُِجبة ك٢ ػِٞ ٕٓٓ/٘, ٣ُٝ٘ظش : اُذس أُقٕٞ :  ٖٕٗ -ٕٕٗ/ٗاُجؾش أُؾ٤و :  ٕ))

 . ٗٗ/8: أُؼب٢ٗ

 . 5٘ٔ/ٔ:  ؽشػ اُزغ٤َٜ ٖ))
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َّأ َّعكد َّأك ,َّ َّعمىَّمذككرو َّكعدـَّأحدىا َّاختبلفيا َّتعيفى ,َّ َّفييا َّيؤدمَّإلىَّاختبلؼو َّمما َّعمىَّاألقرًب حدىا
َّ.َّتناسقيا

 اؾوصــف بادلػــرد أوؾــى ؿـن اؾوصــف باجلؿــؾة -4

 

َّأبيَّحي افَّعمىَّقكلوَّتعالىَّ: َمَثُل الَِّذيَن يُػْنِفُقوَف َأْمَواَلُهْم ِفي  كردتَّالقاعدةَّالتكجيييةَّىذهَّفيَّكبلـً
ٍة َواللَُّو ُيَضاِعُف ِلَمْن َيَشاُء َواللَُّو َواِسٌع َعِليمٌ َسِبيِل اللَِّو َكَمَثِل َحبٍَّة َأنْػَبَتْت َسْبَع َسَناِبَل ِفي ُكلّْ ُسْنبُػَلٍة ِمَئُة َحبَّ 

(ٔ)
 

َّأبكَّحي افَّ:َّ , , فتككف في مكضع جر, أك لػ)سبع( )ًفي كيؿٍّ سينبيمىةو( في مكضع الصفة لػ)سنابؿ(" قاؿى
و ألف  الجار قد اعتمد بككنفيككف في مكضع نصب , كترتفع عمى التقديريًف )مائة( , عمى الفاعؿ ؛ 

( خبره, كالجممة صفة ؛ ألف  الكصؼ بالمفرد صفتو , كىك أحسف مف أف يرتفع عمى االبتداء , ك)في كيؿٍّ
 .(ٕ)"سنبمة منيا , أم : مف السنابؿأكلى مف الكصؼ بالجممة , كال بد مف تقدير محذكؼ , أم : في كؿٍّ 

َّسنبمةو(َّ :َّمجركرَّبًوَّكىكَّمضاؼَّ,ََّّ(كيؿٍَّّ):َّحرؼَّجرَّ,َّكَّ(في)ماَّذكرهَّأبكَّحي افَّأفَّقكلوَّ:َّ)فيَّكيؿٍّ
َّ,َّكََّّ(سنبمةوَّ)ك جممةَّفيَّمكضعَّجرَّصفةَّشبوَّال:َّمضاؼَّإليوَّمحذكؼَّ,َّكالجارَّكالمجركرَّمتعمٍّؽَّبمحذكؼو

فكعانَّلػ)سنابؿ(َّ,َّأكَّتككفَّفيَّمكضعَّنصبَّصفةَّلػ)سبعى(َّ,َّكعمىَّالتقديريًفَّكمييماَّيككفَّقكلوَّ:َّ)ًمئىةي(َّمرَّ
عمىَّالفاعميةَّ؛َّألن ويَّمعتمدَّعمىَّالجارَّكالمجركرَّبككنوَّصفةنَّ,ََّّانَّككفَّمرتفععمىَّكجييًفَّ:َّأحدىماَّ:َّأفَّي

َّأكَّعمىَّنفيَّأكَّ َّ,َّأكَّذمَّخبرو َّقبموَّ,َّأكَّذمَّحاؿو كالجارَّكالمجركرَّ,َّكالظرؼَّمتىَّاعتمدَّعمىَّمكصكؼو
َّمطمقانَّ َّكاألخفشَّيعمميما ,َّ َّ,ََّّعمىَّاستفياـَّعمؿَّعمؿَّالفعًؿ َّعمىَّاالبتداًء َّأفَّيككفَّمرفكعان َّكالثانيَّ: ,

(َّجارَّكيككفَّ َّخبرهَّ,َّكالجممةَّفيَّمكضعَّجرَّ,َّأكَّنصبَّصفةَّ,َّكالكجوََّّانَّمتعمٍّقَّانَّكمجركرََّّانَّ)فيَّكيؿٍّ بمحذكؼو
َّاألصؿَّفيَّالكصًؼَّأفَّيككفَّبالمفرداتَّقبؿَّالكصؼَّبالجمؿَّ. ََّّاألك ؿَّأكلىَّ؛َّألف 

إذا دار األؿر بني أن تؽون اؾصػة ؿن ؼلقل ادلػرد , وبني أن تؽون ؿن ؼلقل  -5

َّجعؾفا ؿن ؼلقل ادلػرداجلؿل , ؽان األوىل 
:َّ َّتعالى َّقكلو َّعمى َّحي اف َّأبي َّكبلـً َّفي َّىذه َّالتكجييية َّالقاعدة َأْو َكَصيٍّْب ِمَن السََّماِء ِفيِو  كردت

ينَ َكاِفرِ ْلَمْوِت َواللَُّو ُمِحيٌط بِالَذانِِهْم ِمَن الصََّواِعِق َحَذَر اَيْجَعُلوَف َأَصابَِعُهْم ِفي آظُُلَماٌت َوَرْعٌد َوبَػْرٌؽ 
(ٖ)

 

َّأبكَّحي افَّ:َّ ظممات : مرتفع بالجار كالمجركر عمى الفاعمية ؛ ألن و قد اعتمد إذا كقع صفة , " قاؿى
فى الس مىاء( , إما تخصيص كيجكز أف تككف فيو مف مكضع الحاؿ مف النكرة المخصصة بقكلو : )مٌ 

ما تخصيص الصفة ... كأجازكا أف يككف )ظممات( مرفكعان بالعمؿ داء , ك)فيو( في مكضع االبت, كا 
                                                 

 . ٕٔٙاُجوشح : عٞسح  ٔ))

 .  8ٖٓ/ٗ, ٝاُِجبة ك٢ ػِّٞ اٌُزبة :  8ٕ٘-8ٔ٘/ٕ, ٣ُٝ٘ظش : اُذس أُقٕٞ :  5ٖٔ/ٕٔؾ٤و : اُجؾش اُ ٕ))

 . 9ٔاُجوشح : عٞسح  ٖ))
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؛ ألن و إذا دار األمر بيف أف تككف الصفة مف قبيؿ ي مكضع الصفة , كال حاجة إلى ىذا. كالجممة فالخبر
 . (ٔ)" المفرد , كبيف أف تككف مف قبيؿ الجمؿ , كاف األكلى جعميا مف قبيؿ المفرد

اَّأفَّيككفَّمرفكعانَّعمىَّاالبتداًءَّ؛َّألن وًَّفَّ:َّأحدىم(َّكجييظيميمىاتهَّماَّذكرهَّأبكَّحي افَّأفَّفيَّرفعَّقكلوَّ:َّ)
يٍّبوَّاعتمدَّعمىَّ)فيو(َّبككنوَّفيَّمكضعَّجرَّصفةَّلقكلوَّ:َّ) ََّّ(َّ,َّأكَّفيَّمكضعَّنصبَّحاالنَّصى منوَّ,َّفإفَّقيؿى

كيؼَّيككفَّحاالنَّمنوَّكىكَّنكرةَّ؟َّ؛َّكالَّيجكزَّالحاؿَّمفَّالنكرةَّفيَّالعربيةَّ,َّفنقكؿَّ:َّحت ىَّكأفَّكافَّنكرةَّ,َّ
َّبالعمؿَّ,َّأكَّ َّبالصفةَّبالمجركرَّبعدهَّ؛َّليذاَّجازَّأفَّيككفَّحاالنَّمنوَّ,َّأكفيَّمحؿَّنصبَّحاالنَّفيكَّتخصص 

(َّ :َّ َّفيَّقكلو َّالمستكف َّالضمير َّالس مىاءًَّمف َّلػ)ًمفى َّصفة َّالسماًء َّمف َّكاف َّإذا يٍّبوَّ( َّفتككفَّ)صى ,َّ (َّظيميمىاتهَّ(
(َّظيميمىاتهَّلوَّ:َّ)يعَّىذهَّاألقكاؿَّ.َّكالثانيَّ:َّأفَّيككفَّقكَّممرفكعةَّعمىَّالفاعميةَّبالجارَّكالمجركرَّ)فيو(َّفيَّج

َّصفةَّ َّجر َّمحؿ َّفي َّكالخبر َّالمبتدأ َّمف َّكالجممة ,َّ َّميقد ـ َّخبر َّك)فيو( ,َّ َّمؤخران َّمبتدأن َّأن وي َّعمى مرفكعان
يٍّبوَّلػ) َّالس مىاءًَّمنوَّ؛َّلتخصصوَّ,َّأكَّلمضميرَّالمستكفَّفيَّ)َّحؿَّنصبَّحاالنَّم,َّأكَّفيَّ(صى (َّإذاَّكافَّمفًَّمفى

يٍّبوَّالسماًءَّصفةَّلػ) َّ(َّ.َّصى
َّاألك َّ َّالقكؿ َّ)كالراجح َّبككف َّظيميمىاتهَّؿ َّعمى َّباعتماده َّالفاعمية َّعمى َّمرفكعان َّالجارَّ( َّمف َّقبمو ما

َّ؛ َّكبيفَّأفَّتككفَّمَّكالمجركر)فيو( ,َّ َّالمفرد َّمفَّقبيؿ َّبيفَّأفَّتككفَّالصفة َّمتىَّدارَّاألمر فَّقبيؿَّألن و
َّالجمؿ َّالكصؼَّبالمفردَّأكلىَّمفَّالكصؼَّبالجممةَّ؛َّألف  األصؿَّ,َّكافَّاألكلىَّجعمياَّمفَّقبيؿَّالمفردَّ؛َّألف 

الكصؼَّبالمفرًدَّ.َّفعمىَّالقكؿَّاألك ؿَّتككفَّالصفةيَّمفَّقبيؿَّالمفردَّ,َّكعمىَّالقكؿَّالثانيَّتككفَّالصفةَّجممةَّ,َّ
َّفجعؿَّالصفةَّمفَّقبيؿَّالمفردَّأكلىَّمفَّغيره,َّكجعؿَّالجارَّكالمجركرَّفيَّمكضعَّالصفةَّ,َّأكَّالحاؿَّكرفع

َّظيميمىاتهَّ) َّ)فيو َّجممة َّجعؿ َّأكلىَّمف َّالفاعمية َّعمى َّفظيميمىاتهَّ( َّالجارَّ( َّألف  َّ؛ َّالحاؿ َّأك ,َّ َّالصفة َّمحؿ ي
َّالمجركرَّأقربَّإلىَّالمفردَّمفَّالجممًةَّ.

 ال جيـــــــوز إضاػــــــة اؾشــــيء إؾــــى ـػســـــــِه -6

َّأبيَّحي افَّعمىَّقكلوَّتعالىَّ نْػَيا ِإَلَّ لَ الَوَما  :كردتَّالقاعدةَّالتكجيييةَّىذهَّفيَّكبلـً ِعٌب َوَلْهٌو َحَياُة الدُّ
ا ٌر لِلَِّذيَن يَػتػَُّقوَف َأَفََّل تَػْعِقُلوفَ ْلُر اَولَلدَّ ِخَرُة َخيػْ

(ٕ)َّ
َّ :َّ َّحي اف َّأبك " قرأ ابف عامر كحده )كلداري اآلخرًة(قاؿ

عمى اإلضافة , كقالكا : ىك كقكليـ :  (ٖ)
)مسجد الجامع( فقيؿ ىك مف إضافة المكصكؼ إلى صفتو . كقاؿ الفراء : ىي إضافة الشيء إلى نفسو 

َحقُّ اْلَيِقينِ رحة األكلى كيـك الخميس ك كقكلؾ : با
ن   (ٗ) انتيى . (٘)ما يجكز عند اختالؼ المفظيف, كا 

                                                 

 . 9ٖٓ/ٔ, ٝاُِجبة ك٢ ػِّٞ اٌُزبة :  5ٔٔ/ٔ, ٣ُٝ٘ظش : اُذس أُقٕٞ :  ٕٕٕ/ٔاُجؾش أُؾ٤و :  ٔ))

 . ٕٖا٧ٗؼبّ : عٞسح  ٕ))

, ٝٓؾٌَ  9ٕٗ/ٔ, ٝاٌُؾق :  ٕٙٗ, ٝؽغخ اُوشاءاد :  ٘٘ٔ/ٔ : ئػشاة اُوشاءاد, ٝ ٣ُٕٕٙ٘ظش : ئػشاة اُوشإٓ :  ٖ))

 .  ٕٔ٘/ٔئػشاة اُوشإٓ : 

 . 9٘اُٞاهؼخ : عٞسح  ٗ))

 . ٖٖٔ-ٖٖٓ/٣ُٔ٘ظش : ٓؼب٢ٗ اُوشإٓ ُِلشاء :  ٘))
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قامة الصفة مقامو أمكقيؿ َحَياُة َوَما الكلدار الحياة اآلخرة , كيدؿ عميو  : : مف حذؼ المكصكؼ كا 
نْػيَ  ؿ األسماء فكليت العكامؿ كىذا قكؿ البصرييف , كحسف ذلؾ أف ىذه الصفة قد استعممت استعما االدُّ

وَلىِخَرَة َواألُ َوِإفَّ لََنا َلآلكقكلو : 
ٌر َلَك ِمَن األُ آلَولَ كقكلو :  (ٔ) وَلىِخَرُة َخيػْ

 . كقرأ باقي السبعة (ٕ)
لىمد اري ا)  . (ٖ)( نعتان ليا "ًخرىةي آلا( بتعريؼ الدار بػ)أؿ( كرفع )ًخرىةي آلكى

َّاجميكرَّ)القراءةَّاألصؿَّفيَّاآليةَّىيَّقراءةَّال لىمد اري (َّببلميًفَّاألكلىَّالـَّاالبتداءَّ,َّكالثانيةَّالـًَّخرىةيَّآلكى
(َّخبرَّالمبتدأَّ,َّكالَّإشكاؿَّفيَّىذهَّالقراءةَّ. َّالتعريؼَّ,َّكرفعَّاآلخرةيَّعمىَّأن ياَّصفةَّلػ)الدار(َّ,َّك)خيره

َّىيَّالـَّاالبتداءَّ,َّكدارَّمضاؼَّ,َّكاآلخرَّكقراءةَّابفَّعامرَّ َّكاحدةو ـو َّاآلخرًة(َّببل  ًةَّمضاؼَّإليوَّ)كلداري
َّمجركرَّ.َّكقدَّاختمؼَّالعمماءيَّفيَّتخريجَّىذهَّالقراءةَّعمىَّمذىبيًفَّ:َّ

َّ:َّكرائدَّىذاَّالمذىبَّالفراءَّ,َّفذىبكاَّإلىَّجكاًزَّإضافةَّالشيءَّإلىَّنفسوَّإذاَّ ليماَّ:َّمذىبَّالككفييفى كأك 
اعَّ,َّفقدَّجاءىَّكثيرانَّاختمؼَّالمفظاًفَّ,َّأم اَّإذاَّلـَّيختمؼَّالمفظاًفَّفبلَّتجكزَّاإلضافةيَّ,َّكحجتيـَّفيَّىذاَّالسم

فَّ َّالعرًبَّ,َّفجعؿَّ)دار(َّىناَّاسمانَّ,َّك)اآلخرة(َّمفَّصفتياَّ,َّكأيضيفتَّإليياَّ,َّكا  فيَّالقرآفَّالكريـَّ,َّككبلـً
َّ؛َّالختبلؼَّالمفظيكانتَّالدارَّىناَّىيَّ َّجازَّفيوَّأضافةَّالشيءَّإلىَّنفسوَّ)حؽَّاآلخرةَّكجازَّىذا ًفَّكمما

األكلىَّ,َّكيكـَّالخميًسَّ,َّكأفَّكانتَّالبارحةَّىيَّاألكلىَّ,ََّّ:َّبارحة(َّكالحؽَّىكَّاليقيفَّ,َّككذلؾَّقكليـاليقيفَّ
كاليكـَّىكَّالخميسَّ,َّكلكفَّجازَّ؛َّألن يماَّمختمفاًفَّفيَّالمفظَّ,َّكأم اَّإذاَّاتفؽَّلفظييماَّفبلَّتجكزَّاإلضافةَّ؛َّ

َّإذاَّاختمفاَّفيَّالمفًظَّ,َّيككناَّمختمفيًفَّفيَّالمعنى َّ.ََََّّّّ(ٗ)ألن يـَّيتكىمكفى
َّق َّالصفةَّىناَّكثانييماَّ:َّمذىبَّالبصرييفى الكاَّ:َّالَّيجكزَّأفَّتككفَّاآلخرةَّىناَّمضافةَّإلىَّالدارَّ؛َّألف 

َّلمتعريؼَّ,َّأكَّ َّاإلضافةَّتككفَّأما َّ؛َّألف  ىيَّالمكصكؼَّفيَّالمعنىَّ,َّكالَّيجكزَّإضافةَّالشيءَّإلىَّنفسًو
َّ لمتخصيصَّ,َّكالشيءيَّالَّييعرٍّؼَّكالَّيخصصَّنفسوَّ.َّكتخريجَّالقراءةَّأفَّتككفَّاآلخرةَّمضافةَّإلىَّمكصكؼو

َّكيكمحذكَّ َّالساعةَّاآلخرةؼو ,َّفحذؼَّالمضاؼَّإليوَّالمكصكؼَّلمعمـَّبًوَّ,َّكأيقيمتََّّكفَّتقديرَّالكبلـَّ:َّكلداري
الصفةَّمقاموَّ,َّفمـَّيضؼَّالمكصكؼَّإلىَّصفتوَّ,َّبؿَّإلىَّصفةَّغيرهَّ,َّككذلؾَّ)حؽَّاليقيًف(َّتقديرهَّ:َّحؽيَّ

كمسجدَّالجامعَّتقديرهَّ:َّمسجدَّاألمًرَّاليقيفَّ,َّكقكليـَّ:َّصبلةَّاألكلىَّفالتقديرَّفيوَّ:َّصبلةَّالساعةَّاألكلىَّ,َّ
قامةَّالصفةَّمقامو َّىذاَّكافَّعمىَّحذؼَّالمكصكؼَّكا  َّ.َّ(٘)المكافَّالجامعَّ,َّفكؿُّ

                                                 

 . ٖٔا٤َُِ : عٞسح  ٔ))

 . ٗاُنؾ٠ : عٞسح  ٕ))

, ٝسٝػ  8ٓٔ-5ٓٔ/8, ٝاُِجبة ك٢ ػِّٞ اٌُزبة :  ٔٓٙ-ٓٓٙ/ٗ , ٣ُٝ٘ظش : اُذس أُقٕٞ : ٖٔٔ/ٗاُجؾش أُؾ٤و :  ٖ))

 . ٖٗٔ/5أُؼب٢ٗ : 

, ٝاُجغ٤و ك٢ ؽشػ عَٔ اُضعبع٢ :  ٖٖ٘-ٕٖ٘/95ا٩ٗقبف : ّٝ,  ٖٖٔ-ٖٖٓ/٣ُٔ٘ظش : ٓؼب٢ٗ اُوشإٓ ُِلشاء : ٗ) )

 . 8ٓ5ٔ-8ٓٙٔ/ٗ, ٝاسرؾبف اُنشة :  895/ٕ

,  ٖٗ٘-ٕٖ٘/95, ٝا٩ٗقبف : ّ ٕٗٗ, ٝأُشرغَ :  9ٙ-8ٙ/ٕ: , ٝأٓب٢ُ اثٖ اُؾغش١  ٣ٕ/8ُ٘ظش : ا٧فٍٞ :  ٘))

, ٝاُجغ٤و ك٢ ؽشػ عَٔ  9ٕٕ/ٖ, ٝؽشػ اُزغ٤َٜ :  5ٔ/ٕ:  , ٝؽشػ عَٔ اُضعبع٢ 9ٕٖ-9ٖٔ/ٔٝاُِجبة ُِؼٌجش١ : 

 . 8ٓٙٔ/ٗ, ٝاسرؾبف اُنشة :  895/ٕاُضعبع٢ : 



 الرتكيب : قىاعد أخري   ..............................................  ........... ثالثالفصل ال

 

 
ٔ٘ٙ 

َّحسفَّحذؼَّ َّبأف  َّىنا َّكيعممو ,َّ َّكيرجحوَّعمىَّمذىبَّالككفييفى ,َّ َّحي افَّيذىبَّمذىبَّالبصرييفى كأبك
قامةَّالصفةَّمقاموَّ,َّبككفَّالصفةَّىناَّجرتَّمجرلَّاألسماءَّالجكامدَّفيَّ إيبلئياَّالعكامؿَّنحكَّالمكصكؼَّكا 

ٌر َلَك ِمَن اأْلُوَلىَوَلآْل ,َّكقكلوَّ:َّ ِخَرَة َواأْلُوؿَوِإفَّ لََنا َلآْل قكلوَّ:َّ ,َّكعميوَّفيكَّالَّيجيزَّإضافةََِّّخَرُة َخيػْ
َّعمىَّ َّ.َّفاألمرَّمبنيٌّ ىماَّإلىَّاحدداللةَّكؿَّمفَّالمفردتيًفَّالمضافةَّإالشيءَّإلىَّنفسوَّتبعانَّلمذىبَّالبصرييفى

َّ,َّمعَّاختبلؼَّالتأكيؿَّبيفَّالمذىبيفَّ.األيخرلَّعمىَّ َّمعنىَّكاحدو
َّ؛َّلعدـَّمغاالتيـَّفيَّالتقديًرَّكالتأكيؿََّّأحدميؿَّإلىَّماَّذىبَّإليوَّكأ َّبترجيحوَّلمذىبَّالككفييفى َّالباحثيفى

َّال َّفيَّتخريجَّالنصكصَّالتيَّعمىَّالعكسَّمفَّمذىبَّالبصرييفى َّبالحذًؼ َّكالتكمًُّؼ َّإلىَّالمغاالًة ذيفَّذىبكا
َّالش َّالجاءىتَّمفَّإضافة َّعفَّأف  َّفضبلن َّىذا ,َّ َّإلىَّنفسو َّفيَّجعؿَّألفاظوَّيًء َّتعسفكا َّقد تحتَّىذاََّّنحكييفى

َّبعدَّتأكيؿَّمعانيياالباب َّأ"َّكذىبَّإلىَّ.ََّّ(ٔ),َّكليسَّىناؾَّماَّيسكغَّأن ياَّمترادفةَّإال  َّترادؼه َّىناؾى ن وَّالَّيكجدي
َّىذاَّالب َّلناَّأفَّننكرى َّمفَّالنُّحاًةَّفيَّالمعنىَّبيفَّالمفردتيًفَّالمتضايفتيًفَّ,َّكىكَّماَّيبيحي ابَّ,َّكماَّأنكرىهيَّكثيره

َّعمىَّتأكيبلتَّ َّإلىَّنفسوَّغيرَّمعتمديفى َّالشيًء َّبابَّإضافة َّلكجكد َّالَّميسىكٍّغى َّأن وي َّكنقررى ,َّ َّكميحدثيفى قدماءى
َّعمىَّأن ويَّاالستعماؿَّالعربيَّالفصيحكتعسفاتَّالمذاىًبَّالن حكي ًةَّ,َّكميَّ ليفى َّ.َّ(ٕ)كأيسمكبَّمفَّأساليبًوَّالعاليًةَّ"َّعىكُّ

َّقالكاف بعدـَّجكازهَّكتأكلكاَّماَّجاءَّمنوَّفيَّالقرآفَّالكريـَّككبلـَّالعربَّ,َّبأن ويَّعمىَّحذؼََّّ:َّالبصريكفى
َّنفسوَّ؛َّ َّاإلضافةَّأماَّأفَّتككفَّلمتعريؼَّ,َّأكَّلمتخصيصَّ,َّكالشيءيَّالَّييعرٍّؼَّكالَّيخصصُّ َّ؛َّألف  مكصكؼو

إضافةَّالشيءَّإلىَّنفسًوَّعقبلنََّّفكانتَّإضافةَّالشيءَّإلىَّنفسًوَّممتنعةَّعندىـَّ,َّقاؿَّالسييميَّ:َّ"َّتستحيؿيَّ
َّ,َّفيـَّاعتمدكاَّعمىَّالقياسَّفيَّرفضَّإضافةَّالشيءَّإلىَّنفسوَّ.َّ(ٖ)كنقبلنَّ"

َّعمىَّالسماعَّ,َّككثرةَّمكاردهَّمفَّالقرآفَّالكريـَّ,َّكالحديثَّالشريؼَّ,َّككبلـَّالعربَّ َّالككفيكفى كقدَّاعتمدى
العربيةَّ,َّكلـَّيمتفتكاَّإلىَّالقياسَّفيوَّ,َّمماَّجاءىَّفيوَّإضافةَّالشيءَّإلىَّنفسوَّ؛َّلذلؾَّقالكاَّ:َّبجكازهَّفيَّالمغةَّ
ن ماَّنذىبَّإلىَّجكازهَّفي َّبدكرناَّالَّننكرَّىذاَّالبابَّفيَّالعربيًةَّ,َّكا  بًوََّّماَّسيًمعىَّعفَّالعربَّ,َّكىكَّماَّقاؿكنحفي

َّأن وَّالَّيككفَّعمىَّإطبلقوَّىكذاَّ,َّبؿَّيككفَّجائزانَّبماَّسيًمعىَّفقطَّكالَّيجكزَّالقياسَّعميوَّ. َّ,َّإال  َّالككفيكفى

                                                 

 . 8ٖٔ-ٙ٘ٔذ عؼلش داٝد , ٝٓبعذ ًبَٓ ؽغ٤ٖ : ٣ُ٘ظش : ئمبكخ اُؾ٢ء ئ٠ُ ٗلغٚ ث٤ٖ اُزوؼ٤ذ ٝا٫عزؼٔبٍ : أؽٔ ٔ))

 . 8٘ٔ-8ٗٔئمبكخ اُؾ٢ء ئ٠ُ ٗلغٚ :  ٕ))

 . 5ٓأٓب٢ُ اُغ٢ِ٤ٜ :  ٖ))



 

 

        
 

 اخلــاذـمـــــــــح :     
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 اخلامتح :
ٖ  ػ٢ِ  ثٜزٙ اُشؽِِخ أُجبسًِخ ك٢ ٛزا اُجؾِش , ٝك٢ رلغ٤ٍش ٖٓ رلبع٤ش اُوشإٓ اٌُش٣ْ .  اُؾُٔذ هللِ اُز١ ٓ

ِٚ , ٣ٌُٝزُت ُُٚ ًِِّٝ  ْ٘زَلُغ ث ٍَ ِػ٢ِٔ  ٣ُ ِْ ػٔ كِّوُذ ك٢ روذ٣ ُٝ ْٕ إًٔٞ هذ  ٌَ أ َ  ثا –٢ أٓ ٍُ  – ٝػ٬رٗٚ ع  . اُوجٞ

ُّ خ٬فخً ٓٞعضحً ٧ْٛ ٓب ٝهلُذ ػ٤ِٚ ك٢ ٛزٙ اُذساعخِ  ٚ أهذِّ ِٓ  : ٖٓ أٍُٓٞس كأهٍٞ ٝك٢ خزب

٣ؾ٤ًِخٌ ًبٗذ  رٜذف ئ٠ُ ر هٞاػذ اُزٞع٤ٚ ٢ٛ هٞاػذُ  ّٞ ُزو٣ٞخ أٝ  ؼَٔزغزكاُزٞع٤ٜبد اُ٘ؾ٣ٞخ ُِ٘ؾبح ,  غ

ًبٗذ ٓٔب اعزوشاٙ اُ٘ؾبح ٖٓ  ثَ, رشع٤ؼ اُٞعٞٙ ا٩ػشاث٤خ ُِٔغأُخ اُٞاؽذح , ُْٝ رٌٖ ٖٓ ف٘غ كشٍد ٓؼ٤ٖ 

ك٢ ًزت اُخ٬ف ٝاُؾشٝؽبد ٝاُزلبع٤ش  ٓجضٞصخ٬ًّ اُؼشة , ٢ٛٝ ُْ رشفذ ك٢ ٓإُق ٓؼ٤ٖ , ثَ ًبٗذ 

ٗٚ  رلغ٤ش ٗؾ١ٞ ػ٢٘ ث٘وَ اُزٞع٤ٜبد اُ٘ؾ٣ٞخ ٣٥بد اُوشإٓ بٕ ُِجؾش ٗق٤ٌت ًج٤ٌش ٜٓ٘ب , ئر ئاُ٘ؾ٣ٞخ , ٝهذ ً

 اٌُش٣ْ .

ٛزا ٫ ٣ٌٖٔ كْٜ ٓب ثؾغت ٤خ ك٢ ث٤بٕ ٜٓ٘ظ اُ٘ؾبح , ٝث٘بء رقٞسارْٜ ؛ ٝرؼذ ٛزٙ اُوٞاػذ مٞاثو ٜٓ٘غ

 رٞفِٞا ئ٤ُٚ ئ٫  ثذساعزٜب دساعخ ػ٤ِٔخ فؾ٤ؾخ .

ب ٢ٛٝ  رؾزَٔ ػ٠ِ أًضش ٖٓ ثبة ٗؾ١ٞ ٝاؽٍذ , ٝٛزٙ ا٧ثٞاة رؾزَٔ ػبٓخ هٞاػذ ُِزوؼ٤ذ اُ٘ؾ١ٞ ؛ ٧ٜٗ 

 ر٘ذسط ا٧ثٞاة رؾزٜب .ػ٠ِ هٞاػذ رٌٕٞ ٓ٘ذسعخ رؾذ اُوٞاػذ اُزٞع٤ٜ٤خ اُز٢ 

٣ؾهٞاػذ اُزاُزٞع٤ٜ٤خ وٞاػذ اُ ٗغزط٤غ إٔ ٗطِن ػ٠ِ ٛزٙ ّٞ ب رغزخذّ ك٢  غ ٣ؾ؛ ٧ٜٗ  ّٞ رٞع٤ٜبد  رغ

 ػ٠ِ فذم ٓزٛجْٜ . بً ٝثشٛبٗ اُ٘ؾ٤٣ٖٞ , ٝرأ٤٣ذ ٓب ٣زٛجٕٞ ئ٤ُٚ ٖٓ آساء , كزٌٕٞ ُْٜ ؽغخً 

ثَ ٢ٛ ٓزٌبِٓخ  , ك٤بً ُجؼنٜب ا٥خشٓخزِلخ , ٣ٌٕٞ ثؼنٜب ٗبٝهٞاػذ اُزٞع٤ٚ ٛزٙ ُْ رٌٖ ٓز٘بهنخ أٝ 

َُ ثؼنٜب ثؼنبً .  ٝٓز٘بعوخ , ٣ٌٔ

ٕ  اُوبػذح اُزٞع٤ٜ٤خ اُٞاؽذح رؾزَٔ ػ٠ِ ٝ أًضش ٖٓ ثبة هٞاػذ اُزٞع٤ٚ أػْ ٖٓ هٞاػذ ا٧ثٞاة ؛ ٧

ٕ  ٗظش٣خ ا٧فَ ٝاُلشٖٓ ٗظش٣خ ا٧فَ ٝاُلشع ك٢ اُ٘ؾٞ  ٗؾ١ٞ, ٢ٛٝ أػْ ع ر٘ذسط رؾزٜب , اُؼشث٢ ؛ ٧

 . أ١ : أدُزٚ اُز٢ رلشػذ ٜٓ٘ب كشٝػٚ, ػ٠ِ أفٍٞ اُ٘ؾٞ اُؼشث٢  عٌ كش ٢ٛٝ

هٞاػذ اُزٞع٤ٚ ُْ رٌٖ ثبُقٞسح اُز٢ ٗزخ٤ِٜب ٖٓ اُخ٬ف ث٤ٖ اُ٘ؾ٤٣ٖٞ , ثَ ًبٕ اُخ٬ف ك٢ ٓذٟ ٝ

٤ٜبد اُز٢ رشعخذ ك٢ أرٛبْٜٗ , ك٬ ٗغذ ُٞاؽذح , كوذ ًبٗذ ػ٘ذْٛ ٖٓ اُجذ٣اٗطجبهٜب ػ٠ِ أُغأُخ اُ٘ؾ٣ٞخ ا

٣ؾثَ اُخ٬ف ك٢ ف٬ؽ٤زٜب ُِز, ؿِجٜب ػ٠ِ اُوبػذح ٗلغٜب ٢ أك خ٬كبً  ّٞ  ك٢ أُغأُخ اُ٘ؾ٣ٞخ . غ

, ذ أعٔبٛب ثبُوٞاػذ ا٤ٌُِخًبٕ أثٞ ؽ٤ بٕ ك٢ اُجؾش أُؾ٤و ٓشاػ٤بً ك٢ رٞع٤ٜبرٚ ٝرشع٤ؾبرٚ ُِوٞاػذ ٛزٙ ٝه

ؽ ّٞ  ُٔؾ٤و .ًبٗذ ٓ٘زؾشح ك٢ رلغ٤شٙ اُجؾش ا ثٜب ك٢ رشع٤ؾبرٚ ُِٞعٞٙ اُ٘ؾ٣ٞخ , ئر ٣ٝغ

٣ٝأر٢ أثٞ ؽ٤ بٕ ثٜزٙ اُوٞاػذ اُزٞع٤ٜ٤خ ك٢ أؿِت ا٧ؽ٤بٕ ُزؼن٤ذ ئٌٗبسٙ ُجؼل اُٞعٞٙ ا٩ػشاث٤خ اُز٢       

. ُُٚ َٕ َٕ اُغبثوٞ  رًشٛب أُؼشثٞ
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ُـّ  ُـّ اُؼبَٓ اُ٘ؾ١ٞ ٝامؾخ ك٢ رلغ٤شٙ , ٜٓ٘ب ٓب ٣خ اُوٞح ٝهذ ًبٗذ اُوٞاػذ اُزٞع٤ٜ٤خ اُز٢ رخ

ُـّ ا٫خزقبؿ ك٢ اُؼَٔ اُ٘ؾ١ٞ ٝاُنؼق ك٤ٚ أًضش ٖٓ اُز٢ اُوٞاػذ اُزٞع٤ٜ٤خ ا٧خشٟ  , كن٬ً ػ٠ِ رخ

 أُزؼِوخ ثبُؼَٔ اُ٘ؾ١ٞ .

ٝهذ ًبٕ أثٞ ؽ٤ بٕ ٓزبثؼبً ك٢ ٓزٛجٚ اُ٘ؾ١ٞ ُِٔزٛت اُجقش١ ًؼبٓخ أَٛ ا٧ٗذُظ , ٣ٝزؼقت ُغ٤ج٣ٞٚ 

ِٚ ع٤ج٣ٞٚ " , ك٤شدُّ اُؾ٢ء ئرا ًبٕ ٓخبُلبً ُٔب هبُٚ ع٤ج٣ٞٚ , ك٤وٍٞ : " ٤ًق ٣ٌٕٞ ساعؾ بً ٝٛٞ ؽ٢ء ٫ ٣وٍٞ ث

 ٫ ع٤ٔب ك٢ ؽذ٣ضٚ ػ٠ِ اُز٘بصع ك٢ اُ٘ؾٞ اُؼشث٢ , ك٤خزبس أُزٛت اُجقش١ ك٤ٚ .ٝ

٣ؾاػزٔبداً ك٢ اُ ًبٕ ٣ؼزٔذ ٛزٙ اُوٞاػذ اُزٞع٤ٜ٤خ ّٞ اُز١ ٣ٞعٜٚ , أٝ ٣خزبسٙ ٖٓ  ٢ُِٞعٚ ا٩ػشاث زغ

ُـّ اُو٤بط اُ٘ؾ١ٞ ٜٓ٘ب ,  ُوٞاػذ اُزٞع٤ٜ٤خ اُز٢رِي ا شاث٤خ اُز٢ ٣٘وِٜب ػٖ ؿ٤شٙ , ٫ٝ ع٤ٔباُٞعٞٙ ا٩ػ رخ

ك٢ اُِـخ , ٝثخ٬كٚ ٣وق ك٤ٚ ػ٠ِ اُغٔبع ٫ٝ ٣غ٤ض اُو٤بط  ُو٤بط ك٤ٜب ئ٫  ػ٠ِ ٓب ًضشٌبٕ ؽش٣قبً ػ٠ِ ػذّ اك

 ػ٤ِٚ .

كأثٞ ؽ٤ بٕ ًبٕ ٝامؼ أُٜ٘ظ ك٢ اُو٤بط , كٌبٕ ٣خزبس ا٧ٝعٚ ا٧هشة ٖٓ ؿ٤شٛب ك٢ اُزلغ٤شاد  

, ٝأثؼذٛب ػٖ اُزٌُِِّق , ٝأعشاٛب ػ٠ِ اُوٞاػذ اُ٘ؾ٣ٞخ , ٝهذ ًبٕ ٣جزؼذ ػٖ ا٧ٝعٚ ٝا٫ؽزٔب٫د  ا٩ػشاث٤خ

زٌِلخ , ٌُٝ٘ٚ ًبٕ ٣ؾشؿُّ ػ٠ِ رًش ٓب رؾزِٔٚ أٌُِخ أٝ اُوشاءح ٖٓ ا٧ٝعٚ اُ٘ؾ٣ٞخ ع٤ٔؼٜب ؛  ُٔ اُجؼ٤ذح ٝاُ

 شٙ .ُزٌٕٞ ث٤ٖ ٣ذ١ اُوبسب ُؼِٚ  ٣شٟ ك٤ٜب ؽ٤ئبً ٓخزِلبً ُْ ٣زذثشٙ ؿ٤

ٝهذ ًبٕ ؽذ٣ذ اُؾشؿ ػ٠ِ ػذّ ٓخبُلخ اُوٞاػذ اُزٞع٤ٜ٤خ ك٢ رشع٤ؾبرٚ ٝاخز٤بسارٚ اُ٘ؾ٣ٞخ , كٌبٕ 

٣ؾَٔ ا٧ؽ٤بء ػ٠ِ ظبٛشٛب , ٝػ٠ِ اُؾبئغ ك٤ٜب هجَ إٔ ٣ؾَٔ ػ٠ِ ؿ٤شٙ , ٝثؾغت ٛزا أساٙ ك٢ ثبة اُؾَٔ 

بٕ ٛ٘بى رخش٣ظ ؿ٤شٙ ٌُِِٔخ  ػ٠ِ اُغٞاس ػ٠ِ عج٤َ أُضبٍ ٫ ٣غ٤ض اُو٤بط ػ٤ِٚ , ٫ٝ ٣شعؾٚ ئرا ٓب ً

 أُؾُٔٞخ ػ٠ِ اُغٞاس . 

ٕ  ا٧كؼبٍ ٢ٛ ا٧فَ  ٕ  رن٤ٖٔ ا٧كؼبٍ أ٠ُٝ ٖٓ رن٤ٖٔ اُؾشٝف ؛ ٧ ٝك٢ ثبة اُزن٤ٖٔ أ٣نبً ٣شٟ أ

ٕ  رن٤ٖٔ ا٧كؼبٍ ٛٞ ا٧ًضش , ٝ َِ , ٝاُؾشٝف كشٌع ػ٤ِٜب , ٧ٝ , ُْٝ ٣غْض  ُْ ٣خزِق ك٤ٚ اُ٘ؾ٣ٕٞٞك٢ اُؼٔ

 َ ٛٞ ػ٘ذٙ ٖٓ ثبة اُنشٝساد , كإ رخشط ػ٠ِ ؽ٢ٍء ؿ٤شٙ اٗزلذ ٛزٙ اُنشٝسح .ه٤بعٚ أ٣نبً , ث

ـ  اُؾَٔ ػ٠ِ اُزْٞٛ ك٢ ثبة اُؼطق , ُْٝ ٣غض اُو٤بط ػ٤ِٚ ؛ ٧ٗٚ  ػ٘ذٙ ٖٓ اُنشٝساد ,  ًٝزُي خ

 , كِْ ٣شعؼ ؽ٤ئبً ٓ٘ٚ , ػ٘ذ ٝعٞد ؿ٤شٙ . ػ٘ذٙ مؼ٤قٌ ٝاُنشٝسح ٫ ٣وبط ػ٤ِٜب , ٝاُؾَٔ ػ٠ِ اُزْٞٛ 

ٛٞ ٣ؼزٔذ اُو٤بط ػ٠ِ ٓب هبُذ اُؼشة ٝئٕ ًبٗذ ُـخ ه٤ِِخ , ك٢ٜ ػ٘ذٙ أ٠ُٝ ٖٓ اُؾَٔ ػ٠ِ اُؾبر ك٢ ٝ

ب ُـخ ُجؼل اُؼشة , ك٤غٞص اُو٤بط ػ٤ِٜب , ًٝزُي اػزٔذ اُو٤بط ثؾَٔ اُ٘ظ٤ش  ب هذ صجزذ ثأٜٗ  ٍِ ؛ ٧ٜٗ  ا٫عزؼٔب

َُ ػ٠ِ  َٔ ٕ  اُؾ٢َء ٣ُؾ َ ػ٠ِ ٗظ٤شٙ .ػ٠ِ اُ٘ظ٤ِش ٝاُ٘و٤ل ػ٠ِ اُ٘و٤ِل ؛ ٧ َٔ  ٗو٤نٚ ًٔب ٣ُْؾ
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ٕ  ا٧فَ ك٢ اعْ اُلبػَ إٔ  ٝهذ اػزٔذ ػ٠ِ ا٧فَ ٝاُلشع ك٢ اخز٤بسارٚ ٝرشع٤ؾبرٚ , ئر هبٍ : ئ

ٕ  ئُؾبم اُؾ٢ء ثغ٘غٚ أ٠ُٝ ٖٓ ئُؾبهٚ ثـ٤شٙ ُِّْٝٛ  ٕ  ا٩مبكخ أفَ ك٢ ا٧عٔبء ؛ ٧ٝ ٣نبف ٫ٝ ٣ؼَٔ ؛ ٧

 عشا .

َِ ٝاػزٔذٙ ك٢ ؽَٔ ؽ٢ٍء ػ٠ِ ؽ٢ٍء ُِ ك٢ اُؼَٔ ,  (٤ُظ)اُؾغبص٣خ ػ٠ِ  (ٓب)ٔؾبثٜخ ث٤ٜ٘ٔب , ٗؾٞ ؽٔ

ٕ  ٖٓ هٞاػذ اُ٘ؾ٤٣ٖٞ أٗٚ  ٣غٞص إٔ ٣غش١ اُؾ٢ء ٓغشٟ ؿ٤شٙ ئرا  كؼِٔذ ػِٜٔب , ثنشٍة ٖٓ اُؾجٚ ؛ ٧

 ؽبثٜٚ ٖٓ ٝع٤ٜٖ .

َِ , كٖٔ اُوٞاػذ اُزٞع٤ٜ٤خ اُز٢ ٝمؼٜ َٕ ٫ ٝهذ ًبٕ ٤ٔ٣َ ئ٠ُ ػذّ اُزٌُِّق ك٢ اُزوذ٣ِش ٝاُزأ٣ٝ ب اُ٘ؾ٣ٞٞ

 ٍَ ًِٔب ًبٕ أهشة ئ٠ُ أُؾزٝف  ٣ذٍ ػ٤ِٚ , ٝٛزا اُذ٤َُ ٣غٞص إٔ ٣ُؾَزَف ؽ٢ء ٖٓ ا٬ٌُّ ٖٓ دٕٝ ٝعٞد د٤ُ

ٕ  ا٠ُٝ٧ ك٢ أُؾزٝف إٔ ٣ٌٕٞ ٖٓ ع٘ظ أهشة ٓزًٞس , ٝٛزا أُؾزٝف ػ٘ذ  ًبٕ أكنَ ٖٓ ا٧ثؼذ ؛ ٧

ٕ  ؽزف أُلشد ب ًبٕ أهَ ًبٕ أكنَ ؛ ٧  أعَٜ ك٢ اُزوذ٣ش ٖٓ ؽزف اُغِٔخ . ٝعٞد اُذ٤َُ ًِٔ 

ٝك٢ اُزش٤ًت أعذ ٧ث٢ ؽ٤ بٕ ٗظشح ٓـِوخ ؿ٤ش ٓ٘لزؾخ , ٝٓب ًبٗذ رإَٓ ٖٓ ػو٤ِخ ًج٤شح ًؼو٤ِخ أث٢ 

, ٝٛٞ اُزوذ٣ْ ٝاُزأخ٤ش , ئرا ُْ رٌٖ ٛ٘بى ٖٓ ا٧عب٤ُت اُؼشث٤خ ٝاعؼبً ؽ٤ بٕ , كٜٞ ٣شكل , أٝ ٣ٜذّ أعِٞثبً 

  ٕ ٝأًذ ٛزا ا٧عِٞة ٓخزقبً ث٬ٌّ اُؼشة , ٣ٝ٘جـ٢ إٔ ٣٘ضٙ اُوشإٓ اٌُش٣ْ ٓ٘ٚ ,  مشٝسح رإد١ ئ٤ُٚ , ٣ٝشٟ أ

" انرقذٌى ٔانرأخٍش انًخرض ك٤وٍٞ ػ٠ِ عج٤َ أُضبٍ : ٗظشرٚ ٛزٙ ك٢ ٓٞامغ ًض٤شح ٖٓ اُجؾش أُؾ٤و , 

قذٌى " انر, ٣ٝوٍٞ :  تضشٔسج األشعاس , ٔتُظى رٔي االَحظاس , يُضِ عُٓا كالو هللا انٕاحذ انقٓاس "

" ٔال ذقذٌى ٔال ذأخٍش فً انقشآٌ , ألٌ انرقذٌى , ٣ٝوٍٞ : ٔانرأخٍش ال ٌزْة إنٍّ إال عُذ انضشٔسج " 

" ٔانرقذٌى ٔانرأخٍش يٍ , ٝهبٍ :  ٔانرأخٍش عُذَا يٍ تاب انضشٔساخ , ٔذُضِ كراب هللا ذعانى عُّ "

 ضشٔساخ انشعش , فٍُضِ انقشآٌ عٍ رنك " . 

اُوٞاػذ اُزٞع٤ٜ٤خ اُز٢ اػزٔذٛب اُ٘ؾ٣ٕٞٞ ك٢ ٓب ُْ ٣غض إٔ ٣غزٔغ ك٢ اُ٘ؾٞ ًٝبٕ أثٞ ؽ٤ بٕ ٣ؼزٔذ 

ؽغت سأ٣ْٜ , ٗؾٞ هبػذح ػذّ عٞاص اُغٔغ ث٤ٖ اُؼٞك ٝأُؼٞك ٓ٘ٚ , ٝهبػذح ػذّ عٞاص اُغٔغ ث٤ٖ 

 اُؾ٤ئ٤ٖ أُـ٢٘ أؽذٛٔب ػٖ ا٥خش , أٝ ػذّ عٞاص اُغٔغ ث٤ٖ أُزنبد٣ٖ , ٝؿ٤شٛب ٖٓ اُوٞاػذ اُزٞع٤ٜ٤خ .

٣ؼزٔذ اُوٞاػذ اُزٞع٤ٜ٤خ ا٧خشٟ اُز٢ رخـ اُزش٤ًت اُ٘ؾ١ٞ , ٗؾٞ هبػذح ػٞد اُن٤ٔش ػ٠ِ ا٧هشة ٝ

أسعؼ ٖٓ ؿ٤شٙ , ٝػٞدٙ ػ٠ِ أُزًٞس أ٠ُٝ ٖٓ ػٞدٙ ػ٠ِ ؿ٤ش أُزًٞس , ٝؿ٤شٛب ٖٓ اُوٞاػذ اُزٞع٤ٜ٤خ 

 ا٧خشٟ .

َّظبلكَّ       َّعن ا َّيزيح َّكأف ,َّ َّنافعان َّعممان َّيرزقنا َّأف َّاهللَّتعالى َّانسأؿ َّبنكر َّالجيؿ َّالعميـَّـ َّىك َّإن و ,َّ لمعرفة
َّ.الحمدَّهللَّربَّالعالميفََّّآخرَّدعكانا,َّكَّالحكيـ
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  القرآن الكريم 

اًل : انكرة ادلطثىػح : 
َّ
 أو

ى )منتهى األمانً والمسرات فً علوم إتحاف فضالء البشر فً   -1 القراءات األربعة عشر الُمسمَّ

م لُه : د. شعبان محمد ـه4441ت( : العالمة الشٌخ أحمد محمد البنَّا )تالقراءا ( , حققه وقدَّ

 .هـ4141-م4891 , 4ط , عالم الكتب , بٌروت , مكتبة الكلٌات األزهرٌة , القاهرة , إسماعٌل

 . هـ4148 –م 4881,  1, القاهرة ,  ط ( , دنـه4891إحٌاء النحو : إبراهٌم مصطفى )ت  -2

ٌَّ اختٌارات أ  -3 ودراسة : د. بدر بن ناصر البدر , مكتبة  ان النحوٌة فً البحر المحٌط جمعبً ح

 . هـ4114-م1444,  4الرشد , بٌروت , ط

( , تح : محمد الدالً , مؤسسة الرسالة ـه112أدب الكاتب : أبو مسلم محمد بن عبد هللا بن قتٌبة )   -4

 . , بٌروت , دط , دت

ٌَّان  مد بن ٌوسف الشهٌر بأبمحارتشاف الضرب من لسان العرب :  -5 ( , ـه117)تاألندلسً ح

ً , القاهرة رمضان عبد التواب , مكتبة الخانج: حمد , مراجعة مرجب عثمان   : تحقٌق ودراسة

 . هـ4149 –م 4889,  4, ط

ارتقاء السٌادة فً علم أصول النحو : الشٌخ ٌحٌى بن محمد أبً زكرٌا الشاوي المغربً   -6

د. عبد الرزاق عبد الرحمن السعدي , دار األنبار ,  : , تقدٌم وتحقٌق (ـه4482الجزائري )ت

 . هـ4144 –م 4884,  4الرمادي , ط –ق العرا

اإلرشاد إلى علم اإلعراب : شمس الدٌن محمد بن أحمد بن عبد اللطٌف القرشً الكٌشً   -7

الم العمٌري , ( , تحقٌق ودراسة : د. عبد هللا علً الحسٌنً البركاتً , ود. محسن سـه287)ت

-م4898,  4مطبوعات جامعة أم القرى , مركز إحٌاء التراث اإلسالمً , مكة المكرمة , ط

 . ـه4144

محمد حسٌن تح : ( , ـه711تأسرار العربٌة : عبد الرحمن بن محمد بن عبٌد هللا األنباري )  -8

 . ـه4149-م4881,  4لبنان , ط-شمس الدٌن , دار الكتب العلمٌة , بٌروت

د. عبد العال سالم مكرم , تح : ( , ـه844شباه والنظائر فً النحو : جالل الدٌن السٌوطً )تاأل  -9

 . ـه4142 –م 4897,  4مؤسسة الرسالة , بٌروت , ط

( , تح : د. عبد ـه814اشتقاق أسماء هللا : أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجً )ت  -11

 . ـه4142-م4892,  1الحسٌن المبارك , مؤسسة الرسالة , بٌروت , ط
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م لُه : د.سامً ـه891أشعار النساء : أبو عبٌد هللا محمد بن عمران المرزبانً )ت  -11 ( , حققه وقدَّ

 , دت . 4مكً العانً , وهالل ناجً , عالم الكتب , ط

مجٌد طراد , دار الفكر العربً تح : ( , ـه142صمعٌات : عبد الملك بن قرٌب األصمعً )تاأل  -12

 . م1448, 4ان , طلبن  –, بٌروت 

 م .1442,  4أصول التفكٌر النحوي : علً أبو المكارم , دار غرٌب , القاهرة , ط  -13

ان , -فقه اللغة-األصول دراسة ابستٌمولوجٌة للفكر اللغوي عند العرب النحو  -14 البالغة : د. تمام َحسَّ

 هـ .4114-م1444,  4عالم الكتب , القاهرة , ط

اج النحوي البغدادي )تبكر  واألصول فً النحو : أب  -15 د.عبد  تح : ( ,ـه842محمد بن سهل الّسرَّ

 . ـه4141 –م 4882,  8الحسٌن الفتلً , مؤسسة الرسالة , بٌروت , ط

 4مصر , ط-أصول النحو دراسة فً فكر األنباري : د. محمد سالم صالح , دار السالم , القاهرة  -16

 هـ .4111-م1442, 

ر الحلوانً , مطبعة افرٌقٌا الشرق , الدار البٌضاء , الناشر أصول النحو العربً : د. محمد خٌ  -17

 . األطلسً , دط , دت

-م4898,  7إعراب الجمل وأشباه الجمل : فخر الدٌن قباوة , دار القلم العربً , حلب , ط  -18

 . ـه4148

عبد هللا الحسٌن بن أحمد بن خالوٌه الهمذانً النحوي  أبوإعراب القراءات السبع وعللها :   -19

 4د. عبد الرحمن بن سلٌمان العثٌمٌن , مكتبة الخانجً , القاهرة , طتح : ( , ـه814شافعً )تال

 . ـه4148-م4881, 

( , دراسة وتحقٌق : محمد السٌد أحمد ـه242إعراب القراءات الشواذ : أبو البقاء العكبري )ت  -21

 . ـه4141-م4882,  4لبنان , ط-عزوز , عالم الكتب , بٌروت

الشٌخ : ( , اعتنى بِه ـه889جعفر أحمد بن محمد بن إسماعٌل النحاس )ت أبو:  إعراب القرآن  -21

 . ـه4118-م1449,  1لبنان , ط-خالد العلً , دار المعرفة , بٌروت

,  48لبنان , ط -األعالم فً تراجم الرجال : خٌر الدٌن الزركلً , دار العلم للمالٌٌن , بٌروت  -22

 . م4889

تح : مجموعة من المحققٌن منهم عبد السالم محمد ,  هـ(894ت) انًاألغانً : أبو الفرج األصفه -23

 . , دت 4, مطبعة دار الكتب المصرٌة , القاهرة , ط هارون , وعلً محمد البجاوي



 ثبت ادلصادر وادلراجع ...... ....................................................................

 

 
ٔٙٗ 

اإلغراب فً جدل اإلعراب : : أبو البركات عبد الرحمن كمال الدٌن بن محمد األنباري , تح :  -24

 هـ .4811-م4871,  4, دمشق , ط سعٌد األفغانً , مطبعة الجامعة السورٌة

االقتراح فً علم أصول النحو : جالل الدٌن السٌوطً , تح : األستاذ الدكتور : حمدي عبد الفتاح   -25

 هـ .4119-م1441,  8مصطفى خلٌل , مكتبة اآلداب , القاهرة , ط

شرون , األلفاظ : ابن السكٌت ٌعقوب بن إسحاق , تح : د. فخر الدٌن قباوه , مكتبة لبنان نا -26

 . م4889,  4لبنان , ط –بٌروت 

د. فخر صالح سلٌمان تح : ( , ـه212عمرو عثمان بن الحاجب )ت أبوبن الحاجب : اأمالً   -27

 .ـه4148 –م 4898لبنان , دط ,  –األردن , ودار الجٌل , بٌروت  -قدارة , دار عمار , عمان 

د.  تح : ( ,ـه711سنً العلوي )تأمالً ابن الشجري : هبة هللا بن علً بن محمد بن حمزة الح  -28

 . ـه4148-م4881,  4محمود محمد الطناحً , مكتبة الخانجً , القاهرة , ط

القاسم عبد الرحمن بن عبد هللا األندلسً  وأمالً السهٌلً ) فً النحو واللغة والحدٌث والفقه ( : أب  -29

 . محمد إبراهٌم البّنا , مطبعة السعادة , دط , دت تح : ( ,ـه794)ت

د.  تح : , بن األنبارياالبركات  ونصاف فً مسائل الخالف بٌن البصرٌٌن والكوفٌٌن : أباإل  -31

,  4د. رمضان عبد التواب , مكتبة الخانجً , القاهرة , ط: جودة مبروك محمد مبروك , راجعه 

 . دت

عرفان : أنوار القرآن وأسرار الفرقان الجامع بٌن أقوال علماء األعٌان وأحوال األولٌاء ذوي ال -31

د. تح : ( , ـه4441نور الدٌن علً بن سلطان الهروي المكً الحنفً الشهٌر بالمال علً القاري )

 . , دت 4لبنان , ط-ناجً السوٌد , دار الكتب العلمٌة , بٌروت

أوضح المسالك إلى ألفٌة ابن مالك : جمال الدٌن بن ٌوسف بن أحمد بن عبد هللا بن هشام   -32

ةُ السالك إلى تحقٌق أوضح المسالك : محمد ـه124األنصاري المصري )ت ( , ومعه كتاب ُعدَّ

 . بٌروت , دط , دت-محًٌ الدٌن عبد الحمٌد , منشورات المكتبة العصرٌة , صٌدا

هـ( , تحقٌق ودراسة 811اإلٌضاح : أبو علً الحسن بن أحمد بن عبد الغفار النحوي الفارسً )ت -33

 هـ .4142-م4882,  1لبنان , ط-وت: كاظم بحر المرجان , عالم الكتب , بٌر

مبارك , دار النفائس , مازن تح : ( , ـه881القاسم الزجاجً )ت أبواإلٌضاح فً علل النحو :   -34

 . ـه4888 –م 4818,  8بٌروت , ط

35-  ًّ ٌَّان األندلس , تح : الشٌخ عادل أحمد عبد  البحر المحٌط : محمد بن ٌوسف الشهٌر بأبً ح

عوض , شارك فً تحقٌقه : د. زكرٌا عبد المجٌد النوتً و د. أحمد الموجود والشٌخ علً محمد م
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,  4لبنان , ط -النجولً الجمل , قرظه : أ.د. عبد الحً الفرماوي , دار الكتب العلمٌة , بٌروت 

 هـ .4148 –م 4888

-م1444,  4بحوث ودراسات فً تراثنا اللغوي والنحوي : د. فاخر الٌاسري , دار حامد , ط  -36

 . ـه4181

ًّ الدمشقً  البداٌة والنهاٌة : الحافظ عماد الدٌن أبو الفداء -37 إسماعٌل بن عمر بن كثٌر القرش

  هـ .4149-م4889,  4هـ( , تح : عبد هللا بن عبد المحسن التركً , هجر , القاهرة , ط111)ت

اسم بن زٌن الدٌن قاور الزاهرة فً القراءات العشر المتواترة : أبو حفص سراج الدٌن عمر دالب  -38

عادل أحمد عبد الموجود , وعلً محمد  تح : ( ,ـه889بن محمد بن علً األنصاري النشار )ت

 4لبنان , ط-أحمد عٌسى حسن المعصراوي , عالم الكتب , بٌروت : معوض , شارك فً تحقٌقه

 . ـه4114-م1444, 

القرشً اإلشبٌلً  بن أبً الربٌع عبٌد هللا بن أحمد بن عبٌد هللااالبسٌط فً شرح جمل الزجاجً :   -39

اد بن عٌد الثبتً , دار الغرب اإلسالمً , بٌروت تح : ( , ـه299السبتً )ت ٌَّ  4لبنان , ط -د. ع

 . ـه4141 –م 4892, 

اة : جالل الدٌن السٌوطً ,   -41 بو الفضل إبراهٌم أمحمد تح : بغٌة الوعاة فً طبقات اللغوٌٌن و النحَّ

 هـ .4891-م4821,  4عٌسى البابً الحلبً وشركاه , دمط , طو, 

تح  8ج( , ـه4147لسٌد محمد مرتضى الحسٌنً الزبٌدي )اتاج العروس من جواهر القاموس :   -41

 تح : مصطفى حجازي 84تح : محمود محمد الطناحً , ج 42: د. عبد الستار أحمد الفراج , وج

 م .4888,   4, التراث العربً , الكوٌت , ط

اد الجوهري )تتاج اللغة وصحاح العربٌة : إسماعٌ  -42 هـ( , تح : أحمد عبد الغفور 144ل بن حمَّ

ار , دار العلم للمالٌٌن , بٌروت  م . 4884,  1لبنان , ط-عطَّ

( , تح : ـه171التبصرة فً قراءات األئمة العشرة : أبو الحسن علً بن فارس الخٌاط )ت  -43

-م1441,  4السعودٌة , ط-د.رحاب محمد مفٌد شقاقً , مكتبة الرشد ناشرون , الرٌاض

 . ـه4119

د عبد هللا بن علً بن إسحاق الصٌمري , تح : فتحً أحمد مصطفى  -44 التبصرة والتذكرة :أبو محمَّ

 هـ .4141-م4891,  4علً الدٌن , دار الفكر , دمشق , ط

علً محمد تح : ( , ـه242البقاء عبد هللا بن الحسٌن العكبري )ت والتبٌان فً إعراب القرآن : أب  -45

 , دت . 4بعة عٌسى البٌاتً الجلبً , طمط البجاوي ,
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أحمد حبٌب تح : ( , ـه124جعفر محمد بن الحسن الطوسً )ت والتبٌان فً تفسٌر القرآن : أب  -46

 . , دت 4لبنان , ط-قصٌر العاملً , دار إحٌاء التراث العربً , بٌروت

ح : عبد الرحمن بن , ت التبٌٌن عن مذاهب النحوٌٌن البصرٌٌَن والكوفٌٌَن : أبو البقاء العكبري  -47

 . ـه4142-م4892,  4لبنان , ط-سلٌمان العثٌمٌن , دار الغرب اإلسالمً , بٌروت

ٌَّان محمد بن ٌوسف الغرناطً األندلسً   -48 , تح : د. عفٌف عبد الرحمن ,  تذكرة النحاة : أبو ح

 . ـه4142-م4892,  4لبنان , ط-مؤسسة الرسالة , بٌروت

ٌَّان األندلسً , التذٌٌل والتكمٌل فً شرح كتا  -49 د. حسن هنداوي , دار تح : ب التسهٌل : أبو ح

 . ـه4112,  4كنوز أشبٌلٌا , الرٌاض , ط

التضمٌن فً العربٌة بحث فً البالغة والنحو : أحمد حسن حامد , الدار العربٌة للعلوم , دار   -51

 . ـه4111-م1444,  4األردن , ط-الشروق , عمان

رٌم : د. محمد ندٌم فاضل , مكتبة دار الزمان , المدٌنة المنورة , التضمٌن النحوي فً القرآن الك  -51

 هـ .4112-م1447,  4ط

د. تح : ( , ـه811علً الحسن بن عبد الغفار الفارسً )ت أبوالتعلٌقة على كتاب سٌبوٌه :   -52

 دت .,  4عوض بن محمد القوزي , جامعة الملك سعود , الرٌاض , ط

تح: محمد بن صالح ( , ـه129بن أحمد بن محمد الواحدي )تالحسن علً  أبوط : ٌالتفسٌر البس -53

د. عبد العزٌز سطام آل سعود و : , أشرف على طباعته وإخراجه  بن عبد هللا الفوزان وآخرٌن

أ.د. تركً بن سهو العتٌبً , المملكة العربٌة السعودٌة , وزارة التعلٌم العالً , جامعة األمام 

 , الرٌاض . الرسائل الجامعٌة محمد بن سعود اإلسالمٌة , سلسلة

هللا بن ٌوسف بن هشام األنصاري  محمد عبد وتخلٌص الفوائد : جمال الدٌن أبو تلخٌص الشواهد  -54

 . ـه4142-م4892,  4, تحقٌق وتعلٌق : د. عباس مصطفى الصالحً , دار الكتاب العربً , ط

لحسن بن خلف بن عبد هللا بن تلخٌص العبارات بلطٌف اإلشارات فً القراءات السبع : أبو علً ا  -55

( , تح : ُسبٌع حمزة حاكمً , دار القبلة للثقافة اإلسالمٌة , جدة , دار علوم ـه741بلمة )ت

 .ـه4148-م4899,  4القرآن , بٌروت , ط

مجموعة من المحققٌن تح : ( , ـه814)تمنصور محمد بن أحمد األزهري  أبو:  تهذٌب اللغة  -56

 . , دت 4, ط مصر-القاهرة ار , الدار المصرٌة للتألٌف والترجمة ,منهم األستاذ محمد علً النج
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التوجٌه النحوي للقراءات القرآنٌة فً كتب الحجة فً القراءات السبع حتى نهاٌة القرن الخامس   -57

,  4العراق , ط –( : د.عمار نعمة نغٌمش , دار نٌبور , الدٌوانٌة دراسة موازنةالهجري )

 م .1441

د.  تح : ( ,ـه118المسالك بشرح أُلفٌة ابن مالك : ابن أم قاسم المرادي )تتوضٌح المقاصد و  -58

 . ـه4111-م1444,  4عبد الرحمن علً سلٌمان , دار الفكر , القاهرة , ط

ٌوسف أحمد المطوع , تح : ,  هـ(271)ت علً عمر بن محمد الشلوبٌن أبوالتوطئة فً النحو :  -59

 . 4818دار التراث العربً , القاهرة , دط , 

د. حاتم صالح الضامن , تح : ( , ـه111عمرو الدانً )ت أبوالتٌسٌر فً القراءات السبع :   -61

 . ـه4118-م1449,  4اإلمارات , ط-مكتبة الصحابة , الشارقة

محمد صدوق  تح :,عمرو عثمان بن سعٌد الّدانً وجامع البٌان فً القراءات السبع المشهورة : أب  -61

 . م1447,  4لبنان , ط –مٌة , بٌروت الجزائري , دار الكتب العل

نُه من السنة و آي القرآن : أب  -62 ٌُّن لما تضمَّ عبد هللا محمد بن أحمد بن  والجامع ألحكام القرآن والمب

د. عبد هللا بن عبد الُمحسن التركً , مؤسسة الرسالة ,  تح : ( ,ـه214)ت أبً بكر القرطبً

 . ـه4111 –م 1442,  4لبنان , ط –بٌروت 

علً توفٌق الحمد , مؤسسة الرسالة , بٌروت , تح : ( , ـه814لجمل فً النحو : الزجاجً )تا  -63

 . ـه4141 –م 4891,  4األردن , ط –دار األمل , أربد 

جمهرة أشعار العرب فً الجاهلٌة واإلسالم : أبو زٌد محمد بن أبً الخطاب القُرشً , تح : علً   -64

 م .4894,  4طمحمد البجاوي , نهضة مصر , القاهرة , 

د. رمزي منٌر بعلبكً , تح : ( , ـه814بكر محمد بن الحسن بن درٌد )ت أبوجمهرة اللغة :   -65

 . م4891,  4لبنان , ط –دار العلم للمالٌٌن , بٌروت 

د. فخر الدٌن تح : ( , ـه118الجنى الدانً فً حروف المعانً : الحسن بن قاسم المرادي )ت  -66

د ندٌم فاضل ,, قباوه   . ـه4148 –م 4881,  4لبنان , ط  –دار الكتب العلمٌة , بٌروت  ومحمَّ

الجواهر الحسان فً تفسٌر القرآن : األمام عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف أبو زٌد الثعالبً  -67

هـ( , تح : الشٌخ علً محمد معوض والشٌخ عادل أحمد عبد الموجود , شارك 917المالكً )ت

الفتاح أبو سنة , دار إحٌاء التراث العربً , ومؤسسة التارٌخ  فً تحقٌقه األستاذ الدكتور : عبد

 هـ .4149-م4881,  4لبنان , ط-العربً , بٌروت
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ٌوسف  : حاشٌة الخضري على شرح ابن عقٌل على أُلفٌة ابن مالك , ضبط وتشكٌل وتصحٌح  -68

,  4ط لبنان ,-الشٌخ محمد البقاعً , إشراف مكتب البحوث والدراسات , دار الفكر , بٌروت

 . ـه4111-م1448

 لفٌة ابن مالك ومعه شرح الشواهد للعٌنًاعلى  هـ(844)ت ة الصبان على شرح األشمونًحاشٌ  -69

 . , دت 4طه عبد الرؤف سعد , المكتبة التوقٌفٌة , طتح : ,  هـ(4142)ت : الصبان هـ(977)ت

الشٌخ  تح : ,لنحوي عبد الغفار الفارسً اعلً الحسن بن  أبوالحجة فً علل القراءات السبع :   -71

د. أحمد عٌسى حسن  : عادل أحمد عبد الموجود , والشٌخ علً محمد معوض , شارك فً تحقٌقه

 . ـه4119-م1441,  4لبنان , ط-المعصراوي , دار الكتب العلمٌة , بٌروت

عبد العال سالم مكرم , دار الشروق تح : ,  هـ(814)ت الحجة فً القراءات السبع : ابن خالوٌه  -71

 ـ .ه4888-م4818,  8ٌروت , ط, ب

, تح : سعٌد األفغانً ,  هـ(148)ت حجة القراءات : أبو زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة  -72

 هـ .4149-م4881,  7لبنان , ط-مؤسسة الرسالة , بٌروت

الحجة للقراء السبعة أئمة األمصار بالعراق والحجاز والشام الذٌن ذكرهم أبو بكر بن مجاهد :   -73

بدر الدٌن قهوجً , وبشٌر جوٌجاتً , راجعه تح : ,  ً الحسن بن عبد الغفار الفارسًأبو عل

 دت .,  4, بٌروت , طللتراث عبد العزٌز رباح وأحمد ٌوسف الدقاق , دار المأمون  : ودققه

( , ـه714تمحمد عبد هللا بن محمد بن السٌد البطلٌوسً ) أبوالحلل فً شرح أبٌات الجمل :   -74

 . ـه4111-م1448,  4لبنان , ط-د. ٌحٌى مراد , دار الكتب العلمٌة , بٌروت: علٌه  قرأهُ وعلَّق

كتبة الرشد , الرٌاض , الحمل على الجوار فً القرآن الكرٌم : د. عبد الفتاح أحمد الحموز , م  -75

 هـ .4147-م4897,  4ط

م محمد , تحقٌق وشرح : عبد السال هـ(177)ت الحٌوان : أبو عثمان عمر بن بحر الجاحظ  -76

 , دت . 1هارون , شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البالً الحلبً وأوالده , مصر , ط

( , تح : عبد السالم ـه4488خزانة األدب ولب لباب لسان العرب : عبد القادر البغدادي )ت  -77

 , دت . 1محمد هارون , مكتبة الخانجً , القاهرة , مطبعة المدنً , ط

محمد علً النجار , دار الكتب تح : ,  هـ(881)ت جنً الفتح عثمان بن والخصائص : أب  -78

 . , دت 4طالمكتبة العلمٌة ,  ة , القاهرة ,المصرٌ

( ـه172الدر المصون فً علوم الكتاب المكنون : أحمد بن ٌوسف المعروف بالسمٌن الحلبً )ت  -79

 .أحمد محمد الخّراط , دار القلم , دمشق , دط , دت تح : ,
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 . م4888, 4ن صالح الفوزان , دار المسلم , طة ابن مالك : عبد هللا بدلٌل السالك إلى ألفٌ  -81

أنوار محمد الصالحً , وأحمد هاشم السامرائً , دار  : دٌوان أبً داود اإلٌادي , جمعه وحققه  -81

 . ـه4184-م1444,  4العصماء , دمشق , ط

ى التبٌان نبً بشرح أبً البقاء العكبري دٌوان أبً الطٌب المت  -82 فً شرح الدٌوان , ضبط الُمسمَّ

 هـ .4149-م4881,  4لبنان , ط-نصه وصححه : د. كمال طالب , دار الكتب العلمٌة , بٌروت

م لُه : مهدي محمد ناصر الدٌن , دار الكتب العلمٌة ,   -83 دٌوان األخطل , شرحه وصنف قوافٌه وقدَّ

 . ـه4141-م4881,  1لبنان , ط-بٌروت

قدٌوان األعشى الكبٌر مٌمون بن ق  -84 د. محمد حسٌن , مكتبة اآلداب بالجمامٌز  : ٌس : شرح وتعلٌِّ

 , دت . 4, المطبعة النموذجٌة , ط

دٌوان امرئ القٌس , ضبطه وصححه : األستاذ مصطفى عبد الشافً , دار الكتب العلمٌة ,   -85

 هـ .4117-م1441,  7لبنان , ط-بٌروت

,  1لبنان , ط-ق العربً , بٌروتدٌوان الطرماح : ُعِنً بتحقٌقه د. عزة حسن , دار الشر  -86

 . ـه4141-م4881

,  4د. ٌحٌى الجبوري , مؤسسة الرسالة , بٌروت , طتح : دٌوان العباس بن مرداس السلمً ,   -87

 . ـه4141 –م 4884

-صادر , بٌروت دٌوان عبٌد هللا بن قٌس الرقٌات , تحقٌق وشرح د. محمد ٌوسف نجم , دار  -88

 , دت . 4لبنان , ط

اتر , دار الكتب العلمٌة , بٌروتدٌوان النا  -89 لبنان , -بغة الذبٌانً , شرح وتقدٌم : عباس عبد السَّ

 هـ .4142-م4882,  8ط

د. محمد تح : ( , ـه781العباس أحمد بن عبد الرحمن اللخمً القرطبً )ت والرد على النحاة : أب  -91

 . ـه4888 –م 4818,  4, ط إبراهٌم البنا , دار االعتصام

سعنً الحنبلً رَّ فً تفسٌر الكتاب العزٌز : عز الدٌن عبد الرزاق بن رزق هللا الرموز الكنوز   -91

,  4د. عبد الملك بن عبد هللا بن دهٌش , مكتبة األسدي , مكة المكرمة , ط تح : ( ,ـه224)ت

 . ـه4118-م1449

(, ـه4114روح المعانً فً تفسٌر القرآن العظٌم والسبع المثانً : العالمة اآللوسً البغدادي )ت  -92

 ., دت 4دتح , دار إحٌاء التراث العربً , بٌروت , ط



 ثبت ادلصادر وادلراجع ...... ....................................................................

 

 
ٔ7ٓ 

الفرج جمال الدٌن عبد الرحمن بن علً بن محمد الجوزي  وزاد المسٌر فً علم التفسٌر : أب  -93

 . ـه4141 –م 4891,  8, المكتب اإلسالمً , بٌروت , ط, دت ( ـه781القرشً البغدادي )ت

-د. شوقً ضٌف , دار المعارف , القاهرةتح : ( , ـه811بن مجاهد )تاالسبعة فً القراءات :   -94

 . , دت 8مصر , ط

د. حسن هنداوي , دار القلم , دمشق , تح : ,  الفتح عثمان بن جّنً وسر صناعة اإلعراب : أب  -95

 . م4897,  4ط

هـ( , تح : 119سٌر أعالم النُّبالء : االمام شمس الدٌن محمد بن أحمد بن عثمان الذهبً )ت  -96

ن المحققٌن منهم محمد نعٌم العرقسوسً , ومأمون صاغرجً , مؤسسة الرسالة , مجموعة م

 هـ .4141-م4882,  44لبنان , ط-بٌروت

محمود األزناؤوط , دار تح : ( , ـه4498بن العماد )تاشذرات الذهب فً أخبار من ذهب :   -97

 هـ .4148-م4881,  4, ط لبنان-ٌروتبأبن كثٌر , 

بن مالك : قاضً القضاة بهاء الدٌن عبد هللا بن عقٌل العقٌلً , شرح ابن عقٌل على ألفٌة ا  -98

( , ومعه كتاب منحة الجلٌل بتحقٌق شرح ابن عقٌل , تألٌف : ـه128المصري , الهمذانً )ت

 هـ .4112-م1447مكتبة دار التراث , القاهرة ,  محمد محًٌ الدٌن عبد الحمٌد ,

د شرح ابن الناظم على ألفٌة ابن مالك : أبو ع  -99 ٌن محمَّ د ابن اإلمام جمال الدِّ ٌن محمَّ بد هللا بدر الدِّ

ود , دار الكتب العلمٌة , بٌروت تح : ( , ـه292بن مالك )ت د باسل عٌون السُّ  4لبنان , ط –محمَّ

 . ـه4114 –م 1444, 

, تح : حسن هنداوي  شرح األبٌات المشكلة اإلعراب المسمى إٌضاح الشعر : أبو علً الفارسً  -111

 . ـه4141-م4891,  4القلم , دمشق , دارة العلوم والثقافة , بٌروت , ط , دار

شرح األشمونً على ألفٌة ابن مالك الُمسمَّى )منهج السالك إلى ألفٌة ابن مالك( : األشمونً , تح   -111

 . ـه4817-م4877,  4لبنان , ط-: محمد محًٌ الدٌن عبد الحمٌد , دار الكتاب العربً , بٌروت

د. تح : ( , ـه211بن عبد هللا الطائً الجٌانً األندلسً )تٌن محمد : جمال الد شرح التسهٌل  -112

 . ـه4144 –م 4884,  4, ط هجردار د. محمد بدوي المختون , عبد الرحمن السٌد و

ى تمهٌ  -113 محب الدٌن محمد بن ٌوسف بن أحمد د القواعد بشرح تسهٌل الفوائد : شرح التسهٌل المسمَّ

علً محمد فاخر وآخرون , دار السالم , : ( , دراسة وتحقٌق ـه119تالمعروف بناظر الجٌش )

 . ـه4119-م1441,  4القاهرة , ط
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شرح التصرٌح على التوضٌح , أو التصرٌح بمضمون التوضٌح فً النحو : شرح الشٌخ خالد بن   -114

ً ( على أوضح المسالك إلى ألفٌة ابن مالك للعالمة جمال الدٌن أبـه847عبد هللا األزهري )ت

, تح : محمد باسل عٌون الّسود ,  هـ(124)ت محمد بن عبد هللا بن ٌوسف بن هشام األنصاري

 . ـه4114-م1444,  4لبنان , ط-دار الكتب العلمٌة , بٌروت

د. صاحب أبو تح : ( , ـه228بن عصفور األشبٌلً )تاشرح جمل الزجاجً )الشرح الكبٌر( :   -115

 م .4891,  4جناح , وزارة األوقاف , بغداد , ط

( , ـه114شرح دٌوان الحماسة ألبً تمام : أبو علً أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقً )ت  -116

علق علٌه وكتب حواشٌه : غرٌد الشٌخ , وضع فهارسه العامة : إبراهٌم شمس الدٌن , دار الكتب 

 . ـه4111-م1448,  4لبنان , ط-العلمٌة , بٌروت

لبنان , -ر الكتاب اللبنانً , ومكتبة المدرسة , بٌروتشرح دٌوان الفرزدق : إٌلٌا الحاوي , دا  -117

 م .4898,  8ط

, طبعة جدٌدة مصححة هـ( 292: رضً الدٌن االستراباذي )تشرح الرضً على الكافٌة   -118

ٌوسف حسن عمر , منشورات جامعة قان ٌونسن ,  :ومذٌلة بتعلٌقات مفٌدة , تصحٌح وتعلٌق 

 م .4882,  1بنغازي , ط

باذي النحوي ومعه استر: رضً الدٌن محمد بن الحسن االهـ( 212)تجب لحاشرح شافٌة ابن ا -119

محمد نور الحسن , ومحمد الزفزاف ,  تح : ( ,ـه4488شرح شواهده : عبد القادر البغدادي )ت

 . ـه4141-م4891,  4لبنان , ط-ومحمد محًٌ الدٌن عبد الحمٌد , دار الكتب العلمٌة , بٌروت

كالم العرب : أبو محمد جمال الدٌن بن ٌوسف بن أحمد بن عبد  شرح شذور الذهب فً معرفة  -111

هللا بن هشام األنصاري , المصري , ومعه كتاب منتهى األدب بتحقٌق شرح شذور الذهب : 

 م . 1441,  4محمد محًٌ الدٌن عبد الحمٌد , دار الطالئع , القاهرة , ط

, وقف على طبعه وعلَّق  السٌوطًشرح شواهد المغنً : جالل الدٌن عبد الرحمن بن أبً بكر   -111

 , دت . 4أحمد ظافر كوجان , لجنة التراث العربً , ط: حواشٌه 

م لُه ـه118شرح عٌون اإلعراب : اإلمام أبو الحسن بن فضال المجاشعً )ت  -112 د. : ( , حققه وقدَّ

 .  ـه4142-م4897,  4الزرقاء , ط-حنا جمٌل حداد , مكتبة المنار , األردن

, دتح , دار  ال الدٌن بن هشام األنصاريى وبل الصدى : أبو محمد عبد هللا جمشرح قطر الند  -113

 .  ـه4117-م1441,  1لبنان , ط-الكتب العلمٌة , بٌروت
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د. عبد  تح : عبد هللا محمد بن عبد هللا الطائً الجٌانً , والكافٌة الشافٌة : جمال الدٌن أبشرح  -114

 . ـه4141-م4891,  4طالمنعم أحمد هرٌدي , دار المأمون للتراث , 

بن ٌعٌش بن علً بن ٌعٌش االبقاء  و: موفق الدٌن أب هـ(789)ت المفصل للزمخشريشرح  -115

,  4لبنان , ط–د. أمٌل بدٌع ٌعقوب ,  دار الكتب العلمٌة , بٌروت تح : ( ,ـه218الموصلً )ت

 . ـه4111 –م 1444

( , ـه271األزدي الشلوبٌن )تعلً عمر بن محمد بن عمر  أبوشرح المقدمة الجزولٌة الكبٌر :  -116

 . ـه4148-م4888,  4مكتبة الرشد , الرٌاض , ط تركً بن سهو بن نزال العتٌبً ,تح : 

حازم سعٌد حٌدر , مكتبة تح : ( , ـه114العباس أحمد بن عمار المهدوي )ت أبوشرح الهداٌة :   -117

 . , دت 4الرشد , الرٌاض , ط

 م .1444,  4صادر , دار صادر , بٌروت , ط هـ( , تح : كارٌن98شعر مسكٌن الدارمً )ت -118

 عبد هللا بن محمد بن أبً نصر الكرمانً وراءات : رضً الدٌن شمس القراء أبشواذ الق -119

 , دت . 4لبنان , ط-, تح : د. شمران العجلً , مؤسسة البالغ , بٌروت هـ(787)ت

اد الجوهري  -121 , تح : أحمد عبد  هـ(888)ت الصحاح تاج اللغة وصحاح العربٌة : إسماعٌل بن حمَّ

ار , دار العلم للمالٌٌن , ط  م .4884,  1الغفور عطَّ

,  4محمد , دار األندلس , طضرائر الشعر : ابن عصفور اإلشبٌلً , تح : السٌد إبراهٌم  -121

 .م4894

محمد : الضرائر وما ٌسوغ للشاعر دون الناثر : السٌد محمود شكري اآللوسً البغدادي , شرحه  -122

 م .4811,  4بغدادي , المكتبة العربٌة , بغداد , المكتبة السلفٌة , مصر , طال ثريبهجت األ

 . 1442,  4ضوابط الفكر النحوي : محمد عبد الفتاح الخطٌب , دار البصائر , القاهرة , ط -123

محمود محمد تح : ( , ـه114طبقات الشافعٌة الكبرى : تاج الدٌن علً بن عبد الكافً السبكً )ت -124

 ., دت  4, ط, بٌروت لفتاح محمد الحلو , دار إحٌاء الكتب العربٌة عبد ا, والطناحً 

ظاهرة قٌاس الحمل فً اللغة العربٌة بٌن علماء اللغة القدامى والمحدثٌن : د. عبد الفتاح حسن  -125

 . ـه4148-4889,  4علً البجة , دار الفكر , عمان األردن , ط

لقرآن الكرٌم : د. فهمً حسن النمر , دار ظاهرة المجاورة فً الدراسات النحوٌة ومواقعها فً ا -126

 م .4897,  4الثقافة , القاهرة , ط

,  4الظواهر اللغوٌة  فً التراث النحوي : د. علً أبو المكارم , دار غرٌب , القاهرة , ط  -127

 م .1441
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محمد السعٌد بن بسٌونً زغلول , تح : ( , ـه119لحافظ الذهبً )تاالعبر فً خبر من غبر :  -128

 . ـه4147-م4897,  4ط لبنان ,-العلمٌة , بٌروتدار الكتب 

( , تح : أنور ـه111بن محمد الجرجانً الشافعً )تالعوامل المئة : عبد القاهر بن عبد الرحمن  -129

 . ـه4184 –م 1448,  4لبنان , ط –بن أبً بكر الشٌخً الداغستانً , دار المنهاج , بٌروت 

, شرح وتحقٌق : عباس عبد الساتر ,  هـ(811)ت عٌار الشعر : محمد أحمد بن طباطبا العلوي -131

 .  ـه4112-م1447,  1لبنان , ط-نعٌم زرزور , دار الكتب العلمٌة , بٌروت: مراجعة 

مهدي المخزومً و تح : ( , ـه417عبد الرحمن الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي )ت أبوالعٌن :  -131

 . ـه4898,  4ط بغداد , ,, دار الرشٌد  إبراهٌم السامرائً

اء : شمس الدٌن ابن الجزري )ت  غاٌة -132 ٌة , ( , دار الكتب العلمـه988النهاٌة فً طبقات القرَّ

 . ـه4111-م1442,  4لبنان , ط-بٌروت

( , تح : ـه4449غٌث النفع فً القراءات السبع : الشٌخ علً النوري بن محمد السفاقسً )ت -133

-م1441,  4لبنان , ط-بٌروت أحمد محمود عبد السمٌع الشافعً الحفٌان , دار الكتب العلمٌة ,

 . ـه4117

( , ـه218الفرٌد فً إعراب القرآن المجٌد )إعراب , معاٍن , قراءات( : المنتجب الهمذانً )ت -134

د نظام الدٌن الفتٌح , مكتبة دار الزمان , المدٌنة , ط: حقق نصوصه وخرجه وعلَّق علٌه   4محمَّ

 . ـه4111 –م 1442, 

ّسان عباس , دار صادر , بٌروت إح تح : ( ,ـه121الكتبً )ت فوات الوفٌات : محمد بن شاكر  -135

 . م4818,  4ط, 

 , دت . 4فً أصول اللغة والنحو : د. فؤاد حنا ترزي , دار الكتب , بٌروت , ط -136

 4دار الفكر , دمشق , ط القاعدة النحوٌة تحلٌل و نقد : د. محمود حسن الجاسم , -137

 . ـه4119م_1441,

( , تح : مكتب تحقٌق ـه941ٌن محمد بن ٌعقوب الفٌروزآبادي )تالقاموس المحٌط : مجد الد -138

م 1447,  1التراث فً مؤسسة الرسالة بإشراف : محمد نعٌم العرقسوسً , مؤسسة الرسالة , ط

 . ـه4112 –

قواعد الترجٌح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور فً تفسٌره التحرٌر والتنوٌر دراسة تأصٌلٌة  -139

هللا النعٌم , تقدٌم : أ.د. فهد بن عبد الرحمن الرومً , دار التدمرٌة ,  تطبٌقٌة : عبٌر بنت عبد

 . ـه4182-م1447,  4الرٌاض , ط
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َم  -141 قواعد الترجٌح عند المفسرٌن دراسة نظرٌة تطبٌقٌة : د. حسٌن بن علً بن حسٌن الحربً , قدَّ

 . ـه4141-م4882,  4لُه : فضٌلة الشٌخ مناع بن خلٌل القطان , دار القاسم , ط

( ـه294)ت البغدادي ٌاز بن عبد هللاإقواعد المطارحة فً النحو : جمال الدٌن الحسٌن بن بدر بن  -141

د. ٌس أبو الهٌجاء , ود. شرٌف عبد الكرٌم النجار , ود. علً توفٌق الحمد , دار األمل , تح : , 

 . ـه4181-م1444األردن , طبعة جدٌدة مزٌدة ومنقحة , -أربد

( , تح : د. عزة حسن , وزارة الثقافة ـه147ن سعٌد بن مسعدة األخفش )تبو الحسالقوافً : أ -142

 .ـه4884-م4814والسٌاحة واإلرشاد القومً , مطبوعات مدٌرٌة إحٌاء التراث القدٌم , دمشق , 

 , دت . 4القٌاس فً اللغة العربٌة : محمد الخضر حسنٌن , المطبعة السلفٌة ومكتبتها , ط -143

( , تح : د. محمد أحمد الدالً , مؤسسة ـه197تد بن ٌزٌد المبرد )الكامل : أبو العباس محم -144

 . ـه4149-م4881,  8الرسالة , ط

( , تح : عبد الّسالم محمد هارون , مكتبة ـه494الكتاب : أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر )ت -145

 .   ـه4149 –م 4899,  8الخانجً , القاهرة , ط

مد بن علً التهانوي , تقدٌم وإشراف ومراجعة : د. كشَّاف اصطالحات الفنون والعلوم : مح -146

د. عبد هللا الخالدي , : رفٌق العجم , تح : د. علً دحروج , نقل النص الفارسً إلى العربٌة 

 م .4882,  4لبنان , ط –د. جورج زٌناتً , مكتبة لبنان ناشرون , بٌروت  : الترجمة األجنبٌة

,  تأوٌل : جار هللا الزمخشرياألقاوٌل فً وجوه الالكشاف عن حقائق غوامض التنزٌل و عٌون  -147

د. فتحً  : شارك فً تحقٌقه, تح : الشٌخ عادل أحمد عبد الموجود و الشٌخ علً محمد معوض 

 .  ـه4149-م4889,  4عبد الرحمن أحمد حجازي , مكتبة العبٌكان , الرٌاض , ط

ً بن أبً طالب القٌسً الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها : أبو محمد مك -148

-م4891,  8د. محًٌ الدٌن رمضان , مؤسسة الرسالة , بٌروت , ط : ( , تحـه181)ت

 . ـه4141

( ـه111الكشف والبٌان المعروف بتفسٌر الثعلبً : أبو إسحاق أحمد المعروف باإلمام الثعلبً )ت -149

دار إحٌاء التراث األستاذ نظٌر الساعدي ,  : , تح : أبو محمد بن عاشور , مراجعة وتدقٌق

 . ـه4111 –م 1441,  4لبنان , ط –العربً , بٌروت 

الكلٌات معجم فً المصطلحات والفروق اللغوٌة : أبو البقاء أٌوب بن موسى الحسٌنً الكفوي  -151

,  1ومحمد المصري , مؤسسة الرسالة , بٌروت , ط,  ( , تح : عدنان دروٌشـه4481)ت

 . ـه4148-م4889
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, تح : د. عبد اإلله بد هللا بن الحسٌن العكبريء واإلعراب : أبو البقاء عاللباب فً علل البنا -151

 –م 4887,  4لبنان , دار الفكر , دمشق سورٌا , ط –النبهان , دار الفكر المعاصر , بٌروت 

 . ـه4142

اللباب فً علوم الكتاب : أبو حفص ُعمر بن علً بن عادل الدمشقً الحنبلً )ت بعد سنة  -152

عادل أحمد عبد الموجود و الشٌخ علً محمد معوض , دار الكتب العلمٌة , ( , تح : ـه994

 . ـه4148 –م 4889,  4لبنان , ط  –بٌروت 

( , ـه144لسان العرب : أبو محمد جمال الدٌن محمد بن مكوم ابن منظور األفرٌقً المصري )ت -153

 , دت . 4دتح , دار صادر , بٌروت , ط

ان , دار الثقافة , المغرب , دط , اللغة العربٌة معناها ومبناها : تمَّ  -154  م .4881ام حسَّ

: أبو البركات عبد  )ُطبَِع مع : اإلغراب فً جدل اإلعراب( لمع األدلة فً أصول النحو العربً -155

, دمشق , الرحمن كمال الدٌن بن محمد األنباري , تح : سعٌد األفغانً , مطبعة الجامعة السورٌة 

 . ـه4811-م4871,  4ط

( , تح ـه894أبو بكر أحمد بن الحسٌن بن مهران األصبهانً )ت : القراءات العشر وط فًالمبس -156

 , دت . 4: سبٌع حمزة حاكمً , مطبوعات مجمع اللغة العربٌة , دمشق , ط

( , تح : عبد السالم محمد هارون ـه184مجالس ثعلب : أبو العباس أحمد بن ٌحٌى بن ثعلب )ت -157

 , دت . 1, دار المعارف , مصر , ط

, طبعة جدٌدة  هـ(719)ت جمع البٌان فً تفسٌر القرآن : أبو علً الفضل بن الحسن الطبرسًم -158

 . ـه4111 –م 1442,  4ُمنقَّحة , دار المرتضى , بٌروت , ط

( , تح : زهٌر عبد المحسن سلطان , مؤسسة ـه887مجمل اللغة : أبو الحسٌن أحمد بن فارس )ت -159

 م .4892,  1الرسالة , بٌروت , ط

أشعار العرب وهو مشتمل على دٌوان رؤبة بن العجاج , وعلى أبٌات مفردات منسوبة  مجموع -161

 , دت . 4الكوٌت , ط-إلٌه , ُعنً بتصحٌحِه وترتٌبه : ولٌم بن الورد , دار ابن قتٌبة , النقرة

, تح : علً  : أبو الفتح عثمان بن جّنًالمحتسب فً تبٌٌن وجوه شواذ القراءات واإلٌضاح عنها  -161

 .  ـه4147 –م 4881, 4, طي ناصف وآخران , لجنة إحٌاء التراث اإلسالمً , القاهرة النجد

,  هـ(714)ت محمد عبد الحق بن عطٌة األندلسً أبوالمحرر الوجٌز فً تفسٌر الكتاب العزٌز :  -162

,  1قطر , ط –الرحالة الفاروق وآخرون , وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمٌة , الدوحة تح : 

 ـ .ه4119 –م 1441
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مجموعة من تح : ( , ـه179المحكم والمحٌط األعظم فً اللغة : علً بن إسماعٌل بن سٌده )ت -163

اج معهد المخطوطات العربٌة , ,  ود. محمد علً النجار,  المحققٌن منهم د. عبد الستار أحمد فرَّ

 . ـه4111-م1448,  1, ط المنظمة العربٌة للتربٌة والثقافة والعلوم , القاهرة

لبنان , -المحٌط قاموس مطول للغة العربٌة : المعلم بطرس البستانً , مكتبة لبنان , بٌروتمحٌط  -164

 م .4891طبعة جدٌدة , 

مخالفة المفسرٌَن أصول الصناعة النحوٌة حتَّى أواخر القرن السادس للهجرة : د. عبد الكاظم جبر  -165

 م .1442,  4عبود , الشركة العربٌة المتحدة , القاهرة , ط

,  4من كتاب البدٌع : ابن خالوٌه , دتح , مكتبة المتنبً , القاهرة , ط اءاتفً شواذ القرمختصر  -166

 دت .

مختصر قواعد الترجٌح عند المفسرٌن : استله من مؤلفه : د. حسٌن بن علً الحربً , دار ابن  -167

 . ـه4118,  4الجوزي , ط

مٌر محمد أمٌن الورد , المكتبة المدارس النحوٌة بٌن التصور والتصدٌق والسؤال الكبٌر : عبد األ -168

 م .4881,  4العصرٌة , بغداد , ط

( , ـه144البركات عبد هللا بن أحمد بن محمود النَّسفً )ت ومدارك التنزٌل وحقائق التأوٌل : أب -169

محمد محًٌ الدٌن دٌب مستو , دار : راجعه و قدم له , ٌوسف علً بدٌوي : حققه وخرج أحادٌثه 

 ـ .ه4148 –م 4889,  4ط الكلم الطٌب , بٌروت ,

مدرسة الكوفة ومنهجها فً دراسة اللغة والنحو : د. مهدي المخزومً , مكتبة ومطبعة مصطفى  -171

 . ـه4811-م4879,  1البابً الحلبً وأوالده , ط

د عبد هللا بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن الخشَّاب )ت -171 ( , تح : علً ـه721المرتجل : أبو محمَّ

 . ـه4881 –م 4811ط , حٌدر , دن , دمشق , د

د. حسن هنداوي , دار القلم , دمشق و دار المنارة , تح : ,  علً الفارسً والمسائل الحلبٌات : أب -172

 . ـه4141 –م 4891,  4بٌروت , ط

, تح : د. عبد الفتاح سلٌم , مكتبة اآلداب , القاهرة ,  لنحو : أبو البقاء العكبريمسائل خالفٌة فً ا -173

 . ـه4119-م1441,  8ط

, تح : صالح الدٌن عبد هللا السٌكاوي  فارسًوفة بالبغدادٌات : أبو علً الالمسائل المشكلة المعر -174

 , مطبعة العانً , بغداد , دط , دت .
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دمشق , المساعد على تسهٌل الفوائد : بهاء الدٌن بن عقٌل , تح : محمد كامل بركات , دار الفكر  -175

 . دت, 4, ط

( , تح : د. حاتم صالح ـه181مد مكً بن أبً طالب القٌسً )تمشكل إعراب القرآن : أبو مح   -176

 . ـه4147 –م 4891,  1الضامن , مؤسسة الرسالة , بٌروت , ط

المصباح المنٌر فً غرٌب الشرح الكبٌر للرافعً : أحمد بن محمد بن علً الُمقري الفٌومً  -177

 .م 4811 , 1, ط, مصر د. عبد العظٌم الشناوي , دار المعارف  تح : ( ,ـه114)ت

م : د. ٌاسٌن أبو 4891مظاهر التجدٌد النحوي لدى مجمع اللغة العربٌة فً القاهرة حتى عام    -178

,  4األردن , ط-, عماناألردن , جدارا للكتاب العالمً  -الهٌجاء , عالم الكتاب الحدٌث , إربد

 .  هـ4118-م1449

( , تح : د. عبد الفتاح ـه891معانً الحروف : أبو الحسن علً بن عٌسى الرمانً النحوي )ت -179

 . ـه4144 –م 4894,  1إسماعٌل شبلً , دار الشروق , جده , ط

( , تح : د. عٌد مصطفى ـه814معانً القراءات : أبو منصور األزهري محمود بن أحمد )ت -181

 .  دت,  4, ط, مصر دروٌش , ود. عوض بن محمد القوزي , دار المعارف 

( , تح : د. هدى محمود ـه147مسعدة األخفش األوسط )تن بمعانً القرآن : أبو الحسن سعٌد  -181

 ـ .ه4144-م4884,  4قراعة , مكتبة الخانجً , القاهرة , ط

,  8( , دتح , عالم الكتب , بٌروت , طـه141معانً القرآن : أبو زكرٌا ٌحٌى بن زٌاد الفراء )ت -182

 . ـه4148-م4898

د. عٌسى شحاته عٌسى , دار قباء : ة صنع( , ـه498معانً القرآن : علً بن حمزة الكسائً )ت  -183

 م .4889, القاهرة , دط , 

( , تح : محمد علً الصابونً , جامعة أم ـه889معانً القرآن الكرٌم : أبو جعفر النحاس )ت -184

 . ـه4149–م4899,  4المً , مكة المكرمة , طالقرى , مركز إحٌاء التراث اإلس

: د.عبد الجلٌل عبدهُ شلبً , عالم الكتب ,  ( , تحـه844معانً القرآن وإعرابه : الزجاج )ت -185

 . ـه4149 –م 4899,  4بٌروت , ط

,  1معانً النحو : د. فاضل صالح السامرائً , شركة العاتك لصناعة الكتاب , القاهرة , ط -186

 . ـه4118-م1448

حه المستشرق الكبٌر112المعانً الكبٌر فً أبٌات المعانً : ابن قتٌبة الّدٌنوري )ت -187 :  هـ( , صحَّ

 هـ .4811-م4878,  4لبنان , ط-سالم الكرنكوي , دار النهضة الحدٌثة , بٌروت
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هـ( , تح : محمد 942معجم التعرٌفات : العالمة علً بن محمد السٌد الشرٌف الجرجانً )ت -188

 , دت . 4صدٌق المنشاوي , دار الفضٌلة , القاهرة , ط

ة والالتٌنٌة : د. جمٌل صلٌبا , دار الكتاب المعجم الفلسفً باأللفاظ العربٌة والفرنسٌة واإلنكلٌزٌ -189

 م .4891,  4طلبنان , -مكتبة المدرسة , بٌروت لبنان ,-اللبنانً , بٌروت

,  بٌروت معجم المؤلفٌن تراجم مصنِّفً الكتب العربٌة : عمر رضا كحالة , مؤسسة الرسالة , -191

 . هـ4141-م4888,  4ط

سمٌر نجٌب اللبدي , مؤسسة الرسالة , بٌروت معجم المصطلحات النحوٌة والصرفٌة : د. محمد  -191

 . ـه4147-م4897,  4األردن , ط-, دار الفرقان , عمان

معجم مصطلحات النحو والصرف والعروض والقافٌة باللغتٌن العربٌة واإلنجلٌزٌة : د. محمد  -192

  , دت . 4إبراهٌم عبادة , دار المعارف , القاهرة , ط

فً األلفاظ : بكر بن عبد هللا أبو زٌد , دار العاصمة , الرٌاض  معجم المناهً اللفظٌة وٌلٌه فوائد -193

 . ـه4141-م4882,  8, ط

, تح : عبد اللطٌف الخطٌب , التراث  بن هشام األنصاريامغنً اللبٌب عن كتب األعارٌب :  -194

 . ـه4118 –م 1441,  4العربً , الكوٌت , ط

مة ض -195 ٌاء الدٌن عمر المشتهر بخطٌب الري مفاتٌح الغٌب : محمد الرازي فخر الدٌن بن العالَّ

 ـ .ه4144-م4894,  4, دار الفكر , ط, دتح ( ـه241)ت

د بن علً السكاكً )ت -196 ( , ضبطه وكتب ـه212مفتاح العلوم : أبو ٌعقوب ٌوسف بن أبً بكر محمَّ

–م 4891,  1لبنان , ط–نعٌم زرزور , دار الكتب العلمٌة , بٌروت: هوامشه وعلق علٌه 

 . ـه4141

فردات فً غرٌب القرآن : أبو القاسم الحسٌن بن محمد المعروف بالراغب األصفهانً الم -197

 , دت . 4لبنان , ط-( , تح : محمد سٌد كٌالنً , دار المعرفة , بٌروتـه741)ت

( , ـه184المقاصد الشافٌة فً شرح الخالصة الكافٌة : أبو إسحاق إبراهٌم بن موسى الشاطبً )ت -198

 . ـه4119-م1441,  4بنا وآخرٌن , جامعة أم القرى , مكة المكرمة , طإبراهٌم التح : د. محمد 

المقاصد النحوٌة فً شرح شواهد شروح األلفٌة المشهور بـ)شرح الشواهد الكبرى( : بدر الدٌن  -199

, تح : د. علً محمد فاخر , ود. أحمد محمد توفٌق السودانً ,  ود بن أحمد بن موسى العٌنًمحم

 . ـه4184-م1444,  4اخر , دار السالم , القاهرة , طود. عبد العزٌز محمد ف
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هارون , دار الفكر محمد , تح : عبد السالم  ٌن أحمد ابن فارس بن زكرٌامقاٌٌس اللغة : أبو الحس -211

 . ـه4888 –م 4818,  4, ط, بٌروت 

, تح : كاظم بحر المرجان ,  هـ(114)ت المقتصد فً شرح اإلٌضاح : عبد القاهر الجرجانً -211

والتوزٌع , بغداد ,  ات وزارة الثقافة واإلعالم , الجمهورٌة العراقٌة , دار الرشٌد للنشرمنشور

 م .4891,  4ط

 ٌمة , وزارة األوقاف ,ض, تح : محمد عبد الخالق ع مبَّردالمقتضب : أبو العباس أحمد بن ٌزٌد ال -212

 .  ـه4147 –م 4881,  1طلجنة إحٌاء التراث , القاهرة , 

 بن عصفور الحضرمً اإلشبٌلًالمقرب : أبو الحسن علً بن مؤمن بن علً  المقرب ومعه مثل -213

ض , دار الكتب العلمٌة , بٌروت و, , تح : عادل أحمد عبد الموجود  لبنان ,  –علً محمد معوَّ

 . ـه4149 –م 4889,  4ط

 م .4819,  2من أسرار اللغة : د. إبراهٌم أنٌس , مكتبة األنجلو المصرٌة , القاهرة , ط -214

الشٌخ عادل أحمد عبد تح : ,  لرحمن بن عبد هللا السهٌلًالقاسم عبد اأبو تائج الفكر فً النحو : ن -215

 –م 4881,  8لبنان , ط  –الموجود والشٌخ علً محمد معوض , دار الكتب العلمٌة , بٌروت 

 . ـه4141

حسن , دار  النحو الوافً )مع ربطه باألسالٌب الرفٌعة , والحٌاة اللغوٌة المتجددة( : عباس  -216

 , دت . 8المعارف , مصر , ط

النحو والداللة مدخل لدراسة المعنى النحوي الداللً : د. محمد حماسة عبد اللطٌف , دار الشروق  -217

 . ـه4114-م1444,  4ط, القاهرة , 

النشر فً القراءات العشر : الحافظ أبو الخٌر محمد بن محمد الدمشقً الشهٌر بابن الجزري  -218

األستاذ علً محمد الصباغ , دار : على تصحٌحه ومراجعته للمرة األخٌرة  ( , أشرفـه988)ت

 , دت . 4لبنان , ط-الكتب العلمٌة , بٌروت

 4, ط ردناأل-, عماند. حسن خمٌس الملخ , الشروق نظرٌة األصل والفرع فً النحو العربً :  -219

 ,1444 . 

,  4, ط. مصطفى بن حمزة كٌبٌة( : دنظرٌة العامل فً النحو العربً )دراسة تأصٌلٌة وتر -211

 .  ـه4117-م1441

نظرٌة العامل فً النحو العربً عرضاً ونقداً : ولٌد عاطف األنصاري , دار الكتاب الثقافً ,  -211

 . ـه4187 –م 1441,  1األردن , ط –أربد 
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( , ـه997برهان أبً الحسن إبراهٌم بن عمر البقاعً )ت :م الدرر فً تناسب اآلٌات والسور نظ -212

 . ـه4141–م4891,  4اب اإلسالمً , القاهرة , طدار الكت

ان عباس , دار صادر , تح : نفح الطٌب من غصن األندلس الرطٌب : المقري التلمسانً ,  -213 إحسَّ

 . ـه4899-م4829 بٌروت ,

هـ( , تح : إِبراهٌم 914نهاٌة األرب فً معرفة أنساب العرب : أبو العباس القلقشندي )ت -214

 هـ .4144-م4894,  1لبنان , ط-لبنانً , بٌروتاالبٌاري , دار الكتاب ال

( , تح : محمود محمد الطناحً وطاهر ـه242: ابن األثٌر )ت واألثر النهاٌة فً غرٌب الحدٌث -215

 , دت. 4لبنان , ط –أحمد الزاوي , دار إحٌاء التراث العربً , بٌروت

دي , دار إحٌاء التراث هدٌة العارفٌن أسماء المؤلفٌن وآثار المصنفٌن : إسماعٌل باشا البغدا -216

 , دت . 4لبنان , ط-العربً , بٌروت

, تح :  الرحمن بن أبً بكر السٌوطًهمع الهوامع فً شرح جمع الجوامع : جالل الدٌن بن عبد  -217

 . ـه4149-م4889,  4لبنان , ط-بٌروت, أحمد شمس الدٌن , دار الكتب العلمٌة 

فدي )ت -218 تركً مصطفى , , و أووطرنأحمد األتح : ,  (ـه121الوافً بالوفٌات : صالح الدٌن الصَّ

 . ـه4114-م1444 , 4لبنان , ط-دار إحٌاء التراث العربً , بٌروت

الوساطة بٌن المتنبً وخصومه : القاضً علً بن عبد العزٌز الجرجانً , تح : محمد أبو الفضل  -219

 . ـه4111-م1442,  4لبنان , ط-إبراهٌم , وعلً محمد البجاوي , المكتبة العصرٌة , بٌروت

 شانيًا : انرسائم واألطاريح :
هـ( , 888التذكرة فً القراءات الثمان لألمام أبً الحسن طاهر بن عبد المنعم بن غلبون )ت  -1

)رسالة ماجستٌر( : دراسة وتحقٌق : أٌمن رشدي سوٌد , جامعة أم القرى , المملكة العربٌة 

 هـ .4144-م4884السعودٌة , 

ٌَّان النحو  -2 ( , محمد ً البحر المحٌط , )أطروحة دكتوراهٌة لجار هللا الزمخشري فتعقبات أبً ح

اد ساعد القرشً , جامعة أم القرى ,   هـ .4147-4141حمَّ

ٌَّان للزمخشري فً تفسٌره الكشاف )دراسة نحوٌة وصرفٌة فً النصف األول من   -3 تعقبات أبً ح

-م1441أم درمان اإلسالمٌة ,  خضرة محمد أحمد الخبٌر , جامعة :القرآن( , )رسالة ماجستٌر( 

 ـ .ه4119

جدل النص والقاعدة قراءة فً نظرٌة النحو العربً بٌن النموذج واالستعمال , )أطروحة دكتوراه(   -4

وي , جامعة باتنة ,   ه .4184-م1448: األمٌن مالَّ
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 . م1448علً مسلم السعود , جامعة آل البٌت , 
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 م . 1447العوض , جامعة السودان للعلوم والتكنولوجٌا , 

ما ال ٌجوز اجتماعه فً النحو العربً لالتفاق فً المعنى , أو للتضاد , أو للتعوٌض , )ماجستٌر(   -8

 . ـه4117-م1441: مكٌن بن حوفان بن مكٌن القرنً , جامعة أُم القرى , 

نحو العربً )دكتوراه( : لطٌفة إبراهٌم النجار , الجامعة األردنٌة , كلٌة منزلة المعنى فً نظرٌة ال  -9

 م .4887الدراسات العلٌا , 

 شانصًا : انثحىز ادلنشىرج :

حمدي الجبالً , مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم  أثر التوهم فً بناء القاعدة عند الفراء :  -1

 . م1447,  1, العدد  48اإلنسانٌة( , مج

اُ٘ؾٞ ٝفِزٚ ثأفٍٞ اُلوٚ : د. ٓقطل٠ عٔبٍ اُذ٣ٖ , ٓغِخ ًب٤ُخ اُلوٚ ثبُغبٓؼخ أفٍٞ  -2

 ّ .959ٔ,  ٔأُغز٘قش٣خ , ثجـذاد , اُؼذد 

إضافة الشًء إلى نفسه بٌن التقعٌد واالستعمال : م.د. أحمد جعفر داود , وم.م. ماجد كامل حسٌن   -3

 , دت . 11, مجلة جامعة واسط للعلوم اإلنسانٌة , العدد 

التنازع أو اإلعمال فً النحو العربً قراءة معاصرة : د. شوقً المعري , مجلة التراث العربً ,   -4

 . 18ه , السنة 4111محرم -م1448, آذار  98العدد 

ظاهرة الحمل على الجوار المنفصل فً النحو : د. قاسم محمد صالح , المجلة األردنٌة فً اللغة   -5

 م .1441نٌسان -ه4119, ربٌع األول  1دد , الع 8العربٌة وآدابها , المجلد 
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 .م1442عة محمد خٌضر بسكرة , مارس مجلة العلوم اإلنسانٌة , جام

ً م. آالء عبد نعٌم , العوامل : ُماّل ُمحسن بن محمد طاهر القزوٌنً , تح : د. فلٌح خضٌر شن  -7

 مجلة كلٌة التربٌة , جامعة واسط , العدد التاسع .
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Summary : 

      This study  aimed to determine  the  rules of grammatical  

gaudiness  in one of  a valuable  explanation books  for holly  

Quran ,  this book closer to be grammatical book rather  than  

explanation , at which a lot of different grammatical  affairs  

for  verses of the Qur'an. 

       Because it determine grammarian opinions  ,  and truthful 

directed,  without  ampleness , this study defined the gaudiness  

rules in many different grammatical  books . 

      This study gathered the grammatical rules which present in 

Abu- hayyan  book and distributed it in three chapter , the first 

chapter dealing with grammars that belong to grammatical 

factor  , whereas  the second chapter include grammars that 

belong to grammatical  comparison , structural of Arabic 

grammars put in the third chapter. 

        The researcher found that Abu- hayyan was depended on  

these gaudiness  in all him grammatical  considering ,  him 

explanation  and him grammatical opinions , he was rely on 

these gaudiness  in grammatical  comparison and refused the  

comparison with all Arabian speech , but he saw that all these 

depend on the learn from Arabs without comparison with 

similar . 

      The gaudiness  rules act as  grammarians philosophe and 

grammarians  clear method in Arabic grammars , in this way 

abu-hayyan was  treaded , without  any individual tendency  he 



B  

 

was built his opinions which was not empty  dialectic argument  

just , but with logical  evidence   . 

       The gaudiness  rules act as  branch from Arabic syntax , it 

is greater and  larger  than grammar rules  or sections rules , it 

is more inclusion from origin and branch theory yet , where 

this theory depended it . 

        The gaudiness  rules is completely and connectedly rules , 

lacking any ambivalent , it is general not to special  Arabic 

syntax section , but any one enclose more than one grammatical 

section , therefore this is not accumulated in one and  special 

book , undergo to grammarian need to confirmation or 

disproof some argument . 

It is presented from long time ago , but  late interested it , as 

same as all grammarian Abu- hayyan depended on it and he 

was named it ( al quaeed alkuleh )  . 
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