بسم هللا الرحمن الرحيم

المقدمة:
تعتبر دراسة المنظومات النحوٌة نمطا جدٌدا وطرٌقة اعتمدت فً بعض الزواٌا الجزائرٌة
والمحاضر الشنقٌطٌة ٬فهً شكل من أشكال التٌسٌر النحوي فً القرن التاسع الهجري وما بعده ٬ولقد
اهتم عموم العلماء المشارقة والمغاربة فً تلك الفترة بألفٌة ابن مالك واآلجرومٌة دراسة وشرحا
ونظما ٬فألفت فً ذلك شروح عدٌدة وخالصات لنحو العلماء وتسهٌله لذوي االختصاص وطالب
العلم .ومما ٌالحظ فً هذه المرحلة من مراحل تطور الدرس النحوي انتشار مقدمة ابن آجروم التً
ظلت نقطة انطالق لتعلم النحو بالنسبة للصغار بمنطقة أدرار بالجزائر فوضع علٌها المشارقة
والمغاربة عموما والشناقطة خصوصا شروحا عدٌدة أوصلها بعضهم إلى أربعة عشر شرحا ونظمت
عدة مرات لتعلم أصولها.
وممن نظم هذه المقدمة محمد بن أب المتوفى عام 6611هــ الذي كانت له أربع منظومات
فً هذا الصدد تسهٌال لطالب العلم .وقد قام ابن أب بنظم األجرومٌة ,ونال اهتمام كثٌر من الدارسٌن
و الشراح منهم سٌدي عٌسى بن أحمد الجعفري الوالتً  ,ومحمد عال بن السعٌد ومحمد مولود بن
أحمد وغٌرهم.
ولم ٌتوقف شرح هذا النظم على ٌد هذه الثلة من العلماء الذٌن لم أعثر على هذه الشروح لهم
شخصٌا بل كان من حظً العثور على شروح عدٌدة لنظم اآلجرومٌة البن أب المزمري وهذا ما
استفزنً فً البحث فً هذه الشروح .ما السر فً إختٌارها دون سواها؟ فرأٌت أن ٌكون نموذجا
مشرقٌا تحت عنوان "فتح رب البرٌة فً شرح نظم اآلجرومٌة" البن عمر الحازمً ٬والثانً مغربٌا
بعنوان "كتاب الدر المنظوم فً شرح مقدمة ابن آجروم للشٌخ الطاهر اإلدرٌسً ٬والثالث جزائرٌا
بعنوان "الثمرات الحلٌة فً شرح نظم اآلجرومٌة" لمحمد رفٌق الونشرٌسً هذه المصادر الثالثة
التً أعتمدتها فً المذكرة.
فكان اختٌاري لهذا الموضوع الذي وسمت به المذكرة :
 "اآلراء النحوٌة فً شرح اآلجرومٌة فً نظم ابن أب المزمري" المتوفى 6611هـ. ومن أسباب اختٌاري لهذا الموضوع: تعدد الشروح لهذا النظم جزائرٌة وغٌر جزائرٌة. الوقوف على اآلراء النحوٌة فً النظم والمصادر الشارحة له متفقة ومتباٌنة ومتعارضة. شغوفً بالبحث فً التراث النحوي عموما ومعرفة علماء جزائرٌٌن فً هذا العلم.أ

 أردت إبراز قٌمة نظم المتون النحوٌة وشروحها واختالفاتها وتفاوت مادتها وسهولة تناولها لدىالناشئة فً فترة ما.
 كما أنً أمٌل إلى الدراسة النحوٌة منذ الصغر منذ كنت فً التعلٌم االبتدائً. أرى أن هذا البحث هو بٌان قٌمة اإلنتاج النحوي الجزائري. بٌان إسهامات الجزائرٌٌن فً الدراسات النحوٌة منذ القدم.ولعل توجٌه األستاذ الدكتور بوعنانً مختار إلى ولوج دراسة اآلراء النحوٌة فً المصادر المذكورة
كان حافزا لً فً التشبت بهذه الدراسة النفٌسة فقلت فً نفسً :أٌن علماء الجزائر فً النحو؟ وفٌم
تمثلت جهودهم؟ ومن األولى بهذه الدراسة؟
واإلشكالٌة المطروحة فً هذا الموضوع :هناك شروح عدٌدة للنظم فما سبب تعددها وتنوعها وتباعد
شروحها؟ وإلى أي مدى ٌمكننا االستفادة منها؟
 وما اآلراء النحوٌة التً انبثقت عنها؟ أهً متوافقة مع ما قاله القدامى من النحاة أم هناك ما أضٌفأو رد أو أسهب فٌه من شروح أو ما جاء معززا بشواهد كثٌرة؟
فكانت هذه المذكرة إجابة لهذا التساؤل.
وقد حوت المذكرة مقدمة وثالثة فصول وخاتمة
 ففً المقدمة ذكرت اختٌار الموضوع وأسباب ذلك والصعوبات التً اعترضتنً. أما الفصل األول فكان حول المرفوعات من األسماء فً النظم وشروحه. والفصل الثانً تعرضت فٌه إلى المنصوبات من األسماء فً النظم وشروحه. والفصل الثالث تناولت فٌه المجرورات من األسماء فً النظم وشروحه. أما الخاتمة فكانت حصٌلة ما توصلت إلٌه من نتائج عبر مسٌرة هذه الدراسة.وكانت هذه المصادر الثالثة المذكورة هً محور الدراسة إضافة إلى مراجع أخرى منها:
ـ محمد بن أب المزمري ت 6611هــ لألستاذ أحمد أبا جعفري.
 متون النحو والصرف ٬سلٌمان ٌاقوت. معجم المصطلحات النحوٌة والصرفٌة ٬محمد سمٌر نجٌب اللبدي.ب

 معجم الشامل فً اللغة العربٌة ومصطلحاتها ٬محمد سعٌد أسبر. المصطلح النحوي نشأته وتطوره ٬عوض محمد فوزي. شرح قطر الندى وبل الصدى ٬محمد محً الدٌن عبد الحمٌد. دروس فً المذاهب النحوٌة لــ عبده الراجحً.وقد اتبعت فً هذه المذكرة المن هج الوصفً فً عرض مضامٌن المصادر المدروسة وفق
أبوابها احتذاء بعلماء اللغة العربٌة القدامى والمحدثٌن فً تطبٌقهم لهذا المنهج ٬وألن تحلٌل الظاهرة
النحوٌة ٌتطلب وصفا و تدقٌقا وتشخٌصا.
فكانت هذه المحاولة اجتهادٌة ولعلنً ساهمت بهذا العمل المتواضع فً كشف اللثام على نظم
لعالم جزائري وشراح ساهموا فً تدلٌل علم النحو عن طرٌق الشرح والتحلٌل ,والمشوار فً مثل
هذه الموضوعات مازال طوٌال .لكن الفضل هلل أوال ثم لألستاذ الدكتور بوعنانً مختار الذي أقدم له
كل الشكر واالمتنان والذي كانت له الٌد الطولى فً مساعدتً فً معالجة هذا الموضوع وقد زودنً
بالمصادر والمراجع والتوجٌهات ٬والصبر على طول مدة البحث ومرافقتً بكل ما أوتً ووقوفه إلى
جانبً فً أحلك األوقات ٬أطال هللا فً عمره وأفادنا بعمله وجعله مرشدا محنكا لطالب العلم فً
التراث اللغوي الجزائري.
كما ال ٌفوتنً أن أتقدم بالشكر الجزٌل ألساتذتً وأخص بالذكر الدكتور" :درار مكً" والدكتورة:
"مطهري صفٌة" ممن استفدت بعلمهم وتوجٌهاتهم.
وفً األخٌر أجدد شكري واعترافً ألستاذي القدٌر بوعنانً مختار.

دبة بوبكر

ج

مدخل:
التعرٌف بالناظم:
إن الحدٌث عن النظم وشراحه ٌقتضً التعرٌف بالناظم صاحب األساس فً هذا العمل.1
اسمه ونسبه:
كما عرفه ابن بادي الكنتً صاحب مقدم العً المصروم":هو ابن أب بضم الهمزة ٬وفتح الباء
المشددة بن أحمد بن عثمان المزمري نسبا ٬التواتً منشأ وموطنا ووفاة".
نسبته:
ذهب عمٌد المؤرخٌن التواتٌٌن إلى أنه ٌنسب لزموره من أرض البربر.2
مولده ووفاته:
ولد بأولف بقرٌة تدعى "أوالد حاج" من بلدٌة تمٌقطٌن حالٌا دائرة أولف ٬والٌة أدرار ٬فً
العقد األخٌر من القرن الحادي عشر للهجرة.3
أما عن وفاته فقد صرح صاحب كتاب محمد ابن أب المزمري ٬أحمد الصافً الجعفري
"توفً ٌوم اإلثنٌن العاشر من جمادى األخٌرة عام 6611ه بمدٌنة تٌمٌمون من بالد تٌجورارٌن.4
نشأته وطلبه للعلم:
نشأ وتربى بمسقط رأسه ٬فالزم الشٌخ محمد الصالح ابن المقداد ٬ورحل إلى زاوٌة كنته٬
فتتلمذ على الشٌخ عمر ابن المصطفى الرقادي .5كما أخذ العلم على العالمة التوجً ٬وسٌدي إبراهٌم
المالٌخا فً السجالمً ٬وذلك أثناء رحلته إلى سجالمة.

 1مقدم العً المصروم.
 2محمد ابن اب المزمري ٬أحمد الصافً الجعفري ٬ط ٬6دار الكتاب العربً ٬الجزائر ٬4112 ٬ص.16
 3محمد ابن اب المزمري ٬أحمد الصافً الجعفري ٬ط ٬6دار الكتاب العربً ٬الجزائر ٬4112 ٬ص.16
 4محمد بن أب المزمري ٬ص.442
 5محمد بن أب المزمري ٬ص.442
د

مؤلفاته:
لقد خلف رحمة هللا آثار علمٌة معظمها فً اللغوٌة والنحوٌة وهً كالتالً:
 أرجوزة فً العروض سماها روائق الحلل وذكر ألقاب الزحاف والعلل. نظم مقدمة ابن آجروم التً نظمها عام 6641ه.ـ نزهة الحلوم نظم منثور مقدمة ابن آجروم.
 كشف الغموم نظم مقدمة ابن آجروم. نظم معانً حروف الجر. روضة النسرٌن فً مسائل التمرٌن. نٌل مراد ألمٌة ابن المجراد. النفحة النردٌة فً شرح التحفة الوردٌة.من ألغازه النحوٌة:
صاح سالم على النحاة وسلهم

حبذا حبذا هم إن أجــــــــابـــوا

ما مضاف إلٌه أعرب بالرف

ع صرٌحا وذا لعمري عجاب

ه

الفصل األول
اآلراء النحوية في النظم
وشروحه:
المرفوعات

1

فً هذا الفصل حاولت الوقوف على المرفوعات وفق ما جاء فً النظم وشروحه ألكشف
عن التماٌز بٌن اآلراء النحوٌة حول ما تعلق بها وعامل الرفع فٌها وطرٌقة التناول والما ّدة
العلمٌّة المتضمّنة لها.
باب المرفوعات في النظم وشروحه:
المرفوعات وهً األسماء التً ٌكون عادة محلها اإلعرابً الرفع .وقد عدها العلماء
والباحثون تسعة كما جاء فً جامع الدروس العربٌة :الفاعل ونائبه والمبتدإ والخبر واسم الفعل
الناقص واسم الحرف لٌس وخبر األحرف المشبهة بالفعل وخبر ال النافٌة للجنس والتابع المرفوع
لكن الناظم اقتصر على سبعة .1منها الفعل والفاعل الذي لم ٌس ّم فاعله والمبتدأ وخبره اسم الفاعل
الناقص خبر إنّ وأخواتها والتابع المرفوع .2جاء فً الدرة البهٌة فً نظم اآلجرومٌة للعمرٌطًّ ،
فً باب مرفوعات األسماء:
َمرْ فُو ُع االسْ َما َس ْب َع ًة َتأْتًِ ِب َها

َمعْ لُو َم َة االسْ َما ِء َم َع َتب ِْو ٌِب َها.3

باب الفاعل:
أب :
 .1الفاعل في منظومة ابن ّ
ب الفاعل على سائر المرفوعات كونه عمدة ،وجملة ما جاء فً البٌتٌن
قدم الناظم ابن أ َ
المخصّصٌن له حكمه وحده والتمثٌل المبٌّن لقاعدته .فقال:
ال َفاعِ َل ارْ َفعْ َوه َُو َما َق ْد أُسْ ِن َد

إِلٌَْـــــــــــــ ِه فِعْ ٌل َق ْبلَ ُه َق ْد وُ َجداَ

َو َظا ِهرً ا ٌَأْتًِ َو ٌَأْتًِ مُضْ َمرً ا

َكاصْ َطا َد َز ٌْ ٌد َوا ْش َت َرٌ ُ
ْت أَعْ َفرً ا.4

هذا ما تعلّق بالفاعل كمسند إلٌه وحكمه الرفع وح ّده كما قال":ما قد أسند إلٌه فعل قبله"
وأقسامه من حٌث الظهور واإلضمار نوعان ،الفاعل الظاهر والفاعل المضمر دون تفصٌل كما
جاء فً بابه.
 .2الفاعل في فتح رب البرية:

ٌ 1نظر فً جامع الدروس العربٌة ،مصطفى الغالٌٌنً ط ،1دار ابن الجوزي القاهرة  ،0212ص .353
2
أب ،ص.111
منظومة ابن َ
 3متون النحو والصرف ،محمد سلٌمان ٌاقوت ط 1شركة القدس القاهرة 0212 .ص .398
 4منظومة ابن أبّ ص .111
2

شرع الشارح ابن عمر الحازمً فً هذا الباب بتحدٌد المرفوعات السبعة المشار إلٌها فً
النظم ،والتً أق ّر أ ّنها من استقراء كالم العرب 1واعتبر تقدٌم الحكم على الحد أمرا غٌر مقبول
فً نظره وفً عرف المناطقة .وبرّر تصدٌر الفاعل للمرفوعات كونه أصل المرفوعات وعمدة
فً الجملة الفعلٌة 2عند الجمهور .ففً ح ّده قال":ما قد أسند أي االسم المحكوم علٌه بكونه فاعال
أنّ ما قد أسند إلٌه فعل قبله قد وجد" ،3وقال ابن آجروم فً أصل المتن "الفاعل هو االسم
المرفوع المذكور قبل فعله" ،4فقد ربط عملٌة االسناد بٌن الفعل والفاعل .فالفعل هو المسند
والفاعل هو المسند إلٌه .والحاصل أنّ ك ّل فاعل اسم كما وضّح السٌوطًّ فً األشباه
والنظائر":من عالمات األسماء كونه فاعال" .5حٌث أدرج الفاعلٌة كعالمة من عالمات االسم.
ومن حٌث الترتٌب فإنّ الفاعل دائما ٌأتً بعد فعله ال ّتا ّم ،فإذا تق ّدم علٌه صار مبتدأ عند
البصرٌٌّن.6
أمّا ما تعلّق بضرورة وجود الفاعل أل ّنه عمدة .قال جالل الدٌن السٌوطًّ فً همع
الهوامع":لما كان الكالم ٌنعقد فً مبتدإ وخبر وٌنشأ عنه نواسخ .ومن فعل وفاعل وٌنشأ عنه
النائب عن الفاعل انحصرت العمد فً ذلك" .7فالفاعل ع ّد من العمد شأن المبتدإ والخبر ونائب
الفاعل.
وقد أ ّكد على تقدٌمه لكونه أحد ركنً االسناد واستد ّل بما قاله ابن مالك فً ألفٌّته:
َو َبعْ َد فِعْ ِل َفاعِ ٍل َفإِنْ َظ َه َر

ضمٌِ ٌر اسْ ُتت َِر
َفه َُو َو ِبإِالَّ َف َ

وقد أرجع اختالف وجهًّ الفاعل والمبتدأ إلى ما جاء فً عبارة":أكلونً البراغٌث".8

 1فتح رب البرٌة فً شرح نظم اآلجرومٌة ،أحمد بن عمر الحازمً ،دط ،ص .90
 2فتح رب البرٌة فً شرح نظم اآلجرومٌة ،أحمد بن عمر الحازمً ،دط ،ص .90
 3فتح رب البرٌة فً شرح نظم اآلجرومٌة ،أحمد بن عمر الحازمً ،دط ،ص .90
مفاتٌح العربٌة على متن اآلجرومٌة ،فٌصل بن عبد العزٌز آل مبارك ،ط ،1الطالئع للنشر والتوزٌع
4الجزائر .0229،ص.58
 5األشباه والنظائر ،جالل الدٌن السٌوطً ،ط ،1دار الكتاب العربً ،بٌروت لبنان ،ج ،0ص.9
 6فتح رب البرٌة فً شرح نظم اآلجرومٌّة ،أحمد ابن عمر الحازمً دط ص.90
 7همع الهوامع ،)125/1( ،فتح رب البرٌة ،ابن عمر الحازمً ،ص.90
 8هذه لغة بنً الحارث بن كعب وفٌها إلحاق عالمة المثنى والجمع بالفعل ،أي ٌمكننا القول :قاموا الزٌدون،
قاما الزٌدان وٌعتبرون األلف فً قاما ،والواو فً قاموا أحرفا ولٌس بضمٌر ،وهذا ّ
شاذ ألنّ الجمهور على
عكس هذا.
3

البصرٌّون ٌرون فً تقدٌم الفاعل على فعله فقدانا للفاعلٌة فٌتحوّ ل إثر ذلك إلى مبتدإ :ذكر
شارح اآلجرومٌة نور الدٌن السنهوريّ (ت )889فً قوله هذا":البصرٌّون ال ٌجٌزون هذا(تقدٌم
الفاعل على الفعل) أل ّنهم ٌعربون الفاعل إذا تق ّدم مبتدأ والفعل خبرا عنه والمطابقة واجبة بٌن
المبتدإ والخبر".1
أما الكوفٌّون فهم ٌجٌزون تق ّدم الفاعل على الفعل بحٌث ٌبقى على فاعل ٌّته وفً هذا المقام
ٌقول نور الدٌن السنهوريّ " .والكوفٌّون ٌجٌزون تق ّدم الفاعل على الفعل خالفا للبصرٌٌّن :وتظهر
ثمرة الخالف فً التثنٌّة والجمع ،فٌجٌز الكوفٌّون :الزٌدان قام ،الزٌدون قام ،ألنهم ٌعربون المق ّدم
فاعال" 2فهو جائز عندهم.
 .3الفاعل في الدر المنظوم:
فً هذا المص ّنف تفصٌل فً تبرٌر تقدٌم الفاعل على المرفوعات بحكم عامله اللفظً
وطرح اآلراء الثالثة:
 رأي الجمهور :ومفاده الفاعل أصل المرفوعات ألنّ عامله لفظً فقال":وإنما بدأ بالفاعل
أل ّنه أصل المرفوعات عند الجمهور وألنّ عامله لفظً بخالف عامل المبتدإ فأ ّنه معنوي
واللفظً أقوى".3
وقد عرض الطاهر االدرٌسً رأي الجمهور دون تعلٌق.
 رأي من ق ّدم المبتدأ على سائر المرفوعات دون إسناده إلى قائلٌه ،قال":وقٌل المبتدأ أصل
المرفوعات أل ّنه باق على ما هو األصل فً المسند إلٌه وهو التقدٌم بخالف الفاعل للزوم
تأخٌره عن الفعل".4
 والرأي الثالث :أنّ كلٌهما أصل ،فقال":وقٌل هما أصالن ولٌس لهذا الخالف ثمرة".5
وفً النهاٌة أنّ هذا الخالف ال طائل منه .أل ّنه ال ّ
ٌؤثر.

 1شرح اآلجرومٌّة فً علم العربٌة ،بن علً نور الدٌن السنهوريّ  ،ط 1تح محمد خلٌل عبد العزٌز شرف ،دار
السالم للطباعة ،مج ،1القاهرة ،ص.030
شرح اآلجرومٌّة فً علم العربٌة ،بن علً نور الدٌن السنهوريّ  ،ط 1تح محمد خلٌل عبد العزٌز شرف ،دار
2السالم للطباعة ،مج ،1القاهرة ،ص.030
 3كتاب الدر المنظوم ،الطاهر اإلدرٌسً ،ص.170
 4كتاب الدر المنظوم ،الطاهر اإلدرٌسً ،ص.170
 5كتاب الدر المنظوم ،الطاهر اإلدرٌسً ،ص.170
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ومما تجدر اإلشارة إلٌه ذكر عوامل رفع الفاعل العشرة :الفعل واسم الفعل واسم الفاعل
واسم التفضٌل والصفة المشبهة والمصدر واسم المصدر والظرف وعدٌله .واالسم الموضوع
وضع الفعل ث ّم دعم رأٌه بنظم مجهول القائل:
ٌُرْ َف ُع َفــــاعِ ٌل ِبفِعْ ٍل َواسْ ُم ُه

ِباسْ ِم َفاعِ ٍل َو َما ِفً ِح ْك ِمـ ِه

ٌل
َو َمصْ د ٍَر َواسْ ِم ِه َوال َّت ْفصِ ِ

َو َظرْ ٍ
ٌِـــل
ف ٌُعْ َت َم ُد أَ ِو ال َعد ِ

َو َنحْ َو َم ِّكًٍّ َو َنحْ َو َسهْــــلًٍِّ

َواسْ ٌم أَ َحلُّــــوهُ َم َح َّل ْالفِعْ ِل

وفٌه أدرج الناظم عوامل رفع الفاعل السالفة الذكر ،الفاعل واسم الفاعل وما فً حكمه
والمصدر واسم المصدر واسم التفضٌل والظرف ،االسم الموضوع موضوع الفعل المختوم بٌاء
النسب وهذا ما لم ٌتطرّ ق إلٌه صاحب فتح رب البرٌة.
 .4الفاعل في الثمرات الحلية:
الفاعللللل فللللً هللللذا المصلللل ّنف محمللللد رفٌللللق الونشرٌسللللً ٌع ّرفلللله مللللوجزا إلللللى حلللل ّد ذكللللر
اسللمٌّته وعملٌّللة االسللناد فٌلله ثلل ّم وجللوب رفعلله فحسللب .فقللال الشللارح":الفاعل هللو االسللم الللذي
أسلللند إلٌللله فعلللل قبلللله وحكمللله الرفلللع وجوبلللا" .1وٌتضلللح أنّ التعرٌلللف ٌحتلللاج إللللى تحدٌلللد نلللوع
الفعللل ،فللإن قٌللل فعللل قبللله فقللد ٌكللون هللذا الفعللل ناقصللا فٌحتللاج إلللى اسللم وخبللر ،كمللا قللد ٌللأتً
تا ّمللللا وهللللو المقصللللود دون النللللاقص .وقسللللماه ال ٌختلفللللان عمللللا سللللبق ذكللللره مللللن ظللللاهر إلللللى
مضللللمر إال ّ أنّ هنللللاك تمثٌللللل مفصّللللل وال أقللللول شللللرحا مفصّللللال .وإن كللللان بالمثللللال ٌ ّتضللللح
الحلللال كملللا قٌلللل إال ّ أنّ الشلللرح فلللً هلللذا الموضلللع مطللللوب حٌلللث ال ٌغنلللً المثلللال .وبلللاب مثلللل
الفاعللللل ٌتطلّللللب الصللللفحات والصللللفحات علللللى مللللا ٌجللللب أن ٌتعلّملللله طالللللب العلللللم الستكشللللافه
حٌثٌّاته.

باب نائب الفاعل في النظم وشروحه:
ٌحلللدث أن ٌحلللذف الفاعلللل لغلللرض ملللن األغلللراض تعلللرف ملللن خلللالل السلللٌاق .فٌنلللوب
عنه نائب الفاعل ،فهو فً مقامه إذا حذف.
 .1نائب الفاعل في المنظومة:
 1الثمرات الحلٌة فً شرح نظم اآلجرومٌة ،محمد رفٌق الونشرٌسً ،ط ،1دار اإلمام مالك أبو طبً،0225 ،
ص.52
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قدم الناظم شرح نائب الفاعل فً خمسة أبٌات فقال:
ت ِفً ال َكالَ ِم َفاعِ ــــــــالً
إِ َذا ُح ِذ َف ْ

صرً ا أَ ْو ُم ْب َه ًما أَ ْو َجا ِهالً
ُم ْخ َت َ

ول ِبـــــــ ِه
َفأ َ ْو ِج ِ
ب ال َّتأْ ِخ َ
ٌر لِ ْل َم ْف ُع ِ

َوالرَّ ْف ُع َح ٌْ ُ
اب َفا ْن َت ِبهْ
ث َنـــــــ َ

َفأ َ َّو ُل ْال ِفعْ ــ ِل اضْ ُم َمنْ َو َكسْ ُر َمـا

ضى َح ْت ًمــــــــا
قُ َب ٌْ َل آ ِخ ِر ال ُم َ

ار ِع
َو َما قُ َب ٌْ َل آ ِخ ِر ال ُم َ
ضــــــــــــ ِ
ضـــــا َث ُب َ
َو َظـا ِه ٌر َو ُمضْ َم ُر أَ ٌْ ً
ت

ازع ٍ
ٌَ ِجبُ َف ْت ُح ُه ِبالَ ُم َنـــــــــــ ِ
ض ِر َب ْ
َكـــأ ُ ْك ِر َم ْ
ت
ت ِه ْن ٌد َو ِه ْن ٌد ُ

1

ّ
تتوخى من حذفه ،كاالختصار أو اإلبهام أو
فاسته ّل شرحه بحذف الفاعل ،واألغراض التً
الجهل به وغٌرها مما لم ٌذكر فً هذا المصدر فٌتح ّتم أن ٌنوبه المفعول به بحٌث ٌتغٌّر حكمه من
النصب إلى الرفع على أساس أ ّنه صار نائب الفاعل.
ثم ٌنتقل إلى صٌغة فعله الصرفٌة ،كض ّم أوّ ل الفعل الماضً وكسر ما قبل آخره ،وض ّم
ّ
وٌمثل لكلٌهما بمثال.
أوّ ل المضارع وفتح ما قبل آخره .وٌختتم األبٌات بقسمٌه الظاهر والمضمر
 .2نائب الفاعل في فتح رب البر ّية:
أخذ الشارح ابن عمر الحازمً ٌفصّل فً النائب عن الفاعل ،وبٌّن أنه ٌعوّ ض الفاعل عند
حذفه لغرض من األغراض وهذه األغراض قد قسّمها إلى لفظٌة ومعنوٌّةّ ،
ومثل اللّفظٌة بإقامة
2
ٌر ُت ُه ُح ِمد ْ
السجع والمثالَ :منْ َطا َب ْ
ٌر ُتهُ .محل الشاهد:
ٌر ُت ُه  .واألصلَ :ح َمدَ ال َّناسُ سِ َ
َت سِ َ
ت َس ِر َ

سٌرته :نائب فاعل.
حْل ْٗ َٔ ُ
ِ ٟؼ٤لًخ" .3كؤ َٛحُظًَ٤ذ:
أمّا من األغراض العلم به .مثل قوله تعالى" َُ ٝهِِ َ
خٕ َ
ن ِْ
ِ ٟؼ٤لًخ .كٌف حُلخػَ ُ ٞٛٝلع حُـالُش ُِؼِْ ر ٌُٖٝ ٚحٓظيٍى ٓؼِٓٞش ٓلخىٛخ
َهَِ َ
حْل ْٗ َٔخَٕ َ
ن هللاُ ِ
ن كؼَ ٓخٓ ٢ٟزُِ٘ٔ ٢ـٝ ،ٍٜٞحهظَف ٤ٛـش أهَ .ُٚ ٟكؼَ ٓخٓ ٝـَّ٤
طوطجش ٖٓ ٣وُ :ٍٞهِِ َ
حُ٤ٜـش .اًح أٓ٘ي اُ ٠حُٔلؼ ٍٞرٝ ٚأه ْ٤حُٔلؼٓ ٍٞوخّ حُلخػَ.

1
أب ص.111
منظومة ابن َ
 2فتح رب البرٌة فً شرح نظم اآلجرومٌّة ،ابن عمر الحازمً ،ص.123
 3سورة النساء اآلٌة .08
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ٝهي حٛطِق حرٖ آؿَ ّٝػِٗ ٠خثذ حُلخػَ "رخُٔلؼ ٍٞحٌُ ّْ ٔ٣ ُْ ١كخػًِٔ "ٚخ ؿخء ك٢
ح٥ؿَ٤ٓٝشٝ .حُزؼ ٞح٥هَ ٣و":ٍٞحالْٓ حٌُٓ ًٌَ٣ ُْ ١ؼ ٚكخػِ ،"ٚاالّ أَّٗ٣ ٚؿّق حٓظؼٔخٍ
حٛطالف ٗخثذ حُلخػَ ألّٗ ٚأَٗٔ ًٔخ  َٟ٣كوخٍٗ ٌُٖ(:و :ٍٞه"ُٚٞرخد حُ٘خثذ ػٖ حُلخػَ أَٗٔ ٖٓ
ه :ُٚٞرخد حُٔلؼ ٍٞحٌُ ْٔ٣ ُْ ١كخػِ.1)ٚ
ٗ ًًَٝلْ حُٜٔيٍ ّ
إٔ أ ٖٓ ٍٝحٓظؼِٜٔخ حرٖ ٓخُي.
هخٍ حرٖ ِٓي:
اِ ًَح َك ٌَ ْك َ
ض كِْ ٢حُ ٌَ َال ِّ كَــخ ِػ ًال

ًَٜح أَْ ُٓ ْٝزًٔ َٜخ أََ ْٝؿخ ًِ ٛال
ُٓ ْوظَ ِ

ذ حُظَّؤْ ِهْ َٔ ِْ ُِ ََ ٤لؼُ ٍِ ٞرِـ ِٚ
كَؤَِ ْٝؿ ِ

َٝحُ ََّ ْك ُغ َكُ ٤
خد َػ ْ٘ ُٚكَخ ْٗظَزِ ْٚ
ْغ َٗ َ

وخاض الشارح فً الصٌغة التً ٌت ّم بها البناء للمجهول بالفعل الماضً والمضارع ،وما
ٌعترٌها من تغٌّرات.
أمّا عن أقسام نائب الفاعل فهً شأنها شأن أقسام الفاعل .حٌث ال تنفّك أن تكون هً
الواردة نفسها فً الباب السابق غٌر ما تعلّق بصٌغة فعلٌه الماضً والمضارع.
 .3نائب الفاعل في الدر المنظوم:
تعلللرّض صلللاحب اللللد ّر المنظلللوم الطلللاهر االدرٌسلللً إللللى بسلللط نائلللب الفاعلللل كملللا فلللً
الشللرح السللابق .إال ّ أ ّنلله أضللاف وتو ّسللع فللً أغللراض حللذف الفاعللل وأتللى بمللا ٌع ل ّزز رأٌلله فللً
أرجوزة أبً حٌّان بعنوان نهاٌة اإلعراب فً علمً التصرٌف واإلعراب حٌث قال:
ْ
ــــام
َو َحذفُ ُه ل ِْل َخ ْوفِ َو ِ
اإل ْب َه ِ

ٌِر َو ِ َ
ـام
َو ْال َو ْز ِن َوال َّتحْ ق ِ
اإلعْ ظ ِ

ار
ال ْخ ِت َ
َو ْالع ِْل ِم َو ْال َجه ِْل َوا ِ
ص ِ

ــــار.2
َوالسَّجْ ِع َو ْال ِو َف ِ
اإلٌ َث ِ
اق َو ِ

فلللذكر أبلللو ح ٌّلللان فلللً نظمللله أغلللراض حلللذف الفاعلللل التلللً للللم ٌشلللر إلٌهلللا النلللاظم منهلللا:
الخلللللوفز اللللللوزنز اإلبهلللللامز التحقٌلللللرز اإلعظلللللامز العللللللم بلللللهز الجهللللللز االختصلللللارز السلللللجعز
السللجعز الوفللاقز اإلٌثلللار .ثلل ّم ذكلللر مٌللزات لللم تكلللن فٌلله ملللن قبللل :صللار مرفوعلللا بعللد أن كلللان
منصلللوبا ،وعملللدة بعلللد أن كلللان فضلللله ،وم ّتصلللال بالفعلللل بعلللد أن كلللان منفصلللال عنللله .وامتنلللع
 1فتح رب البرٌة فً شرح نظم اآلجرومٌّة ،ابن عمر الحازمً ،ص.123
 2كتاب الدر المنظوم ،الطاهر اإلدرٌسً الحسنًّ ط 1غرداٌة الجزائر ،ص.175
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تقدٌملله عللن الفعللل بعللد أن كللان جللائز التقللدٌم علٌلله ،وأ ّنللث الفعللل لتأنٌثلله إن كللان مؤ ّنثللا ،وغٌّللر
عامله من صٌغته األصلٌة إلى فُ ِع َل بض ّم أوّ له وكسر ما قبل آخره لفظا وتقدٌرا.
وكللللان مللللن األفضللللل أن ٌتنللللاول الشللللارح األشللللٌاء الخمسللللة التللللً ٌشللللترك فٌهللللا الفاعللللل
ونائبللله ،والتلللً ذكرهلللا ابلللن هاشلللم فلللً شلللرح شلللذور الل ّ
للذهب :كعلللدم حلللذف عاملٌهلللا وال ٌحلللذف
إال ّ لقرٌنلللة ال ٌكوّ نلللان جمللللة .وأنّ عاملهلللا ٌؤ ّنلللث إذا كلللان مؤ ّنثلللا .وأن تلحقللله عالملللة تثنٌّلللة وال
جمع.1
 .4نائب الفاعل في الثمرات الحل ّية:
للللم ٌضلللف جدٌلللدا ،أنملللا اكتفلللى بملللا ذكلللر فلللً ثناٌلللا المصللل ّنفٌن السلللابقٌن دون إضلللافات
لجدٌد ٌذكر أو زٌادة لمعلوم ٌنشر.
المبتدأ والخبر في النظم وشروحه:
المبتدأ والخبر هما ركنا الجملة االسمٌة وعمدتها ،ال تنبنً إال ّ بهما وهما اسمان :المبتدأ
المسند إلٌه والخبر المسند ،وبهما تت ّم الفائدة.
أب:
 .1المبتدأ والخبر في منظومة ابن ّ
جاء فً منظومة ابن أبّ فً حدٌثه عن المبتدإ والخبر ما نصّه:
ال ُم ْب َت َدأ ُ اسْ ٌم ِمنْ َعــــ َوا ِمـ ِل َسلِ َم
َو َظـــا ِهراً ٌَأْ ِتً َو ٌَأْ ِتً ُمضْ َمراً

َكـ ْالـ َق ْو ِل ٌُسْ َت ْق َب ُح َو ُه َو ُم ْف َت َرى

َو ْال َخ َب ُر ْالـ ُجـ ْز ُء الـ ِذي َقـ ْد أ ُسْ ِن َد

ـز ْم أَ َبــداً
إِلَـ ٌْـ ِه َوارْ ِت َفــــاعِ ِه ْال َ

ـرداً ٌَـــأْ ِتـــً َو َغ ٌْ َر ُم ْف َر ٍد
َو ُمـ ْف َ

َفــــــأ َ َّو ٌل َنـحْ َـو َسـ ِعٌ ٌد ُم ْه َت ًدى

َو َّ
الظرْ فُ َنحْ َو ْال َخ ٌْ ُر عِ ْندَ أَهْ لِ َنا

ـع َفـــاعِ لِ ِه َك َق ْولِ َنـا
َو ْالـ ِفـعْ ـ ُل َم َ

لَــ ْفــظِ ٌَّـ ٌة َو ُه َو ِبـ َر ْف ِع َق ْد وُ سِ َم

ـر
َكـ َق ْـولِ ِ
ـه ْم َز ٌْ ٌد أَ ُبـــوهُ ُذو َنـ َظ ٍ

ـر
َز ٌْ ٌد أَ َتــى َو ْال ُم ْب َت َدا َم َ
ـع ْال َخـ َب ِ

2
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المالحظ فً هذه األبٌات أنّ ابن أبّ ر ّكز أساسٌات المبتدإ والخبر ،وأوّ ل ما تناوله اسمٌّة
المبتدإ وخلوه من العوامل اللفظٌة وحكمها الرفع كما جاء فً البٌت األوّ ل.
ث ّم بٌّن الظهور واإلضمار مع االستدالل بقولهْ :
الثانٌة":وه َُو
"ال َق ْو ِل ٌُسْ َت ْق َبحُ" والجملة
َ
"القول" أو مضمرا "هو" إال ّ أ ّنه قد
ُم ْف َت َرى" .وكلتاهما جملة اسمٌّة فٌها المبتدأ اسما مفردا ظاهرا
ِ
ركز فً األبٌات الموالٌة على الخبر الذي ٌأتً كما قال مسندا إلٌه وحكمه الرفع ،وٌأتً مفردا أي
اسما ظاهرا :سعٌد مهتدى ،فمهتدى خبر .كما قد ٌأتً ظرفا(مضاف ومضاف إلٌه) وهو ما عبر
عنه ب"غٌر مفرد" فً األبٌات السابقة"الخٌر عند أهلنا" .عند أهلنا ظرف متكون من مضاف
ومضاف إلٌه فً محل رفع خبر للمبتدإ .وكذلك ٌشٌر إلى أنه قد ٌأتً جملة من المثال الذي أدرجه
زٌد أتى .أتى جملة فعلٌة فً محل رفع خبر ثم الجملة زٌد أبوه ذو نظر .أبوه ذو نظر جملة اسمٌة
فً محل رفع خبر لزٌد.
 .2المبتدأ والخبر في فتح رب البرية:
قرن الشارح ابن عمر الحازمً الخبر بالمبتدإ وذلك لتالزمهما وتكاملهما ،وهذا ما فعله
الناظم .كما بٌّن أنّ كلٌهما عمدة وأنّ عملٌّة االسناد ال تت ّم ألحدهما إال بوجود الثانً .وال تتم
الفائدة إال بتوافر خبر لكل مبتدإ فهو الوصف المكمل له .فإذا وجد هذا األخٌرٌ ,كون لزاما أن ٌلٌه
خبر ٌخبر عنه ،وال شًء ٌنوب عنه فً الحاالت العادٌة .فهما المركب االسنادي االسمً .فال
ٌستغنً أحدهما عن صاحبه إال فً حاالت الحذف التً تستوجب التقدٌر.
عرف ابن عمر الحازمً المبتدأ لغة فقال":االبتداء واالفتتاح" .1فهو اسم على مسمى،
فالجملة االسمٌة تفتتح عادة بالمبتدإ".
والمبتدإ اصطالحا":هو المسند إلٌه ،وهو االسم المجرد عن العوامل اللفظٌة غٌر
الزائدة".2
وفً ذلك تفصٌل ٌرجع فٌه إلى دروس فً المذاهب النحوٌة لعبده الراجحً ،واإلنصاف
فً مسائل الخالف لمحمد األنباري.
 1فتح رب البرٌة ،ابن عمر الحازمً ،ص.128
 2فتح رب البرٌة ،ابن عمر الحازمً ،ص.128
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وعرف الخبر بقوله":هو المسند إلٌه الذي تتم به مع المبتدإ فائدة" 1بحٌث ال ٌستغنً المبتدإ
عن الخبر ،وما ٌنطبق على المبتدإ من حٌث التعرٌف والنوع ٌنطبق عن الخبر ،فهو بدوره مخبر
به .غٌر أنهما مختلفان فً الرتبة وفً عملٌة النسخ لفظا وداللة .فإذا دخل على الجملة ناسخ تغٌر
حكم المبتدإ والخبر ألن الوظائف النحوٌة تتغٌر بتغٌر العوامل.
ٌختلف المبتدأ عن الخبر فً العامل .األول كما سبق وأن ذكر فاعله معنوي ٌتمثل فً
االبتداء ،والثانً عامله لفظً ،المبتدأ على الرغم من أنّ من البصرٌٌن من ٌذهب إلى أنّ العامل
فً الخبر هو االبتداء والمبتدأ جمٌعا .2فالمبتدأ عندهم ٌرفع الخبر على اعتبار أنّ العامل ٌؤثر فً
معموله كما جاء فً أصول النحو للدكتور صالح بلعٌد":العامل هو كلمة تحدث التغٌٌر فً أختها
من حٌث الرفع أو النصب أو الجر أو الجزم" 3وقد أق ّر بذلك شوقً ضٌف وغٌره فقال":والعامل
عادة لفظً مثل المبتدإ وعمله فً الخبر الرفع" .4ومن قبله العلماء القدامى ٌرون هذا .حتى وإن
كان من الكوفٌٌن من اعتبر كال من المبتدإ والخبر مترافعٌنٌ ،رفع كل منهما اآلخر .جاء فً
اإلنصاف فً مسائل الخالف لألنباري"ذهب الكوفٌون إلى أن المبتدأ ٌرفع الخبر والخبر ٌرفع
المبتدأ فهما ٌترافعان" .5فهما متالزمان ولذلك ارتبط عامل الرفع بٌنهما ،فالمبتدأ الب ّد له من خبر،
والخبر ال وجود له بدون مبتدإ فال ٌنفك أحدهما عن اآلخر ،وال ٌس ّمى الكالم إال بهما ،فكل واحد
عامل ومعمول ،وٌرى الشارح أن عامل الرفع فً المبتدإ االبتداء ،وهو عامل معنوي فهو ٌقول:
نقول االبتداء ،فالعامل فٌه معنوي وهو جعلك االسم أوال لتخبر عنه ثانٌا وهو ما وافق فٌه سٌبوٌه
حٌث ع ّد االبتداء هو الذي جعل المبتدأ مرفوعا .وهو نفس رأي الناظم .ثم ٌقول عن الخبر فهو
المسند ،وحكمه الرفع أصال دون تحدٌد عامل الرفع فٌه .فهو ٌقع اسما صرٌحا وهذا هو األكثر
واألشهر ،وقد ٌقع مصدرا مؤوال.
ومما تجدر اإلشارة إلٌه فً هذا المقام الجملة المركبة التً تتضمن خبرا ٌأتً جملة والتً
ٌسمها البعض جملة كبرى كجملة :زٌد قام أبوه .ألنّ خبرها جاء جملة أما "قام أبوه" .جملة

 1فتح رب البرٌة ،ابن عمر الحازمً ،ص.129
ٌ 2نظر دروس فً المذاهب النحوٌة ،عبده الراجحً ،ص.111
 3أصول النحو ،صالح بلعٌد ،ط ،1دار هومة الجزائر ،0225 ،ص.70
 4المدارس النحوٌة ،شوقً ضٌف ،دار المعارف القاهرة ،ط ،1983 ،5ص.38
 5اإلنصاف فً مسائل الخالف ،عبد الرحمان بن محمد األنباري ،ص.11
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صغرى .والذي ٌمكننا الوقوف عنده عالقة الجملة الواقعة خبرا بالمبتدإ أي إشارة إلى وجود رابط
من الروابط بٌن المبتدإ والخبر وجوبا:
ـ الضمٌر ظاهرا كان أو مق َدرا.
ـ اسم اإلشارة.
ـ إعادة المبتدإ بلفظه.
ـ أن ٌكون داخال فً عموم الجملة التً وقعت خبرا.1
وأخٌرا ٌوضح حالة دخول ناسخ على المبتدإ والخبر وإثر ذلك تتغٌر حالة أحدهما من
الرفع إلى النصب أو نصب كلٌهما مع ظن وأخواتها على أساس مفعول أول ومفعول ثان.
 .3المبتدأ والخبر في كتاب الدر المنظوم:
إنّ الطاهر اإلدرٌسً فً هذا الباب ذكر كثٌرا مما ورد فً المصنف األول إال ّ أنه أضاف.
آراء وترجٌحات لم ٌذكرها ابن عمر الحازمً منها :رأي األخفش وابن السراج فً تقدٌم المبتدإ
أو الفاعل فً المرفوعات ومفاده أنّ كالً منهما أصل فقال":لما رأى ابن السراج واألخفش أنّ لكل
ان كال منهما أصل".2
منهما حجة قال َ
المصنف ٌرجح عامل رفع المبتدإ باالبتداء وقد استشهد بأدلة كثٌرة منها ما قاله ابن
الوردي:
ُون ْال ُم ْب َت َدأَ َو ْال َخ َب َر
َو ٌَرْ َفع َ

ص ْد ُر ْال َكالَ ِم ص َُوراً
َو َما لَ ُه َ

وأنّ رافع الخبر هو المبتدأ كما قال ابن مالك فً األلفٌة:
َو َر َفعُوا ْال ُم ْب َت َدأَ ِباال ْب ِت َدا

َك َذا َ
ك َر ْف ُع َخ َب ٍر ِب ْال ُم ْب َت َدإِ

 1فتح رب البرٌة ،ابن عمر الحازمً ،ص.128
 2الدر المنظوم ،الطاهر اإلدرٌسً ،ص.179
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ومما أسهب فٌه الشارح الطاهر اإلدرٌسً ظاهرة الحذف ،التً تطال المبتدأ أو الخبر
ْجن َِّة الَّتِي ُو ِع َد ال ُْمتَّ ُقو َن
ومما استدل به فً هذه الظاهرة حذف الخبر كما جاء فً قوله تعالىَّ ":مثَ ُل ال َ
ِ
ِ
َّ ِ
ِ
َّار" .1والخبر هنا
ار أُ ُكلُ َها َدآئِ ٌم ِو ِظلُّ َها تِل َ
ين الن ُ
تَ ْج ِري من تَ ْحت َها األَنْ َه ُ
ين اتَّ َقواْ َّوعُ ْقبَى الْ َكاف ِر َ
ْك عُ ْقبَى الذ َ
محذوف "أكلها دائم".
أحٌانا ٌقع التباس فً أٌهما المحذوف المبتدأ أو الخبر و هناك من ٌرى حذف المبتدإ وهناك
من ٌرى حذف المبتدإ وهناك من ٌرى حذف الخبر ألنه محط الفائدة وذكر الفرٌق الذي ٌرى
حذف المبتدإ والخبر و الدلٌل قوله تعالى":وجآ ُؤوا َعلَى قَ ِم ِ
يص ِو بِ َدٍم َك ِذ ٍ
س ُك ْم أ َْم ًرا
ب قَ َ
ال بَ ْل َس َّولَ ْ
ََ
ت لَ ُك ْم أَن ُف ُ
فَص ْب ر ج ِميل واللّوُ الْمستَ عا ُن َعلَى ما تَ ِ
ص ُفو َن".2وتقدٌر الكالم فسٌأتً صبر جمٌل .وعلى حذف الخبر:
ُْ َ
َ
ٌَ َ ٌَ
فصبري جمٌل أمثل .وكذلك المثال :طاعة وقول معروف .فٌحتمل أن ٌكون المحذوف المبتدأ
وٌحتمل أن ٌكون المحذوف الخبر.
ومن المعارف التً تعرض لها المصنف عدم جواز االبتداء بالنكرة فً الغالب ،وقد ٌكون
المبتدأ نكرة لشرط حصول الفائدة وفً ذلك اصطلح النحوٌون ما ٌسمى بمسوغات االبتداء بالنكرة
منهم من عدها عشرة كمغنى اللبٌب ومنهم من أوصلها إلى خمسة عشر كاألشمونً فً شرح
األلفٌة.
أما عن ترتٌب المبتدأ والخبر فً األصل كما تدل على ذلك طبٌعة التركٌب ومنطقٌة
المعنى وبرّر المصنف هذا .فقال":األصل فً الخبر تأخٌره عن المبتدإ ألنه وصف له فً المعنى
وحق الوصف أن ٌكون متأخرا عن الموصوف" 3وهو ما علٌه إجماع النحاة.
ومما شرحه صاحب المصنف تعدد المبتدإ والخبر فهو ٌرى أن ٌتعدد كل من المبتدإ
والخبر لفظا ال معنى وفً تعدد الخبر ذكر ما قاله ابن مالك فً األلفٌة:
َوأَ ْخ َبرْ َو ِب ْ
ـاث َنٌ ِ َ َ
ـر
ْن أ ْو ِبـأ ْكـ َث ِ

َعنْ َوا ِح ٍد َك ُه ْم س َُراةٌ ٌ
ش َع َرا ُء

 1سورة الرعد ،اآلٌة .35
2سورة ٌوسف ،اآلٌة .18
 3الدر المنظوم ،الطاهر اإلدرٌسً ،ص.183
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وكما ٌتعدد الخبر ٌتعدد المبتدأ ،وفً ذلك ٌشترط وجود روابط ,وتأخر للخبر عنها
المبتدإ .ومثل لهذا بالمثال :زٌد أبوه جارٌته قائمة .فً هذه الجملة زٌد :مبتدأ أول ،أبوه :مبتدأ ثان،
جارٌته :مبتدأ ثالث قائمة :خبر للمبتدإ الثالث (جارٌة) ،والمبتدإ الثانً وخبر عن زٌد المبتدإ األول
والرابط الهاء.
 .4المبتدأ والخبر في الثمرات الحلية:
فقد وافق ما جاء فً محاور المبتدإ والخبر من حٌث التعرٌف والترتٌب ،وعامل الرفع
وأنواع الخبز الذي ٌكون علٌها دون ذكر اآلراء والتفاصٌل أو األحكام والجزئٌات .وال ٌتسع
المجال إلعادتها ما دمنا تناولناها فً المصدرٌن السابقٌن.

اسن كاى في النظن وشروحه:
 .1اسن كاى في الونظوهة :ؿخء ك٘ٓ ٢ظٓٞش حرٖ أدّ كي٣ؼ ٚػٖ حْٓ ًخٕ ٓخ ٗ:ّٜٚ
ي حُ َوزَــــ ََ
َْ ٍَ ٝك ُؼيَ حال ْٓ َْ َ َْٜٗٝزُ َ

رِ ِٙ ٌِ َٜحألَ ْك َؼـــــــــــخ ٍَ ُك ٌْْ ُٓ ْؼظَزََ

ًَخَٕ َٝظَ ََّ رَ َ
خص أََ ْٟل ٠أَ ْٛزَ َلـخ

ْ َٓ َغ َٓخ َر َِ َكــخ
ٛخ ٍَ َُ َْ ٤
أَ ْٓ ََٔ َٝ ٠

َٓخ َُح ٍَ َٓخ ح ْٗلَ َّ
ي ََٓ ٝخ كَظِ َت َٓــــــخ

ََّ ٜفَ أَكْ ٌَ َٔــــــخ
َىح َّ ََٓ ٝخ ِٓ َْٜ٘خ طَ َ

َُ ُٚرِ َٔخ ََُٜخ ًَ ٌَخَٕ هَــــــــــــخثِ ًٔــخ

ٛخثِ ًٔـــــخ.1
َُ ْ٣ي َ ْٖ ًُ ٝرَ ًَّح َٝأَ ْٛزَ ًق َ

ٖٓ حَُٔكٞػخص حُظ ٢أىٍؿٜخ حُ٘خظْ كٌٛ ٢ح حُزخد حْٓ ًخٕٝ .أ ّٓ ٍٝخ أٗخٍ اُ ًًَ ٚ٤كٌْ حْٓ
ًخٕ حَُكغ ٞٛٝ ،حُؼخَٓ حٌُ ١أكيػظ ٌٙٛ ٚحألكؼخٍ حُ٘خهٜش"ٍٝكؼي حالْٓ".
ًٔ ٢ٛٝخ ػ ّيٛخ "ًخٕ ظ َّ رخص أٟل ٠أٛزق أٓٔٛ ٠خٍ ُٓ ْ٤خ رَكخ ٓخ ُحٍ ٓخ حٗل ّ
ي ٓخ
كظت ٓخ ىحّ".
ريأ رخُلٌْ ػ ٌّْ ػّ٘ ٠رًٌَ أهٞحص ًخٕٝ ،رؼيٛخ ٓؼَّ رخُلؼًِ ٖ٤خٕ ٝأٛزق؛ "ًخٕ هخثٔخ ُ٣ي"
"ٝأٛزق ٛخثٔخ"ّٔ ٓ .خ ّ ٣يٍ ّ
إٔ ػِ ٠ػَٔ ًخٕ ٝأهٞحطٜخ حُٔظـّٔي كٍ ٢كغ حُٔزظيأ ٜٗٝذ حُوزَ.
٣ٝالكع طو ّيّ هزَ ًخٕ ك ٢حُ٘ظْ ػِ ٠حٜٓٔخ ٓ ّٔخ ّ ٣يٍ ػِ ٠حُ٘خظْ ٣ـًُ ِ٤ئً .خ ٍٝى َ٤ٟٔح
ٓٔظظَح ك ٢حُٔؼخٍ حُٔيٍؽ ك َ٣ً ٢حألر٤خص.

 1منظومة ابن أبّ  ،ص.115
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 .2اسن كاى في فتح رب البرية:
أهٞحص ًخٕ  ٢ٛأكي حُ٘ٞحٓن حُظ ٢طليع طـَ٤٤ح ك ٢حُـِٔش حالٓٔ٤شًٔ .خ ٓزن ٝإٔ أَٗٗخ
٘ٛٝخ حُ٘خٍف حرٖ طٞهّق هِ٤ال ػ٘يٓخ ٛذّ  ٌٙٛحُ٘ٞحٓن ٖٓ ك٤غ أهٔخّ حٌُِٔش  ًًَٝكًُ ٢ي آٍحء
كَٔىٛخ ًخ٥ط:٢
 ٢ٛ أكؼخٍ ػ٘ي حُـٔ ٍٜٞرخطّلخم االّ "ُ "ْ٤كلٜ٤خ هالف هخًٍ((:خٕ ٝأهٞحطٜخ ًِّٜخ أكؼخٍ
رخطّلخم االّ "ُ "ْ٤كخُـٔ ٍٜٞػِ ٠أّٜٗخ كؼَ)).1
ٝحُ٘خٍف حرٖ ػَٔ حُلخُٓ َٟ٣ ٢أّٜٗخ كؼَ ريُ َ٤ط٣َٜلٜخ ٝحطّٜخُٜخ رظخء حُلخػَ.
"ٝحُٜٞحد أّٜٗخ كؼَ ريُ َ٤ىه ٍٞطخء حُلخػَ ػِٜ٤خ" .2كيه ٍٞطخء حُلخػَ ٌٔ٣زٜخ ٛلش حُلؼَٞٛٝ ،
ٓخ ًٛذ اُ ٚ٤أرٞػِ ٢حُلخٍٓٝ ،٢ال ٣ؤطٜ٘ٓ ٢خ االّ حُٔخ.3٢ٟ
أ ّٓخ ػٖ أهٔخٜٓخ ك ٢ٜطظلَّع اُٞٗ ٠ػ :ٖ٤هي طؤط ٢طخ ّٓش ٌٓظلّ٤ش رَٔكٞػٜخ ٓٝل٤يس ٓؼ٘ ٠ك٢
حُظًَ٤ذًٔ .خ هي طؤطٗ ٢خهٜش اًح ُْ طٌظق رَٔكٞػٜخ ٝططِّزض هزَحً ٣ؤطٜٞ٘ٓ ٢رخٝ ،حٌٌُ٘٘ٔ٣ ١خ
حُٞهٞف ػِ ٚ٤حْٓ ًخٕ حَُٔكٞع .كوي حطلن حُزٝ ّٕٞ٣َٜحٌُٞك ّٕٞ٤ػِ ٠أَّٗٓ ٚكٞع .هخٍ حُ ّ٘خٍف ":أ ّٓخ
ٍكغ حالْٓ ك ٜٞرخطّلخم حُزٝ ٖ٤ّ٣َٜحٌُٞك.4"ٖ٤ّ٤
ٝك٤ٓ ٢خم حُلي٣غ ػٖ حُ٘ٞحٓن  َ٤٘٣اُ ٠أّٜٗخ ػالػش أهٔخّ ٖٓ ك٤غ ػِٜٔخ:
ٓ )1خ ٣ؼَٔ ري ٢ٛٝ ١َٗ ٕٝػٔخٗ٤شً :خٕ؛ أٓٔ٠؛ ظَّ؛ رخص؛ أٛزق؛ أٟل٠؛ ٛخٍ؛
ُ.ْ٤
ٓ )2خ ٣ؼَٔ رَ٘ ١طو ّيّ حُ٘ل ٢أٗ ٝز ٜٚػِ ٢ٛٝ :ٚ٤أٍرؼش :رَف؛ ُحٍ؛ حٗل ّ
ي؛ كظت .ك٢ٜ
طؼَٔ ػَٔ ًخٕ رَ٘ ١إٔ ٣ظو ّيّ ػِٜ٤خ ٗل ٢أٗ ٝز ٚحُّ٘ل٣ٝ ٢ظٔؼَّ ًُي كٓ" ٢خ" ٗٝزٚ
حُّ٘ل ٞٛٝ ٢حُّ٘ٝ ٢ٜحُ ّيػخء.
ٓ )3خ ٣ؼَٔ رَ٘ ١إٔ ٣ظو ّيّ ػِٓ" ٚ٤خ" حُٜٔيٍّ٣ش حُظَكّ٤ش  ٢ٛٝىحّ ٝحٓظي ٍّ رخ٣٥ش:
5
الص ََلةِ َو َّ
ت َحيِّآ .خ
صانِي بِ َّ
ت َحيِّا ٓ .ل َّ حُ ّ٘خٛيَ :ما ُد ْم ُ
الزَكاةِ َما ُد ْم ُ
َو َج َعلَنِي ُمبَ َارًكا أَيْ َن َما ُك ْن ُ
تَ وأ َْو َ
 1فتح ربّ البرٌّة ،بن عمر الحازمً ،ص.111
 2فتح رب البرٌة ،بن عمر الحازمً ،ص.111
3الشامل فً علوم اللغة العربٌة ومصطلحاتها ،محمّد لسعٌد إسبر.ص.058
 4فتح رب البرٌة،ابن عمر الحازمً ،ص.111
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ىحّ :حُلؼَ حُٔخ ٢ٟحُّ٘خهٝ .ٚحُظخء  َ٤ٟٔحُٔظٌِّْ حُٔز٘ ٢ػِ ٠حُ ّ
 ّْ ٠كٓ ٢لَ ٍكغ حْٓ
ٓخىحّ َ "ٝحيِّا" هزَٛخ ٜٓ٘ٞدٓٝ .خ ٜٓيٍ٣ش ألّٜٗخ طئ ّٓ ٍٝغ ٓخ رؼيٛخ رٜٔيٍٝ ،ظَكّ٤ش
ٛخِٗ ٢رِخََُّ ٜال ِس َٝحُ َِ ًَخ ِس ُٓ َّيسَ َى َٝح ِٓ٢
ألّٜٗخ ط٠خف اُ ٠حُظَف ّ ٓ ٞٛٝيس ٣ٝو ّيٍ دَٝ ":أََ ْٝ
َكًّ٤خ .ىٝحٜٓٓ ٢يٍ.
ٝػِ ٠ك ّي حػظوخى حُّ٘لّ ٖ٤ّ٣ٞ
إٔ حالْٓ حُٞحٍى رؼي  ٌٙٛحألكؼخٍ حُّ٘خهٜش ٣ؤطَٓ ٢كٞػخ حٓٔخ ُٜخ
االّ اًح ًخٗض طخ ّٓشٝ .1حٓظؼ٘ ٠حُ٘خٍف حرٖ ػَٔ حُلخُٓٛ ٢خٍ حُظ ٢ال طَى طخ ّٓش كوخٍ كٜ٤خ":ال
طٔظؼَٔ طخ ّٓش"ٍ .2إ٣ش حُ٘خٍف ّ
إٔ ٛخٍ ال طؤط ٢طخ ّٓش ٌُّ٘٘خ ٗـي ٖٓ ٣ئ ًّي ٓـ٤جٜخ طخ ّٓش ًٔخ ؿخء ك٢
ٓؼـْ ٜٓطِلخص حُِـش حُؼَر٤ش ك٣ ٖ٤وٝ":ٍٞهي ٣ؤط ٢حُلؼَ ٛخٍ طخ ّٓخ ٌ٣ظل ٢رلخػًُِٝ ٚي اًح ًخٕ
رٔؼ٘ ٠ػزض ٝحٓظو َّ ٝحُٔؼخٍٝ :رؼي حُ ّٔلّخف ٛخٍص حُوالكش اُ ٠حُٔ٘ .ٍٜٞأ ١ػزظض ٝحٓظوَّصٝ .ك٢
ِ
ِ ِ ِ َّ ِ
السماو ِ
ض أ َََل إِلَى اللَّ ِو تَ ِ
ات َوَما فِي ْاأل َْر ِ
ص ُير ْاأل ُُموُر" 3أ ١طو٠غ
ه ُٚٞطؼخُ":٠ص َراط اللَّو الذي لَوُ َما في َّ َ َ
ٝطظّـ.ٚ
 َُ ٤ٜأ ٍُ َُٜٞ٣ ٝكٌٛ ٖٓ ْ٤ُ ٜٞح حُزخد ٚ٘ٓٝ
ٝهي طؤطٛ" ٢خٍ" رٔؼ٘ٞٛ ٠ص٠ٓٝ ،خٍػِ َ٣ ٚ
ِ
اج َع ْل َعلَى ُك ِّل َجبَ ٍل ِم ْن ُه َّن
ٛخٍ رٔؼ٘ ٠هطغ ٝك َٜهخٍ طؼخُ":٠قَ َ
ص ْرُى َّن إِلَْي َ
ك ثُ َّم ْ
ال فَ ُخ ْذ أ َْربَ َعةً م َن الطَّْي ِر فَ ُ
كبٕ حْٓ ًخٕ َٓكٞع حُٔل َّ ؿّ َ٤
ٝ .5َّٖ ُٛ َْٛػِّ ٚ٤
إٔ ػخَٓ ٍكؼ ٚك٢
ُج ْزًءا" 4أي هطّؼٝ ،ٖٜهَة ُ
حُـِٔش حُٔ٘ٔٞهش ٣ظٔخ ِ٣ر ٖ٤حُٔيٍٓظ ٖ٤حُزّ٣َٜش ٝحٌُٞكّ٤ش.
كخُز ّٕٞ٣َٜػِّ ٠
إٔ ًخٕ ٝأهٞحطٜخ ٓ ٢ٛخ أكيع حَُّكغ ك ٢حُٔزظيا ٞٛٝ ،ػخَٓ ُلظً ٢خُلؼَ
أً ١خٕ ٝأهٞحطٜخ ،كٜخٍ حٓٔخ ُٜخ.
ٝحٌُٞكّ َٕٝ٣ ّٕٞ٤
رؤٕ حُٔزظيأ رو ٢ػِ ٠كخَُٓ ٚكٞػخ رل٤غ ال كَم رٜٔ٘٤خ ٓزظيأ أ ٝحٓٔخ ٌُخٕ
كوخُٞح":رَ  ٞٛرخم ػِ ٠أ ِٚٛهزَ ىهً ٍٞخٕ"ٝ .6حُ٘خٍف ُْ ٣ظوزَّ ٌٛح حَُّأٝ ١هخٍ ِِّ٣":ػِ٠
ٌٓٛذ حٌُٞك ٖ٤ّ٤إٔ ٞ٣ؿي ػخَٓ حُّٜ٘ذ ٝال َ٣كغ ٌٛٝح ال ٗظ.1"ُٚ َ٤
 1أي ال تتطلّب اسما مرفوعا بل فاعال مرفوعا للفعل ال ّتام.
 2فتح رب البرٌة ،ابن عمر الحازمً ،ص.115
 3سورة الزخرف اآلٌة .53
 4سورة البقرة ،اآلٌة .062
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ػ ّْ ٗٔظط٤غ حُو ٖٓ ٍٞك٤غ حُظيه٤ن ّ
إٔ ٘ٛخى كَم ر ٖ٤كيٝع حَُّكغ رخُؼخَٓ حُٔؼّ٘ ٞ
١
"حالرظيحء" رخُّ٘ٔزش ُِٔزظياٝ ،كيٝػ ٚرؼخَٓ ُلظ ًّ ٢خُلؼَ أً ١خٕ ٝأهٞحطٜخٌٛٝ .ح ٣ؼ٘ ٢روخء حُٔزظيا
ػِ ٠أَٓ ِٚٛكٞػخ ً ٞٛٝالّ ٣لظخؽ اُ ٠طؼِ َ٤آهَ.
 ٖٓٝك٤غ حُز٘خء حَُّٜك ّٗ ٢ـيٛخ ط٘ؤْ ػ٘ي ٙاُ ٠هٔٔ:ٖ٤
ٓ )1خ ال ٣ظَّٜف ٣ٝظؼِّن حألَٓ رلؼِٓٝ ْ٤ُ":ٖ٤خ ىحّ" ١َٗٝ .ػَٔ ىحّ أٍ ١كغ حُٔزظيا حٓٔخ
ُٜخ إٔ طٔزوٜخ ٓخ حُٜٔيٍّ٣ش ألٜٗخ طئ ّ ٍٝرٜٔيٍ.
ٓ )2خ ٣ظَّٜفٓ ٞٛٝ :خ ػيح ُٝ ْ٤ىحّ ُٝحٍ ٝأهٞحطٜخ ال ٔ٣ظؼَٔ ٓ٘ ٚأَٓ ٜٓٝيٍ.
 .3اسن كاى في الذّر الونظوم:
ٓٔخ ٘٣زـ ٢حُٞهٞف ػ٘ي ٙرؼٓ ٞخ ُْ َ٣ى ك ٢حُ َّ٘ف حُٔخرن كظق ٍد حُزَ٣ش كٌٛ ٢ح حُزخد
إٔ حالْٓ حٍطلغ ُ٘ز ٜٚرخُلخػَ" .2أّ ١
"ُػْ حُلَّحء ّ
إٔ اكيحع حَُكغ ك ٢حْٓ  ٌٙٛحألكؼخٍ ألٗٗ ٚزٚ
حُلخػَ.
حْٓ ًخٕ ٝأهٞحطٜخ ؿخء َٓكٞػخ ألّٗ٘٣ ٚز ٚحُلخػَ ًٔخ ًٛذ اُ ٚ٤حُ ّ٘خٍف حُطخ َٛحْلىٍ٢ٔ٣
 ًًَٝحُِّـِ حُّ٘لّ ٞ
" ١اٍّٗ ٢أ٣ض ؿالٓخ ،أٍٝع هِز ٢هزخال ،هي ٛخٍ ًِزخ ٝهَىحٛٝ ،خٍ رؼي ؿِحال،
 ٢ُٝكًُ ٢ي ىُ ،َ٤ك ٢هٍ":ٍٞر ٢طؼخُ.3"٠
ٓٝخ أٍحى إٔ ٣وٛ :ُٚٞخٍ رٔؼ٘ ّْ ٟ ٠كٌٛ ٖٓ ٢ٜح حُٔ٘طِن ُٔ٤ض كؼال ٗخهٜخ ٝحٓظيٍ رخ٣٥ش
ه ُٚٞطؼخُ":٠وإِ ْذ قَ َ ِ ِ
ال
ال بَلَى َولَ ِكن لِّيَط َْمئِ َّن قَ ْلبِي قَ َ
ال أ ََولَ ْم تُ ْؤِمن قَ َ
ف تُ ْحيِي ال َْم ْوتَى قَ َ
يم َر ِّ
ب أَ ِرنِي َك ْي َ
َ
ال إبْ َراى ُ
ك َس ْعيًا َوا ْعلَ ْم أ َّ
َن اللّوَ َع ِز ٌيز
اج َع ْل َعلَى ُك ِّل َجبَ ٍل ِّم ْن ُه َّن ُج ْزًءا ثُ َّم ا ْدعُ ُه َّن يَْأْتِينَ َ
ص ْرُى َّن إِلَْي َ
ك ثُ َّم ْ
فَ ُخ ْذ أ َْربَ َعةً ِّم َن الطَّْي ِر فَ ُ
ِ
يم"ٝ .4هي أُلن ؿِٔش ٖٓ حألكؼخٍ رٔؼ٘ٛ ٠خٍ طزِؾ ػَ٘س ٝطؼيحىٛخ :٢ٛءحٖٓ؛ ٍؿغ؛ ػخى؛
َحك ٌ
حٓظلخٍ؛ هؼي؛ كخٍ؛ حٍط ّي؛ طل ٍّٞ؛ ؿيح؛ ٍحفٝ .حُ٘ٞحٛي كًُ ٢ي ه ٍٞحُ٘خػَ:
كََِِِّ ِْ ُٓ ٚـ ٍ ٞػَخ َى رِخَُُّ ْٗ ِي آ ِٓ ٍَ.

ِ ُٛ ْٖ ِٓ ٠َِّٜي َ
٣ض ِر َُ ْٗ ٍي
ًََ ٝخَٕ ُٓ َ

ض َؿَْ رًخ َٝأٍَْ َٛقَ َٗ ْل ََطََ ُٚكظَّ ٠هَ َؼ َي ْ
ٝحُلي٣غ حُ٘ز":١ٞكَخ ْٓظَ َلخَُ ْ
ص ًَؤ َََّٜٗخ ِكَْ رَش".
 1فتح ربّ البرٌة ،ابن عمر الحازمًّ  ،ص.115
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ٝه ٍٞحُ٘خػَ:
ُ َ٣لَٓ ٍَ ٍُ ٞخ ًىح رَ ْؼ َي اِ ًْ َٓ َٞ ُٛخ ِ١غ.

 ْٟٞثِ ِٚ
د ََ ٝ
ََٓ ٝخ حُ ََْٔ ُء اِالَّ ًَخُ َِّٜ٘خ ِ

ٝه ُٚٞطؼخُ :٠فَ لَ َّما أَ ْن جاء الْب ِشير أَلْ َقاهُ َعلَى و ْج ِه ِو فَارتَ َّد ب ِ
ص ًيرا.1
ْ َ
َ
ََ َ ُ
ٝهخٍ حَٓإ حُو:ْ٤
ي ِٓ ْٖ ِٗ ْؼ َٔ ٠طَ َل َّ َُْٖ ٞأَرًُٓ ٞخ.
كَزَخَُ َ

َٝرَ َي ْ
َّ ٛل ٍش
ص هَُْ ًكخ َىح ًِٓ٤خ َر ْؼ َي ِ

ٝك ٢حُلي٣غ َُْٞ":طَ َِْ ًَّ ٞظُ ْْ َػَِ ٠هللاِ َك َّ
ن طَ ََُ ََ َُ ِٚ ًُِِّ ٞهَ ٌُ ْْ ًَ َٔخ ُ ُُ ََْ٣
م حُطَّ ََْ ٤طَ ْـ ُيِ ٝه َٔخًٛخ َٝطََُُ ٝف ِرطَخًٗخ"
ٔٓٝخ طـيٍ حْلٗخٍس اُ ٚ٤ك ٌٙٛ ٢حألٓؼِش ٓخ ٣ؼَٔ ػَٔ ًخٕ ٝأهٞحطٜخ  :٢ٛٝطََْ ِؿؼُٞح؛ ػَخىَ؛
ح ْٓظَ َلخَُ ْ
ض؛ َ٣لٍُُٞ؛ حٍْ طَ َّي؛ طَ َل ٍََّ ٞ؛ طَ َُٝفُ.
 .4اسن كاى في الثورات الحلية:
ٍٝى ك ٢حَُ٘ف ًٔ٘طِن كٌْ حالْٓ حُٞحهغ رؼي  ٌٙٛحألكؼخٍ "حَُكغ"ٝ 2ؿِٔش ٓخ َٗكٚ
ٓؼخٜٗ٤خ  َ٘٣ ُْٝاُّ ٠
إٔ رؼٜ٠خ هي ٣ؤط ٢أك٤خٗخ طخ ّٓخ ًٔخ ًًَ ك ٢حَُ٘ك ٖ٤حُٔخروٓ ٢ٛٝ ٖ٤ؼخٍف
ٌُٜ٘خ ًٌٍٓٞس ك ٢حُٜٔ٘ل ٖ٤حُٔخرو.ٖ٤

خبر إىّ في النظن وشروحه:
 .1خبر إىّ في الونظوهة:
ٍر ٢حُ٘خظْ ر ٖ٤ػَٔ ًخٕ ٝأهٞحطٜخ رٔخ ٣ؼٌٜٔخ رؼَٔ ّ
إ ٝأهٞحطٜخ ك ٢حُـِٔش حالٓٔ٤ش.
ّ ِٓٝوٓ ٚخ ًًَ:3
َػ َٔ َُ ًَــــخَٕ َػ ٌْ ُِْٔ ِ ُٚل َّٕ أَ َّٕ

َُ ٌِ َّٖ ََُ ٤
ْض َُــــــ َؼ ََّ ًََ ٝــــــــؤ َ َّٕ

طَوُ ٍُ ٞاِ َّٕ َٓخُِ ًٌـــــــــــخ َُ َؼخُِْ

َْ ِٓ ٝؼََِ ٤َُ ُٚ
٤ذ هَــــــــخ ِى ُّ
ْض ْحُ َلزِ َ

أَ ًَّ َي رِؤ َ َّٕ أَ َّٕ َٗ َز َُٜٚرِ ٌَـــــــخَٕ

ى ػ َْٖ
ُُ ٌِ َّٖ َ٣خ َ
ْل ْٓظِ ْي ٍَح ِ
خف ُِ ْ ِ
ِ ٛ

َُِِٝظَّ ََِّٔ٘ ٤َُ ٢
ََ ٜ
ْض ِػ ْ٘ َيَ ْْ ُٛك َ

َُِِٝظَّ ََؿِّ َٝ ٢حُِظَّ َٞهُّ ِغ ََ َُٝؼــــــــ ََّ.4

طٌِٔش ُٔخ ط٘خ ُٚٝحُ٘خظْ ُِ٘ٞحٓن ري ًء رؤهٞحص ًخٕٞ٣ ،حٓ َٛخ ٣ئػَ ك ٢حُٔزظيا ٝحُوزَ ّ
"إ
ٝأهٞحطٜخ" ٓٔظٜالًّ رؼِٜٔخ حُٔ٘خهُ ٞؼَٔ ٓخروظٜخ ،كَ٤طّزٜخ ػِ ٠حُظّ
إٔ؛ ّ
ظخُ":٢إ؛ ّ
ّ
ٌُٖ؛ ُ٤ض؛ ُؼ َّ؛
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ًؤ ّٕ"  ٢ٛٝطٜ٘ذ حُٔزظيأ حٓٔخ ُٜخٓ ،غ حْلٗخٍس آُ ٠ؼخٜٗ٤خ ك ٢حُـِٔش حُؼَر٤شٔ٣ٝ .ؼَّ رٔؼخُ ٖ٤ػِ٠
حُظلي٣يّ :
حُلز٤ذ هخى ُّ .كٌِٔظخ":ػخُ ُْ" ك ٢حُٔؼخٍ حأل"ٝ ٍٝهخى ُّ"
إ ٓخُ ًٌخ ُؼخُ ُْٝ .حُٔؼخٍ حُؼخٗ٤ُ :٢ض
َ
ك ٢حُٔؼخٍ حُؼخٗ ٢ػِ ٠حُظَط٤ذ هزَ ّ
إ ٤ُٝض.
 ٌٙٛٝحُ٘ٞحٓن طؼَٔ رظٞكَّ َٗٝ ٖ٤١االّ ٣زطَ ػِٜٔخٌٛٝ :حٕ حَُ٘١خٕ:
-1اًح حهظَٗض د ٓخ "حُلَك٤ش؛ حُِحثيس؛ حٌُخكش" ًِّٜٝخ أٓٔخء ُٔٔ ّٔٝ ٠حكي .كبًح هِ٘خ ٓؼال :اّٗٔخ
هللا اُٝ ٚحكي .كٜ٘خ "ٓخ" ًلّض ّ
إ ػٖ ػِٜٔخ ،ك٤ؼَد ُلع حُـالُش "هللا" ٓزظيأ"ٝ ،اُ "ٚهزَ َٓكٞع.
إٔ رطالٕ ػَٔ ّ
ٝحُٔالكع ّ
إ .أٓخ ُ٤ض كوي ؿ ّ ُٞاػٔخُٜخ ٝأٛخُٜخ ٖٓٝ .أٓؼِش اػٔخُٜخ :هٍٞ
حُ٘خػَ:
اََُِ ٠ك َٔخ َٓخطَِ٘خ أَ ِْٜٗ ْٝلَ ُٚكَوَ ِي.

هَخَُ ْ
ض أَ َال َُ ْ٤ظَ َٔخ ٌَ َٛح ْحُ َل َٔخ ُّ ََُ٘خ

ٝحْٓ ُ٤ض "ٌٛح" ٓز٘ ٢كٓ ٢لَ ٜٗذ ٍ ٞٛٝأ ١حُـٔ٣" :ٍٜٞـُٞحٕ طو٤ُ :ٍٞظٔخ ُ٣ي هخثْ
رخْلٔٛخٍ ٌٛٝح ٌٓٛذ حُـٔ.1"ٍٜٞ
 -2إٔ ٣ظويّ حٜٓٔخ ػِ ٠هزَٛخ ػٌْ ػَٔ ًخٕ ٝأهٞحطٜخ حُظ٣ ٢ـ ُٞكٜ٤خ طويّ حٜٓٔخ ػِ٠
هزَٛخ.
ِ ِ
ِ َّ ِ
ِ
ك ر ُس ًَل إِلَى قَ ْوِم ِهم فَ َجاء ُ ِ
َج َرُموا َوَكا َن
ين أ ْ
ًٔخ ؿخء ك ٢ح٣٥شَ :ولََق ْد أ َْر َسلْنَا م ْن قَ ْبل َ ُ
وى ْم بالْبَ يِّ نَات فَانْ تَ َق ْمنَا م َن الذ َ
ْ ُ
ِِ 2
ص ُر حٜٓٔخ ٓئهَ َٓكٞعٝ .ه ٍٞحُ٘خٍف:
ين َ .ح ِّقا :هزَ ًخٕ ٓو ّيّ ٜٓ٘ٞد ٝ ،نَ ْ
َح ِّقا َعلَْي نَا نَ ْ
ص ُر ال ُْم ْؤمن َ

ُ٣ي ًخٕ هخثٔخ .حُٔالكع "ُ٣ي" حْٓ ًخٕ ٓويّ َٓكٞع .أٓخ ٓغ ّ
إ ٝأهٞحطٜخ كال ّ ٜ٣ق ٓؼٜخ طو ّيّ
هزَٛخ ػِ ٠حٜٓٔخ ٝػِ٣ ٚ٤ؤط ٢حُ٘خٓن ػْ حٓٔ ٚ٤ِ٣ٝ ٚهزَ ٙكظ٣ ٠ظلون ػِٜٔخ.
ٝهي ًٍِ حرٖ أدّ ػِ ٠ػ ّي أهٞحص ّ
إ ػ ّْ أػ٘ ٠رٔؼخٜٗ٤خ حُظ ٢ؿخءص ػِ ٠حُظَط٤ذ ،إٔ طل٤ي
حُظ٤ًٞيُ ٌُٖ ،الٓظيٍحى٤ُ ،ض ُِظُٔ٘ٝ ،٢ؼَ ُِظَؿًٝ ،٢خٕ ٖٓ حُزخد حأل ٠ُٝإٔ ٣ز ٖ٤ػِٜٔخ ك٢
حُٔزظيا أ ٝحُوزَ.

 1فتح رب البرٌة ،ابن عمر الحازمً ،ص.100
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 .2خبر إىّ في فتح رب البرية:
ُوي رٍَّ ٘ٛخ حُ٘خٍف حرٖ ػَٔ حُلخُٓ ٢طوي ْ٣حألكؼخٍ حُ٘خهٜش ػِ ٠حُلَٝف حُٔ٘زٜش
"إ ٝأهٞحطٜخ" هخٛش ٓخ ٣ؼ٘٘٤خ ٜٓ٘خ هزَٛخ حَُٔكٞع رؼيٛخ ٌ٘ٓٝظ٘ق ّ
رخألكؼخٍ ّ
إٔ ك ٢ػخَٓ ٍكؼٚ
ٝؿٜخص ٗظَ ٝطزخ ٖ٣آٍحءّ .
كبٕ ٝأهٞحطٜخ طَكغ حُوزَ ػٍِ ٠أ ١حُزًٔ ٖ٤٣َٜخ هخٍ حرٖ ػَٔ
إ ُ٣يح هخثْ ،كوخثْ .هزَ ّ
حُلخُٓ ٢كٌٛ ٢ح حُٜٔ٘قٝ .حُٔؼخٍّ :
إ َٓكٞع ٝػالٓش ٍكؼ ٚحُٔ٠ش
إ َٓكٞع ػٌِٛٓ ٠ذ حُزَٓ ٖ٤ّ٣َٜكٞع ّ
حُظخَٛس .هخٍ حُ ّ٘خٍفٝ":هخثْ هزَ ّ
ربٕ" 1ك ٜٞاهَحٍ ٓ٘ٚ
رٔخ َ٣ح ٙحُز ّٕٞ٣َٜك ٌٙٛ ٢حُٔٔؤُش.
إٔ ّ
ػِ ٠هالف حٌُٞك ٖ٤ّ٤حٌُّ َٕٝ٣ ٖ٣
"إ" طٜ٘ذ حُٔزظيأ كوٓ .٢ؼزَّح ػٖ ًُي هٝ" :ُٚٞأ ّٓخ
ػ٘ي حٌُٞك ٖ٤ّ٤كال اّٗٔخ ٜٗزض حالْٓ كو ُْٝ ٢طَكغ حُوزَ ،كخُوزَ َٓكٞع ػِٓ ٠خ ٍكغ ر ٖٓ ٚهزَ
إ"٘ٛٝ 2خ ٣ظّ٠ق ؿِّ٤خ ٍإ٣ش حٌُٞك ٖ٤ّ٤كٍ ٢كغ هزَ ّ
ىهّ ٍٞ
إ .ؿخء ك ٢حْلٜٗخف كٔٓ ٢خثَ حُوالف
إٔ ّ
ُألٗزخًٍٛ":١ذ حٌُٞك ّٕٞ٤اُّ ٠
"إ ٝأهٞحطٜخ" ال طَكغ حُوزًَٛٝ ،ذ حُز ّٕٞ٣َٜاُ ٠أّٜٗخ طَكغ
حُوزَ"ٌٛٓ ٞٛٝ .3ذ ٟؼ٤ق كٗ ٢ظَ حُ٘خٍف حٌُّ َٟ٣ ١
إٔ ػخِٓ ٚحُٜ٘ذ ٝحَُكغ أٗخٍ اُٜٗ ٠ذ
حُـِأٗ ٞٛٝ ٖ٣خً ٣للع ٝال ٣وخّ ػِٝ ،ٚ٤حُٔؼخٍّ :
إ كَحٓ٘خ أٓيحً.
 .3خبر إىّ في الذ ّر الونظوم:
كٌٛ ٢ح حُّٜٔ٘ق حُ٘خٍف حُطخ َٛحْلىٍّ ٍ ٢ٔ٣ى ٍأٌٛٓ ١ذ حٌُٞك ٖ٤ّ٤هخثَ ّ
إٔ حُوزَ َٓكٞع
ػِٓ ٠خ ًخٕ ػِ ٖٓ ٚ٤هزَ ،كوخٍٝ":طَكغ حُوزَ ػِ ٠حَُحؿق ٌٛٓٝذ حٌُٞكّ ٖ٤ّ٤
إٔ حُوزَ َٓكٞع
ػِٓ ٠خ ًخٕ ػِ ٖٓ ٚ٤هزَ َٓ ٞٛٝىٝى" .4أٓخ حُز ٕٞ٣َٜكّ َٕٝ٣ ْٜ
إٔ حُوزَ ٓلٌٝف كٌٙٛ ٢
حُـِٔش ٜٔ٣ٝذ ك ٢حُلي٣غ ػٖ ٓؼخٗ ٌٙٛ ٢حُلَٝف.
ّٔ ٓٝخ أػخٍ حٗظزخ ٢ٛك ٢حُّٜٔ٘ق ٍٝٝى ٜٗذ ًَ ٖٓ حُٔزظيا ٝحُوزَ رؼي ّ
إ ٤ُٝض ُٝؼَ.
ٝحُٔؼخٍ حأل ٍٝطؤً٤ي ُٔخ ًًَ ك ٢حُٜٔ٘ق حُٔخرن ؿخء كًُ ٢ي ه ٍٞحُ٘خػَ:
ص َُْ ٝظَ ٌُ ْٖ
اِ ًَح ح ْٓ ََّ ٞى َؿَ٘خ ُف حَُِّ ْ َِ ٤كَ ِْظَؤْ ِ

ى ِهلَخكَخ اِ َّٕ ُك ََّح َٓ٘خ َ أ ُ ُٓ ًيح.5
ُهطَخ َ
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ٓل َّ حُ٘خٛي :اِ َّٕ ُكََّح َٓ٘خ َ أ ُ ُٓيًحٝ .حُٜ٘ذ ٓالكع ك ٖٓ َّ ً ٢كَّحٓ٘خ ٝأٓيحٝ .حُ٘خٛي ح٥هَ رؼي ّ
ًؤٕ
ًَؤ َ َّٕ أ ُ ًَُٗ ْ ِٚ ٤اِ ًَح طَ َ٘ َّٞكَخ

هَخ ِى َٓشً أَ ْٝهََِ ًٔخ ُٓ َل ََّكًخ.1

ٜٗٝذ أًٗ ،ٚ٤هخىٓش ٝحٟق.
ٝرؼي ُ٤ض:ٜزَخ ٍَ َٝح ِؿؼخ ً
َ٣خََُ ٤
ْض أََّ٣خ َّ حُ ِّ

.................................

2

ٝرؼي ُؼَُّ :ؼ َّ أرخى هخثٔخ.3ٌ٘٘ٔ٣خ حػظزخٍ  ٌٙٛحُ٘ٞحٛي أَٓح ّ
ٗخًح اًح ٓخ هٍٗٞض رخُوخػيس حُؼخ ّٓش ٝأ ّٓخ أهَّطٜٓ ٚخىٍ حُ٘لٞ
ٝأٝػوٜخ حُوَإٓ حٌَُٝ .ْ٣حُـٔ َٟ٣ ٍٜٞك ٌٙٛ ٢حُ٘ٞحٛي طؤ٣ٝال آهَ ؿٜٗ َ٤ذ حُـِأًٔ ٖ٣خ هخٍ
حُ ّ٘خٍفٝ":أ ّ ُٚٝحُـٔ ٍٜٞرلٌف حُوزَ ٝحُٜٔ٘ٞد حُؼخٗ ،٢ا ّٓخ كخٍ أ ١طِوخ ْٛأٓيح .ك ٢حُٔؼخٍ
حألٝ .ٍٝأَ ْهزَ َِْٖ ٍَ َٝح ِؿؼًخ .ك ٢حُٔؼخٍ حُؼخٗ ،٢أٓ ٝلؼٞال ر٘٣ ،ٚزٜخٕ هخىٓش ٖٓ هٞحىّ حُطٓ ٢ٛٝ ،َ٤و ّيٓش
أؿ٘لظ ٌٙٛ ًٌَ٣ ُْٝ .ٚحُلخُش ٖٓ ٜٗذ حُـِأ ٖ٣حُ٘خظْ ٝال حُ٘خٍف ٖٓٝ .اٟخكخص ٓخ ط٘خ ُٚٝحُ٘لخس،
ًٔٝخ ؿخء كُ ٢ـش حُلخٍع رٖ ًؼذ ك ٢اؿَحء حُٔؼ٘ ٠رخألُق ىحثٔخ .ه ُٚٞطؼخُ "٠قَالُوا إِ ْن َى َذ ِ
ان
ان ي ِري َد ِ
لَ ِ ِ
ان أَ ْن ي ْخ ِرجا ُكم ِمن أَر ِ
ض ُك ْم بِ ِس ْح ِرِى َما َويَ ْذ َىبَا بِطَ ِري َقتِ ُك ُم ال ُْمثْ لَى"ُ٣ٝ .4ؼٌِٛ ٟح اُ ٠طؤ.َ٣ٝ
ُ َ ْ ْ ْ
ساح َر ُ
َ
ِ
احر ِ
ٝحػظزَ ّ
ان " الّ ُحثيسٔ٤ُٝ 5ض ُالرظيحء أ ٝىحهِ ٚػِٓ ٠زظيا ٓلٌٝف أُٜٔ" ١خ
إٔ حُالّ ك " ٢لَ َس َ
ٓخكَحٕ"ٓٝ .خ ؿخء ٖٓ أػَ ك ٌٙٛ ٢حُِـش ه ٍٞحُ٘خػَ:
هَ ْي رََِ َـخ كِْ ٢حُ َٔـْ ِي َؿَ٤خَ٣خَٛخ.

اِ َّٕ أَرَخَٛخ َٝأَرَخ أَرَـــــــخَٛــــخ

 ٞٛٝحُٞؿ ٚحٌُ ١حهظخٍ ٙحرٖ ٓخُي ،6كو َ٤ػِ ٠حُٔ٘زخٛش "ٌٛحٕ" ٓز٘ ٢ػِ ٠حألُق ُيالُظٚ
ػِٓ ٠ؼ٘ ٠حْلٗخٍس.
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٘ٛٝخى ٖٓ أ ّٝ ٍٝؿٞى أُق "ٓخكَحٕ" ػٌِٛ ٠ح حٌَُ٘ ،ألّٜٗخ حؿظٔؼض أُق ٌٛح ٝأُق حُظؼ٘٤ش
ك ٢حُظوي َ٣هيٍ رؼٓ ْٜ٠و ١ٞأُق حُظؼ٘٤ش كِْ طوزَ أُق "ٌٛح" حُظـ.1َ٤٤
ٝػ٘ي كٌف هزَ ّ
إ  ًٌَ٣حُ٘خٍف ٗخٛيح ٗؼَ٣خ:
ص كَوُ ِْ َ
ىَ َٝهَ ْي ًَزَُْ َ
ض أََّٗ.ُٚ

َ
َــــــال
ََ٣ٝوُ َِْٖ َٗ ْ٤زًخ هَ ْي ػ

ٓل َّ حُ٘خٛي" :أّٗ "ٚك ٢آهَ حُز٤ضَ٣ٝ ،ك ٞحُ٘خٍف إٔ طٌٛ ٕٞخء حٌُٔض رَ َ٤ٟٔ ٢ٛ
ٜٓ٘ٞد ٝحُوزَ ٓلٌٝف ٝأٗ.ٞٛ ٚ
 .4خبر إىّ في الثورات الحليّة:
ُْ ٣ظـخٛ ُٝخكذ ٌٛح حُٜٔ٘ق ػٔ٤ٓٞخص هزَ ّ
إ ًٓ ٚٗٞظ ّْٔ ٓؼ٘ ٠حُلَف حُٔ٘ز ٚحٌُ١
ٓزوٝ ٚكخُظ ٚحْلػَحر٤ش ٍكؼخٝ .اُحُظُٔ ٚخ أٗزٓ ٖٓ ْٜؼ٘ ٠حُـِٔشٓ ًًَٝ ،ؼخٗ ٢حألكَف حُٔ٘زٜش
رخُلؼَ "أهٞحص ّ
إ" ٝكٌٛ ٢ح حُٔوخّ ال طؼ٘٘٤خ  ٌٙٛحُٔؼخٗ ٢رويٍ طلي٣ي ػِٜٔخ.

التابغ الورفوع ـ النعث ـ في النظن وشروحه:
ٜ٣طِق ػِ ٚ٤حُ٘ؼض ٝحُٜلش ٝحُٛٞق  ٞٛٝأكي حُظٞحرغ حألٍرؼش ػ٘ي أؿِذ حُ٘لخسٝ .هي
ن أ ٝحُٔئ ّ ٍٝرخُٔ٘ظ ّ
ػَك ٚرؼ ٞٛ":ْٜ٠حالْٓ حُٔ٘ظ ّ
ن حٌُ ٌَٔ٣ ١ر ٚحُٔ٘ؼٞص رز٤خٕ ٛلش ٖٓ ٛلخطٚ
أٛ ٖٓ ٝلخص حْٓ آهَ ُِٛ ٚش رخُٔ٘ؼٞص" ٞٛٝ .2طؼَ٣ق أٍحٗ ٙخٓال ك٤غ .ر ّٖ٤أّٗ٘ٓ ٚظ ّ
ن أٝ
ٓئ ّ ٍٝرخُٔ٘ظ ّ
ن ٜ٣ٝق ٓ٘ؼٞط ٚؿ َ٤أّٗ٣ ُْ ٚز ّٖ٤طخرؼّ٤ظُ٘ٔ ٚؼٞط ٖٓ ٚك٤غ حْلػَحدٝ .هي ػَّكٚ
ٓل ّٔي ٓٔ َ٤حُِّزي٣":١طِن ػِٓ ٠ـٔٞػش ٖٓ حألٓٔخء طالُّ ٓخ هزِٜخ ٝال ط٘ل ّ
ي ػ٘ٝ ٚطظزؼ ٚك ٢أٍٓٞ
ًؼَ٤س" ٌٙٛ ٖٓٝ .3حألٓ ٍٞحُظ ٢أٗخٍ اُٜ٤خ ك ٢حْلػَحد ٍكؼخ أ ٝؿَّح أٜٗ ٝزخّٔ ٓٝ .4خ ًًَٛ ٙخكذ
ٛخكذ حُيٍ حُٔ٘ظ ّٞكٌٛ ٢ح حُٔوخّ َّ ً":ػخٕ أػَد ربػَحد ٓخروش حُلخٝ َٛحُٔظـ ّيى"ٝ 5هي ٓ ّٔخٛخ
ٓ ّٔخٛخ حُلَّحء حُٔل َّ ًٔخ ؿخء ك ٢حُٔيحٍّ حُ٘ل٣ٞش ُ٘ٞه٤ٟ ٢ق ٌٙٛٝ 6حالٛطالكخص حُؼالػش
(حُٜلش ٝحُٛٞق ٝحُ٘ؼض) ٖٓ طّٔٔ٤خص "ػؼِذ".
ٝحُظٞحرغ ًٔخ ػ ّيٛخ حُ٘لخس أٍرؼش ،حُ٘ؼض حُزيٍ حُظ٤ًٞي ٝحُؼطق ٘ٓٝو ٚحُ٘ؼض ٜٓ٘خ ًً٘ٔٞؽ
ُِظخرغ حَُٔكٞع.
 1الدر المنظوم ،الطاهر اإلدرٌسً ،ص.196
 2النحو المصفى ،محمد عٌد ،ط ،1الشركة الوطنٌة للطباعة ،القاهرة  ،0225ص.155
 3معجم المصطلحات النحوٌة والصرفٌّة ،ص.30
 4معجم المصطلحات النحوٌة والصرفٌّة ،ص.30
 5الدر المنظوم ،الطاهر اإلدرٌسً ،ص.023
 6المدارس النحوٌة ،شوقً ضٌف ص.008
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 .1النعث في الونظوهة:
حُ٘ؼض  ٞٛطخرغ ٖٓ حُظٞحرغ ٝهي ًًَ ٙحُ٘خظْ ك ٢ر٤ظ ٖ٤ؿخء كٜٔ٤خ:
حَُّ٘ ْؼ ُ
د
ض هَ ْي هَخ ٍَ ًَ ُ ٝٝحألَ ُْزَــخ ِ

ص كِ ٢ح ِْل ْػ ََحدُ
ْ َ٣ظزَ ُغ ُِ ِْ َٔ ْ٘ ُؼِ ٞ

َ٤
ًَ ٌَح َ
ى كِ ٢حُظَّ ْؼ َِ ِ
٣ق َٝحُظَّ ْ٘ ٌِ ِ

َ٤
ًَـ َـــخ َء َُ ْ٣ي َ
ٛخ ِكذُ حألَ ِٓ ِ

1

د حُ٘ؼض ًٔخ ؿخء كٓ ٢ظٖ ح٥ؿَ٤ٓٝش "حُ٘ؼض طخرغ ُِٔ٘ؼٞص كٍ ٢كؼٚ
حٓظؼَٔ حُ٘خظْ حرٖ أ َ
ٜٗٝزٝ ٚهلٝ ،ٚ٠طؼَ٣لٝ ٚطٌ٘.2"َٙ٤
ٝهي ر ّٖ٤طخرؼّ٤ظُ٘ٔ ٚؼٞط ٚك ٢حْلػَحد ٝحُظؼَ٣ق ٝحُظٌ٘ٝ ،َ٤حُٔؼخٍ":ؿخء ُ٣ي ٛخكذ
حألٓ ،"َ٤كٌِٔش "ٛخكذ" ٗ ٢ٛؼض َٓكٞع ُِ٣ي.
 .2النعث في فتح رب البرية:
كوي ػَّك ٚحُ٘خٍف حرٖ ػَٔ حُلخُٓ ٞٛ":٢حُظخرغ حُٔ٘ظ ّ
ن أ ٝحُٔئ ّ ٍٝر ٚحُٔالُِ ٖ٣لع
ٓظزٞػٝ 3"ٚك َّٜكَٗ ٢ف كي حُ٘ؼض حُٔظٌ ّ ٖٓ ٕٞػالػش أؿِحء ،حُظخرغ ،حُٔ٘ظ ّ
ن أ ٝحُٔئ ّ ٍٝر.ٚ
حُٔزخُِ ٖ٣لع ٓظزٞػ .ٚكخُظخرغ  ًَ َٔ٘٣حُظٞحرغ حألٍرؼش ٖٓ ك٤غ حْلػَحد ،حُٔ٘ظ ّ
ن أ ٝحُٔئ ّ ٍٝر:ٚ
 ٞٛٝطوُِ٘ ٚ٘ٓ ٚ٤ٜؼض رل٤غ ٣وَؽ ػٖ حُظ٤ًٞي ٝحُزيٍ ٝحُؼطق .حُٔزخُِ ٖ٣لع ٓظزٞػ :ٚأّ ١
إٔ
حُ٘ؼض الر ّي إٔ ٓ ٌٕٞ٣زخ٘٣خ أٓ ٝـخَ٣ح ُٔظزٞػٝ .ٚحَُ٘١خٕ حٌُِحٕ ٣ـذ إٔ ٣ظٞكَّح :حالٗظوخم أٝ
حُٔئ ّ ٍٝرخُٔ٘ظ ّ
ن ،حُٔزُِ ّٖ٤لع ٓظزٞػ.ٚ
ٝػٖ حُؼخَٓ ك ٢حُ٘ؼض آٍحء ٓظؼ ّيىس أظَٜٛخٌٛٓ ،ذ حُـًٔٔ ،ٍٜٞخ كخٍ حُ٘خٍف":حُؼخَٓ ك٢
حُٔظزٞع  ٞٛحُؼخَٓ ك ٢حُ٘ؼض"٣ٝ 4وخٍ أّٗٞٔ٘ٓ ٚد اُ٤ٓ ٠ز ،ٚ٣ٞأٓ ١خ أكيع حُلخُش حْلػَحر٤ش ٖٓ
ٍكغ ٜٗٝذ ٝؿ َّ ك ٢حُٔظزٞع٣ ،ليػٜخ حُظخرغ حٌُ٣ ١ؼ٘ ٚ٤كٌٛ ٢ح حُزخد "حُ٘ؼض" ٝحُٔؼخٍ :ؿخء ُ٣ي
حُلخ .َٟحُ٘ؼض  ٞٛٝحُظخرغ حَُٔكٞع حُلخٝ َٟحٌُ ١أكيع حَُكغ ك ٞٛ ٚ٤حُلؼَ حٌٍُ ١كغ حُلخػَ
"ُ٣ي"  ٞٛٝحُٔظزٞع ،ك وي ١خرن حُٔ٘ؼٞص ٓ٘ؼٞط ٚك ٢حْلػَحد ٖٓ هالٍ اكيحع حَُكغ ك ٢حُ٘ؼض،

 1منظومة ابن أبّ  ،ص.116
مفاتٌح العربٌة على متن اآلجرومٌة ،فٌصل بن عبد العزٌز آل مبارك ط ،1الطالئع للنشر والتوزٌع،0229 ،
2ص.70
 3فتح رب البرٌة ،ابن عمر الحازمً ص.133
 4فتح رب البرٌة ،ابن عمر الحازمً ص.135
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كَٓ ٜٞكٞع رخُلؼَ ٚ٘ٓٝ ,كخُلؼَ "ؿخء" هي ٍكغ حٓٔ ٖ٤حُلخػَ ٝحُ٘ؼضٝ .حُؼخَٓ كًُ ٢ي ُلظٞٛٝ .٢
حٌُ َ٤ٔ٣ ١اُ ٚ٤حُ٘خٍف .ػِ ٠كي هٌٛٓ ٞٛٝ" ُٚٞذ حُـٔ ٞٛٝ ٍٜٞأٛقّ".1
ٝحَُأ ١حُؼخٗ ٞٛٝ :٢ػخَٓ حُظزؼ٤ش ٞٛٝ 2حَُأ ١حٌُٔٗ ١ز ٚحُ٘خٍف اُ ٠حُوِ َ٤رٖ أكٔي
ٝحألهلٖ ٞٛٝ .ػخَٓ ٓؼ٘ ًٚٗٞ ٞٛٝ ،١ٞهي أطزؼض ُ٣يح رخُلخ َٟأٛٝ ١لظ ٚرٌٛٝ ،ٚح أَٓ ٓؼ٘١ٞ
 ٞٛٝكؼَ كخػَ.
٣ٝؼوّذ حُ٘خٍف رؼي ًُي ّ
رؤٕ حُؼخَٓ حُٔؼٟ٘ ١ٞؼ٤قٝ ،حأل ٠ُٝإٔ ٣ؼِّن حُؼَٔ رخُِلظ ّ ٢ألّٗٚ
أٍؿق ٝأه ٖٓ ٟٞإٔ ٣ؼِّن رؤَٓ ٓؼ٘ ،١ٞػٔٓٞخ ٌ٘٘ٔ٣خ حُوّ ٍٞ
إٔ حُ٘ؼض طخرغ ُٔ٘ؼٞط ٚأٓخ ػٖ أهٔخّ
حُ٘ؼض ٖٓ ك٤غ حُظًَ٤ذ ك٘٤ؤْ اُ :٠حُ٘ؼض حُلو٤وٝ ٢حُ٘ؼض حُٔزز ّ.٢
حُ٘ؼض حُلو٤و ّ ٞٛ :٢طخرغ ٣ظزغ ٓ٘ؼٞط ٚك ٢حْلػَحد ٝحُظؼَ٣ق ٝحُظٌ٘ٝ ،َ٤حْلكَحى ٝحُظؼ٘٤ش
ٝحُـٔغ ،حُظًٌٝ َ٤حُظؤٗ٤غ.
حُ٘ؼض حُٔزز ّٓٝ :٢خ ٣ظٔ ِّ٤ر ٚػٖ حُلو٤و ٢أّٗ ِِّ٣ ٚكخُش ٝحكيس " ٢ٛٝحْلكَحى" ٣ ٞٛٝظزغ
حالْٓ حُظخ َٛحٌٍُ ١كؼ ٚال حُٔ٘ؼٞصٝ .حُٔؼخٍٍَٓ :ص رَؿَ هخثْ أر .ٙٞكَؿَ طزغ حالْٓ حٌُ ١هزِٚ
ك ٢حُولٝ ٞحُظٌ٘ .َ٤كًٔ ٜٞخ ًًَٗخ  ِِّ٣حْلكَحى حُيحثٔش.
 .3النعث في الذر الونظوم:
حهظِق ٛخكذ حُيٍ حُٔ٘ظ ّٞػٖ كظق ٍد حُزَ٣ش رخُِ٣خىس كًٌَ ٓخ ُْ ٣ظ٘خ ُٚٝؿ َٙ٤كوخٍ ك٢
حُ٘ؼض":حُظخرغ حُٔ٘ظ ّ
ن رخُلؼَ أ ٝرخُو ّٞس حُّٟٔٞق ُٔظزٞػ ٚأ ٝحُٔو ٞٛٝ 3"ُٚ ّٜٚطؼَ٣ق ٗخَٓ
ُِّ٘ؼض ،كًٌَ ٓخ طؼِّن رخُظزؼّ٤ش ٝحالٗظوخم ٖٓ حُلؼَ٤٠٣ ٌُّٚ٘ ،ق ٓخ ُْ  ًٌَٙ٣آهَٓ ٕٝخ حٛطِق
ػِ" ٚ٤رخُوٞس" ٓ ٞٛٝخ هٜي ر ٚحُـخٓيً ،خْٓ حْلٗخٍس ً ،١كوخٍٗٝ":ؼ٘ ٢رخُٔ٘ظ ّ
ن رخُوٞس حُـخٓي
حُٔئ ٍٝرخُٔ٘ظ ّ
ن ًخْٓ حْلٗخٍس  ١ًٝرٔؼ٘ٛ ٠خكذ".4

 1فتح رب البرٌة ،ابن عمر الحازمً ص.135
2التبعٌّة .واالتباع :أي النعت ٌتبع منعوته فً الحالة اإلعرابٌة ،شأن التوابع األخرى وهو أوّ لها.
 3الدر المنظوم ،الطاهر اإلدرٌسً ،ص.023
 4الدر المنظوم ،الطاهر اإلدرٌسً ،ص.025
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أٓخ ػٖ ظخَٛس حُلٌف ٓ ٢ٛٝخ حٗلَى ر ٚحُطخ َٛحْلىٍ ٢ٔ٣ألّٗ٣ ٚوغ ك ٢حُ٘ؼض ٝحُٔ٘ؼٞص
ؿٞحُح .كوخٍ٣":ـ ُٞكٌف ًَ ٖٓ حُ٘ؼض ٝحُٔ٘ؼٞص اًح ػِْ"ٝ 1حُيُ َ٤حٌُٓ ١خه":ٚو ِع ْن َد ُىم قَ ِ
ات
اص َر ُ
ْ
َ
ِ ِ
ين" .2كل ٢ح٣٥ش :كٌف حُٔ٘ؼٞص ك ٍٞهخَٛحص حُطَف .أٓخ ػٖ كٌف ه ٍٞحُ٘خػَ:
الطَّْرف ع ٌ
َُ ْ٘ ًُ ٝ
د ًَح طَ ْي ٍَ ْأ
ض كِ ٢حُ َلَْ ِ

كََِ ْْ أ ُ ْػ ِ٤ْ َٗ ٢جًخ َ ْْ َُٝأَ َْٓ٘ ِغ.

ٝحُظويً َ٣ؼَ٤حٗ .ؼض ٓلٌٝف.
ٍٝأ ١حُّٜٔ٘ق ك ٌٙٛ ٢حُظخَٛسّ ،
إٔ ًؼَ٤ح ٓخ ٣لٌف حُٔ٘ؼٞص٣ٝ ،و َّ ك ٢حُ٘ؼض ٝحٓظ٘ي اُ٠
ٓخ هخُٛ ٚخكذ حُوالٛش:
ض َ٣وَُْ .
َ٣ـَُ ُُ ٞك ٌْكَُٝ ُٚكِ ٢حَُّ٘ ْؼ ِ

ض َػ ْوَ
ص َٝحَُّ٘ ْؼ ِ
ََٓ ٝخ َِٖٓ حُ َٔ ْ٘ؼُِ ٞ

ٓٝل َّ حُ٘خٛي ّ
إٔ ظخَٛس حُلٌف ططخٍ حُ٘ؼض ٝحُٔ٘ؼٞص ك ٢إٓ ٝحكي ؿ َ٤أ ّٕ حُلٌف ٌ٣ؼَ
ك ٢حُٔ٘ؼٞص ػِ ٠ك ّي ه.ُٚٞ
 .4النعث في الثورات الحليّة:
كِٛٞش حُ٘ؼض ًٔخ ؿخءص كٌٛ ٢ح حُّٜٔ٘ق طٌَحٍح ُٔخ ه َ٤كٓ ٖٓ ٚ٤ؼخٍف ػخٓش ًخٗظوخهٚ
ط
الص َرا َ
ٝطزؼّ٤ظ ٚك ٢حْلػَحد ٝحُظؼَ٣ق ٝحُظٌ٘ٓ َ٤غ حُظؼِٝ َ٤حالٓظيالٍ ،ح٣٥ش حُوَآٗ٤ش " ْاى ِدنَا ِّ
صراطًا مستَ ِ
الْمستَ ِقيم" .3كخُٔٔظوٜٞ٘ٓ ْ٤د ػِ ٠أّٗٗ ٚؼض َُِٜحٝ .١ح٣٥ش "وي ْه ِدي ُكم ِ
يما"ٝ .4هُٚٞ
ق
ُ
ْ ً
ََ َ ْ َ
ُْ َ
صر ٍ
طؼخُ" ٠وإِنَّ َ ِ ِ ِ
اط ُم ْستَ ِق ٍيم"ٔٓ 5ظوٗ ْ٤ؼض ٓـَ ٍٝأطزغ ٓ٘ؼٞط ٚك ٢حُـ َّ  ٢ٛٝػٔ٤ٓٞخص
َ
ك لَتَ ْهدي إلَى َ
ك ٍٞحُ٘ؼض.

 1الدر المنظوم ،الطاهر اإلدرٌسً ،ص.025
 2سورة الصافات ،اآلٌة .18
 3سورة الفاتحة ،اآلٌة .5
 4سورة الفتح ،اآلٌة .02
 5سورة الزخرف ،اآلٌة .50
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هلخص الفصل األول:
ًخٗض حَُٔكٞػخص ك ٢حُٜٔخىٍ حألٍرؼش حٗطالهخ ٖٓ ٓ٘ظٓٞش حرٖ أدّ اُ ٠كظق ٍد حُزَ٣ش
كخُيٍ حُٔ٘ظٝ ّٞأهَ٤ح حُؼَٔحص حُلِ٤ش ٟٓٞٞػخ ُِيٍحٓش كٌٛ ٢ح حُلٝ ،َٜحٌَُ طؼَ ٝكٜ٘ٓ ٢لٚ
اُٜ٤خ ػِ ٠كٔذ حُظلخٝص ك ٢حُٔؼخُـش أ ٝحُٔخىس حُؼِٔ٤ش.
ٝهي حطلن حَُ٘حف ٝأؿٔؼٞح ػٍِ ٠كغ  ٌٙٛحَُٔكٞػخص اال ٓخ ؿخء حٓظؼ٘خء ك ٢كظق ٍد حُزَ٣ش
ٝحُيٍ حُٔ٘ظًٜ٘ ّٞذ ًَ ٖٓ حْٓ ٝهزَ أهٞحص ّ
إٗ ٞٛٝ .خً ٍٝى ك ٢رؼ ٞحُ٘ٞحٛي حُؼَر٤ش.
ًالٔٛخ ًٍِ ػِٓ ٠ؼخًٗ ٢خٕ ٝأهٞحطٜخ ّ
ٝإ ٝأهٞحطٜخ ًٝخٕ ٖٓ حألك َ٠إٔ ٣ئهٌ حْٓ ٌٙٛ
حُ٘ٞحٓن ٝهزَٛخ رؼي ىه ٍٞحُ٘خٓن كظخ ٖٓ حُيٍحٓش ٝحَُ٘ف.
ؿخء كً ٢ؼ ٖٓ َ٤ح ُٔٞحٟغ حْلٗخٍس اُ ٠آٍحء حُزٝ ٖ٤٣َٜحٌُٞكٝ ٖ٤٤ؿ َْٛ٤ر٤ٜؾ ٓوظِلش
ًخُوٌٛ ٍٞح ٍأ ١حُز ٖ٤٣َٜأ ٝحٌُٞك ٖ٤٤ى ٕٝحْلٗخٍس آُ ٠ظٖ ه ُْٜٞأ٘ٓ ًًَ ٝيحص أ ٝحُليٝى
حُ٠خرطش ُ ٌٜٙحٍ٥حء.
ال ٗـي حهظالكخ  ًٌَ٣ك ٢حُؼَٔحص حُلِ٤ش ُِ٘ظْ ؿ َ٤حُظو٤ي رٔخ أٗخٍ اُ ٚ٤حُ٘خظْ ًٔؼِٓٞخص
ػخٓش ٝري٤ٜ٣خص ال طلظخؽ اُ ٠طل.َ٤ٜ
ٔ٣ظؼَٔ أك٤خٗخ حُطخ َٛحْلىٍ ٢ٔ٣ك ٢حُيٍ حُٔ٘ظ ّٞػزخٍس ػِ ٠حُٜل٤ق أ ٝحَُحؿق ىٕٝ
حْلٗخٍس اُ ٠حُوَحثٖ حُظ ٢طؼُِ ٍأًٔ ٚ٣خ  ٞٛحُ٘ؤٕ كٍ ٢كغ حُوزَ ٓغ حُٔزظيا أٓ ٝغ حُ٘ٞحٓن .اٟخكش
اُàّ ٠ح ػَف ػٖ ٜٓطِق ٗخثذ حُلخػَ ٗـي حَُ٘حف ٔ٣ظؼِٜٔٓ ٕٞطِلخص أهٍَٝ ٟىص ػٖ
حُ٘لخس حُويحًٓ ٠خُٔلؼ ٍٞحٌُ ْٔ٣ ُْ ١كخػِ ٚأ ٝحالْٓ حٌُٓ ًٌَ٣ ُْ ١ؼ ٚكخػِٝ ,ٚحْلٗخٍس اُّ ٠
إٔ أٍٝ
ٖٓ حٓظؼَٔ ٗخثذ حُلخػَ حرٖ ٓخُي ٝكٌٛ ٢ح حُزخد طٓٞغ حُ٘خٍف ك ٢أؿَح ٝكٌف حُلخػَ ىٕٝ
ٓٞح ٖٓ ٙحُٜٔخىٍٝ .هي ك َّٜك ٢كخالص ٛخٍ ٓٝؼخٜٗ٤خ حُِـ٣ٞش حُٔوظِلش ٌٓؼَح ٖٓ حُ٘ٞحٛي
حُ٘ؼَ٣ش حُ٘ؼَ٣ش حُوَآٗ٤ش ٝحألكخى٣غ حُ٘ز٣ٞش.
حٗ لَى حُطخ َٛحْلىٍ ٢ٔ٣رظخَٛس حُلٌف ك ٢حُ٘ؼض ٝكظ ٠حُٔ٘ؼٞص رؤٓؼِش ؿخء ًًَٛخ ك٢
ٓؼَ ٝحُلي٣غ ػٖ حُظخرغ حَُٔكٞع.
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 ًٌَ٣حرٖ ػَٔ حُلخُٓٝ ٢أك٤خٗخ حُطخ َٛحْلىٍ ٢ٔ٣طؼَ٣لخص ٌٍَٓس ك ٢حَُ٘ك ٖ٤طوظِق
ػٖ طؼَ٣لخص حُويحٓ ٠ك ٢حُ٤ٜخؿش حُِـ٣ٞش ًٔخ ؿخء ك ٢طؼَ٣ق حُ٘ؼض الرٖ آؿَ" ّٝحُ٘ؼض طخرغ
ُِٔ٘ؼٞص كٍ ٢كؼٜٗٝ ٚزٝ ٚهلٝ ٚ٠طؼَ٣لٝ ٚطٌ٘٣ٝ ."َٙ٤ؼَّك ٚحرٖ ػَٔ ك ٢ه ٞٛ":ُٚٞحُظخرغ
حُٔ٘ظن أ ٝحُٔئ ٍٝر ٚحُٔالُِ ٖ٣لع ٓظزٞػ "ٚكٌَ ٜٓ٘ٔخ أٗخٍ اُ ٠طزؼ٤ش حُ٘ؼض ٝكخالط ٚحُٔوظِلش.
ُٞٝكع ك ٢ػخَٓ ٍكغ حُ٘ؼض طزخ ٖ٣ر ٖ٤حٍ٥حء:
ـ ٌٓٛذ حُـٔ ٞٛٝ ٍٜٞحُٔ٘ٔٞد اُ٤ٓ ٠ز.ٚ٣ٞ
ـ ٝحَُأ ١حُؼخّٗ ٢
إٔ حَُحكغ ُِٔ٘ؼٞص  ٞٛحَُحكغ ُِ٘ؼضٝ .هي ٓخٍ حرٖ ػَٔ اٍُ ٠أ ١حُـٔ ٍٜٞحٌُ١
حػظزَ ٙحألٛق.
ـ حَُأ ١حُؼخُغ ّ
إٔ حُظزؼ٤ش  ٢ٛحُؼخَٓ ٍ ٞٛٝأ ١حُوِٝ .َ٤هي ٓخٍ حرٖ ػَٔ اٍُ ٠أ ١حُـٔ ٍٜٞحٌُ١
حػظزَ ٙحألٛق ًٔخ ػوذ ػِ ٠حُؼخَٓ حُٔؼ٘ ١ٞرؤّٟٗ ٚؼ٤ق ٝحألهٌ رخُؼخَٓ حُِلظ ٢أ.٠ُٝ
٣ظلخىٓ ٟلٔي ٍك٤ن حُ ٢ٔ٣َ٘ٗٞحُظلٝ َ٤ٜحُظؼَ ٝاُ ٠حٍ٥حء حُٔظزخ٘٣ش  ًٌَ٣ٝحُٔظلن ػِٚ٤
ر ٖ٤حُ٘لخس.
ّ
إ ٌٛح حُٔٞؿِ ُْ ٣ظ ٖٔ٠رؼ ٞحألرٞحد ُٔخ كًُ ٢ي ٖٓ طٌَحٍ ٝاػخىس ُٔخ ًًَ ك ٢حُل.َٜ
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الفصل الثاني
اآلراء النحوية في
النظم وشروحه:
المنصوبات
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الونصوبات في النظن وشروحه:
ٝحُٜٔ٘ٞرخص ؿٔغ ُٜٔ٘ٞد  ٞٛٝحالْٓ حٌُ ١طؼظَ ٚ٣حُلخُش حْلػَحر٤ةش "حُٜ٘ةذ" كوةي ػَّكةٚ
حُ٘لخس ٝحُّٜٔ٘لٓ ْٜ٘ٓٝ ٕٞلٔي ٓٔٗ َ٤ـ٤ذ حُِزي ٞٛ" ١حالْٓ أ ٝحُلؼةَ حُِةٌحٕ طـِةذ ُٜٔةخ حُؼٞحٓةَ
ٜٗزخ رخُلظلش أ ٝرخُلَٝف حُ٘خثزش ػٜ٘خ".1
ٝؿخُزةةةخ ٓةةةخ طٌةةة ٕٞحألٓةةةٔخء ٜٓ٘ةةةٞرش رٞهةةةٞع حألكؼةةةخٍ كٜ٤ةةةخ أ ٝػِٜ٤ةةةخ .حُٜٔ٘ةةةٞرخص ٓةةةٖ
حألٓةةٔخء:حُٔلؼ ٍٞرةة ،ٚحُٜٔةةيٍ (حُٔلؼةة ٍٞحُٔطِةةن)ٝ ،حُٔلؼةة ٍٞك٤ةة ،ٚحُٔلؼةة ٍٞألؿِةةُ" ٚةة ،"ٚحُٔلؼةةٍٞ
ٓؼ ،ٚحُلةخٍ ،حُظٔ٤٤ةِ ،حُٔٔةظؼ٘ ،٠حُٔ٘ةخى ،ٟهزةَ حُلؼةَ حُ٘ةخه ،ٚهزةَ كةَف ُة ،ْ٤حٓةْ ّ
إ ،حٓةْ ال
حُ٘خك٤ش ُِـْ٘ ،حُظخرغ ُِٜٔ٘ٞدٓٝ .ة٘ظ٘خ ٍٝحُٜٔ٘ةٞرخص حُةٞحٍىس كة ٢حُة٘ظْ ٓٝةخ ٍ ًّةِ ػِ٤ة ٚحُ ّ٘ةَّحف
ٜٓ٘خ هخّٛش.
الوفعول به في النظن وشروحه:
 ٞٛأكي ػ٘خ َٛحُـِٔةش حُلؼِ٤ةش ًحص حُلؼةَ حُٔظؼة ّيٝ ،١حُٔلؼة ٍٞرة٣ ٚةئ ّىٝ ١ظ٤لةش ٗلّ٣ٞةش ٓةٖ
ٝظخثق حُّٜ٘ذٜٞ٘ٓ ٞٛٝ ،د رلًَش أ٤ِٛش أ ٝكَػ٤ش أٓ ٝويٍس ،أٓ ٝزّ٘٤ةخ كةٓ ٢لة َّ ٜٗةذٓ .ةٞحء
ك ٢كخُش حْلػزخص أ ٝحُ٘ل ٞٛٝ ،٢أ ْٛحُٜٔ٘ٞرخص ٖٓ حألٓٔخء ٌُح ٍطّذ كٛ ٢ةيحٍطٜخٌٔ٣ٝ .ةٖ إٔ ٗـةي
ٖٓ ّٜ٘٣ل ٚحُؼخٗ ٢رؼي حُٔلؼ ٍٞحُٔطِن (حُٜٔيٍ) ػِ ٠حػظزخٍ إٔ ٌٛح حألهٛ َ٤ة ٞحُٜٔةيٍ حُلو٤وة.٢
ٝؿٓ َ٤وّ٤ي ر٘٢ء.
طؼظةةَ ١حُٔلؼةة ٍٞرةة ٚكةةخالص ٜٓ٘ةةخ حُٜ٘ةةذ حُلةةٌف ٝؿةةٞد ٝؿةةٞحُ حُظوةةيٝ ْ٣حُظةةؤه َ٤حُلو٤وةةش
ٝحُٔـخُ ٝحٌَُ ٝحٍى ك ٢أٓخُ٤ذ حُؼَر٤ش.

 1معجم المصطلحات النحوٌة والصرفٌة ،محمد سمٌر نجٌب اللبدي ،ط ،0دار الفرقان األردن ،1987
ص.005
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 .1الوفعول به في النظن:
ِٗٔض أكٌخّ حُٔلؼ ٍٞر ٚأٍرؼش أر٤خص هخٍ كٜ٤خ حُ٘خظْ:
َٓ َْٔ ٜخ طَ ََ ٟح ْٓ ًٔخ َٝهَ َغ حُلِ ْؼ َُ رِ ِٚ

ى َٓ ْلؼُ ٍٞكَوَُْ ِرَ٘ ْٜزِـــــ ِٚ
كَ ٌَح َ

ًَ ِٔ ْؼ َِ ٍُُْ ُ
ص ْحُ َؼخُِ َْ حألَ ِى٣زَـــــــخ

َٝهَ ْي ٍَ ًِز ُ
ّ حَُّ٘ ِـ٤زَــــخ
ْض ْحُلَ ََ َ

َٝظَــخ ًَِٛح َ٣ؤْطَِ٣َٝ ٢ؤْ ِطًََٔ ْ٠ُٓ ٢ح

كَؤ َ َِّٓ ٍٝؼَــــــــــخَُُٓ ُٚــــخ ًُ ًِ ََ

َٜ
ْ٘ ُٓ َٝ َٜلَ ِ
َٝحُؼَّـخِٗ ٢هَُْ ُٓظَّ ِ

.1َُ ٛ
ًَ َِح ٍَ ِٗ ٢أَ ِهـــَٝ ٢اَِّ٣خ ُٙأَ ِ

كٌٛ ٢ح حُزخد أٟٝق حُ٘خظ ْ حٓٔ٤ش حُٔلؼ ٍٞرٝ ،ٚهٞع حُلؼَ ػِٓ" ٞٛٝ ٚ٤خ ٝهغ حُلؼَ ر."ٚ
ٝػخٗٓ ٢خ طؼِّن ر ٚكٌٔ ٚحُٜ٘ذ "كوَ رٜ٘ز ،"ٚػْ ٔ٣ؼَ رخُٔؼخٍٍُ :ص حُؼخُْ حألى٣ذ" .حُؼخُ َْ"
ٓلؼ ٍٞرٜٞ٘ٓ ٚدٝ .ػٖ ١ز٤ؼظ ٚكوي ٣ؤط ٢حٓٔخ ظخَٛح أ٣ ٝؤطَٔ٠ٓ ٢حَ٤ٟٔ ،ح ٓظّٜال ٘ٓٝلٜال،
"ُحٍٗ ٢أه "٢كخُ٤خء كُ ٢حٍٗٓ َ٤ٟٔ ٢ظّٓ َٜز٘ ّ ٢ػِ ٠حٌُٔ ٕٞكٓ ٢ل َّ ٜٗذ ٓلؼ ٍٞر .ٚأ ّٓخ
 "َُٛا٣خ٘ٓ َ٤ٟٔ ٙلٓ َٜز٘ ٢كٓ ٢لَ ٜٗذ ٓلؼ ٍٞر ٖٓ ٞٛٝ ،ٚرٖ٤
رخُ٘ٔزش ُِٔ٘ل" َٜاَِّ٣خ ُٙأَ ِ
ٟٔخثَ حُّٜ٘ذ حُٔ٘لِٜش حُظ ٢ػخىس طؼَد ٓلؼٞال رٓ ٚو ّيٓخ.
 .2الوفعول به في فتح رب البرية:
طّ ٜيٍ حُٔلؼ ٍٞر ٚحُٜٔ٘ٞرخص حُظ ٢رِـض هٔٔش ػَ٘ ٜٓ٘ٞرخ ك ٢ؿ َّ حَُٔحؿغ
حُ٘ل٣ٞش٣ ُْٝ .لي حُّٜٔ٘ق ػ ّٔخ هخّ ر ٚحُ٘خظْ كٌخٕ حُٔلؼ ٍٞر ٚأ ّٓ ٍٝخ َٗك ٖٓ ٚحُٜٔ٘ٞرخص.
ٝػٍِ ٠أّ ٓخ ط٘خ ُٚٝآّٔ٤ظ .ٚكخُٔلؼ ٍٞرَ ُ٣ ٚؼ ُّي ػالٓش ٖٓ ػالٓخص حالْٓ ألّٗ ٚال ٣ؤط ٢كَكخ ٝال كؼال
كوخٍ حُ٘خٍف ٖٓ":ػالٓخص حالْٓ ًٓ ٚٗٞلؼٞال رٝ .2"ٚحُٔوٜٞى ٖٓ ًُي حالْٓ حُ٣َٜق أ ٝحُٔئ ٍّٝ
رخُ٣َٜق.3
ّ
هخٍ":إ حُٔلؼ ٍٞر ٞٛ ٚحْٓ ٝهغ ػِ ٚ٤حُلؼَ حُٜخىٍ ػٖ
 ٖٓٝك٤غ ٝهٞع حُلؼَ ػِٚ٤
حُلخػَ"ٔ٣ ُْٝ .4ظؼٖ كخُش حْلػزخص أ ٝحُ٘ل ٢كٌِظخ حُلخُظ ٖ٤طَ٘ٔ حُٔلؼ ٍٞر .ٚكٌ َّ ٓلؼ ٍٞر٣ ٚظطِذ
ٝهٞع كيع ػِ ٖٓ ٚ٤حُلخػٌَٛٝ ,ح أٓ ّْ ٛخ  ِّٙ٤ٔ٣ػِٓ ٠خثَ ػ٘خ َٛحُـِٔش٣ ٞٛٝ ,ؼ٘ ٢طؼِّن
1
أب ،ص.117
منظومة ابن َ
 2فتح رب البرٌة ،ابن عمر الحازمً ،ص.161
المؤول بالصرٌح :وهو ما ٌحتاج إلى تأوٌل حتى ٌكون مفعوال به .وهو على حد تعبٌر بعض المص ّنفات الجملة
3اسمٌّة كانت أو فعلٌة ،وٌسمى المصدر المؤوّ ل لدى البعض.
 4فتح رب البرٌة ،ابن عمر الحازمً ،ص.161
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حُٔلؼ ٍٞر ٚرٔخ ال ٣ؼوَ االّ ر٣ ,ٚؼ٘ ٢ال ٣ظ٣ٝ ٍّٞ ٜظو َّ٤ك ٢حٌُ ٖٛاالّ ر٣ ُٖٔٝ .ٚظؤ ًّي ٖٓ ٝهٞع حْٓ
َ
َٟرض ُ٣يح ,كِ٣ي ٌٛح
ٓخ ٓلؼٞال ر ٚإٔ ٜٞ٣ؽ ٖٓ حُلؼَ حُظخّ حْٓ ٓلؼ ٍٞطخ ّٓخٝ ,حُٔؼخٍ حٌُٓ ١خه:ٚ
اًح أٍىص إٔ طظؤ ًّي ٓ ٞٛ َٛلؼ ٍٞر ٚأ ٝال؟ كخؿؼَ ُ٣يح ٓزظيأ ػْ ا٣ض رٜٔيٍ حُلؼَ َٟد حٌُٞٛ ١
حَُ٠د كظؤط ٚ٘ٓ ٢رخْٓ ٓلؼ ٍٞطخّ طـؼِ ٚهزَح ُِٔزظيا كبًح ٛق كٓ ٜٞلؼ ٍٞرٝ ،ٚحُٔؼخٍ٣ُ :ي
َٓٝ٠د ،كبًح ٛق كٓ ٜٞلؼ ٍٞرٝ ٚاال كِٓ ْ٤لؼٞال ر.ٚ
ٝحُؼالٓش ٘ٛخ إٔ ّ ٜ٣ق إٔ ٣ئطٜٓ ٖٓ ٠يٍ حُلؼَ حْٓ ٓلؼ ٍٞطخّ أ ١ال ٣لظوَ اُ ٠ؿخٍ
ٓٝـَ٘ٛٝ ٍٝخ ُْ ٣ؤص طخٓخ ٝاّٗٔخ ٛق رخُـخٍ ٝحُٔـَُ ٞٛٝ ٍٝلع ػِ.ٚ٤
ًخٕ حرٖ ػَٔ حُلخُٓ ٢هي حٗظوَ رؼي ًُي اُ ٠طلي٣ي ػٞحَٓ حُٜ٘ذ ك ٢حُٔلؼ ٍٞرٝ ,ٚأٍؿؼٜخ
اُ ٠حُلؼَ  ٞٛٝحٌُ٣ ١و ٍٞكٝ" .ٚ٤ػ خَٓ حُٜ٘ذ ك ٢حُٔلؼ ٍٞآخ إٔ  ٌٕٞ٣كؼال ٓٞحء ًخٕ ِٓلٞظخ رٚ
1
ََ ٟر ُ
ْض َُ ْ٣يًح" .كِ٣يح" ٓلؼ ٍٞرٚ
أٓ ٝلٌٝكخ" ٣ٝؼ ّي ٌٛح حُؼخَٓ أرَُ حُؼٞحَٓ ٝحُٔؼخٍ حُظوِ٤يَ :١

ٜٓ٘ٞد ٝػالٓش ٜٗز ٚحُلظلش حُظخَٛس ٝػخِٓ ٚحُلؼَ َٟرضٝ .حُؼخَٓ حُؼخٗ" ٢حُلؼَ حُٔلٌٝف"
ِ
ِ
ودا أَو نَصارى تَ ْهتَ ُدوا قُل بل ِملَّةَ إِبْ ر ِاى ِ
ين"
ٗـي ٙك ٢ه ُٚٞطؼخَُ ":٠وقَالُوا ُكونُوا ُى ً ْ َ َ
يم َحني ًفا َوَما َكا َن م َن ال ُْم ْش ِرك َ
ْ َْ
َ َ

2

ٝحُٔلؼ ٍٞرِ " ٚملَّةَ" ٜٓ٘ٞد رلؼَ ٓلٌٝف طوي َٙ٣حطزغ ِٓش ارَحٝ .ْ٤ٛهي  ٌٕٞ٣حُؼخَٓ حُٛٞق "أٗخ
ٟخٍد ُ٣يح" ٣ُٝيح ٓلؼ ٍٞرٜٞ٘ٓ ٚد رخُٜلش ٟخٍد كٛٝ ٜٞق ٝح٣٥شَ ":وَم ْن يَتَ َوَّك ْل َعلَى اللَّ ِو
فَ ُه َو َح ْسبُوُ إِ َّن اللَّوَ بَالِ ُغ أ َْم ِرِه قَ ْد َج َع َل اللَّوُ لِ ُك ِّل َش ْي ٍء قَ ْد ًرا". 3كٌِٔش "أ َْم ِرهِ" ٓلؼ ٍٞرٜٞ٘ٓ ٚد رخُٛٞق.
ض لََف ِ
ٝحُؼخَٓ حُؼخُغ حُٜٔيٍ ًٔخ ؿخء ك ٢ه ُٚٞطؼخُ":٠ولَ ْوََل َدفْ ُع اللَّ ِو النَّاس بَ ْع َ ِ
ض
س َدت ْاأل َْر ُ
َ
َ
ض ُه ْم ببَ ْع ٍ َ
ِ
ين" .4حُ٘خّ ٓلؼ ٍٞرُِٜٔ ٚيٍ َى ْكغٝ .حُؼخَٓ حَُحرغ حْٓ حُلؼَ ٞٛٝ
َولَ ِك َّن اللَّ َو ذُو فَ ْ
ض ٍل َعلَى ال َْعالَم َ
َّ ِ
ض َّل إِذَا ْاىتَ َديْ تُ ْم إِلَى الل ِّو َم ْرِجعُ ُك ْم
س ُك ْم َلَ يَ ُ
ض ُّرُكم َّمن َ
ين َ
حُٔٔؼَ ر ٚك ٢ح٣٥ش":يَا أَيُّ َها الذ َ
آمنُواْ َعلَْي ُك ْم أَن ُف َ

 1فتح رب البرٌة ،ابن عمر الحازمً ،ص.160
 2سورة البقرة ،اآلٌة .135
 3سورة الطالق ،اآلٌة.3
 4سورة البقرة ،اآلٌة .052
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َج ِم ًيعا فَ يُ نَبِّئُ ُكم بِ َما ُكنتُ ْم تَ ْع َملُو َن"" .1أٗلٌْٔ" ٓلؼ ٍٞرٜٞ٘ٓ ٚد ٗٝخٛز ٚحْٓ كؼَ حألَٓ " َعلَْي ُك ْم"
 ٢ٛٝرٔؼ٘ ٠حُِٓٞح .ك ٜٞكؼَ ٓظؼي ٣ظطِذ ٓلؼٞال ر.ٚ
أٗٞحع حُٔلؼ ٍٞرًٔ ٚخ ؿخء ك ٢حَُ٘ف حْٓ ظخ :َٛأ ٝحْٓ ٓٝ .َٔ٠حُٔ َٔ٠هي  ٌٕٞ٣حْٓ
اٗخٍس أ ٝحْٓ ٓٝ .ٍٞٛٞحُٔ ٖٓ َٔ٠حُٔ٠خثَ هٔٔخٕٓ :ظّ٘ٓٝ ،َٜل.َٜ
ٝحُ٠ةةةٔ٘٣ َ٤ؤةةةْ اُةةة ٠هٔةةةٔ :ٖ٤حُٔٔةةةظظَ ،حُزةةةخٍُٓٝ .ةةةٖ ًةةةَ ٛةةةٌح ّ٘ٔ ٜ٣ةةةخ حُ٠ةةةٔخثَ حُظةةة٢
ي َُ ْ٣ةةةي .حٌُةةةخف كةةة ٢أَ ًْ ََ َٓةةةيَٟ .ةةةٔٓ َ٤ظٜةةةَ ٓز٘ةةة٢
طوةةةغ ٓلؼةةةٞال رةةةٝ .ٚحألٓؼِةةةش حُظةةةٓ ٢ةةةخهٜخ :أَ ًْ ََ َٓةةة َ
كةةةٓ ٢لةةةَ ٜٗةةةذ ٓلؼةةة ٍٞرةةة ٚأٓةةةخ رخُ٘ٔةةةزش ُِ٠ةةةٔ َ٤حُٔ٘لٜةةةَ ح٥هةةةَ ٛٝةةة :ٞحػ٘ةةةخ ػ٘ةةةَس ٟةةةَٔ٤ح:
ةخًٖ ,اّ٣ةةخ ,ٙاّ٣خٛةةخ ,اّ٣خٔٛةةخ ,اّ٣ةةخ ,ْٛاّ ٣
ى ,اّ٣خًٔةةخ ,اّ٣ةةخًْ ,اّ٣ة ّ
ّةةخٝ .ٖٛحُ٠ةةٔ :َ٤اّ٣ةةخ
اّ٣ةةخ ,١اّ٣خٗةةخ ,اّ٣ةةخىَ ,اّ٣ةةخ ِ
كوةة .٢كٜةةٟ ٞةةٔ٘ٓ َ٤لٜةةَ كةةٓ ٢لةةَ ٜٗةةذ ٓلؼةة ٍٞرةةٝ ,ٚحٌُةةخف كةةَف هطةةخد ٓز٘ةة ٢ال ٓلةةةَ
ِ
ين" .2اّ٣ةةةخٟ :ةةةٔٓ َ٤ظٜةةةَ
اك نَ ْعبُ ُد وإِيَّ َ
ُةةةٓ ٚةةةٖ حْلػةةةَحدٝ .ح٣٥ةةةش حٌَُٔ٣ةةةش هُٞةةة ٚطؼةةةخُ":٠إِيَّ َ
اك نَ ْس تَع ُ
ٓز٘ةة ٢كةةٓ ٢لةةَ ٜٗةةذ ٓلؼةة ٍٞرةةٓٝ .ٚةةٖ حُ٠ةةٔخثَ حُظةة ٢طوةةغ كةةٓ ٢لةةَ ٜٗةةذ ٓلؼةةٞال رةةٓ ٚوةة ّيّ,
(حُ٤ةةةخء ٝحٌُةةةخف ٗةةة ٕٞؿٔخػةةةش حُٔظٌِّٔةةة .)ٖ٤كخُٔؼةةةخٍُ :حٍٗةةة ٢أهةةة .٢كةةةِحٍ كؼةةةَ ٓخٟةةةٝ ،٢حُ٘ةةةٕٞ
ُِٞهخ٣ةةةش ٝحُ٤ةةةخء ٟةةةٔٓ َ٤ظٜةةةَ ٓز٘ةةة ٢ػِةةة ٠حُٔةةةٌ ٕٞكةةةٓ ٢لةةةَ ٜٗةةةذ ٓلؼةةة ٍٞرةةة٣ُ .ٚةةةي أًَٓ٘ةةةخ.
كخُ٘ٓ َ٤ٟٔ ٕٞز٘ ٢كٓ ٢لَ ٜٗذ ٓلؼ ٍٞر.ٚ

 1سورة المائدة ،اآلٌة .125
 2سورة الفاتحة ،اآلٌة .5
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 .3الوفعول به في الذر الونظوم:
ٝهةةةةةق حُ٘ةةةةةخٍف حُطةةةةةخ َٛحالىٍٔ٣ةةةةة ٢كةةةةةٛ ٢ةةةةةٌح حُزةةةةةخد ػِةةةةة ٠حُظؼَ٣ةةةةةق حالٛةةةةةطالك٢
حُٔوظِةةةق ػٔةةةخ ٓ٠ةةةًً ٠ةةةَ ٙكةةة ٢حُٜٔةةةيٍ حُٔةةةخرنٝ .ال أًةةةخى أٓ٠ةةة ٢كةةة ٢ػ٘خ٣ةةةخ حُ٘ةةةَف ى ٕٝإٔ
أهةةق ػ٘ةةيٛٝ ٙةةٓ ٞةةخ أهةةَ ٙحُ٘ةةخٍف ػِةة ٠ك ة ّي هُٞةةٝ":ٚهٞع كؼةةَ حُلخػةةَ رةةال ٝحٓةةطش"1؛ أٓةةخ ٝهةةٞع
حُلؼةةةَ ػِةةة ٠حُلخػةةةَ كٞحٟةةةق ٝأ ّٓةةةخ رةةةال ٝحٓةةةطش حُٔةةةَحى اهةةةَحؽ ٓةةةخ ٣ةةةظْ ػِ٤ةةة ٚحُلخػةةةَ رٞحٓةةةطش
كَف حُـَ ٝحُٔ٘خى.ٟ
ٝهةةي هّٔةةٔٓ ٚةةٖ ك٤ةةغ حُٞظ٤لةةش اُةةٓ ٠لؼةة ٍٞرةة ٚكو٤وةةشٛٝ .ةةٓ ٞةةخ ٣طِةةن ػِةة ٠حُٔلؼةة ٍٞرةةٚ
حُةةةٌ٣ ١ةةةي ٍّ ػِةةة ٠كو٤وةةةش حُٔؼ٘ةةةٝ ٠أطةةة ٠رخُٔؼةةةخٍ":أٍِٗ هللا حُـ٤ةةةغ" 2كٌِٔةةةش حُـ٤ةةةغٓ .لؼةةة ٍٞرةةةٚ
كو٤وةةةش ألّٗةةةُ ٚلةةةع ٣ةةةي ٍّ ػِةةةٔٓ ٠ةةة ّٔخٓٝ ٙؼ٘ةةةخ .ٙأٓةةةخ حُٔلؼةةة ٍٞرةةةٓ ٚـةةةخُحٛٝ ،ةةةٓ ٞةةةخ ال ٣ةةةي ٍّ ػِةةة٠
حُلو٤وةةش ٝاٗٔةةخ ػزّةةَ ػ٘ةة ٚرخُٔـةةخُ الكظوةةخٍ ٙاُةة ٠حُيالُةةش ػِةة ٠حُلو٤وةةش كوخٍ":أٗزةةض حَُر٤ةةغ حُزوةة ََ"
كخُزو ََ ٓلؼ ٍٞرٜٞ٘ٓ ٚد  ٞٛٝحُٔلؼ ٍٞرٓ ٚـخُح.
ُٔٝةةخ كةةَؽ ٓةةٖ ٛةةٌ ٙحُٔٔةةؤُش هةةخ ٝكةة ٢حُظَط٤ةةذ ر٘٤ةةٝ ٚرةة ٖ٤حُٔلؼةة ٍٞحُٔطِةةن كةةخُـٍٜٔٞ
ًٝؼ٤ةةةةةَ ٓةةةةةٖ حُ٘لةةةةةخس ٜ٣ةةةةةيٍ ٕٝحُٜٔ٘ةةةةةٞرخص رةةةةةخُٔلؼ ٍٞرةةةةة ٚكةةةةة ٢كةةةةةٗ ٖ٤ـةةةةةي حرةةةةةٖ حُلخؿةةةةةذ
ٝحُِٓوَ٘٣ ١ويٓخٕ حُٔلؼ ٍٞحُٔطِن ألّٗ ٚحُٔلؼ ٍٞكو٤وش.
ٝىحثٔةةةخ ًؼخىطةةةٔ٣ ٚةةةظي ٍّ رخُوالٛةةةش أ ٝحُِٔلةةةش ُ٤ؼةةة ُِّ ٓةةةخ طةةة ّْ حُظؼةةةَّ ٝاُ٤ةةة ٚػِةةةٓ ٠ةةةزَ٤
حُظؤً٤ي ٝحُظؤَّ ٓٝ .َ٣خ هخٍ ك ٢حُوالٛش:
َٝالَ  ٢َِِ٣اِالَّ ْ
حه ِظَ٤ــــــــــخًٍح أَرَيًح

ٜــــــخ ٍٍ ِٓ َْ٘ٓ ُٚخ الَ ْ ُ٣زظَيَح
َ ًُٝ ٝحطِّ َ

ي.3
َْ ٝحَُ٤خ ِء َْ ٝحَُٜخ ِء ِٓ ْٖ َٓ ِْزِ َِٓ ٚخ ََِٓ َ

خف ِٓ ْٖ ح ْرِ٘ ٢أَ ًْ ََ َٓيَ
ًَ ْخَُ٤خ ِء َْ ٝحُ ٌَ ِ

كؤٗخٍ اُّ ٠
إ ًالّ ٖٓ حُ٤خء ٝحٌُخف ٝحُٜخء ػزخٍس ٖٓ ٟٔخثَ طل َّ ٓل َّ حُٔلؼ ٍٞر ٚأ ّٓخ ٓخ
ؿخء ك ٢حُوالٛش ػٖ طو ّيّ حُٔلؼ ٍٞر ٚػِ ٠ػخِٓ:ٚ
خٍ ُؿ ِؼالَ
ٜخ ٍ
د كِ ٢ح ْٗلِ َ
َ ًُٝ ٝح ْٗظِ َ
ٍ ٜ

ْْ ُٓ ْ٘ ٌِالً.
َٝ ١حُظَّ ْل َُِ ٣غ ََُ ٤
اَِّ٣خ َ

ٓٝل َّ حُ٘خٛي حُ َ٤ٔ٠حُٔ٘ل َٜحُٞحهغ ٓلؼٞال ر ٚاّ٣خٝ .ٙه ٍٞحرٖ حٍُٞى:١
 1الدر المنظوم شرح مقدمة ابن آجروم ،الطاهر اإلدرٌسً ،ص.005
 2الدر المنظوم شرح مقدمة ابن آجروم ،الطاهر اإلدرٌسً ،ص.005
 3كتاب الدر المنظوم ،الطاهر اإلدرٌسً.006 ،
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خد.1
ػ َْٖ كَخ ِػ ٍَ ًَظَ ْو ََأ ُ ْحُ ٌِظَ َ

خد
ٜذُ َٓ ْلؼُٞالً رِ َِٓ ٚخ َٗ َ
طَ ْ٘ ِ

ٝحُز٤ض ٣ظؼِّن رلٌْ ٜٗذ حُٔلؼ ٍٞرًٜ٘ ٚذ حٌُظخد رخُلؼَ طوَأ٣ٝ .ؼّ٠ي ٙرٔخ ؿخء ك ٢حُِٔلش:
ٛخ َى حألَ ِٓ َُ ٤أٍَْ َٗزخ ً.2
ًَوََ ْْ ِٜ ُِ ْٞ

َٝحَُّ٘ ْٜذُ ُِ ِْ َٔ ْلؼُُ ٍِ ٞك ٌْْ ََ ٝؿزَخ

أّ ١
إٔ حُٔلؼ ٍٞر٣ ٚؤطٜٞ٘ٓ ٢رخ ًٔخ ٓزوض حْلٗخٍس اُ ٚ٤اّٗٔخ ًًَ ًُي ُالٓظج٘خّ ٝحُظؼَِ٤
ٝحُظّيُٝ .َ٤ؿخءص  ٌٙٛحالٓظٜ٘خىحص ٓٞحء ًخٗض ػِٗ ٌَٗ ٠ظْ أٗ ٝؼَح كٌ َّ ًُي ًخٕ هخىٓخ ُِوٞحػي
حُٔ٘ ٜٙٞػِٜ٤خ كٓ ٢وظِق حألرٞحد.
 .4الوفعول به في الثورات الحليّة:
ُوي ًخٕ ٛخكذ حُؼَٔحص حُلِّ٤ش ِٓ ّوٜخ ٌُٜح حُزخد ٝكن َٗك ٚحُٔزّٔٝ ٢حٌُ ١طيٍّؽ ك٢
ػ٘خ ًًَ ٖٓ َٙٛحُلي اُ ٠حُلٌْ حُٔؼَٝف حُّٜ٘ذ ٝػالٓظ ٚحُلظلشٓ .غ حُظّؼَّّٔ٠ُِ ٝخثَ
حُٔ٘لِٜش حُظ ٢طوغ كٓ ٢ل َّ ٜٗذ ٓلؼٞال رٓ ٚو ّيٓخ ًبّ٣خى ٝكَٝػٜخ .االّ ّ
إٔ حُٔالكع ػيّ اٗخٍطٚ
ُِٔ٠خثَ :حٌُخف ٝحُٜخءٓ .3ؼال :اًح حطِٜض رخألكؼخٍ حُظخٓش .ك ٢ٜأ٠٣خ طؼَد ٓلؼٞال ر.ٚ

 1كتاب الدر المنظوم ،الطاهر اإلدرٌسً.006 ،
 2كتاب الدر المنظوم ،الطاهر اإلدرٌسً.006 ،
 3الثمرات الحلٌة فً شرح نظم اآلجرومٌة ،محمد رفٌق الونشرٌسً ،ص.67
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باب الوفعول الوطلق (الوصذر)في النظن وشروحه:
كٜٔخ حٛطالكخٕ ُٔٔٔٝ ٠حكيٝ ،أط ٠كٌٛ ٢ح حُظَط٤ذ ُٔ٠خٍػظ ٚحُٔلؼ ٍٞر ٚك ٢حُٜيحٍس
كٖٔ رخد أ ٠ُٝإٔ ٣ظِ ٙٞك ٢حُظ٤ٜ٘قٝ .حُٔلؼ ٍٞحُٔطِن  ٞٛأكي حُٔلخػٝٝ َ٤حكيٛخ ٓلؼ.ٍٞ
"ٝحُٔلؼٓ ًَ ٞٛ ٍٞخ ًخٕ ٓؼٔٞال ُِلؼَ ٖٓ ؿٜش ٝهٞػ ٚػِ ٚ٤أ ٝك ٚ٤أ ُٚ ٝأٓ ٝؼ ٚأً ٝخٕ ٓئًيح ُٚ
أٓ ٝزَ٘٤خ ُ٘ٞػ ٚأ ٝػ ّيىٓ ٞٛٝ .1"ٙطِن ً ٚٗٞؿٓ َ٤وّ٤ي رلَف ٖٓ حُلَٝف ًٔخثَ حُٔلخػ،َ٤
ٝحٛطالف حُٜٔيٍ ٣ؼظٔي ػِ ٠أٛخُش حالٗظوخم ك ٢حُِـش حُؼَر٤ش ٌٛٝح ٓخ ٣ؼَِّ ٝؿٞى حُٜٔطِق ك٢
ًؼ ٖٓ َ٤حَُٔحؿغ حُ٘ل٣ٞش االّ أٗ ٚال ٓ٘خكش ك ٢حالٛطالف ٍٝرٔخ ًٓ ٕٞخثَ حُٔ٘ظوّخص طٜيٍ ػ٘ٚ
ًخُلؼَ كٗ ٢ظَ حٌُٞكٝ 2ّٖ٤٤حُلي٣غ ػٖ حُٜٔيٍ ٣وٞىٗخ اُ ٠طلي٣ي ٙك ٢ا١خٍ حُٜٔ٘ٞرخص ٘ٛ ٖٓٝخ
٣ؼ ّي حُٜٔيٍ حْٓ حُليع حٌُ ٞٛ ١أكي ٓيُ ٢ّ ُٞحُلؼَ ؿ َ٤أّٗٓ ٚـَّى ٖٓ حُ ًِّٖٓ ُٞٝ .خٕ ًٌُي
ُظيحهال ك٤غ ال طٔخ ِ٣رٜٔ٘٤خ كخُٜٔيٍ حُٔوٜٞى  ٞٛحُٔؼَد ٓلؼٞال ٓطِوخ.
 .1الوفعول الوطلق في الونظوهة:
حُٜٔيٍ أ ٝحُٔلؼ ٍٞحُٔطِن ًالٔٛخ ٜٓطِق ٝحكي هخٍ ك ٚ٤حرٖ أدّ :
ْحُ ََٔ ْٜي ٍُ حْْٓ َؿخ َء ػَخُِؼخ ً َُيَٟ

ٜخرُ ُٚرَيَح
٣ق ِك ْؼ ٍَ َٝح ْٗظِ َ
طَِ َِ ْٜ

١
ََُ َٞ ُٛٝـيًَُ ٟـــ َِّ كَظًَٗ ٠لْ ِِّ ٞ

َٓـــــــخ رَ ْْ َُ َٖ٤ل ِظ ِّْ َٓ َٝ ٢ؼَ٘ ِ١ٞ

ن َُ ْلعَ كِـ ْؼِِـ ِٚ
ى َٓـــخ َٝحكَـ َ
كَ ٌَح َ

ًَ ٍُِْ طَُ٣ُِ ُٚـــــــــخ ٍَسً ُِلَِٚ ِِ ْ٠

ًََ ٝح ُٓـ َٞحكِـــن ُِ َٔ ْؼَ٘ـــخ ُٙرِــالَ

ض َؿ ٌَالً
ـــــخم َُ ْل ٍع ًَلَ َِكْ ُ
ِٝكَ
ِ

3

حُ٘ظْ ك ٢ػّٔ ِ٣ ٚٓٞوٓ ٚل ّٜٞحُزخد ٣ٝل ّيى ٓلخ ٍٙٝحألٓخٓ٤ش ى ٕٝحُظؼَّ ٝاُ ٠طلخِٚ٤ٛ
ٝؿِثّ٤خطّٔ ٓ ٚخ ٠٣ل ٢ػِ ٚ٤حُطخرغ حُظّؼِ ٢ّ ٔ٤ال حُظّ٘ظ َ٤حألًخى ٢ّ ٔ٣حُزلضٝ ,ػِ ٚ٤كوي ٟز ٢حُ٘خظْ
ٓل ّٜٞحُٜٔيٍ ً ٚٗٞػخُؼخ ك ٢حُظّ٣َٜق رؼي حُلؼَ حُٔخٝ ٢ٟحُٔ٠خٍعٝ ،رطز٤ؼش حُلخٍ ك ٍٞكٌٔٚ
كّٟٞ٣ ٜٞق رؤَّٗ٣ ٚى ٜٓ٘ٞرخ ك ٢هٝ":ُٚٞحٗظٜخر ٚريح" .4ػ ّْ ٣ ٞٛؤّٔ ٚاُ ٠هٔٔ :ٖ٤حُِلظ٢
ٝحُٔؼ٘ ،ّ١ٞكخُِلظ ّٓ ٞٛ ٢خ ٞ٣حكن حُٜٔيٍ كؼِ ٚك ٢حُلَٝفٝ .حُٔؼخٍٍُ":ط٣ُ ٚخٍس ُل."ِٚ٠

 1معجم المصطلحات النحوٌة والصرفٌة ،محمد سمٌر نجٌب اللبدي ،ص.177
 2رأي الكوفٌٌّن فً المصدر.
 3منظومة ابن أبّ  ،ص.118
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كِ٣خٍس ٓٞحكوش ك ٢حُلَٝف ُِلؼَ ُحٍ .أ ّٓخ حُٔؼ٘ٓ ٞٛٝ :١ٞخ ؿخء ٓلخً٤خ ُٔؼ٘ ٠حُلؼَٝ .حُٔؼخٍ:
كَكض ؿٌال طؼ٘ ٠كَكخ ٖٓ (كَف) .كخألٞٓ ٍٝحكوظ٤ٌِٗ ٚش ُِلؼَ ٝحُؼخٗٞٓ ٢حكوش ٓؼ٘٣ٞش ُ.ٚ
 .2الوفعول الوطلق في فتح رب البرية:
٣ؼ ّي حُٜٔيٍ ٖٓ حُظٞح َٛحَُٜك٤ش ًحص حالٛظٔخّ حُزخُؾ ك ٢ػِْ حَُٜفًِّ َ٣ ٚ٘ٓٝ ،
حُ٘خٍف ػِ ٠ػِّٔ٤ش حٗظوخم حٌُِٔش َ٣ٝؿؼٜخ اُ ٠ىالُظٜخ حُٜٔيٍ٣ش ّ
ٝإٔ ٓخثَ حُٔ٘ظوّخص طٜيٍ ػ٘ٚ
ًخْٓ حُلخػَ ٝحْٓ حُٔلؼٝ ٍٞحُٜلش حُٔ٘زٜش ٤ٛٝـش حُٔزخُـش ٝؿَٛ٤خ.
أ ّٓخ ػٖ ؿيُّ٤ش أ ّ٤ُٝش حُلؼَ أ ٝحُٜٔيٍ ك ٢حُظٞحؿي ٝحالٗظوخم كوي ٍؿّق حَُأ ١حأل ّّ ٞٛٝ ٍٝ
إٔ
أ َٛحُٔ٘ظوّخص حُٜٔيٍ" .حُلؼَ كَع ػٌِٛٓ ٠ذ حُز ،ٖ٤ّ٣َٜكخأل َٛحُٜٔيٍ ٓٝخ ػيحٖٓ ٙ
حُٔ٘ظوّخص كَع" .1كوي ه ّيّ حُز ّٕٞ٣َٜحُٜٔيٍ ػِ ٠حُلؼَ ؿخء ك ٢ىٍ ّٝحٌُٔحٛذ حُّ٘لّ٣ٞش "ٝأ ّٓخ
إٔ حُٜٔيٍ أ َٛحُلؼَ ّ
حُز ّٕٞ٣َٜكخكظـّٞح رؤٕ هخُٞح":حُيُ َ٤ػِّ ٠
إٔ حُٜٔيٍ ٣ي ٍّ ػُِٓ ٠خٕ
ٓطِنٝ ،حُلؼَ ٣ي ٍّ ػُِٓ ٠خٕ ٓؼ ّٖ٤كٌٔخ ّ
إٔ حُٔطِن أ َٛحُٔوّ٤ي ،كٌٌُي حُٜٔيٍ أ َٛحُلؼَ"

2

إٔ حُٜٔيٍ ٓ٘ظ ّ
ٌٛٝح ٓخ أ ًّيٛ ٙخكذ حْلٜٗخف كٔٓ ٢خثَ حُوالف كوخًٍٛ":ذ حٌُٞك ّٕٞ٤اُّ ٠
ن ٖٓ
إٔ حُٜٔيٍ  ٞٛحألّ َٛ
حُلؼَ ٝكَع ػِ َٕٝ٣ٝ .3"ٚ٤حُيُ َ٤ػِّ ٠
إٔ حُلؼَ ر٤ٜـظ٣ ٚي ٍّ ػِ٤ٗ ٠ج:ٖ٤
حُليع ٝحُِٓخٕ حُٔلٝ ،َّٜحُٜٔيٍ ٣ي ٍّ ر٤ٜـظ ٚػِ٢ٗ ٠ء ٝحكي  ٞٛٝحُليع ًٔٝخ ّ
إٔ حُٞحكي
إٔ حُٜٔيٍ  ٞٛحألّ َٛ
أ َٛحالػ٘ ٖ٤كٌٌُي حُٜٔيٍ أ َٛحُلؼَ ٖٓ ْٜ٘ٓٝ ،هخٍ":حُيُ َ٤ػِّ ٠
ٝإٔ
حُلؼَ ر٤ٜـظ٣ ٚي ٍّ ػِٓ ٠خ ٣ي ٍّ ػِ ٚ٤حُٜٔيٍٝ ،حُٜٔيٍ ال ٣ي ٍّ ػِٓ ٠خ ٣ي ٍّ ػِ ٚ٤حُلؼَ ،أال طَٟ
ّ
د ٣يٍ ػِٓ ٠خ ٣ي ٍّ ػِ ٚ٤حَُ٠دٝ ،حَُ٠د ال ٣ي ٍّ ػِٓ ٠خ ٣ي ٍّ ػِ ٚ٤حُلؼَ َٟد ٝاًح
َ ََ ٟ
إٔ َ
ًخٕ ًٌُي ى ٍّ ػِّ ٠
إٔ حُٜٔيٍ أٝ َٛحُلؼَ كَع".4
ٝحُ٘خٍف ٣ي ّػْ ٌٛح حُيُ َ٤رٔخ هخُ ٚحُلَ:١َ٣
خف ح ْٗظِوَخ ُ
م ْحُلِ ْؼ َِ.
ََ٣ ُْٚ٘ ِٓ ٝخ َ
ِ ٛ

َْ ٝحُ ََٔ ْٜي ٍُ حألََٝ َُ ْٛأَ ُّ١أٍََ ْٛ

 1فتح رب البرٌة ،ابن عمر الحازمًّ  ،ص.161
 2دروس فً المذاهب النحوٌة ،عبده الراجحًّ ،ط ،0دار النهضة العربٌة بٌروت ،1977 ،ص.119
 3اإلنصاف فً مسائل الخالف ،عبد الرحمان بن محمد األنباري ،ط ،0ج ،0ص.152
 4فتح رب البرٌّة ،فً شرح نظم اآلجرومٌّة ،ابن عمر الحازمًّ  ،ص.161
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ٝهي ػَّف حُٔلؼ ٍٞحُٔطِن ٞٛ":حُٜٔيٍ حُلِ٠ش حُِّٔٔ ٢ػِ ٚ٤ػخَٓ ٖٓ ُلظ ٚأٖٓ ٝ
ٓؼ٘خ.1"ٙ
كز ّٖ٤حُٔلؼ ٍٞحُٔطِن ػِ ٠أّٜٗٓ ٚيٍ  ٢ٛ ٌٙٛٝكو٤وظ ،ٚػ ّْ أّٗ ٚك ِٚ٠أ ْ٤ُ ١ػٔيس ّ
ألٕ
حُؼٔي طٌَٓ ٕٞكٞػشٝ .حُِّٔٔ ٢ػِ ٚ٤ػخَٓ ٖٓ ُلظ ٚأٓ ٖٓ ٝؼ٘خ .ٙاٗخٍس اُٞٗ ٠ػ ٚ٤حُِّلظ٢
ٝحُٔؼ٘ .ّ١ٞػ ّْ اّٗ ِّ٤ٓ ٚرٓ ٖ٤خ ٓ ٌٕٞ٣لؼٞال ٓطِوخ كوّخ ٓٝخ ٣ؤطٗ ٢خثزخ ػّ٘ ٚ
ألٕ ٘ٛخى ٖٓ ُْ ِّ٤ٔ٣
رٜٔ٘٤خ .كوخٍ٘٣":ز٘ ٢ػٌِٛ ٠ح ّ
إٔ ً َّ ٓخ ُ ْ٤رٜٔيٍ كِ ْ٤رٔلؼٓ ٍٞطِنٓ َّ ًٝ ،خ ه َ٤ػ٘ي حُّ٘لخس
اّٗٗ ٚخثذ ػٖ حُٔلؼ ٍٞحُٔطِن ،كٌِ ْ٤ُ ٚٗٞرٜٔيٍ ،ك٤ؼزَّ ػ٘ ٚرخُّ٘٤خرش ٗخثزخ ػٖ حُٔلؼ ٍٞحُٔطِن
 ٞٛ ْ٤ُٝرٔلؼٓ ٍٞطِن"ٌٛٝ .2ح ٓخ ٣وِ ٢كً ٚ٤ؼِ١ ٖٓ َ٤زش حُؼِْ حٌُ ٖ٣ال  ِّٕٝ٤ٔ٣ر ٖ٤حُٜٔيٍ
حُٔؼَد ٓلؼٞال ٓطِوخ ٓٝخ ٞ٘٣د ػ٘ ٖٓ ٚحٌُِٔخص ًَٔحىك ٚأٛٝ ٝل.ٚ
ٝأٓ ّْ ٛخ ًًَ ك ٢حُزخد كٌٔ" ٚحُٜ٘ذ" حٗطالهخ ٓ ّٔخ هخُ ٚحُ٘خظْ "ٝحٗظٜخر ٚريح" رٔؼّ٘ ٠
إٔ
ٜٗذ حُٜٔيٍ حُٔؼَد ٓلؼٞال ٓطِوخ الر ّي ٓ٘ ٚكال ٣ؤط ٢االّ ٜٓ٘ٞرخ.
ػٞحَٓ ٜٗذ حُٜٔيٍ حُٔؼَد ٓلؼٞال ٓطِوخ.
ٝحُظٔخإٍ حُٔطَٝف ٓخ  ٢ٛػٞحَٓ ٜٗذ حُٜٔيٍ (حُٔلؼ ٍٞحُٔطِن)؟ ُْٝلؿخرش ػ٘ٗ ٚطَف
ؿِٔش ٖٓ حُؼٞحَٓ ًًَٛخ حُزخكؼٝ ٕٞحُ٘لخس  ْٜ٘ٓٝحُ٘خٍف:
ـ حُلؼَ  ٞٛػخَٓ حُٜ٘ذ حأل ّ ٍٝك ٢حُٜٔيٍ حُٔؼَد ٓلؼٞال ٓطِوخ" .حُٔلؼ ٍٞحُٔطِن ا ّٓخ إٔ ٣ؼَٔ
ك ٚ٤كؼَ ٓٞحكن ُ ٚك ٢حُِلع ٝحُٔؼ٘ ٠أ ٝك ٢حُٔؼ٘ ٠ى ٕٝحُِلع".3
ألّٗ ٚال ٣ؼي ٝحُٔلؼ ٍٞحُٔطِن رخػظزخٍ حُؼخَٓ ا ّٓخ إٔ ٣ظّليح ك ٢حُِلع ٝحُٔؼ٘ٝ ٠حُٔؼخٍ:
َٟرض ُ٣يحً َٟرخَٟ .رخ ٓلؼٓ ٍٞطِن ٜٓ٘ٞد ٝحُؼخَٓ كَٟ ٚ٤د ٝهي ٝحكو ٚك ٢حُِلع ٝحُٔؼ٘٠
ٌٛٝح ُ ٠ّٔ ٔ٣لظّ٤خ".
رٔؼ٘ ٠أّٗٞ٣ ٚحكن ػخِٓ ٚك ٢حُِلع ٝحُٔؼ٘ٓ ٠ؼخٝ .ك َّ٠حُ٘خٍف ػزخٍسٝ":حكن ُلظ ٚكؼِ "ٚد
"ٝحكن ُلع ػخٌِٓٛٝ "ٚح أَٗٔ كٗ ٢ظَ.ٙ
ى ٕٝحْلٗخٍس اُ ٠حُؼٞحَٓ حألهَ ٟكوي ٍ ًِّ ػِ ٠حُؼخَٓ حألٓخٓ ٢حأل ّٝ ٍٝحٗظ ٠ٜاُ ٠طؤ ْ٤حُٔلؼٍٞ
حُٔطِن اُ ٠ػالػش أٗٞحع:
 حُٔئ ًّي ُؼخِٟٓٝ :ٚخرط ٚأّٗ٣ ُْ ٚظوّ٤ي رٛٞق ٝال اٟخكش. 1فتح رب البرٌة ،فً شرح نظم اآلجرومٌّة ،ابن عمر الحازمًّ  ،ص.161
 2فتح رب البرٌة ،فً شرح نظم اآلجرومٌّة ،ابن عمر الحازمً ،ص.161
 3فتح رب البرٌّة ،فً شرح نظم اآلجرومٌّة ،ابن عمر الحازمًّ  ،ص.161
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 حُٔزُٞ٘ ّٖ٤ػٓ ٞٛٝ :ٚخ رٞٗ ّٖ٤ع حُٛٞق حٌُٛٝ ١ق رٝ .ٚحُٔؼخٍَٟ :رظَٟ ٚرخ ٗي٣يحَٟ .رخٓلؼٓ ٍٞطِن ٗٝي٣يح ٛلش .1كزّ٘٤ض  ٌٙٛحُٜلش ٗٞع حَُ٠د.
 حُٔزُ ّٖ٤ؼيى :ٙكخُلؼَ كٗ ٢ظَ ٙال ٣ي ٍّ ػِ ٠ػيى َّٓحص حُو٤خّ رخُلؼَ ٝاّٗٔخ ٣ئط ٠رٌِٔش طي ٍّ ػِ٠ػيى حُو٤خّ رخُليعٝ .حُٔؼخٍَٟ :رض ُ٣يح َٟرظ .ٖ٤كَ٠رظٓ ٖ٤لؼٓ ٍٞطِن ٜٓ٘ٞد ٓزُ ّٖ٤ؼيى
حَُّٔحص ٞٗٝع حُليع.
 .3الوفعول الوطلق في الذ ّر الونظوم:
ّ
"ألٕ
ٓخ ِ٣لض حالٗظزخ ٙكٌٛ ٢ح حَُ٘ف حػظَح ٟٚػِ ٠حُظَحىف ر ٖ٤حُٜٔيٍ ٝحُٔلؼ ٍٞحُٔطِن
حُٜٔيٍ ٝحُٔلؼ ٍٞحُٔطِن هٓ َ٤ظَحىكخٕ ٝحُٜل٤ق أّٜٗٔخ ُٔ٤خ ًٌُي اً هي  ٌٕٞ٣حُٔلؼ ٍٞحُٔطِن
ؿٜٓ َ٤يٍ"ٝ .أط ٠رخُٔؼخٍَٟ :رظ١ٞٓ ٚخ.
ًٔخ حٓظَٗ َّ ٜف حُزخد ر٘ظْ ٓـ ٍٜٞطٔؼَ ك ٢ر٤ظ:ٖ٤
ْ ٜيٍ رِ ُٔ ْ
ن
َٓلَــــــــــخ ِػٍُُِ ْْ ُٜطَذ كَ َ
طِ َ ٍ

ــَ
َٝػَِّٖ رِ ِ ٚكَِ َٓ َُُٚ ِٚ ٤ؼ ُٚهَ ْي ًَ ُٔ َ

ََ ٟر ُ
د َُ ْ٣يًح رِ َِٔٚ ١ِ ْٞ
ْض حَُ ََّْ٠
طَوَُ ٍُ ٞ

ََٜٗخٍحً َُ٘ٛخ طَؤْ ِى٣زِ َِٝ ٚح ْٓ َُ ًء َٗ ٌَ ََ.

ٝهي َٗٔ حُز٤ظخٕ حُٔلخػ َ٤حُٔؼَٝكش  ٖٓٝرٜ٘٤خ :حُٔلؼ ٍٞحُٔطِن٣ٝ .ؼّ٠ي ٌٛح رٔخ ؿخء ػٖ
حرٖ ٓخُي:
حُ ََٔ ْٜي ٍُ حْْٓ َٓخ ِٓ َ ٟٞحُ َِّٓخ َ ِٕ ِٓ ْٖ

َٓ ْيُُْ ٢ْ َُٞحُلِ ْؼ َِ ًَؤ َ ْٓ ِٖ َٓ ْٖ أَ َِٖٓ

ذ
رِ ِٔ ْؼِـِـــ ِ ٚأَ ْٝكِ ْؼ ٍَ أٍَ َْٛٝ ْٝ
َ ٜ
ق ُٗ ِ

ذ
أَ ِٚ ِٗ ًَْٞ ْٝأَ ْٛالً ُِ ِٖ ٣ْ ٌَ َٜح ْٗظُ ِو َ

2

ٝه ٍٞحرٖ حٍُٞى:١
ٜذُ ْحُ ََٔ ْٜي ٍَ َ َٞ ُٛٝأَ ْٛـــــَ
َٝطَ ْ٘ ِ

ق أَ ْٝرِ ْخُ ِٔ ْؼ َِ.3
رِ ْخُلِؼ َِْ أَ ْٝرِ ْخُ َِ ْٛٞ

ٝك ٢طؼَ ٟٚألهٔخّ حُٜٔيٍ  َ٤٘٣اٌُٛٓ ٠ذ حُٔخُٗ ّ ٢حٌُ٣ ١و ٍٞك٣" .ٚ٤ظٔ ّ٘ ٠ػٌِٛٓ ٠ذ
حُٔخُٗ ٢حُوخثَ ّ
رؤٕ حُٜٔيٍ حُٔؼّ٘ ٞ
ٜ٘٣ ١ذ رخُلؼَ حًٌُٔٓ ٍٞؼ .4"ٚأ ١حُٜٔيٍ ٜ٘٣ذ رلؼِٚ
حُٔ٘ظ ّ
ن ُٓ٘ ٚلظخ ٝحُٔٞحكن ُٓ ٚؼ٘.٠
أٓخ حٌُٔٛذ ح٥هَ كٔلخىٝ":ٙأٓخ ػٌِٛٓ ٠ذ ٖٓ ٣و ٍٞأّٜٗٞ٘ٓ ٚد رؼخَٓ ٓو ّيٍ ٖٓ ُلظٚ
رظوي" َ٣ؿِٔض هؼٞىح" أ ١ؿِٔض ٝهؼيص هؼٞىح .كوؼٞىح ٜٓ٘ٞرش رلؼَ ٓو ّيٍ "هؼيص".

 1فتح رب البرٌة فً شرح نظم اآلجرومٌّة ،ابن عمر الحازمً ،ص.161
 2الدر المنظوم وشرح ابن آجروم ،الطاهر اإلدرٌسً ،ص.008
 3الدر المنظوم وشرح ابن آجروم ،الطاهر اإلدرٌسً ،ص.008
 4الدر المنظوم وشرح ابن آجروم ،الطاهر اإلدرٌسً ،ص.032
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 .4الوفعول الوطلق في الثورات الحليّة:
أًي حُ٘خٍف ػِ ٠ػَٔ حُلؼَ ك ٢حُٜٔيٍ "كبًح حٗظٜذ رلؼِ ٚأ ٝكٓ ٢ؼ٘خٓ ٞٛٝ 1"ٙخ ؿخٍٟ
ك ٚ٤حُ٘خظْ ػَف حُ٘ل ٖ٤٣ٞػ٘ي ط٣َٜق حُلؼَ ٓٝـ٢ء حُٜٔيٍ ًخْٓ ػخُغ ػ٘يٓخ ٗو ّٞرظلَِ٤
 َْٟرًخٓ .لَ حُ٘خٛيَٟ :رخ ً ٓلؼٓ ٍٞطِن (ٜٓيٍ).
د َِ ْ٠َ٣دُ َ
َ ََ ٟ
َٛكُِ ٢لؼَ ٝحُٔؼخٍَ :
ٝحُٔالكع ّ
إٔ حُٔلؼ ٍٞحُٔطِن ٣ظؤػَ رؤكي حُؼٞحَٓ حُؼالػش .كؼِ ٚحُظخّ حُٔظَٜف ًو :ُْٜٞأطوٖ
ػِٔي اطوخٗخٓ .لؼٓ ٍٞطِن ٜٓ٘ٞد ٝػخَٓ ٜٗز ٚكؼِ ٚأطوٖ.
ٝحُؼخَٓ حُؼخٗ :٢حُٜلش حُٔ٘ظوش ًٓ٘ٔ ٚخ ؿخء ك ٢حُٔؼخٍ ٍأ٣ظَٔٓ ٚػخ آَحػخ ػظٔ٤خ.
آَحػخ ٓلؼٓ ٍٞطِن ٜٓ٘ٞد ٝػخَٓ ٜٗز ٚحُٜلش َٓٔػخ.
ٝحُؼخَٓ حُؼخُغٜٓ :يٍ ٙحُٔز ّٖ٤ك ٢حُٔؼخٍ :كَكض رخؿظٜخىى حؿظٜخىح كٔ٘خ .حؿظٜخىحٓ .لؼٍٞ
ٓطِن ٜٓ٘ٞد ٝػخَٓ ٜٗز ٚحُٜٔيٍ حؿظٜخىى( .ػيّ حْلٗخٍس اُ ٠كٌف ػخَٓ حُٔلؼ ٍٞحُٔطِن
اًح ىٍ ػِ٤ٓ ٚ٤خم حٌُالّ .كـخ ٓزٍَٝح ،أٛال ٜٓٝال ٌَٗٝح).

1الثمرات الحلٌة فً شرح نظم اآلجرومٌة ،محمد رفٌق الونشرٌسً.ص.68
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الظرف(الوفعول فيه) في النظن وشروحه:
حُظَف ك ٢حُِـش حُٞػخءٝ .حُظَف ك ٢حألٓ َٛخ ًخٕ ٝػخء ُ٘٢ءٝ ,طٔٔ ٠حألٝحٗ ٢ظَٝكخ
ألٜٗخ أٝػ٤ش ُٔخ ٣ـؼَ كٜ٤خ٤ٔٓٝ ،ض حألُٓ٘ش ٝحألٌٓ٘ش ظَٝكخ ّ
ألٕ حألكؼخٍ طل َٜكٜ٤خ كٜخٍص
ًخألٝػ٤ش ُٜخٌُٜٝ . 1ح ٗـي حٌُِٔخص حُظ ٢حٛطِق ػِٜ٤خ ظَٝف طلٓ ١ٞؼخٗ ٢حٌُِٔخص حُيحُش ػِ٠
حألٌٓ٘ش ٝحألُٓ٘ش حُظ ٢هِ٤ض كٜ٤خ٣ٝ .طِن ػِ" ٚ٤حُٔلؼ ٍٞك "ٚ٤ػ٘ي ًؼ ٖٓ َ٤حُ٘لخسٝ .هي ػَّك ٚػزخّ
كٖٔ ك ٢حُ٘ل ٞحُٞحك":٢حُظَف ٞٛ :حْٓ ٜٓ٘ٞد ٣يٍ ػُِٓ ٠خٕ أٌٓ ٝخٕ٣ٝ ،ظٓ ّٖٔ ٠ؼ٘ :٠ك.٢
٘٣ٝؤْ اُ ٠ظَف ُٓخٕ ٝظَف ٌٓخٕ"ٝ .2ىالُظ ٚطلَٔ ٓؼُ٘ٓ ٠خٕ أٌٓ ٝخٕ ٝهٞع حُليع .هخٍ
حرٖ ٓخُي ك ٢حألُل٤ش:
حُظََّْ ُ
َِّ٘ٔ ٟخ
ف َْ ٝهض أٌََ َٓ ْٝخٕ ُ

"كِ "٢رِخََ ِّ١ح ٍى " ًََُٜ٘خ" أَ ْٓ ٌُ ُ
غ أَ ُْ ُٓ٘خً.

 .1الظرف في الونظوهة:
أد ك ٢حُظَف:
هخٍ حُ٘خظْ حرٖ َ
حُظََّْ ُ
خٍ كِ٢
ف َٓ ُْٜ٘ٞد َػَِ ٠اٍِ َٔ ْٟ

ََٓ َُ ٝخًِّٗ٤ـــــــــــــــخ ٌََ َٓ ٝــــخًِّٗ٤خ َ٣لِ٢

أَ َّٓخ حُ َِّ َٓــــــــــــخِٗ ُّ ٢كََ٘لْ ََٓ ٞخ طَ ََٟ

حَُٝ َّ َْٞ٤حَُِّ َِْ٤ــــــــــــــــــشَ ػُ َّْ َٓ َلًَح

َُ ٝؿ ْي َٝسً َٝرُ ٌْ ََسً ػُ َّْ َؿـــــــــــــــــــيَح

ِكً٘٤خ َْ َٝ ٝهظــــــــــــــــــخ ً أَرَيحً َٝأَ َٓيحً

ٛزْلــــــــــــــخ ً
َػ ْظ َٔشً َٓ َٔـــــخ ًء أَُ ْٝ

كَخ ْٓظَ ْؼ ِٔ َِ ْحُلِ ٌْ ََ طَََْ٘ َٗ َـــــــــــخكخ ً

ػُ َّْ ْحُ َٔ ٌَـــــــــــخِٗ ُِّٓ ٢ؼَــــــخُُْ ُٚحً ًُ ََح

أَ َٓــــــــــــــــخ َّ هُ َّيح َّ ََ ٝه ِْقَ ٍََ َٝ ٝح

م َٝطَلْ َ
ض ِػ ْ٘ـــــــ َي َٓ َغ اِ َُح َء
َٝكَــــَ ْٞ

طِ ِْوَــــــــخ َء ػُ َّْ ََُ٘ٛٝـــــــــــــخ ِك ٌَح َء

3

كيى حُ٘خظْ ا١خٍ ٌٛح حُزخد رخُظَف ٝرؼي ًُي ًًَ كٌٔ ٚحُٜ٘ذ ػِ ٠إٔ ٣ظٓ ٖٔ٠ؼ٘٠
"ك "٢حُظَف ٜٓ٘ٞد ػِ ٠أٟخٍ ك ،"٢ػْ أهٌ ٣ل َّٜك ٢ؿِثّ٤خط ٖٓ ٚك٤غ ىالُظ ٚػِ٠
حُِٓخٕ َٓٝى ؿِٔش ٖٓ حٌُِٔخص طيٍؽ ٓ ٖٟٔخ ٜ٣طِق ػِ ٚ٤رظَف حُِٓخٕ "كخُ ،ّٞ٤حُِِ٤ش،
ٓلَ ،ؿيٝس ،رٌَس ،ؿيح ،كٝ ،ٖ٤هض ،أريح ،أٓيح ،ػظٔشٔٓ ،خءٛ ،زخف"٣ٝ .زيّ ٝ
إٔ حُ٘خٍف ًًَ
 ٌٙٛحألُلخظ ػِٓ ٠ز َ٤حُظٔؼ َ٤ال ػِٓ ٠ز َ٤حُل َٜألٗ٘خ ٗـي أُلخظخ ػي٣يس ُْ ًٌَٛ٣خ  ٢ٛٝطيٍ
 1جامع الدروس العربٌة ،مصطفى الغالٌٌنً ،ط ،1البن الجوزٌة ،القاهرة ،1911 ،ص.162
 2النحو الوافً ،عباس حسن ،د ط ،ج ،0ص.197
 3منظومة ابن أبّ  ،ص 118
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ػِ ٠حُظَك٤ش ر٘ٞػٜ٤خً .ؼ٘٤شُ ،لظش ،رَٛش ،ى ،َٛظ ،َٜػ...َٜاُن ٖٓٝ .حَُ٘ ١ٝحُظ٢
حٓظوَأٛخ حُ٘لخس ُيالُش حالْٓ ػِ ٠حُظَك٤ش حُِٓخٗ٤ش ٝحٌُٔخٗ٤ش أ ٝحُٔلؼ ٍٞك:ٚ٤
ـ إٔ  ٌٕٞ٣حْٓ ُٓخٕ أٌٓ ٝخٕ.
ـ إٔ ٌ٣ــــــ ٕٞك٠ـــــــــــــِ.ٚ
ـ إٔ ٌ٣ــــ ٕٞرٔؼ٘" ٠كــــ.1"٢
 ٖٓٝظَٝف حٌُٔخٕ حًٌٍُٔٞس ُي ٟحُ٘خظْ :أٓخّ ،ه ّيحّ ،هِقٍٝ ،حء ،كٞم ،طلض ،ػ٘ي،
ٓغ ،اُحء ،طِوخء ،ط ّْ٘ٛ ،خ ،كٌحء.
ًٌُٝي  ٌٙٛحُظَٝف ُٔ٤ض ًَ ٓخ  ٌٖٔ٣إٔ  ٌٕٞ٣ظَف ٌٓخٕ ٣ؼَد ٓلؼٞال ك .ٚ٤اّٗٔخ
ًُ ٌٕٞ٣ي ٝكن ٓخ ٟز ٖٓ ٢حَُ٘ .١ٝألّٗ ٚال طٔؼ٘خ أر٤خص حُ٘ظْ ُل ًَ َٜحُظَٝف هخٛش
ٗٝلٖ ٗؼِْ ّ
إٔ ٘ٛخى ٖٓ هخ ٝكظ ٠ك ٌٙٛ ًٕٞ ٢حٌُِٔخص ٓلؼٞال ك ٚ٤أٗ ٝخثذ ٓلؼ ٍٞكٓٝ .2ٚ٤خ
ٓٔغ ػٖ حُؼَد كًُ ٢ي ًؼ.َ٤
 .2الظرف في فتح رب البرية:
حطزغ حُ٘خظْ حُٜٔيٍ رخُظَف ٝؿخٍح ٙحُ٘خٍف حرٖ ػَٔ حُلخُٓ ٢كًُ ٢ي ّ ,
ألٕ حُليع ٣ظزغ
حٌُٔخٕ ،كٖٔ حُٔ٘خٓذ إٔ ٣ؼوذ حُليع رخُظَفٝ ،حُٜٔيٍ ٣لظخؽ آٌُٝ ُٖٓ ٠خٕ ٣وغ ك ،ٚ٤اًح رؼي
ًُي َٗف ًِٔش حُظَف ُـش :حُٞػخءٝ .حُٔؼخٍ حُٔ٘خٓذ "حُٔخء ك ٢حٌُ "ُٞحٌُٝ ُٞػخء ُِٔخءٝ .هي
ٗٔذ حُٔلؼ ٍٞك ٚ٤اُ ٠حُٔلخػ َ٤حُؤٔش .ألّٗ ٚطَرط ٚر ْٜحُٔلؼ٤ُٞش كخُليع كؼَ ك.ٚ٤
حُٔلؼ ٍٞك( ٚ٤حُظَف) ػَك ٚحُ٘خٍف روٓ ٞٛ":ُٚٞخ َِٓ ٢ػِ ٚ٤ػخَٓ ػِٓ ٠ؼ٘" ٠كٖٓ "٢
حْٓ ُٓخٕ أٌٓ ٝخٕ ٟٓ٘ٝ .3"ْٜز ٢حُ٘خٍف حُظَف .رل٤غ الر ّي إٔ  ٌٕٞ٣هي ِٓ ٢ػِٓ ٚ٤ؼ٘ ٠ك.٢

 1النحو المصفّى ،محمد عٌد ،ط ،1الشركة الدولٌة للطباعة .القاهرة ،0225 ،ص.016
 2النحو المصفّى ،محمد عٌد ،ط ،1الشركة الدولٌة للطباعة .القاهرة ،0225 ،ص.019
 3فتح رب البرٌة ،ابن عمر الحازمً ،ص.166
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ٌٛٝح ٣ؼُ٘ ًَ ْ٤ُ ٢لع ٣يٍ ػِ ٠حُِٓخٕ ٣ؼ ّي ظَف ُٓخٕ رَ الر ّي إٔ ٜٞ٘ٓ ٌٕٞ٣رخ ػِ٠
ٓؼ٘ ٠ك ،٢أ ١حُليع هي ٝهغ كًُ ٢ي حُٛٝ ّٞ٤خٍ حًُ ّٞ٤خُٞػخء ُٝ .ٚػَٔ ك ٚ٤ػخَٓ ٌٛٝح ُْ٤
ػِ ٠ا١الهٝ ،ٚاّٗٔخ ػِ ٠طويٓ َ٣ؼ٘" ٠ك ،"٢كبًح ّ ٛق ٓالكظش ٓؼ٘" ٠ك "٢كٌحى ىالُش ػِ٠
حُظَك٤ش ًٕٞ ،حْٓ حُِٓخٕ ٝحٌُٔخٕ ٓلالّ ٝهغ ك ٚ٤حُليع ك٘٤جٌ ّ ٛق ٜٗز ٚػِ ٠أّٗ ٚظَف ٝاالّ
كالٝ .1حألٓؼِش حُظّٟٝ ٢ق رٜخ  ٌٙٛحُوخػيسٔٛ" .ض ك ّٞ٣ ٢حُؤ ،"ْ٤ك ّٞ٣ ٢حُؤ ْ٤ؿخٍ
ٓٝـَٔ٤ُٝ ٍٝض رظَف ٣ؼَد ٓلؼٞال كٝ .ٚ٤حُٔؼخٍ ح٥هَ ّٞ٣" :حُـٔؼش ٓ ّٞ٣زخٍى".ك ّٞ٤حأل٠ُٝ
ٓزظيأ  ّٞ٣ٝحُؼخٗ٤ش هزَ كال ٣ؼَرخٕ ٓلؼٞال ك ٚ٤ألُّٗ ٚحٍ كٌْ حُٜ٘ذ كٜٔ٤خ.
 ٞٛٝحَُ٘ ١حٌُ ١ػِ ٠أٓخٓ ٚػ ّي ٖٓ حُٜٔ٘ٞرخصٝ .ه ُٚٞطؼخَُ ":٠واتَّ ُقواْ يَ ْوًما تُ ْر َجعُو َن فِ ِيو إِلَى
الل ِّو ثُ َّم تُ َوفَّى ُك ُّل نَ ْف ٍ
ت َو ُى ْم َلَ يُظْلَ ُمو َن" .2ف"يَ ْوًما" ك ٢ح٣٥ش ُٓ ْ٤لؼٞال ك ٚ٤كٓ ٜٞلؼ ٍٞر.ٚ
سبَ ْ
س َّما َك َ
َّ ِ
ِ
ام َك َما
ب َعلَْي ُك ُم ِّ
الصيَ ُ
ين َ
آمنُواْ ُكت َ
ٓٝؼ٘خ ٙحطوٞح ًُي حًُٔ ّٞ٤خ أىٍؽ ح٣٥ش حُوَآٗ٤ش ه ُٚٞطؼخُ" :٠يَا أَيُّ َها الذ َ
ُكتِب علَى الَّ ِذ ِ
ود ٍ
ضا أ َْو َعلَى َس َف ٍر فَ ِع َّدةٌ ِّم ْن أَيَّ ٍام
ات فَ َمن َكا َن ِمن ُكم َّم ِري ً
ين من قَ ْب ِل ُك ْم لَ َعلَّ ُك ْم تَتَّ ُقو َن * أَيَّ ًاما َّم ْع ُد َ
َ َ
َ
ُخر وعلَى الَّ ِذين ي ِطي ُقونَو ِف ْديةٌ طَع ِ
ومواْ َخ ْي ٌر لَّ ُك ْم إِن ُكنتُ ْم
ام م ْس ِكي ٍن فَ َمن تَطََّو َ
أ ََ َ َ
ع َخ ْي ًرا فَ ُه َو َخ ْي ٌر لَّوُ َوأَن تَ ُ
َ ُ ُ َ َُ
صُ
تَ ْعلَ ُمو َن"ًٌُٝ .3ي "أَيَّ ًاما" ُٔ٤ض ٓلؼٞال ك ٚ٤اّٗٔخ أ٠٣خ ٘ٛخ ٓلؼ ٍٞرٝ ٚى ّػْ ٍأ ٚ٣رٔخ ٍآ ٙحُٜخ١ٝ
"ٓلؼٞال رُ ٚؼخَٓ ٓلٌٝف طويٞٓٞٛ َٙ٣ح أ٣خٓخ".4
أٓخ ػٖ ١ز٤ؼش أُلخظ حُِٓخٕ كٌِّٜخ ٓٔٔٞػش ػٖ حُؼَد 5ك ٢ٜطللع ٝال ٣وخّ ػِٜ٤خٝ ،ػٖ
ٗٞػ ٢أُلخظ حُِٓخٕ كٜٔ٘خ ًٔخ هخٍٓ :زٓ ٞٛٝ :ْٜخ حٓظٜ٘ي ُ ٚرٞهض ،ك ،ُٖٓ ٖ٤ك٤غ ال أ ُّٜ ٍٝخ ٝال
آهَٓٝ .وظًٔ :ٚخػش ٗ٠ٍٓ َٜخٕٓ ًٌَ٣ ُْٝ ،خ حٓظي ٍّ ر ٚحُ٘خظْ ٖٓ ظَٝف حُِٓخٕ كٌٜٙ
حٌُِٔخص أٓٔخء ُٓخٕ ٓؼّ٘٤ش ُٜخ أ ّٝ ٍٝآهَٝ .كٗ ٢لْ حُٔ٤خم ُظَٝف حُِٓخٕ ك َّٜك ٢آٌخٗ٤ش
ًٓ ٚٗٞزٜٔخ أٓ ٝوظّٜخ كٔذ حالٓظؼٔخٍ  ٞٛٝط٤ٟٞق ٓ٘ٔ٣ ١ٍَٟٝ ٚظيػ ٢حُٞهٞف ػ٘ي،ٙ

 1فتح رب البرٌة ،ابن عمر الحازمًّ  ،ص.166
 2سورة البقرة ،اآلٌة .081
 3سورة البقرة ،اآلٌة 183ـ.181
 4فتح رب البرٌة ،ابن عمر الحازمً ،ص.181
 5فتح رب البرٌة ،ابن عمر الحازمً ،ص.181
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ٝحُٔؼخالٕ حُٔخروخٕ ه َ٤ىُ َ٤ػًُِ ٠ي ُٔٛض ٓٞ٣خًٓٞ٣ .خ ٘ٛخ ٓزُٔٛٝ .ْٜض  ّٞ٣حُؤ .ْ٤كٜٞ
ٓوظٝ" . ّٚحُٔز ٞٛ ْٜحٌٍُٞٛ ُٚ ْ٤ُ ١س ٝال كيٝى ٓلٍٜٞس".1
ٝك ٢حٓظؼٔخٍ ظَٝف حُِٓخٕ كخالص اػَحر٤ش طؼَّ ٝاُٜ٤خ حُ٘خٍف ؿخء ٌٛح ك ٢حُظيَُ٤
رٌِٔش " َٓ َلَ" ك٤غ ٖٓ حٌُٖٔٔ إٔ طؤطَٜٝٓ ٢كش اًح ُْ َ٣ى رٜخ " َٓ َلَ" ٓٞ٣خ ٓؼّ٘٤خ ًـجظي ٓلَح.
ٝهي طؤطٞ٘ٔٓ ٢ػش ٖٓ حَُٜفً :ـجظي  ّٞ٣حُـٔؼش َٓ َل ََ .كٜخٍص ٓؼّ٘٤ش كظٌٞ٘ٔٓ ٕٞػش ٖٓ
حَُٜف ُِؼِٔ٤ش ٝحُؼيٍ ػٖ حُٔلَ ٌٙٛٝ .حٌُِٔخص ػزخٍس ػٖ حْٓ ُٓخٕ ٓوظ ، ّٚك ٢ٜطي ٍّ ػِ٠
هيٍ ٓؼ ٖٓ ّٖ٤حُٞهض ُ ٚأ ّٝ ٍٝآهَ.
ٝؿ َ٤حُٔوظٜ٘ٓ ٚخ ٓخ ُ ُٚ ْ٤أ ّٝ ٍٝال آهًَ":ل٘٤خ؛ ٝهظخ؛ أريح؛ أٓيح" .2ألّٗ ٚال أ ُّٜ ٍٝخ ٝال
آهَ ٝحُٔؼخٍ :أُ ٍٙٝك٘٤خ أٝ ٝهظخ ٢ٛٝ .3طي ٍّ ػِ ٠حُِ ّٓخٕ حُٔٔظوزًٌَُٝ .ي ػظٔشٔٓ ،خء،
ٛزخكخ...اُن .أ ١اًح أٍ٣ي رٓ ٚؼ.ّٖ٤
ٝػٖ ظَف حٌُٔخٕ أٓ ١خ ى ٍّ ٜٓ٘خ ػٌِٓ ٠خٕ ٓؼ ّٖ٤كال  ٌٕٞ٣االّ ٓزٜٔخٝ .حُٔوظ ّٚكال
ّ ٜ٣ق ٜٗز ٚػِ ٠حُظَك٤ش ٝاّٗٔخ ٣ـ َّ رلٌٛ ٢ح  ٞٛحألكٜقٝ .حُٔؼخٍ :ىهِض حُ٘خّٝ .حُٔز :ٚ٘ٓ ْٜه ّيّ؛
أٓخّ؛ هِق؛ ٍٝحء؛ كٞم؛ ٘ٛخ؛ طلضٝ .حٓظؼ٘:٠ػ٘يٓٝ .غ :اُحء ٝطِوخء ك ٢ٜطوزَ حُلخُظ ٖ٤حُظَك٤ش
حُِٓخٗ٤ش ٝحٌُٔخٗ٤ش أ ١رلٔذ ٓخ ط٠خف اُ.ٚ٤
أٓخ ػٖ ػخَٓ حُٜ٘ذ ك ٢حُٔلؼ ٍٞكٗ ٚ٤ؤٗٗ ٚؤٕ حُٜٔ٘ٞرخص حألهَ ٟحُظ ٢طؼظَٜ٣خ كخُش
حُٜ٘ذ كالر ّي ٖٓ ًًَ ػخَٓ حُٜ٘ذ كٝ ،ٚ٤أرَُ ٓخ ك ٌٙٛ ٢حُؼٞحَٓ حُلؼَ ٝحُٛٞق ٝحُٜٔيٍ،
٘ٛٝخ ًٌَٛ٣خ ى ٕٝطلٝ َ٤ٜال طيُٝ َ٤ال طٔؼٝ َ٤اّٗٔخ ٓ َّ رٜخ َٓ ٍٝحٌَُحٌّٛٝ .ح ٓخ ال طوزِ١ ٚز٤ؼش
حُزلغ حُؼِٔٝ ٢حُظلِ َ٤حُٔ٘طو ُِّٔ ٢ؼخٍف حُّ٘لّ٣ٞش ٝال أى ٍّ ػًُِ ٠ي ٓ ّٔخ ٣وخٍ :رخُٔؼخٍ ٣ظّ٠ق
حُلخٍ.

 1فتح رب البرٌة ،ابن عمر الحازمً ،ص.169
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 .3الظرف في الذ ّر الونظوم:
ًٔٝخ ؿخء ك ٢حُّٜٔ٘ق حُٔخرن طل َ٤ٜحُظَٝف حُظ ٢طؼَد ٓلؼٞال ك ٚ٤حُِ ّْ ٜاالّ رؼٞ
حْلٟخكخص:
ًظَف حُِٓخٕ حُٔوظ ّٚحٌُ  ١ؿخء ؿٞحرخ ٍ"ٓظٝ ."٠حُٔؼيٝى ٓخ ٣وغ ؿٞحرخ ٍ"ًْ" ٝحُٔزْٜ
ٓخ ال ٣وغ ؿٞحرخ ُ٘٢ء ٜٓ٘ٔخٝ .حٓظيٍ ُلٌٔ ٚرٔخ هخُ ٚحرٖ حٍُٞى ١حٌُ٣ ١ؼظٔي حُ٘خٍف ػِٗ ٠ظٔٚ
ًؼَ٤ح:
ٜذُ حال َٓخ ِٓ ٢حُ ََُٔ٘ٔ ْ٠شُ
َٝطُ ْ٘ َ

كِ ْٖ ِٓ ٢َ ِٛ َٝ ٢أَ ُْ َِٓ٘ـ ٍش َٝأَ ْٓ ٌَِ٘ ٍش

رِ َٞحهِ ٍغ ِٓ ْٖ ََٓ ٝـــــــــخ َٗزَــــَٚ

كَِٝ ِٚ ٤أَ ْر ِْ ِْ ٜحُ َٔ ٌَــــخَٕ َْ ٝحُ ِـِ َٜش

1

ّٔ ٓٝخ ُحى ٙكَٗ ٢كٌُٜ ٚح حُزخد كخالص حُٔلؼ ٍٞك .ٚ٤ى:
حُظّؼَ٣قٝ ،حُٔؼخٍٔٛ :ض حُ.ّٞ٤
حُٔٞٛٞفٓٞ٣ :خ ٣ٞ١ال.
حُٔ٠خف :حُٔؼخٍ ّٞ٣ :حُؤ.ْ٤
حُٔزٓ :ْٜلَ .أط٤ظي ٓلَح.
حُٔؼيٝى :ى ٕٝاػطخء ٓؼخٍ.
ٔ٣ٝظي ٍّ رٔخ هخُ ٚحرٖ ٓخُي ٗخظٔخ اّ٣خٛخ ك ٢أر٤خص:
ى ََٓ ٝـــــخ
ض هَـــــــخثِ ٍَ ًَح َ
َْ َٝ ًَُُّ ٝه ٍ

ـــــــــــــــــخٕ اِالَّ ُٓ ْزَٜٔخ ً
ُ
ْ َ٣وزَُِْ ُٚحُ َٔ ٌَ

َٓ َٝ َ٣خ
َٗلْ َْ ٞحُ ِـَٜـــــخ ِ
ص َْ ٝحُ َٔوَـــخ ِى ِ

َ ٤ٛؾ َِٖٓ ْحُلِ ْؼ َِ ًَ ََْٔ َٓ٠َٓ ٍَ ْٖ َٓ ٠
ِ

2

أٓ َّ ً ١خ ٣ي ٍّ ػِ ٠حُٞهضٓٝ ،خ  ٠ّٔ ٔ٣ر ٚحٌُٔخٕٝ ،أٓٔخء حُـٜخص ٝحُٔوخىٓٝ َ٣خ ٜ٣خؽ ٖٓ
حُلؼَ ُِيالُش ػِ ٠حُِٓخٕ ٝحٌُٔخٕ ٝحُٔؼخٍ ٖٓ ٠َٓٓ :حُلؼَ ٍٓ.٠
 1الدر المنظوم,الطاهر االدرٌسً  ,ص.031
 2الدر المنظوم ،الطاهر اإلدرٌسً ،ص.031
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ٝهّٔ ٓ ّٜٚخ ٣ي ٍّ ػِ ٠حُظَكّ٤ش ك ٜٞال ٔ٣ظؼَٔ االّ ظَكخ أٓ ٝـٍَٝح رٖٔ ٓؼَ :هَؿض ٖٓ
ػ٘يىًٔ ،خ  ٠ٔٔ٣ؿ َ٤حُٔظَٜف ٣ٝـ َّ رٖٔ  ٢ٛٝهٔٔش ؿٔؼٜخ رؼ:ْٜ٠
ُّ ِٙ ٌِ َٛ
ُ َٜ
حُظَ ُ
َّف َٝطُ َـَُّ رِ َٔ ْٖ.1
ُٝف الَ طُ َ

َّ٤ٛشَ
َه ْْٔ هَ ْز ََ رَ ْؼ َي َٓ َغ ِػ ْ٘ َي َُ َّٖ ٌِ َُٝهِ ُٜٞ
 .4الظرف في الثورات الحليّة:

أد ٟزٓ ٢ؼخٍف ٌٛح حُزخد كٗ ٢ظْ ى ٕٝطلٝ َ٤ٜال طؼِٝ َ٤ال طؼي.َ٣
اًح ًخٕ حُ٘خظْ حرٖ َ
ّ
كبٕ حُ٘خٍف ٓلٔي ٍك٤ن ٗؼَٛخ ك ٢ر٠ؼش أٓطَ ِ٣ ُْٝى ػًُِ ٠ي االّ رؼ ٞحَُ٘ٝف حُِـ٣ٞش ُزؼٞ
حٌُِٔخص حُٔليٝىس ؿ ّيحًٔ ،لَ رٌَس ػظٔش حُ٘لن ٓٔخء.2

 1الدر المنظوم ،الطاهر االدرٌسً ،ص.031
 2الثمرات الحلٌة ،محمد رفٌق الونشرٌسً ،ص.69
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باب الحال في النظن وشروحه:
الحال:
حُلخٍ ٖٓ حٌُِٔخص حُظ ٢حٓظؼِٜٔخ حُ٘لخس طًٌَ٤ح ٝطؤٗ٤ؼخ هخٍ ٛخكذ َٗف ٌٗ ٍٝحٌُٛذ
"حُلخٍ٣ٝ ًٌَ٣ ٞٛٝ :ئٗغ  ٞٛٝحألكٜق"ٝ 1حٓظي ٍّ رٔخ هخُ ٚحُلَُىم:
 َّٖ ٠رِ ْخُ َٔخ ِء َكخطِْ.
َػَِ ٠ؿُِ ٞى َِ َُ ٙ

َػََِ ٠كخَُ ٍش َُ ْٞأَ َّٕ كَْ ٢حُوََ ِّ ْٞكخِط ًٔخ
ك ٢حُز٤ض ًًَ ُٔل ّٜٞحُلخٍ حُِـ ١ٞحُٔئّٗغ.

 ٖٓ ٞٛٝحألرٞحد حُظ ٢كظ٤ض ر٘٢ء ٖٓ حُيٍحٓش ٖٓ ُيٕ حُ٘لخس ٝػِٔخء حُؼَر٤ش ُٔخ ُٖٓ ٚ
طٞحؿي ك ٢طَحً٤ذ حُـِٔش حُؼَر٤ش ٓلَىح ٝؿِٔش ٗٝز ٚؿِٔشٓٝ ،الُٓظٓٝ ،ٚالٛوظُٞ ٚحهغ حُل٤خس
ٝىٗ٤خ حُ٘خّ ,ك٤غ أّٗ٣ ٚؼطٛٝ ٢لخ ُٔظخَٛٛخ ال ط٘ل ّ
ي ػٔخ ٣ؼ ٚ٘٤حْلٗٔخٕ ،ك ٜٞطؼز َ٤ػٔخ ٣الُّ
ك٤خس حُزَ٘ حُّ٤ٓٞ٤ش ٌُح ُِ ٌٕٞ٣حٓخ ػِ ٠ىحٍٓٓٝ ٢وؼّي ١حُؼَر٤ش إٔ ٣ظ٘خً ّٙٞ٘ٔ ٠٣ٝ ُٙٞٝظزْٜ
ّٜ٘ٓٝلخط.ْٜ
 .1الحال في النظن:
أهٌ حُ٘خظْ حرٖ أدّ ٣ل َٜحُلخٍ ك ٢حألر٤خص حُظخُ٤ش كوخٍ:
ص أََّٔ َُ ْ١خ حٗزََْ َٜ
ْحُ َلخ ٍُ ُِ ِْ٤ْ َٜجَخ ِ

ِٓ َْٜ٘خ ُٓلََِّٔ َ َْٜٗٝزُــــ ُٚح ْٗ َلظَ َْ

خكٌخ ً ُٓ ْزظَ ِٜـــخ ً
ًَ َـخ َء َُْ٣ي َ
ِ ٟ

ٜخَٕ ُٓ َََّٔؿخ ً
َٝرَخ َع َر ٌَْ ْحُ ِل َ

٤ض ُػ ََٔحً ٍَحثِـــــيحً
َٝاََُِِّٗ٘ ٢وِ ُ

َ ٛي
ف ْحُ َٔوَخ ِ
كَ ِغ ْحُ ِٔؼَخ ٍَ َٝح ْػ َِ ِ

ـــــــــخف
ٛ
َََ ٌِ َٗ ُُٚٗ ًَْٞ ٝسً َ٣خ َ
ِ
َٝالَ َُ ٌُ ٣
َ ٕٞؿـــخُِزخ ً ًُْ ٝحُ َلخ ٍِ

ـــــــــخف
٠
َٝكَِ َ٣ ُُِٚ ْ٠ـذُ رِخطِّ َ
ٍ
اِالَّ ُٓ َؼََّكخ ً كِ ٢حال ْٓظِ ْؼ َٔـــــخ ٍِ

ٗظْ حرٖ أدّ ٓ٠خٓ ٖ٤حُلخٍ ك ٢هٔٔش أر٤خص َٓ ًِّح كٜ٤خ ػِٓ ٠ل ّٜٞحُلخٍ "حُلخٍ ُِ٤ٜجخص
أ ُْ ١حٗزٜ٘ٓ ْٜخ ٓلَّٔ"ٝ .2أٝؿذ كٌٔ ٚحُٜ٘ذ ٓغ حُظؼِ َ٤رخُٔؼخٍ حُٔ٘خٓذ "ٜٗٝز ٚحٗلظْ" .ؿخء

 1شرح شذور الذهب ،بركات ٌوسف العبود ،ط ،1بٌروت ،ص.302
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ُ٣ي ٟخكٌخ .ك٠خكٌخ :كخٍ أٜٞ٘ٓ ٍٝد ٝػالٓش ٜٗز ٚحُلظلش حُظخَٛسٓٝ .زظٜـخ :كخٍ ػخٕ
ٜٓ٘ٞد .اٗخٍس ٓ٘ ٚاٍُٝٝ ٠ى أًؼَ ٖٓ كخٍ ك ٢ؿِٔش ٝحكيس٤ًٝ .ق ػٖ ه٤ٜٛٞش حُلخٍ
ُظٌ٘ٓٝ ،َٙ٤ـ٤ج ٚك ِٚ٠ػِّ ٠
إٔ ٛخكز٣ ٚؤطٓ ٢ؼَكش":ال  ٌٕٞ٣ؿخُزخ ً ٝحُلخٍ االّ ٓؼَكخ".1
 .2الحال في فتح رب البرية:
حٗطِن حُ٘خٍف حرٖ ػَٔ حُلخُٓ ٢ك ٢رٔطٌُٜ ٚح حُزخد "حُلخٍ" ٓٔخ ًًَ ٙحُ٘لخس ك ٍٞحّٓٔ٤ش
حُلخٍ رخألكَٛٝ ٟل ٚك ٢كخُش ًٓ ٚٗٞلَىح أٜٓ ٝيٍح أٓ ٝئ ّٝالٗٝ ،ل ٠ػ٘ ٚحُلَكّ٤ش ٝحُلؼِ٤ش .كوي
ػَّك ٚهخثال":حالْٓ حُٔلَّٔ ُٔخ حٗز ٖٓ ْٜحُ٤ٜجخص"ٝ .2هي أٗخٍ اُ ٠أّٗ ٚحْٓ ٣لَّٔ حُٔز ٖٓ ْٜحُ٤ٜجخص,
ٝهي حٓظؼخٕ رظؼَ٣ق حرٖ ٘ٛخّٛٝ":ق ك٣ ِٚ٠وغ ك ٢ؿٞحد ً٤ق".3
كوي أًي أّٗ ٚحْٓ رَ ٛٝق كال  ٌٕٞ٣كَكخ ٝال كؼال٣ ٞٛٝ ،لَٔ حُٔز ٖٓ ْٜحُ٤ٜجخصٝ .ىهّن ك٢
ٛٝلّ٤ش حُلخٍ ّ
ألٕ حُٛٞق ٣ؤط٘ٓ ٢ظوّخ  ٞٛٝأه ّٚك ٢حالٗظوخم ٖٓ حالْٓٝ .حُٛٞق ٓ ٞٛخ ى ٍّ
ػًِ ٠حص ٝكيع" .حُلخٍ ٛٝق ٣ؼ٘٘ٓ ٢ظوّش ىحُّش ػًِ ٠حص ٝكيع"ٝ 4كظ َٜٔ٣ ٠حٓظ٤ؼخد ٓلّٜٞ
حُلخٍ رٔخ ًًَ ٙحرٖ ٛخْٗٛٝ":ق ك٣ ِٚ٠وغ ك ٢ؿٞحد ً٤ق" ٞٛٝ 5ط٤ٟٞق  ْ٤ُٝكي ًخف
ُظؼَ٣ق حُلخٍ ألّٗ ٚطَى َٗ١ٝخ ال ؿ٘ ٠ػٜ٘خ ك ٢حُلخٍ ٌٙٛٝ .حَُ٘:١ٝ
ـ ال  ٌٕٞ٣االّ ٓ٘ظوّخ.
ـ ك٠ــــــِـــــــــــ.ٚ
ـ ٣وغ كـــ ٢ؿٞحد ً٤ق.
ـ كٌٔــــــــــــــــ ٚحُّٜ٘ذ.
أٓخ ػٖ حالٗظوخم كوي ػ ّيى حُٔ٘ظوّخص حُؤٔش :حْٓ حُلخػَ؛ حْٓ حُٔلؼ ,ٍٞحُٜلش حُٔ٘زّٜش ,حْٓ
حُظل٤ٛ ,َ٤٠ـش حُٔزخُـشٝ ,حُلِ٠شٓ ٞٛٝ .خ ٣ؼظوي ًؼِ١ ٖٓ َ٤زش حُؼِْ ٓخ  ٌٖٔ٣حالٓظـ٘خء ػٌُٖ٘ .ٚ
ٌٛح ٣لظخؽ اُٟ ٠خر ٢كخأل ٠ُٝحُو ٍٞأّٗ ْ٤ُ ٚرؼٔيس ريال ٖٓ حالٓظـ٘خء ػ٘ٝ .ٚحٓظي ٍّ رو ُٚٞطؼخُ:٠
 1منظومة ابن أبّ  ،ص.18
 2فتح رب البرٌة ،ابن عمر الحازمًّ  ،ص.172
 3فتح رب البرٌة ،ابن عمر الحازمًّ  ،ص.172
 4فتح رب البرٌة ،ابن عمر الحازمً ،ص.171
 5فتح رب البرٌة ،ابن عمر الحازمًّ  ،ص.171
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ب ُك َّل ُم ْختَ ٍ
ش فِي ْاأل َْر ِ
َّاس َوََل تَ ْم ِ
ص ِّع ْر َخ َّد َك لِلن ِ
ال فَ ُخوٍر"َ " .1م َر ًحا" :كخٍ
ض َم َر ًحا إِ َّن اللَّ َو ََل يُ ِح ُّ
" َوََل تُ َ
ٜٓ٘ٞد ٌُٖ .حُٔئحٍ حُٔطَٝف ٌٖٔ٣ َٛ :حالٓظـ٘خء ػٖ ًِٔشَ ":م َر ًحا"؟ الّ ،
ألٕ حُٔؼ٘ ٠ال
ٔ٣ظو,ْ٤حُٔ٘ ٢حُٔ٘ ٢ّ ٜػَ٘ "ٚم َر ًحا" ال ٓطِن حُٔ٘ٝ .٢ػٖ ٣وغ ك ٢ؿٞحد ً٤ق كوخٍ":كٌ َّ ٓخ ِٛق ٖٓ
حُٜٔ٘ٞرخص إٔ ٣وغ ؿٞحرخ ٌُ٤ق ك ٜٞكخٍ".2
٣لظخؽ حُلخٍ اُ ٠ػخَٓ ٛٝخكذّ .
إ حالْٓ حُٜٔ٘ٞد حٌُ٣ ١وغ كخال ٗؤٗٗ ٚؤٕ حألٓٔخء
حألهَ ٟحُٜٔ٘ٞرش الر ّي ُٜخ ٖٓ ػخَٓ ٣ظٔزّذ كٜٗ ٢زٜخ ٞٛٝ ,ري ٍٙٝػخَٓ كٛ ٢خكزٜخٌٙٛٝ ،
حُؼٞحَٓ كَٜٛخ ك ٢ػالػش :أُٜٝخ حُلؼَٝ ،حُٔؼخٍ حٌُ ١حػظٔي ٙحُ٘خٍف" :ؿخء ُ٣ي ٍحًزخ"ٍ .حًزخ
كخٍ٣ُٝ .ي ٛخكذ حُلخٍٝ .حُؼخَٓ كٍ ٢كغ ٛخكذ حُلخٍ ٜٗٝذ حُلخٍ  ٞٛٝحُلؼَ "ؿخء"ٞٛٝ .
رٌُي هي ٣ؤط ٖٓ ٢حُلخػَ ًٔخ الكظ٘خ كٌٛ ٢ح حُٔؼخٍٝ .حُؼخَٓ حُؼخٗٗ :٢ز ٞٛٝ ٜٚحُٔؼَٝف
د":حُٛٞق" ٝحُٔؼخٍ حُٔ٘خٓذ حٌُ ١ه ّيٓ :ٚأٗخ ٟخٍد ُ٣يحً ٌٓظٞكخًٟ .خٍد :هزَ٣ُٝ .يحً ٓلؼٍٞ
ر ٚالْٓ حُلخػَ ٌٓٝظٞكخ كخٍ ٜٓ٘ٞد كخُؼخَٓ ك ٚ٤حُٛٞقٝ .ػِ ٚ٤كٜخكذ حُلخٍ هي  ٌٕٞ٣كخػال
أٓ ٝلؼٞال ر.ٚ
ّٔ ٓٝخ ال ٘٣زـ ٢طـخ ُٙٝظخَٛس طؼ ّيى حُلخٍ ،ك٤ؤط ٢كخٍ رؼي كخٍ ػِ ٠ك ّي طؼز َ٤حُ٘خظْ  ٝطول٤ش
حُ٘خٍف ُ ٚروٝ":ُٚٞطؼ ّيى حُلخٍ ؿخثِ  ٌٙٛٝكخٍ رؼي كخٍ"ٝ .3حُٔؼخٍ":ؿخء ُ٣ي ٟخكٌخ ٓزظٜـخ".
ٝحُ٘خٛيٟ" :خكٌخ" :كخٍ أٓ"ٝ ،ٍٝزظٜـخ" :كخٍ ػخٕ ٜٓ٘ٞدٝ .هي أهَ رٌٜح ػي٣ي ٖٓ حُّٜٔ٘ل.4ٖ٤
ٌٛٝح ٝحٍى ك ٢أٓخُ٤ذ حُؼَر٤ش ًوُ :ُْٜٞو٤ض هخُيحً ٜٓؼيحً ٓ٘ليٍحًٜٓ .ؼيحً :كخٍ أ ّ٘ٓ .ٍٝليٍحً كخٍ
ػخٕٝ .ه ٍٞحُ٘خػَ:
ْض َٓ ْٖ ِ َ٣ؼُٖ ًَجِ٤زـــخ ً
َٝاَِّٗ َٔخ ْحُ َُٔ ٤

 َ٤حُ ََّ َؿــــخ ِء
ًَخ ِٓلخ ً رَخُُ ُٚهَِِ َ

" ًَجِ٤زخً" :كخٍ أ ًَّ " ٝ ،ٍٝخ ِٓلخً" كخٍ ػخٕ"ٝ ،هَِِ :"ََ ٤كخٍ ػخُغ.

 1سورة لقمان ،اآلٌة .18
 2فتح رب البرٌة ،ابن عمر الحازمً ،ص.170
 3فتح رب البرٌة ،ابن عمر الحازمً ،ص.173
 4جامع الدروس العربٌة ،ص .56النحو المص ّفى ،محمّد عبد ،ص .368النحو الوافً ،ص.329
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 .3الحال في الذ ّر الونظوم:
اًح ًخٕ حرٖ ػَٔ حُلخُٓ ّٝ ٢هق ػ٘ي طؤٗ٤غ ٝطًٌُ َ٤لع حُلخٍ ّ
كبٕ حُطخ َٛحْلىٍ ٢ّ ٔ٣هي
حػظزَ حُظؤٗ٤غ أكٜق ٖٓ حُظًٌ" َ٤حألكٜق طؤٗ٤غ ٛٝلٜخ ك٤وخٍ كخٍ كٔ٘ش" .1حألّ ّْ ٛ
إٔ حالٓظؼٔخُٖ٤
ٝحٍىحٕ ؿّ َ٤
إٔ أ َٛحُؼِْ ٍٝؿخٍ حالهظٜخ ٙػِ ْٜ٤إٔ ٣وٟٞٞح ك ٢أػِٔٓ ٠ظ٣ٞخطُ ْٜظَؿ٤ق
ٍأ ١ػِ ٠ح٥هَٝ .هي ؿخء ك ٢حُّ٘ل ٞحُٜٔلّٗ ٠لْ حَُّأٓٝ":١غ ؿٞحُ حألَٓ ٖ٣ـخُظؤٗ٤غ ٝحُظًٌَ٤ـ
كُ ٢لظش حُلخٍّ ،
كبٕ حُظؤٗ٤غ  ٞٛحألكٜق ك ٢حٓظؼٔخٍ حُِـش حُؼَر٤ش".2
 ٖ ٓٝط٤ٜ٘لخص حُ٘خٍف ًًَُٞ٘ ٙػ ٢حُلخٍ؛ حُٔئٓٔش ٝحُٔئًيس .ى ٕٝاػطخء طلخ َ٤ٛك٢
ًُيٝ .هي ػؼَص ػَِٝٗ ٠ف ُٜٔخٜ٘ٓ .خ ٓخ ؿخء ك ٢ؿخٓغ حُيٍ ّٝحُؼَر٤ش ":حُلخٍ حُٔئٓٔش:
ٝطٔ ّٔ ٠حُٔز٘٤ش أ٠٣خ ،ألّٜٗخ طًٌَ ُِظزٝ ٖ٤٤حُظ٤ٟٞق" ٢ٛٝ .3حُظ ٢ال ٔ٣ظلخى ٓؼ٘خٛخ ريٜٗٝخٓ ،ؼَ ٓخ
ِ
ؿخء ك ٢ه ُٚٞطؼخَُ ":٠وَما نُ ْر ِسل ال ُْم ْر َس ِل ِ
ف َعلَْي ِه ْم َوَلَ ُى ْم
َصلَ َح فََلَ َخ ْو ٌ
آم َن َوأ ْ
ين فَ َم ْن َ
ين َوُمنذ ِر َ
ين إَلَّ ُمبَ ِّش ِر َ
َ
ُ
4
ين" :كخٍ ٜٓ٘ٞد ّٟٝلض ّٓٔ ٜش حََُٓ" .أ ّٓخ حُٔئ ًّيس ٢ٛ :حُظٔ٣ ٢ظلخى ٓؼ٘خٛخ
يَ ْح َزنُو َن" ُ " .مبَ ِّش ِر َ

ريٜٗٝخٝ ،اّٗٔخ ٣ئط ٠رٜخ ُِظ٤ًٞي .ط٤ًٞي ػخِٜٓخ أ ٝط٤ًٞي ٛخكزٜخ ،أ ٝط٤ًٞي ٓ ٕٞٔ٠ؿِٔش ٓؼوٞىس
ٖٓ حٓٔٓ ٖ٤ؼَّكظ.5"ٖ٤
ٝػٖ طًَ٤ذ حُلخٍ ٓٝـ٤جٜخ ٖٓ حُٔـًَٔ ٍٝخ ٓ ٞٛؼَٝف .رلٌْ أّٜٗخ هي طؤط ٢ػٌَِٗ ٠
ٓـَٝ ٍٝحُٔؼخٍ حُٔيٍؽ ٘ٛخٍَٓ :ص رٜ٘ي ؿخُٔشً" .ؿخُٔشً" كخٍ ٖٓ ٘ٛي ،أٓ ٝـَ ٍٝرخُٔ٠خف
ػِّ ٠
إٔ حُ ٘خٍف حٗظَ ١إٔ  ٌٕٞ٣حُٔ٠خف رؼي حُٔ٠خف اُٝ ٚ٤كٌٛ ٢ح حُٔوخّ ًًَ ه ُٚٞطؼخُ":٠يَا
َّ ِ
َح ُد ُك ْم
ضا أَيُ ِح ُّ
ض الظَّ ِّن إِثْ ٌم َوََل تَ َج َّ
ض ُكم بَ ْع ً
سوا َوََل يَغْتَب بَّ ْع ُ
اجتَنِبُوا َكثِ ًيرا ِّم َن الظَّ ِّن إِ َّن بَ ْع َ
آمنُوا ْ
ب أَ
ين َ
أَيُّ َها الذ َ
سُ
َخ ِيو ميتا فَ َك ِرْىتموه واتَّ ُقوا اللَّو إِ َّن اللَّو تَ َّو ِ
ِ
يم"ّ .6
كبٕ حُِلْ رؼ ٞحألم أً ٝزؼ ٚ٠ك٢
َ
أَن يَْأْ ُك َل لَ ْح َم أ َ ًْ
َ ٌ
اب َّرح ٌ
ُُ ُ َ

 1فً الدر المنظوم ،الطاهر اإلدرٌسًّ  ،ص.035
 2النحو المصفّى ،محمد عٌد ،ص.359
 3جامع الدروس العربٌة ،الغالٌٌنً ،ص.097
 4سورة األنعام ،اآلٌة .18
 5النحو الوافً ،ص.329
 6سورة الحجرات ،اآلٌة .10
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حالٓظـ٘خء ػ٘ ٚرلٌف حُٔ٠خف ٝاهخٓش حُٔ٠خف آُ ٚ٤وخًٓٔ ٚخ ً ٌٙٛ َّ٣حُـِثّ٤ش ٖٓ حُزخد رٔخ هخُٚ
حرٖ ٓخُي:
خف َُُٚ
َٝالَ طَ ُـ ََّ َكخالً َِٖٓ حُ ُٔ َ
ِ ٠

ُ ٠
خف َػ ََُِٔٚ
اِالَّ اِ ًَح ح ْهظَْ ٠َّ٠حُ ُٔ َ

٤ٟلَخ
أًََ ْٝـــخَٕ ؿ ُِْ ًء َٓـــخَُــ ُٚأ ُ ِ

أَْ ِٓ ْٝؼ ََ ؿ ُِْثِ ِ ٚكَــــالَ طَ ِل٤لَـــــخ

إٔ حُظٔ ِ٤٤ؿخٓي ك ٢كّ ٖ٤
حأل َٛك ٢حُلخٍ حالٗظوخم ٓ ٞٛٝخ ٣ظزخ ٖ٣ك ٚ٤ػِ ٠حُظٔ ِ٤٤اً ّ
إٔ
حُلخٍ ٓ٘ظ ّ
نٌُّ٘٘ .خ ٗـي حُ٘خٍف ٍٞ٣ى حُلخٍ ؿخٓيس ٓ ٞٛٝخ حٛطِق ػِ ٚ٤رخُٔ١ٞجشٌٛٝ .ح ٓٔ ّٞؽ ٖٓ
ٓٔ ّٞؿخص حُلخٍ أٝ ١هٞػٜخ ؿخٓيس .كوخٍٝ":ط٘ؤْ حُلخٍ اُ٘ٓ ٠ظوِش ٝالُٓش ًٔخ ه ّيٓ٘خ ٝاُ١ٞٓ ٠جش
ِ ِ
ن ٗل ٞه ُٚٞطؼخُ":٠فَاتَّ َخ َذ ْ ِ
 ٢ٛٝحُـخٓيس حُٔٞٛٞكش رٔ٘ظ ّ
َّل
ت من ُدون ِه ْم ح َجابًا فَْأ َْر َسلْنَا إِلَْي َها ُر َ
وحنَا فَ تَ َمث َ
1
ش ًرا" ٞٛٝ .حُٔٔ ّٞؽ
ش ًرا" :كخٍ ٖٓ كخػَ طٔؼَّ  ٞٛٝحَُِٔي َ " ٝس ِويِّا"ٗ :ؼض ُـ"بَ َ
ش ًرا َس ِويِّا" ".بَ َ
لَ َها بَ َ

ُٞهٞع حُلخٍ ؿخٓيس"ّٞ ٔٓ ٖٓٝ .2ؿخص حُلخٍ طؼَ٣ل ٚحٌُ ١ك ٢حأل٣ َٛؤطٌَٗ ٢سٝ" .هي ٣ـ٢ء
رٍٜٞس حُٔؼَّف رخألُق ٝحُالّّ ك٤لٌْ رِ٣خىطٜخ ٓؼَ:أىهِٞح حأل ّ ٍٝكخأل .ٍٝأ ٝرٍٜٞس حُٔ٠خف اُ٠
حُٔؼَكش ك٤لٌْ رظؤ ."ِٚ٣ٝكل ٢حُٔؼخٍ حأل ّ :ٍٝؿخءص ًِٔش "حأل ّ "ٍٝحأل ٠ُٝكخالٝ .ك ٢حُٔؼخٍ حُٔٞحُ:٢
ى :كخٍ ٜٓ٘ٞد .هخٍ ٛخكذ حُوالٛش:
حؿظٜي ٝكيىٝ .ك َي َ
َٝاِ ْٕ ُػ َِفَ َُ ْلظـــــخ ً كَخ ْػظَوِ ْي

ى حؿْ ظَ ِْ ٜي
طَ ْ٘ ٌِْ َٓ ََُٙ ٤ؼََ٘ٞ ًَ ٠كْ َي َ

ٝهخٍ حرٖ حٍُٞى:ّ١
حُ َلخ ٍُ َ ْٛٝق كَ َِٚ ْ٠هَ ْي أ ُ ْػ َِرَ ْ
ض

ٜزَ ْ
٤ْ َٛجََٓ ٚـخ َؿـخ َء ْ
ض
ص َُــ ُٚكَُ٘ ِ

ذ
َٗـ ٌِـ ََس ِٓ ْٖ َٓـ ْؼـَِكَ ٍش ََٓ ٝــخ ََ ٝؿ َ

َٝحال ْٗظِوَخ ٍُ َٝحال ْٗظِوَخ ُ
ذ
م رََْ َؿَِ َ

أ ّٓخ حُٔٔ ّٞؽ ح٥هَ حٌُ ،ًًَٙ ١طٌ٘ٛ َ٤خكذ حُلخٍ إٔ ٣ظؤ ّهَ ػٖ حُلخٍ ٝحٓظي ٍّ رخُٔؼخٍ :ك٢
حُ ّيحٍ هخثٔخ ً ٍؿَ .هخثٔخً :كخٍ طو ّيٓض ػِٛ ٠خكزٜخ  ٚ٘ٓٝه ٍٞحُ٘خػَ:
َٗلُٞد َٝاِ ْٕ طَ ْٔظَ ْ٘ ِِ ٜيْ ١حُ َؼ ْ َٖ٤طَ ِْ٘ َٜي

َٝرِ ْخُ ِـٔ ِْْ ِِّٓ٘ ٢رَ َْ٘٤ـــخ َُــــــَ ْٞػِِ ْٔظَُٚ
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كزَ َْ٘٤ـــخ كخٍ ٜٓ٘ٞرش َٗ ٝلُٞد ٛخكذ حُلخٍ ٝهي ٍٝى ٌَٗس ًٔخ ٗالكع ٝك ٢حُٞهض ٗلٔ ٚهي
طو ّيّ ػِٛ ٠خكزّٞ ٔٓ ٖٓٝ .ٚؿخط ٚحُظو ٚ٤ٜحٌُ٣ ١ؤط ٢ػٍِٞٛ ٠ط ٖ٤أٝالٔٛخ٣ :وّٜٚ
ِِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ين" .1ف"أ َْم ًرا"٣ :وّٜٚ
رخُٛٞق ،هخٍ طؼخُ":٠ف َيها يُ ْف َر ُق ُك ُّل أ َْم ٍر َحك ٍيم* أ َْم ًرا ِّم ْن عندنَا إنَّا ُكنَّا ُم ْرسل َ
رخْلٟخكش اٌَُٗ ٠س ًو ُٚٞطؼخُ":٠وجعل فِيها رو ِ
اس َي ِمن فَ ْوقِ َها َوبَ َار َك فِ َيها َوقَ َّد َر فِ َيها أَق َْواتَ َها فِي أ َْربَ َع ِة أَيَّ ٍام
َ َ َ َ َ ََ
سواء لِّ َّ ِِ
ين"ًٔ .2خ ٗـي ٖٓ ٓٔ ّٞؿخط ٚإٔ  ٌٕٞ٣رؼي ٗلٗ ٢لٓ:ٞخ ؿخء ٍؿَ ٟخكٌخًٟ .خكٌخ كخٍ
لسائل َ
ََ
ِ
ِ
ٍ
وم"ٝ .3حُلخٍ ٘ٛخ ؿخء
اب َّم ْعلُ ٌ
ؿخءص رؼي ٗلٝ ٢ك ٢ح٣٥ش ه ُٚٞطؼخَُ ":٠وَما أ َْىلَ ْكنَا من قَ ْريَة إَِلَّ َولَ َها كتَ ٌ
ِ
اب" ٖٓٝ .حُٔٔ ّٞؿخص إٔ  ٌٕٞ٣رؼي ٓ٘خرُِ٘ ٚل ٢حالٓظلٜخّ ٝحُ٘.٢ٜ
ؿِٔش َ ":٢ٛٝولَ َها كتَ ٌ
خف َ ََْٛكْ َػ ْٖ٤رَخهِ٤خ ً كَظَ ََٟ
َ٣خ َ
ِ ٛ

ي ْحُ َـ ْي ٍُ كِ ٢أَ ْر َؼخ ِىَٛخ حألَ َٓ َُ
َُِ٘ ْل ِٔ َ

ـــخّ
َ ُْٚ٘ ِٓ ٝالَ  ُٖ ًَ ََْ٣أَ َكي اَُِ ٠حألَكْ َـ ِ

ــخّ
 َّ َْٞ٣حُ ََ ٞؿُٓ ٠ظَ َو ِّٞكًــــــخ ُِ ِل َٔ ٍ

ٝحُلخٍ " ُٓظَ َو ِّٞكًخ" ؿخء رؼي ٌَٗس.
 .4الحال في الثورات الحليّة:
ُوي ك َٜحُظٌ٘ َ٤ك ٢حُلخٍ ى ًًَ ٕٝأ ّ
 ١حٓظؼ٘خءًٔ .ـ٤ج ٚػٔيس أ ٝطؼَ٣لًٔ ٚخ ًًَ حرٖ
ػَٔ حُلخًُٓٔ ،٢خ ٍٝى ك ٢رؼ ٞحَُٔحؿغ حُ٘ل٣ٞش ألّٗ ٚهي ٣ؤط ٢كِ٠ش ًِٔ ٖٓٝش ٝحكيس كٔ٤ظـ٘٠
ػ٘ ٚؿخُزخ٣ٝ ،ليع إٔ ٣ؤط ٢ػٔيس كال  ٌٖٔ٣حالٓظـ٘خء ػ٘.ٚ
٣ؼ ّي حُلخٍ أكي حُٜٔ٘ٞرخص حُظ ٢طٔظيػ ٢حُٞهٞف ػ٘يٛخٜ٣ٝ .طِق ػِ ٚ٤رخُٔٔٝ ِّ٤حُٔلَّٔ
حُٔز ٖٓٝ .ّٖ٤حُـيّ َ٣
رخًٌَُ أٌّٗ٣ ٚؼَ ٓخ ٣وغ ُي ٟحُٔزظيث ٖ٤حُوِ ٢رٝ ٚ٘٤ر ٖ٤حألرٞحد حُظخُ٤ش ،حُلخٍ
حُٔلؼ ٍٞر .ٚكبًح ُْ طظّ٠ق ٓؼخُْ حُظزخ ُْٝ ٖ٣طظٞكَّ أىٝحص حُل٘ٛ ٖٓٝ ،َٜخ ُِ ٌٕٞ٣حٓخ ػًَِّ ٠
ىحٍّ ٝرخكغ حٓظ٤ؼخد ٓؼخٍف  ٌٙٛحألرٞحد هخّٛش ّ
ٝإٔ ُٜخ كٌٔخ اػَحر٤خ ٝحكيح "حُّٜ٘ذ"ُٜٝ .خ
ػالهش رؼ ّيس ٓٞح٤ٟغ ًخُ٘ٔزش ٝحُؼيى ٝحالٓظلٜخّ ًٝ ًْٝؤ ١حُوزَ٣ظ.ٖ٤
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باب التوييز في النظن وشروحه:
 .1التوييز في الونظوهة:
ك َٜحرٖ أدّ حُظٔ ِ٤٤ك ٢ػالػش أر٤خص هخٍ كٜ٤خ:
ح ْْٓ ُٓلََِّٔ ُِ َٔـــــــــــــخ هَ ْي ح ْٗ َزَْ َٜ

ِٓ ِٖ َّ
َْ ِٓ ُٝ ِ٤
حٌُ َٝح ِ
ص رِخٓ ِْْ طَ ِْٔ ِ٤

خد َُْ٣ي َٗ ْلٔخ ً
ٜذْ َٝهَُْ هَ ْي َ َ١
كَخ ْٗ ِ

ََ ٢ُِٝػَِْ٤ــــ ِ ٚأٍَْ رَؼُ َٕٞكِ ِْٔـــخ ً

ََ ٝهـــــــخُِي أَ ًْ ََ ُّ ِٓ ْٖ َػ َُْٔ ٝأَرـخ ً

َُٗ ًَْٞ ٝـٌِ َٗ ُٚـــ ََس هَ ْي ََ ٝؿزـــــــخ ً

حُظٔ ِ٤٤ػ٘ي حُ٘خظْ رب٣ـخُ ٝى ٕٝطل ٞٛ ,َ٤ٜأكي حألٓٔخء  ٞٛٝحُٔلَّٔ ُٔخ ؿٖٔٓ ٞ
حٌُٝحص".حْٓ ٓلَّٔ ُٔخ حٗز ٖٓ ْٜحٌُٝحص"ّٔ ٓٝ .1خ ٙحُظٔ ٚ٘ٓٝ .ِ٤٤طؼ َّ ٝاُ ٠كٌٔ ٚحٌُ ١كيىٙ
رخُٜ٘ذ ػ ّْ  َ٣ٌ٣حُز٤ض حُؼخٗ ٢رٔؼخُ١ :ٖ٤خد ُ٣ي ٗلٔخ ٢ُٝ .أٍرؼ ٕٞكِٔخ .كٌ َّ ٖٓ "ٗلٔخ""ٝ ،كِٔخ"
طٔٓ ِ٤٤لَّٔ ُٔخ ٓزو ،ٚكخأل ّٓ ٍٝلَّٔ ْلرٜخّ حُـِٔش حُظ ٢هزِ ٠ّٔ ٔ٣ٝ ٚطٔٔٗ ِ٤٤زش (ؿِٔش) .حُظِٔ٤٤
حُؼخٗٓ ٢لَّٔ ُٔلَى هزِٝ ٚحُٔؼخٍ حُؼخُغ ٣ظؼِّن رٔخ ٣ؤط ٢رؼي حْٓ حُظل َ٤٠هخُي أًَّ ٖٓ ػَٔ ٝأرخ
"أرخً" طٜٔٞ٘ٓ ِ٤٤د ؿخء رؼي حْٓ طل.َ٤٠
 .2التوييز في فتح رب البرية:
حُظٔ ِ٤٤ػ٘ي ٖٓ ٙحُٜٔ٘ٞرخص حُظ ٢هي ط٘ظَى ٓغ حُلخٍ ك ٢أًٓ ،2ٍٞخالٓٔ٤ش ٝحُلِ٠ش
ٝحُظٌ٘ٝ َ٤حُٜ٘ذ ك ٢حُلخُش حأل ,ُٚ ٠ُٝاالّ أٜٗٔخ ٣وظِلخٕ رطز٤ؼش حالٛطالف .كخُلخٍ هي ٣ؤط ٢حٓٔخ
٣َٛلخ٣ ٞٛٝ .لَّٔ ارٜخٓخ ٌُحص ػخهِش أ ٝؿ َ٤ػخهِش ٝهي أٍٝى طؼَ٣ق حرٖ ٘ٛخّ ُِظٔٓ ِ٤٤ؼظزَح ا٣خٙ
ٓ٘يح كوخٍ":حْٓ ٌَٗس ؿخٓي ٓلَّٔ ُٔخ حٗز ٖٓ ْٜحٌُٝحص"ٓ ًٌَ٣ٝ .3خ ٣وظِق ك ٚ٤حُظٔ ِ٤٤ػٖ حُلخٍ:
ـ حُلخٍ ٓ٘ظن أٓ ٝئ ّ ٍٝرخُٔ٘ظن ٝحُظٔ ِ٤٤ؿخٓي.
ـ حُظٔ ِ٤٤طلٌُِٔ َ٤حص ٝحُلخٍ طلُِٜٔ َ٤لش ٝحُ٤ٜجش.

1
أب ،ص.119
منظومة ابن َ
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ـ حُلخٍ ٜٓ٘ٞد أ ٝكٓ ٢لَ ٜٗذ (ٜٓيٍ ٓئ ّٝ .)ٍٝحُظٜٔٞ٘ٓ ِ٤٤د ٝهي ٣ؤطٓ ٢ـٍَٝح اًح ًخٕ
طٔ ِ٤٤حُٔخثش ٝحألُق ٝحُٔؼخٍ :ػ٘يٓ ١خثش لاير.
٣ ُْٝظَى حُزخد ى ٕٝط٘خ ٍٝهٔٔ ،ٚ٤حُٔلَى ٝحُ٘ٔزش (حُـِٔش) ٝهي ه ّيّ طٔ ِ٤٤حُٔلَى ػِ٠
حُ٘ٔزش .كخُٔلَىٓ ٞٛ":خ ٍكغ ارٜخّ حْٓ هزِٓ ٚـَٔ حُلو٤وش" .1كخُـِء حأل ٖٓ ٍٝحُظؼَ٣ق ٝحٟق أٓخ
حُـِء حُؼخٗٓ ٢ـَٔ حُلو٤وش طًَ ٚؿخٓ٠خ ٚ٤ٔٔ٣ .رؼ ْٜ٠طٔ ِ٤٤حٌُحص 2كٔخ أٟخك ٚحُ٘خٍف كٌٛ ٢ح
حُظؼَ٣ق ُْ ٗـي ُ٘ٓ ٚيح ك ٢حَُٔحؿغ حُ٘لّ٣ٞش.3
أٓخ طٔ ِ٤٤حُ٘ٔزش ٞٛ":حُٔلَٔ ُٔخ حٗز ٖٓ ْٜحُ٘ٔذ ،أٓ ١خ ٍكغ ارٜخّ ٗٔزش ك ٢ؿِٔش أ٠ٔٔ٣ ١
طٔ ِ٤٤ؿِٔش" .4ػْ َ٘٣ ٞٛف ُلع "حُ٘ٔزش" أ ١حٍطزخ ١حُلؼَ رخُلخػَ ،أ ٝحُٔزظيا رخُوزَ  ٢ٛٝكخثيس
حٌُالّ.
ط٘خ ٍٝرؼي ٌٛح ٓخ حٛطِق ػِٓ ٚ٤ظخٕ حُظٔ ِ٤٤حُٔلَىٝ :هٞػ ٚرؼي حُٔوخى(َ٣حُٔٔخكخص)
ٝحٌُٝ َ٤حُٝ ُٕٞحُؼيىٓٝ .ؼَّ ٌَُ ٜٓ٘خ ػِ ٠حُظَط٤ذ :ػ٘ي ١ؿَ٣ذٗ 5وال ،ػ٘يٛ ١خع 6ػَٔح،
ف ِألَبِ ِيو يا أ ِ
َبت إِ
ػ٘يٞ٘ٓ ١حٕ 7ػٔال ،هخٍ طؼخُ":٠إِ
َّ
ِّ
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ْ
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َ
َ
ِ
ِِ
ين"ٝ .8حٌُِٔخص حُظٍٝ ٢ىص طِٔ٤٤ح َٓطزشٗ :وال ،طَٔح ،ػٔالًًٞ ،زخٌٙٛ َّ ًٝ .
َرأَيْتُ ُه ْم لي َساجد َ
ؿخءص ٜٓ٘ٞرش.
ٝطٔ ِ٤٤حُ٘ٔزش٘٣ :ؤْ آُ ٠ل ّٝ ٍٞؿٓ َ٤ل ّ 9ٍٞػِ ٠حػظزخٍ حُؼالهش رٝ ٚ٘٤ر ٖ٤ػ٘خ َٛحُـِٔش
حُـِٔش حُظٍٝ ٢ى كٜ٤خ .كخُٔل ّ :ٍٞهي ٓ ٌٕٞ٣ل ّٞال ػٖ حُلخػَ أ ٝحُٔلؼ ٍٞر ٚأ ٝػٖ حُٔزظيا ك ٢حُـِٔش
حالٓٔ٤شٓ ،غ ًًَ ٓؼخٍ ٌَُ ٗٞعٟٝ .خرط ٚإٔ ٝ ٌٕٞ٣حهؼخ رؼي ؿِٔش كؼِ٤ش أ ٝحٓٔ٤ش كً٘ ٜٞق
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 4فتح رب البرٌة ،ابن عمر الحازمً ،ص.178
 5جرٌب :مكٌال قدره أربعة أقفره ،جمعه :أجربة جربان
 6صاع :مكٌال تكال به الحبوب.
 7منوان :كٌل أو وزن كان ٌوزن به السمن وما شابهه.
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ُ٘ٔزشٓٝ .خ ُٓ ْ٤ل ّٞالٞٓ ٞٛٝ :هٞف ػِ ٠حُٔٔخع كٓ ْ٤ُ ٜٞؤ٤خ اّٗٔخ ٔٓ ٞٛخػ ّٝ .٢حُٔؼخٍ :حٓظأل
حْلٗخء ٓخ ًء .ف"ٓخ ًء" :طٜٔٞ٘ٓ ِ٤٤د كٓ ْ٤ُ ٜٞل ّٞال ٣ٝللع ٝال ٣وخّ ػِ.ٚ٤
طزخ ٖ٣حَُأ ١ر ٖ٤حُزٝ ٖ٤ّ٣َٜحٌُٞك ٖ٤ّ٤ك ٢طؼَ٣ق ٝطٌ٘ َ٤حُظٔ ،ِ٤٤كخُز َٕٝ٣ ّٕٞ٣َٜأّٗٚ
٣ؤطٌَٗ ٢س كو ٞٛٝ ٢حُٔطَى ٝحُـخُذ ،هخٍ حُ٘خٍف"ٝحأل َٛػ٘ي حُز ٖ٤٣َٜأّٗ ٚال  ٌٕٞ٣االّ ٌَٗس،
كخُز ّٕٞ٣َٜحُوخػيس ػ٘يّ ْٛ
إٔ حُ٘٢ء حُٔطَى ٝحُـخُذ  ٞٛحُوخػيس ٓٝخ ػيحّٔ ٓ ٙخ هخُلٜخ ٣ئ ّ.1"ٍٝ
ٝحػظزَٝح حُظٔ ِ٤٤اًح ؿخء ٓؼَكش ،ف"حٍ" حُظؼَ٣ق طؼظزَ ُحثيسٍٝ .أ ١حٌُٞكّ ٖ٤ّ٤
إٔ حُظٔ ِ٤٤هي
٣ؼَّف ٝحػظزَٝح "حٍ" أ٤ِٛش ،كوي أؿخُٝح إٔ ٣ؤط ٢حُظٔٓ ِ٤٤ؼَكشٝ" .ػ٘ي حٌُٞك" ٖ٤ّ٤حٍ" أ٤ِٛش،
ٝػِ٣ ٚ٤ـ ُٞإٔ  ٌٕٞ٣حُظٔٓ ِ٤٤ؼَكش"ّ .2
ٌُٖ حُ٘خٍف َ٣ؿّق ٌٓٛذ حُز ٖ٤ّ٣َٜكوخٍٝ":حألّ ٛق
ٌٓٛذ حُزٌَٗ ًٚٗٞ ٞٛٝ ٖ٤٣َٜس ُِؼِّش حُظًًَٗ ٢خٛخ ك ٢حُلخٍّ ،
ألٕ حُـَ ٝاًح أى ٟرخٌَُ٘س كال
ِ٣حى ػِٓٝ .3"ٚ٤خىحّ أؿِذ طؼخر َ٤حُؼَر٤ش ػِ ٠أّٗ٣ ٚؤطٌَٗ ٢س كبًح ؿخء ٓؼَكش ٣ؼظزَ حٓظؼ٘خء.
 .3التوييز في الذ ّر الونظوم:
ريأ حُّٜٔ٘ق حَُ٘ف رخُظؼَ٣ق حُِـّ ٞ
ُِ ١ظٔ":ِ٤٤ك َٜحُ٘٢ء ٖٓ ؿٝ 4"َٙ٤ح٣٥ظخٕ ٓل َّ
5
ازوا" أ ١حٗلِٜٞح ػٖ حُٔ.ٖ٤٘ٓٞ
ازوا الْيَ ْو َم أَيُّ َها ال ُْم ْج ِرُمو َن" ْ " .امتَ ُ
حالٓظٜ٘خى ٌُُي ه ُٚٞطؼخَُ ":٠و ْامتَ ُ

ِ
ِ
ِ ِ
ج َسْأَلَ ُه ْم َخ َزنَتُ َها أَلَ ْم يَْأْتِ ُك ْم نَ ِذ ٌير" .6أ٘٣ ١لَٜ
ٝه ُٚٞطؼخُ":٠تَ َك ُ
اد تَ َميَّ ُز م َن الْغَْيظ ُكلَّ َما أُلْق َي ف َيها فَ ْو ٌ
رؼٜ٠خ ػٖ رؼ .ٞأ ّٓخ حُظؼَ٣ق حالٛطالك ّ ٞٛ" ٢حْٓ ٌَٗس ٓظٓ ّٖٔ ٠ؼ٘ "ٖٓ" ٠حُظ ٢طؤطُ ٢ز٤خٕ
حُـْ٘".7
ٝحُؼخَٓ ك ٢حُظٔ :ِ٤٤حُٔلَى حُٔـَٔ  ٞٛحُ٘خٛذ ُِظٌٔٛ .ِ٤٤ح ًٔخ  َٟ٣حُ٘خٍف ٓظلن ػِ،ٚ٤
كخُ٘خٛذ ُٓ ٚخ هي كَّٔ ٖٓ ٙحالْٓ حُٔـَٔ حُلو٤وش.

 1فتح رب البرٌة ،ابن عمر الحازمًّ  ،ص.179
 2فتح رب البرٌة ،ابن عمر الحازمً ،ص.179
 3فتح رب البرٌة ،ابن عمر الحازمً ،ص.179
 4كتاب الدر المنظوم ،الطاهر اإلدرٌسً ،ص.013
 5سورة ٌس ،اآلٌة .59
 6سورة الملك ،اآلٌة .8
 7كتاب الدر المنظوم ،الطاهر اإلدرٌسً ،ص.013
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ٝػٖ حُؼخَٓ رخُ٘ٔزش ُِـِٔش كل ٚ٤هالف ،كو َ٤حُ٘خٛذ ُ ٞٛ ٚحُلؼَ ٓؼَ١ :خد ُ٣ي ٗلٔخ .أٝ
ٓخ ٗزٗ ٜٚلْ٣َُ :ٞي ِ١ذْ َٗ ْلٔخًْ َٗ .لٔخً :طٜٔٞ٘ٓ ِ٤٤د ٗٝخٛز ٚحُلؼَ ١خدٝ ،حَُأ ١ح٥هَ ٣ظـ ٚاُ٠
ّ
إٔ حُ٘خٛذ ُ ٚحُـِٔش ًَٔ  َٟ٣حرٖ ػٜل.ٍٞ
إٔ حُٔؼظٔي ًٔخ هخٍ حُ٘خٍف ّ
االّ ّ
إٔ حُ٘خٛذ ُ ٚحُلؼَ ًٔخ هخٍ حرٖ ٓخُي:
٠ـــالً ًَخَٗ ْ
ض أَ ْػَِِْ ْ٘ َٓ ٠الً
ُٓلَ ِّ

ٜزَ ْٖ ِرؤ َ ْك َؼ ََ
َْ ٝحُلَخ ِػ ََ ْحُ َٔ ْؼَ٘ ٠ح ْٗ ِ

 ١َٗٝحُظٔ ِ٤٤حُٞحهغ رؼي حْٓ حُظل َ٤٠إٔ  ٌٕٞ٣كخػال ك ٢حُٔؼ٘ٝ ٠ػالٓش ً ٚٗٞكخػال ك٢
حُٔؼ٘ ٠أّٗي اًح ٛـض ٖٓ أَ ْك َؼ ََ حُظل َ٤٠كؼال ؿؼِض ًُي حُظٔ ِ٤٤كخػال ر :ٚهخُي ًَّ أرٝ ،ٙٞاًح ٝهغ
حالْٓ حُٔٔ ِّ٤رؼي أكؼَ حُظلَ٤٠
 ٌٖ٣ ُْٝكخػال ك ٢حُٔؼ٘ ٠كخالْٓ حُٜٔ٘ٞد ػِ ٠حُظٔ ِ٤٤حُٞحهغ رؼي حْٓ حُظل ،َ٤٠حَُ٘١
ك ٚ٤إٔ  ٌٕٞ٣كخػال ك ٢حُٔؼ٘ٝ ،٠ػالٓش ً ٚٗٞكخػال ك ٢حُٔؼ٘ ،٠أ ١اًح ٛـض ٖٓ أكؼَ حُظلَ٤٠
كؼال ؿؼِض ًُي حُظٔ ِ٤٤كخػال رٝ .ٚحُٔؼخٍ حٌُ ١حٓظؼِٔ :ٚهخُي ًَّ أرٝ .ٙٞاًح ٝهغ حالْٓ حُٔٔ ِّ٤رؼي
أكؼَ حُظل ٌٖ٣ ُْٝ ,َ٤٠كخػال ك ٢حُٔؼ٘٘٣ ُْ ,٠ظٜذ ػِ ٠حُظٔٓ ،ِ٤٤ؼَ :أٗض أكٍ َ٠ؿَ .رَ ٣ـذ
ؿَّ ٙرخْلٟخكش االّ اًح أ٤ٟق أكؼَ اُ ٠ؿ َٙ٤كبّٜٗ٘٣ ٚذ ك٘٤ج ٌٍٓ .ؼَ :أٗض أك َ٠حُ٘خّ ٍؿال.
 .4التوييز في الثورات الحليّة:
ُْ طوظِق طلِ٤الص حُظٔ ِ٤٤كٌٛ ٢ح حُّٜٔ٘ق ػٖ ٓخرو ٚ٤ك ًَ ٢طل٤ٜالطٝ ٚأٓؼِظ .ٚك ٜٞكو٢
َ٣ؿّق ٝؿٞد ٓـ٢ء حُظٌَٔٗ ِ٤٤س ػ٘ي طالٝس حُٔوطغ "ٌَٗ ًٚٗٞٝس هي ٝؿزخ" .أ٣ ١ـذ إٔ ٣ؤط٢
حُظٌَٔٗ ِ٤٤س ػِ ٠حُٜل٤ق ٞٛٝ 1حُـخُذ ػ٘ي حٌُؼ ٖٓ ٖ٣َ٤حُ٘لخس.2

 1الثمرات الحلٌة فً شرح نظم اآلجرومٌّة ،محمد رفٌق الونشرٌسً ،ص .71
 2الثمرات الحلٌة فً شرح نظم اآلجرومٌّة ،محمد رفٌق الونشرٌسً ،ص .71
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باب االستثناء في النظن وشروحه:
حالٓظؼ٘خء  ٞٛأكي أرٞحد حُ٘ل ٞحٌُ٣ ١ظ٘ٞع ك ٚ٤حُٔؼ٘٣ٝ ٠ظؼ ّيى ك ٚ٤حُلٌْ حْلػَحر ،٢اال ّ
إٔ
اىٍحؿ ٖٟٔ ٚحُٜٔ٘ٞرخص ُي ٟأٍرخد حُ٘ل ٞىالُش ػِ ٠أٛخُش حُٜ٘ذ ٝحٓظؼ٘خء ؿ .َٙ٤ك ٢ك٤خط٘خ
حُّ٤ٓٞ٤ش حُؼخى٣ش طظَ ّىى ًِٔخص ُٜخ ِٛش رٌٜح حُٟٔٞٞع ،اً ٣وخٌٍٛ :ح ٓٔظؼ٘ ٖٓ ٠حُٔـٔٞػش٣ٝ ،وٜي
رٌُي أّٗ٘ٓ ٚلَى ػٜ٘خ ال  َٟٔ٣ػِٓ ٚ٤خ  َٟٔ٣ػِٜ٤خٝ ،أٗ َٜحُؼزخٍحص ر ٖ٤حُٔؼوّل ٖ٤ػٖ ًُي
إٔ ٌُ َّ ٗ٢ء ٌّٗ ،ًٝ
(حالٓظؼ٘خء ٣ؼزض حُوخػيس) ػِّ ٠
ٝإٔ رؼ ٞحألٗ٤خء أ ٝحُ٘خّ هي طوَؽ ػٔخ ٞٛ
ٓوٍَّ ألٓؼخُٜخًُٝ ،ي ال ٣و َّ رخُوخػيس ألّٗ١ ٚز٤ؼ ّ.٢
 .1االستثناء في النظن:
حػظزَ حُ٘خظْ حالٓظؼ٘خء ٖٓ حُٔٞح٤ٟغ حُظ ٢طلظخؽ اُ ٠طل َ٤ٜكو ُٚ ٜٚاػ٘ ٢ػَ٘ ر٤ظخ هخٍ
كٜ٤خ:
اِالَّ ََ ٝؿِٓ َٝ ََ ٤ـ َُٓ ٟٞـ ََٓ ٟٞـــــــ َٞح

خٕ حال ْٓ ِظ ْؼَ٘ــخ َك َٟٞ
َهالَ َػيَح ََ ٝك َ

ـٞؿذ
اِ ًَح ْحُ ٌَـــــــــــالَ ُّ طَ َّْ ََ ُٓ َٞ ُٛٝ

ٜذُ
كَ َٔــخ أَطَــــــ ْٖ ِٓ ٠رَ ْؼ ِي اِالَّ َ ْ٘ ُ٣

طَــوُ ٍُ ٞهَــــــخ َّ ْحُوَـــ ُّ ْٞاِالَّ ُػ َٔـــَحً

َٝهَ ْي أَطَــــخِْٗ ٢حَُّ٘ـــــخُّ اِالَّ رَـ ٌَْحً

ــــــخّ َكــِِ٤ــــــــــخ ً
َٝاِ ْٕ ْ٘ َ٣لَِٝ ٢طَ َّٔ
ِ

ذ ِؿَ ٢ء ُٓ ْٔظَ ْؼِ٘٤خ ً
كَؤ َ ْر ِيٍْ أَ ِ ٝرِخَُِّ٘ ْٜ

ٛــــــــخُِـــــــــق
ًَـَِ ْْ َ٣وُ ْْ أَ َكي اِالَّ َ

ٛـــخُِ ُق
ٛـــخُِلخ ً كََ َٖ٣ْ ٌَ ُِ َُٞ ٜ
أََ ْٝ

أًََ ْٝــخَٕ َٗــخهِٜـــخ ً هَـــــخ َّ رِ َِ ٚػَِ٠

ذ َٓـــخ ِ ُٞ٣ؿذُ كِْ ِٚ ٤حُ َؼ َٔـــالً
َك ْٔ ِ

ًَ َٔـــــــخ َٛـيَ ٟاِالَّ ُٓ َل َّٔي ََٓ ٝـــــــــخ

َػزَ ْي ُ
ص اِالَّ هللاَ كَـــخ ِ ََ ١حُ َّٔ َٔــــــخ

َْ ًُ َُِٞ٣ ََْٛٝحُـــ َؼ ْز ُي َ٣ـــــــ َّ ْٞحُ َل ْ٘ َِ

٤غ حُزَـــــــــــ َِّ
اِالَّ رِــــؤَكْ َٔ ِي حُ َّ٘لِ ِ

َُ ٝك ٌْ ُْ َٓخ ح ْٓظَ ْؼَ٘ ْظَ ُٚؿِٓ َٝ ََْ ٤ــــــ َٟٞ

َٓــ ََٓ ٟٞـــ َٞح َء أَ ْٕ َُ ٣ـ ََّ الَ ِٓ َٟٞ

خٕ ََ ٝػيَح
َٝح ُْٜٗذْ أَ ْٝحؿْ ٍَُْ َٓخ رِ َل َ

َهـــالَ هَ ْي حْٓـظَ ْـؼـَ٘ـْ٤ـظُـُٓ ُٚـؼْـظَـوِـيحً

ذ رِ َٜخ ْحُلِ ْؼِِِ َ٤ش
كَِ ٢كـــــــــخَُش حَُِّ٘ ْٜ

ََ ٝكـــخَُـــ ِش ْحُـ َـــ َِّ رَِٜـخ ْحُ َلَْ كِِ َّ٤ش
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أََ ْٝؿ ْؼلَ َُ كَوِْْ ُِــ ٌَ َْٓ ٢ــخ طَ ْ
ظلَ ََح

ـــــخٕ َؿ ْؼلََحً
طَـوُـ ٍُ ٞهَـــخ َّ ْحُوََ ُّ ْٞك
َ

ٝؿِٔش ٓخ طّ٘ٔ ٠ظ ٌٙٛ ٚحألر٤خص ًٔ٠خٓ ٖ٤طظؼِّن رخالٓظؼ٘خء  ٢ٛٝأىٝحص حالٓظؼ٘خء ٝكٌْ
حُٔٔظؼ٘ ٠رؼيٛخ  َّ ٌُٝكخُش طٔؼ َ٤هخ ،ٙك٤غ ػ ّيى حُ٘خظْ أىٝحص حالٓظؼ٘خء :االّ ؿ ٟٞٓ َ٤هال ػيح
كخٗخ .ى ٕٝحُظٔ ِ٤٤رٓ ٖ٤خ  ٞٛكَف أ ٝحْٓ أ ٝكؼَ ّ
ألٕ ًُي ُ ٚػالهش رٔخ  ٌٕٞ٣ػِ ٚ٤حالْٓ رؼيٛخ
اػَحر٤خًٝ .خٕ ػِ ٠حُ٘خظْ إٔ ٣لَّم ر ٌٙٛ ٖ٤حألىٝحص ٓخ  ٌٕٞ٣كَكخ أ ٝحٓٔخ أ ٝكؼال ٗظَح ُٔخ
طوظ ٚ٤٠حُٞظ٤لش حُ٘ل٣ٞش ٝحُلخُش حْلػَحر٤ش.
ٝػخٗٓ ٢خ طؼَ ُٚ ٝحُ٘خظْ حألكٌخّ حْلػَحر٤ش ُالْٓ حُٞحهغ رؼي أىٝحص حالٓظؼ٘خءٝ .أ ُّٜٝخ :أ ّّ
حُزخد "االّ"  ًًَٝكخالص ٓٔظؼ٘خٛخ ٝكن حٌُالّ حٌُ ١هزِٜخ:
كبًح ًخٕ حٌُالّ هزِٜخ طخ ّٓخ ٓٞؿزخ٣ :ـذ ٜٗذ حُٔٔظؼ٘ ٠رؼي االّٝ .حُز٤ض حُؼخٗ ٞٛ ٢حُيُ َ٤ػِ٠
ػَٔٝ ،رٌَحً
ًُيٝ .حُٔؼخٍ :هخّ حُو ّٞاالّ ػٔ ََٝ ،حُٔؼخٍ حُؼخٗ :٢أطخٗ ٢حُ٘خّ االّ رٌَحً .1كٌ َّ ٖٓ
َ
ٓٔظؼ٘ٝ ٠حؿذ حُٜ٘ذ ّ
ألٕ حٌُالّ هزِٜخ طخ ٌّّ ٓٞؿذ.2
اًح ًخٕ حٌُالّ طخ ّٓخ ٓ٘لّ٤خ :ك٤وغ حُو٤خٍ ر ٖ٤حُٜ٘ذ ػِ ٠حالٓظؼ٘خء أ ٝحَُكغ ػِ ٠حُزيُّ٤ش.
ٛخُِق" .كٜخُق رخَُكغ
ٝحُز٤ض حَُحرغ ىُ َ٤ػًُِ ٠ي .أ ّٓخ ػٖ حُٔؼخُ ٖ٤حُٔيٍؿ٘ٛ ٖ٤خَ٣ ْْ َُ":وُ ْْ أَ َكي اِالَّ َ
ٛخُِلخً" رخُٜ٘ذ ػِ ٠حالٓظؼ٘خء.
ػِ ٠حػظزخٍٛخ ريالً ٖٓ ػَِ "ٝ .٢
ٝحُلٌْ حُؼخُغ ٞٛ :إٔ ٣ؼَد كٔذ ٓٞهؼ ٖٓ ٚحُـِٔش اًح ًخٕ حٌُالّ ٗخهٜخًٔ ،خ ؿخء ك٢
حُز٤ض حُٔخىّٝ ،حُٔؼخالٕ حٌُِحٕ ّٟٝق رٜٔخ حُلٌَْٓ ":خ َٛـيَ ٟاِالَّ ُٓ َل َّٔي"ٝ .حُؼخَٗٓ ":٢خ َػزَ ْي ُ
ص اِالَّ هللاَ
" كل ٢حُٔؼخٍ حأل ّٓ ٍٝل ّٔي رؼي االّ ٣ؼَد ٓلؼٞال رٗ ٚظَح ُٔخ ٣ظطِّز ٚحُلؼَ ٛيُٝ ،ٟلع حُـالُش ك٢
حُٔؼخٍ حُؼخٗٓ ٢لؼ ٍٞرٗ ٚظَح ُٔخ ٣ظطِّز ٚحُلؼَ " َػزَ ْي ُ
ص".

1
أب ،ص.119
منظومة ابن َ
2
أب ،ص.119
منظومة ابن َ
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 .2االستثناء في فتح رب البريّة:
 ٖٓ ٌٕٞ٣حألّ٤ٔٛش رٌٔخٕ إٔ ٣لظظق حُ٘خٍف حرٖ ػَٔ حُلخُٓ ٢حُزخد رَ٘ف حُٜٔطِق ُـش
 ٞٛٝحُٔ٘" ٍٜٞحالٓظؼ٘خء:حْلهَحؽ" 1ػِ ٠ك ّي طؼزٓ ٞٛٝ َٙ٤خ ػًِ ٚ٤ؼ ٖٓ َ٤حُ٘لخس ٝهي حػظَٝ
ػٌِٛ ٠ح حُٔؼ٘ ٠هخثالٌٛٝ":ح كٗ ٚ٤ظَ ّ
ألٕ حالٓظؼ٘خء ُـش ٓؤه ٖٓ ًٞحُؼ٘ ٞٛٝ ٢حُؼطق"ٝ .2هي أٗخٍ
حرٖ ٓ٘ظ ٍٞآُ ٠ؼ٘ ٠حالٓظؼ٘خء":حْلهَحؽ"ٌٛٝ .ح ٝحٍى ك ٢ؿٓ َ٤ؼـْ ٖٓ ٓؼخؿْ حُِـش ك٤غ ال
ٓ٘خكش كًُ ٢ي ٓخىحّ طؼيى حُٔؼ٘ٝ ٠حٍى كَٓ ٢حؿغ ػي٣يس ٖٓ ٜٓخىٍ حُِـش ٝهٞحٜٓٔ٤خ.3
أٓخ ػٖ حُظؼَ٣ق حالٛطالك ّ ٢حُٞحٍى ك ٢حُّٜٔ٘ق ك":ٜٞحْلهَحؽ ربالّ أ ٝاكي ٟأهٞحطٜخ ٓخ
ُٞالُ ٙيهَ ك ٢حٌُالّ حُٔخرن" .4كٜخ٣ ٞٛؼظَف رٔخ ٣و ُٚٞحُ٘لخس ك ٢حػظزخٍ حْلهَحؽ حٛطالف ٗخثغ
ال حٓظـ٘خء ػٌ٘٣ ُْٝ .ٚظق رٌٜح حُظؼَ٣ق رَ أىٍؽ ٍأ٤ٓ ١زٝ ٚ٣ٞحُز ٖ٤ّ٣َٜػٔٓٞخ كّ ٢
"إٔ
حُٔٔظؼ٘ٓ ٠وَؽ ٖٓ حُٔٔظؼ٘ٝ ٚ٘ٓ ٠كٌٔ٣ ٚؼ٘٣ ُْ ٠يهَ أٛال ك ٢حُٔٔظؼٌ٘ٛٝ"ٚ٘ٓ ٠ح طؤً٤ي ػِ٠
ؿٞحُ حٓظؼٔخٍ حْلهَحؽ كظُ ٠يً ٟزخٍ حُ٘لخس أٓؼخٍ ٓ٤زٝ .ٚ٣ٞأىٝحص حالٓظؼ٘خء رٔوظِق أٗٞحػٜخ
ػٔخٗ٤ش":االّ ,ؿ ,ٟٞٓ ,َ٤هال ,ػيح ,كخٗخٝ .أٟخف اُٜ٤خ ُٝ ،ْ٤ال .ٌٕٞ٣
كخُٔظش حألٜ٘ٓ ٠ُٝخ ال هالف كٜ٤خ أٓخ حالػ٘ظخٕ حألهَ٤طخٕ "ُٝ ،ْ٤ال ٍ "ٌٕٞ٣رٔخ ٣وٜي
حُ٘خٍف حُٔؼ٘ ٠حُِـ ١ٞال حُٞظ٤لش حُ٘ل٣ٞش ألًّٗ ُٞ ٚخٕ ًٌُي ُٞهق ػ٘ي حُٔٔظؼ٘ ٠رؼيٛخ ٝكخالطٚ
حْلػَحر٤ش .كٔخ ٣ؤط ٢رؼئٛخ آخ  ٌٕٞ٣هزَح ُِ ْ٤أ ٝهزَح ٍ"ال" ٝ ٌٕٞ٣ك ٌٙٛ ٢حُلخُش ال ٌٖٔ٣
حػظزخٍ ٙىحهال  ٖٟٔحُٔٔظؼ٘ ٠حُٜٔ٘ٞد حٌُٗ ١لٖ رٜيى ىٍحٓظ ٖٟٔ ٚحُٜٔ٘ٞرخص ٖٓ حألٓٔخء
حُٞحٍىس ك ٢حُ٘ظْ َٝٗٝك.ٚ
رؼيٓخ ًًَ حُ٘خٍف حألىٝحص حُؼالػش ػٔي اُ ٠ط٤ٜ٘لٜخ ر ٖ٤حُلَك٤ش أ ٝحُلؼِ٤ش ٝحُٔظَ ّىى رٖ٤
حُلؼِ٤ش ٝحُلَك٤ش ٝحَُحرغ حالٓٔ٤ش ػٌِٛ ٠ح حُٔ٘ٞحٍ:

 1فتح رب البرٌة ،ابن عمر الحازمًّ  ،ص.182
 2فتح رب البرٌة ،ابن عمر الحازمًّ  ،ص.182
3فتح رب البرٌة ،ابن عمر الحازمًّ  ،ص 182.
182
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 )1كَكخٕ :االّ رخْلؿٔخع ،كخٗخ ػ٘ي ٓ٤ز.ٚ٣ٞ
 )2كؼالٕ ْ٤ُ :ػِ ٠حألٍؿق ٝال  ٌٕٞ٣رخطلخم.
ٓ )3ظَ ّىىحٕ ر ٖ٤حُلَك٤ش ٝحُلؼِ٤ش(ػيح هال كخٗخ).
 )4حٓٔخٕ ٔٛٝخ ؿ.ٟٞٓٝ َ٤
ٜ٘ٓ َّ ٌُٝخ كخُش أ ٝكخالص اػَحر٤ش رلٔذ حُؼٞحَٓ.
ٓزذ طوي ْ٣حُلي٣غ ػٖ "االّ" ألٜٗخ أ ّّ حُزخد ٣ٝؼزض ُٜخ ٓخ ال ٣ؼزض ُـَٛ٤خ حُظل َ٤ٜك٢
كخالص حُٔٔظؼ٘ ٠ربالّ ًٔخ كؼَ حُ٘خظْ.
اٟخكش أىحط ٢حٓظؼ٘خء ُْ  َ٘٣اُٜ٤خ ال حُ٘خظْ ٝال أكي ٖٓ حُ٘لخس ػِ ٠ك ّي ٓؼِٓٞخطٔٛٝ ٢خ
"ُ ْ٤االّ ,ال ٓ ."ٌٕٞ٣ؼخٍ :هخّ حُو٣ُ ْ٤ُ ّٞيح .هخّ حُو ّٞال ٣ُ ٌٕٞ٣يح .كٌَ ٖٓ ُ٣يح ك ٢حُٔؼخٍ
حأل ّٝ ٍٝحُؼخٜٗٞ٘ٓ ٢د ٝحؿذ حُٜ٘ذ .كل ٢حُٔؼخٍ حأل ّ ٍٝؿخءص ٜٓ٘ٞرش ألّٜٗخ هزَ ُٝ ْ٤ك٢
حُٔؼخٍ حُؼخٗ ٢ؿخءص ٜٓ٘ٞرش ألّٜٗخ هزَ ٌُُٝ ٌٕٞ٣ي ال طؼَد ٓٔظؼ٘ .٠االّ ّ
إٔ حالٓظؼ٘خء ٓؼّ٘ ٞ
 ١ال
ؿٌٛٝ .َ٤ح ك ٢كو٤وش حألَٓ ال ٣ؼظزَ ٙػِٔخء حُ٘ل ٞحٓظؼ٘خء رخُٔلَ حْلػَحر.٢
ٝػٖ حألىٝحص حُؼالع "ػيح ,هال ,كخٗخ" كوي هّٜٔٔخ اُ ٠هٔٔ ٖ٤ػيح ٝهالٝ ,كخٗخ ُٞكيٛخ.
ٝحُلَم رٜٔ٘٤خ ٜٓخكزش ٓخ حُٜٔيٍ٣ش ُٜٔخ ٖٓ ػيٜٓخ ,كخأل٤ُٝخٕ هي طظويٜٓٔخ ٓخ حُٜٔيٍ٣ش ٝهي ال
طظو ّيٜٓٔخ .كبًح طو ّيٓظٜٔخ ٗو :ٍٞهخّ حُوٓ ّٞخ ػيح ُ٣يحٓٝ ،خ هال ُ٣يح ٞٛٝ .حالٓظؼٔخٍ حٌُٔ٣ ١ظٞؿذ
كؼِ٤ظٜخ أ ١كؼَ ٣ظطِذ ٓلؼٞال رٝ ٚحَُأ ١ح٥هَ ػيّ حُـَ رٜخ  ٞٛٝهِ َ٤ػِ ٠حَُؿْ ٖٓ أٗٔٓ ٚغ
ٖٓ حُؼَد ,كَ٣ ٜٞؿّق ٝؿٞد حُٜ٘ذ ك ٌٙٛ ٢حُلخُش ،كوخٍٝ":حُٔ٘ ٍٜٞحُٔو ْ٤ػِ ٚ٤إٔ ٓخ اًح
طو ّيٓض ػِ ٠ػيح ٝهال ٝؿذ حُٜ٘ذٝ ،ال ٣ـ ُٞحُـَ كال ّ ٜ٣ق ٓخػيح ٍُ ٣ي ٓٝخ هال ٍُ ٣ي ّ
ألٕ ٓخ ال
طيهَ االّ ػِ ٠حألكؼخٍ ٝال طيهَ ػِ ٠حُلَٝف"ٝ .1اًح ُْ طٔزؤٜخ ٓخ حُٜٔيٍّ٣ش ٛخٍص ٓؼَ كخٗخ.
ٝػٖ حُ٘ٞع حُؼخٗ ٌٙٛ ٖٓ ٢حألىٝحص ٓ ٞٛخ ٣ؤط ٢رؼي "ؿ "ٟٞٓٝ َ٤ك٤ـذ ؿ َّ ٙػِ ٠أٓخّ
أّٜٗخ طؼَد ٓ٠خكخ ٓٝخ رؼيٛخ ٓ٠خكخ اُٜ٤خ ،ألّٜٗخ أٓٔخء ٝحْلٟخكش ػالٓش ٖٓ ػالٓخص حالْٓ ًٔخ هخٍ
حرٖ ٓخُي ك ٢حألُل٤ش ك ٢ػالٓخص حالْٓ:

 1فتح رب البرٌة ،ابن عمر الحازمًّ  ،ص.187
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َٝ ٖ٣حُِّ٘يَح َ"ٝحٍ"
ـِ ٞ
رِ ْخُــ َـ َِّ َٝحُـظَّـ ْ٘ ِ

ََ ٜ
ََْ٘ٔ ُٓ ٝي ُِالٓ ِْْ طَ ْٔ َِ ِ٤٤ك َ

1

٤ٓٝؤط ٢حُلي٣غ ػٖ حْلٟخكش كٓ ٢ـٍَٝحص حألٓٔخء.
ٓٝخ طزوّ" ٠االّ" ٓخ ٣ؤط ٢رؼي ٖٓ حُٔٔظؼ٘ ٠رؼي "هال ،ػيح ،كخٗخ" ٌٛٝح حالْٓ رؼيٛخ ٣ؤهٌ
كخُظٓ ٖ٤ظزخ٘٣ظ :ٖ٤حُٜ٘ذ ٝحُـَّٝ .حُظ ٢طؼ٘٘٤خ كخُش حُٜ٘ذ اً أٗخٍ اُٜ٤خ ك ٢حُز٤ض حُؼخَٗ ٝحُلخى١
ػَ٘٣ ٞٛٝ .2ز ٌٙٛ ّٖ٤حُلخُش ٓخ اًح ًخٗض ً َّ ٖٓ "هال ،ػيح ،كخٗخ" أكؼخال .كٜ٘خ ٔ٣ظٞؿذ حُٜ٘ذ
ػِ ٠حُٔلؼّ٤ُٞش أ ١حألٓٔخء حُٜٔ٘ٞرش ٖٓ ػيٜٓخ .طؼَد ٓلؼٞال رُِ ٚلؼَ حٌُٓ ١زوٜخٝ ،حُٔؼخٍ
حُٔ٘خٓذ ً َّ٣ر ٚأر٤خص حُزخد كوخٍ :هخّ حُو ّٞكخٗخ ؿؼلَحً .ؿؼلَحًٓ :لؼ ٍٞرٜٞ٘ٓ ٚد د :كخٗخ
ٝػالٓش ٜٗز ٚحُلظلش.
 .3االستثناء في الذ ّر الونظوم:
ٓخ ٣ظ َٜكٌٛ ٢ح حُٜٔ٘ق ّ
إٔ حُطخ َٛحْلىٍ ٢ٔ٣حطّزغ حُ٘خظْ كَٓ ٢ى أىٝحص حالٓظؼ٘خء ري ًء
رؤ ّّ حُزخد"االّ" ٝحٓظََٓ ك ٢طؼيحىٛخ ٓ ًًَٝؼخٜٗ٤خ ٝحألكٌخّ حُٔظؼِوش رخُٔٔظؼ٘ ٠رؼيٛخ ٖٓٝ .حٍ٥حء
حُظٝ ٢ؿيطٜخ كّٜ٘ٓ ٢لٞٓ ٚحكوظُِ ٚويحٓ ٠ك ٢حُظؼَ٣ق حُِـ"١ٞحْلهَحؽ"ّٔ ٓٝ .خ حٗلَى ر ٚحْلٗخٍس اُ٠
"االّ" ػ٘ي حٌُٞك ٖ٤٤ك٤غ ٣ؼظزَٜٗٝخ كَف ػطق ٣ٝؼَد ٓخ رؼيٛخ ٓؼطٞكخ.
ٝحَُأ ١حُؼخٗٓ ٢خ َ٣ح ٙحُلـخُّ ٖٓ ٕٞ٣
إٔ حُٔٔظؼ٘ ٠حُٔ٘وطغ ٣ـذ ٜٗز.ٚ
ٝأ ّٓخ حُظ ّٔٔ ٕٞ٤ك٣ ْٜـ ِٕٝ٤حُٜ٘ذ ُِٔٔظؼ٘ ٠حُٔ٘وطغ كوخٍ حُطخ َٛحْلىٍ":٢ٔ٣اًح ًخٕ
ٓ٘وطؼخ كِـش أ َٛحُلـخُ ٝؿٞد حُٜ٘ذ ػِ ٠حالٓظؼ٘خء ٗلٓ" :ٞخ ك ٢حُيحٍ أكي اال كٔخٍحً" ٝأ ّٓخ ر٘ٞ
ط ّٔ ْ٤ك٤ـ ُٞػ٘ي ْٛحُٜ٘ذ  ٞٛٝحَُحؿق ٝحْلطّزخع"ٝ .3هي ٝحكن ٓخ ؿخء ُي ٟحُ٘لخس حُويحّٓ ٖٓ ٠
إٔ
حُٔٔظؼ٘ ٠روال ٝػيح ٝكخٗخ ٣ؼَد ٓلؼٞال ر ٚاًح حػظزَٗخٛخ أكؼخال .كبٕ حػظزَص كَٝكخ كٔخ رؼيٛخ
٣ؤطٓ ٢ـٍَٝح.
اىٍحؽ حالٓظؼ٘خء رطَ٣وش أهَ ٞٛٝ ٟرٔخ ٣وغ د ٝ ْ٤ُ :ال ٗ ٞٛٝ ,ٌٕٞ٣خ ًٌّ ًًَ ٙحرٖ ٓخُي
ك ٢حُوالٛش:
 1ألفٌة ابن مالك فً باب االستثناء .
2
أب ،ص.19
منظومة ابن َ
 3الدر المنظوم ،الطاهر اإلدرٌسً ،ص.011
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ْْ ََ ٝهـالَ
دَ ٤َُ:
ٛزخ ً ِ
َٝح ْٓظَ ْؼ ِٖ َٗخ ِ

ـــ ٕٞرَـــؼْـــــ َي الَ
َٝرَـؼْـ َي أََ٣ ْٝــ ٌُ ُ

َٝحؿْ ٍَُْ رِ َٔخرِوُِ ٌُ َ٣ ٢
 ٕٞأَ ْٕ طَ َِ ْى

ٜذْ َٝح ْٗ ِـ ََحٍحً هَ ْي ْ َِ َ٣ى
َٝرَ ْؼ َي َٓخ ح ْٗ َ

أ ّٓخ رخه ٢حألكٌخّ كـِّٜخ ٌٍَّٓس كٗ ٢ظْ حرٖ أدّ َٗٝف حرٖ ػَٔ حُلخُٓ.٢
 .4االستثناء في الثورات الحليّة:
اًح ٗظَٗخ آُ ٠خ ؿخء كّٜ٘ٓ ٢ق ٓل ّٔي ٍك٤ن حُ ٢ّ ٔ٣َ٘ٗٞكبّٗ٘خ ٗـيَ٘٣ ٙف حالٓظؼ٘خء ُـش:
حْلهَحؽ ٓؼَ ٓخروٝ ٚؿ ٖٓ َٙ٤حُ٘لخس ،ػ ّْ ّٟٞ٣ق كخالص حالٓظؼ٘خء رؼي االّ ٝؿَٛ٤خ ٖٓ حألىٝحص
ٝحألكٌخّ حُٔظَطّزش ػًُِ ٠ي ػِ ٠حَُؿْ ٖٓ ّ
إٔ حألر٤خص كٞص أٓؼِش ػي٣يس َُ٘ف حألكٌخّ حُٔظؼِّوش
رخالٓظؼ٘خء.
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باب اسن ال النافية للجنس في النظن وشروحه:
 ٢ٛأكي ٗٞحٓن حُـِٔش حالّٓٔ٤ش٤ّٔ ٓٝ ،ض ًٌُي ألّٜٗخ طي ٍّ ػِٗ ٠ل ٢حُوزَ ػٖ حُـْ٘ حُٞحهغ
رؼيٛخ ػِٓ ٠ز َ٤حالٓظـَحم ،أٗ ١ل ٚ٤ػٖ ؿٔ٤غ أكَحى حُـْ٘ ّٜٗخ ال ػِٓ ٠ز َ٤حالكظٔخٍٝ .طٔ ّٔ٠
ػ٘ي رؼ ٞحُّ٘لخس "الّ حُظّزَثش" ٖٓ ،رخد اٟخكش حُيحٍ اُ ٠حُٔيُ .ٍٞكظل٤ي طزَثش حُٔظٌِّْ ُِـْ٘
ٝطِ٘ ٜٚ٣اّ٣خ ٙػٖ حالطّٜخف رخُوزَ ٝحُٔوٜٞى ٘ٛخ حٜٓٔخ ال  ٢ٛك ٢ك ّي ًحطٜخ ٝحٌُ ١كٌٔ ٚحُّٜ٘ذ.
ٌُُٝي ٣يٍؽ ٌٛح حالْٓ  ٖٟٔهخثٔش حألٓٔخء حُٜٔ٘ٞرش ،ؿّ َ٤
إٔ ُٓ ٚخ  ِّٙ٤ٔ٣ػِ ٠ؿٖٓ َٙ٤
حُٜٔ٘ٞرخص.
 .1اسن ال النافية للجنس في الونظوهة:
حْٓ ال حُ٘خك٤ش ُِـْ٘  ٞٛأكي حُٜٔ٘ٞرخص حُٔيٍؿش ك ٢حُ٘ظْ ك٤غ هخٍ حُ٘خظْ كٜ٤خ:
ٜــــالً
ح ُْٜٗذْ ُٓ ْ٘ ٌَـــَحً ُٓظَّ ِ

ص الَ
 ٖ٣اًِحَ أَ ْك ََ ْى َ
ِٓ ْٖ َؿ َِْ ٤طَ ْ٘ ٍِ ٞ

د
طَوُ ٍُ ٞالَ أَِ ٣ــخَٕ ُِ ِْ َُْٔ طَـــخ ِ

د
َْ ِٓ ٝؼُِ ُٚالَ ٍََ ٣
ْذ كِْ ٢حُ ٌِظَــــخ ِ

َِ ٣َ ٝـذُ حُظِّ ٌْ ََح ٍُ َٝح ِْل َْٔ ٛــخ ٍُ

ٜــــخٍ
َُـَٜـخ اًِحَ َٓــخ َٝهَ َغ ح ْٗلِ َ

طَوُ ٍُ ٞكِْ ٢حُ ِٔؼَخ ٍِ الَ كِ ٢رَ ٌْ ٍَ

ُٗ ٌّق َٝالَ ر ُْوَ اِ ًَح َٓخ ح ْٓظُ ْو َِ١

َِٜـشً
ََ ٝؿخ َُ اِ ْٕ طَ ٌَ ََّ ٍَ ْ
ص ُٓظَّ ِ

اِ ْػ َٔـــخَُُٜـــخ َٝاِ ْٕ طَ ٌُ ْٖ ُٓ ََِْٔ ٜـش

َّ ٟي ٍَرَِّ٘ـــخ َٝالَ
طَوُــــ ٍُ ٞالَ ِ

ْ
ـغ كَـخ ْهزَالَ
ِٗ َّي ََ٣ ْٖ َٓ ٝـؤطِــ ٢رِـ ََ ْك ٍ

1

ِٓوٓ ٚخ ًًَ حُ٘خظْ ّ
إٔ ال حُ٘خك٤ش ُِـْ٘ طٜ٘ذ حٌَُ٘حص ى ٕٝإٔ طظٌٍَّ  ٖٓٝؿ َ٤إٔ
د"ٓٝ .ل َّ حالٓظٜ٘خى":أَِ ٣خَٕ " ك٢
د"" .الَ ٍََ ٣
ْذ كِْ ٢حُ ٌِظَخ ِ
 ّٕٞ ٘٣حٜٓٔخٝ .حُٔؼخالٕ":الَ أَِ ٣خَٕ ُِ ِْ َُْٔ طَخ ِ
ْذ" ك ٢حُٔؼخٍ حُؼخٗ ٢كٌالٔٛخ ؿخء ٜٓ٘ٞرخ ػِ ٠أّٗ ٚحْٓ ال حُ٘خك٤شّ .
ٝإٔ حٜٓٔخ
حُٔؼخٍ حأل ّ،ٍٝ
َ ٣ٍ"ٝ
َ
ٓلَىح أ٠ٓ ْ٤ُ ١خكخ ٝال ٗزٜ٤خ رخُٔ٠خف.
ٓٝخ ٣ظؼِّن رؼِٜٔخ ٌٛح كخُش ػيّ طٌَحٍٛخ ،كبًح طٌٍَّص ٝؿخُ أٛخُٜخ ٝؿخء اػٔخُٜخ.
َّ ٟي ُ ََرَِّ٘خ َٝالَ ِٗ َّي"ٝ .حُؼٌْ.
ٝحُٔؼخالٕ":الَ ِ
1
أب ،ص.119
منظومة ابن َ
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رب البريّة:
 .2اسن ال النافية للجنس في فتح ّ
ك ٢حَُ٘ف حأل ُِّ٘ ٍٝظْ الرٖ ػَٔ حُلخُٓ ٢اٗخٍس اُ ٠أّٜٗخ أكي حُ٘ٞحٓن ":٢ٛٝحُ ّيحُش ػِ٠
حُظ٘ ٚ٤ٜػِٓ ٠ز َ٤حالٓظـَحم"٘ٛٝ .1خ طـيٍ حْلٗخٍس اُ ٠أّٗ٣ ٚـذ حُظٔ ِ٤٤رٜ٘٤خ ٝر ٖ٤ال حُ٘خك٤ش
ُِٞكيس ٢ٛٝ .حُظ ٢طؼَٔ ػَٔ ّ
إ ٝأهٞحطٜخٝ ،هي طٌُ ٕٞلظخ أٓ ٝلالّ ك ٢ك ٖ٤ال حُ٘خك٤ش ُِٞكيس".ك٢ٜ
طؼَٔ ػَٔ ُ ْ٤طَكغ حالْٓ ٝطٜ٘ذ حُوزَ" .اًح طـِ ٠حُلَم رٜٔ٘٤خ رؼيٓخ ّٟٝق ٓخ  ٢ٛال حُ٘خك٤ش
ُِـْ٘ حٗظوَ اُ ١َٝٗ ٠ػِٜٔخ حُظ ٢أٝؿِٛخ كٔ٤خ ٣ؤط:٢
 )1إٔ طٌ ٕٞال حُ٘خك٤ش ٗل٤خ طخ ّٓخ ال حكظٔخال (ال ٗخ٤ٛش ٝال ُحثيس ٝال ٗخك٤ش ُِـْ٘ حكظٔخال).
 )2إٔ ٣ؤط ٖٓ ًَ ٢حٜٓٔخ ٝهزَٛخ ٌَٗط ،ٖ٤ك ٢ٜال طؼَٔ كٓ ٢ؼَكش ،ألّٜٗخ طؼَٔ ػِ ٠طويَ٣
ٖٓ ٖٓٝ ،حْلٓظـَحثّ٤ش ٓوظّٜش رخٌَُّ٘حص.
 )3إٔ طٌٓ ٕٞزخَٗس ٌَُِّ٘س (حٜٓٔخ) كال ٣ل َٜرٜ٘٤خ ٝر ٖ٤حٜٓٔخ أ ّ
 ١كخ َٛروزَٛخ أ ٝظَف أٝ
ؿخ ٍّ ٓٝـَ.ٍٝ
رؤّٕ ،
أ ّٓخ ػٖ ٓزذ اُلخهٜخ ّ
ألٕ حُٔٔخع ى ٍّ ػًُِ ٠ي ،كوي ٓٔغ ػٖ حُؼَد أّٜٗخ طيهَ ال
حُ٘خك٤ش كً ٢الٜٓخ ٣ٝظ َٜطؤػَٛ٤خ ك ٢ػِٜٔخ ًٔخ أّٜٗٔخ ٣ل٤يحٕ حُظّ٤ًٞيّ ،
كبٕ ُظؤً٤ي حْل٣ـخد ٝال ُظؤً٤ي
حُ٘ل.٢
ٔ٣ٝظيٍى رؼي ًُي َٗ١خ آهَ ٣ؼ ّي ٍحرغ حَُ٘ ١ٝى ٕٝاىٍحؿ ٖٟٔ ٚحَُ٘ ١ٝحُٔخُلش ٞٛٝ
ػيّ طٌَحٍٛخٝ .حٓظي ٍّ رو ُٚٞطؼخََُ ":٠ل ِف َيها غَ ْو ٌل َوََل ُى ْم َع ْن َها يُ َنزفُو َن".2
 ٖٓٝكخالص حٜٓٔخ ٝهزَٛخ ًٔخ ًًَ حُ٘خظْ أالّ  ّٕٞ ٘٣اًح ًخٕ ٓ٠خكخٝ ،هي ٣ؤطٗ ٢زٜ٤خ
رخُٔ٠خف ًٔ ٞٛٝخ هخٍٓ ٞٛ":خ حط َٜر٢ٗ ٚء ٖٓ طٔخّ ٓؼ٘خ .3"ٙأٓ ١خ ًخٕ ػخٓال كٔ٤خ رؼيٙ؛ ا ّٓخ
إٔ َٓ ٌٕٞ٣كٞػخ أٜٞ٘ٓ ٝرخ أٓ ٝـٍَٝح  ٌٙٛٝحُلخُش طًٌَ أ٠٣خ ٓغ حُٔ٘خىٝ .ٟطؼَ ١كخُش حُز٘خء
حٜٓٔخ اًح ًخٕ ٓلَىح (ٓخ ُ٠ٓ ْ٤خكخ ٝال ٗزٜ٤خ رخُٔ٠خف).

 1فتح رب البرٌة ،ابن عمر الحازمًّ  ،ص.188
 2سورة الصافات ،اآلٌة .17
 3فتح رب البرٌة ،ابن عمر الحازمًّ  ،ص.190
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ٝك ٢حُلي٣غ ػٖ أٛخُٜخ  :اًح ؿخء ٓيهُٜٞخ ٓؼَكش ٝاًح طٌٍَّصٝ ,ؿخء رَأ ١حُٔزَّى ك٢
أٛخُٜخٝ .1حُ٘خظْ ؿؼَ ٝؿٞد طٌَحٍٛخ حٔٛخُٜخ ٓوّ٤يح رؼيّ حالطّٜخٍ كوٝ .٢كٌٛ ٢ح حُٔوخّ ٍٞ٣ى
حٓظؼ٘خء ؿٞحُ ػِٜٔخ ٝحٔٛخُٜخ ،اًح طٌٍَّص "ال" ٓغ ٓزخَٗس حٌَُ٘سٓ .ؼَ":ال كٝ ٍٞال ه ّٞس االّ رخهلل".
ٝأٝؿًُ ٚي ػِ ٠ػالػش:
 )1حألٓ ٍٝز٘ ّ ٢ػِ ٠حُلظق كٓ ٢ل َّ ٜٗذ.
 )2حُلظق ػِ ٠حْلػٔخٍ ُظًَ٤زٓ ٚغ ،حُٜ٘ذ ػطلخ ػِٓ ٠ل َّ حْٓ الٝ .طٌ ٕٞال حُ٘خك٤ش ُحثيس
ر ٖ٤حُؼخ١ق ٝحُٔؼطٞف.
 )3حَُكغٝ ،ك ٚ٤ػالػش أٝؿ ٚأكٜٔ٘خ إٔ طٌ ٕٞال حُؼخٗ٤ش ػِٜٔخ ػَٔ ُ :ْ٤ال كٝ ٍٞال هٞس،
ٔٛٝخ ؿِٔظخٕ .أ ّٓخ اًح هِ٘خ":ال كٝ ٍٞال ه ّٞس" .ك ٌٜٙؿِٔش ٝحكيس٣ٝ ،زي ٝأّٗ ًِّ ٍ ٚػِ٠
ٓل ّٜٞال حُ٘خك٤ش ٝػِٜٔخ رٜلش ػخ ّٓش.
 .3اسن ال النافية للجنس في الذ ّر الونظوم:
طّٓٞغ ٛخكذ حُيٍ حُٔ٘ظ ّٞك ًًَ ٢حالٓظٜ٘خىحص ك ٍٞحْٓ ال حُ٘خك٤ش ُِـْ٘ ٜٓ٘خ هٍٞ
حُ٘خظْ حُٔـ:ٍٜٞ
ُٓ ْل ََىَس َؿخ َء ْطيَ أٍََ ََّ ٌَ ُٓ ْٝس.

َػ َٔ ََ اِ َّٕ حؿْ َؼَْ ُِالَ كٍِ ََ ٌِ َٗ ٢س

أ ١ػَٔ ال حُ٘خك٤ش ٜٗذ حالْٓ حٌَُ٘س رؼيٛخ اػٔخُٜخ أ ٝأٛخُٜخ ػ٘ي طٌَحٍٛخ.
ٝؿخء ر٘ظْ آهَ الرٖ حٍُٞى:ّ١
ًَْ ٍَ ٝذُ ْحُ ُٔـ ْلــ ََ ِى َٓ ْزًِّ٘٤ـــخ ػَـَِـــــ٠

َٓخ ًَخَٕ َٓ ُْٜ٘ٞرًــخ َٝاِ ْٕ طَ ٌَ ََّ ٍَ ْ
ص الَ

ٜذْ َٝحٍْ كَ َؼ ْٖ
كَخ ْكظَلْ َٔ ُٜخ َٝحُؼَّخِٗ ٢ح ْٗ ِ

ْق َٝح ْكظَ َل ْٖ.
٠ؼ ٍ
َٝحٍْ كَ ْؼَٔ ُٜخ َْ ٝحٍكَ ْغ رِ َ

حْٓ ال ٘ٛخ ٓز٘ ّ ٢ػِ ٠حُلظقٝ ،ط َٜٔاًح طٌٍَّص.
كٔ٘٤خ طؼَ ٝحُ٘خٍف حُطخ َٛحْلىٍ ٢ٔ٣اُ ٠حْٓ ال ُْ ٠٣ق ؿي٣يح ػيح حالٓظٜ٘خىحص.2

 1رأي المبرّ د فً إهمال عمل ال النافٌة للجنس.
 2الدر المنظوم ،الطاهر اإلدرٌسً ،ص.011
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 .4اسن ال النافية للجنس في الثورات الحليّة:
َ
حُلي٣غ حُ٘خٍ ُف ٓلٔي ٍك٤ن حُ ٢ٔ٣َ٘ٗٞػٖ ػَٔ ال حُ٘خك٤ش ُِـْ٘  ٢١َٗٝػِٜٔخ
أكَى
 َ٤٘٣ ٞٛٝاُ ٠ر٘٤ش حُظٔ ِ٤٤ر ٖ٤ر٘خث ٚك ٢حْلكَحى ٝاػَحرٓ ٚغ حُٔ٠خف ٝحُ٘ز ٚ٤رخُٔ٠خف ىٕٝ
حُظؼَ ٝاُ ٠حَُ٘ ١ٝحألهَ.ٟ
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باب الونادى في النظن وشروحه:
٣ؼ ّي ٌٛح حُزخد ٖٓ حألرٞحد حُ٘لّ٣ٞش ًحص حُلخالص حُٔظ٘ ّٞػشٝ ،ط٘يٍؽ  ٟٚ٘ٔأكٌخّ ؿِثّ٤ش
طلّ٤ِ٤ٜش ٓط ُّٞش ٖٓ ك٤غ حُٔؼ٘ٝ ٠حُ ّيالُشٝ ،حُٔٞهغ حْلػَحر ّٝ ٢حُٔلِّٝ ،٢حأل َٛك ٚ٤حُٜ٘ذٝ .هي
طوظِق كٔذ كخالط ٚحُطز٤ؼّ٤ش ًخُز٘خء ػِ ٠حُ ّْ٠كٓ ٢ل َّ ٜٗذ.
 .1الونادى في الونظوهة:
حُٔ٘خى ٟأكي حُٜٔ٘ٞرخص حٍُِٔ٘ ُِٓ٘ش حُٔلؼ ٍٞرُ ٚي ٟرؼ ٞحُ٘لخس هخٍ ك ٚ٤حرٖ أدّ :
اِ َّٕ حُ َُٔ٘خىَ ٟكِ ٢حُ ٌَالَ ِّ َ٣ؤْ ِط٢

حع َُــــيَ ٟحُُّ٘ َلـــــخ ِس
َه ْٔ َٔشُ أَ ْٗ ٍَ ٞ

ْحُ ُٔ ْلـ ََ ُى ْحُ َؼـَِـ ُْ ػُ َّْ حَُّ٘ـ ٌِـــ ََسُ

أَ ْػِ٘ ٢رَِٜخ ْحُ َٔ ْوَ ُٜٞىسَ ْحُ ُٔ ْ٘ظَ ََِ ٜسَ

طُـ َّٔ ْ
َّ ٟي َٛـ ٌِ ِ ٙكَـــخ ْٗـظَـزِـ ْٚ
ـض ِ

ُ
ــــــخف َْ ٝحُ ُٔ َ٘زَّــ ُٚرِـ ِٚ
٠
ػُ َّْ ْحُ ُٔ َ

كَـــخألَ َّٝالَ ِٕ ح ْرِ٘ـ َِٔ ٜــخ رِخُ َّ
ِّْ ٠

أََٓ ْٝـــخ َُٞ٘٣دُ َػ َْ٘٣ ُٚـخ ًَح ْحُلَِْْ ٜ

طَـوُـَ٣ ٍُ ٞــخ َٗ ُْ ٤ن َ٣ــخ ُُْ٤َٛـ َُ

ٜزََّ٘ ُٚالَ َؿـْ٤ـ َُ
َْ ٝحُزَــــخهِــــ ٢ح ْٗ ِ

1

ّ
حُ٘خظْ":إ ُِٔ٘خى ٟأٗٞحع هٔٔش ٝهي ه ّيّ ٌٛح ػِ ٠حُلٌْ ػِ ٠ؿ َ٤حُؼخىس "هٔٔش أٗٞحع
هخٍ
ُي ٟحُ٘لخس" ٝطلي٣يحً حُٔلَى ،حُؼِْ ،حٌَُ٘س حُٔوٜٞىسٝ ،ؿ َ٤حُٔوٜٞىسٝ ،حُٔ٠خف ٝحُ٘زٚ٤
رخُٔ٠خفّ٘ٛٝ .لٜخ اُ٘ٛ ٠ل ٖ٤حٗطالهخ ٖٓ حُلٌْ حْلػَحر ،٢كخػ٘خٕ ٜٓ٘خ ٣ز٘٤خٕ ػِ ٠حُ ّ
( ّْ ٠حُؼِْ
حُٔلَى ٝحٌَُ٘س حُٔوٜٞىس) ،أ ّٓخ رخه ٢حألٗٞحع كلٌٜٔخ حُّٜ٘ذٝ .ك ٢حُز٤ض حأله٣ َ٤يَُّ رٔؼخُ ٖ٤ػِ٠
حُز٘خء ػِ ٠حُ ّ
.ّْ ٠
ٝاًح أٓؼّ٘خ حُ٘ظَ كٓ ٢ظٖ حُ٘ظْ ال ٗـي ٓخ ٣ظؼِّن رظلخً َ٤ٛخك٤ش ُل ْٜحُٔ٘خى ُٞٝ ،ٟك٢
ػّٔ٤ٓٞخطًٔ ،ٚخ ّ
إٔ هٔٔش أر٤خص ال طل ٢رل َٜأكٌخّ حُٔ٘خى ٟػِٓ ٠خ ؿخء ك ٢أ ّٜٓخص ًظذ حُ٘ل ٞك٢
ٌٛح حُٟٔٞٞع ٝك ٢حُٔوخرَ ٗـي حرٖ ٓخُي ك ٢أُل٤ظَ٘٣ ٚك ٚك ٢أكي ػَ٘ ر٤ظخ .ر٘٢ء ٖٓ حُظلَِ٤
ٝكظّ ٠حُظطَم اُ ٠حُّ٘خك٤ش حَُٜكّ٤شٝ .2ػِٓ ٠ز َ٤حُٔؼخٍ ،كِْ ٝ ًٌَ٣ال أىحس ُِّ٘يحءٝ .ال ١ز٤ؼظٝ ٚال

1
أب  ،ص.102
منظومة ابن َ
2
أب ،ص.102
منظومة ابن َ
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كَٝكٝ ٚطل ِٚ٣ٞاُٗ ٠يرش ٝحٓظـخػش ٖٓٝ ،أٛلخد حُٔظ٣ ٖٓ ٕٞظ٘خٌٛ ٍٝح حُزخد ك ٢أًؼَ ٖٓ أٍرؼٖ٤
ر٤ظخ ٔ٣ ُْٝظؼٖ أ ّ
 ١ؿِثّ٤ش ٓ٘.1ٚ
 .2الونادى في فتح رب البرية:
ك ٖ٤طؼَّ ٝحُ٘خٍف حرٖ ػَٔ حُلخٌُُٜٓ ٢ح حُزخد ٗـي ٙك ٢أ ّ ٍٝحألَٓ َ٣ؿغ أ َٛحُٔ٘خىٟ
آُ ًٚٗٞ ٠لؼٞال رٔٓ ،ٚظ٘يح آُ ٠خ ٍآ ٙحرٖ ٛخْٗ ك ٢هطَ حُ٘يّ ٖٓ ٟ
إٔ حُٔ٘خى ٟؿِء ٖٓ حُٔلؼٍٞ
ر ٚكوخٍ ٚ٘ٓٝ":حُٔ٘خى ٟأ ٖٓ ١حُٔلؼ ٍٞر .2"ٚؿخء كَٗ ٢ف هطَ حُ٘ي ٖٓٝ"ٟحُٔلؼ ٍٞرٚ
حُٔ٘خىًُ . 3"ٟي هُٞي ٣خ ػزي هللا أ ِٚٛأىػ ٞػزي هللا كلٌف حُلؼَ ٝأٗ٤ذ كَف حُ٘يحء "٣خ" ػ٘.ٚ
ٌُُٝي ٣وخٍ حُز٘خء ػِ ٠حُ ّْ٠كٓ ٢ل َّ ٜٗذ ٝرؼ ٞحُّ٘لخس ال ٣يٍؿ ٖٟٔ ٚٗٞأرٞحد حُّ٘لٞ
حألٓخّٓ٤ش ًؤر ٢ػِ ّ ٢حُلخٍٓ ٢حٌُ٣ ١و":ٍٞهي ٣ظَ ًّذ حالْٓ ٝحُلَف كً ٌٕٞ٤الٓخ ٓل٤يح طخ ّٓخ ٝال
ٗلظوَ ٘ٛخ اُ٘ٔٓ ٠ي ٘ٔٓٝي اُٟ .4"ٚ٤ق اًُُ ٠ي ه ُٚٞك ٢حٌُالّ":هي ٣ظَ ًّذ حٌُالّ ٖٓ كَف
ٝحْٓ".
كل٤ؼٔخ ًخٗض حُلخثيس طخ ّٓش طٞكَّ حٌُالّ  ٞٛٝرٌُي ٣ل٤ي اكخىس طخ ّٓش٣ٝ .و ٍٞحُ٘خٍفٗ":ظَح
الػظزخٍ حُظؤٝ َ٤ٛحُظوؼ٤ي اّٗٔخ  ٌٕٞ٣رخػظزخٍ حأل ٍٞٛال رخػظزخٍ حُلَٝعٝ .حأل َٛك ٚ٤ؿِٔش ٓئُّلش
ٖٓ كؼَ ٝكخػَ ٓٝلؼ ٍٞر.5"ٚ
٣ؤط ٢رؼي ٌٛح طؼَ٣لُِ٘ٔ ٚخىُ ٟـش :حُطِذ حُٔطِن.
ٝحٛطالكخ":حُطِذ د٣:خء أ ٝاكي ٟأهٞحطٜخ" َّ ً .6كَٝك ٚطيهَ ػِ ٠حألٓٔخء ٓخ ػيح
حُ٤خء ك ٢ٜحُٞك٤يس حُظ ٢طيهَ ػُِ ٠لع حُـالُشٝ ،ػيى  ٌٙٛحُلَٝف ػٔخٗ٤ش:حُِٜٔس؛ أ١؛ٓوٍٜٞطٖ٤
ٔٓٝيٝىط٣ٝ ٖ٤خ ,أ٣خّ٤ٛ ,خ ٌٙٛٝ ,حُلَٝف ال ػَٔ ُٜخ ًٔخ ٓ٤ظّ٠ق الكوخ٣ٝ .وٜي رٌُي حُٔ٘خىٞٛٝ ٟ
طل ًٌَٙ٣ ُْ َ٤ٜحُ٘خظْ.

 1متون ال ّنحو والصّرف ،محمّد سلٌمان ص 16ـ 17ـ.18
 2فتح رب البرٌة ،ابن عمر الحازمًّ  ،ص.190
 3شرح قطر ال ّندى وب ّل الصدى ،محً الدٌن عبد الحمٌد ،دار الرحاب للطباعة ،الجزائر ،دط ،1936 ،ص019
 4فتح رب البرٌة ،ابن عمر الحازمًّ  ،ص.190
 5فتح رب البرٌة ،ابن عمر الحازمً ،ص.193
 6فتح رب البرٌة ،ابن عمر الحازمًّ  ،ص.196
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ٝأٗٞحع حُٔ٘خى ٟحُظَٗ ٢كٜخ حُ٘خٍف ٗ ٢ٛلٜٔخ أٗخٍ اُٜ٤خ حُ٘خظْ ،حُ٘ٞع حأل ٍٝحُٔلَى
ٓٝؼ٘خ٣ ٙظل ّيى رخُوَحثٖ حُِـ٣ٞش اً أّٗ٣ ٚؼ٘٠ٓ ْ٤ُ ٢خكخ ٝال ٗزٜ٤خ رخُٔ٠خف .حُؼخٗ ٢حٌَُ٘س حُٔوٜٞىس
ٝحُؼخُغ ؿ َ٤حُٔوٜٞىس ٝحَُحرغ حُٔ٠خف ٝحُوخْٓ حُ٘ز ٚ٤رخُٔ٠خفٝ .حٌُ َّ أٗخٍ اُٜ٤خ حُ٘خظْ ك٢
ٓظ٘ٝ .ٚكخالط ٚحْلػَحر٤ش طظؼ ّيى رٓ ٖ٤خ كٌٔ ٚحُٜ٘ذ ٓٝخ ٣ز٘ ٠ػِ ٠حُلَف أ ٝحُلًَش "حُْ٠
ٝحٌَُٔ" كٓ ٢ل َّ ٜٗذ .كخُٔلَى ٝحُؼِْ ٣ز٘٤خٕ ػِ ٠حُ ْ٠كٓ ٢ل َّ ٜٗذ.
أ ّٓخ حٌَُ٘س ؿ َ٤حُٔوٜٞىس ،حُٔ٠خف ،حُ٘ز ٚ٤رخُٔ٠خف ،كٜٞ٘ٓ ٢ٜرشٝ .طٜ٘ذ رخُلظلش أٝ
ٓخ ٞ٘٣د ػٜ٘خ ًخُ٤خء ك ٢حُٔؼّ٘ .٠أ ٝحألُق ك ٢حألٓٔخء حُٔظّش.
ٝهي ٣ز٘ ٠ػِ ٠حٌَُٔ اًح ًخٕ ٖٓ أٓؼِش "ٓ٤ز "ٚ٣ٞأ ٝحْٓ اٗخٍس "ٛئالء" أٓ ٝخ ؿخء ك٢
حُز٤ض حُٔ٘:ٍٜٞ
كَب ِ َّٕ ْحُوََٓ ٍَ ْٞخ هَخَُ ْ
ض ُك ٌَ ِحّ

اِ ًَح هَخَُ ْ
ِّ ٜيهَُٛٞخ
ض ُك ٌَح ُّ كَ َ
ُ "ٝك ٌَ ِحّ" :حْٓ ٓز٘ ّ ٢ػِ ٠حٌَُٔ.

ٍ ًٌَ٣ٝأ ١حُز ٖ٤ّ٣َٜكٝ ٢ؿٞد طؤ َ٣ٝػخَٓ حُٜ٘ذ رخُلؼَ حُٔلٌٝف أ ١ػخَٓ حُٔ٘خىٟ
 ٞٛحُلؼَ حُٔلٌٝف .ؿخء ك ٢حْلٜٗخف كٔٓ ٢خثَ حُوالفٝ":اّٗٔخ هِ٘خ:اّٗ ٚكٟٞٓ ٢غ ٜٗذ ألّٗٚ
ٓلؼّ .ٍٞ
ألٕ حُظوي َ٣ك ٢هُٞي ٣خ ُُ ٣ي .أىػ٣ُ ٞيحً أ ٝأٗخى٣ُ ١يحً .كِ ّٔخ هِض "٣خ" ٓوخّ أىػ ٞػِٔض
ػِٔٝ .1"ٚحُّ٘يحء ٘ٛخ ٣ئ ّ ٍٝػٍِ ٠أ ١حُـٔ.2ٍٜٞ

 1اإلنصاف فً مسائل الخالف ،عبد الرحمان األنباري ،ص.306
 2فتح رب البرٌّة ،ابن عمر الحازمًّ  ،ص.097
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 .3الونادى في ال ّذ ّر الونظوم:
ُْ ٌ٣ظق حُطخ َٛحْلىٍ ٢ٔ٣رٔخ َٗكٛ ٚخكذ كظق ٍد حُزَ٣ش حرٖ ػَٔ حُلخُٓ ٢اّٗٔخ
أٟخف اٟخكخص ٝحٓظيالالص ُْ طَى ػ٘ي ٓخروٜ٘ٓٝ .ٚخ حُٔؼ٘ ٠حُِـّ ٞ
ُِ٘ٔ ١خى ٟأ ١حُ٘يحء أٛالُ .ـش:
حُٜٞصٓ ٞٛٝ .1خ ٝحكن ٓخ ؿخء كُٔ ٢خٕ حُؼَد.2
ٍ ًًَٝأ ١حُلَّحء ٝحرٖ ٓخُي ك ٢طلٜٗ َ٤٠ذ حٌَُّ٘س حُٔوٜٞىس اًح ًخٗض ٓٞٛٞكش ًٔخ
َظٔ٤خً" ٝطَؿ٤ق
ؿخء ك ٢حُلي٣غ"َ٣خ َػ ِظٔ٤خ ً َ َُْ٣ؿَ َِّ ٌُ ُِ ٠ػ ِظ ٍ "ْ٤كخُ٘خٛي ٜٗذ حٌَُ٘س حُٔوٜٞىس"ػ ِ
ًُي ػِ ٠حُز٘خء ػِ ٠حُ ٞٛٝ ّْ٠حَُأٗ ١لٔ ٚحٌُ ١ؿخٍح ٙك ٚ٤حرٖ ٓخُي:
ََ٤ُْ ٝـْ َِ َٓـْ ََِ ١ًِ ٟرَ٘خ ٍء ُؿ ِّيىَح

َٔ ٠خ َّ َٓخ رََ٘ ْٞح هَز ََْ حُِّ٘يَح ِء
َٝح ْٗ ِ ٞح ْٗ ِ

ٍأ ١حُوِ٤ٓٝ َ٤ز ٚ٣ٞك ٢حُٔ٘خى ٟحُٔلَى حُؼِْ ك ٢حٍَُٝ٠س حُ٘ؼَ٣ش ٘ٛٝخ ٘ٛخى ٝؿٜخٕ:
 )1حُٓ ّْ ٠غ حُظ٘ ٖ٣ٞط٘زٜ٤خ رَٔكٞع ٓٔ٘ٞع ٖٓ حَُٜف حٟط َّ اُ ٠ط٘.ٚ٘٣ٞ
 )2حُٜ٘ذ ط٘زٜ٤خ رخُٔ٠خف ُط ُٚٞرخُظً٘ٝ ٖ٣ٞال حُٞؿٞٔٔٓ ٖ٤ٜع ٖٓ حُؼَد ٝحٌُٛٝ .ْ٠ح
ٍأ ١حُوِ٤ٓٝ َ٤ز.ٚ٣ٞ
ٝحٓظي ٍّ ػًُِ ٠ي رو ٍٞحُ٘خػَ:
َٓالَ ُّ هللاِ َ٣خ َٓطَ َُ َػَِ َْٜ٤خ

ي َ٣خ َٓطَ َُ حُ َّٔالَ ُّ.
ْْ َػَِ َْ ٤
ََ ٤َُٝ

ٝكٌْ حُٜ٘ذ حهظخٍ ٙأر ٞػَٔٝ 3ٝؿ ٚ٘ٓٝ .َٙ٤ه ٍٞحُ٘خػَ:
َ٣خ ُػيَ٣خ ً َُوَ ْي َٝهَ ْظيَ حألَ َٝحهِ.٢

َٝ ٢هَخَُ ْ
ََ ٟرَ ْ
ض
ض َ
َ
ْ ٛي ٍََٛخ اَُِ َّ
ٓٝل َّ حُ٘خٛيَ٣" :خ ُػيَ٣خً"ٜٞ٘ٓ .د ًٔخ ٗالكع.

 1فتح رب البرٌّة ،ابن عمر الحازمًّ  ،ص.097
 2لسان العرب ،ابن المنظور ،ج ،13ص.125
 3الدرّ المنظوم ،الطاهر اإلدرٌسً ،ص.057
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 .4الونادى في الثورات الحلية:
حهظِق ٛخكذ حُ٘ظْ حرٖ أدّ ٓغ ٍك٤ن حُ ٢ٔ٣َ٘ٗٞك ٢حُؼَٔحص حُلِ٤ش ك ٢حُظؼَ٣ق حُِـّ١ٞ
ٖٓ ك٤غ حٌَُ٘ ،كوخٍ ٌٛح حأله :َ٤حُ٘يحء ك ٢حُِـش :حُيػخءٝ .1ك ٢رخه٠ٓ ٢خٓ ٖ٤حُ٘يحء ٗـي ٓطخروش،
طٌخى طٌ ٕٞكَك٤شُٔ ،خ ؿخء ك ٢حُ٘ظْ كال ٣وظِلخٕ االّ ك ٢حٌَُ٘ حُلّ٘ ٢كخأل ّٗ ٍٝظْ ٝحُؼخٗٗ ٢ؼَ.

 1الثمرات الحلٌة ،محمد رفٌق الونشرٌسً ،ص.75
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الوفعول ألجله في النظن وشروحه:
 ٞٛأكي حُٜٔ٘ٞرخص حُؼَ٘س(حُٔلؼ ٍٞر ,ٚحُٜٔيٍ"حُٔلؼ ٍٞحُٔطِن"  ,حُظَف ,حُلخٍ,
حُظٔ ,ِ٤٤حُٔٔظؼ٘ ,٠حْٓ ال حُ٘خك٤ش ُِـْ٘ ,حُٔ٘خى ,ٟحُٔلؼ ٍٞألؿِ ,ٚحُٔلؼٓ ٍٞؼ .ٚحُٔيٍؿش ك ٢حُ٘ظْ
َٝٗٝك٠٣ٝ .ٚخف اُٜ٤خ :هزَ حُلؼَ حُ٘خهٚ؛ هزَ أكَف ُ ,ْ٤حْٓ ّ
إ ,حُظخرغ حُٜٔ٘ٞد) أٝ
حألٍرؼش ػَ٘  ًًَٝطؼَ٣ق حرٖ آؿَ" ّٝرؤّٗ ٚحالْٓ حُٜٔ٘ٞد حٌُ ًٌَ٣ ١ر٤خٗخ ُٔزذ ٝهٞع حُلؼَ"

1

ٝهي ػَّك ٚحرٖ حُلخؿذ ك ٢حٌُخك٤ش رؤّٗ":ٚحٌُ ١كؼَ ألؿِ ٚكؼَ ًٌٓ 2"ٍٞاالّ ّ
إٔ ٌٛح حُظؼَ٣ق ٘٣وٜٚ
حُ٠زٝ ٢حُيهش ألّٗ ًٌَ٣ ُْ ٚكٌْ حُٜ٘ذ ُِٔلؼ ٍٞألؿِ٣ ُْٝ ٚز ّٖ٤أّٗ ٚحْٓ أٜٓ ٝيٍ ٌٛٝح أَٓ
ٓطِٞد كٌٛ ٢ح حُٔوخّْ .لهَحؿ ٖٓ ٚىحثَس حُلؼَ ٝحُلَف ٝاُ ٠حالٓٔ٤ش ٝحُٜٔيٍّ٣شًٔ ،خ ال ٌٖٔ٣
أٛخٍ كٌْ حُٜ٘ذ ُؼِّش اىٓخؿ ٖٟٔ ٚحُٜٔ٘ٞرخص.
 .1الوفعول ألجله في الونظوهة:
ر٘٢ء ٖٓ حْل٣ـخُ َٗف حُ٘خظْ حُٔلؼ ٍٞألؿِ ٚك ٢ر٤ظ ٖ٤كوخٍ:
ذ
َ َٞ ُٛٝحُ ٌَِ ١ؿخ َء َرَ٤خٗخ ً ُِ َٔ َز ٍ

ٜذْ
ًَ ِْ َُٗٞ٘٤ش حُ َؼخ ِٓ َِ كَِٝ ِٚ ٤ح ْٗظَ ِ

ًَوُ ْٔ ُ
ض اِؿْ ــالَالً ُِـٌَ َٜح ْحُ َو َز َِ

َُ ٍُُْ ٝ
ص أَكْ َٔ َي ح ْرظِ َــــخ َء ْحُزِــ َِّ

3

ّ
إ حُ٘خظْ حٗطِن ك ٢طؼَ٣ق حُٔلؼ ٍٞألؿِ ٚري ًء رل ّي ٞٛٝ"ٙحٌُ ١ؿخء ر٤خٗخ ُٔزذ ًٗٞ٘٤ش
ض اِؿْ الَالً ٌَُِ َٜح ْحُ َوزَ َِ" ُ ٍُُْ "ٝ
حُؼخَٓ ك "ٚ٤ػ ّْ ػوذ ٌٛح ّٟٝق كٌٔ ٚحُٜ٘ذ ٝحُٔؼخٍ":هُ ْٔ ُ
ص أَكْ َٔ َي
ح ْرظِ َـخ َء ْحُزِ َِّ"ٝ .كٜٔ٤ًِ ٢خ ؿخء حُٔلؼ ٍٞألؿِ"ٚاِؿْ الَالً ,ح ْرظِ َـخ َء" ٜٓ٘ٞرٝ ٖ٤حأل ّٓ ٍٝـَّىح ٖٓ "حٍ"
ٝحُؼخٗ٠ٓ ٢خكخٝ .حًظل ٠رٌ َّ ٌٛح ى ٕٝحُظؼَّ ٝاُ ٠أٓخٓ٤خص أهًَ ٟخَُ٘ ١ٝحُٔظؼِوش رٝ ٚؿَٛ٤خ.

 1مفاتٌح العربٌة على متن اآلجرومٌة ،ص.96
 2الكافٌة ،البن الحاجب ،ص.06
 3منظومة ابن أبّ  ،ص .102
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 .2الوفعول ألجله في فتح رب البرية:
ًخٕ حرٖ ػَٔحُلخُٓ ٢هي ًٛذ اُّ ٠
إٔ حُٔلؼ ٍٞألؿِ ُٚ ٚأٓٔخء :حُٔلؼ ٍٞألؿِٝ ,ٚحُٔلؼٍٞ
ٖٓ أؿِ ,ٚحُٔلؼ ٢ٛ ُٚ ٍٞػالػش ُٔٔ ّٔٝ ٠حكي ،ػِ ٠حهظالف حَُٔحؿغ حُ٘ل٣ٞشٗ ،ؤٗٗ ٚؤٕ حٌُؼٖٓ َ٤
حألرٞحد حُ٘ل٣ٞش حُظ ٢ط٘ٞع حالٛطالف كُٜٞخ رظ٘ٞع حُٔيحٍّ حُ٘ل٣ٞش ٝكظ ٠حٍ٥حء حُٔظؼ ّيىس.
كوي ػَف حُ٘خٍف حُٔلؼ ٍٞألؿِ" ٚرؤّٗ ٚحُٜٔيٍ حُٔؼَِّ ُليع ٗخًٍٝ ٚهظخ ٝكخػال" 1كوي أه َّ
ُ ٚرخُٜٔيٍ٣شٝ .ر ّٖ٤أّٗٓ ٚؼَِّ ُٞهٞع حُلؼَ أ ١حُليع حٌُٗ ١خًٍ ٚك ٢حُٞهض ٝحُلخػَ ،كخْلطلخى ك٢
حُِٖٓ ٝحُلخػَ ٖٓ َٗ ١ٝحُٔلؼ ٍٞألؿِ٤٠٣ٝ .ٚق ّ
إٔ حُ٠خر ٢حٌُ٠٣ ١ز ٢حُٔلؼ ٍٞألؿِ"ٚإٔ
ّ ٜ٣ق إٔ  ٌٕٞ٣ؿٞحرخ ٍِٝ ."ُْ:حٓظي ٍّ رٔخ هخُ ٚحُلَ:ّ١َ٣
َؿ َٞحرخ ً ُِ َْ كَ َؼ ِْ َ
ض َٓخ طَ َْٞ ٜحُٙ

ََ ٝؿخُِذُ حألَكْ َٞح ٍِ أَ ْٕ طَ ََحُٙ

كبًح حٗظل ٌٙٛ ٖٓ ١َٗ ٠حَُ٘ ١ٝحٗظلٓ ًٚٗٞ ٠لؼٞال ألؿِٝٝ ،ٚؿذ ؿَّ ٙرلَف ىح ٍّ ػِ ٠حُظؼِ.َ٤
ُٝؼ َّ كٔ٤خ طو ّيّ ٣ظ٠ق ّ
إٔ كٌْ حُٔلؼ ٍٞألؿِ ٚحُٜ٘ذ ٝهي ٝ ٌٕٞ٣حؿزخ ًٔخ  ٌٖٔ٣إٔ  ٌٕٞ٣ؿخثِح.
ٗٝـي ٍأ٣خ آهَ ُِ٘خٍف ٣ظٔؼَّ ك ٢ؿٞحُ ٜٗذ حُٔلؼ ٍٞألؿِ ٚرلؼَ الُّ ٌٛٝح ٖٓ حٍ٥حء
حُظ ٌٖٔ٣ ٢حُ٘ظَ كٜ٤خ ٝحُٞهٞف ػ٘يٛخ اًح ػِٔ٘خ ّ
إٔ حُلؼَ حُالُّ ال ٜ٘٣ذ ٓلؼٞال ر ٚرَ ٌ٣ظل٢
رلخػِٝ ،ٚحُلخثيس حُٔٔظوخس ٘ٛخ ه ٍٞحُ٘خٍف":حُلؼَ حُالُّ ال ٜ٘٣ذ ٓلؼٞال ر٣ٝ ،ٚـ ُٞإٔ ٜ٘٣ذ ٓخ
ػيح حُٔلؼ ٍٞرٝ 2"ٚهخٛش ٓخ طؼِّن رخُٔلؼ ٍٞألؿِ ٚحُٔـَّى ٖٓ "حٍ" حُظؼَ٣ق ٌُِ٣ ١ـ ُٞكٚ٤
حُٜ٘ذ ٝحُـَ رخُالّ .االّ ّ
إٔ حُ٘خٍف َ٣ؿّق حُٜ٘ذ ػِ ٠حُـ َّ ألّٗ٘٣ ٚخٍ كظخ ٝحكَحً ٖٓ ٓٔخػ ٚػٖ
حُؼَد  ٞٛٝحألٓخّ حٌُٟٝ ١ؼظٓ ٚيٍٓش حُزَٜس ًٔخ ٝؿي ػ٘ي حرٖ أر ٢آلخم ٝػ ٠ٔ٤رٖ ػَٔ
ٝحُوِٓ ٞٛٝ .3َ٤خ ٣ؼ٘ ٕٞر ٚحُ٘وَ ػٖ حُو ََحء ٝػِٔخء حُِـش حُٔٞػٞهٝ ٖ٤حُؼَد حٌُ٣ ٖ٣ؼظ ّي
رلٜخكظ.ْٜ
ّٔ ٓٝخ أٗخٍ اُ ٚ٤ؿٞحُ ٜٗذ حُٔلؼ ٍٞألؿِ ٚحُٔ٠خف ٝهل ٚ٠رالّ حُظؼِ ٞٛٝ َ٤حَُأ ١حٌُ١
٣ـ ِ٤حُٞؿ ٖٓٝ ،ٖ٤ٜحُٜ٘ذ حُٔؼخٍ :هَخ َّ حُطَّخُِذُ ِألُ ْٓظَخ ًٍ حكْ ِظ ََح َٓ ٖٓٝ .ُٚحُـَ رالّ حُظؼِ :َ٤هَخ َّ

 1فتح رب البرٌة ،ابن عمر الحازمًّ  ،ص.198
 2فتح رب البرٌة ،ابن عمر الحازمًّ  ،ص.199
 3المدارس النحوٌّة ،شوقً ضٌف ،ص.82
71

حُطَّخُِذُ ِألُ ْٓظَخ ًِ ِِ ٙالكْ ظِ ََح ِٓ ِ ًٌَٕٝ٣ٝ .ٚكٌٛ ٢ح ه ٍٞكخطْ حُطخثٝ ٢حٌُ ًًَٙ ١ؿٝ َ٤حكي ٖٓ
حُّٜٔ٘ل:ٖ٤
َٝأَ ْػ َِ ْٝػ َْٖ َٗ ْظ ِْ حَُِّجِ ِ ْ٤طَ ٌََُّ ٓخً.

َٝح ْؿلَِْ ػٍََ ْٞح َء ْحُ ٌَ َِ ِ ْ٣ح ِّى َهخ ٍَُٙ

كٌ َّ ٖٓ":حكْ ظِ ََح َٓ "ُٚك ٢حُٔؼخٍ حأل"ٝ ٍٝحِكْ ظِ ََح ِٓ ِ "ٚك ٢حُٔؼخٍ حُؼخٗ"ٝ ،٢ح ِّى َهخ ٍَ"ُٙك ٢حُٔؼخٍ حُؼخُغ
٠ٓ ٞٛٝخف ك ٢حُٔؼخٍ حُوخ ٙرخُز٤ض حُ٘ؼَ.ّ١
 ٖٓٝكخالص حُٔلؼ ٍٞألؿِ ٚأّٗ٣ ٚؤطٓ ٢لِّ ٠د"حٍ" حُظؼَ٣ق ً ًًَٝؼ ٖٓ َ٤حُّٜٔ٘لٌٙٛ ٖ٤
حُلخُش ًخُيًظٓ ٍٞلٔي ػزي ك ٢حُ٘ل ٞحُٜٔل .٠كوخٍٔٓ":خ ّ ٜ٣ق كٌٛ ٢ح حُٔوخّٜٗ ،ذ حُٔلؼٍٞ
ألؿِ ٚحُٔلِّ ٠د"حٍ" حُظؼَ٣قًٛ :زض اُ ٠حُو٘خ َ١حُظََ ٣ٝق ػٖ حُ٘لْ"ٝ .1حُ٘خٍف ٍٞ٣ى ٓؼخال
ٓ٘خرٜخَٟ :رض حر٘ ٢حُظؤى٣ذٓ .ل َّ حُ٘خٛي :حُظؤى٣ذٓ :لؼ ٍٞألؿِٜٞ٘ٓ ٚد ٓؼَّف د"حٍ"
حُظؼَ٣ق االّ ّ
إٔ حٓظؼٔخُ ٚهِ.َ٤
 .3الوفعول ألجله في الذ ّر الونظوم:
ٓزن حُظؼَ٣ق رخُٔلؼ ٍٞألؿِ ٚك ٢حُ٘ظْ ٝحَُ٘ف حأل ّ ٍٝاالّ أٗ٘خ ٗـي ك ٢حَُ٘ف حُؼخٗ ٢حهظالكخ
ك ٢حألُلخظ .هخٍ حُطخ َٛحْلىٍ ٢ٔ٣ك ٢طؼَ٣ل"ٚحُٜٔيٍ حًٌُٔ ٍٞػِش ُليع ٗخًٍ ٚك ٢حُِٓخٕ
ٝحُلخػَ"ٝ .2هي  ّٖٔ ٟحُظؼَ٣ق َٗ ٚ١ٝحألٍرؼش :حُٜٔيٍ٣ش ،ػِش ٝهٞع حُليع ،حُٔ٘خًٍش ك٢
حُِٓخٕ ،حُٔ٘خًٍش ك ٢حُلخػَٓ ًٌَ٣ٝ .خ هخُ ٚحرٖ ٓخُي:
ٜذُ َٓ ْلؼُٞالً َُْ ُٚحُ ََٔ ْٜي ٍُ اِ ْٕ
ِ ْ٘ َ٣

أَرَخَٕ طَ ْؼِِ٤الً ًَ ُـ َّي ُٗ ٌَْحً َْٕ ًَ ٝ

َِ َٞ ُٛٝر َٔــــخ ْ َ٣ؼ َٔ َُ كِـ٤ـ ُِٓ ٚـظَّـ ِلـي

َْ ٝهظخ ً َٝكَـخ ِػالً َٝاِ ْٕ ََْٗ  ١كُوِ َي

ٟز ٢حُ٘خٍف كخالص حُٔلؼ ٍٞألؿِ:ٚ
ٓ )1ـَّى ٖٓ "حٍ" ٝحْلٟخكشٝ ،حُٔؼخٍ :هٔض اؿالالً.
حُظؤى٣ذ.
ٓ )2وَٗٝخ د"حٍ"ٝ ،حُٔؼخٍَٟ :رض حْلرَٖ
َ
٠ٓ )3خف ،حُٔؼخٍٍُ :ص أكٔي حرظـخ َء حُزَّ.
 1النحو المصفى ،محمد عٌد ،ص.353
 2الدر المنظوم ،الطاهر اإلدرٌسًّ  ،ص.058
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ٝػ٘ي كويحٕ َٗ ٖٓ ١حَُ٘٣ ١ٝـذ ؿَّ ٙربكي ٟكَٝف حُـ َّ (حُالّ؛ حُزخء؛ ك٢؛ ٖٓ).
ض َع َها لِ ْْلَنَ ِام"ٝ .1حُٔلؼ ٍٞألؿِ"ٚلِ ْْلَنَ ِام" ؿخء ٓـٍَٝح رخُالّْ٤ُٝ .
ض َو َ
ٝحُيُ َ٤ه ُٚٞطؼخَُ ":٠و ْاأل َْر َ
ٜٓيٍحٝ .ه ٍٞحُ٘خػَ:
َِ ٠
كَ َٔخ ِ ٢َ ٛاِالَّ َُ ْز َٔشَ ْحُ ُٔظَلَ ِّ

ْ ٠
كَ ِـ ْج ُ
ض َُِ٘ ِّ ْٞػَِ٤خرَِٜخ
ض َٝهَ ْي َٗ َ

ٓل َّ حُ٘خٛي ."ِّ َُِْٞ٘" :كٓ ٜٞـَ ُٖٓٝ .ٍٝهِغ حُؼ٤خد ٓخرن ػُِٓ ٠خٕ حُ٘ ّٞحٌُ ١ػِش ُِوِغ.
ٝكويحٕ حْلطلخى :ه ٍٞحُ٘خػَ أرَٟٔ ٢س حُ:٢ّ ٌُٜ
ى َِِّ ٛس
َٝاَُِِّٗ ٢ظَ ْؼَََُ ًْ ٌِ ُِ ٢ِٗٝح َ

ْ ٞحُؼُ ْٜلُ ٍُ ٞرَََِِّْ ُٚحُوَ َ
ط َُ
ًَ َٔخ ح ْٗظَلَ َ

حُٔلؼ ٍٞألؿِ ٚحُٔـَ ٍٝرخُالّ "ًٌَُحى" .كخًٌَُ ػِّش حُؼَٝ ٝحُِٜسٝ ،كخػَ حُؼَ ٞٛ ٝحُِٜس،
ٝكخػَ حًٌَُ ٞٛ ٟحُٔظٌِّْ .كٜٔخ ٓوظِلخٕ ك ٢حُلخػَ.
ٝهي ر ّٖ٤حُ٘خٍف ٘ٛخ ؿٞحُ ؿ َّ حُٔلؼ ٍٞألؿِٓ ٚغ حٓظ٤لخء حَُّ٘ ١ٝ
ألٕ حَُ٘ ١ٝحًٌٍُٔٞس ال
طٞؿذ حُٜ٘ذ رَ طٔ ّٞؿ ،ٚأ٣ ١ـ ُٞؿَّ ٙرخُالّّ ٓغ ٝؿٞىٛخٝ .حُٔؼخٍ :هٔض ْلؿالُي .اؿالُي:
ٓلؼ ٍٞألؿِٓ ٚـَ ٍٝرخُالّ.
أ ّٓخ اًح ًخٕ حُٔلؼ ٍٞألؿِٓ ٚـَّىح ٖٓ حألُق ٝحُالّ ٝحْلٟخكش ٣و َّ إٔ طٜلز ٚالّ حُـ َّ.
ٝحُٔؼخٍ:
ِٓ ْٖ أ ُ ِّٓ ٌُ ْْ ُِـــ ََ ْؿزَ ٍش كَِ ْْ ٌُ ٤
ظلَ َُ

َُ ٜ
ْ٘ ٣َ ِٚ ٣َِ ٛظَ ِ
َ ْٖ َٓ ٝطَ ٌُُٞٗٞح َٗخ ِ

حُٔلؼ ٍٞألؿِْ ََ ُِ"ٚؿزَ ٍش".
ًٔخ ٣و َّ إٔ طٜلز ٚحُالّ ،هخٍ حُ٘خػَ:
ِألُ ْه ِؼ َي ْحُ ُـ ْزَٖ ػ َِٖ ْحَُ ٤ْ َٜـخ ِء

َ َُْٞٝطَ َٞحَُ ْ
ض ُُ َٓ َُ حألَ ْػيَح ِء

ْ
"حُ ُـ ْزَٖ "ٓ :لؼ ٍٞألؿِٜٞ٘ٓ ٚد .كٓ ٜٞوظَٕ د"حٍ".
 1سورة الرحمان ،اآلٌة .12
 2الدرّ المنظوم ،ابن عمر الحازمًّ  ،ص.059
 3الدرّ المنظوم ،ابن عمر الحازمًّ  ،ص.059
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3

2

ٝحُٔ٠خف ٔ٣ظ ١ٞك ٚ٤حُٞؿٜخًٕٔ ،خ هخٍ حُ٘خػَ:
ًَ ََْ٣ذُ ًَُُّ ػَــخ ِٓ ٍَ ُؿ ٍُْٜٔٞ

ٍُٞ
َٓ َوخكَشً ََ َُ ٝػ ََ حُ َٔلْ ز ِ

ٍُٞ
َْ ٝحُ ْٖ ِٓ ٍُ َْٜٞطَْ ٍِ ُّٞ َٜحُ َٔ ْٜز ِ

...........................

1

ى ٕٝإٔ  ٌَٔ٣حُ٘طَ ٖٓ حُز٤ض.
" َٓ َوخكَشً"ٓ :لؼ ٍٞألؿِٓ ٚـَّى ٖٓ "حٍ" ً ٞٛٝؼًٔ َ٤خ  َٟ٣حُ٘خٍفٝ ،حُؼخَٗ َُ َٝ " ٢ػ ََ"  ٞٛٝهِ.َ٤
٣ٝوظْ ٓخ هخُ ٚحرٖ حٍُٞى ّ
 ١ك ٢حُٔلؼ ٍٞألؿِ ٚطؤً٤يح ُٔؼخٍكٝ ٚطَٓ٤وخ ُٔخ ؿخء كٌٛ ٢ح حُزخد.
حُ ََٔ ْٜي ٍُ ْحُوَ ِْزِ ُّ ٢اِ ْٕ َؿـــخ ِػَِشً

ٜذُ َٓـ ْلـؼُـٞالً َُــــُ ٚ
ُِـ َل َي ٍ
ع ِ ْ٘ َ٣

ُٓظَّ ِل ِيْ َٝ ١ه َ
ض َٝكَـــخ ِػـ ََ َٝاِ ْٕ

ََْٗ َ٣ ١لُ ْ
 َ٤هُ ََِٕ
ض رِ َلَْ ِ
ف طَ ْؼِِ ٍ

2

 .4الوفعول ألجله في الثورات الحليّة:
ك َٜأٓخٓ٤خص حُٔلؼ ٍٞألؿًِٔ ٚخ ؿخءص ك ٢حُ٘ظْ ٝكظ ٠حالٓظيالٍ كٌخٕ ٗلٔ ٚرٔخ ه َّ ٖٓ
ٗٞحٛي ٗؼَّ٣ش ٓليٝىس ٝرخهظ٠خد ٗي٣ي ال ٔ٣ظيػ ٢حألَٓ طٌَحٍٛخ ألٜٗخ ٍٝىص ك ٢حُ٘ظْ.

 1الدرّ المنظوم ،ابن عمر الحازمًّ  ،ص.062
 2الدرّ المنظوم ،ابن عمر الحازمًّ  ،ص.062
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الوفعول هعه في النظن وشروحه:
الوفعول هعه:
 ٞٛآهَ حُٔلؼٞالص ًٔخ حػظخى حُ٘لخس إٔ ّٜ٘٣لٓ ٖٟٔ ٞٛٝ ،ٙٞخ ٣طِن ػِ ٚ٤حٌُٞك ّٕٞ٤ر٘ٔزش
حُٔلؼ(ٍٞحُٔلؼ ٍٞحُٔطِن ,حُٔلؼ ٍٞك ,ٚ٤حُٔلؼ ٍٞألؿِ ,ٚحُٔلؼٓ ٍٞؼ ْ٤ُٝ .)ٚػ٘يٓ ْٛلؼ ٍٞاالّ
حُٔلؼ ٍٞر 1ٚاالّ ّ
ٓخٍ ػِ ٠أ٣ي١
إٔ ؿٔ ٍٜٞحُ٘لخس حٓظؼِٔٞح ٌٛح حالٛطالف "حُٔلؼٓ ٍٞؼ ٝ "ٚىأد
ٍ
حُؼِٔخء ٝحُيحٍٓٞ٘٤ػِٛ ٠للخص حٌُظذ ٝك ٢هخػخص حُيٍّ ٝكٓ ٢خىس حُ٘ل ٞحُؼَر ّ ٢كٓ ٢وظِق
حُٔٔظ٣ٞخص.
 .1الوفعول هعه في النظن:
آهَ ٓخ ط٘خ ٍٝحرٖ أدّ ٖٓ حُٜٔ٘ٞرخص حُٔلؼٓ ٍٞؼٝ ٚه ُٚ ٜٚر٤ظ ٖ٤هخٍ كٜٔ٤خ:
حٝ
َ ٜ
َُٛٝـ َ ٞحْْٓ ح ْٗـظُـ ِ
ـذ رَ ْؼ َي َِ ٝ

ح١ٝ
َٓ ِؼٍ َّ٤ش كِ ٢هَـْ ِ
ًُ ٍٞـ َِّ ٍَ ِ

ْٖ هُزَخ
َٗلْ َ ٞأَطَ ٠حألَ ِْٓ َٝ َُ ٤حُ َـَ ٤

ن ََ َٛرخ
ََٓ ٝخ ٍَ َُْ٣ي َٝحُطَّ ََِ ٣

ً2

ً َّ٣حُ٘خظْ حُٔلخػ َ٤رخُٔلؼٓ ٍٞؼً ٚآهَ ٜٓ٘ٞرخص حألٓٔخء َٗٝك ٚكٓ ٢خ ال ٣ِ٣ي ػِ٠
ر٤ظ ٖ٤رخىثخ ربّٓٔ٤ظ ٚػ ّْ كٌٔ ٚحُٜ٘ذ ٓٝزو ٚرٞح ٝحُٔؼّ٤ش ٝهي ػَك ٚحرٖ أدّ هخثال ٞٛ":حْٓ حٗظٜذ
ٝحُـٓ"."ٖ٤خٍ ُ٣ي ٝحُطَ٣نَ" .كٌَ ٖٓ
رؼي ٝح ٝحُٔؼ٤ش" ٝحُظيُ َ٤ػًُِ ٠ي رٔؼخُ":ٖ٤أط ٠حألَٓ٤
َ
"حُـٖ٤؛ حُطَ٣نَ" ٓلؼٓ ٍٞؼِ٣ ُْٝ .ٚى ػًُِ ٠ي ٗ٤جخ ٓٔخ ٣ـؼَ حُوخٍة أ ٝحُطخُذ ك ٢حُظزخّ
َ
ػِ ٠حأله َّ رٝ ٚ٘٤ر ٖ٤حُؼطق ٖٓ هالٍ ط٘خرٜٜٔخ (ٝح ٝحُؼطق ٝٝح ٝحُٔؼّ٤ش)ًٝ ،خٕ ٖٓ حُٔٔظلٖٔ
إٔ  َ٤٘٣اُٟ ٠خر ٢ر٣ ٚظٔخِ٣حٕ ػِ ٠رؼٜٔ٠خ حُزؼ ًٌَ٣ ُْٝ ،ٞكي ٙرٟٞٞف ٝهي ؿخء طؼَ٣ل ٚك٢
ٓظٖ ح٥ؿَ٤ٓٝش ٞٛ":حالْٓ حُٜٔ٘ٞد حٌُُ ًٌَ٣ ١ز٤خٕ ٖٓ كؼَ ٓؼ ٚحُلؼَ".3

 1المصطلح ال ّنحويّ ،عوض محمّد الفوزيّ  ،ط ،1دٌوان المطبوعات الجامعٌّة الجزائر ،1981 ،ص.160
 2منظومة ابن أبّ  ،ص.102
 3مفاتٌح العربٌة على متن اآلجرومٌة ،فٌصل عبد العزٌز آل مبارك ،ط ،1الجزائر ،ص.97
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 .2الوفعول هعه في فتح رب البرية:
ٝهي ُحى حرٖ ػَٔ حُلخُٓ ّ ٢ػِٓ ٠خ ه ّيّ حُ٘خظْ اٗخٍط ٚاُ ٠ػخَٓ حُٜ٘ذ ك ٢حُٔلؼٓ ٍٞؼ،ٚ
ٝحٌُٝ ١ؿي ك ٚ٤طزخ٘٣خ ر ٖ٤حُزٝ ٖ٤٣َٜرؼ ٞحٌُٞكٝ ٖ٤٤حَُأ ١حُؼخُغ ُؼزي حُوٜخٍ حُـَؿخٗ.٢
كخُز ّٕٞ٣َٜػِّ ٠
إٔ ػخَٓ حُٜ٘ذ ُِٔلؼٓ ٍٞؼ ٚحُلؼَ حٌُ ١هزِ.ٚ
ٝػخٗ ٢حٍ٥حء ك ٌٙٛ ٢حُٔٔؤُش ٍأ ١ػزي حُوٜخٍ حُـَؿخٗ ّ ٢حٌَُ٣ ١ؿغ ػخَٓ ٜٗذ حُٔلؼٍٞ
ٓؼ ٚاُٝ ٠ح ٝحُٔؼ٤ش  ٖٓٝحُٞ٠حرٝ ٢حَُ٘ ١ٝحُظ ٢طظؼِن رخُٔلؼٓ ٍٞؼ:ٚ
 إٔ  ٌٕٞ٣كٔٓ ِٚ٠زٞهخ رلؼَ هزِ.ٚ
 حُٞح ٝطل٤ي حُٔؼّ٤ش(حُٜٔخكزش).
ٝ ؿٞد ٜٗز.ٚ
 حػظزخٍ حُٞح ٝك ٚ٤ػٔيس ال كِ٠ش.
 ٖٓٝهالٍ ٓخ ؿخء ك ٢حُ٘ظْ ٔ٣ظ٘ز ٢حُ٘خٍف ٓالكظش ٓلخىٛخّ :
إٔ حُٔؼخٍ حأل ّ":ٍٝأط ٠حألَٓ٤
كٌِٔش"حُـٓ "ٖ٤لؼٓ ٍٞؼ ٚاالّ أّٗ َٟ٣ ٚؿٞحُ حُٜ٘ذ ٝحَُكغ كخُٜ٘ذ ػِ ٠حُٔؼّ٤ش
ٝحُـ.1"ٖ٤
َ
َ
ٝحَُكغ ػِ ٠حُؼطقٝ .حُٔؼخٍ حُٔٞحُٓ":٢خٍ ُ٣ي ٝحُطَ٣نَ" ٓل َّ حُ٘خٛي"حُطَ٣نَ"٘ٛٝ .خ ٣ظؼّٖ٤
حُٜ٘ذ ك٤غ ال ٜ٣ق حُؼطق اّٗٔخ حُٔؼّ٤ش ّ
ألٕ حُطَم ال ٝ .َ٤ٔ٣ر٘خء ػِٓ ٠خ ًًَ كٔلؼٓ ٍٞؼٚ
٣ـ ُٞػطل ٚػِٓ ٠خ هزِٝ ،ٚػخ ٍٕ ال ٣ـ.ُٞ
 .3الوفعول هعه في الذ ّر الونظوم:
ُوي رٍَّ حُ٘خٍف حُطخ َٛحالىٍ٘ٛ ٢ٔ٣خ طؤه َ٤حُٔلؼٓ ٍٞؼ ٚػِ ٠ؿ ٖٓ َٙ٤حُٜٔ٘ٞرخص
ألَٓ:ٖ٣
 )1ال ٓ ٠ٔٔ٣لؼٞال اال رٞحٓطش كَف ِٓلٞظ "حُٞح."ٝ

 1فتح رب البرٌة ،ابن عمر الحازمًّ  ،ص.021
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 )2حُٔلخػ َ٤حألهَ ٟه٤خّٓ٤ش ربؿٔخع .1أ ّٓخ حُٔلؼٓ ٍٞؼ ٚهي ٔٓ ٌٕٞ٣خػ٤خ أ ٝه٤خٓ٤خَ٣ ٞٛٝ .ؿّق
ّ
كوخٍ":إ ؿ ٖٓ َٙ٤حُٔلخػ َ٤ه٤خٓ ّ ٢حطّلخهخ ٌٛٝح ه َ٤كٔٓ ٚ٤خػٝ ٢ه َ٤ه٤خٓ ّٞٛٝ ٢
حُو٤خّ
حُٜل٤ق".2
ٝهي حٓظؼخٕ ك ٢طؼِ َ٤كِ٠ش حُٔلؼٓ ٍٞؼ ٚرٔخ ؿخء ػٖ حرٖ ٓخُي ك ٢حألُلّ٤ش:
َْ َػشً
كَِٗ ٢لْ َِٝ ١َِْ ٤َٓ ٞحُطَّ ََِ ٣
ن ُٓٔ ِ

حْ َٓ ٝلؼُٞالً َٓ َؼُٚ
َ ْ٘ ُ٣
ٜذُ طَـخُِـ ٢حُـ َِ ٞ

ٝهي ٝهق ػ٘ي ٜٓطِق حُٔؼّ٤ش َٗٝك ٚرخُٜٔخكزش .كوخٍٝ":ح ٝحُٔؼّ٤ش :أ ١حُٜٔخكزش ٢ٛٝ
طل٤ي ٜٓخكزش ٓخ رؼيٛخ ُٔخ هزِٜخ ك ٢حُلٌْ".3
أ ّٓخ ػٖ ػخَٓ حُٜ٘ذ ك ٢حُٔلؼٓ ٍٞؼٝ ٚحٌُّٟٝ ١ل ٚحُطخ َٛحْلىٍ ٢ٔ٣كٍ ٢أ:ٖ٤٣
 )1حُؼخَٓ ك ٚ٤حُلؼَ حٌُ ١هزِ ٚأٗ ٝز ٚحُلؼَ ٍ ٞٛٝأ ١حُز ٖ٤ّ٣َٜحٌُ ٖ٣هخُٞح":اّٗٔخ هِ٘خ ّ
إ
حُؼخَٓ  ٞٛحُلؼَ ًُٝي ّ
ألٕ ٌٛح حُلؼَ ٝإ ًخٕ ك ٢حأل َٛؿٓ َ٤ظؼ ّي االّ أّٗ ٚهّ ٞ
 ١رخُٞحٝ
كظؼ ّي ٟاُ ٠حالْٓ كٜ٘زً ،4"ٚخْٓ حُلخػَ ٝحْٓ حُٔلؼ ٍٞحُٜٔيٍٍ ٞٛٝ .أ ١حُـٔ.ٍٜٞ
ٝحُٔؼخٍ حٌُ ١أىٍؿ :ٚأػـز٘ ٢حُٔخء ٝحُو٘زشَ" .حُو٘زشَ"ٓ :لؼٓ ٍٞؼٜٞ٘ٓ ٚد.
ٞٔ٘ٓ ٞٛٝ )2د اُ ٠ػزي حُوٜخٍ حُـَؿخٗ ،٢ك٤غ أىٍؽ كً ٢ظخر ٚحُؼٞحَٓ حُٔخثش حُلَٝف حُظ٢
طٜ٘ذ حالْٓ ٝؿؼَ أ ُّٜٝخ حُٞح ٝرٔؼ٘ٓ ٠غ"كبّٜٗخ طٜ٘ذ حالْٓ ػِٓ ٠خ ػِ ٚ٤حُٜٔ٘ق".5
ٓ ٞٛ ٝخ ًٛذ اُ ٚ٤حرٖ ٓخُي أ ١حُؼخَٓ ك ٚ٤حُٞحٝ .ٝأٌَٗ ػِٜٔ٤خ حُ٘خٍف حُطخ َٛحْلىٍ٢ٔ٣
ٌٛح ٞ٣ ُْٝحكؤٜخ كٝ ٚ٤حػظزَ ًُي هَٝؿخ ػٖ حُـٔٝ ٍٜٞػٔ ّٞحُ٘لخس.
 .4الوفعول هعه في الثورات الحلية:
ُْ ٠٣ق ٗ٤جخ ٝاّٗٔخ طوّ٤ي رٓ ْ٤ٜٔخ ؿخء ك ٢حُ٘ظْٝ ،حُٔؼخالٕ حُٔيٍؿخٕ ٔٛخ ٗلٜٔٔخ حٌُِحٕ
حٗطِن ٜٓ٘ٔخ ك ٢طلٌ٤ي ٓ٠خٓ ٖ٤حُٔلؼٓ ٍٞؼ.ٚ

 1الدر المنظوم ،الطاهر اإلدرٌسًّ  ،ص.061
 2الدر المنظوم ،الطاهر اإلدرٌسًّ  ،ص.061
3الدر المنظوم ،الطاهر اإلدرٌسًّ  ،ص.061
 4اإلنصاف فً مسائل الخالف ،ابن االنباريّ  ،ج ،1ص.018
العوامل المائة النحوٌّة فً أصول العربٌة ،عبد القاهر الجرجانًّ ،تح د ،البدراويّ زهران ،ط ،0دار
5المعارف ،القاهرة ،ص.187
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هلخص الفصل:
كٌٛ ٢ح حُل َٜط٘خ ٍٝحُ٘خظْ حرٖ أدّ ٝحَُ٘حف حُؼالػش حُٜٔ٘ٞرخص ٖٓ حألٓٔخءٝ ،هي طؼَٟٞح
اُٜ٤خ طؼَ٣لخ ٝطَط٤زخ ٝكٌٔخ ٝطؼو٤زخٝ ،طزخ٘٣ض آٍحإَٝٗٝ ْٛكخط ْٜك ٍٞػٞحَٓ حُٜ٘ذ كٌٙٛ ٢
حألٓٔخء ٓٝخ ٣ؼظَٜ٣خ ٖٓ ٗٔن أ ٝطوي ْ٣أ ٝطؤه َ٤كٔذ ٓوخٛي حٌُالّ.
ٝهي أؿٔؼٞح ػِ ٠حُٜ٘ذ ُ ٌٜٙحألٓٔخء االّ أٗ ْٜطٓٞؼٞح ك ٢ػٞحَٓ حُٜ٘ذ هخٛش حُطخَٛ
حْلىٍ ٢ٔ٣كَٗ ٢ك ٚحُيٍ حُٔ٘ظ ّٞحًٌُ ١خٕ ٣ظؼَ ٝاُ ٠آٍحء ٓظؼ ّيىس ٔ٣ٝظٜ٘ي ٖٓ حُ٘ؼَ ٝحُ٘ظْ
ًؼَ٤ح ٣ٝو ٝٞك ٢آٍحء حُظٔٝ ٖ٤ّ٤ٔ٤حُلـخُٝ ٖ٤ّ٣حُز .ٖ٤ّ٣َٜأٓخ حرٖ ػَٔ حُلخُٓ ّ ٢كَٗ ٢ك ٚكظق
ٍد حُزَ٣ش ,كوي أًؼَ ٖٓ ًًَ ح٣٥خص حُوَآٗ٤ش ٝهَِّ ٖٓ حالٓظٜ٘خىحص حُ٘ؼَ٣ش ػٌْ حُطخَٛ
حْلىٍ.٢ٔ٣
أٓخ ٓلٔي ٍك٤ن حُ ٢ّ ٔ٣َ٘ٗٞكوي ؿخء َٗكٓ ٚطخروخ ُٔخ ٍآ ٙحُ٘خظْ ى ٕٝحُظؼَ ٝاُ ٠حٍ٥حء
حُٔوظِلش  ٝحُظلخ َ٤ٛحُٔطِٞرش.
حرٖ أدّ حُِٔ َّٓ ١كٗ ٢ظٔ٣ ٚزيأ أك٤خٗخ رخُلٌْ ٝأك٤خٗخ رخألىٝحص حُوخٛش رخُزخد ػ ّْ ٣ؼ َّف
حُٜٔطِق رٔخ ٣وظ ٚ٤٠حُٔ٤خم حُ٘ؼٍَٝ ،١رٔخ  َٜٔ٣رؼ ٞحُلخالص ُِزخد ٓ ّٔخ ٣ـؼَ ك ٚ٤أك٤خٗخ
ّ
ٓوال هخّٛش ُطالّد حُؼِْ حُُٞٞػ ٖ٤رخُزلغ ٝحالٓظٌ٘خفًٝ .خٕ كٓ ٢ـَٔ آٍحثٞ٣ ٚحكن
حهظ٠خرخ
آٍحء حرٖ آؿَ ّٝهخٛش ك ٢حُليٝى.
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الفصل الثالث :اآلراء
النحوية في النظم
وشروحه
المجرورات.
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حُٔـٍَٝحصٓ :ـٔٞػش أُلخظ ٣ؼظَٜ٣خ حُـَ ُؼخَٓ ٖٓ حُؼٞحَٓ حُِلظ٤ش أ ٝحُٔؼ٘٣ٞش٢ٛٝ ,
طل َ٤ٜكخُٔ َٛخ طويّ ٖٓ حَُٔكٞػخص ٝحُٜٔ٘ٞرخص حُظٓ ٢زوض ىٍحٓظٜخ ,كخألٜ٘ٓ ٠ُٝخ ٓخ طّٖٔ ٠
حُؼٔي(حُلخػَ حُٔزظيأ )...ػ ّْ حُٜٔ٘ٞرخص ألٜٗخ هي طٜ٘ذ رخُلؼَ  ٞٛٝحأل َٛك ٢ػخَٓ حُٜ٘ذ ك٢
حألٓٔخء ،حُٔـٍَٝحص  ٢ٛحُظ ٢طظَحٝف رٜٓ ٖ٤طِل ٢حُـَ ٝحُول ٞػِ ٠حهظالف ك ٢حالٓظؼٔخٍ
ر ٖ٤حُزٝ ٖ٤٣َٜحٌُٞكٝ 1ٖ٤٤حُٔـٍَٝحص  ٢ٛطِي حألٓٔخء حُٞحهؼش ٓ٠خكخ اُ ٚ٤أ ٝحُظخُ٤ش ُلَف ٖٓ
كَٝف حُـَ ٜٓٔخ ًخٕ ٗٞػٗ ٚزٜ٤خ رخُِحثي أُ ٝحثيح ،أ ٝحُٞحهؼش طخرؼخ ُٔـَ ٍٝهزِٜخٝ .هيٗ ٚػِ٠
ًُي ه ٍٞحرٖ آؿَ"ّٝحُٔولٟٞخص ػالػش أهٔخّٓ :ول ٝٞرخُلَفٓ ،ول ٝٞرخْلٟخكشٝ ،طخرغ
ُٔول . ٝٞكؤٓخ حُٔول ٝٞرخُلَف كٓ ٜٞخ ٣ول ٞد ٖٓ :اُ ٠ػٖ كٍ ٢د حُزخء حٌُخف حُالّ
رلَٝف حُؤْ :٢ٛٝ :حُٞح ٝحُزخء حُظخء ٝحٍ ٝد ٌٓ ٌٓ٘ أٓخ ٓخ ٣ول ٞرخْلٟخكش ك٘ل ٞهُٞي :ؿالّ
ُ٣يٝ ,حٌُ٣ ١ويٍ د ٖٓ ٗل ٞػٞد هِٝ ,رخد ٓخؽ ٝهخطْ كي٣يٝ ,هللا أػِْ".2
ٝحُٔالكع كً ٢الّ حرٖ آؿَ ّٝكٌٛ ٢ح حُٔوخٍ حٓظؼٔخٍ ٜٓطِق حُولٝ ، ٞحُظًَ ِ٤ػِ٠
حُـَ رخُلَفٝ ,حُـَ رخْلٟخكشٝ ,اؿلخٍ حُـَ رخُظزؼ٤شٌٛٝ ,ح ٓخ ىػخ َٗحف ٓظ٘ ٚاُ ٠حٗظلخء ٌٛح
حُٔ٘ل.٠
3
،ٞ
حُول ٞك ٢حُِـشٟ :ي حَُكغ ٗ ٞٛٝ .لْ ٓخ ًٛذ اُٛ ٚ٤خكذ ٓظٖ حُِـش ك٤غ هخٍَ ":هلَ َ

ُهلُٟٞخًَ ٝ ،ه ْلٝ ،ٞحُول ٖٓ ٞحُٔ ،َ٤حُِٟٝ ٖ٤ي ٙحَُكغ".4
ٝحُولٝ ٞحُـَ ٗ٢ء ٝحكي ك ٢حُظخَٛس حْلػَحر٤شٝ ،حُول ٖٓ ٞحُٔ ،َ٤حُِٟٝ ٖ٤يٙ
حَُكغ .5كخُول ٞحٛطالف ًٞكًٔ ٢خ ؿخء ك ٢ك ّيٝ":ٙحُول ٞرٔؼ٘ ٠حُـَ طٔٔ٤ش أِ١وٜخ حٌُٞكٕٞ٤
ّ
ٗٔظ٘ق
ٓؼُِِّٜ ٖ٤خ رخٗولخ ٝك ٢حُل٘ي حألٓلَ ػ٘ي حُ٘طن ر ِٚ٤ٓٝ ,ٚاُ ٠اكي ٟحُـٜظٚ٘ٓٝ .6"ٖ٤
طلخً ٢حُٜٔطِل ٖ٤ك ٢حألػٔخٍ رل٤غ ًالٔٛخ ٣يٍ ػِ ٠ح٥هَٓٝ ،خ ٣ئًي ٌٛح حالٓ٘خى ٓخ ؿخء ك٢
حْل٠٣خف ك ٢ػَِ حُ٘ل":ٞأٓخ حُـَ حٛطالف رٝ ١َٜحُـَ كخُش ٖٓ كخالص حْلػَحد حُظ ٢طوٚ

٘٣ 1ظَٓ ،ؼـْ حُٜٔطِلخص حُ٘ل٣ٞش ٝحَُٜك٤شٓ ،لٔي ٓٔٗ َ٤ـ٤ذ حُِزي.43ٙ ،١
ٓ 2لخط٤ق حُؼَر٤ش ػِٓ ٠ظٖ ح٥ؿَ٤ٓٝش ،ك َٜ٤رٖ ػزي حُؼِٓ ِ٣زخٍى.98ٙ ،
ُٔ 3خٕ حُؼَد ،حرٖ حُٔ٘ظ ،ٍٞحٌُٔظزش حُظٞك٤و٤ش ،ؽ.74ٙ 4
ٓ 4ؼـْ حُٜٔطِلخص حُ٘ل٣ٞش ٝحَُٜك٤شٓ ،لٔي ٓٔٗ َ٤ـ٤ذ حُِزي.76ٙ ،١
٘٣ 5ظَ ٓظٖ حُِـشٓ ،لٔي ٍٟخ.74ٙ ،
 6معجم المصطلحات النحوٌة والصرفٌةٓ ،لٔي ٓٔٗ َ٤ـ٤ذ حُِزي ،١ص.76
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حألٓٔخء ٝطِّٔٛ٤خ ػِ ٠ؿَٛ٤خ"ُٝ 1وي ىأد حُز ٖٓٝ ٕٞ٣َٜطؤػَ ر ْٜػِ ٠حٓظؼٔخُٓ ٞٛٝ ،ٚخ ٣ؼ٘٢
طٞحكو ْٜػٌِٛ ٠ح حالٛطالف.
ٌُٜح أِ١ن حٌُٞك ٕٞ٤ػِ ٠كَٝف حُـَ رلَٝف حْلٟخكش ،ألٜٗخ ط٤٠ق ٓؼخٗ ٢حألكؼخٍ أ١
طِٜ٤ٛٞخ اُ ٠حألٓٔخء ،حُول ٞٛ ٞػ ٚ٘٤حُـَ ٌُُي ال ٓ٘خكش ك ٢حٛطالف أكي حُِلظٌُٜٙ ٖ٤
حُظخَٛس حُ٘ل٣ٞش ُٔخ ُٜخ ٖٓ طَحىف ك ٢حُٔؼ٘ٝ ٠حالٓظؼٔخٍ ُي ٟحُزخكؼ١ٝ ٖ٤الد حُؼِْ ػٔٓٞخ،
ٝحُٔظظزغ ٣ـي ٌُٜح حُ٘ٞع ك ٢حألُلخظ ىالالص ٝأٓزخد طخٍ٣و٤ش أ ٝػِٔ٤ش رٜخ ٜ٘٣ق ٝػِ ٠أٓخٜٓخ
٣وؼّي ،كٌؼٓ َ٤خ ٗـي حهظال١خ ك ٢حُظؼَ٣ق ٝؿِزش ك ٢حالٓظؼٔخٍ ٝحُظٞظ٤ق .2ك٤ليع أك٤خٗخ ط٘ٞػخ ك٢
حألٓخُ٤ذ ٝحُظؼز َ٤ػٖ حُٔوخٛي طزؼخ ُطز٤ؼش حُٟٔٞٞعٌُُ .ي ٗـي ٌٛح ك ٢حألُلخظ ًحص ىالالص ُـ٣ٞش
ٓؤهًٞس ٖٓ أ َٛحُٔخىسٝ ،ىالالص ػِٔ٤ش حٛطالك٤ش حُظؼيى حُظ ٢طؼ٘ ٢حطلخم ؿٔخػش ػِ ٠أَٓ ٓخ
ٝحُـٔخػش حُٔظليع ػٜ٘خ ؿٔخػش حُ٘لخس كٌٓ ٢خٕ ُٓٝخٕ ٓخ كوي طظؼ ّيى حالٛطالكخص ُِيالُش ػِ٠
ظخَٛس ٝحٟلشٌٛٝ :ح أَٓ أِٓظ ٚحُٔ٘خٛؾ حُؼِٔ٤ش حُظ٣ ٢ظزؼٜخ حُؼِٔخء ٘٣ٝلخُ ٕٝاُٜ٤خ ػِ ٠حػظزخٍ
حُظٞحؿي أ ٝحُظؤػَ أ ٝحالٗظٔخءٌُٝ ،ؼَ حُٔظلٔٔ ًَ ٖٓ ٖ٤كَهش َُإٜٓٝخ حُٔظ٘زؼ ٖ٤رٔخ أهٌٖٓ ٙٝ
ػِٔخث٘ٓٝ ْٜخ٣وٌُٜٝ .ْٜح أِ١ن حٌُٞك ٕٞ٤ػِ ٠كَٝف حُـَ كَٝف اٟخكش ،الػظوخى ْٛأٜٗخ
ط٤٠ق ٓؼخٗ ٢حألكؼخٍ هزِٜخ اُ ٠حألٓٔخء رؼيٛخًٔ .خ ٓ ّٔ ٠رؼ ْٜ٠حُ" َ٤ٔ٠حالٟٔخٍ"ٗٝ .ـي
حُلَحء ّ٤ٌ٘ٓ ٚ٤ّٔ ٔ٣خًٌُٝ ,ي  ٚ٤ٔٔ٣حٌُٞك" ٕٞ٤حٌُٔ٘٤خص" َٓحى كخٛطالف حُٔ٠خثَ ٍٝرٔخ ٘ٛخى ٖٓ
ٜ٤ٔٔ٣خ رؼ ٞحُٞؿ٣ ٙٞو ٍٞحرٖ ٣ؼ":ٖ٤ال كَم ر ٖ٤حُٔٝ َٔ٠حٌُٔ٘ ٢ػ٘ي حٌُٞك ٖ٤٤كٜٔخ ٖٓ هزَ٤
حألٓٔخء حُٔظَحىكش ،كٔؼ٘خٛخ ٝحكي ٝإ حهظِلخ ٖٓ ؿٜش حُِلع".3
ٌٛٝح ٣يٍ ػِّ ٠
إٔ حالٛطالف هي ٣ظؼ ّيى ر ٖ٤ؿٔخػش ٗلّ٣ٞش ٝأهَٝ ٟر ٖ٤ػخُْ ٝآهَ ٝرٖ٤
ٓيٍٓش ٗل٣ٞش ٝأهَ.ٟ
٣ٝظلوّن حُـَ ك ٢حألٓٔخء رؤكي حألٓ ٍٞح٥ط٤ش :حُلَٝف ،حْلٟخكش ،حُظزؼ٤ش ،حُٔـخٍٝس،
حُظ ،ْٛٞحُؼٜ٘ٓ ٌَُٝ .،ٝٞخ ىُ ٖٓ َ٤حُ٘ٞحٛي حُوَآٗ٤ش أ ٝحُ٘ؼَ٣ش أ ٝحُ٘ؼَ٣ش أ ٝحُٔٞحهق حُظؼز٣َ٤ش
حأل٤ِٛش ٓٔخ ٤ِ٣ن إٔ ٔ٣ظيٍ ر ٖٓ ٚك٤ٜق حٌُالّ ػ٘ي حُؼَد ٛٝل٤ق حُظؼز َ٤ػ٘ي حُ٘خ١و ٖ٤رِـش
حُ٠خى حُٔٔظَٗي ٖ٣رلٜل ٠حُِـخصّ ،
ألٕ ًؼَ٤ح ٖٓ حُوِطخء أىهِٞح ك ٢حُِـش حُؼَر٤ش ٓخ ُٜ٘ٓ ْ٤خ
01معجم المصطلحات النحوٌة والصرفٌة،محمد سمٌر اللبدي ص.76
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ٗظَح ُ٠لخُش ٓؼخٍك ْٜحُِـ٣ٞش ُٝوِش ُحى ْٛك ٢حُؼَر٤شٝ ،هي ح ّىػٞح ٓخ ُٞٔ٤ح أٛال َُٓٝ ،ٚؿؼ٘خ ك٢
ًُي حُو٤خّ حُؼِٔ ٢حُٜل٤ق هخٍ حُيًظ ٍٞػزي حَُكٔخٕ كخؽ ٛخُق":حُِلع حُل٤ٜق ٓ ًَ ٞٛخ ػزض
ٝؿٞىٔٓٝ ٙؼ ٚأًؼَ ٖٓ رخكغ كً ٢الّ ٛئالء حُلٜلخء حٌُ ُْ ٖ٣طظـُ َ٤ـظ ْٜأ ١حُِلع حٌُ٘٣ ١ظٔ٢
اًُ ٠الٓٝ ْٜحُؼٌْ أٓ ١خ  ٚ٤ٔٔ٣رؼ ْٜ٠رخُلخٓي ٖٓ حٌُالّ (حُِلٖ ػ٘ي حُؼِٔخء)ك ٜٞحٌُٔٔ٣ ُْ ١غ
ٖٓ  ٌٙٛحُـٔخػش ُ٣خىس ػِ ٠ػيّ ٝؿٞى ٙك ٢حُوَإٓ ،كِ ْ٤اًح ٖٓ ًالٓٝ ْٜكٌٛ ٢ح حُٔ٤خم ٌ٘٘ٔ٣خ
حُٞهٞف ػِ ٠طؼَ٣لخص ػٞحَٓ حُـَ حُٔ٘خٍ اُٜ٤خ آٗلخ".1

 .1الجر بالحرف:
ٓ ٞٛٝخ ٣ؼ٘ ٢إٔ  ٌٕٞ٣حالْٓ ٓٔزٞهخ رلَف ؿَ ٜٓٔخ ًخٕ ٓؼ٘خٝ ٙكخُظ ،ٚحُٔ ْٜإٔ ٌٕٞ٣
ػخٓال ُلظ٤خ ك ٢ؿَ حالْٓ حٌُٝ ٚ٤ِ٣ ١إٔ ٓ ٌٕٞ٣ظِٔ٤ح رخُلَك٤شٓ .ؼَٟٝ :ؼض حٌُظخد ػِ ٠حُيٍؽ،
حُيٍؽ حْٓ ٓـَ ٍٝرؼِٝ ٠ػالٓش ؿَ ٙحٌَُٔس حُظخَٛس ك ٢آهَ٘ٛٝ ٙخ حُٔوٜٞى ًَ كَٝف حُـَ.
٤ٔٓٝض  ٌٙٛحُلَٝف كَٝف ؿ َّ ألّٜٗخ طؼظزَ كخُش ٖٓ كخالص حْلػَحد حُظ ٢طو ٚحألٓٔخء
ٝطِّٔٛ٤خ ػِ ٠ؿَٛ٤خ ٓٝيُٓ ٍٞؼ٘ ٠حُـَ أ ١ؿ َّ ٓؼخٗ ٢حألكؼخٍ اُ ٠حألٓٔخء أ ١طِٜ٤ٛٞخ اُٜ٤خ،2
ٝحُـخٍ ٓ ٞٛخ ٣ئػَ ك ٢حالْٓ حٌُ٣ ١ؤط ٢رؼيٝ ٙكًُ ٢ي ػٞحَٓ ،كخُـخ ٍّ ٓ ٞٛخ ٣ليع حُـَ ك٢
حألٓٔخءٝ ،هي  ٌٕٞ٣كَكخ أ ٝاٟخكش أ ٝطزؼ٤ش أٓ ٝـخٍحس أ ٝطٔٛٞخٝ .3أرَُٛخ ٝأظَٜٛخ حُـ َّ
رخُلَفٝ ،كَٝف حُـَ كٓ ٢ـِٜٔخُ ,٢ً ,ٖٓ :ؼَ ,اُ ,٠ػٖٝ ,ػِٝ ,٠كٝ ,٢حُالّٝ ,رخء حُؤْ
ٍٝدّ ٝ ٌ٘ٓٝ ٌٓٝحٌُخف ٝكظٝ ٠ح ٝحُؤْ ٓظٝ ٠طخإٝ ٙػيح ٝهال ٝكخٗخ .إً  ٌٙٛحُلَٝف طليع
حُـَ ك ٢حألٓٔخء حُظ ٢طِٜ٤خٓٝ ،خ ِ٣لض حْلٗظزخّ ٙ
إٔ حُٔـَ ٍٝرلَف حُـَ ٓلؼ ٍٞر ٚك ٢حُٔؼ٘،٠
ٓٝؼَ ًُي ٣وخٍَٜٓ :ص ،كؼَ ٝكخػَ ٝرو ٢حُٔؼ٘٣ ٠لظخؽ اُ٣ُ ٠خىس كَػ٤ش ُظ٤ٟٞلَٜٓ ،ٚص كظ٠
حُٜزخف ك ٢ؿَكظ.4"٢
ٜ٤ّٔ ٔ٣ ٖٓ ْٜ٘ٓٝخ كَٝف اٟخكش 1ألٜٗخ ط٤٠ق ٓؼخٗ ٢حألكؼخٍ اُ ٠حألٓٔخءٌٛ ,ح اًح ًخٕ
كَف حُـ َّ أّ٤ِٛخ ,أٓخ اًح ًخٕ ؿ َ٤أ ٢ِٛك ٜٞال ٣وظٓ ٢٠ؼ٘ ٠حُٔلؼ ٍٞر.ٚ
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الج ّر بالتبعيّة:
٣ٝطِن ػِ ٚ٤حُظخرغ حُٔـَٝ ،ٍٝحُظزؼّ٤ش ؿ َّ حالْٓ رؼي حْٓ ً ٚٗٞطخرؼخ ُ ٚك ٢كًَش حُـَ ،أ١
إٔ  ٌٕٞ٣حالْٓ ٔ٣ظلن ؿ َ٤حُـَ ك٤ـ َّ ُٔـخٍٝس حُٔـَ ٖٓ ،ٍٝأٓؼِظٍَٓ":ٚص رَؿَ ،َ٣ٞ١
ٝطؼَد " "َ٣ٞ١ك٘٤جٌ ٛلش ٓـٍَٝس ٝػالٓش ؿَٛخ حٌَُٔس حُظخَٛس ػِ ٠آهَ ٙك ٜٞطخرغ ُٔخ هزِٚ
ك ٢حُٔل َّ حْلػَحر ًٌُّٝ ٢ي حُلًَش حْلػَحر٤ش ٝحُٔؼخٍ حُٔؼٜٞى ُي ٟرؼ ٞحَُ٘حف"ٌٛ .1حؿلَ
د ،كبًح ٗظَٗخ اُ ٠حُو٤خّ ٢ٗ ٞٛٝء  ٌٖٔ٣حالٓظؼخٗش ر ٚك ٢حٓظ٘زخ ١حألكٌخّ .هخٍ حُ٘خظْ:
ٟذ هَ ٍ
كِ َِّ ًُ ٢أَ ْٓ ٍَ رِ ِْ٘ ُ٣ ٚظَلَ ْغ

اَِّٗ َٔخ حَُّ٘لْ ُ ٞهَِ٤خّ ُ٣ظَّزَ ْغ

ك ٢حُٔؼخٍ حٌُّ ًًَ ١
د" ٛلش ُِـلَ  ٞٛٝهزَ ُِٔزظيا كـَّص ُٔـخٍٝطٜخ حُٔـٍَٝ
كبٕ " َه َِ ٍ
هزِٜخ ٟذٝ .هي حٓظٜ٘ي ُ ٖٓ ٚحُ٘ؼَ حُؼَر ّ ٢حُوي ْ٣رو ٍٞحَٓة حُو:ْ٤
ّ ِكِ ٢ر َـخ ِى ُٓ َِ َّٓ ٍَ
ًَزِ َُ ٤أَُٗخ ٍ

ًَؤ َ َّٕ ػُزََْ٤حً ِكَ ٢ػ ََح ِْٗ َٝ َٖ٤رَِ ٍش

ٝحُ٘خٛي ك ٢حُز٤ض "ِٓ َّٓ" ٓـَ ٍٝألّٗٛ ٚلش ُوزَ ّ
ًؤٕ ٌُٖٝ ،ؿخءص ً َّ ٖٓ حٌُِٔظٓ ٖ٤ـٍَٝس
ّ
ألٕ "رـخى" ؿخءص ٓـٍَٝس ألّٜٗخ ٓٔزٞهش رلَف ؿَُّ ٝ ،ؿََّص ِٓ َّٓ ُٔـخٍٝطٜخ ُٜخٝ ,كٌٔ ٚحَُكغ
ألّٗٗ ٚؼض ٌُزٝ .َ٤حُو٤خّ ٣وظًٌُ ٢٠ي ٍكغ ِٓ َّٓ ألّٗٛ ٚلش ُوزَ ّ
ًؤٕ كـخءص ًالٔٛخ ٓولٟٞش
ُٔـخٍٝطٜخ ُٔول٣ ٝ ,ٝٞزي٘ٛ ٝخى ٖٓ  ٚ٤ّٔ ٔ٣حُـ َّ رخُظزؼّ٤ش ٘ٛٝخى ٖٓ  ٚ٤ّٔ ٔ٣حُـَ رخُٔـخٍٝس ٝهي
ألٕ ٖٓ حُ٘لخس ٖٓ ّ َٟ٣
ٝهغ حُظيحهَ رٜٔ٘٤خ ك ٢حالٛطالف ًُٝي ُْلُظزخّ ك ٢ػخَٓ حُـَ ّ
إٔ ؿ َّ
حُظزؼّ٤ش اّٗٔخ حُؼخَٓ ك ٢حُظخرغ  ٞٛحُؼخَٓ ك ٢حُٔظزٞعٝ .هي كَٔ رؼ ٞحُؼِٔخء حُؼَد ػِ ٠حُولٞ
رخُـٞحٍ ه ُٚٞطؼخُ":٠يا أَيُّها الَّ ِذين آَمنُوا إِذَا قُمتم إِلَى َّ ِ
ِ
وى ُك ْم َوأَيْ ِديَ ُك ْم إِلَى ال َْم َر ِاف ِق
الص ََلة فَا ْغسلُوا ُو ُج َ
َ َ
َ َ
ُْ ْ
ِ ِ
َّ
ِ
ِ
َح ٌد
َّروا َوإِ ْن ُك ْنتُ ْم َم ْر َ
اء أ َ
ضى أ َْو َعلَى َس َف ٍر أ َْو َج َ
س ُحوا ب ُرءُوس ُك ْم َوأ َْر ُجلَ ُك ْم إلَى الْ َك ْعبَ ْي ِن َوإ ْن ُك ْنتُ ْم ُجنُبًا فَاطه ُ
َو ْام َ
ِم ْن ُكم ِمن الْغَائِ ِط أَو ََلمستم النِّساء فَلَم تَ ِج ُدوا ماء فَ ت ي َّمموا ص ِعي ًدا طَيِّبا فَامسحوا بِوج ِ
وى ُك ْم َوأَيْ ِدي ُك ْم ِم ْنوُ َما يُ ِري ُد
َ ً ََ ُ َ
ً ْ َ ُ ُُ
ْ َ ُْ ُ َ َ ْ
ْ َ
اللَّوُ لِيَ ْج َع َل َعلَْي ُك ْم ِم ْن َح َر ٍج َولَ ِك ْن يُ ِري ُد لِيُطَ ِّه َرُك ْم َولِيُتِ َّم نِ ْع َمتَوُ َعلَْي ُك ْم لَ َعلَّ ُك ْم تَ ْش ُك ُرو َن" .2ك ٢هَحءس ٖٓ هلٞ
"حألٍؿَ" ُٔ٤ض ٓٔٔٞكش ،كٌ٤ق طؼطق ػِ ٠حَُإ ّٝحُٔٔٔٞكش ،كـخءص رخُـَ ُٔـخٍٝطٜخ
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حَُإ ّٝحُٔولٟٞش  ،االّ ّ
إٔ ٌٛح حُ٘ٞع ٖٓ حُـ َّ ٘ٛخى ٖٓ َ٣حٟ ٙؼ٤لخ 1هٜٛٞخ ك ٢ح٣٥ش
حًٌٍُٔٞس ّ
ألٕ ٘ٛخى كَف حُؼطق ٣ل َٜر ٖ٤حالٓٔ َٕٝ٣ٝ ،ٖ٤حألّ ٛق إٔ طٌ ٕٞحألٍؿَ ٓؼطٞكش
ػِ ٠حَُإ ّٝحُٔـٍَٝس هزِٜخٌُُٝ ،ي ٣يهًِ ٚؼ ٖٓ َ٤حُ٘لخس ك ٢رخد حُ٘ؼض ,ػطق حُز٤خّٕ .2
ألٕ
حُول ٞرخُـٞحٍ ّ
ٗخً ٍؿْ ٍٝٝى ٙك ٢حُوَحءحص حُٔزؼشٝ .3هي ػَِّ رؼٝ ْٜ٠ؿٞى ٙكً ٢ؼ٤ٛ ٖٓ َ٤ؾ
حُؼَر٤ش ٝك ٢اػَحد رؼ ٞح٣٥خص حُوَآٗ٤ش.
ٌٛٓٝذ ٓ٤ز ٚ٣ٞك ٌٙٛ ٢حُٔٔؤُش ٝحُظخّ ٚ٘ٓ َٛ
إٔ ػخَٓ ؿ َّ حُظخرغ  ٞٛػخَٓ ؿَ ٓظزٞػ.4 ٚ
إٔ حُـّٔ َٟ٣ ٍٜٞ
االّ ّ
إٔ ػخِٓ ٚػخَٓ ٓظزٞػ ٚرٞحٓطش حُلَف ٝه َ٤حُلَفٝ .5ػٌِٛ ٠ح ٘ٛخى ٖٓ
حػظزَ حُزخء كَف ؿَ ُحثي٘ٛٝ .خى ٖٓ حػظزَ حُزخء طزؼُِ ٚ٤٠٤ظ٤ًٞي ٔ٤ُٝض ُحثيس ٝػِ ٚ٤كخُٔؼ٘:٠
حٓٔلٞح ٍإ ٌْٓٝأ ٝرؼٜ٠خ رخُٔخء كظٌ ٕٞرخء حُظزؼ ٞ٤هي كِض ٓلَ ٓلؼ"ٍٞحؿِٔٞح"ٝ .6هي ٗـي
حُظزخٓخ ر ٖ٤حُـَ رخُلَف ٝحُـَ رخْلٟخكشٝ ،حأل ٠ُٝحُظٔ ِ٤٤ر ٖ٤حُظٔٔ٤ظّ ٖ٤
ألٕ حُؼخَٓ ؿ٘ٓ َ٤ظَى
ٝإ حٗظًَخ ك ٢أػَ حُـَ.

 1شرح اآلجرومٌة فً علم العربٌة ،ج ،0ص.695
 2وهو مذهب الجمهور فً النعت والبٌان والتوكٌد.
 3شرح اآلجرومٌة فً علم العربٌة ،ج ،0ص.696
 4وهو نفس ما ٌراه المبرّد وابن عصفور وابن مالك.
 5شرح اآلجرومٌة فً علم العربٌة ،ص.695
 6إعراب القرآن الكرٌم ،بهجت عبد الواحد الشٌخلً ط ،1دار الفكر للطباعة والنشر والتوزٌع ،لبنان ،مج،3
ص. 00
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 .2الج ّر باإلظافة:
حْلٟخكش ك ٢حُِـش :حالٓ٘خى .ؿخء كُٔ ٢خٕ حُؼَد أٟخف أٓ٘ي ٓٝخٍٝ ,حٓظي ٍّ رو ٍٞحُ٘خػَ
حَٓإ حُو:ْ٤
ذ
اََُِ َِّ ًُ ٠كــخثِ ٍَ ٢ؿ ِيٍ ٣ي ُٓ َ٘طَّ ٍ

ٍَُٗٞـخ
ْ ٟلَ٘خ ظَُ ٜ
كََِ َّٔخ َى َه َِْ٘خ ُٙأَ َ

ٓٝؼ٘ ٠أٟل٘خ ظٍٜٗٞخ :أٓ٘يٗخ ظٍٜٗٞخٗ ٞٛٝ ،لْ حُٔؼ٘ ٠حُٞحٍى كٓ ٢ؼـْ حُٜٔطِلخص
حُ٘ل٣ٞش ٝحَُٜك٤شٝ ،رٌٜح حُٔؼٍ٘ٝ ٠ىص ك ٢أُل٤ش حرٖ ٓخُي ًؼالٓش ٖٓ ػالٓخص حالْٓ .هخٍ حرٖ
ٓخُي:
رخ ُْ َـ َّ َٝحُظَّ ْ٘ َِٝ ٖ٣ٞحُِّ٘يَح َ"ٝحٍْ "

َْٜ
ْلٓ ِْْ طَ َْٔ ِ٤ِ٤ك َ
ََْ٘ٔ ُٓ ٝي ُِ ِ

٣ٝوٜي د"ٓٔ٘ي ُْلْٓ" حْلٟخكش ،طظ ّْ حْلٟخكش ربٓ٘خى حْٓ ٥هَ ؿ َ٤حُلؼَ ٝال حُلَف
ٌ٘٘ٔ٣ٝخ إٔ ٗٔؼَ ُٜخ رخُو ٍٞأهِزض ٛللش حٌُظخدٛ ,للش ٓ٠خف ٝحٌُظخد ٓ٠خف آُ ٚ٤ـٍَٝ
ٝػالٓش ؿ َّ حٌَُٔس حُظخَٛس ك ٢آهَ.ٙ
ٝحْلٟخكش ك ٢حالٛطالفٔٗ:زش ر ٖ٤حٓٔ ٖ٤ػِ ٠طوي َٙ٣كَف حُـًَٔ ،خ أٗخٍ اُٗ ٚ٤خٍف
ح٥ؿَ٤ٓٝش ٔٗ ٞٛٝزش ًِٔش اُ ٠أهَ ٟرٞحٓطش كَف ؿَ ُلظخ أ ٝطويَ٣ح َٓحىح٣ ,و ٍٞحرٖ
حُلخؿذٝ":أ ّٓخ حُٔ٠خف اُ ٚ٤ك ًَ ٜٞحْٓ ٗٔذ اُ٢ٗ ٚ٤ء رٞحٓطش كَف ؿَ ُلظخ أ ٝطويَ٣ح
َٓحىحً"ٝ .1ر٘خء ػًُِ ٠ي  ٠ّٔ ٔ٣حالْٓ حأل٠ٓ ٍٝخكخ ٝحُؼخٗ٠ٓ ٢خكخ اُ ،ٚ٤ػِ ٠حهظالف ر ٖ٤حُ٘لخس
ك ٢ػخَٓ ؿَ حُٔ٠خف اُ ،ٚ٤أ ٞٛكَف حُـَ أ ٝحُٔ٠خفٝ .حْلٟخكش أٗٞحع :الٓ٤ش ،ر٤خّٗ٤ش ،ظَك٤ش،
ط٘ز٤ٜ٤ش.
حالٌٗخٍ ٣ليع ُِٔزظية ك ٢طوي َ٣كَف حُـَ رٌٜح حُٔؼ٘ ٠ك ٢حْلٟخكش  ٞٛٝحالْٓ حُٔـٍَٝ
رلَف ؿ َّ ُحثي أٓ ٝلٌٝفٝ ،هخّٛش ٗٝلٖ ٗـي حُزؼٜ٤ّٔ ٔ٣ ٞخ كَٝف اٟخكش رلٌْ أٜٗخ ط٤٠ق
ٓؼخٗ ٢حألكؼخٍ هزِٜخ اُ ٠حالٓٔخء رؼيٛخًٔ .خ هي طٔ ّٔ ٠كَٝف ٛلخص ألّٜٗخ طوغ ٛلخص ُٔخ هزِٜخ ػ٘ي
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حُلَّحء ٞٛٝ 1حٛطالف حٌُٞك ٖ٤ّ٤أ٠٣خًٔ .2خ ٗـي ٓ٤ز ٠ّٔ ٔ٣ ٚ٣ٞحُٔ٠خف ٝحُٔ٠خف اُ ٚ٤حُـخٍ
ٝحُٔـَ٣ٝ ٍٝطِوٜخ رٔؼ٘ ٠حُ٘ٔزش ك٤وٌٛ":ٍٞح رخد حْلٟخكش  ٞٛٝرخد حُّ٘ٔزش".3
ُْٝلٟخكش أكٌخّ ٣ـذ َٓحػخطٜخ ػ٘ي ٝهٞػٜخ ًلٌف ط٘ ٖ٣ٞحُٔ٠خف ػ٘ي حْلٟخكش ٝػيّ
ؿٞحُ حهظَحٗ ٚد"حٍ" االّ اًح ًخٗض حالٟخكش ُلظّ٤ش ٓٝخثَ ٓخ ٣ظؼِّن رخْلٟخكش ك ٢ؿٞحٗزٜخٝ ،حْلٟخكش
هي طٌُ ٕٞلظّ٤ش أٓ ٝؼّ٘٣ٞش.
د" .حٌُظخد" ٓ٠خف اُٚ٤
حْلٟخكش حُِلظ٤ش ٢ٛ :اٟخكش حُٜلش آُ ٠ؼُٜٔٞخٓ .ؼًَ :خطذُ حٌُظخ ِ
ٓـَ.ٍٝ
حْلٟخكش حُٔؼ٘ ّ٣ٞش ٢ٛٝ :إٔ "ٌٕٞ٣حُٔ٠خف ؿٛ َ٤لش ٓ٠خكش ٓؼُٜٔٞخ"٣ٝ 4يهَ كًُ ٢ي حالٓٔخء
حُـخٓيسٓ ،ؼَ :ػخُْ حُٔي٘٣شٜ٘ٓٝ ،خ اٟخكش حْٓ حُظلٌٛ"،َ٤٠ح أك َ٠حُّ٘خّ" ٚ٘ٓٝ ،اٟخكش حُٜٔيٍ
ْك وال ِ
ْح ْك َم َة َو َعلَّ َموُ ِم َّما يَ َ
ود َجالُ َ
وى ْم بِِإ ْذ ِن اللَّ ِو َوقَتَ َل َد ُاو ُ
آُ ٠ؼًٔ ُٚٞو ُٚٞطؼخُ":٠فَ َه َزُم ُ
وت َوَآتَاهُ اللَّوُ ال ُْمل َ َ
شاءُ
ض لََف ِ
ِ
ولَ ْوََل َدفْ ُع اللَّ ِو النَّاس بَ ْع َ ِ
ين".5
ض َولَ ِك َّن اللَّوَ ذُو فَ ْ
س َدت ْاأل َْر ُ
َ
ض ٍل َعلَى ال َْعالَم َ
َ
ض ُه ْم ببَ ْع ٍ َ

 1المصطلح ال ّنحويّ ،عوض محمّد الفوزي ،ص.177
 2المصطلح ال ّنحويّ ،عوض محمّد الفوزيّ  ،ص.177
 3المصطلح ال ّنحويّ ،عوض محمّد الفوزيّ  ،ص.115
 4شرح اآلجرومٌّة فً علم العربٌّة ،علً بن عبد هللا بن علًّ نور ال ّدٌن السّنهوريّ  ،ص.722
 5سورة البقرة ،اآلٌة .051
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 .3الج ّر بالتوهن(الوهن):
حُظٞٗ ْٛٞع ٖٓ أٗٞحع حُؼطق ٣ز٤ق ُِٔظٌِّْ حُوَٝؽ رخٌُالّ ك ٢اػَحر ٚػِ ٠ؿٝ َ٤ؿ ٜٚحٌُ١
٣وظ ٚ٤٠حٌُالّ طٔٛٞخ ُٞؿٞى ػخَٓ طًُٝ ،ْٛٞي ٗل ٞؿ َّ ًِٔش "هخػي" ٖٓ هُ٘ٞخُٔ:ض هخثٔخ ٝال
هخػ ٍيًُٝ ،ي رظ ْٛٞىه ٍٞحُزٌخء ػِ ٠هزَ ٌُٛ ١َٗٝ .ْ٤ح حُؼطق ٛلش ىه ٍٞحُؼخَٓ حُٔظ.ْٛٞ
ؿخء كٓ ٢ؼـْ حُٜٔطِلخص حُ٘ل٣ٞش ٝحَُٜكّ٤ش":حُظٞٗ ْٛٞع ٖٓ أٗٞحع حُؼطق ٣ز٤ق ُِٔظٌِّْ حُوَٝؽ
رخٌُالّ ك ٢اػَحر ٚػِ ٠هٝ َ٤ؿ ٜٚحٌُ٣ ١و ٚ٤٠حٌُالّ طٔٛٞخ ُٞؿٞى ػخَٓ طٝ .1"ْٛٞأٗخٍ اُ ٠هٍٞ
حُ٘خػَ ُ َ٤ٛحرٖ أر:٠ِٔٓ ٠
َٝرَيَح ُِ ٢أَُِّٗ َُٔ ٢
٠٠
ْض ُٓ ْي ًٍِخ ً َٓخ َٓ َ

َٝالَ َٓخرِن َْٗ٤جخ ً اِ ًَح ًَخَٕ آطِ٤خ ً

ٓل َّ حُ٘خٛي ك ٢حُز٤ض ه ٍٞحُ٘خػَ ًِٔش"ٓخرن" ًُٝي رظ ْٛٞىه ٍٞحُزخء ػِ ٠هزَ ُْ٤
ٌٛ ١َٗٝح حُؼطق ٛلش ىه ٍٞحُؼخَٓ حُٔظٝ ،ْٛٞأٓخ ًؼَس ىه ُٚٞكَ٘ ١ك ٢كٔ٘ ٚال كٛ ٢لظ،ٚ
ٌُُٝي كٖٔ هُ٘ٞخُٔ :ض هخثٔخ ٝال هخػ ٍي .رخُـ َّ ًُٝي ٌُؼَس ىه ٍٞحُزخء ك ٢هزَ ًخٕ ،كلٖٔ ك٢
حُـٞحُحص حُ٘ؼَ٣ش (حٍَُٝ٠حص حُ٘ؼَ٣ش)ٓ ٢ٛٝ ،خ ٣وغ ك ٢حُ٘ؼَ ٓٔخ ال ٣وغ ك ٢حُ٘ؼَ ٓٞحء ًخٕ
ُِ٘خػَ ػ٘٘ٓ ٚيٝك ٚأّ ال َٟ٣ ٖٓ ْٜ٘ٓٝ ،رؤٜٗخ ٓخ ُُِ٘ ْ٤خػَ ػ٘٘ٓ ٚيٝكٌُُٝ ٚي ه٣":َ٤ـُٞ
ُِ٘خػَ ٓخ ال ٣ـُِ٘ ُٞخػَ"  ٢ٛٝك ٢ػٜٔٓٞخ ٓٔخػ٤ش.
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 .4الجر بالعوض(التعويط):
حُظؼُ :ٞ٣ٞـش ٞٛ :ؿؼَ كَف هِلخ ُلَف أ ٝأًؼَ أ ٝكًَش ،أّ ١
إٔ كَكخ ػ ٝٞػ٘ٚ
رلَف آهَٙ.
حُؼٓ ٖٓ :ٝٞؼخٗ ٢كَٝف حُـَ(حُزخء)  ٞٛإٔ ٓ ٌٕٞ٣خ رؼي حُزخء ٓؤهًٞح ٓوخرَ ٓخ هزِٜخ أٝ
حُؼٌْ ٓٝغ حُزخء ٓ ٌٕٞ٣ـٍَٝحٓزيال ٓٝخ هزِٜخ ٓئهًٞحٓٝ .خ طؼِن رخُظؼ ٞ٣ٞكٌٛ ٢ح حُـِء ،كٜخء
ّ
ُظلؼُِٖ .لع حُـالُش
حُظ٘زِٔٛٝ ٚ٤س حالٓظلٜخّ ػٟٞخ ػٖ كَف حُـَ ك ٢حُؤْٗ .لٛ :ٞخهللا اًح ٝهللا
ؿخء ٓـٍَٝح رخُٜخء ٝرِٜٔس حالٓظلٜخّ ريال ٖٓ كَف حُـَ.
ٝحُـخٍ  ٞٛػخَٓ حُـَ ك ٢حألٓٔخء حُظ ٢ؿَصٞٓ .حء ًخٕ حُلَف أ ٝحُٔ٠خف أ ٝحُظزؼ٤ش أٝ
حُظ ْٛٞأ ٝحُؼ ُٚ ًَ ٝٞأػَ ك ٢حُـَ ،اال ّ
إٔ حُـخٍ أ ٞٛ ِٚٛحُلَف أ ٝحْلٟخكش رخُظزؼ٤شٓ ٢ٛٝ .خ
ٍ ًِّ ػِٜ٤خ حُ٘لخس ٝػِٔخء حُؼَر٤ش ٝكظ ٠حُـَ رخُظزؼ٤ش ك ٚ٤هالف ،أ ّٓخ حُـ َّ رخُظٝ ْٛٞحُؼٝٞ
ٝحُٔـخٍٝس ه َّ ٖٓ  ٚ٤ُٞ٣حألّ٤ّٔ ٛش ٣ٝؼظوي رٞؿٞىُ ٙوِّش ٍٝٝىُٝ ٙؼيّ حٛظٔخّ حُزخكؼ ٖ٤رٌٜح حُ٘ٞع ٖٓ
حُـ َّ ػ٘ي حُٔظؼ ّٔو ٖ٤ك ٢ك ْٜأؿٞحٍ حُوٞحػي حُ٘ل٣ٞش ٝأ َٛحالهظٜخ ْٜ٘ٓ ٙاكٔخٕ ػزخّ ك٢
حُّ٘ل ٞحُٞحك ٢ك ٢حُـِء حُؼخُغ ك" ٙ ٢ؿٞحد حَُأ ١أٛخُٝ ٚػيّ حالػظيحى رٝ ٚهخٛش حُـَ
رخُٔـخٍٝس كوي ٝؿذ حُظ٘ ّيى ٝاؿلخُٝ ٚحألهٌ رٓ ٚطِوخٝ .حُـ َّ رخْلٟخكش ٍؿْ أّٗٞ٣ ٚؿذ ؿ َّ
حُٔ٠خف اُ ٚ٤طويَ٣ح أٓ ٝلالًّ ك٤ؤطٓ ٢ـٍَٝح ك ٢حُِلع اًح ًخٕ ٓؼَرخ ٓ ٌٕٞ٣ٝـٍَٝح رخُٔل َّ اًح
ّ
ّ":ٚإ حُول ٞرخُـٞحٍ ـ أ١
ًخٕ ٓزّ٘٤خ ً أ ٝؿِٔش"ٗ ّٖٔ ٓٝ ،1ل ٠حُـ َّ رخُٔـخٍٝس حرٖ ٓخُي كوخٍ ٓخ ٜٗ
حُٔـخٍٝس ـ ك ٢ؿخ٣ش حٌُّ٘ٔ ٓ .2"ًٝخ ٣ي ٍّ ػِ ٠أّٗ ٚؿٓ َ٤وظ٘غ رخُـ َّ رخُٔـخٍٝس ٣ٝئ ّ ُٚٝاُ٢ٗ ٠ء
آهَّٔ ٓٝ ،خ ؿخء كٓ ٢ـٔغ حُز٤خٕ ُؼِ ّٞحُوَإٓ ؽّ 335ٙ 3
":إٔ حُٔلوّو ٖٓ ٖ٤حُّ٘لٗ ٖ٤ّ٣ٞو ٍٞإٔ
 ٌٕٞ٣حالػَحد رخُٔـخٍٝس ؿخثِح كً ٢الٓٝ ،ْٜػٌِٛ ٠ح ال ّ ٜ٣ق حُو٤خّ ػِٝ ٚ٤ال ٔ٣ظؼَٔ االّ ك٢
حُٔٔٔٞع".3

 1النحو الوافً ،إحسان عباس ،ج ،3ص.11
 2النحو الوافً ،إحسان عباس ،ج ،3ص.11
 3النحو الوافً ،إحسان عباس ،ج ،3ص.11
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٣ٝئ ًّي ٛخكذ حُ٘ل ٞحُٞحك ٢كٗ ٢لْ حُٔوخّ هخثالٝ":حطّلن ًؼ ٖٓ َ٤أث ّٔش حُّ٘لخس ػِّ ٠
إٔ حُـ َّ
رخُٔـخٍٝس ٟؼ٤ق أٟ ٝؼ٤ق ؿ ّيح".1
ٖٓ ً َّ ٓخ ًًَ هي حطّلن حُّ٘لخس ػِٝ ٠ؿٞد ؿ َّ حالْٓ رؼي كَف حُـَّ ،حالٟخكش ،حُظّزؼّ٤ش،
ك٤ؼَد حالْٓ حُٔـَ ٍٝرخُلَف حٓٔخ ٓـٍَٝح أ٠ٓ ٝخكخ اُ ٚ٤ك ٢كخُش حالٟخكش أ ٝطخرؼخ(ٗؼظخ ط٤ًٞيح
ػطلخ).
ٝػخَٓ حُـ َّ ك ٢حالْٓ حُٔـَ ٍٝرخُلَف  ٞٛكَف حُـ َّ رـٔ٤غ أهٔخٓٓٝ ٚؼخٗٝ .ٚ٤حَُأ١
حُٔ٘ ٍٜٞك ٢ػخَٓ حُـ َّ ك  ٢حُٔ٠خف اُ ٞٛ ٚ٤حُٔ٠خفٝ ،هي ٣ؤص حالْٓ حُٔـَ ٍٝك ٌٙٛ ٢حُلخالص
حٓٔخ ٓلَىح أُ ١لظخ ٝحكيح ًٔخ هي ٣ؤطٜٓ ٢يٍح ٓئ ّٝال ػزخٍس ػٖ ؿِٔش آّٔ٤ش أ ٝكؼِّ٤شّ .
إ حٌُ١
ّ٘ٔ ٜ٣خ ك ٌٙٛ ٢حُ ّيٍحٓش ٓ ٞٛخ ٝؿي ك ٢حُٔ٘ظٓٞش ٓٝخ هخّ ر ٚحَُّ٘حف كَٝٗ ٢ك.ْٜ

الج ّر بالحرف في النظن وشروحه:
 .1الج ّر بالحرف في النّظن:
 ٖٓ ٌٕٞ٣طل َ٤ٜحُلخ َٛإٔ ٣وظْ حُّ٘خظْ حرٖ أدّ ٗظٔ ٚرخُٔـٍَٝحص حُظ ٢طؼ ّي ػخُغ أٗٞحع
حالٓٔخء ٖٓ ك٤غ حُلخُش حْلػَحرّ٤شّٔ ٓٝ ،خ هخٍ ك ٢حُـ َّ رخُلَف ,أ ٠ُٝكخالص حُـَّ:
ًَ ِٔ ْؼ َِ أَ ًْ َِ ّْ رِؤ َرِ ٢هُ َلـخكَـ ٍش

ٟخكَ ِش
خْل َ
ْحُ َو ْل ُٞرِ ْخُ َلَْ ِ
ف ِٝرِ ْ ِ

2

أ ّٓ ٍٝخ ٟزط ٚحُّ٘خظْ حرٖ أدّ ٜٓطِق حُـ َّ رخُلَف ٝكًُ ٢ي اٗخٍس اُ ٠أ٤ّٔ ٛظٛٝ ٚيحٍطٚ
ك ٢ػِٔ٤ش حُـَّ ،كخٓظ َّ ٜر ٚألّٗ ٚحأل .َٛكلَٝف حُـ َّ طؼَٔ حُـ َّ ك ٢حألٓٔخءٝ ،حٓظٜ٘ي ُٚ
رخُٔؼخٍ":أًَّ رؤر ٢هلخكش" .حُٔالكع حُزخء كَف ؿَّٝ ،أر :٢حْٓ ٓـَٝ ٍٝػالٓش ؿَّ ٙحُ٤خء ٗ٤خرش
ػٖ حٌَُٔس ألّٗ ٖٓ ٚحألٓٔخء حُٔظّش ًٌَ٣ ُْٝ ،حرٖ أدّ كَٝف حُـ َّ حألهَ ٟؿ َ٤حُزخء ػِ ٠حَُّؿْ
ٖٓ ّ
إٔ ٘ٛخى ٖٓ  َٟ٣أّٗ ٚكَف ؿ َّ ُحثي 3رؼي حْٓ حُظلٝ َ٤٠طوي َ٣حٌُالّ ًَ َُ َّ أَرُ ٞهُ َلخكَ ٍش ٓٝغ ًُي
ك ٜٞػخَٓ حُـ َّ  ٞٛٝطٔؼُٔ َ٤خ ؿخء ٖٓ كَٝف حُـ َّ ٝحُظ ٢رِؾ ػيىٛخ حُؼَ٘ ًٌَ٣ ُْٝ .4ٖ٣كَٝف

 1النحو الوافً ،عباس حسن ،ص.11
 2منظومة ابن أبّ  ،ص.101
 3مق ّدم العًّ المصروم ،ص.027
 4جامع الدروس العربٌّة ،مصطفى الغالٌٌنً ،ص .517م
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حُـ َّ حألهَ ٟألّٗ ٚطؼَُّٜ ٝخ ك ٢حُلي٣غ ػٖ حُلَٝف هخّٛش ٣َ٣ ٞٛٝي ٟـ ٢حُٔؼخٍف ّٜٔ ٟٝخ
اُ ٠رؼٜ٠خ ٗظَح ُٔخ ٣وظ ٚ٤٠حُ٘ظْ ٖٓ ٝ ُٕٝا٣وخع.
رب البريّة:
 .2الج ّر بالحرف في فتح ّ
ًًَ حرٖ ػَٔ حُلخُٓٓ ٢زذ طوي ْ٣حَُٔكٞػخص ٝحُظ ٢ػَِّ أٜٗخ ػٔي ػْ رؼيٛخ طؤط٢
حُٜٔ٘ٞرخص ّ
ألٕ ٜٓ٘خ ٓخ ٜٞ٘ٓ ٌٕٞ٣رخٝ ،حُلؼَ  ٞٛحأل َٛك ٢حُؼَٔ ،روالف حُٔـَٞٛٝ ٍٝ
حأله َ٤ألّٗ ٚال  ٌٕٞ٣أػَح ُِلؼَٝ ,ػِ ٚ٤هي ً َّ٣رخُٔـٍَٝحص ٓخ طٌ ٕٞػِ ٚ٤حألٓٔخءٌٙٛ ٢ّٔ ٔ٣ٝ .
حُلَٝف كَٝف حُولٌُُٝ ٞي ٣و ٍٞحُٔولٟٞخص٣ ،ؼٞى اُ ٠حالٗظوخم حُِّـّ ٞ
ُِٔ ١ولٚ٘ٓٝ ٝٞ
حُـٔغ "ٓولٟٞخص" ٝحُٔولًٔ ٝٞخ ٣وٓ":ٍٞخ حٗظَٔ ػِ ٠ػالٓش حُول ٞٛٝ ٞحٌَُٔس أٓ ٝخ ٗخد
ػٜ٘خ"ٝ1طٔؼ ِٚ٤روٍَٓ":ُٚٞص رِ٣ي"٣ٝ .ؼ ّٖ٤ػِ٣ُ ٠ي حْٓ ٓـَٝ ٍٝػالٓش ؿَّ ٙحٌَُٔس ،أ ّٓخ ٓخ
ٞ٘٣د ػ٘ ٚكٔؼَّ ُ ٚدٍَٓ :ص رخُِ٣يٝ .ٖ٣حُِ٣ئً :ٖ٣خ ٣و ٍٞحْٓ ٓولٝ ٝٞحُؼخَٓ ك ٚ٤كَف
حُـَّ"حُزخء".
ٝكَٝف حُـ َّ حُظ ٢طؼَٔ حُـ َّ ػ٘ي" ٙػالػش أٗٞحع":
كَف حُـَ حأل ٞٛٝ":٢ِٛحٌُ٣ ١ي ٍّ ػِٓ ٠ؼٟ٘ٝ ٠غ ُ ٚكُ ٢ـش حُؼَد ًٖٔ ٝػٖ اًح حٓظؼِٔض
كٞٓ ٢حٟؼٜخ ٝطلظخؽ آُ ٠ظؼِّن".2
الر ّي ٖٓ كَف حُـ َّ ًٔخ ؿخء ك ٢هٓ ٖٓ ُٚٞؼ٘ٝ ٠ىالُش ُـّ٣ٞشٟٝٝ ،غ ػَر ّ ٢أّ َ٤ٛ
ألٕ
ػَر٤ش حُِـش ط٘طِن ٓ ّٔخ طّٟٞغ ػِ ٚ٤حُؼَد ٗٝطوض رًٔ ،ٚخ ٣ظٞحؿي كَف حُـ َّ ُظٞحؿي حُٔظؼِّن
ٓ ٞٛٝخ ٣ي ٍّ ػِ ٠أٛخُظ.ٚ
كَف حُـ َّ حُِحثي ٞٛٝ":حٌُ ١ال ٓؼ٘ٝ ُٚ ٠ال ٣لظخؽ آُ ٠ظؼِّن"ًٔ ٞٛٝ .3خ ٣ز ّٖ٤ال ٓؼ٘ ُٚ ٠أ١ال أػَ ُ ٖٓ ٚك٤غ حُيالُش ألّٗ ٌٖٔ٣ ٚحالٓظـ٘خء ػ٘ ٖٓ ٚك٤غ حُٔ٤خم ٣ٝزو ٠حُٔؼ٘ٔٓ ٠ظؤ٤خُْٝ ،
ٔ٣ظؼَٔ كٓ ٢ؼ٘خ ٙحٌُٟٝ ١غ ُ ٚكُ ٢ـش حُؼَد.

 1فتح ربّ البرٌّة ،ابن عمر الحازمًّ  ،ص.021
 2فتح رب البرٌة ،ابن عمر الحازمًّ  ،ص.026
 3فتح رب البرٌة ،ابن عمر الحازمً ،ص.026
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٣ٝؼوذ ػِ ٠حُِ٣خىس حُٔوٜٞىس كُ ٢ـش حُؼَد إً كال ٓخٗغ رؤٕ ٣وخٍ ك ٢حُوَإٓ ٓخ  ٞٛكَف
ُحثي ٌُٖ  ٌٙٛحُِ٣خىس حٛطالف أ َٛحُِـش  ْ٤ُٝحُٔوٜٞى إٔ ٔ٣ل ٖٓ ٠حُوَإٓٝ ،ال إٔ َ٣كغ
رخألكٞح ٙػِ ٠حُٔ٘خرَ ُٔٔ٤ؼ ٚحُؼخ ّٓش اّٗٔخ  ًٌَ٣ػِٔٓ ٠خٓغ حُوخٛش ٝكٔٓ ٢ظ٣ٞخص ػِّٔ٤ش أػِ.٠
كَف حُـ َّ حُ ّ٘ز ٚ٤رخُِحثيٓ ٞٛ":خ ٣ي ٍّ ػِٓ ٠خ ُٓ ٚل َّ ك ٢حألٝ َٛال ٓظؼِّن ُٓٝ "ٚؼَ ُ ٚد ُؼ َّحُظ ٢طؼَد كَف ؿ َّ ٗز ٚ٤رخُِحثي أك٤خٗخٝ ،حُز٤ض حٌُ ١حٓظي ٍّ ر ٚكٌٛ ٢ح حُٔوخّ ه ٍٞحُ٘خػَ:
رِ َ٘ ٍْ ٢ء أَ َّٕ أ ُ َّٓ ٌُ ْْ َٗ َُِْ ٣

َُ َؼ ََّ هللا كَ َّ
َ ْْ ٌُ َِ٠ػَِ َْ٘٤خ

ٝكَف حُـ َّ حُ٘ز ٚ٤رخُِحثي ُؼَّٝ .حالْٓ حُٔـَ" ٍٝهللا" ُ ٞٛٝلع حُـالُش ٝػالٓش ؿَّ ٙحٌَُٔس
حُظخَٛس ك ٢آهَٝ .ٙػخىس ٓخ ٣ؤط ٢حالْٓ حُٔـَ ٍٝرلَف حُـ َّ حُ٘ز ٚ٤رخُِحثي ٓـٍَٝح ُلظخ َٓكٞػخ
أٜٞ٘ٓ ٝرخ ٓلالًّ.1

 1النحو الوافً ،عباس حسن ،ج 0ص.359
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 .3الج ّر بالحرف في ال ّذ ّر الونظوم:
ّ
إ حُطخ َٛحْلىٍ ٢ّ ٔ٣هّْٔ حُلَٝف حُـخٍّس اُ ٠هٔٔ:ٖ٤
كَف حُـ َّ حُٔ٘ظَى ٖٓ ٢ٛٝ :اُ ٠ػٖ ػِ ٠ك ٢حُالّّ رخء حُؤْ.كَف ؿ َّ ٓوظ ّٚرخُظخٍ :َٛدّ ٌٓ ٌٓ٘ ٝحٌُخف ٝكظٝٝ ٠ح ٝحُؤْ ٝطخإ.ٙٝػ ّٖٔ ٓ٘طوّ٤ش ريء حُٔـٍَٝحص رخُـ َّ رخُلَف ألّٗ ٚأٝ ،َٛأِٜٛٝخ اُ ٠اكيٝ ٟػَٖ٘٣
كَكخ ،كوخٍٝ":ريأ رخُٔـَ ٍٝرخُلَف ألّٗ ٚحألٝ َٛكَٝف حُـ َّ اكيٝ ٟػَ٘ ٖ٣كَكخ".1
كّ ًٌَ٣ ٜٞ
إٔ حُـ َّ رخُلَف  ٞٛحأل َٛطؼٔ٘٤خ ُٔخ هخُ ٚؿٝ َ٤حكي ٖٓ حُّ٘لخسّٔ ٓٝ 2خ ٤٠٣ل ٚك٢
ّٜٓ٘ل ٚحُـ َّ د"ٓظ "٠حُظًًَٛ ٢خ ؿٝ َ٤حكي ٖٓ حُّ٘لخس ُ ٢ٛٝـش ًٔ َ٣ٌٛخ ًًَٝ":ال ٣ـ َّ رٜخ االّ
ٝ 3"َ٣ٌٛكًُ ٢ي ٣وٗ ٍٞخػَ :ْٛأرً ٞإ٣ذ حُ:٢ِ٣ٌٜ

َٗ َِ ْرَٖ رِ َٔخ ِء ْحُزَلْ َِ ػُ َّْ طَ ََكَّ َؼ ْ
ض

ؾ ُهَٗ َُّٖ َُٜ ٍَ ْ٠ظِ٤ؾ
َٓظََ ُُ ٠ـ ٍ

4

ؾ" ٓظ ٠كَف ؿَُّ .ـؾ :حْٓ ٓـَ ٍٝرٔظٝ ٠ػالٓش ؿَّٙ
ٝحُ٘خٛي ريح٣ش حُؼـِ حُز٤ض" َٓظََ ُُ ٠ـ ٍ
حٌَُٔس حُظخَٛس ك ٢آهَ.ٙ
حػظزخٍ ُٞال كَف ؿ َّ ُِ َ٤ٔ٠حُ٤خء ٝحٌُخف ٝحُٜخءُٞ .الُٞ ١الى ُٞالٝ .ٙحٓظي ٍّ روٍٞ
حُ٘خػَ:
ُؾ
ََُ ْٞال َ
ى كًَِ ٢ح ْحُ َؼخِّ َُ ْْ أَكْ ـ ِ

أَْ َٓ ْٝ
َؽ
ض رِ َؼ َْ٘٤خَٛخ َِٖٓ ْحُ َْٜٞى ِ

ى" ك ٢ٜؿَّص حُ َ٤ٔ٠حٌُخف هخٍُٞٝ":ال ال ٣ـ َّ رٜخ االّ حُ َ٤ٔ٠ك٢
ٓل َّ حُ٘خٛي"ََُ ْٞال َ
هُٞ ُْٜٞالُٞٝ ١الى ُٞٝالٗ ٞٛٝ ٙخىٍ"ُٞٝ .1ال كَف ؿَّٝ .حُ٤خء ٝحٌُخف ٝحُٜخءٟٔ ،خثَ ٓظِّٜش
كٓ ٢ل َّ ؿ َّ حْٓ ٓـَ ٍٝرِٞال.
 1ال ّدرّ المنظوم ،الطاهر اإلدرٌسًّ  ،ص.061
 2معجم المصطلحات ال ّنحوٌّة والصرفٌّة ،محمّد سمٌر اللّبدي ،ص.13
 3هذٌل :اسم قبٌلة عربٌّة نسبت إلى هذٌل بن مدركة بن إلٌاس بن مضر.
 4نتٌج :المر السرٌع مع الصوت.
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ّٔ ٓٝخ ٣الكع اَ٣حى ٍأ ١حُٔزَّى كٍ ٢ك ٞحػظزخٍ ُٞال كَف ؿ َّ هخٍ حُطخَٛ
حْلىٍٝ":٢ّ ٔ٣أٌَٗ حُٔزَّى حٓظؼٔخُ.2"ٚ
٣ؼٞى َّٓس أهَّٜ٘٤ُ ٟق كَٝف حُـ َّ ٖٓ ك٤غ ػيى حُلَٝف اُ:٠
 ٓخ ٟٝغ ػِ ٠كَف :حُزخء ،حُالّ ،حٌُخف ،حُٞح ،ٝحُظخء. ٓخ طٌ ّ ٖٓ ٕٞكَك ،ٖٓ :ٖ٤ػٖ ،ٌٓ ،ك.٢ ٓخ ؿخء ػِ ٠ػالػش أكَف :اُ ،٠ػِ.ٌ٘ٓ ،٠ ٓخ طَ ًّذ ٖٓ أٍرؼش أكَف :كظّ.٠ٝك ٢هظخّ ٌٛح حُظؤ َ٤٘٣ ْ٤اُ ٠طؤ ْ٤آهَ ػِ ٠أٓخّ حُز٘٤ش حَُٜك٤ش ى ٕٝطلي٣يٛخ:
 ٜٓ٘خ ٓخ  ٢ٛأٓٔخء. ٜٓ٘خ ٓخ  ٢ٛأكؼخٍ.ٝهي أٍٝى ُـِح ٗل٣ٞخ ًؼخىط ٚك ٢هٗ ٍٞخظْ ٓـ:ٍٜٞ
ِ ٢َ ٛأَ ْٓ َٔـــخء طَــــــــخ ٍَسً ػُ َّْ كِؼَْ

ُٝف
ــــخّ أَُ ُّ١كَ ٍ
َ٣ــخ ُٗ َلــــخسَ حألََٗ ِ
ٝحُـٞحد:
ع
طِ ِْ َ
ي ِٓ ْٖ ػُـ َّْ كِـ ٢ػَـَِـ ١ًِ ٠ػَـالَ ٍ

ـــخف ُٗوِ ََ
َؿخ َء َكوَّخ ِر ٌَح َ
ى َ٣ـخ َ
ِ ٛ

هُ ْ
ـض َؿــخ َء ْ
ــِ ُ
ــَ ْحُ ُٔؼََّ٘ـ٠
ص اِالَّ ِألَ ْٓ ٍ

ػُ َّْ َكَْ كًخ َٝحْٓٔخ ً رِ ِ ٚحألَ ْٓ َُ َ٣ـْ ُِٞ

ََ ٝهالَ َكَْ ف َٝحْْٓ ٍَ ِ١ذ َك ِٖ٘٤

ــخٕ كَخ ْػَِ ْْ ُِظَ ْؼُِٞ
َ َٞ ُٛٝكِؼَْ ََ ٝك َ

ٝحٌُِٔخص حُظ ٢هٜيٗخٛخ ٝحُظ ٢طؤط ٢ك٘٤خ أٓٔخء ٝك٘٤خ أكؼخال ،ٖٓ:ك ،٢ػِ.٠
ٓٝخ ًخٕ ر ٖ٤حُلَك٤ش ٝحْلٓٔ٤ش ٝحُلؼِ٤ش :هال ،كخٕ.
ٓٝخ ًخٕ ر ٖ٤حُلَك٤ش ٝحالٓٔ٤ش :كخٕ.

 1الدرّ المنظوم ،الطاهر اإلدرٌسً ،ص.061
 2الدرّ المنظوم ،الطاهر اإلدرٌسً ،ص.061
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 .4الج ّر بالحرف في الثورات الحلية:
حهظٓ َٜلٔي ٍك٤ن حُ ٢ٔ٣َ٘ٗٞػِ ٠حُظؼَ٣ق حُِـ ١ٞكوخٍ :حُولُ ٞـشّ ٟ :ي حَُكغ.
ٝحٛطالكخ":كخُش اػَحر٤ش ػالٓظٜخ حٌَُٔس ٓٝخ ٞ٘٣د ػٜ٘خ"ًٔ .1خ ػ ّيى أٗٞحع حُـ َّ حُؼالػش
حٍُٜٔ٘ٞس ،حُـ َّ رخُلَف ٝحْلٟخكش ٝحُظزؼ٤ش  ًِّ ٍٝػِ ٠حُـ َّ رخُلَف ٓ ًًَٝؼخال ٝك٤يح رلَف
حُـَ حُزخء ًؼخَٓ ك ٢ؿ َّ حالْٓ حُٔٞحٍَُٓ"ُٚ ٢ص رِ٣ي .حُزخء ؿخٍّ٣ُٝ ٙي .حْٓ ٓـَ ٍٝرخُزخء".

الج ّر باإلظافة في النظن وشروحه:
أب:
 .1الج ّر باإلظافة في هنظوهة ابي ّ
حُـ َّ رخْلٟخكش  ٞٛػخٗ ٢أٗٞحع حُـَ ٖٓ ك٤غ حُظًَ٤ذ ك ٢حُ٘ظْ ٝهخٍ ك ٚ٤حرٖ أدّ :
ٟـخكَ ِش
ف َٝرِخ ِْل َ
حُ َو ْل ُٞرِ ْخُ َلَْ ِ

ًَ ِٔ ْؼ َِ أَ ًْ َِ ّْ رِــؤَرِ ٢هُ َلــــخكَ ٍش

٠ـخفَ رِخُالَّ ِّ َ٣لِ٢
ََٓ ٝخ ْ ٢َِِ٣حُ ُٔ َ

 َ٤أَ ْٝرِلِ٢
طَ ْو ِي َُُٙ ٣أَِ ْٝر َٔ ْٖ َٝهِ َ

ًَخ ْرِ٘ ٢ح ْٓظَلَخ َى َهخطَ َِّٔ٠َٗ ٢ــخٍ

خٍ"
ََٗٝلْ َ َِ ٌْ َٓ " ٞحَُِّ َْٝ َِ ٤حَُِّ٘ َٜ

2

ّ
إ حُـ َّ رخْلٟخكش أكي أٗٞحع حُـ َّ حُظ ٢ط٘خُٜٝخ حُ٘خظْ ،رل٤غ أٍىكٓ ٚزخَٗس رؼي حُـ َّ
رخُلَف ،كوخٍٓٝ":خ  ٢ِ٣حُٔ٠خف رخُالّ ٣لٓ ٢ٛٝ ،"٢خ ٣ؼزَّ ػٜ٘خ رخْلٟخكش حُالّٓ٤ش أ ١هخُٞحُ :ؿالَ ُّ
َُ ٍْ ٣يٝ .حُالّّ ٓو ّيٍس ٖٓ ؿٜش حُٔؼ٘ٝ .٠أط ٠رخُٔؼخٍ":هخطٔ٠ٗ ٢خٍ" .هخطٔ٠ٓ :٢خف٠ٗٝ ،خٍ:
ٓ٠خف اُٝ .ٚ٤حُٔؼخٍ حُؼخٗ ٌَٓ":٢حُِٝ َ٤حُٜ٘خٍ"٠ٓ :ٌَٓ .خفٝ .حُِ٠ٓ :َ٤خف اُ .ٚ٤ػِ ٠طويَ٣
ٌَٓ ك ٢حُِ ٌَٓٝ َ٤ك ٢حُٜ٘خٍٝ .رٌٜح حُٔؼخٍ حػظزَ حُ٘خظْ هي حط٠ق حُلخٍ ٌٛٝح ً َّ ٓخ ًًَ ٙحُ٘خظْ
حرٖ أدّ ك ٢رخد حْلٟخكش ى ٕٝإٔ ٓ َّ ً ًٌَ٣خ ٣ظؼِّن رخْلٟخكش ٖٓ كخالص حُلٌف ٝحُظويٝ َ٣حُظؤَ٣ٝ
ٝحُظٌ٘ٝ َ٤حُظؼَ٣ق ٝحُظؤٗ٤غ ٝحْلكَحى ٝحُـٔغ ،أٓ ٝخ ٣ظؼِّن رلًَش حٌَُٔ أٓ ٝخ ٞ٘٣د ػٜ٘خ ك٢
حُٔؼ٘ٝ ٠ؿٔغ حًٌَُٔ حُٔخُْ رلًَش حٌَُٔ حُٔٔ٘ٞع ٖٓ حَُٜف أ ٝحألٓٔخء حُٔظش ألّٜٗخ كخالص
طؼظَ ١حُوخٍة ك ٢هَحءطٝ ٚحُزخكغ كٓ ٢ـخٍ رلؼٝ ٚحُؼخُْ حُ٘ل ١ٞك٤ٓ ٢يحٕ طو.ّٜٜٚ

 1الثمرات الحلٌة ،محمد رفٌق الونشرٌسً ،ص.87
 2منظومة ابن أبّ  ،ص.101
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 .2الج ّر باإلظافة في فتح رب البرية:
إٔ حُ٘خظْ حرٖ أدّ ُْ ٣ظؼَُِّٔ ٝـَ ٍٝرلَف رٔخ ٔ٣ظل ّ
طو ّيّ ُ٘خ ّ
ن ٖٓ حُظل َ٤ٜرَ ًًَٙ
ػِٓ ٠ز َ٤حْلؿٔخٍ ى ٕٝحُظلًٝ ،َ٤ٜخٕ ٖٓ حُٔلظَ ٝإٔ ّٟٞ٣لُٔ ٚخ ُٛ ٖٓ ٚيحٍس ك ٢ػٞحَٓ
حُـَّٝ ،أٛخُش حُظؼخَٓ ٓغ ظخَٛس حُـ َّ حُ٘ل٣ٞشٝ ،حٓظطَى ٗخٍكخ حُـ َّ رخْلٟخكش....
أ ّٓخ حرٖ ػَٔ حُلخُٓ ٢ك ٢كظق ٍد حُزَ٣ش ه ّيّ ٗ٤جخ ٖٓ حُظ٤ٟٞق ُِـ َّ رخُلَف ٝحْلٟخكش
ٝحُظزؼ٤ش  ٞٛٝرطز٤ؼظَٗ ٚف ُِ٘ظْ ك ٖٓ ٌٕٞ٤حُزي ٢ٜ٣إٔ ٣ظّٓٞغ ك ٚ٤أًؼَ.
أ ّٓخ ػٖ ٓؼ٘ ٠حْلٟخكش كزيأ رٌٜٗٞخ ٓـخُّ٣ش ٝكَّٔ أّٜٗخ ٓـخُ ََٓٓ ٖٓ رخد ا١الم حُٜٔيٍ
ٝحَُٔحى حْٓ حُٔلؼ(ٍٞحُٔ٠خف) اًح  ٞٛطؼزٓ َ٤ـخُ٣ ١يهَ ٓ ٖٟٔخ ٜ٣طِق ػِ ٚ٤رخُٔـخُ
حََُٔٓ ٝػالهظ ٚا١الم حُٜٔيٍ ٝحٍى ٙحْٓ حُٔلؼ.ٍٞ
هي ػَّف حُ٘خٍف حرٖ ػَٔ حُلخُٓ ّ ٢حْلٟخكش ُـشٓ :طِن حْلٓ٘خىٝ .1حٓظي ٍّ رو ٍٞحُ٘خػَ:
ذ
اََُِ َِّ ًُ ٠كــخثِ ٍَ ٢ؿ ِيٍ ٣ي ُٓ َ٘طَّ ٍ

ٍَُٗٞـخ
ْ ٟلَ٘خ ظَُ ٜ
كََِ َّٔخ َى َه َِْ٘خ ُٙأَ َ

ٓٝؼ٘ ٠أٟل٘خ ظٍٜٗٞخ أ ١أٓ٘يٗخ ظٍٜٗٞخ ٓ ٞٛٝخ ٝحكن ٓخ ؿخء ػ٘ي أ َٛحُِـش ػٔٓٞخ.
أ ّٓخ حٛطالكخ كوي ػَّكٜخ هخثال":آ٘خى اُ ٠ؿ َ٤رظِ٘ َ٣حُؼخُِٗ٘ٓ ٢ش ط٘ ٚ٘٣ٞأٓ ٝخ ٣وّٞ
ٓوخٓ .2"ٚكوي ٍ ًِّ ػِ ٠حْلٓ٘خى ٓٝخ ٣وظٓ ٞٛٝ ٚ٤٠خ ٞ٣حكن ٓخ هخُٓ ٚلٔي ٓؼ٤ي آزَ":حْلٟخكش ٢ٛ
ٗٔزش ر ٖ٤حٓٔ ٖ٤طوظ ٢٠إٔ  ٌٕٞ٣حُؼخٜٗٔ٘ٓ ٢خ ٓـٍَٝح ىحثٔخ رٔزذ اٟخكظً ٚخألٝ .3"ٍٝرٌٜح
حُظ٤ٟٞق ٣ظّ َٜ
إٔ حَُٔحى رخْلٓ٘خى حُ٘ٔزش ٝحْلٍطزخٝ ١حُؼالهش ر ٖ٤حْلٓٔ ٖ٤كٔ٤خ ٣وظ ٢٠ؿ َّ حُؼخٗ.٢
أٓخ حُّ٘ٔزش ًٔخ َ٣حٛخ:
أٔٗ -زش طخ ّٓش(ًِ٤ش)ٓ ٢ٛٝ :خ حٗظِٔض ػِ٘ٔٓ ٠ي ٘ٔٓٝي اُ ٚ٤ر ٖ٤حُٔزظيا أٝحُوزَ أ ٝحُلؼَ
ٝحُلخػَّ .
إٔ حُلؼَ ٗٝخثذ حُلخػَ.

 1فتح رب البرٌّة ،ابن عمر الحازمًّ  ،ص.025
 2فتح رب البرٌة ،ابن عمر الحازمًّ  ،ص.025
 3معجم الشامل فً علوم اللغة العربٌة ومصطلحاتها ،محمد سعٌد إسبر ،ص.118
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دٔٗ -زش ٗخهٜش(طو٤٤يّ٣ش)ٓ ٢ٛٝ :خ ال ٘٣طزن ػِٜ٤خ ك ّي حٌُالّ.1
ٝحْلٟخكش ًٔخ ّٟٝق طوظ ٢٠كٌف ٗ ٕٞحُظخُّ٤ش ُْلػَحدٝ .حُظٔؼ َ٤اًح هِض":ؿالٓخ ُ٣ي".
ؿالٓ٣ُ ٞي .حُٔالكع كٌف حُ٘ٓ ٕٞغ حُٔ٠خف ٗظ ٠أ ٝؿٔغ ٌٓ ًَّ ٓخٌُُُْٝ .ي ٣ـذ طـَ٣ي
حُٔ٠خف ٖٓ حُظ٘ ٖٓٝ ٖ٣ٞحُّ٘ ٕٞحُظ ٢ٛ ٢ػالٓش حْلػَحد ُو٤خّ حُٔ٠خف آُ ٚ٤وخٓ ٚ٘ٓٝ ٚهُٚٞ
طؼخُ":٠إِنَّ ُك ْم لَ َذائُِقو ال َْع َذ ِ
اب ْاألَلِ ِيم"ٓٝ.2ل َّ حُ٘خٛيٌَ َُ :حثِوُٞح .حألٌُ َٛحثو . ٕٞؿخءص ٓلٌٝكش حُٕ٘ٞ
ك ٢ح٣٥ش ،كخْلٟخكش ال طـظٔغ ٓغ حُظ٘ ٖ٣ٞكُ ٢ـش حُؼَد.
ٝحْلٟخكش ال طظ ّْ االّ ربّٓٔٔ ٓ ٖ٤خ ٣ؼّ٘ ٢
إٔ ًالّ ٖٓ حُٔ٠خف ٝحُٔ٠خف اُ ٚ٤حْٓ رَ حْلٟخكش
ك ٢كو٤وظٜخ ػالٓش ٖٓ ػالٓخص حالْٓ ًٌٝح حُظ٘ ،ٖ٣ٞرؼي ًُي ٣ظٔخءٍ حرٖ ػَٔ حُلخُٓ ًّ ٢ؼخىطٚ
ك ٍٞط٤ٟٞق اٌٗخٍ ٓلخى ٙآٌخّٗ٤ش ٝهٞع حُـِٔش كٓ ٢ل َّ ؿ َّ ٓ٠خف اُ٣ٝ ٚ٤ـ٤ذ هخثال":كخُٔ٠خف
اُ ٚ٤هي ٣ؤطٜٓ ٢يٍح ٣َٛلخ أٓ ٝئ ّٝال"ّٔ ٓ .3خ ٣ؼّ٘ ٢
إٔ حُٔ٠خف اُ ٚ٤هي ٣ؤطٜٓ ٢يٍح ٣َٛلخ أٝ
ػزخٍس ػٖ ؿِٔش.
 .3الج ّر باإلظافة في ال ّذ ّر الونظوم:
ريأ حُ٘خٍف حُطخ َٛحْلىٍ ٢ّ ٔ٣كّٜ٘ٓ ٢ل ٚك ٢حُـ َّ رخْلٟخكش رؼخَٓ حُـ َّ رٜخ ُؼخَٓ ٓؼّ٘ ٞ
١
ٌَُّ٘٣ ٚؿّق حُؼخَٓ حُِلظ ّ ٢ػِٝ":ٚ٤أ ّٓخ إٔ ٣ـ َّ حالْٓ رخْلٟخكش أ ٝرخُٔ٠خف ػِ ٠حألٛق".6
أ ّ
َ٣ ١ؿّق ػخٓال ُـ َّ ك ٢حُٔ٠خف اُ ٚ٤حُٔ٠خفٝ .رخُّ٘ٔزش ُِظؼَ٣ق حُِـ ١ٞال ؿي٣ي ك ٚ٤ك٢
كٗ ٖ٤ـي٣ ٙؼَّف حْلٟخكش حٛطالكخ هخثال ّْ ٟ":حْٓ اُ ٠آهَ ػِ ٠طِ٘ َ٣حُؼخٗ ٖٓ ٢حأل ُِّ٘ٓ ٍٝش
ط٘ ٚ٣ٞأٓ ٝخ ٣وٓ ّٞوخٓ ٚك ٢حُ ّيالُش ػِ ٠طٔخٓٝ ٚحٗلٜخُ ٚػٖ ٓخ رؼي ،4"ٙكَ٣ ٜٞر ٢حْلٟخكش رّْ ٠
حْٓ ٥هَ ٓ ٞٛٝخ ٜ٣طِق ػِ ٚ٤رخْلٓ٘خى ٝأط ٠رظؼَ٣ق آهَ ك ٢حُظٔٔٗ":َ٤ٜزش طو٤٤يّ٣ش ر ٖ٤حٖٓٔ٤

 1فتح رب البرٌة ،ابن عمر الحازمً ،ص.027
 2سورة الصافات ،اآلٌة .38
 3فتح ربّ البرٌّة ،ابن عمر الحازمًّ  ،ص.025
 6الدر المنظوم ,الطاهر اإلدرٌسً ,ص065
 4الدرّ المنظوم ،الطاهر اإلدرٌسًّ  ،ص.025
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ًٞؿذ ؿ َّ حُؼخٜٗٔ٘ٓ ٢خ أريح"ٓ ٞٛٝ .1خ ٣ي ٍّ ػِ ٠حْلٗخٍس اُ ٠أٓ ّْ ٛخ ٘٣زـ ٢حُٞهٞف ػ٘ي ٞٛٝ ٙؿ َّ
حُٔ٠خف اُٝ ٚ٤حٓظي ٍّ رٔخ ؿخء ك ٢حُوالٛش:
ْ ٠
َ٘٤ِٓ ٍٞخ َء
ِٓ َّٔخ طُ ِ
ق َك ٌْفَ ًَطُ ِ

حد أَ ْٝطَ ْ٘ ِ٘٣ٞخ ً
ُٗٗٞخ ً طَِِ ٢ح ِْل ْػ ََ َ
ٝأط٘٣ ٠ظْ ٓـ٣ ٍٜٞوٛ ٍٞخكز:ٚ
ًََُّ٘ ٝخ َه ْٔ َٔشَ َػ ْ٘ ََسً كِْ ٢حُظََّ٘ ِخّ

َػَِْ ٍَ ٠ؿ ِْ ْحُ َلٔ ُِٞى رِ َـ َِْ ٤آكَّ ٍش

٘ـ٣ٞـ٘خ ً َٝأََ ْٟل٠
كَوَ ْي أَ ْٛزَ َق طَـْ ِ

ٟــــخكَش ُ
ـخٍهُ ُٚح ِْل َ
َك ِز٤زخ ً الَ طُلَ ِ

ٗٝظْ آهَ ك ٢حْلٟخكش ىحثٔخ:
أَ َُح ٍَ هللاُ َػ ْ٘ ٌُ ْْ ًُـَّـَ آكَّـ ٍش

ََّ َّٓ ٝي َُ َي ُْٓ ْْ ٌُ ٣زُ ََ ْحُ َٔ َوــــخكَـــــ ِش

ض َٗ َٞحثِزُ ٌُ ْْ َؿ ِٔ٤ؼخ ً
َٝالَ َُحَُ ْ

ٟخكَ ِش
ًَُْ٘ ِٕ ٞحُ َـ ْٔ ِغ كَِ ٢كخ ٍِ ح ِْل َ

ّ
ٝإ حألر٤خص طّ٘ٔ ٠ض ٓل ّٜٞحْلٟخكش ٓٝخ ٘٣ـْ ػٜ٘خ ًـ َّ حُٔ٠خف اُٝ ٚ٤كٌف حُّ٘ ٕٞك٤ٛ ٢ـظ ّ٢
ّ
حُٔؼٖ ٝؿٔغ حًٌَُٔ حُٔخُْ.
ٝهي هّْٔ حُ٘خٍف حُطخ َٛحْلىٍ ٢ّ ٔ٣حْلٟخكش اُ:٠
 اٟخكش ٓل٠ش ٢ٛٝ :طل٤ي ٗو ٚ٤ٜحأل ٍٝإ أ٤ٟق اٌَُٗ ٠س ٓ ،ؼَُ :ؿالَ ُّ ٍَؿَُ .ؿالّ:ٓ٠خف ٍٝؿَ ٓ٠خف أُّٜ ٓٝ ،ٚ٤خ اٟخكش ٓل٠ش ّ
ألٕ حْلٟخكش ط ّٔض رخْلٟخكش اٌَُٗ ٠س
ػِٓ ٠ز َ٤حُظو.ٚ٤ٜ
 اٟخكش ؿٓ َ٤ل٠ش ٢ٛٝ":حُظ ٢ال طل٤ي طوٜ٤ٜخ ٝال طؼَ٣لخ ٝاّٗٔخ ُٔـَّى حُظول٤ق رلٌفحُظ٘ ٖ٣ٞأ ٝحُ٘ .2"ٕٞأ ١اًح ًخٕ حُٔ٠خف ٗزٜ٤خ رخُلؼَ حُٔ٠خٍع ٌُ ٚٗٞحْٓ كخػَ أ ٝحْٓ
ٓلؼ ٍٞرٔؼ٘ ٠حُلخٍ أ ٝحالٓظوزخٍ أٓ ٝخ كَٔ ػِ ٖٓ ٚ٤أٓؼِش حُٔزخُـش ٝحُٜلش حُٔ٘زٜش كظٌٕٞ
حْلٟخكش ؿٓ َ٤ل٠ش.
ٝكٌٛ ٢ح حَُأًٌَ٣ ١حػظَح ٝأر ٢كّ٤خٕ ػِ ٠حٛطالف حُ٘لخس ُْلٟخكش رخُظو ّٜٚأٝ
حُظؼَ٣ق ألّٗ ٖٓ ٚهز َ٤طؤ ْ٤حُ٘٢ء اُٗ ٠لٔٝ .ٚحُ٘خٍف حُطخ َٛحْلىٍٞ٣ ُْ ٢ّ ٔ٣حكو ٚكًُ ٢ي
 1الدرّ المنظوم ،الطاهر اإلدرٌسًّ  ،ص.065
 2الدر المنظوم ،الطاهر اإلدرٌسًّ  ،ص.066
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كوخٍٝ":حُلن ّ
إٔ حْلٟخكش اّٗٔخ طل٤ي حُظو ٚ٤ٜىحثٔخ  ٢ٛٝأهَٓ ٟٞطّزش ٖٓ حُظؼَ٣ق"ٞٛٝ .1
حٛطالف حُ٘لخس كال حػظَح٣ٝ .ٝؤط ٢ر٘ظْ ٓـ .ٍٜٞهخٍ ك ٚ٤حُ٘خظْ:
ْ ٟل َ
ض ََُ٘خ َؿَ٘خ َف
َهلََ٘ ْ٠خ اِ ْٕ أَ َ

ٟخكَ ِش
َٗ ْٖ ِٓ ٞؤْ ِٕ ح ِْل َ
َٝاِ َّٕ ْحُ َو ْل َ

ُٓــــ َؼـــــَِّفَ ًَــــ ََّ َكــــ٢

ْض طَ َو ُ
كََِٔ َ
خف كُِٓ ٢ز َُِ ْحُ َٔ َوــخكَ ِش

 ٌٙٛٝاٗخٍس ّٓ٘ ٚ
رؤٕ حُٔ٠خف ٌ٣ظٔذ حُظؼَ٣ق ٖٓ حُٔ٠خف اُٝ .ٚ٤حٓظٜ٘ي ٣و ٍٞحرٖ ٓخُي:
٠ـــخفَ رِلِ ْؼ َِ
َٝاِ ْٕ َ٘ ُ٣خرَْ َٚحُ ُٔ َ

 ِٙ َ٤الَ ُ٣ؼ َِْ ٍُ
َ ْٛٝلخ ً كَ َؼ ْٖ طَ ْ٘ ٌِ ِ

حؿَ٘٤ـــخ َػ ِظ َْ ٤حألَ َٓــ َِ
ٍَدِّ ٍَ ِ

ــَ
ُٓ ََ ََّ ٝع ْحُوَ ِْ ِ
ذ هَـِِ٤ـ ََ ْحُ ِلِ َ٤

ٟخكَ ِش ح ْٓ َُٜٔخ َُ ْل ِظَّ٤ش
َ ١ًِ ٝح ِْل َ

ـَّ٣ٞــش
َٝطِ ِْيَ َٓلْ ـ َ
٠ـش ََٓ ٝـؼْـَ٘ ِ

ٝهي أٗخٍ حرٖ ٓخُي اُ ٠حُظ٘خر ٚر ٖ٤حُٔ٠خف ٝحُلؼَ ٝطؤ ْ٤حْلٟخكش اُُ ٠لظ٤ش ٓٝؼ٘ ّ٣ٞش.
 .4الج ّر باإلظافة في الثورات الحليّة:
أ ّٓخ ػٖ حُـ َّ رخْلٟخكش  ٞٛٝػخٗٓ ٢خ طؼَّ ُٚ ٝحُ٘خظْ حرٖ أدّ ٝطزؼ ٚحَُ٘حفٌٌٛٝ ،ح ٗؤٕ
حْلٟخكش أ ٝحُٔ٠خف ػ٘ي ٓلٔي ٍك٤ن حُ .٢ٔ٣َ٘ٗٞحٌُ ١حهظل ٠أػَ حُ٘خظْ حرٖ أدّ ٝحُٔؼخٍ حٌُ ١أط٠
إٔ ُ٣يح ٓول ٝٞرخُٔ٠خفّٔ ٓ ،خ ٣ي ٍّ ػِ ٠أّّٗ َٟ٣ ٚ
رٍَٓ"ٚص رـالّ ُ٣ي"ّ ًًَٝ .
إٔ ػخَٓ حُـ َّ
ك ٢حُٔ٠خف اُ ٞٛ ٚ٤حُٔ٠خف ك٤ؼزض حُؼخَٓ حُِلظًٛ ٢ذ اًُُ ٠ي ٛخكذ كظق ٍدّ حُزَّ٣ش حرٖ
ػَٔ حُلخُٓ ًٌُّٝ ٢ي ٍٝى ك ٢حُ ّي ٍّ حُٔ٘ظُِ ّٞطخ َٛحْلىٍ.2٢ّ ٔ٣

 1الدر المنظوم ،الطاهر اإلدرٌسًّ  ،ص.066
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الج ّر بالتبعيّة في النظن وشروحه:
 .1الج ّر بالتبعيّة في النظن:
حُـ َّ رخُظزؼّ٤ش أكي أٗٞحع حُـ َّ حُظ ٢أٗخٍ اُٜ٤خ حُ٘لخس ٝهي هُٜ ّٜٚخ حرٖ أدّ ر٤ظخ كوخٍ:
ْ َ ِٜ
َٝهَ َّ ٍَ ْ
ض
ص أَ ْر َٞحرِـَٜــخ َٝكُ ِّ

َٗ َؼ ْْ َٝرِخُظَّ َز ِؼِ َّ٤ش حُــظِــــــَ ٢هَِ ْ
ض

1

حَُٔحى رخُظزؼّ٤ش ٘ٛخ ًٔخ هخٍ ٓلٔي رٖ رخى ١حٌُ٘ظ ٢ٛٝ":٢إٔ ٣ـ َّ حالْٓ طزؼّ٤ظُْ ٚلْٓ
حُٔـَٝ ٍٝال رؼخَٓ ىحهَ ػًِ ،ٚ٤ؤّٗ٣ ٚـ َّ رٌٗ ٚٗٞؼض رٔـَ ،ٍٝأ ٝريال ٓ٘ .ٚأ ٝط٤ًٞيح ُ ٚأٝ
ٓؼطٞكخ ػِ .2"ٚ٤أ ١ؿخء حُظخرغ ٓؼَ ٓظزٞػ ٚك ٢حُـ َّ  ٞٛٝحُ٘ٞع حٌُٔ٣ ُْ ١ؼَ ُ ٚحُ٘خظْ ًٔخ كؼَ ٓغ
حألرٞحد حألهَٓ ٟغ أّٗ ٚػخَٓ ٓٔظو َّ رٌحطٝ ٚػِ ٚ٤كبًح ًخٕ حالْٓ ٔ٣ظل ّ
ن ؿ َ٤حُـ َّ ك٤ـ َّ ُٔـخٍٝس
حُٔـَ ٌٙٛٝ ،ٍٝاٗخٍس هل٤لش ٖٓ حُ٘خظْٝ .رٔخ ٍأ ٟأّٗٝ ٚحٟق ال ٔ٣ظل ّ
ن حُٞهٞف ػ٘يٓ ٙط ّٞال.
رب البريّة:
 .2الج ّر بالتبعيّة في فتح ّ
أظ َٜحُ٘خٍف حرٖ ػَٔ حُلخُٓ ّ ٢ػخُغ أٗٞحع حُـ َّ  ٞٛٝحُـ َّ رخُظزؼّ٤ش ٝحٌُ٣ ُْ ١ؼطٚ
طل٤ٜال ًؼَ٤ح ػيح حْلٗخٍس اُٝ ٠ؿٞى طخرغ ٣ظزغ ٓخ هزِ ٚك ٢حُـَ كوخٍٝ":رخُظزؼّ٤ش ُِٔول ٝٞأًٚٗٞ ١
طخرؼخ ُِٔـَٗ ًٚٗٞ ٍٝؼظخ أ ٝريال أ ٝط٤ًٞيح" 3كخُظخرغ ُِٔـٍَ٘ٛٝخ ٣ظزغ ٓخ هزِ ٚك ٢حُـ َّ أ٣ ١ؤط ٢أكي
أٗٞحع حُظٞحرغ ًٔخ ًًَ ٗؼظخ أ ٝريال أ ٝط٤ًٞيحٟ ٌُّٚ٘ ،ؼق ٌٛح حُ٘ٞع ٖٓ حُـ َّ ٝهخٍ كًُ ٢ي":حُوٍٞ
رخُول ٞرخُظزؼّ٤ش ٟؼ٤ق ٝحُلن ّ
إٔ حُؼخَٓ ك ٢حُظخرغ  ٞٛحُؼخَٓ ك ٢حُٔظزٞع ."4ػ ّْ ٔ٣ظي ٍّ ُِظّزؼّ٤ش
رخُٔؼخٍٍَٓ :ص رِ٣ي حُؼخهَ .كخُؼخهَٗ :ؼض ُِ٣ي ٓـَ ًٚٗٞ ٍٝطخرؼخ ُ٣ ،ٚئًي ه٘خػظ ٚرخُؼخَٓ ك٢
حُ٘ؼض روٝ":ِٚ٣ٞحُٜٞحد ّ
إٔ حُؼخَٓ ك ٢حُٔظزٞع  ٞٛحُؼخَٓ ك ٢حُظخرغ" .5كَ٣ ٜٞؿغ ػخَٓ حُـ َّ اُ٠
كَف حُـ َّ ُِ٘ٔ ْ٤ُٝؼٞص٣ٝ .ؼزض طزؼّ٤ش حُ٘ؼض ٝحُؼطق ٝحُزيٍ ٝحُظ٤ًٞي .أٓخ حُٔؼخٍ حٌُ ١حٓظٜ٘ي
الرِح ِيم".5
الر ْح َم ِن َّ
رُِٔ ٚـٍَٝحص حُؼالػش ٓخ ؿخء ك ٢ه ُٚٞطؼخُ":٠إِنَّوُ ِم ْن ُسلَْي َما َن َوإِنَّوُ بِ ْس ِم اللَّ ِو َّ
 1نظم ابن أبّ  ،ص.101
 2مق ّدم العً المصروم على نظم ابن أبّ آلجروم ،محمّد بن بادي بن باي الكنتً ،ماجستٌر فً اللغة العربٌة
وآدابها .الصدٌق جاج أحمد ،0221 ،ص.058
 3فتح رب البرٌّة ،ابن عمر الحازمً ،ص.027
 4فتح ربّ البرٌة ،ابن عمر الحازمًّ  ،ص.027
 5فتح رب البرٌة ,بن عمر الحازمً ص027
 5سورة النمل ،اآلٌة .32
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ٝحُٔالكع :رْٔ :حُزخء كَف ؿَّ .حْٓٓ :ـَ ٍٝرخُزخء ٝػالٓش ؿَّ ٙحٌَُٔسٝ .حْٓ  :ٝحْٓ ٓ٠خف،
اُ .ٚ٤حَُكٔخٕ حَُك ،ْ٤حَُكٔخٕٗ :ؼض ُِلع حُـالُش حٌُ٣ ١ؼظزَ ٓ٘ؼٞطخٝ ،كوّخ كٞص  ٌٙٛح٣٥ش
حُٔـٍَٝحص حُؼالػش حُ ّٔخروش حًٌَُ(حُـ َّ رخُلَفٝ ،حُـ َّ رخْلٟخكشٝ ،حُـ َّ رخُظزؼّ٤ش) َ٤٘٣ٝ .اُّ ٠
إٔ
كبٕ ؿًَّ ٙخٕ رخُٔ٠خف ،كّ َٟ٤
ٌٛح ٌٓٛذ حألهلٖ ٌٛٓ ٞٛٝذ ٟؼ٤ق ًٔخ هخٍٝ :حُٜٞحد ّ
إٔ
حَُكٔخٕ ٗؼض ُِلع حُـالُش ٓـَ ٍٝرخُظزؼّ٤ش ٝحُٜٞحد ٓول ٝٞرٓ ٚظزٞػ ٚكخُؼخَٓ كُ ٢لع حُـالُش
 ٞٛحُؼخَٓ ك ٢حَُكٔخٕ  ٞٛٝحُٔ٠خف.
 .3الج ّر بالتبعيّة في ال ّذ ّر الونظوم:
ٝهق حُ٘خٍف ٓلٔي حُطخ َٛحْلىٍ ٢ٔ٣ػ٘ي ٌٛح حُ٘ٞع ٖٓ حُـ َّ ٓ ُٚ ًًَٝؼخالٍَٓ":ص رِ٣ي
حُلخ ."َٟحُلخٗ َٟؼض ُِ٣ي ٓـَٝ ٍٝػخَٓ ؿًَّٔ ٙخ  َٟ٣حُزخء ْ٤ُٝ ،حُٔ٘ؼٞص  ٞٛٝحُلٌْ
ٝحُؼخَٓ حٌُ٣ ١ؼ ّٔٔ ٚػِ ٠رخه ٢حُظٞحرغ ػيح حُزيٍ ك٤و":ٍٞاالّ ك ٢حُزيٍ أ ّٓخ ك ٢ؿ َ٤حُزيٍ كبّٗٚ
ٓـَ ٍٝرٔخ ؿ َّ رٓ ٚظزٞػ ٚألّٗ ٚػِّ٤ٗ ٠ش طٌَحٍ حُؼخَٓ" ٌٙٛٝ .1حُٔـٍَٝحص حُؼالػش حُظ٣ ٢ؼظ ّي رٜخ
كٗ ٢ظَ.ٙ
حػظزَ حُ٘خٍف ٓلٔي حُطخ َٛحْلىٍ ٢ٔ٣حُلٔ٘ ّّ ٢
إٔ  ٌٙٛحُٔـٍَٝحص  ٢ٛحٍُٜٔ٘ٞس ٢ٛٝ
حُظ ًَِ٣ ٢ػِٜ٤خ ك ٢ػِٔ٤ش حُـَ ًظخَٛس اػَحر٤ش ٗلّ٣ٞش ٌُّ٘٤٠٣ ٚق اُٜ٤خ ٓـٍَٝحص أهَ ،ٟحُـ َّ
رخُظ ،ْٛٞأ ١ط ْٛٞىه ٍٞكَف حُـَ ،رخُظٔؼ٣ُ ْ٤ُ :َ٤يح هخثٔخ ٝال هخػ ٍي .رخُـ َّ ػِ ٠ط ْٛٞىهٍٞ
حُزخء ك" ٢هخثٔخ"ٝ .هي ٍٝىص حْلٗخٍس اٌُٛ ٠ح حُ٘ٞع ٖٓ حُـَ كٓ ٢ؼظْ حُٜٔطِلخص حُ٘ل٣ٞش
ٝحَُٜك٤ش"حُظٞٗ ْٛٞع ٖٓ أٗٞحع حُؼطق ٣ز٤ق ُِٔظٌِّْ حُوَٝؽ رخٌُالّ ك ٢اػَحر ٚػِ ٠ؿٝ َ٤ؿٜٚ
حٌُ٣ ١وظ ٚ٤٠حٌُالّ طٔٛٞخ ُٞؿٞى ػخَٓ ط .2"ْٛٞػ ّْ ٣ؼوذ ٌُُٝي كٖٔ هُ٘ٞخ ُٔض هخثٔخ ٝال هخػ ٍي
رخُـ َّ ٣ ُْٝلٖٔ ٓخ ً٘ض هخثٔخ ٝال هخػ ٍي رخُـ َّ ًُٝي ٌُؼَس ىه ٍٞحُزخء ك ٢هزَ ُٝ ْ٤هِّش ىه ُٚٞك٢
هزَ ًخٕ كلٖٔ ك ٢حأل٣ ُْٝ ٠ُٝلٖٔ ك ٢حُؼخٗ٤شٝ .حُ٘ٞع ح٥هَ حٌُ ًًَٙ ١حُ٘خٍف ٖٓ
حُٔـٍَٝحص":حُـ َّ رخُٔـخٍٝس ًؤكي أٗٞحع حُـَّ" َ٠٣ٝد ُٓ ٚؼخالٌٛ":ح ؿلَ ٟذ هَد" .رـ َّ
هَد ٓٝـخٍٝطٜخ ُ٠ذ حُٔـًَٝ ٍٝخٕ كو ٚحَُكغ ألّٗٗ ٚؼض ُـلَ حَُٔكٞع ػِ ٠حُوزَ٤سٝ .حُٔؼخٍ

 1الدرّ المنظوم ،ابن عمر الحازمًّ  ،ص.067
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ٗلٔٝ ٚحٍى ك ٢حَُٔحؿغ حُ٘لّ٣ٞش .1االّ أًٗٔ ٚخ ٛ َٟ٣خكذ حُ٘ل ٞحُٞحكٟ ٢ؼ٤ق ؿيحٛٝ .خكذ
حُٔو ٜٚألرٖ ؿّ٘ٓ ٢خ ّٗ : ّٜٚ
إ حُول ٞرخُـٞحٍ أ ١رخُٔـخٍٝس ك ٢ؿخ٣ش حٌُ٘ٗٝ "ًٝوَ ٛخكذ
ّ
ٗ":ٜٚإ حُٔلووٖٓ ٖ٤
حُ٘ل ٞحُٞحك ٢كً ٢ظخد ٓـٔغ حُز٤خٕ ُؼِ ّٞحُوَإٓ حُـِء حُؼخُغ ٓ .335ٙخ
حُ٘لٗ ٖ٤٣ٞلٞح إٔ  ٌٕٞ٣حْلػَحد رخُٔـخٍٝس ؿخثِح ك٣ٝ "ْٜٓ ًَ ٢ؼوذ هخثال أ ١كً ٢الّ حُؼَد،
ٝػٌِٛ ٠ح ال ٜ٣ق حُو٤خّ ػِٝ ،ٚ٤ال ٔ٣ظؼَٔ اال ك ٢حُٔٔٔٞف٤٠٣ٝ .ق حُطخ َٛحْلىٍ .٢ٔ٣كـِٔش
حُٔـٍَٝحص هٔٔش ٝحُظلو٤ن إٔ  ٖ٣ٌٛحُـَ حُٔـخٍٝس ٝحُـَ رخُظ(ْٛٞحُؼَ٣ )ٝٞؿؼخٕ حُـَ
رخُٔ٠خف أ ٝرخُلَف".2
ٝهي أىٍؽ ٍأ٤ٓ ١ز ٚ٣ٞحُٔظٔؼَ كّ ٢
إٔ ػخَٓ حُـَ ك ٢حُٔ٠خف اُ ٞٛ ٚ٤حُٔ٠خفٝ .حَُأ١
ح٥هَ ُِِؿخؽ حٌُ َٟ٣ ١أّٗٓ ٚـَ ٍٝرال ٓويٍس ٝه َ٤رخْلٟخكش  َ٤ٔ٣ٝحُطخ َٛحْلىٍ ٢ٔ٣اٍُ ٠أ١
ٓ٤ز.ٚ٣ٞ
ٔٓٝخ أٗخٍ اُ ٚ٤حُطخ َٛحْلىٍ ٢ٔ٣كٌف حُ٘ٓ ٕٞغ حُٔ٠خف اًح ًخٕ ؿٔؼخ ٝطؤٗ٤غ حُٔ٠خف
اُ ٚ٤رَ٘ٛ ١لش حْلٓظـ٘خء رخُٔ٠خف اُ ٚ٤ػٖ حُٔ٠خف ٣ٝزوٓ ٠ؼ٘ٛ ٠ل٤لخ ُو ٍٞحُ٘خػَ:
ص ٍِ َٓخكخ ً طَ َٔلَّْ َٜ
َٓ َ٘ َْ٘٤خ ًَ َٔخ ح ْٛظَ ِّ َ
ض

خف حَُّ٘ َٞح ِٓ ِْ
أَػَخَُِٜ٤خ ََُّٓ حُ َِِّ َ٣

٘ٛٝخ" ََُّٓ " كخػَ طٔلّٜض ُٝلوض طخء حُلؼَ حُٔٔ٘ي اُ ٚ٤الًظٔخر ٚحُظؤٗ٤غ ٖٓ حُٔ٠خف اُٞٛٝ ٚ٤
حَُ٣خفًٔ ،خ ٣ـ ُٞإٔ ٌ٣ظٔذ حُٔئٗغ حُظًٌ ٖٓ َ٤حُٔ٠خف اُ ٚ٤اًح ّ ٛق حالٓظـ٘خء ػ٘ٝ ٚحُز٤ض
حًٌُُٔ ٍٞي ٚ٣هٗ ٍٞخػَ ٓـ:ٍٜٞ
َُْ ٍٝإَ٣شُ ْحُلِ ٌْ َِ َٓخ ُ٣ئَ ِّ َُُٚ ٍُ ٝحألُ ّْ

د حُظَّ َٞح ِٗ٢
ٍِ ُٓ ِؼَ ٖ٤ػَِ ٠حؿْ ِظِ٘خ ِ

ِ ُٓ "ٝؼ "ٖ٤هزَ ػٖ ٍإ٣ش  ٞٛٝ ًًَٙٝهزَ ػٖ ٓئٗغ الًظٔخد ٖٓ حُٔزظيا ػٖ حأل ٍٝألّٗ ٚال ٣ـُٞ
إٔ ٗو ٍٞحُلٌَ ٓؼ٣ٝ ،ٖ٤زّ ّٖ٤
إٔ ٓ خ ٌ٣ظٔز ٚحُٔ٠خف ٖٓ حُٔ٠خف اُ ٚ٤ألكي ػَ٘ أَٓح حُظو،ٚ٤ٜ
حُظول٤ق ،اُحُش حُوزق ،حُظؤٗ٤غ ،حُظًٌ ،َ٤حُظَك٤ش ،حُٜٔيٍ٣ش ،حُٜيحٍس ،حُز٘خء ،حْلػَحد.

ٌ 1نظر المصطلحات النحوٌة والصرفٌة ،محمّد سمٌر نجٌب اللبدي ،ص .13شرح اآلجرومٌة فً علم العربٌة،
على نور الدٌن السنهوري ،ج ،0ص .695النحو الوافً عباس حسن ،ج 3ص.11-12
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ّ
إ ظخَٛس حُلٌف أ٠٣خ ُِٔ٠خف ٝحهؼش ٝه٤خّ حُٔ٠خف آُ ٚ٤وخّ ك ٢حْلػَحد  ًًَٝهُٚٞ
طؼخُ":٠وإِ ْذ أ َ ِ
ٍ
ِ
ص ْي نَا َوأُ ْش ِربُوا فِي
ور ُخ ُذوا َما آَتَ ْي نَا ُك ْم بُِق َّوة َو ْ
اس َمعُوا قَالُوا َسم ْعنَا َو َع َ
َخ ْذنَا ميثَاقَ ُك ْم َوَرفَ ْعنَا فَ ْوقَ ُك ُم الطُّ َ
َ
ِ ِ ِ ِ
ِِ
ِِ
ِ
ِ
ين"ٝ .1حُظوي َ٣أ ُ ْٗ َِرُٞح ُكذَّ ْحُ ِؼـْ َِٝ .هُٚٞ
س َما يَْأ ُْم ُرُك ْم بو إِ َ
يمانُ ُك ْم إ ْن ُك ْنتُ ْم ُم ْؤمن َ
قُلُوب ِه ُم الْع ْج َل ب ُك ْف ِرى ْم قُ ْل ب ْئ َ
طؼخُ":٠واسْأ َِل الْ َقريةَ الَّتِي ُكنَّا فِيها وال ِْعير الَّتِي أَقْب لْنَا فِيها وإِنَّا لَص ِ
ادقُو َن" .2أ ١أَ ْ ٖٓٝ .ََ ٛحُ٘ظْ حُٔٔظي ٍّ رٚ
َ ْ
َ َ َ
َ
َْ
َ َ َ
ك ٢كٌف حأل ٍٝأ ٝحُؼخٗ ٢ه ٍٞحرٖ ٓخُي:
ٍَُ ٝرَّ َٔخ َؿَُّ ٝح حُ ٌِ ١أَ ْروَ ْٞح ًَـ َٔــخ

ف َٓخ طَوَ َّي َٓخ
هَ ْي ًَخَٕ هَ ْز ََ َك ٌْ ِ

َُ ٌِ ْٖ رََِْ٘ ِ ١أَ ْٕ َٓ ٌَُٕٞ َ٣خ ُك ٌِفَ

ُٓ َٔـخػِالً َُ َٔـخ ُ ٌُ َ٣
 ٕٞهَ ْي ُػ ِطقَ

ٝهخٍ أ٠٣خ ك ٢كٌف حُٔ٠خف اُ:ٚ٤
َُ٣ٝلْ ٌَ ُ
ف حُؼَّخ ِْٗ ٣َ َٝ ٢زوَ ٠حألَ ٍَُّ ٝ

َُ ٜ
ًَ َلـــــــــخَُـِش اِ ًَح رِ ِ٣َ ٚظَّ ِ

رََِْ٘ ِ ١ػ ْ
ٟــخكَ ِش اَُِ٠
َط ٍ
ق َٝاِ َ

ْ ٟل َ
ض حألَ ٍََّ ٝ
ِٓ ْؼ ََ حُ ٌِ َُُٚ ١أَ َ

ك ٢حُز٤ظ ٖ٤ر ّٖ٤حأل ّ ٖ٤ُٝر ّٖ٤حرٖ ٓخُي ّ
إٔ حُلٌف هي  ٌٕٞ٣ك ٢حُٔ٠خف ٝحُٔ٠خف اُ ٚ٤رَ٘١
٣زوٓ ٠خ ٣ي ٍّ ػِٝ ٚ٤ك ٢حُز٤ظ ٖ٤حأله ٖ٣َ٤كٌف حُٔ٠خف اُ٣ٝ ٚ٤زو ٠حُٔ٠خف ىُ٤ال ػِ.ٚ٤
الج ّر بالتبعيّة في الثورات الحليّة:
ّ
إ حُـ َّ رخُظزؼّ٤ش  ٞٛأكي أٗٞحع حُـ َّ حٌُ ًًَ ١حُّٜٔ٘لخٕ حُٔخروخٕ ٛٝخٓ ٞٛل ّٔي ٍك٤ن
حُ ٢ّ ٔ٣َ٘ٗٞك ٢حُؼَٔحص حُلِّ٤ش ٣ظ٘خ ُٚٝرخُ َّ٘ف ر٘خء ػِٓ ٠خ ؿخء ك ٢حُّ٘ظْ:
ْ َ ِٜ
َٝهَ ََّ ٍَ ْ
ض
ص أَ ْر َٞح َرَٜخ َٝكَ َ

َٗ َؼ ْْ َٝرِخُظَّ َز ِؼِ َّ٤ش حُ ِظَ ٢هَِ ْ
ض

ك َٟ٣ ٜٞإٔ  ٌٕٞ٣حُـ َّ رخُظزؼّ٤ش طظخرؼخ حُٔول ٝٞأ ١أكي حُظٞحرغ حُٔؼَٝكش(حُ٘ؼض حُزيٍ
حُظ٤ًٞي حُؼطق) ٌٛٝح ٓخ ٣ـؼِ ٖٟٔ ٚحُٔـٍَٝحص رخْٓ حُظخرغ حُٔـَٝ ٍٝهي أٗخٍ اُ ٠أّٗ َّ ٓ ٚك٢
رخد حُظٞحرغٝ .أػخى حألٓؼِش ًٔخ  ٢ٛك ٢حُ٘ظْ.

 1سورة البقرة ،اآلٌة.93
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هلخص الفصل الثالث:
طؼَّ ٝحُ٘خظْ حرٖ أدّ حُِٔ َّٓ ّ
 ١ص(ٝ )ٙ1161حَُ٘حف حُؼالػش ػِ ٠حُظَط٤ذ حرٖ ػَٔ
حُلخُٓ ٢ك ٢كظق ٍدّ حُزَّ٣شٓٝ ،ل ّٔي حُطخ َٛحْلىٍ ٢ّ ٔ٣ك ٢حُ ّي ٍّ حُٔ٘ظٓٝ ،ّٞل ّٔي ٍك٤ن حُ٢ّ ٔ٣َٗٞ
ك ٢حُؼَٔحص حُلِ٤ش اَُٗ ٠ف حُٔـٍَٝحص.
ٝهي أؿٔؼٞح ػِٓ ٠خ طؼ َّٟٞح ُ ٖٓ ٚحُٔـٍَٝحص  ٞٛأٗٓ َٜخ ط٘خ ُٚٝحُ٘لخس هئ٣خ ٝكي٣ؼخ،
ًِّٝ ٍ ًِّْٜٝح ػِ ٠حُـخ ٍّ ٣ ُْٝظؼَّٟٞح ًؼَ٤ح ُِٔـَٝ ٍٝأػَ حُـ َّ ػِٝ ٚ٤ػالٓش حُـ َّ رٔخ ٔ٣ظل ّ
ن
ٖٓ حُظ٤ٟٞق.
ّ
ال
إ حُ٘خظْ ٝحَُّ٘حف حٓظٜ٘يٝح رخُوَإٓ حًٌَُٔ .ْ٣خ ؿخء ػ٘ي حُّ٘خظْ ك ٢ه ُٚٞطؼخَُ ":٠وقَ َ
الَّ ِذين استُ ْ ِ َِّ ِ
َس ُّروا النَّ َد َامةَ
َّها ِر إِ ْذ تَْأ ُْم ُرونَنَا أَ ْن نَ ْك ُف َر بِاللَّ ِو َونَ ْج َع َل لَوُ أَنْ َد ً
استَ ْكبَ ُروا بَ ْل َم ْك ُر اللَّْي ِل َوالن َ
ين ْ
َ ْ
ادا َوأ َ
ضع ُفوا للذ َ
ِ َّ ِ
ِ
ين َك َف ُروا َى ْل يُ ْج َزْو َن إََِّل َما َكانُوا يَ ْع َملُو َن".1
لَ َّما َرأ َُوا ال َْع َذ َ
اب َو َج َعلْنَا ْاألَ ْغ ََل َل في أَ ْعنَاق الذ َ
ّٓ٘٘ٛ ٖٓ ْٜق كَٝف حُـ َّ ػِ ٠كٔذ ػيى حُلَٝف ًخُطخ َٛحْلىٍ ٢ّ ٔ٣ك ٢حُ ّي ٍّ
حُٔ٘ظ ِّ٤ٓٝ ّٞرٜ٘٤خ رٜٔطِل ٢حُٔ٘ظَى ٝحُوخّ٘ٛ ٖٓ ْٜ٘ٓٝ ،ٙلٜخ ػِ ٠كٔذ طؼِّوٜخ رخُٔـٍَٝ
ًٔخ كؼَ حرٖ ػَٔ حُلخُٓ ّ ٢ك ٢كظق ٍدّ حُزَّ٣ش  ًًَ ٖٓ ْٜ٘ٓٝأٗٞحع حُـ َّ ى ٕٝحُظل َ٤ٜك ٢كَٝػٚ
ًٔخ كؼَ ٓل ّٔي ٍك٤ن حُ ٢ّ ٔ٣َ٘ٗٞك ٢حُؼَٔحص حُلِّ٤ش.
أب:
هنظوهة ابي ّ
أٝؿِ حرٖ أدّ َٗف حُٔـٍَٝحص ك ٢أٍرؼش أر٤خصٔ٣ٝ ،ظل َ٤إٔ  ّْ ِ٣كٜ٤خ رٌ َّ ؿِثّ٤خص
ٝطلخ َ٤ٛحُـخ ٍّ ٝحُٔـَٝ ٍٝػالٓخص حُـَّ ،كـخء َٗكٓ ٚوظ٠زخ ألًّٗٔ ٚخ هخٍ حُ ّيًظ ٍٞأكٔي أرخ
حُّٜخك ٢ؿؼلَ":١هٜي طوَ٣زٜخ ُألًٛخٕ".2
ُٝؼ َّ حُـَ ٝحُظّؼِ ٢ّ ٔ٤ؿؼَ حُ٘خظْ حرٖ أدّ ٣ـلَ حُوالكخص حُٔٞؿٞىس ر ٖ٤حُّ٘لخس ٝحٍ٥حء
حُٔظزخ٘٣ش ر ٖ٤حُؼِٔخء كٌخٕ ٌُّٓال ُِوخػيس حُّ٘لّ٣ٞش ٝهق حُّ٘خظْ ٓ ٞٛٝخ ًخٕ  ّٚٔ ٛك ٌٙٛ ٢حُٔ٘ظٓٞش
 1سورة سبأ ،اآلٌة ص.33
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ٝك ٢ؿَٛ٤خ ٖٓ حُٔ٘ظٓٞخص حألهَ ًٌَ٣ ُْ .ٟحُـ َّ رخُٔـخٍٝس ك ٌٙٛ ٢حُٔ٘ظٓٞش ،االّ أّٗ ٚأٗخٍ اُٚ٤
ك٘ٓ ٢ظٓٞش كوخٍ:
د
حٍ رَؼ َ
ْْ ٞحُ َؼ ََ ِ
ََ ٝؿ ََّ رِ ْخُ ِـ َِ ٞ

د
ٟذ َه َِ ٍ
ًَوًََ ْْ ِٜ ُِ ْٞح ؿُلْ َُ َ

ًٔخ أٗخٍ اُ ٠ؿٞحُ طؼِ٤ن كَٝف حُـ َّ رخُلؼَ":إ ٗ ٌٖ٣خهٜخ ًخٕ ٝأهٞحطٜخٓ ٞٛٝ ،وظِق
ك ،ٚ٤كزؼ٣ ْٜ٠و ٍٞر ٚأ ١حُـٞحٍ ػِّ ٠
إٔ حُلؼَ حُ٘خه٣ ٚي ٍّ ػِ ٠حُليعٝ ،رؼ٣ ْٜ٠و ٍٞرخُٔ٘غ
ر٘خء ػِ ٠أّٗ ٚال ٣ي ٍّ ػِ.1"ٚ٤
ًٝخٕ ا٣ـخُ حرٖ أدّ ٓـالّ ك ٌٙٛ ٢حألر٤خص ٓغ ػيّ ؿ َٜحُٔزٍَّ حُظؼِ ٢ّ ٔ٤ألّٗ٣ ُْ ٚظ٘خٍٝ
ٓوظِق كَٝف حُـ َّ ٝأٗٞحع حُـ َّ ٝأ َٔٛػالٓش حُـ َّ ك ٢حالْٓ حُٔـَّ ٍٝ
ألٕ ُٜخ ػالهش رخُٔـٍَٝ
ي ّ
 ٞٛٝحُٔؼ٘ ّ ٢رخُيٍحٓشٓٝ ،خ ٖٓ ٗ ّ
كبٕ حرٖ أدّ كٌٛ ٢ح حُ٘ظْ ِٓي ِٓٔي حُظٝ َ٤ٔ٤حُُٜٔٞش ًٌٝح
حُٟٞٞف كظٔ٣ ٠ظٞػز ٚحُوخٝ ّٙحُؼخّ.
رب البريّة:
فتح ّ
 ٞٛأكي حُٜٔخىٍ حُؼالػش حُظَٗ ٢كض حُ٘ظْ ّٔ ٓٝخ  ٌٖٔ٣حُٞهٞف ػ٘ي ٙأّٗ٘خ ٗـي ٙأٗخٍ اُ ٚ٤ك٢
حُز٤ض حأل ّٝ .ٍٝهي كً َّٜؼَ٤ح ك ٢حُـ َّ رخْلٟخكش ّٔ ٓٝخ ًًَ ٙكًُ ٢ي طؤٜٔ٤خ اُ ٠طو٤٤يّ٣ش ٝؿَ٤
طو٤٤يّ٣شٝ .حػظزَ حُـ َّ رخُلَف  ٞٛحألًٔ َٛخ  ٞٛػ٘ي أؿِذ حُّ٘لخس ،أ ّٓخ ػٖ حُظؼِّن ك ٢ٜك ٢كخؿش
اُ ٠طؼِّن ٞٛٝ .حَُّأ ١حٌٍُ ١آ٤ٓ ٙز .ٚ٣ٞػيح كَف حُـ َّ حُِحثي ٝحُ٘ز ٚ٤رخُِحثي كبّٗ ٚال ٓظؼِّن ُٜٔخ.
ًًَ ُؼ َّ ًلَف ؿ َّ ٗز ٚ٤رخُِحثي أك٤خٗخًٔ .خ َ٣ؿغ ك ٢حُـ َّ رخْلٟخكش ٍ ٞٛٝأ ١حُلَّ َ٣
 ١ك٢
حُِٔلش كوخٍ:
ًَوَ ْْ ِٜ ُِ ْٞىَح ٍُ أَرِ ٢هُ َلخكَ ٍش

ٟخكَ ِش
َٝهَ ْي َ ُ٣ـَُّ حال ْٓ ُْ رِخ ِْل َ

أ ّٓخ ٍأ٤ٓ ١ز ٚ٣ٞأ ١حُـخ ٍّ ُِٔ٠خف اُ ٚ٤حُٔ٠خف ،الطّٜخٍ حُ َ٤ٔ٠رٝ ٚال ٣ظّ َٜاالّ
رؼخِٓٓ ٞٛٝ .ٚخ  َ٤ٔ٣اُ ٚ٤حُ٘خٍف حرٖ ػَٔ حُلخُٓ ّ.٢
ُْ ٣ؼ ٢حرٖ ػَٔ حُلخُٓ ّ ٢أ٤ّٔ ٛش ًزَ ٟاُ ٠حُـ َّ رخُظزؼّ٤ش ٓـَّى اٗخٍس هل٤لش اُ ًٚٗٞ ٚ٤طخرؼخ
ُٔول ٖٟٔ ٝٞحُظٞحرغ حُٔولٟٞش.
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ال ّذ ّر الونظوم:
ٓ ّٔخ طٔ ِّ٤رٛ ٚخكذ ٌٛح حُّٜٔ٘ق اٟخكش ًٓ ٠لَف ؿ َّ ػٍِ ٠أ ١حُٝ ٖ٤ّ٤ِ٣ٌٜهخُق
إٔ ُٞال ُٔ٤ض كَف ؿَّّ .
حُٔزَّى حٌُّ َٟ٣ ١
ألٕ ٘ٛخى ٖٓ  َٟ٣ػٌْ ًُئ٣ .ظؼَٔ حُطخَٛ
حْلىٍ ٢ّ ٔ٣أك٤خٗخ رؼ ٞحألُـخُ حُّ٘لّ٣ٞش كَٗ ٢ك.ٚ
ٝك ٢ػخَٓ حُـ َّ ك ٢حُٔ٠خف اًُ ٚ٤ؼخَٓ ُلظ ّٔ٣ .٢ظي ٍّ رٔخ ؿخء ك ٢حُوالٛش ىٓٝخ ٓٝخ ؿخء
ػ٘ي حرٖ حٍُٞى ّ
ٝ ١حرٖ ٓخُي ٓ ّٔخ ٣ي ٍّ ػِ ٠طؤػَّ ٙرآٍحء حرٖ ٓخُي ٔ٣ظي ٍّ رُ٘ظُ ٍْ ٓـُٜٞش كً ٢ؼٖٓ َ٤
حألك٤خٕ.
 ًٌَ٣حُٔـَ ٖ٣ٍٝح٥هَ(ٖ٣حُـ َّ رخُٔـخٍٝس ٝحُظّ )ّْٛٞاالّ أّٗ ٚال  َٟ٣كًُ ٢ي أٛخُش رل٤غ
َ٣ؿّق ٓخ َ٣ح٤ٓ ٙز ٚ٣ٞك ًٕٞ ٢ا ّٓخ إٔ طٌ ٕٞػِّٔ٤ش حُـ َّ رخُلَف أ ٝرخُٔ٠خف كلٔذ.
ٝهي حهظِق ٘ٛخ حُطخ َٛحْلىٍ ٢ّ ٔ٣كَ١ ٢كُِٔ ٚـٍَٝحص كؤٟخف ٓخ ٌ٣ظٔز ٚحُٔ٠خف اُٚ٤
ٖٓ ح ُٔ٠خفٝ .ظخَٛس حُلٌف حُظ ٢ططخٍ أك٤خٗخ حُٔ٠خف أ ٝحُٔ٠خف آُ ٚ٤ـخٍحس ُٔخ ٍآ ٙحرٖ ٓخُي
ك ٢أُلّ٤ظ 1ٚرَ٘ ١إٔ ٣زوٓ ٠خ ٣ي ٍّ ػًُِ ٠ي.
الثورات الحليّة:
ّ
إ ٓل ّٔي ٍك٤ن حُ ٢ّ ٔ٣َ٘ٗٞال ٣ظٔ ِّ٤ػِ ٠حُ٘خظْ كٞ٣ ٜٞحكو ٚكٓ َّ ً ٢خ ًٛذ اُ ٚ٤ػيح
اٟخكخص رٔ٤طشٝ ،حكن ٓخ ًٛذ اُ ٚ٤حُ٘خظْ ٝحُ٘خٍف حرٖ ػَٔ حُلخُٓ ًٌّ ٢ح حُطخ َٛحْلىٍ ٢ّ ٔ٣ك٢
حُٜٔيٍ ٖ٣حُٔخروٓ ٞٛٝ ٖ٤خ ًٛذ اُ٤ٓ ٚ٤ز ٚ٣ٞكّ ٢
إٔ حُـ َّ ك ٢حُٔ٠خف اُ ٞٛ ٚ٤حُٔ٠خف.
٣و َّ رخُـ َّ رخُظزؼّ٤ش ٣ٝو ّٚرٌُي حُظٞحرغ ؿ َ٤أّٗ٣ ُْ ٚل َّٜكً ٚ٤ؼَ٤ح ًؼخىط ٚكٓ ٢وظِق
حألرٞحد حُظَٗ ٢كٜخ َٗكخ ٓوظ٠زخٝ .هي ظخ ٠ٛحُ٘خظْ حٌُ ١هخٍ ػ٘ ٚحُيًظ ٍٞأكٔي أرخ حُٜخك٢
ؿؼلَ":١هٜي طوَ٣زٚ

 1األبٌات من األلفٌّة ذكرت فً الفصل الثالث ص.98
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الخاتمة:
النتائج" :الحمد هلل الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا هللا"األعراف.18والصالة والسالم
على أشرف خلق هللا سٌدنا محمد بن عبد هللا ،وعلى آله وأصاحبه الراسمٌن للناس طرق النجاة.
أما بعد:
إن شرح المنظومات أمر ٌدل على مدى حرص الناظمٌن والدارسٌن ،للتراث النحوي
العربً عموما الجزائري خصوصا على أن ٌولوه العناٌة الالزمة.ووزنا لألمور بمٌزانها وإنزاال
لها منازلها.
إنّ دراستً لما جاء فً اآلجرومٌة وفً النظم الشارح لها وما قام به الشراح للمنظومة
ٌمكننا استخالص النتائج التالٌة:
 .1بعث التراث النحوي فً الجزائر وإخراج كنوزه لتستفٌد منه األجٌال حاضرا ومستقبال
بات أمرا ضرورٌا وحتما مقضٌا على الباحثٌن والقائمٌن على تدرٌس مادة النحو
والصرف فً الجامعات والمعاهد.
النظم:
 .1تأثر ابن بابن آجروم ،وٌتجلى لنا ذلك من خالل اهتمامه الشدٌد بمتن اآلجرومٌة
ومنظوماته األربعة علٌها كل واحد سماها مختلف على اآلخر.
فتح رب البرية:
 .1جاء مصنف فتح رب البرٌة زاخرا بالتحلٌالت النحوٌة واللغوٌة مما ٌجعله معٌنا للباحثٌن
وذوي االختصاص.
 .0أحٌانا ٌصدر الشارح أحكاما وٌرجح ترجٌحات تفتقر إلى األدلة العلمٌة صحٌح فهو لم ٌكن
مجرد ناقل بل كالمحلل والمرجع والمجٌب.
ٌ .3ع ّد المص ّنف ملٌئا بعرض اآلراء المتباٌنة والمفتقرة إلى تحلٌل ،فٌحتاج إلى ترتٌب وتنظٌم
لما فٌه من التداخل والتكرٌر.
ٌ .1ذكر آراء بعض النحاة القدامى دون االستشهاد بأقوالهم أو ما جاء فً مصنفاتهم عن
طرٌق االستقراء واالستنباط.
 .5جمع المادة العلمٌة دون االستدالل بمصادرها أو الضبط لروافدها أو العودة إلى مرجعٌتها
العلمٌة ٌدفع الباحث إلى جهد آخر فً البحث واالستدالل.
 .6أكثر ابن عمر الحازمً من االستشهاد باآلٌات القرآنٌة وحتى األحادٌث النبوٌة ،فهو ٌربط
بٌن المسائل النحوٌة واألحكام الفقهٌة واألصولٌة وذلك ٌن ّم على سعة معارفه وتأثره
بالشرٌعة لما لها من عالقة بعلم النحو.
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الدر المنظوم:
ٌ .1ستدل أحٌانا بنظم أو بٌت مجهول القائل أحٌانا كقوله꞉قال بعضهم.
ٌ .0درج بعض المصطلحات فً طرٌقة شرحه كان ٌستعملها القدامى،كفائدة ،تنبٌه ،خاتمة..
 .3أكثر من االستدالل بما جاء فً خالصة ابن مالك ومنظومة ابن الوردي.
الثمرات الحلية:
 .1كان هدا المصنف متمٌزا باإلٌجاز وأحٌانا ٌعد مخال بالشرح.
 .0فهو ٌتمٌز بالموافقة التامة آلراء الناظم بل االلتزام لفظٌا بأمثلته كما هً.
 .3القرآن الكرٌم كان أكثر ما استد ّل به مقارنة بالشواهد الشعرٌة والنثرٌة.
 .1من حٌث الضبط أنسب للمبتدئٌن وذوي المستوى العلمً المتواضع فً هذا التخصص،
لكنه ال ٌغنٌه على زٌادة البحث والتقصً لمعرفة أبوابه معرفة كافٌة وخاصة التً لم
ٌتعرض لها الناظم وال صاحب المتن (ابن آجروم) كالجملة وما تعلق بها من تفصٌالت.
ٌ .5أ خذ بعٌن االعتبار التعرٌف اللغوي للمصطلح فً كل ما شرح على خالف المصنفٌن
السابقٌن فإ ّنهما أحٌانا ٌهمالن التعرٌف اللغوي خاصة صاحب الدر المنظوم.
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الخاتمة

الخاتمة:
النتائج" :الحمد هلل الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا هللا"األعراف.44والصالة والسالم
على أشرف خلق هللا سٌدنا محمد بن عبد هللا ،وعلى آله وأصاحبه الراسمٌن للناس طرق النجاة.
أما بعد:
إن شرح المنظومات أمر ٌدل على مدى حرص الناظمٌن والدارسٌن ،للتراث النحوي
العربً عموما الجزائري خصوصا على أن ٌولوه العناٌة الالزمة.ووزنا لألمور بمٌزانها وإنزاال
لها منازلها.
إنّ دراستً لما جاء فً اآلجرومٌة وفً النظم الشارح لها وما قام به الشراح للمنظومة
ٌمكننا استخالص النتائج التالٌة:
 .1ب عث التراث النحوي فً الجزائر وإخراج كنوزه لتستفٌد منه األجٌال حاضرا ومستقبال
بات أمرا ضرورٌا وحتما مقضٌا على الباحثٌن والقائمٌن على تدرٌس مادة النحو
والصرف فً الجامعات والمعاهد.
النظم:
 .1تأثر ابن بابن آجروم ،وٌتجلى لنا ذلك من خالل اهتمامه الشدٌد بمتن اآلجرومٌة
ومنظوماته األربعة علٌها كل واحد سماها مختلف على اآلخر.
فتح رب البرية:
 .1جاء مصنف فتح رب البرٌة زاخرا بالتحلٌالت النحوٌة واللغوٌة مما ٌجعله معٌنا للباحثٌن
وذوي االختصاص.
 .2أحٌانا ٌصدر الشارح أحكاما وٌرجح ترجٌحات تفتقر إلى األدلة العلمٌة صحٌح فهو لم ٌكن
مجرد ناقل بل كالمحلل والمرجع والمجٌب.
ٌ .3ع ّد المص ّنف ملٌئا بعرض اآلراء المتباٌنة والمفتقرة إلى تحلٌل ،فٌحتاج إلى ترتٌب وتنظٌم
لما فٌه من التداخل والتكرٌر.
ٌ .4ذكر آراء بعض النحاة القدامى دون االستشهاد بأقوالهم أو ما جاء فً مصنفاتهم عن
طرٌق االستقراء واالستنباط.
 .5جمع المادة العلمٌة دون االستدالل بمصادرها أو الضبط لروافدها أو العودة إلى مرجعٌتها
العلمٌة ٌدفع الباحث إلى جهد آخر فً البحث واالستدالل.
 .6أكثر ابن عمر الحازمً من االستشهاد باآلٌات القرآنٌة وحتى األحادٌث النبوٌة ،فهو ٌربط
بٌن المسائل النحوٌة واألحكام الفقهٌة واألصولٌة وذلك ٌن ّم على سعة معارفه وتأثره
بالشرٌعة لما لها من عالقة بعلم النحو.

الدر المنظوم:
ٌ .1ستدل أحٌانا بنظم أو بٌت مجهول القائل أحٌانا كقوله ꞉قال بعضهم.
ٌ .2درج بعض المصطلحات فً طرٌقة شرحه كان ٌستعملها القدامى ،كفائدة ،تنبٌه ،خاتمة..
 .3أكثر من االستدالل بما جاء فً خالصة ابن مالك ومنظومة ابن الوردي.
الثمرات الحلية:
 .1كان هدا المصنف متمٌزا باإلٌجاز وأحٌانا ٌعد مخال بالشرح.
 .2فهو ٌتمٌز بالموافقة التامة آلراء الناظم بل االلتزام لفظٌا بأمثلته كما هً.
 .3القرآن الكرٌم كان أكثر ما استد ّل به مقارنة بالشواهد الشعرٌة والنثرٌة.
 .4من حٌث الضبط أنسب للمبتدئٌن وذوي المستوى العلمً المتواضع فً هذا التخصص،
لكنه ال ٌغنٌه على زٌادة البحث والتقصً لمعرفة أبوابه معرفة كافٌة وخاصة التً لم
ٌتعرض لها الناظم وال صاحب المتن (ابن آجروم) كالجملة وما تعلق بها من تفصٌالت.
ٌ .5أخذ بعٌن االعتبار التعرٌف اللغوي للمصطلح فً كل ما شرح على خالف المصنفٌن
السابقٌن فإ ّنهما أحٌانا ٌهمالن التعرٌف اللغوي خاصة صاحب الدر المنظوم.
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 .21متون النحو والصرف ،محمد سلٌمان ٌاقوت ،ط ،1شركة القدس ،القاهرة،
.2010
 .22المدارس النحوٌة ،شوقً ضٌف ،ط ،5دار المعارف ،القاهرة.1983 ،
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اﻟﻤﻠﺨﺺ
ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻵراء اﻟﻨﺤﻮﯾﺔ ﻓﻲ ﺷﺮح اﻻﺟﺮوﻣﯿﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﻢ اﺑﻦ اب ﺗﻮ ﻓﻲ
"1160ه".ﺟﻤﻠﺔ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺬﻛﺮة اﻵراء اﻟﻨﺤﻮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺎﯾﻨﺖ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺜﻼﺛﺔ
ﺣﻮل اﻟﻤﺮﻓﻮﻋﺎت واﻟﻤﻨﺼﻮﺑﺎت واﻟﻤﺠﺮورات ،ﻣﻨﮭﺎ ﻣﺎ واﻓﻖ اراء اﻟﻘﺪاﻣﻰ وﻣﻨﮭﺎ ﻣﺎ
ﻛﺜﺮت ﻓﯿﮫ اﻟﺸﻮاھﺪ اﻟﺸﻌﺮﯾﺔ ،وﻣﻨﮭﺎ ﺧﺎﻟﻒ اراء اﻟﻘﺪاﻣﻰ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ وأﺧﯿﺮا ﺟﻤﻠﺔ
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﻮﺻﻠﺖ ﻓﯿﮭﺎ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻵراء اﻟﻨﺤﻮﯾﺔ
اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﻤﺬﻛﺮة -ﻓﺘﺢ رب اﻟﺒﺮﯾﺔ  ،اﻟﺪر اﻟﻤﻨﻈﻮم ،اﻟﺜﻤﺮات
اﻟﺤﻠﯿﺔ واﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﺑﻦ اب ﺣﻮل اﻻﺟﺮوﻣﯿﺔ.
اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﯿﺔ:
اﻟﻨﻈﻢ؛ اﻟﺸﺮح؛ اﻟﻔﺎﻋﻞ؛ اﻟﻤﺒﺘﺪأ؛ اﻟﺨﺒﺮ؛ اﻟﺤﺎل؛ اﻟﻨﻌﺖ؛ اﻟﻤﻔﻌﻮل ﻓﯿﮫ؛ اﻹﺿﺎﻓﺔ؛
اﻟﻤﺠﺮور.

ﻧﻮﻗﺸﺖ ﯾﻮم  17ﺟﻮان 2015

