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 مقدمـــــة

 ب 

احلمد هلل ادلوصوف بصفات الكمال، وادلنزه يف جاللو عن الشبو وادلثال، فسبحانو من إلو نطقت 
بوحدانيتو عجائب سللوقاتو، وشهدت على تنفيذ مراده عجائب مصنوعاتو، وأمحده تعاىل على ما خصنا 

أما بو من نعمو وآالئو، وصلى اهلل على عبده ورسولو ونبيو وخليلو وصفيو وحبيبو، صلى اهلل عليو وسلم، 
 :بعد

تعّد اللغة العربية من أقدم لغات العامل، وأغناىا يف األلفاظ وادلعاين، حيث اكتسبت قداستها 
ومتيزىا من قداسة القرآن الكرمي، واستحقت بذلك خلودا ميزىا عن سائر اللغات األخرى، ىذا ما جعل 

 منهم يعكفون على دراستها، من أجل اكتشاف أسرارىا ودقائقها، ينعلماء العربية القدماء واحملدث
ن عن متثيل اللغة، فالصوت يهتم بدراسة أصغر أجزاء يفدرسوا األصوات وادلفردات فوجدومها عاجز

الكلمة، وعلم الصرف يبحث يف بنية الكلمة وأحوال ىذه البنية، كما أّن تغًنات الكلمة اليت يبحثها 
علم الصرف ىي تغًنات صوتية، فاذبهوا إىل دراسة الكالم، فوجدوا مكونو األساسي ىو اجلملة، واليت 

طبقوا عليها نظرياهتم، فاجلملة ىي النواة الرئيسية اليت يهتم بدراستها علم واىتم النحويون بدراستها 
النحو، ولكن ال ميكن دراسة كل ىذه العلوم دبعزل عن الداللة، فعلم الداللة يرتبط بكل ىذه العلوم، 

. فعلم األصوات والصرف والنحو والداللة، ىذه اجلوانب رلتمعة ومتصلة بعضها ببعض تشكل اللغة
ن بدراسة اللغة وربليلها ووصفها، أصواتا وصرفا وتركيبا وداللة، ومن ووقد اىتم القدماء واحملدث

بٌن ىؤالء العلماء زلمد باي بلعامل الذي اىتم بدراسة اللغة من كل جوانبها، وإن مل خيصص لكل 
جانب منها كتبا مستقلة، إال أننا استنبطناىا من ثنايا مؤلفاتو اليت تضّم سلتلف العلوم اللغوية وغًن 

مجعنا وقد األصوات والصرف والنحو والداللة، : اللغوية، حيث جاءت مؤلفاتو شاملة لعدة علوم منها
اجلهود اللغوية حملمد باي بلعامل يف ضوء الدراسات اللسانية )ىذه اجلهود اليت قدمها يف حبث ومسناه بـ 

. (احلديثة
وىدفنا من ىذه الدراسة ىو مجع جهود زلمد باي بلعامل ادلتناثرة يف سلتلف كتبو، وزلاولة 

ربليلها من أجل استنباط ما قدمو يف رلال اللغة والنحو، وذلك بالتطرق إىل ادلصطلحات اليت دراستها و
، عاجلهاوظفها، وكذلك ادلسائل اليت تناوذلا، مع إبراز مواقفو وآرائو من خالل القضايا وادلوضوعات اليت 

. ومقارنتها بدراسة علماء اللغة من القدماء واحملدثٌن وما توصل إليو علم اللغة احلديث
اجلهود اللغوية حملمد باي بلعامل يف ضوء الدراسات اللسانية "وتتمحور إشكالية البحث حول

، فما ىي اجلهود اليت قدمها يف اللغة والنحو؟، وىل كانت لو آراء تفرد هبا عن غًنه من "احلديثة
، وىل كانت لو مصطلحات صوتية العلماء؟ أم أنو تبع سابقيو يف معاجلتو للقضايا اللغوية والنحوية؟



 مقدمـــــة

 ت 

وصرفية وحنوية وداللية خاصة بو ميكن إدراجها يف معجمو اخلاص بو؟ أم أن توظيفو للمصطلحات كان 
. تكرارا دلا وجده عند غًنه من العلماء؟

 :ومن بٌن أسباب اختيار ىذا ادلوضوع
يف - على حسب ما نعلم- إبراز جهود زلمد باي بلعامل اللغوية اليت مل يلتفت إليها الباحثون - 

. الدراسات العليا
 .ومجع جهود زلمد باي بلعامل اللغوية ادلتناثرة يف سلتلف مؤلفاتو- 
. والرغبة يف االىتمام دبؤلفات علماء اجلزائر وإنقاذ ما بقي منها من الضياع- 
. وإبراز ادلكانة  العلمية اللغوية اليت متيز هبا أحد علماء اجلزائر- 

أما الدراسات السابقة يف ىذا ادلوضوع يف اجلامعة اجلزائرية ، فلم نعثر على حبث يتناولو سوى 
دلنًن بدوي جبامعة ورقلة واليت نوقشت " اجلهود النحوية عند زلمد باي بلعامل"رسالة ماجستًن موسومة بـ

. م2010عام 
ولإلجابة عن اإلشكاليات اليت طرحناىا سابقا، قّسمنا حبثنا إىل مقدمة وفصل متهيدي وثالثة 

. فصول وخامتة وفهارس
حياتو ومسًنتو العلمية ومنهجو يف مؤلفاتو، حيث : زلمد باي بلعامل: ـعنوننا الفصل التمهيدي ب

ه، نسبو وميالد: التعريف دبحمد باي بلعاملتناولنا فيو مبحثٌن رئيسٌن، األول منهما تعرضنا فيو إىل 
 ونشاطاتو، وأخالقو، ومكانتو العلمية وأقوال العلماء فيو وثناؤىم عليو وعلى مؤلفاتو، برنارلو يف التدريسو

والذي يندرج : ووفاتو، أما الثاين فتضمن منهج زلمد باي بلعامل يف مؤلفاتووكذلك مكتبتو الثقافية، 
التوسع يف ادلسألة من كتاب آلخر، واإلحالة على كتبو األخرى وكتب غًنه، : ضمنو عدة عناصر منها

 .التكرار، وبيان سبب التأليف، وربليل األلفاظ وادلفردات، وعرض آراء العلماء، وغًنىا
للجهود الصوتية والصرفية والبالغية حملمد باي بلعامل، حيث احتوى ىذا وخصصنا الفصل األول 

اجلهود الصوتية حملمد باي بلعامل، والذي يضم كل : ول منهاالفصل بدوره على ثالثة مباحث رئيسية، األ
اجلهود الصرفية حملمد باي الظواىر الصوتية كاإلبـدال واإلعالل واإلدغام، وغًنىا، أما الثاين فيضم : من

اجلهود البالغية حملمد بلعامل، حيث تضمن ادلصطلحات واألبنية الصرفية ودالالهتا، أما الثالث منها، فهو 
داللة األمر والنهي والتقدمي والتأخًن واحلذف وعالقاهتا بالسياق، باإلضافة : باي بلعامل، والذي يتضمن

. احلقيقة واجملاز لدى زلمد باي بلعاملإىل 
، حيث قسمناه إىل ثالثة مباحث،  اجلهود النحوية حملمد باي بلعامل، فومسناه بـالفصل الثاين أما 
 اإلعراب كمصطلحات علم النحو، وادلصطــلح النحــوي: ، ويضمادلصطلحات النحوية: أوال: وىي



 مقدمـــــة

 ث 

ادلسائل النحوية وقضايا الرتكيب لدى زلمد ، و وغًنىاادلصطلحات البصرية الكوفيةو، الكالم، والبناءو
أصول النحو لدى زلمد باي بلعامل كالسماع : وثانيا، اجملرورات وادلنصوبات وادلرفوعات، كباي بلعامل

وموقفو منو، والقياس ومصطلحاتو عنده، واإلمجاع والعلة ونظرية العامل وغًنىا، أما ادلبحث الثالث 
، كظاىرة تناوب احلروف فيما بينها وكذلك زيادهتا الظواىر النحوية عند زلمد باي بلعاملفتضمن 
 .وحذفها

حيث تناولنا فيو اجلهود السياقية والداللية حملمد باي بلعامل، إىل  فيوطرقنا أما الفصل الثالث، فت
داللة حروف ادلعاين، فقسمناىا إىل احلروف األحادية : السياق والثاين: مخسة مباحث، األول منها

يف أصوذلا داللة ادلفردات بالبحث : باعتبارىا أصغر الوحدات الدالة مث الثنائية فالثالثية فالرباعية، والثالث
ادلشرتك  والرتادف كطرق تعدد ادلعىنوتطور دالالهتا، والتناوب بٌن الصيغ يف الداللة، والرابع تضمن 

قضايا داللية أخرى ، وختمنا ىذا الفصل دببحث خامس يضم التضاد واللفظي
 .نظرية الدالالت أو ادلنازل اخلمسك

. وأهنينا البحث خبامتة دجبنا فيها عصارة النتائج اليت أسفر عنها
بالتطرق إىل حياة زلمد باي بلعامل ادلنهج التارخيي : وقد اتبعنا يف ىذا البحث عدة مناىج، وىي

ادلنهج وكذا وربليل ادلسائل اللغوية والنحوية اليت تناوذلا، ادلنهج الوصفي التحليلي يف عرض والرتمجة لو، و
 .ادلقارن يف مقارنة جهوده مع جهود من سبقو من العلماء وكذا ما توصل إليو علم اللغة احلديث

مؤلفات زلمد باي بلعامل اللغوية، وأمهات مصادر ومراجع كانت منها  كما اعتمدنا يف البحث
كالكتاب لسيبويو واخلصائص البن جين، واألصول يف النحو البن ، الكتب يف اللغة والنحو والصرف

باإلضافة إىل بعض ادلعاجم اللغوية يف شرح ما جاء صعبا من ادلفردات، وكذا كتب الرتاجم السراج، 
. والرسائل اجلامعية واجملالت

تقدم بالشكر اجلزيل إىل األستاذ ادلشرف الدكتور أمحد عزوز الذي تتبع خطوات نويف األخًن 
  يف نا بنصائحو وإرشاداتو السديدة إلخراجو يف أحسن صورة، ومهما بالغينا ومل يبخل علعمل،ىذا ال

. شكره  فلن أصل  إىل مقدار ما بذلو من جهد  يف تقومي  ىذا العمل
 ونتمىن أن يلقى ىذا البحث القبول من أعضاء اللجنة ادلوقرة ويكون مرجعا يضاف إىل ادلكتبة

. العربية عامة واجلزائرية خاصة
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نتناكؿ يف ىذا الفصل حياة زلمد بام بلعادل كمنهجو يف مؤلفاتو، كطرؽ معاجلتو للمسائل  
اللغوية، كقد كانت لو مسات خاصة يف توثيقو للمعلومات من ادلصادر، باإلضافة إذل اآلراء كالًتجيحات 

اليت صلدىا يف ثنايا كتبو، فلم يكن ناقال كمصنفا للمعلومات فقط، بل كاف مناقشا كزللال للمادة اليت 
. اعتمدىا يف مؤلفاتو

  :ترجمة لمحمد باي بلعالم- أوال

  : 1هنسبو وميالد- 1
اجلزائرم  العادل القبلوم عبد ا زلمد عبد القادر بن زلمد بن ادلختار بن أمحد الشيخ أبو ىو

 كلد ،باليمن (محَت)إذل القبيلة العربية ادلشهورة  ادلالكي ادلذىب، كالشهَت بالشيخ بام بلعادل، يرجع نسبو
جبنوب اجلزائر،  (أدرار)كالية  2 (أكلف)بدائرة  (اقبلي)من بلدية  (ساىل)يف قرية  (ـ1930 )عاـ الشيخ

فقيها كإماما كمعلما ،  أربعة إخوة ىو خامسهم كترتيبو بينهم الثالث، كاف كالده زلمد عبد القادر كلو
منظومة الولداف يف طلب الدعاء من الرمحن، ك ، ربفة الولداف فيما غلب على األعياف ): كمن مؤلفاتو

أىل البدع كاخلرافات، كلو عدة قصائد يف مدح النيب صلى ا  كمنظومة حاؿ أىل الوقت حارب فيها
  .3 (تديكلت)أمو ىي خدغلة بنت زلمد احلسن كاف كالدىا عادلا قاضيا يف منطقة ك (عليو كسلم

فقد بدأ تعليمو بدراسة  كادلعرفة، اىتمت بتعليمو، علمية متدينة مشهورة بالعلم يف أسرة نشأ
احلافظ لكتاب ا الشيخ  ، فدرس القرآف الكرًن على يد ادلقرئ(ساىل أقبلي) القرآف الكرًن يف مدرسة

كالفقهية، كدرس على يد  على يد كالده ادلبادئ النحوية بن عبد الرمحن بن ادلكي بن العادل ، مث قرأ زلمد

                                                           
أعدّل ىذه الترجمة الشيخ محمد علي األمين الشنقيطي، في مقال لو موسوم بـ ترجمة شيخ المدرسة الشيخ محمد باي بلعالم إمام أستاذ  - 1

م بمكتبة 1997 نوفمبر 12ومدرس بأولف والية أدرار، وىذه الترجمة سمعها من الشيخ محمد باي بلعالم شخصيا حيث التقى بو يوم الخميس 
الحرم النبوي الشريف، حيث طلب منو أن يضع ترجمة لو تعرف بو وبعلمو، عندما وجده قد وضع مجموعة من كتبو وقفا في قسم المخطوطات 

من مكتبة الحرم النبوي، وىذا المقال موجود ضمن كتاب الرحلة العلية إلى منطقة توات لذكر بعض األحكام واآلثار والمخطوطات والعادات وما 
 .370-361: ، ص2: ج، 2011دار المعرفة الدولية، الجزائر، يربط توات من الجهات لمحمد باي بلعالم، 

األول منهما يذىب أصحابو إلى أنّل أصل / اختلفت اآلراء حول أصل تسمية أولف بهذا االسم، وتنحصر ىذه التسميات في رأيين رئيسيين - 2
تسميتها يعود إلى اشتقاقها من األلفة، ألن من يسكنها يألفها سريعا، وأنّل أحد الرجال األوائل الذين سكنوىا قال أن ىذه البالد ألفتها وألفتني فال 

بالجيم المصرية وتعني خلية النحل باعتبار  (أقلف)أستطيع فراقها، وأما الثاني منهما فيذىب أصحابو إلى أن أصل الكلمة بربري مشتق من كلمة 
أن المنطقة تجذب نحوىا السكان جذبا، وتطلق ىذه الكلمة أيضا على وسط النخلة عند منبت الجريد لكونو مكانا جاذبا وأن الوقوع فيو ليس من 

السهل الخالص منو، ثم أبدلت القاف واوا فأصبحت أولف، ويرجح الباحثون الرأي الثاني ألن مختلف المناطق المحيطة بأولف كرقان وأقبلي 
. 18، 17: ، ص2007، 2: صفحات من تاريخ منطقة أولف، عبد المجيد قدّلي، دار األبحاث، الجزائر، ط: وغيرىا ذات أصل بربري، ينظر

: الرحلة العلية إلى منطقة توات لذكر بعض األحكام واآلثار والمخطوطات والعادات وما يربط توات من الجهات لمحمد باي بلعالم، ج: ينظر - 3
الرحلة المغربية، محمد العبدري البلنسي، : ، وينظر112: صفحات من تاريخ منطقة أولف، عبد المجيد قدّلي، ص: ، وينظر362، 361: ، ص2

. 198: ، ص2007، 1: سعد بوفالقة، منشورات بونة، ط: تقديم
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عبد ادلعطي  انتقل إذل زاكية الشيخ موالم أمحد بن الكرًن ادلغيلي مدة من الزمن، مث الشيخ زلمد عبد
 كأصولو، كالنحو، كالفرائض، كاحلديث، سنوات ، قرأ فيها الفقو ادلالكي السباعي، كمكث فيها سبع

  .1كالتفسَت
بن عبد  اإلجازة العامة من شيخو الطاىر: دراستو ربصل على عدة إجازات منها كخالؿ فًتة

ادلعطي السباعي بعد إهناء دراستو، كإجازة عامة من شيخو احلاج أمحد احلسن بأسانيد متعددة، كإجازة 
احلديث الشريف، كأخرل من الشيخ زلمد العلوم ادلالكي ادلكي، كشهادة  من الشيخ البودليمي يف

  2.(ـ1971) من كزارة األكقاؼ عاـ ليسانس يف العلـو اإلسالمية
عبد ادلعطي السباعي، انتقل إذل   زلمد بام بلعادل من زاكية الشيخ موالم أمحد بن بعد زبرج

للعلـو الشرعية، تعٌت بتدريس الطالب كالطالبات األمور  بتأسيس مدرسة حيث قاـ (أكلف)مدينة 
الفرنسي، كقد  االستعمار للمساعلة يف رفع ادلستول الثقايف الديٍت لدل أبناء كطنو إباف كاللغوية الدينية

، كدلا تغلغلت الثورة يف اجلزائر (الدينية عمَت مصعب بن)كاف نظاـ الدراسة فيها خارجيا تسٌمى مدرسة 
 مؤقتا خوفا على طلبتو من ادلعارؾ اليت كانت تدكر آنذاؾ، كدلا حصل ادلدرسة كاستحكمت قٌرر إغالؽ

ادلدرسة من جديد  افتتاح اجلزائرم على حريتو كنالت الدكلة استقالذلا كاستتٌب األمن، أعاد الشعب
 .3 جديدا داخليا لتستقبل الطالب بأعداد كبَتة، كأضاؼ إليها قسما

كخطيبا كمفتيا  الرمسية إماما التحق بالسلك الديٍت، فأصبح من الناحية (ـ1964 )عاـ  كيف 
مصعب بن عمَت الدينية، كيف عاـ  بن مالك كمدرسة كمدرِّسا، معًتفا بو من قبل الدكلة دلسجد أنس

 أجرهتا جملموعة من ادلشايخ لتحديد مستواىم العلمي، كزارة األكقاؼ اليت شارؾ يف مسابقة ( ـ1971)

بتوسيع مدرستو  قاـ (ـ1981)الليسانس يف العلـو اإلسالمية، كيف عاـ  فتحصل على شهادة تعادؿ
غرار ما  كبَتة من الفتيات على إليها قسما جديدا خاصا باإلناث، فأصبحت تستقبل أعدادا كأضاؼ

 4 .تستوعب طالبا من خارج البالد الداخلية حبيث أصبحت تستقبلو من الفتياف، كقاـ بتوسيع األقساـ
فقد  التحصيل العلمي، ككثرة ادلسؤكليات ادللقاة على عاتقو إال أنو دل يتوقف عن انشغالو  كرغم

كادلشايخ فأفاد كاستفاد، من ىذه  طلبة العلم ارربل إذل عدد من البلداف العربية كالتقى فيها بعدد من
 كادلملكة العربية السعودية، حيث كانت زيارتو األكذل للمملكة األقصى كليبيا تونس كادلغرب: البلداف 
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الثانية، كمنذ  للمرة (ـ1974) ، بقصد احلج كالزيارة، كعاد إليها عاـ (ـ1964 )السعودية عاـ  العربية
  1 .ذلك العاـ دل يتخلف عن أداء ىذه الفريضة إذل أف كافتو ادلنية

:  ونشاطاتوبرنامج محمد باي بلعالم في التدريس- 2
احلجة   عكف الشيخ زلمد بام بلعادل على تدريس صحيح البخارم كامال، ما بُت شعباف كذم

عاـ  يدرس موطأ اإلماـ مالك مساء كؼلتمو يف كل عاـ ابتداء منكاف ك ،( ىػ1372)عاـ  صباحا منذ
مد  بتفسَت فتح البياف كؼلتم صحيح مسلم كل عامُت ، كيدرس تفسَت القرآف الكرًن ،(ىػ1385)

 2 .كاجلمعة حسن خاف، يف مخسة أياـ من األسبوع عدا اخلميس
 أعالـ توات أنشطة علمية تعليمية اجتماعية أعلها مالقاتو كمدارستو مع بعض بام عدة  للشيخ

زلمد بن الكبَت، كالشيخ احلاج عبد  الشيخ: ، منهم(تيمي أدرار)، كبعض شيوخ (سبنطيط)مثل شيوخ 
احلاج احلسن اإلنزمجَتم، كالشيخ عبد الرمحن  ادلهداكم، كالشيخ القادر البكراكم، كالشيخ عبد العزيز

 البكرم، كالشيخ إبراىيم، كالشيخ موالم التهامي غيتاكم، كالشيخ عبد القادر كالشيخ سادل بكراكم،

كالشيخ أمحد البوحامدم،  ا الطاىرم، احلبيب بن احلبيب، كالشيخ الرقاين زلمد، كالشيخ موالم عبد
مد بن مالك، كالشيخ احلاج أمحد بن  عبد القادر كالشيخ أمحدك، كالشيخ زلمد الفالين، كالشيخ زلى

كالشيخ  باحلاج جعفر، كالشيخ زلمد الربمكي، كالشيخ زلمد باحلاج عيسى، كالشيخ زلمد مالك،
، (الدينية مصعب بن عمَت بالتدريس يف ادلدرسة ادلكلف)الدباغي، كالشيخ احلاج عبد الرمحن حفصي 

 مالك أمحد، كلكصاسي زلمد، كحامد دلُت عبد القادر، كحامد دلُت عبد ا، كعبد ىو كالشيخ بن

.  3القادر لعركسي
يعٌد زلمد بام بلعادل مؤسسا دلدرسة تربوية يف منطقتو، حيث يشرؼ على مدرسة قرآنية تشبو يف 

نظامها كقوانينها بادلؤسسة التعليمية اليت أنشأهتا الوزارة، كىذا يظهر جليا من خالؿ ما تتضمنو زاكيتو، 
القانوف الداخلي، الفركع القرآنية، ادلطعم، ادلراقد، ملفات التسجيل، استمارة : كاليت صلملها فيما يلي

. معلومات التالميذ، استمارة معلومات ىيئة التأطَت، اجلدكؿ األسبوعي، ادلنهاج القرآف للمواد األخرل
أما القانوف الداخلي دلؤسستو فيتضمن مجلة من ادلواد كاليت ؼلضع ذلا الطالب ادلتمدرسوف، 

كتتكوف من ثالثة كعشرين مادة، تنٌص يف مجلتها على احلضور بصفة منتظمة كصارمة يف كل النشاطات 
مع احًتاـ مواعيد الدكاـ دكف التأخر بالدخوؿ إال بالًتخيص، مع ضركرة ارساؿ إنذارات إذل كل من 
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يتغيب ثالث مرات يف كل شهر، كإذا تعدت االستفسارات ثالث مرات، يتم الفصل النهائي للطاؿ من 
ادلدرسة، كما يشًتط عليهم اللباس الذم يليق بطالب العلم مع احًتاـ قواعد النظافة، كأم سلالفة من 

 1 .أم طالب تعرضو للمثوؿ أماـ اجمللس التأدييب
كال شك أف ىذه القوانُت ال زبتلف عن القوانُت اليت كضعتها الوزارة لتالميذ ادلؤسسات الًتبوية 

. كاجلامعية
أما الفركع القرآنية فتتضمن ضبط الربنامج الدراسي، كقوائم الدارسُت، كالعمل على ضبط 

احلضور كاستعماؿ ادلناداة اليومية، كحسن ادلعاملة كرببيب الدراسة للتالميذ، كاعتماد التقوًن التحصيلي 
لكل ثالثي، مع ربفيز الفائزين جبوائز مشجعة، كيف ادلطعم ػلدد أسبوعيا التنظيم الغذائي للوجبة مع 

مراعاة األسس الغذائية الصحية، كيتم مراعاة التنظيم كالًتتيب يف استخداـ األىًسرَّة، كؽلنع منعا باتا 
 2 .استعماؿ ادلواقد كيفما كاف نوعها ذبنبا لكل حادث قد ػلدث

عقد ادليالد كصور مشسية كشهادة التلقيح، كأما استمارة : كيتكوف ملف التسجيل بادلدرسة من
االسم كاللقب كتاريخ كمكاف ادليالد، كالعنواف، كاسم األب كاألـ، كالتعهد باحًتاـ : ادلعلومات فتتضمن

القانوف االساسي كالنظاـ الداخلي للمدرسة كتنفيذ مجيع التعليمات كالتوصيات كالًتتيبات ادلنظمة للسَت 
 3 .العملي بادلدرسة، مع ادلصادقة على اإلمضاء

قرآف كرًن، كتابة، فقو، سَتة : كػلتوم اجلدكؿ األسبوعي على رلموعة من ادلواد كادلقاييس، كىي
نبوية، حساب، رسم، أشغاؿ، إمالء، أخالؽ، قرآف قراءة مجاعية، حضارة عربية إسالمية، قواعد كضلو 
اإلمالء، مبادئ فن التجويد، صرؼ، كغَتىا، ككل مادة من ىذه ادلراد يتضمن برنارلا خاصا معموال بو 

 4 .طواؿ العاـ الدراسي
زاكية مصعب بن )فمن خالؿ ىذا صلد زلمد بام بلعادل مؤسسا دلدرسة قرآنية يف زاكيتو ادلسماة 

كاليت تتضمن قوانُت كمواد كبرامج مثل اليت ربتويها ادلدارس الًتبوية ادلقررة من الوزارة  (عمَت آكلف بأدرار
. اجلزائرية
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 :أخالقو- 3

 من أخالؽ زلمد بام بلعادل التواضع، كقد ظهرت ىذه الصفة يف جل مؤلفاتو، حيث كاف 
يقوؿ العبد الفقَت إذل ربو، يقوؿ أفقر العباد إذل ا، ): يستعمل عدة مفردات للداللة على ذلك منها

الغصن الداين يف ترمجة كحياة الشيخ عبد )، مثاؿ ذلك قولو يف كتاب (كغَتىا... يقوؿ الكويتب، 
يقوؿ كويتبو زلمد بام بن زلمد عبد القادر بلعادل القبلوم الساىلي التوايت : "(الرمحن بن عمر التنالين

. 1"اجلزائرم
 :مكانتو العلمية وأقوال العلماء وثناؤىم عليو وعلى مؤلفاتو- 4

لألستاذ العالمة النحرير  (ملتقى األدلة)قرأت كتاب : "يقوؿ الشيخ زلمد الطاىر آيت علجت
الشيخ زلمد بام بلعادل حفظو ا كأيده فوجدتو جديرا بأف يقرأ كأف يدرس كيدٌرس ألنو سٌهل لطالب 

علم الفقو سبل التحصيل للتلميذ كاألستاذ، إذ بناه على أرجوزة من نظمو سلسة العبارة كاضحة األلفاظ 
مفهومة ادلعاين سهلة احلفظ الذم ىو سراج الفهم كالذم قاؿ يف حق احلفظ أحد العلماء ادلتقدمُت 

إذ ىو زلل الثقة التامة دلا عرؼ عنو من ...  "(قرأت كقرأت كثَتا فلم يبق رل شلا قرأت إال ما حفظت)
. 2"الفهم ادلستقيم كالذكؽ السليم لدل عاريف فضلو، كغزارة علمو كسداد رأيو

شلا يزيدنا هبجة كسركرا كفرحا كحبورا ىو ما : "كيقوؿ الشيخ عبد الرمحن اجليالرل يف ثنائو عليو
من مثل حضرة شيخنا العالمة اإلماـ األستاذ ... تطلع إليو طلبة من شباب طلبة العلم يف عصرنا ىذا 

احلاج زلمد بام بلعادل حيث بزغ مشسو على البسيطة دبصنفاتو العديدة ادلفيدة اجلليلة يف فنوف سلتلفة 
، فاألستاذ ادلؤلف جدير بأف يلحق بالرعيل األكؿ شلن صحبوا مالكا يف عصره كشاركوا أتباعو ....متنوعة

. 3"كتالمذتو األفذاذ يف تقليده كالعمل على قواعده كاجتهاداتو اكمة فللو دره من فقيو فاضل متضلع
فشيخنا حياه ا كبٌياه كاسطة عقد ادلصنفُت : "كيقوؿ فيو الشيخ احلاج عبد الرمحن حفصي

كادلؤلفُت، كرس حياتو كلها يف خدمة العلم الشريف هناره كليلو كفقو ا كسدد خطاه فجميع مؤلفاتو 
كلها درر كألفاظها كلها غرر، تقرب األقصى من اقتناص الشوارد من أحكاـ الشرع الواردة ليشرب من 

 4".معانيها كنصائحها السديد كالوارد كاجلاىل الظمآف ادلتباعد
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كيقوؿ أيضا الشيخ الشريف أبو زلمد ناصر بونيف بن سيد اعمر اإلدريسي احلسٍت يف ثنائو 
اطلعت على ادلنظومة الفقهية اجلامعة يف مذىب اإلماـ : "(ملتقى األدلة األصلية كالفرعية)على كتاب 

للعالمة فضيلة الشيخ اإلماـ زلمد بام بلعادل ادلدرس بآكلف كالية  (فتح الرحيم ادلالك)مالك ادلسماة 
أدرار من القطر اجلزائرم، فوجدهتا مجعت فأكعت للمسائل الفقهية من عبادات كمعامالت، كقد زينها 
كمجل جيدىا كتوج مفرقها ذلك الشرح اجمليد برد كل مسألة إذل أصلها كبياف دليلها من زلكم الكتاب 

فرد للفقو ادلالكي ... كصحيح السنة، كىو صنيع زلمود كشلدكح جرل عليو أئمة أفذاذ كعلماء راسخوف 
الذم ىو فقو ادلدينة كعمل دار التنزيل هبجتو كمجالو كحببو إذل طلبة العلم بإظهاره يف ىذه األثواب 

. 1"الزاىية كاحللل البهية من ترصيعو كتزينو بأدلة الكتاب كالسنة
:" كيثٍت عليو الشيخ الورل بن دكينة بن سعيد احلسٍت كعلى مؤلفاتو قائال

ٍيًخنىا اجلىًليًل     زليىمىد ٍبلعىادل األىًصيل  ميؤىلىفىاتي شى
ًكم السَّاًىًلي التػُّوىايت   يػيٍعرىؼي بًاٍسًم بىام يف األىبٍػيىاًت  القىٍبالى

ًليلىة عىًظيمىة يف النػٍَّفًع     يف كيلِّ فىنٍّ ًمٍن فػينيوًف الشَّرًٍع  جى
ٍنظيوـي أىكىالن ثػىبىٍت 

ى
كىًستَّة يف النٍَّحًو أىٍيضان قىٍد أىتىٍت   فىالليٍؤليؤي ادل

ًة احلىليوـً  ىنػٍهيوـً   كىشىٍرحيوي لًنػيٍزىى
كىشىٍرحيوي ًكفىايىةي ادل

يسىمَّى الرًَّحيقي فىاٍعلىٍم    كىًمٍنحىةي األىتٍػرىاًب كىالنٍَّظًم اًفػٍهىم 
كىٍىوى ادل

ىٍفهيوـً 
لًنىٍثًر مىا أىلَّفىوي األيٍجريكًمي   نىظىمىوي اٍبني أيبَّ يف ادل

 .2"كىربيٍفىةه لًلديرَّة اليىًتيمىة   قىٍد شيرًحىٍت أىٍلفىاظيهىا الكىرؽلىة

 : مؤلفاتو- 5
، نصنفها حسب العلـو كما يلي  : ترؾ زلمد بام بلعادل عدة مؤلفات يف سلتلف العلـو

 : علـو القرآف: أكال 
كىو شرح على ألفية الغريب للشيخ زلمد بن السيد :  ضياء ادلعادل على ألفية الغريب البن العادل-1 

زلمد بن العادل الزجالكم اليت نظمها يف ادلفردات الغريبة يف القرآف، كىذا الشرح يف جزأين، انتهى من 
 3.ىػ1409تأليفو عاـ 
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ىذا الكتاب ىو شرح على نظم غريب :  ادلفتاح النوراين على ادلدخل الرباين يف الغريب القرآين-2 
 1 .ىػ1409القرآف مد الطاىر التليلي السويف اجلزائرم، ككاف تاريخ تأليفو عاـ 

 :مصطلح الحديث: ثانيا 
ىو كتاب يف احلديث شرح فيو نظم زلمد األمُت القرشي ادلسماة : كشف الدثار على ربفة اآلثار- 3

 2. ىػ1411ربفة اآلثار يف علم احلديث، أهنى تأليفو عاـ 

 : الفقو المالكي: ثالثا 

ىػ كما 1406كىو كتاب يف الفقو يف جزأين  أهنى تأليفو عاـ : زاد السالك شرح أسهل ادلسالك- 4
 3 .ثبت ذلك يف هنايتو

كىو كتاب يف الفقو : ملتقى األدلة األصلية كالفرعية ادلوضحة للسالك على فتح الرحيم ادلالك- 5
 .4ىػ1418يتضمن أربعة أجزاء فرغ من تأليفو عاـ 

 أهنى تأليفو عاـ  أبيات2509كىو نظم ػلتوم : فتح الرحيم ادلالك يف مذىب اإلماـ مالك- 6
 5. ىػ1416

  6ىػ1408كىو نظم يف الفقو أهنى تأليفو عاـ :  اجلواىر الكنزية نظم منت العزية-7
حيث يكوف ىذا : االستدالؿ بالكتاب كالسنة النبوية شرح نثر العزية كنظمها اجلواىر الكنزية- 8

 .  7ىػ1418 أهنى تأليفو عاـ الكتاب من جزأين

  8 .ىػ1410أهنى تأليفو عاـ : السبائك اإلبريزية شرح على اجلواىر الكنزية- 9

كىو شرح على نظم العزية يف الفقو الذم ألفو زلمد بن : فتح اجلواد على نظم العزية البن باد- 10
 9.ىػ1408بادم الكنيت، ككاف تأليف ىذا الكتاب عاـ 

                                                           
 .179: ىـ، ص1415المفتاح النوراني على المدخل الرباني للمفرد الغريب في القرآن، محمد باي بلعالم، الجزائر، أدرار، : ينظر - 1
 .114: كشف الدثار شرح على تحفة اآلثار، محمد باي بلعالم، مطبعة عمار قرفي، الجزائر، أدرار، ص: ينظر - 2
 .277: ، ص2: زاد السالك شرح أسهل المسالك، محمد باي بلعالم، ج: ينظر - 3
 .539: ، ص4: ملتقى األدلة األصلية والفرعية، محمد باي بلعالم، ج: ينظر - 4
 .139: فتح الرحيم المالك في مذىب اإلمام مالك نظم، محمد باي بلعالم، الجزائر، أدرار، ص: ينظر - 5
 . 54: ، ص2002الجواىر الكنزية لنظم ما جمع في العزية، محمد باي بلعالم، مطبعة دار ىومو، الجزائر، أدرار، -6
. 328: ، ص2002االستدالل بالكتاب والسنة النبوية شرح نثر العزية ونظمها الجواىر الكنزية، محمد باي بلعالم، الجزائر، أدرار، : ينظر - 7
 .232: ، ص1993السبائك اإلبريزية شرح على الجواىر الكنزية، محمد باي بلعالم، الجزائر، : ينظر - 8
 .285: فتح الجواد على نظم العزية البن باد، محمد باي بلعالم، مطابع عمار قرفي، الجزائر، ص: ينظر - 9
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كىو شرح على نظم عبد الرمحن األخضرم يف الفقو، : الكوكب الزىرم نظم سلتصر األخضرم- 11
. 1ىػ1408أهنى تأليفو عاـ 

 . اإلشراؽ البدرم شرح الكوكب الزىرم- 12

ىو كتاب شرح فيو األرجوزة البكرية اليت ألفها زلمد : ادلباحث الفكرية شرح على األرجوزة البكرية- 13
 .2ىػ1414البكرم بن عبد الرمحن التنالين يف الفقو كاألخالؽ كالتوحيد، أهنى تأليفو عاـ 

حيث ضم ىذا الكتاب احلديث عن فضل : (مناسك )أنوار الطريق دلن يريد حج البيت العتيق - 14
ىػ ادلوافق 1415احلج كغاياتو كأحكامو كمواقيتو كمرفقا باألماكن ادلقصودة يف الزيارة، كأهنى تأليفو عاـ 

  3 .ـ1995لػ

 .(أربعة أجزاء )إقامة احلجة بالدليل شرح على نظم ابن بادم على مهمات من سلتصر خليل- 15
مرجع الفركع إذل التأصيل من الكتاب كالسنة كاإلمجاع الكفيل شرح نظم الشيخ خليفة بن حسن -16

  (عشرة أجزاء)السويف على سلتصر خليل ادلسمى جواىر اإلكليل 
 :(المواريث)علم الفرائض : رابعا

 4 .كىو نظم يف علم الفرائض: الدرة السنية يف علم ما ترثو الربية- 17

 . األصداؼ اليمية شرح الدرة السنية- 18

ألف ىذا الشرح على أرجوزة : كشف اجللباب على جوىرة الطالب يف علمي الفركض كاحلساب- 19
مد عبد الرمحن السكويت ادلالؼللفي اليت مٌر على تأليفها زمن طويل كدل يضع أحد  (جوىرة الطالب)

  5 .ىػ1407العلماء شرحا عليها، كقد أهنى ىذا الشرح عاـ 

ىو شرح على نظم زلمد بن بادم : فواكو اخلريف شرح بغية الشريف يف علم الفرائض ادلنيف- 20
 6. ىػ1407الكنيت يف علم الفرائض، أهنى تأليفو عاـ 

                                                           
 .51: ، ص2010، 1: الكوكب الزىري نظم مختصر األخضري، محمد باي بلعالم، دار ابن حزم، بيروت، ط: ينظر - 1
 .293: ىـ، ص1416المباحث الفكرية شرح على األرجوزة البكرية، محمد باي بلعالم، مطبعة عمار قرفي، الجزائر، أدرار، : ينظر - 2
 .107: ، ص2009أنوار الطريق لمن يريد حج البيت العتيق، محمد باي بلعالم، الجزائر، أدرار، : ينظر - 3
 .51: ، ص2010، 1: الدرة السنية في علم ما ترثو البرية ، محمد باي بلعالم، دار ابن حزم، بيروت، ط: ينظر - 4
 .119: كشف الجلباب شرح على جوىرة الطالب في علمي الفروض والحساب، محمد باي بلعالم، مطبعة عمار قرفي، الجزائر، أدرار، ص - 5

: ىـ، ص1416فواكو الخريف شرح على بغية الشريف في علم الفرائض المنيف، محمد باي بلعالم، مطبعة عمار قرفي، الجزائر، أدرار،  - 6
89. 
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يف علم ىو شرح على منظومة النيل الفائض : مركب اخلائض على النيل الفائض يف علم الفرائض- 21
 1 .ىػ1413الفرائض اليت ألفها ابن الشيخ الطالب اخيار أهنى ىذا التأليف عاـ 

 : أصول الفقو: خامسا 

 2 .ىػ1412أهنى تأليفو عاـ : ركائز الوصوؿ على منظومة العمريطي يف علم األصوؿ- 22
ىو شرح على منظومة زلمد األمُت القرشي ادلسماة : ميسر احلصوؿ شرح على سفينة األصوؿ- 23

 3 .ىػ1411سفينة الوصوؿ لطاليب األصوؿ، أهنى تأليفو عاـ 
 :السيرة النبوية: سادسا 

 4 .فتح اجمليب يف سَتة النيب احلبيب صلى ا عليو كسلم- 24
 : النحو: سابعا 

كىو نظم يف النحو على ادلقدمة األجركمية أهنى تأليفو عاـ : اللؤلؤ ادلنظـو على نثر ابن آجرـك-25
 .  5 ىػ1407

كىو شرح لنظمو ادلسمى اللؤلؤ ادلنظـو أهنى تأليفو عاـ : كفاية ادلنهـو شرح اللؤلؤ ادلنظـو- 26
 . 6ىػ 1412

كىو كتاب يف النحو شرح فيو ملحة اإلعراب للحريرم أهنى : منحة األتراب على ملحة اإلعراب- 27
 . 7ىػ 1414تأليفو عاـ 

كىو شرح على منظومة نزىة احللـو مد بن أب ادلزمرم : الرحيق ادلختـو شرح على نزىة احللـو- 28
 8.ىػ1407يف النحو، كأهنى زلمد بام بلعادل تأليف ىذا الكتاب عاـ 

كىو كتاب يف النحو شرح فيو منظومة الدرة اليتيمة، أهنى : التحفة الوسيمة على الدرة اليتيمة- 29

                                                           
 .95: مركب الخائض شرح على النيل الفائض ، محمد باي بلعالم، مطبعة عمار قرفي، الجزائر، أدرار، ص: ينظر - 1
 .66: ىـ، ص1416ركائز الوصول على منظومة العمريطي في علم األصول، محمد باي بلعالم، مطبعة عمار قرفي، الجزائر، أدرار،  - 2
 .98: ، ص2001ميسر الحصول على سفينة الوصول، محمد باي بلعالم، دار ىومو، الجزائر،  - 3
 .365: ، ص2: الرحلة العلية، محمد باي بلعالم، ج: ينظر - 4
 .51: ، ص2010، 1: اللؤلؤ المنظوم في نظم منثور ابن أجروم، محمد باي بلعالم، دار ابن حزم، بيروت، ط: ينظر - 5
 .115: كفاية المنهوم شرح على اللؤلؤ المنظوم، محمد باي بلعالم، مطبعة عمار قرفي، الجزائر، أدرار، ص: ينظر - 6
 .159: ، ص2001منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، دار ىومو، الجزائر، : ينظر - 7
 .116: الرحيق المختوم لنزىة الحلوم، محمد باي بلعالم، مطبعة عمار قرفي، الجزائر، أدرار، ص: ينظر - 8
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 1.ىػ 1413تأليفو عاـ 

 2. عوف القيـو على كشف الغمـو- 30
 :مؤلفات في التاريخ والوعظ واإلرشاد والتوجيو: ثامنا 

الرحلة العلية إذل منطقة توات لذكر بعض األعالـ كاآلثار كادلخطوطات كالعادات كما يربط توات - 31
كىو كتاب يف جزأين يتضمن ىذا الكتاب بعض تراجم العلماء كمراسالهتم كرحالهتم مع : من اجلهات

ذكر مؤلفاهتم كسلطوطاهتم كعادات كتقاليد مناطقهم، كذكر كبعض الشعراء منهم كسلتلف الزكايا الواقعة 
 3.ـ2004ىػ ادلوافق لػ1425يف سلتلف أقطار الوطن، أهنى تأليفو عاـ 

  . قبيلة فالف يف ادلاضي كاحلاضر كماذلا من العلـو كادلعرفة كادلآثر- 32

كىو كتاب يتضمن ترمجة تفصيلية : الغصن الداين يف حياة الشيخ عبد الرمحن بن عمر التنالين- 33
 4.حلياة عبد الرمحن بن عمر التنالين كالذم كانت لو إسهامات كاسعة يف العلم كالتعليم

 .( توات)زلاضرة عنواهنا كيفية التعليم القرآين كالفقهي يف منطقة - 34

 .(توات )ادلخطوطات اليت دل تزؿ ربت كطأة القلم يف مكتبات - 35

كرقلة ، سبنراست، عُت صاحل، أكلف، كرقاف،  ) زلاضرة يف الدعوة كالتوجيو كاإلرشاد يف مساجد -36
كزلاضرة يف الدعوة اإلسالمية يف عهدىا ادلكي ألقاىا يف مركز األرشيف يف  (سارل، كبعض قرل توات

عنواهنا " اجليالرل " بأدرار كزلاضرة يف مسجد  (بلكُت الثاين )العاصمة اجلزائرية كزلاضرة يف ثانوية 
الرسوؿ ادلعلم كلو عدة زلاضرات كندكات على شاشة التليفزيوف اجلزائرية كلو دركس يومية يف شهر 

. 5(أكلف )رمضاف كزلاضرة كل يومُت يف شهر يف مساجد 
 : الفتاوى: تاسعا 

: لو فتاكل شفهية ككتابية حوؿ أسئلة ترد عليو بواسطة اذلاتف كالرسائل ذكر بعضها يف رحالتو منها
 6 .انقشاع الغمامة كاإللباس عن حكم العمامة كاللباس من خالؿ سؤاؿ سعيد ىرماس

 

                                                           
 . 53: التحفة الوسيمة شرح على الدرة اليتيمة، محمد باي بلعالم، مطبعة عمار قرفي، الجزائر، أدرار، ص: ينظر -1
 .366: ، ص2: الرحلة العلية، محمد باي بلعالم، ج: ينظر - 2
 .366: ، ص2: المصدر نفسو،ج: ينظر - 3
 .82: الغصن الداني في ترجمة وحياة الشيخ عبد الرحمن بن عمر التنالني، محمد باي بلعالم، ص: ينظر - 4
 .366: ، ص2: الرحلة العلية، ج: ينظر - 5
 .367:، ص2: المصدر نفسو ج: ينظر - 6
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:األدب: عاشرا 
 1 

 .  لو قصيدتاف يف الرد على ألغاز بعث لو هبا الشيخ أمحد الطاىرم السباعي-37

 . لو قصيدتاف يف رثاء الشيخ أمحد الطاىرم السباعي-  38

 . لو رلموعة قصائد مضموهنا الرد على قصائد كصلتو من أصدقائو-  39

 . لو قصيدتاف يف الرد على ادللحد سلماف رشدم-  40

 2 :تالرحال- 11

 لو عشركف رحلة مسجلة للحج كالعمرة كلو عشركف رحلة للحج دل تسجل  - 41

 . لو رحلة إذل ادلغرب األقصى- 42

. ذكر يف ىذه الرحالت الوقائع كالعلماء كالشخصيات اليت اجتمع هبا يف تلك الرحالت
: وفاتو- 6

ـ رمحو ا تعاذل 2009 أفريل 20 - 19تويف رمحو ا تعاذل ليلة السبت إذل األحد ادلوافق لػ 
 بإمامة الشيخ موالم عبد ا 2009 أفريل 21كأسكنو فسيح جناتو، كسبت صالة اجلنازة مساء االثنُت 

الطاىرم حفظو ا تعاذل كحبضور كفد كزارم على رأسو ادلمثل الشخصي للسيد رئيس اجلمهورية، ككزير 
الشؤكف الدينية كاألكقاؼ، مشايخ الزكايا، كعشرات اآلالؼ من ادلواطنُت، بساحة إكمالية اإلماـ مالك 

 3 .بأكلف
: منهج محمد باي بلعالم في مؤلفاتو- ثانيا

:   زلمد بام بلعادل بعدة خصائص، كأىم خصائصو ما يليمنهج  اٌتسم 
: التوسع في المسألة من كتاب آلخر - 1
 كتاب آخر؛ إذل كتاب ؼلتلف من لغوية البارزة يف منهجو أف تناكلو للمسائل اؿميزاتمن ادل 

: فقاؿ (قسمة األفعاؿ)يف باب  (التحفة الوسيمة شرح على الدرة اليتيمة)نو ذكر يف كتابو أكمثاؿ ذلك 
األفعاؿ بالنسبة للداللة على الزماف تنقسم إذل ثالثة أقساـ ماض كمضارع كأمر، كإذل ىذا أشار بقولو "
كمعٌت ضارع أم شابو ألنو يشبو االسم كيسمى مبهما ألنو يصلح  (كالفعل ماض مث أمر مث ما ضارع)

                                                           
 .367:، ص2: الرحلة العلية، محمد باي بلعالم، ج: ينظر - 1
 .367:، ص2:  جنفسو،المصدر : ينظر - 2
شارك الشيخ محمد باي بلعالم في الملتقى الوطني الخامس للمذىب المالكي الذي ينعقد كل عام في والية عين الدفلى، وذلك يوم االثنين  - 3

، تحت رعاية وزارة الشؤون الدينية واألوقاف، وبعد عودتو إلى أدرار مرض مرضا شديدا وتوفي ليلة 2009 أفريل 16 إلى 2009 أفريل 14
. ، وبعد وفاتو تم تدشين مركز ثقافي في والية عين الدفلى يسمى باسمو حتى اليوم2009 أفريل 19السبت 
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أم للفعل ادلاضي مثل قاـ  (فاقض دلاض)للحاؿ كاالستقباؿ حىت يدخل عليو ما ؼلصصو ألحدعلا كقولو 
مادل يتصل بو ضمَت سلاطب أك متكلم فيسكن مثل قمت كقعدت  (بالبنا حتما على فتح)كقعد كضرب 

، كاكتفى يف ىذا ادلوضع بالتقسيم الثالثي للفعل من حيث 1"كضمَت مجع فيضم مثل قاموا كضربوا
. الزمن

األفعاؿ بالنسبة إذل : "فيقوؿ (األفعاؿ)يف باب  (الرحيق ادلختـو لنزىة احللـو) أما يف كتابو 
الداللة على الزمن تنقسم إذل ثالثة ماض بالوضع كقاـ كجلس كمستقبل بالوضع كىو فعل األمر كقم 

 2". كاجلس كمبهم بالوضع كىو ادلضارع كيقـو كغللس
كبعد تقسيمو الفعل إذل ثالثة أقساـ باعتبار الزمن أشار إذل األحواؿ السبعة اليت يأيت عليها  

فالصحيح ما كاف خاليا من حركؼ العلة ضلو قعد كخرج كذىب، كادلهموز ما كاف فاء : "الفعل فقاؿ
فعلو أك عُت فعلو أك الـ فعلو علزة ضلو أخذ كسأؿ كبدأ كادلثاؿ ما كاف فاء فعلو حرؼ علة ضلو كجل 
ككصل ككعد كاألجوؼ ما كاف عُت فعلو حرؼ علة ضلو داـ كراـ كاللفيف ما كاف فيو حرفا علة كىو 

على نوعُت مقركف كمفركؽ فادلقركف ما كاف عُت فعلو كالـ فعلو حريف علة ضلو حول كطول كادلفركؽ ما 
كاف فاء فعلو حريف على ضلو كىف ككعى كادلنقوص ما كاف الـ فعلو حرؼ علة ضلو رضي كخشي 

كادلضاعف ما كاف عينو كالمو حرفُت من جنس كاحد مظهرا كاف أك مدغما ضلو مدد كشٌد أصلو مٌد 
.  3"كشدد

الصحيح، كادلهموز، كادلثاؿ، كاألجوؼ، :  فاألحواؿ السبعة ادلقصودة اخلاصة بالفعل ىي
  .كاللفيف، كادلنقوص، كادلضاعف

 :  وكتب غيرهاإلحالة على كتبو األخرى- 2
 (التحفة الوسيمة) كمن ىذه السمات أيضان اإلحالة على كتبو األخرل، كىذا ما نلمسو يف شرحو

 تاء أم (كالتاء): "حيث قاؿ (اللؤلؤ ادلنظـو يف نظم منثور ابن أجرـك)الذم أحاؿ فيو على كتاب 
 أمارة أم (علم) للفعل ادلاضي أم (دلاضيو)ىند  (قامت)قولك  (من)التأنيث اليت توجد يف آخر الفعل 

كادلعٌت أف الفعل ادلاضي ؽلتاز عن الفعل ادلضارع كاألمر بصالحيتو للتاء الساكنة ككذلك تاء الضمَت من 
. 4"كقد ذكرهتا يف نظمنا اللؤلؤ ادلنظـو... قولك ضربت كضربت 

                                                           
 .25، 24: التحفة الوسيمة شرح على الدرة اليتيمة، محمد باي بلعالم، ص-  1
 .44: الرحيق المختوم لنزىة الحلوم، محمد باي بلعالم، ص-  2
 .45: المصدر نفسو، ص-  3
 .9: التحفة الوسيمة شرح على الدرة اليتيمة، محمد باي بلعالم، ص-  4



 حياتو ومسيرتو العلمية ومنهجو في مؤلفاتو : محمد باي بلعالم:          الفصل التمهيدي   

  -14-  

: حيث قاؿ كادلعلومات اليت أحاؿ إليها ىي عالمات الفعل 
كىالسُِّتي سىٍوؼى قىٍد هًبىا الًفٍعلي كيًسٍم    كىاحلٍىٍرؼي ًمٍن كيلِّ اٍلعىالىمىاًت خيًصمٍ 
1 .

كتنصب  (مث جرىا بالياء)األمساء اخلمسة ترفع بالواك كزبفض بالياء كما قاؿ : "كيقوؿ أيضا
 (رىأىٍيتي أىبىاؾى )ك (جىاءى أىبيوؾى )ضلو  (كناب عن نصب اجلميع األلف كىي أب)باأللف كاذل ىذا أشار بقولو 

 (الكاؼ)فاعل مرفوع كعالمة رفعو الواك نيابة عن الضمة ك (أبوؾ)فعل ماضي  (جاء)، (مىرىٍرتي بًأىبًيكى )ك
مفعوؿ بو  (أباؾ)فعل كفاعل  (رأيت) (رأيت أباؾ)مضاؼ سلفوض كعالمة خفضو مبٌت ألنو ضمَت ك

مضاؼ إليو يف  (الكاؼ)مضاؼ ك (أب)منصوب باأللف نيابة عن الفتحة ألنو من األمساء اخلمسة ك
جار كرلركر سلفوض كعالمة خفضو الياء نيابة  (بأبيك)فعل كفاعل  (مررت) (مررت بأبيك)زلل جر ك

كلقد قلت يف نظمنا  ... (مررت)مضاؼ إليو يف زلل جر كاجلار كاجملركر متعلق بػ (الكاؼ)عن الكسرة ك
.  2"اللؤلؤ ادلنظـو
األفعاؿ بالنسبة للداللة على الزماف تنقسم إذل ثالثة أقساـ ماض كمضارع كأمر : " كيقوؿ أيضا

كمعٌت ضارع أم شابو ألنو يشبو االسم كيسمى  (كالفعل ماض مث أمر مث ما ضارع)كإذل ىذا أشار بقولو 
أم  (فاقض دلاض)مبهما ألنو يصلح للحاؿ كاالستقباؿ حىت يدخل عليو ما ؼلصصو ألحدعلا كقولو 

مادل يتصل بو ضمَت سلاطب أك متكلم  (بالبنا حتما على فتح)للفعل ادلاضي مثل قاـ كقعد كضرب 
. 3"فيسكن مثل قمت كقعدت كضمَت مجع فيضم مثل قاموا كضربوا كلقد قلت يف نظمنا اللؤلؤ ادلنظـو

الفاعل ىو االسم ادلسند إليو فعل أك ما جرل رلراه مقدما : " (مرفوعات األمساء)كيقوؿ يف باب 
نائب فاعل يرفع  (الفاعل)مجع اسم كقولو  (يرفع من كل األسامي)عليو على طريقة فعل أك الفاعل قولو 

ضرب زيد )ك (قاـ العادؿ)كادلعٌت أف الفاعل يكوف مرفوعا سواء كاف صرػلا أك مؤكال بالصريح فالصريح كػ
فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاىرة ( يعجب: )كإعرابو( يعجبٍت أف تقـو)كادلؤكؿ بالصريح ضلو  (عمرا

كعالمة نصبو الفتحة الظاىرة يف آخره  (أف)فعل مضارع منصوب بػ (تقـو)حرؼ مصدر كنصب ك (أف)ك
 (يعجبٍت قيامك)كالفاعل مستًت كجوبان تقديره أنت كما بعدىا يف تأكيل مصدر فاعل يعجب كالتقدير 

يف  (يعجب)ك (قاـ العادؿ)فاعل ألنو اسم مرفوع مذكور قبلو فعلو كىو  (قياـ)ك (العادؿ)فكل من 
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تكلم الناظم على الفاعل الظاىر كدل يتكلم على الفاعل ادلضمر مع أف الفاعل ينقسم  (يعجبٍت أف تقـو)
. 1" إذل ظاىر كمضمر كقد قلت يف نظمنا اللؤلؤ ادلنظـو

كاحلرؼ ): "فقاؿ (كفاية ادلنهـو شرح اللؤلؤ ادلنظـو) ق على كتابالكتاب نفسوككذلك أحاؿ يف  
كما ذكر ( من)مثل حركؼ اجلر كىي ( خال)اليت تقدمت يف قسميو االسم كالفعل  (من كل العالمات

كقد أطلت الكالـ يف  (بلى كنعم)معها من حركؼ اجلر كنواصب ادلضارع كجوازمو كحركؼ اجلواب ضلو 
. 2"ىذا ادلوضوع يف شرحنا كفاية ادلنهـو على اللؤلؤ ادلنظـو

أم الذم ربصل بو الفائدة ألنو جزء  (كاخلرب ادلفيد): "  كيقوؿ أيضا يف إحالتو على ىذا الكتاب
بتعريف ادلبتدأ كتنكَت  (كابٍت مقبل)أخَت من اجلزءين كألنو جزء مستفاد من اجلملة كمثل لذلك بقولو 

يعٍت أف اسم كاف مرفوع ... اخلرب ألنو رلهوؿ فيناسبو التنكَت كمن األمساء ادلرفوعات اسم كاف كأخواهتا
كأخوات كاف  (كاف زيد قائما)اليت كليس مثل  (كما)ضلو كاف زيد قاؽلا ككاف الشيخ شابان ككاف ا غفوران 

اجملموع ثالثة  (أمسى كبات كأضحى كظل كصار كأصبح كليس كمازاؿ كمابرح كمافتئ كما انفك كماداـ)
عشر كلها ترفع االسم كتنصب اخلرب كقد بينت األمثلة كالشركط ذلذه العوامل يف شرحنا كفاية ادلنهـو 

. 3"على اللؤلؤ ادلنظـو
األمساء )حيث قاؿ يف باب  (الرحيق ادلختـو لنزىة احللـو) باإلضافة إذل إحالتو على كتاب 

كتنصب باأللف كإذل ( مث جرىا بالياء)األمساء اخلمسة ترفع بالواك كزبفض بالياء كما قاؿ : "(اخلمسة
مىرىٍرتي )ك (رىأىٍيتي أىبىاؾى )ك (جىاءى أىبيوؾى )ضلو  (كناب عن نصب اجلميع األلف كىي أب)ىذا أشار بقولو 

مضاؼ ( الكاؼ)فاعل مرفوع كعالمة رفعو الواك نيابة عن الضمة ك( أبوؾ)فعل ماضي ( جاء )(بًأىبًيكى 
مفعوؿ بو منصوب  (أباؾ)فعل كفاعل  (رأيت) (رأيت أباؾ)سلفوض كعالمة خفضو مبٌت ألنو ضمَت ك

مضاؼ إليو يف زلل جر  (الكاؼ)مضاؼ ك (أب)باأللف نيابة عن الفتحة ألنو من األمساء اخلمسة ك
جار كرلركر سلفوض كعالمة خفضو الياء نيابة عن  (بأبيك)فعل كفاعل  (مررت) (مررت بأبيك)ك

مث أتى دبثاؿ مستوؼ ... (مررت)مضاؼ إليو يف زلل جر كاجلار كاجملركر متعلق بػ (الكاؼ)الكسرة ك
مرفوع بالواك نيابة عن الضمة ألنو فاعل  (أخو)فػ (كجا أخو أبيهم ذا ميسرة)للشركط كىو قولو 

حاؿ منصوب باأللف نيابة عن  (ذا ميسرة)رلركر بالياء نيابة عن الكسرة ألنو مضاؼ إليو ك (أبيهم)ك
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مضاؼ إليو فهذا مثاؿ مجع التكسَت كاإلضافة كاإلفراد بقية ادلباحث ذكرهتا يف شرحنا  (ميسرة)الفتحة ك
 1".الرحيق اتـو

على كتبو األخرل نذكر منو  (كفاية ادلنهـو شرح على اللؤلؤ ادلنظـو) كما أحاؿ أيضا يف كتابو 
: النماذج التالية

كيف االصطالح يطلق على ما يعم الصرؼ تارة كعلى ما يقابلو تارة : " يقوؿ يف تعريف للنحو
أخرل، كيعٌرؼ على األكؿ بأنو علم بأصوؿ مستنبطة من كالـ العرب يعرؼ هبا أحكاـ الكلمات العربية 

حاؿ إفرادا كاإلعالؿ كاإلدغاـ كاحلث كاإلبداؿ كحاؿ تركيبها كاإلعراب كالبناء كما يتبعها، كقد أطلت 
 2".الكالـ يف ىذا ادلوضوع يف شرحنا الرحيق ادلختـو على نزىة احللـو

 تناكؿ زلمد بام بلعادل يف ىذا ادلوضع التعريف االصطالحي لعلم النحو كأحاؿ على كتابو 
. دلن أراد معرفة مبادئ ىذا العلم كحكمو كسبب تسميتو (الرحيق ادلختـو)

: فقاؿ (ًمنى ) كيف موضع آخر من الكتاب نفسو ربدث عن معاين حركؼ اجلر كخٌص بالذكر 
كقد ذكرت باقي معانيها يف شرحنا الرحيق ... من كتأيت دلعاف كثَتة منها ابتداء الغاية زمانا كمكانا "

 3".ادلختـو على نزىة احللـو
عوف القيـو )على كتاب آخر كىو  (كفاية ادلنهـو شرح على اللؤلؤ ادلنظـو) كما أحاؿ يف كتاب 

كتأيت دبعٌت الباء ضلو حقيق علي أف ال أقوؿ على ا إال (: "عىنٍ )، يقوؿ يف معاين (على كشف الغمـو
 4".كتأيت لغَت ذلك كبقية التفصيل يف شرحنا عوف القيـو على كشف الغمـو... احلق أم حقيق يب 

كمن حركؼ اجلر الالـ، كقد ذكر ذلا الشيخ زلمد بن أيبَّ أحدل كعشرين معٌت، : " كيقوؿ أيضا
 5".كقد نقلت األبيات ادلنسوبة لو كربليلها يف شرحنا عوف القيـو

 (نواصب الفعل ادلضارع)يف باب  (الرحيق ادلختـو) كػليل كذلك يف الكتاب نفسو على كتاب 
أف تكوف يف : من النواصب إذف كىي حرؼ جواب كجزاء، كيشًتط يف النصب هبا ثالثة شركط: "قائال

إذف )صدر اجلواب كأف يكوف الفعل بعدىا مستقبال كأال يفصل بينها كبُت الفعل فاصل غَت القسم ضلو 
فعل ( أكـر)حرؼ جواب كجزاء كنصب (: إذف: )كإعرابو( أريد أف أزكرؾ)جوابا دلن قاؿ  (أيٍكرًمىكى 
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يف  (إذف)كعالمة نصبو الفتحة الظاىرة يف آخره، كقد بسطت الكالـ على  (إذف)مضارع منصوب بػ
 .1"شرحنا الرحيق ادلختـو كذكرت ما فيها من التفاصيل شلا يطوؿ جلبو يف ىذا التعليق

 ففي ىذا القوؿ جاء حديثو عن إذف سلتصرا كمسى موضع حديثو عنها تعليقا كادلقاـ غَت مناسب 
. (الرحيق ادلختـو)لإلطالة فيها كأحاؿ على شرح 

منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب على كتبو األخرل منها كتاب ) كما أحاؿ يف كتابو 
يطلق على : ىو ليغىةن  (كىاحلىٍرؼي ): "(احلرؼ)منها قولو يف باب  (كفاية ادلنهـو شرح على اللؤلؤ ادلنظـو)

ىو كل كلمة دل تدؿ على : كاصطالحا. طرؼ الشيء كعلى شفَته كعلى كل حرؼ من حركؼ التهجي
معٌت يف نفسها أصال بل معناىا يف الداخلة عليو زائدة على أصلو، كاشتقاقو من احلرؼ الذم ىو 

. أم ال عالمة يعرؼ هبا، كعالمتو ترؾ العالمة لو (مىا لىٍيسىٍت لىوي عىالىمىوٍ ). الطرؼ ألنو دل يقصد بالذات
كمنو ما يدخل على الفعل . فمنو ما يدخل على األمساء كحركؼ اجلر، كالنواسخ، كأدكات النداء

 كمنها ما ال ؼلتص بواحد منهما كحركؼ االستفهاـ، كحركؼ ،كالنواصب كاجلواـز كيعمل غالبا
بعد ذكر " كفاية ادلنهـو على اللؤللؤ ادلنظـو"كقلت يف شرحنا ..  العطف، كحركؼ اجلواب، فال يعمل

كأما . أما احلرؼ ادلختص الغالب أعمالو، كيقل إعلالو كالسُت كسوؼ ادلختصاف بادلضارع، أنواع احلرؼ
 2".ادلشًتؾ بُت االسم كالفعل فإنو ال يعمل

 كتفسَت إحالتو على كتبو األخرل أف ادلواضع اليت كاف يتناكؿ فيها ادلسائل ال تسمح لو 
باالستطراد أكثر يف احلديث ألنو قد تناكذلا يف كتب أخرل لو فيبتعد عن التكرار رامسا لنفسو منهجا 

. خاصا كىو منهج االختصار باإلحالة على كتبو
 كدل تكن مسة اإلحالة على كتبو فقط حاضرة يف مؤلفات زلمد بام بلعادل بل اتسم منهجو 

خباصية أخرل كىي اإلحالة على كتب غَته دلن أراد التوسع يف ادلسائل اليت تطرؽ إليها يف كتبو، كمن 
: ظلاذج ذلك نذكر ما يلي

كادلثٌت ىو االسم الداؿ : " (ادلثٌت)يف باب  (التحفة الوسيمة) يقوؿ زلمد بام بلعادل يف كتاب 
على اثنُت بزيادة يف آخره صاحلان للتجريد كعطف مثلو عليو دكف اختالؼ ادلعٌت كالتثنية يف اللغة ىو 

التشفيع كيف االصطالح ضم اسم إذل مثلو بشرط اتفاؽ اللفظُت كأصل التثنية العطف كإظلا عدلوا عنو 
لإلغلاز كاالختصار كيدؿ على أف أصلها العطف أف الشاعر إذا اضطر إذل الوزف رجع إليو مثل قوؿ 
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اؿو ضىنكً : الشاعر ، كلوال الوزف لقاؿ ليثاف فلما كاف قوذلم الزيداف أخصر من قوذلم 1لىيثه كىلىيثه يف رلى
جاء )زادكا على الواحد ألفا كنونا يف حالة الرفع كياء كنونا يف حاليت النصب كاجلر فقالوا  (زيد كزيد)

 2".كبقية حبث ادلسألة يف ادلطوالت( مررت بالزيدين)ك( رأيت الزيدين)ك (الزيداف
 يعٍت دلن أراد معرفة ادلثٌت ككيفية التثنية فهذا ادلوضع غَت مناسب لإلطالة كؽلكن الرجوع إذل 

. ادلطوالت من الكتب للتوسع يف معرفة ىذا الباب
 كدل يكن ىذا ادلوضع الوحيد الذم استعمل فيو زلمد بام بلعادل منهج اإلحالة على كتب غَته 

الفعل ادلضارع ىو : "(النواصب)يف ىذا الكتاب كإظلا جاء يف عدة مواضع يف كتابو منها قولو يف باب 
لن يقـو )كىي حرؼ نصب للمضارع كينفي معناه كيصَته خالصا لالستقباؿ ضلو  (لن)ادلشابو لالسم، 

كعالمة نصبو الفتحة ( لن)فعل مضارع منصوب بػ( يقـو)حرؼ نفي كنصب كاستقباؿ ( لن)كإعرابو  (زيد
 3".بقية األمثلة يف ادلطوالت... فاعل مرفوع كعالمة رفعو الضمة الظاىرة يف آخره (زيد)الظاىرة 

 فمحمد بام بلعادل ربدث عن نواصب الفعل ادلضارع كلكنو لتواضعو ظن أنو دل يعطها حقها 
من الشرح كدلن أراد االطالع على ىذا الباب بشيء من التفصيل فعليو الرجوع إذل ادلطوالت من أمهات 

. كتب النحو
حاشية الطالب بن محدكف على شرح ادلكودم على :  كقد صرح بنماذج من ىذه ادلطوالت منها

احلمد ىو الثناء باجلميل على جهة التعظيم كالتبجيل : "يف شرحو للحمدلةألفية ابن مالك كما يقوؿ 
سواء كاف باألركاف أك باللساف أك باجلناف كقد أكثر الناس يف النسب اليت بُت احلمد عرفا كلغة فال نطيل 
يف ذاؾ كمن أراد االطالع على ذلك فلَتاجع ادلطوالت مثل حاشية الشيخ أيب العباس زلمد بن محدكف 

 4. "(أمحد ريب ا خَت مالك)على ادلكودم عند قوؿ ابن مالك 
يعٍت أف تضمر كجوبا يف مخسة مواضع : "فقاؿ (مواضع كجوب إضمار أف) كما تطرؽ إذل باب 

عقب الـ جحد أم بعد الالـ الواقعة بعد كاف النفية كىي ادلسماة عند النحويُت بالـ اجلحود، فمنو 

                                                           
جحدر العكلي ، وىو من بحر الرجز، والقصيدة مكونة من سبعة أبيات، للشاعر لَليثٌث وَللَليثٌث في مَلجالٍل ضَلنكِل : أصل ىذا البيت ىو-  1
 ما بين حجر واليمامة، فأمسكو األموال كان في أيام الحجاج بن يوسف يقطع الطريق وينهب ،عر من أىل اليمامةا ش، وىو(م718- ىـ100.ت)

 ،وقدما ىاجني فازددت شوقا بكاء حمامتين تجاوبان:  قال من قصيدة في السجن ،(دوار  )عامل الحجاج في اليمامة وسجنو في سجن بها اسمو 
األعالم، خير الدين :  ينظر، ويعلوىا النهار كما عالنيأراهنعم، وترى الهالل كما !  ؟ فذاك بنا تدان وإيانا عمرو أم الليل يجمع أليس: ومنها 

. 113: ، ص2: ، ج2002، 15: الزركلي، دار العلم للماليين، بيروت، ط
. 19: التحفة الوسيمة شرح على الدرة اليتيمة، محمد باي بلعالم، ص-  2
. 29- 27: المصدر نفسو، ص-  3
 .6: ، ص1: زاد السالك شرح أسهل المسالك، محمد باي بلعالم، ج: ينظر-  4
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الالـ  (ليغشوا)كامسها  (ذك)فعل ماضي ك (كاف)نافية  (ما) (ما كاف ذكك التقى ليغشوا ظادلا): أيضا قولو
مضمرة كجوبا بعد الـ اجلحود كعالمة نصبو حذؼ  (أف)فعل مضارع منصوب بػ (يغشوا)الـ اجلحود 

 (عامل)فػ (كعامل ا بصدؽ تقرب)كإذل ىذا أشار الناظم بقولو ... مفعوؿ ثاين  (ظادلا)النوف من آخره 
فعل مضارع رلركر يف جواب األمر  (تقرب)منصوب على احلقيقة بصدؽ جار كرلركر  (ا)فعل أمر 

الكسرة عارضة للقافية كأما إذا دل يقصد اجلزاء فال جـز بل يكوف الفعل مرفوعا كفيو أقواؿ أخرل زللها 
 1".يف ادلطوالت

 ففي ىذا النص أحاؿ أيضا على كتب غَته من العلماء ألنو ربدث عن مسألة خالفية بُت 
العلماء يف مسألة نصب أك جـز الفعل بعد أف ادلضمرة، كدلا كاف احلديث سيطوؿ بو يف ىذه ادلسألة 

اإلنصاؼ يف )كىو يتوخى االختصار فقد أحاؿ على كتب علماء النحو كلعلو يقصد خصيصا كتاب 
. (مسائل اخلالؼ

  :التكرار- 3
 غلد أف ىناؾ كثَتان من سبعن، فالقارئ لكتبو بزلمد بام بلعادليعد التكرار مسة من مسات منهج  

 بلعادلذلك ىو أف كتب سبب النصوص ادلكررة فيها، فهو يعيد القوؿ يف أكثر من كتاب، كلعل 
التحفة ): كتابو، فما تناكلو يف  كادلبتدئُت النحوية كالصرفية للمتعلمُتدلسائل تبسيط اسبحور حوؿت

 عما تناكلو يف قضموفـ يفصرفية ال ؼلتلف كثَتان مسائل ضلوية ك من (الوسيمة شرح على الدرة اليتيمة
كفاية ادلنهـو ): ، كال ؼلتلف أضا عما جاء يف كتب أخرل لو كػ(الرحيق ادلختـو لنزىة احللـو): كتابو

(. عوف القيـو على كشف الغمـو)ك( منحة األتراب شرح على ملحة االعراب)ك (شرح اللؤلؤ ادلنظـو
ادلفعوؿ بو ىو ما كقع عليو فعل كفاعل مثل  : "(التحفة الوسيمة)كمن أمثلة ذلك قولو يف 
 2".ضربت زيدا كأعطيت أخاؾ درعلا

 3".ادلفعوؿ بو كىو اسم كقع فعل بو كفاعل: "(الرحيق ادلختـو لنزىة احللـو) يف كيقوؿ 
 .بسيطة يف النص األكؿ بتمامو مع إضافات الثاين تكرر يف النص األكؿنرل أف النص ىنا ك  

 من خالؿ ىذين النصُت نرل التشابو البٌُت بينهما يف ادلعٌت مع اختالؼ بسيط يف األلفاظ 
كتقدًن بعضها على بعض، بالرغم من أف ىذه النصوص مستقاة من  مصادر سلتلفة مد بام بلعادل، 

                                                           
. 32-30: التحفة الوسيمة شرح على الدرة اليتيمة، محمد باي بلعالم، ص-  1
. 44: صالمصدر نفسو، -  2
. 92: الرحيق المختوم لنزىة الحلوم، محمد باي بلعالم، ص-  3
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كال ؽلكن أف ننظر إذل التكرار على أنو مسة سلبية موجودة يف مؤلفات زلمد بام بلعادل، بل يعد التكرار 
. من أىم الركائز اليت تقـو عليها عملية الًتسيخ يف تعليم اللغات يف الدراسات اللسانية التطبيقية احلديثة

 فالًتسيخ معناه ترسيخ ادلعلومات يف ذاكرة ادلتعلمُت كىي اافظة على ادلعلومات يف الذىن 
السًتجاعها عند احلاجة، كصلاحها يتوقف على ما حاكاه ادلتعلم من ظلاذج لغوية، كىذه العملية تعتمد 
على شلارسات لغوية متعددة منها التكرار، كلو دكر كبَت يف عملية الًتسيخ حيث يساعد على احلفظ 
كاسًتجاع نصوص ظلوذجية بإمكاهنا أف تزكد ادلتعلم دبا ػلتاجو من االستشهاد كاالحتجاج يف سلتلف 

. 1ادلواقف
 فكلما تكررت النصوص كاألمثلة كالشواىد كلما كانت أكثر ترسيخا يف ذىن ادلتعلم، فالتكرار 

ىو جانب اغلايب يسعى إذل اافظة على ادلعلومات اليت تالقاىا ادلتعلم، كىذا ما سعى زلمد بام بلعادل 
. إذل ربقيقو من خالؿ التكرار اليت اتسمت بو مؤلفاتو

 كما أف سياقة زلمد بام بلعادل لألمثلة يف كل مرة تعٌد من بُت أنواع الوسائل التعليمية احلديثة، 
كل ما يستعُت بو ادلعلم على تفهيم التالميذ من الوسائل التوضيحية ادلختلفة، كىي : "فالوسائل ىي

كبدرجة بالغة األعلية، كل ... بتعبَت أدؽ، الوسائل التعليمية احلديثة اليت تستعمل يف عملية التعليم
 2".األساليب اليت ربقق التفاعل بُت أطراؼ العملية الًتبوية

، كىي من 3 فمن أمثلة الوسائل اللغوية، ذكر األمثلة كسياقة النماذج، كالشرح كالوصف كغَتىا
بُت الوسائل اللغوية األساسية اليت استعملها زلمد بام بلعادل يف مؤلفاتو من أجل ضماف التلقُت اجليد 

. لطلبتو، ككذا من أجل إصلاح العملية التعليمية
: بيان سبب التأليف - 4
  . أنو كاف يفتتح أغلب كتبو ببياف سبب التأليفزلمد بام بلعادل على منهج ادلالحظ 
سبب تأليفو يف شرحو ما يستنتج يف ( الرحيق ادلختـو لنزىة احللـو)كتابو ثنايا قد ذكر يف ك 

اطلعت على عدة مؤلفات للعادل النحرير كالقدكة الشهَت الشيخ ": سلفان قائالن العلماء  ألفهاللمتوف اليت 
السيد زلمد بن أب بن محيد بن عثماف بن أيب بكر ادلزمرم خصوصا منها مؤلفاتو النحوية كمنظوماتو 

 عشرين كمائة ألف من 1120على مقدمة ابن أجرـك كلقد اطلعت على ثالث منها نظم األكذل سنة 
.... ادلنظومة الثانية من حبر الطويل المية مساىا كشف الغمـو يف نظم مقدمة ابن أجرـك  .... اذلجرة، 

                                                           
. 98: ، ص2009، 5: دروس في اللسانيات التطبيقية، صالح بلعيد، دار ىومو، ط: ينظر-  1
. 45: محاضرات في اللسانيات التطبيقية، لطفي بوقربة، جامعة بشار، ص-  2
. 46: المرجع نفسو، ص: ينظر-  3
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أما ادلنظومة الثالثة على مقدمة ابن أجرـك تسمى نزىة احللـو يف نظم مقدمة ابن أجرـك كىذه ادلنظومة 
أيضا كانت غَت معركفة لو كموجودة يف اخلزائن العلمية كلكن مع ذلك دل يوجد ذلا أم شرح من طرؼ 

فحملتٍت الغَتة الدينية كاألدبية أف أضع شرحا على ىاتو ادلنظومة مستمدا .... علماء توات كال غَتىم 
العوف من ا كالتوفيق كاذلداية إذل أقـو طريق كمسيتو الرحيق ادلختـو لنزىة احللـو على نظم مقدمة ابن 

 1".أجرـك
 من ىنا نستنتج أف سبب تأليفو كإف دل يصرح بو إال أنو يستشف من ثنايا نصو كىو أف منظومة 

ابن أٌب ادلزمرم بالرغم من شهرهتا ككجودىا إال أهنا دل تلق شركحا من طرؼ العلماء فشرحها زلمد بام 
. بلعادل لغَتتو الدينية كاألدبية على منظومات العلماء

كبعد فيقوؿ العبد : "(التحفة الوسيمة شرح على الدرة اليتيمة)كيقوؿ يف سبب تأليفو لكتاب  
 نضع شرحا على الدرة أف اإلخوافزلمد بام بن زلمد عبد القادر قد طلب مٍت بعض  الضعيف القاصر

 لذلك كا أعلم دبا ىنالك فاستخرت ا كاستعنت بو كتوكلت عليو كما أىل أيناليتيمة يف النحو لظنو 
ف كنت لست لذلك أىال اك. ككنت عند رغبة الطالب نازال. أنيبليو إتوفيقي إال با عليو توكلت ك

كالرضا .  نرجو لعملنا كلعملو القبوؿفإننا كعلى كل  عليو نتعرؼ على ناظمها فلم نعثرأفكلقد حاكلت 
كمسيتو التحفة الوسيمة على الدرة .  جديركباإلجابةنو على ما يشاء قدير إمن ا العلي القدير 

. 2"اليتيمة
كسبب  (اللؤلؤ ادلنظـو يف نظم منثور ابن أجرـك) كما ألف زلمد بام بلعادل نظما يف النحو مساه 

تسميتو كما يستشف من أبياتو ىو التصدم للحن الذم يقع فيو ادلتكلم باعتباره داء مزمن يؤثر أشد 
:" التأثَت على األلسن فحزت يف نفسو أف يؤلف نظما يف النحو حيث قاؿ

كىبػىٍعدي ًإفَّ اللٍَّحنى دىاءه ميٍزًمنه        ميؤىثًره تىًئني ًمٍنوي األىٍلسيني 
ًنيًف 

ي
ًلذىًلكى قىٍد أىدَّل يب الفىٍهمي الضىًعيفي    لًنىٍشأ أىبٍػيىاتو يف ذىا الفىنِّ ادل

ٍنظيوـً        يف نىٍظًم مىٍنثيوًر اٍبًن أىٍجريكـً 
ى
 3".مسىٍَّيتيوي بًالليؤًليًؤ ادل

: (فواكو اخلريف شرح على بغية الشريف يف علم الفرائض ادلنيف) كيقوؿ يف سبب تأليف كتاب 
إين أسأؿ من ا اللطيف العوف : يقوؿ كثَت الذنوب كادلساكئ زلمد بام بن زلمد عبد القادر القبالكم"

على تأليف شرح متواضع خفيف، كمن كل شوب خالص نظيف على بغية الشريف يف علم الفرائض 
                                                           

. 11، 10: التحفة الوسيمة شرح على الدرة اليتيمة ، محمد باي بلعالم، ص-  1
. 3: المصدر نفسو، ص-  2
. 34: اللؤلؤ المنظوم في نظم منثور ابن أجروم، محمد باي بلعالم، ص-  3
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ادلنيف تأليف العالمة الظريف من إذا قاؿ أجاد كإذا ألف أفاد من شهد لو بالعلم كل حاضر كباد 
الشيخ سيد زلمد ابن باد كذالك تلبية دلن طلب مٍت ذالك لظنو أنٍت أىل لذالك كا أعلم دبا ىنالك 

فاستخرت ا كبو استعنت كعليو توكلت كيف ادلقصود شرعت كمسيتو فواكو اخلريف على بغية 
.   1"الشريف

ال سبيل لفهم : "فيقوؿ فيو (منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب) أما سبب تأليف لكتاب 
معاين السنة كالكتاب إال بعد معرفة اإلعراب، كدلا كانت ملحة اإلعراب كسنخة اآلداب من أجل ما 
ينتفع بو الطالب، كأمجل ما يثَت اإلعجاب، لكوهنا أزالت عن النحو احلجاب ككشفت عنو النقاب 

كقشعت عنو الضباب، كقد طلب مٍت بعض األحباب أف نضع عليها شرحا يفتح منها األبواب كيقرهٌبا 
لأللباب، فأجبتو، كإف كنت لست أىال دلن ػلضر للسؤاؿ اجلواب، كال شلٌن ػلل ادلشكالت الصعاب، 

منحة األتراب على ملحة )كال شلٌن ؽليز بُت ما يستحسن كما يعاب، فاستعنت برب األرباب كمسيتو 
. 2 "(اإلعراب

 من ىنا نستنتج أف سبب تأليف زلمد بام بلعادل ذلذا الكتاب ىو إعجابو دبلحة اإلعراب 
للحريرم كاليت كشف كيسر فيها عدة صعوبات تقف أما متعلم علم النحو باإلضافة إذل أف بعض 

األحباء من طالب العلم طلب منو أف يضع عليها شرحا كذلك لبساطة أسلوبو يف الشرح شلا يقرب 
. معناىا إذل عقل كل متعلم كمبتدئ

 كما نالحظو أيضا من خالؿ النصوص السابقة الواردة يف سبب تأليف الكتب عند زلمد بام 
بلعادل أف السبب الرئيسي غالبا كاف يتمحور حوؿ تلبيتو لرغبات طالب العلم يف كضع الشركح على 
ادلنظومات ادلؤلفة من أجل تيسَت الوصوؿ إذل معناىا، كما نالحظ أنو كاف بعدما يبُت سبب التأليف 
. ػلدد بدقة عنواف الكتاب كيوثقو ىو بنفسو كىذا كاضح كجلي عندما ؼلتم مقدمتو كيقوؿ مسيتو بكذا

  :العدول عن رأيواضطرابو و- 5
يف بعض ادلسائل، إذ العدكؿ عن رأيو اضطرابو كأيضان خصائص منهج زلمد بام بلعادل كمن 

القراءة كاالطالع  كاف دائم ىذا العادل شلا يدؿ على أف من كتاب آلخرنالحظو يتبٌت آراء يف كتبو زبتلف 
، قاؿ (األمساء اخلمسة)على ادلصادر اللغوية كما يدؿ على مراجعة آرائو، من أمثلة ذلك أقوالو يف باب 

                                                           
. 7، 6: فواكو الخريف شرح على بغية الشريف في علم الفرائض المنيف، محمد باي بلعالم، أدرار، ص-  1
. 3: منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص-  2
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كعٌد ىنا يف األمساء اخلمسة اذلن سباـ للستة مع أنو ذكر يف : "... يف شرحو على نظم ابن أٌب ادلزمرم
:  النظم الثاين لألجركمية مخسة فقط فقاؿ

. كىاٍرفىٍع ًبوىاكو مخىٍسىة أىخيوكىا      أىبيوؾى ذيك مىاؿو محىيوؾى فيوؾى 
 1".كإعراب اذلن باحلركات أشهر من إعراهبا باحلركؼ عكس بقية األمساء اخلمسة

 من خالؿ ىذا القوؿ نرل مآخذة زلمد بام بلعادل للناظم عندما اضطرب يف ربديد عدد 
األمساء ىل ىي مخسة أـ ستة، مث رٌد عليو بأف األمساء يف األصل ىي مخسة كإضافة االسم السادس كىو 

ال يعتد بو، ألف إعرابو باحلركات أشهر من إعرابو باحلركؼ، مث يف السياؽ نفسو يستطرد يف  (اذلن)
الواك تكوف عالمة : "الكالـ عن ىذه األمساء كيعطي ظلاذج يف شرحو كإعراهبا كيعدؿ عن قولو فيقوؿ

 2".للرفع يف األمساء الستة
 كدل يكن ىذا العدكؿ يف مواضع متباعدة بل كاف يف سياؽ حديثو عن األمساء اخلمسة كيف 

. ادلوضع نفسو
 مث يعدؿ عن رأيو من األمساء الستة إذل األمساء اخلمسة فيقوؿ يف كتاب آخر لو يف حديثو عن 

... كتنصب باأللف ...األمساء اخلمسة ترفع بالواك كزبفض بالياء : " (األمساء اخلمسة)الباب نفسو كىو 
 3".فكلها ترفع بالواك كتنصب باأللف كزبفض بالياء ...(مررت بأبيك)ك (رأيت أباؾ)ك (جاء أبوؾ)ضلو 

 كيف ىذا النص أشار إذل عدد األمساء كىو مخسة دكف أف ينبو إذل االسم السادس الذم أضافو 
. النحاة، شلا يدؿ على أنو ال يعًتؼ بإضافتو

: فيقوؿ يف نظمو (اللؤلؤ ادلنظـو) كيستقر على الرأم نفسو يف كتاب 
يذىكىرً  يف  كىالوىاكي 

. عيًلم األىمٍسىاءً  اخلىٍمسىةً  يف  كىذىاؾى  ... سلم الذِّم ادل
 .سيليوؾ ذىا أىبيوؾى  كىافى  كىقىٍوذلًًمٍ  ... كىمحىيوؾى  كىأىخيوؾى  أىبيوؾى  كىٍىيى 

 4 .كىالفىًم حىٍيثي ادلًيمي ًمٍنوي حيًذفىا...   كىذيك دبىٍعٌتى صىاًحب كىًذم الوىفىا 
تكوف الواك نيابة عن الضمة يف اخلمسة األمساء كىي : " مث يشرح ىذه األبيات كؽلثل ذلا فيقوؿ

امسها  (أبوؾ)فعل ماض ناقص  (كاف)كقوذلم  (ىذا محوؾ)ك (خرج أخوؾ)ك (جاء أبوؾ)تقوؿ  (أبوؾ)
دبعٌت صاحب  (ذك)خربىا منصوب باأللف نيابة عن الفتحة ك (ذا سلوؾ)مرفوع بالواك نيابة عن الضمة 

                                                           
. 34: الرحيق المختوم لنزىة الحلوم، محمد باي بلعالم، ص-  1
. 31: صالمصدر نفسو، -  2
. 31: التحفة الوسيمة شرح على الدرة اليتيمة، محمد باي بلعالم، ص-  3
. 35: اللؤلؤ المنظوم في نظم منثور ابن أجروم، محمد باي بلعالم، ص-  4
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 (ذك)فعل ماض ك (جاء) (جاء ذك الوفا)أم كقولك  (كذم الوفا)فإهنا ترفع بالواك نيابة عن الضمة 
مضاؼ إليو سلفوض كعالمة خفضو الكسرة ادلقدرة على  (الوفا)فاعل مرفوع بالواك نيابة عن الضمة ك

مبتدأ مرفوع  (ىذا) (ىذا فوؾ)حيث ادليم منو حذفا أم  (الفم)األلف ادلانع من ظهورىا التعذر، ك
 (الكاؼ)خربه مرفوع بالواك نيابة عن الضمة ك (فوؾ)كعالمة رفعو مبٍت على السكوف ألنو اسم إشارة ك

 1".مضاؼ إليو
.  ىذا يدؿ أيضا على سبسكو برأيو كىو أف األمساء عددىا مخسة ال ستة

 مثٌ تتطور آراؤه فيما بعد كيعدؿ عن رأيو الذم سبسك بو يف مواضع متعددة من كتبو، كيصرح أف 
 باحلركؼ ثالثة أمور إعراهباتعرب باحلركؼ ال باحلركات، كشرط األمساء الستة : "األمساء ستة فيقوؿ

 رفعا كبالياء جرا كنصبا، كما تعرب كل باأللففلو كانت مثناه أعربت : أف تكوف مفردة :أحدىا
، (رأيت أيبيىك)ك، (جاءين أيبيُّك): أف تكوف مكربة فلو صغرت أعربت باحلركات ضلو: الثاينك...،تثنية

ىذا ): أف تكوف مضافة، فلو كانت مفردة غَت مضافة أعربت باحلركات ضلو: الثالث، ك(مررت بأبيك)ك
كذلذا الشرط األخَت شرط كىو أف يكوف ادلضاؼ إليو غَت ياء .. (مررت بأخ)، ك(رأيت أخا)، ك(أخ

رأيت )، ك(ىذا أخي): تقوؿ.  فإف كانت ياء ادلتكلم أعربت أيضا باحلركات ادلقدرة على الياء،ادلتكلم
كبعض النحاة أعربوه باحلركات ، كاذًلني كناية عما يستقبح كالفرجاألمساء مث ىنوؾ سادس  ... (أخي

 2".الثالث يف النوف
 ففي ىذا النص يصرح من جهة أف األمساء ىي ستة، مث يشَت يف آخره أٌف االسم السادس كىو 

أعربو بعض النحاة باحلركات الثالث شلا يدؿ على أنو يقصيو من األمساء  ألنو دل ؽلثل لو كدل يقدـ  (اذلن)
ظلاذج إعرابية لو كباقي األمساء شلا يدؿ على أنو كاف مضطربا يف بعض آرائو فيؤكدىا تاره كيناقضها تارة 

. أخرل يف ادلسألة نفسها
:  وصبتر النص- 6

 زلمد بام بلعادل أنو كاف يبًت النصوص اليت يستشهد هبا يف مؤلفاتو كال يكملها على يالحظ شلا 
: من أمثلة ذلك ما يلي

تكلم الناظم : "حيث ربدث عن الفعل كأقسامو كعالماتو فقاؿ (قسمة األفعاؿ) تطرؽ إذل باب 
فيما سبق على الفعل من قسميو االسم كاحلرؼ، كذكر العالمات اليت يعرؼ هبا من قسميو، كاآلف أراد 

                                                           
. 30، 29: كفاية المنهوم شرح على اللؤلؤ المنظوم، محمد باي بلعالم، ص-  1
. 25، 24: منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص-  2
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أيها الطالب قسمة األفعاؿ أم معرفتها لينجلي أم  كإف أردت: "أف يتكلم على أقسامو الثالثة فقاؿ
 كىو لغة كسخ احلديد، مث صار يف العرؼ يطلق على ما يصيب القلب من الراف ،ليزكؿ عنك صدا

كاألٍكذل أف يقاؿ ثالثة . أم األفعاؿ ثالث  فهي،كالشك فيمنعو من اإلدراؾ كاإلشكاؿ ىو ضد اجلالء
كبدأ بادلاضي ألنو أبو األفعاؿ كال يتوصل  ... ألف العدد ىنا للمذكر، كلكن حذفت التاء ألجل الوزف
من أقساـ الفعل األمر كيعرؼ بداللتو على ...إذل ادلضارع إال بعد معرفتو، كاألمر مقتضب من ادلضارع

أقم : كإف تاله أم فعل األمر أؿ اليت للتعريف فاكسر آخره فتقوؿ ... الطلب مع قبولو ياء ادلخاطبة
كقاعدة الكسر آلخر األمر ال زبتص .. ليقم الغالـ فهذه صيغة ادلضارع ال األمر: كأما قولو. الصالة

 1".إف ساكناف التقيا اكسر ما سبق: بفعل األمر بل مىت كجد ساكناف يكسر األكؿ كما قاؿ ابن مالك
 فهو يف ىذا النص استشهد ببيت من ألفية ابن مالك، كلكنو دل يذكر البيت كامال كإظلا بًته 

: كذكر شطره األكؿ فقط، كسباـ البيت
 .ًإٍف سىاًكنىاًف اًٍلتػىقىيىا اًٍكًسٍر مىا سىبىٍق     كىًإٍف يىكيٍن لىينان فىحىٍذفيوي ًاٍستىحىقٌ 

الضمة تكوف عالمة للرفع يف الفعل : "يف الفعل ادلضارع قاؿ  (اإلعراب كعالماتو) كيف باب 
ادلضارع الذم دل يتصل بآخره شيء ضلو يضرب كؼلشى كيدعو فالضمة ظاىرة يف األكؿ كمقدرة يف الثاين 

كالثالث كقولنا دل يتصل بآخره شيء احًتازا من إحلاؽ إحدل النونات الثالثة نوف التوكيد اخلفيفة ضلو 
: لنسفعن كالثقيلة ضلو لتجدف كنوف النسوة مثل اذلندات يقمن، يقوؿ ابن مالك

 2".كاعربوا مضارعا إف عربا...............................      
: كسباـ البيت

كىًفٍعلي أىٍمرو كىميًضيٍّ بيًنيىا     كأىٍعرىبيوا ميضىارًعنا ًإٍف عيرًيىا
3 .

 ففي ىذا النص أيضا تطرؽ زلمد بام بلعادل إذل الشطر الثاين من البيت ادلستشهىد بو كبًت 
. الشطر األكؿ منو، حيث اكتفى بذكر زلل الشاىد فقط

كادلثٌت االسم الداؿ على اثنُت بزيادة يف آخره كىو صاحل : "كعرفو بقولو (ادلثٌت) كما تناكؿ باب 
للتجريد كعطف مثلو عليو كالعطف ىو األصل كإظلا عدلوا عنو لالغلاز كلالختصار كيدؿ على أف األصل 

: العطف أف الشاعر إذا اضطر إذل الوزف رجع إليو مثل قوؿ الشاعر

                                                           
. 16- 14: منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص-  1
. 16، 15، 14: كفاية المنهوم شرح على اللؤلؤ المنظوم، محمد باي بلعالم، ص-  2
. 2: ، ص2006عبد اللطيف بن محمد الخطيب، دار العروبة، الكويت، : متن ألفية ابن مالك، ضبط: ينظر-  3
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اؿو ضىنكً   2".1لىيثه كىلىيثه يف رلى
 كىنا أيضا استشهد ببيت من الشعر رلهوؿ القائل كمبتور، فال يعرؼ إذا كاف ىذا الشاىد ىو 

. صدر البيت أـ عجزه
كادلثٌت ىو االسم الداؿ : " كما تكرر الشاىد الشعرم نفسو يف كتاب آخر لو، من ذلك قولو

على اثنُت بزيادة يف آخره صاحلان للتجريد كعطف مثلو عليو دكف اختالؼ ادلعٌت كالتثنية يف اللغة ىو 
التشفيع كيف االصطالح ضم اسم إذل مثلو بشرط اتفاؽ اللفظُت كأصل التثنية العطف كإظلا عدلوا عنو 
لإلغلاز كاالختصار كيدؿ على أف أصلها العطف أف الشاعر إذا اضطر إذل الوزف رجع إليو مثل قوؿ 

 4".3ليث كليث يف زلل ضنك: الشاعر
أهنا على قسمُت أحدعلا غلـز فعال  (اجلواـز)كمن أمثلة بًت النصوص الشعرية، ذكر يف باب  

 فإعرابو ،5 (مىت أىضىًع العًمامةى تػىٍعرًفوين ): ضلو قوؿ الشاعر "(مىت)كاحدا كاآلخر غلـز فعلُت، كمن أمثلتها 
اسم شرط جاـز كاضع فعل مضارع رلزـك على أنو فعل الشرط، كحرؾ بالكسر اللتقاء الساكنُت  (مىت)
 6".جواب الشرط كعالمة جزمو حذؼ النوف عالمة على اجلـز (مىت)فعل مضارع رلزـك بػ (تعرفوين)ك
كيف ىذا النص أيضا استشهد بنص شعرم بًت فيو الشطر اآلخر من البيت، كاكتفى فقط بذكر  

. زلل الشاىد
 كال يتعلق األمر ببًت األبيات الشعرية فقط بل تعداه إذل بًت النصوص اللغوية اليت تناكذلا يف 

 :كالثاين، كىو االسم ادلتقدـ: مشغوؿ عنو: األكؿ :كأركاف االشتغاؿ ثالثة: "مؤلفاتو، من أمثلة ذلك قولو
كىو الضمَت الذم تعدل إليو الفعل بنفسو أك : مشغوؿ بو: كالثالث، كىو الفعل ادلتأخر: مشغوؿ

ما شركط ادلشغوؿ عنو، كىو أؼ. بالواسطة، كلكل كاحد من ىذه األركاف الثالثة شركط البد من بياهنا
: االسم ادلتقدـ يف الكالـ، فخمسة

                                                           
.  من ىذا الفصل17: سبق تخريج ىذا البيت الشعري في ص-  1
. 31: كفاية المنهوم شرح على اللؤلؤ المنظوم، محمد باي بلعالم، ص-  2
.  من ىذا الفصل17: سبق تخريج ىذا البيت الشعري في ص-  3
. 19: التحفة الوسيمة شرح على الدرة اليتيمة، محمد باي بلعالم، ص-  4
: ، ينظر لسحيم بن وثيل اليربوعي، وىومتى أَلضَلعِل العمِلامةَل تَـلعْلرِلفونِلي... أنا ابنُل جَلالَل وطَلالّلعُل الثّلنايا : ىذا الشاىد ىو عجز البيت الشعري اآلتي - 5

، ومغني اللبيب عن كتب 243: ، ص8: ، والمعجم المفصل في شواىد اللغة العربية، إميل بديع يعقوب، ج207: ، ص3: الكتاب، سيبويو، ج
، والمقرب، ابن 366: ، ص1: ج، 1991محمد محي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، بيروت، : تحقيقاألعاريب، ابن ىشام األنصاري، 

: ، ص3: ، وشرح المفصل، ابن يعيش، ج283: ، ص1: ج، 1972، 1: أحمد عبد الستار الجواري وعبد اهلل الجبوري، ط: تحقيقعصفور، 
62. 

. 36- 33: التحفة الوسيمة شرح على الدرة اليتيمة، محمد باي بلعالم، ص-  6
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أك متعددا يف اللفظ دكف ادلعٌت . زيدان ضربتو: أال يكوف متعددا لفظا كمعٌت أف يكوف كاحدا ضلو: األكؿ
: ، ألف العطف جعل االمسُت كاالسم الواحد فإف تعدد يف اللفظ كادلعٌت ضلو(زيدا كعمرا ضربتهما): ضلو

دل يكن من باب االشتغاؿ . (ضربتو زيدا )أف يكوف متقدما، فإف تأخر ضلو: الثاين، (زيدا درعلا أعطيتو)
قبل اإلضمار : الثالث،  فهو بدؿ من الضمَت كإف رفعتو فهو مبتدأ خربه اجلملة قبلو(زيدا)بل إف نصبت 

كونو : الرابع، (حىت)ال يصح االشتغاؿ على احلاؿ كالتمييز كال على اجملركر حبرؼ ؼلتص بالظاىر كػ 
ليس من باب االشتغاؿ، لكوف االسم مكتفيا بالعامل . (جاءؾ زيد فأكرمو): مفتقرا دلا بعده، ضلو

كىرىٍىبىانًيَّةن ﴿ :كونو صاحلا لالبتداء بو بأف ال يكوف نكرة زلضة فنحو قولو تعاذل: اخلامس، ادلتقدـ عليو
كقيل إهنا منصوبة .. معطوؼ على ما قبلو بالواك (رىبانية)ليس من باب االشتغاؿ، بل ، 1﴾ ابٍػتىدىعيوىىا

فتح البياف يف )على االشتغاؿ، كما رجحو أبو علي الفارسي كالزسلشرم  كأبو البقاء كمجاعة كما يف 
 ..(مقاصد القرآف

:  كأما الشركط اليت غلب ربقيقها يف ادلشغوؿ، كىو الفعل الواقع بعد االسم، فاثناف
أف يكوف متصال بادلشغوؿ عنو فإف انفصل عنو بفاصل ال يكوف دلا بعده عمل فيما قبلو كأدكات  :األكؿ

زيد ىل )، ك(زيد إف لقيتو فأكرمو): الشرط، كأدكات االستفهاـ كضلوىا، دل يكن من باب االشتغاؿ ضلو
يف ىذه األمثلة كضلوىا، كال غلوز نصبو ألف ما ال يصلح أف  (زيد) فيجب رفع ،(زيد ما لقيتو)، ك(تضربو؟

كونو صاحلا للعمل فيما قبلو بأف يكوف فعال : الثاين...يعمل فيما قبلو ال يصح أف يفسر عامال فيما قبلو
متصرفا أك اسم فاعل أك اسم مفعوؿ، فإف كاف حرفا أك اسم فعل أك صفة مشبهة أك فعال جامدا كفعل 

 2".التعجب، ككل ىذه العوامل لضعفها ال تعمل فيما تقٌدـ عليها

 صرح زلمد بام بلعادل يف بداية ىذا القوؿ أف أركاف االشتغاؿ ثالثة ذكرىا مث أضاؼ بأف لكل 
ركن من األركاف شركط البد من بياهنا، كلكننا يف ثنايا ىذا النص صلده أنو تطرؽ إذل شركط الركنُت األكؿ 

 .كالثاين كأغفل شركط الركن الثالث
: الحوار و أسلوب الخطاب المباشر -7
إف قلت، إف قيل، : باشتقاقاهتا، ضلو (إف قلت) عبارة مؤلفات زلمد بام بلعادل يف تكررت 

بُت السائل إذ يفًتض إقامة حوار  احلوار كادلخاطبة، من خالذلا أسلوب القارئ كغَتعلا، حيث يستنبط

                                                           
 .27: سورة الحديد، اآلية- 1
. 53، 52: منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص-  2
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 التعليل يعتمد فيها على ة كايفإجابةىا ف مث غليب عاألسئلة فيطرح ، عديدةلغويةكاجمليب يف مسائل 
.  كالشواىداألمثلةضرب مع كالتفسَت كالشرح الواضح ذلا 

من النواصب للمضارع الفاء كالواك الواقعُت يف اجلواب لكن بأف مضمرة كجوبان ": من ذلك قولو 
 (كالدعاء)أم النحاة قولو  (قرركه)كادلراد بالفاء الفاء ادلفيده للسببية كادلراد بالواك الواك ادلفيدة للمعية قولو 

منادل حذؼ منو ياء النداء كىو منصوب بفتحة مقدرة  (رب)كإعرابو  (رب كفقٍت فاعمل صاحلا)ضلو 
فعل دعاء مبٍت  (كفق)على ما قبل ياء ادلتكلم اذكفة للتخفيف منع ظهورىا اشتغاؿ ال حبركة ادلناسبة 

الفاء  (فاعمل)مستًت كجوبا تقديره أنت  (الفاعل)على السكوف كىو فعل أمر كلكن مسي دعاء تأدبا ك
 (كاعمل) وإن قلتمفعوؿ بو منصوب،  (صاحلا)مستًت كجوبا بعد تقديره أنا ك (الفاعل)فاء السببية ك

فعل مضارع منصوب بأف مضمرة كجوبا بعد كاك ادلعية، كمثاؿ األمر  (اعمل)كانت الواك كاك ادلعية ك
 (الفاء)ك (فتختار)جار كرلركر  (على التقول)فعل أمر  (احرص) (كاحرص على التقول فتختار)

فعل مضارع منصوب بأف مضمرة كجوبا بعد فاء السببية الواقعة يف جواب األمر ككذلك  (زبتار)للسببية 
كال ترج النجاة )فهو منصوب بعد كاك ادلعية الواقعة يف جواب األمر كمثاؿ النهي  (زبتار) كإذا قلت

فعل مضارع رلزـك بال الناىية كعالمة جزمو حذؼ الواك من آخره ( ترج)حرؼ هني ( ال )(كتسئ العمال
 (كتسئ العمال) وإن قلتللسببية الواقعة يف جواب النهي،  (الفاء)العمال  (فتسئ)مفعوؿ بو  (النجاة)
فعل مضارع منصوب بأف مضمرة كجوبا بعد كاك ادلعية الواقعة يف جواب  (تسئ)كاك ادلعية  (الواك)

 1".النهي
فهو يف ىذا النص ربدث عن الواك كالفاء عندما تقعاف يف اجلواب فذكر مثاؿ الفاء يف اجلملة 

رب )مث بٌُت كجو إعراهبا، مث ذكر االحتماؿ اآلخر يف اجلملة، فإذا قاؿ  (رب كفقٍت فاعمل صاحلا)األكذل 
، مث (احرص على التقول فتختار)، فالواك ىي كاك ادلعية، مث ذكرىا يف اجلملة الثانية (كفقٍت كاعمل صاحلا

فالواك ىنا  (احرص على التقول كزبتار)بُت أيضا إعراب ىذه اجلملة، كذكر االحتماؿ اآلخر ذلا كىو 
 (تسيء)بإعراب الفعل  (ال ترج النجاة كتسيء العمل)أيضا تعرب كاك ادلعية، كاإلعراب نفسو مع مجلة 

بعد كاك ادلعية أك فاء السببية، كحىت ال يًتؾ زلمد بام بلعادل للقارئ أم غموض يف ادلسألة فقد انتهج 
.  طريقا خاصا كىو احلوار لإلجابة على األسئلة اتملة يف ادلسألة الواحدة

ىذا مذىب سيبويو  (ًإٍذ أىًلفي اٍلوىٍصًل مىىتى تيٍدرىٍج سىقىطٍ ): "(النكرة كادلعرفة)يف باب  كمنو قولو أيضان 
فلماذا أكيت باذلمزة ليتوٌصل هبا إذل النطق : ألهنا عنده علزة زائدة يتوصل هبا إذل النطق الساكن، فإف قيل
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أجيب عن ذلك بأهنا لو حركت لكانت إما أف ربرؾ بالكسر فتلتبس بالـ .. بالساكن كدل تتحرؾ الالـ؟ 
فألجل ذلك عيدِّؿ عن .. اجلر، أك بالفتح فتلتبس بالـ االبتداء، أك الضم فتكوف شلا ال نظَت لو يف العربية

 1".ربريك الالـ كبقيت على أصل كضعها كجيء هبمزة الوصل قبلها
كأكرد زلمد بام بلعادل يف ىذا الصدد نصا مهما بأسلوب تعليمي حوؿ كيفية طرح األسئلة يف 

ألنو خرج سلرج الغالب كأصل األفعاؿ البناء فال  (بالبنا حتم على فتح): "ادلسائل اللغوية حيث يقوؿ
يقاؿ دل بٍت الفعل ادلاضي؟ ألنو بٍت على أصل األفعاؿ كما جاء على أصلو فال سؤاؿ عليو، كإظلا يقاؿ دل 

دل خص بتلك احلركة؟ : بٍت ادلاضي على حركة كدل ينب على السكوف؟ إذ ىو أصل البناء، كيقاؿ أيضا
كيقاؿ إظلا بٍت على حركة كدل ينب على السكوف، لتكوف لو مزية على فعل األمر ألنو يقع موقع االسم، 

 (كاتب)كىو قد كقع موقع  (مررت برجل كاتب)كما تقوؿ  (مررت برجل كتب): كبياف ذلك أنك تقوؿ
، كإظلا خص بالبناء على الفتح طلبا للتخفيف ألف الفتح أخف احلركات، (مررت برجل اكتب)كال تقوؿ 

. 2"كالفعل ثقيل فخففوه بالبناء على الفتح الذم ىو أخف احلركات
 ففي ىذا القوؿ إشارة إذل متعلم النحو حوؿ كيفية طرح األسئلة بأسلوب حوارم ػلتمل سلتلف 

. األسئلة مع اإلجابة عنها مع التعليل دكف أف يًتؾ يف ذىنو فجوات تعرقل لو عملية التعليم
 (رأيت اذلندات كادلسلمات كادلؤمنات): "(عالمات اإلعراب) كيقوؿ يف موضع آخر يف باب 

: فإن قلتمفعوؿ بو منصوب كعالمة نصبو الكسرة نيابة عن الفتحة  (اذلندات)فعل كفاعل ك (رأيت)فػ
 أهنم فعلوا ذلك محال على مجع ادلذكر السادل :قيلدل كانت الكسرة يف ىذا اجلمع عالمة للنصب كاجلر؟ 

يف نصبو كجره بالياء، ألف ادلؤنث فرع عن ادلذكر فوجب أف غلرم على طريقتو فقلبت الكسرة يف ىذا 
اجلمع بياء يف ذلك كالتاء كاأللف يف مجع ادلؤنث عالمة اجلمع كعالمة التأنيث كيدؿ على ذلك حذؼ 

لئال غلتمع يف كلمة كاحدة تاءاف كما ال غلتمع تنويناف يف كلمة كاحدة  (مسلمات)التاء من ضلو 
كخصت األكذل باحلذؼ دكف الثانية ألف الثانية تدؿ على عالمتُت عالمة التأنيث كعالمة اجلمع كاألكذل 

.  3"تدؿ على عالمة كاحدة كىي التأنيث فكانت أكذل باحلذؼ
 كبعد ىذا احلوار كاخلطاب الذم شرح كفسر بو زلمد بام بلعادل رليء الكسرة كعالمة للجمع يف 

ادلؤنث السادل كالتعليل اجلامع لكل ما ػليط هبذه ادلسألة، دل يًتؾ للقارئ رلاال للطرح األسئلة كقد كانت 
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ىذه اخلاصية متداكلة كثَتا يف مؤلفات ىذا العادل كاليت ؽلكن تفسَتىا أيضا باألسلوب التعليمي الذم 
. غلعل القارئ أك السامع منتبها جلميع تفاصيل ادلسألة اللغوية اليت يتناكذلا

 كىذا األسلوب احلوارم الذم استعملو زلمد بام بلعادل يعرؼ يف الدراسات اللسانية احلديثة، 
كعلى كجو اخلصوص يف اللسانيات التطبيقية بالطريقة احلوارية أك التفاعلية كاليت تعٌد من أصلع طرؽ 

تقـو ىذه الطريقة على احلوار، فادلعلم ال يتكلم كحده بل يكوف تفاعل متبادؿ بُت ادلعلم "التعليم، 
كادلتعلم عن طريق ادلناقشة كاحلوار دلوضوع ما، فيسأؿ ادلعلم الطالب كيسمع منهم األجوبة ادلختلفة 

. 1"ألجل التدريب على التخمُت كاحلدس الذىٍت لتنمية اجلوانب العقلية
 كمن إغلابيات ىذه الطريقة أهنا تفسح اجملاؿ أماـ ادلعلم لتنمية انتباه الطالب كتفكَته عند 

اعتمادىا على األسئلة كاألجوبة اليت ذبعلو مساعلا يف سَت الدرس، شلا ذبعل ادلعلومات تتثبت يف ذىن 
. 2ادلتعلم كشديد االنتباه

 فالطريقة احلوارية كبإغلابياهتا ذبسدت يف مؤلفات زلمد بام بلعادل، شلا يدؿ على أنو كاف حريصا 
. على تلقُت ادلتعلم كلفت انتباىو باألسئلة كزلاكلة ترسيخ ادلعلومات ادلقدمة لو

 فالنحو الذم كاف يلقنو زلمد بام بلعادل لطلبتو ىو ما يعرؼ يف الدراسات اللسانية احلديثة 
بل منهج تدريس عملي أيضا، كبوصفو منهجا "بالنحو الوظيفي، كىو ليس النحو النظرم فقط، 

للتدريس ال ينبغي أف يفهم على أنو تكديس ألشكاؿ كقواعد منعزلة قلت أك كثرت، بل إرشاد حي 
لالستعماؿ الصحيح كفهم لغتنا، كيف إطار ىذا ادلعٌت ال يعٌد النحو الوظيفي غاية يف ذاتو، بل إنو يسخر 

. 3"على األرجح بشكل مشدد ذلدؼ ىداية الطالب إذل سبكن لغوم عملي إذل حد بعيد
 فمحمد بام بلعادل دل يكن يلقن طلبتو القواعد بل يشرحها باألمثلة كالتوضيحات كالتنبيهات 

.  حىت يستطيع ادلتعلم منو أف يتمكن يف لغتو
 : أللفاظ والمفرداتوالشرح اللغوي لل يحل الت-8 

كيذكر تصاريفها كاشتقاقها معتمدا  بعض ادلفردات  دالالتكاف زلمد بام بلعادل أحيانا يبُت
كاف يتطرؽ إذل الشرح اللغوم للمفردات ما احتاجت شرحا عندما يتطرؽ  ، كما كالشواىداألمثلةعلى 
 :ادلسائل اللغوية يف كتبو، كاألمثلة كثَتة يف مؤلفاتو نذكر منها على سبيل ادلثاؿ ال احلصرإذل 
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. 1"اجتمع، كمنو مسى اجليش جيشا: استجاش، يستجيش كمعٌت استجاش": قولو 
جاش ادلاء جيشا كجيوشا : "ادلعجم الوسيط: كقد جاء ىذا الشرح يف بعض ادلعاجم، منها

كجيشانا تدفق كجرل، كالبحر ىاج فلم يستطع ركوبو ك يقاؿ جاش باألمواج كالوادم امتد ماؤه كارتفع، 
القدر جاشت ك  (استجاشت)...كادليزاب تدفق كجرل بادلاء، كالعُت فاضت بالدموع،  كالفرس ىاج، 

اجلند  (اجليش)، (فاستجاش عليهم عامر بن الطفيل)فالنا طلب منو جيشا، كيف حديث عامر بن فهَتة 
. 2"جيوش (ج)كمجاعة الناس يف احلرب

كالفتح ضد الغلق يقاؿ فتح الباب بالتخفيف كفٌتح : "كيقوؿ زلمد بام بلعادل يف موضع آخر
فاتح باب الرزؽ كالرمحة : األبواب بالتشديد، كمن أمساء ا الفٌتاح، كىو صفة من صفاتو كمعناه

. 3"لعباده
الفتح : "الذم يقوؿ (ىػ458.ت)ابن سيده : كقد ذكر ىذا الشرح أصحاب ادلعاجم، منهم

. 4"فتحو يفتحو فتحا، كافتتحو كفٌتحو، فانفتح كتفٌتح. نقيض اإلغالؽ
اسم من  (الفتاح)...، األبواب فتَّحها مبالغة يف فػىتىحى  (فػىتَّحى ): "كجاء يف ادلعجم الوسيط أيضا

عند أىل العربية نوع  (الفتح)ك... ، أمسائو تعاذل ألنو يفتح أبواب الرزؽ كالرمحة لعباده كػلكم بُت الناس
 .5"من احلركة يفتح ذلا الفم كىو من ألقاب البناء

 6".تئن من األنُت يقاؿ أٌف يئٌن تأكه كتوجع: " كيقوؿ زلمد بام بلعادل أيضا
أفَّ يئٌن أنٌا : "الذم يقوؿ (ىػ458.ت)ابن سيده :  كقد ذكر ىذا الشرح أصحاب ادلعاجم، منهم

. 7"تأٌكه: كأنينا كأينانان 
. 8"أم عدؽلة النظَت (يتيمة) اللؤلؤة كاجلمع دركدرات كدرر (لدرةا): " كيقوؿ أيضا

 
 

                                                           
. 19: منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص-  1
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: اللؤلؤة العظيمة، كقاؿ ابن دريد: الدرٌة: "يف شرحو ذلذه ادلفردة (ىػ458.ت)يقوؿ ابن سيده 
. 1"دٌر، كدرر: ىو ما عظم من اللؤلؤ، كاجلمع

 اللؤلؤة العظيمة : كىي، كاحدة الدرٌ :(الدرٌة): "كجاء شرح ىذه ادلفردة يف ادلعجم الوسيط
 .2 "ديرىره  (ج) كالببغاء الصغَتة ،الكبَتة

يطلق على طرؼ الشيء كعلى شفَته كعلى : ىو ليغىةن  كىاحلىٍرؼي  " :أيضاكيقوؿ زلمد بام بلعادل 
. 3"كل حرؼ من حركؼ التهجي

حرؼ : "الذم يقوؿ (ىػ458.ت)ابن سيده : كقد ذكر ىذا الشرح أصحاب ادلعاجم، منهم
 .4"الشيء ناحيتو

كيقاؿ فالف على حرؼ من ، من كل شيء طرفو ك جانبو (احلرؼ)": جاء يف ادلعجم الوسيط
 ك كل كاحد من حركؼ ادلباين الثمانية ك العشرين ...، أمره ناحية منو إذا رأل شيئا ال يعجبو عدؿ عنو

 كىي اليت تدؿ على ، ككل كاحد من حركؼ ادلعاين،اليت تًتكب منها الكلمات كتسمى حركؼ اذلجاء
 كىي أحد ، كتًتكب من حرؼ أك أكثر من حركؼ ادلباين، كتربط بُت أجزاء الكالـ،معاف يف غَتىا

 .5" أقساـ الكلمة الثالثة من اسم كفعل كحرؼ 
الظرؼ لغة ىو : "، حيث يقوؿ(الظرؼ)كمن ادلفردات اليت تقدـ بشرحها زلمد بام بلعادل 

. 6"الوعاء
كظرؼ الٌشيء كعاؤه، كاجلمع ظركؼ، : "يف شرحو ذلذه ادلفردة (ىػ458.ت)يقوؿ ابن سيده 

 .7"كمنو ظركؼ األزمنة كاألمكنة
الوعاء، ككل ما يستقر غَته فيو، كمنو ظرؼ الزماف كظرؼ : (الظرؼ)": كجاء يف ادلعجم الوسيط

 .8" ظركؼ (ج)ادلكاف عند النحاة كاحلاؿ 

                                                           
. 265: ، ص9: المحكم والمحيط األعظم، ابن سيده، ج-  1
 .279: المعجم الوسيط، ص - 2
. 10: منحة األتراب شرح على لمحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص-  3
. (حرف)، مادة 307: ، ص3: المحكم والمحيط األعظم، ابن سيده، ج-  4
 .168: المعجم الوسيط، ص - 5
 45: ص ، منحة األتراب شرح على لمحة اإلعراب، محمد باي بلعالم-  6
. (ظرف)، مادة 16: ، ص10: المحكم والمحيط األعظم، ابن سيده، ج-  7
 .575: المعجم الوسيط، ص - 8



 حياتو ومسيرتو العلمية ومنهجو في مؤلفاتو : محمد باي بلعالم:          الفصل التمهيدي   

  -33-  

كادلالحظ على ىذه العبارات اليت تتضمن شركحا لغوية للمفردات أهنا سلتصرة جدا، فهو اختار 
. طريقة من طرؽ الشرح ادلعجمي كىي الشرح بادلرادؼ

 : االختصار-9
يف كتبو حىت يبعد القارئ عن ادللل  اإلطالة أكتكرار يكوف اؿ حرص زلمد بام بلعادل على أالٌ  

من االستطراد يف ادلسألة الواحدة اليت قد ذبعلو ػلس بادللل، فانتهج مسار االختصار يف مؤلفاتو مشَتا 
إذل ادلسائل ادلتكررة بأسلوب اإلحالة على كتبو ككتب غَته من العلماء كباستعماؿ عدة عبارات تدؿ 

تأتى دلعاين كثَتة، منها ( ًمن): "(حركؼ اجلر)على توخيو ألسلوب االختصار من ذلك قولو يف باب 
كتأيت لغَتعلا كقولو " من أكؿ يـو: "ككقولو" من ادلسجد احلراـ: "ابتداء الغاية زمانا كمكانا، كقولو تعاذل

 .... (منو)ك  (منك)ك  (مٍت): كذبر الظاىر كادلثاؿ ادلتقدـ، كذبر الضمَت ضلو". إنو من سليماف: "تعاذل
كتأيت دبعٌت . أم من الناس، 1﴾ًإذىا اٍكتىاليوا عىلىى النَّاًس يىٍستػىٍوفيوفى ﴿: ضلو قولو تعاذل (من)كتأيت دبعٌت 

﴿كىاتػَّبػىعيوا : ضلو (يف)كتأيت دبعٌت . أم ربقيق يب2 ﴾ احلىقَّ أىالَّ أىقيوؿى عىلىى اللًَّو ًإالَّ ﴿حىًقيقه عىلىيَّ : ضلو (الباء)
مىا تػىتػٍليو الشَّيىاًطُتي عىلىٰى ميٍلًك سيلىٍيمىاف﴾

عوف )كبقية معانيها ذكرهتا يف شرحنا ، أم يف ملك سليماف3 
 4.(القيـو على شرح الغمـو

مث اختصر احلديث فيها  (من) كىنا قد ربدث يف ة موجزة عن معاين حركؼ اجلر كباخلصوص 
 .ألنو تناكؿ معانيها فيو بالتفصيل (عوف القيـو على كشف الغمـو)بإحالتو على كتابو 

أيضا عرٌفو لغة كاصطالحا كأشار إذل أصل التثنية مع شرح موجز مث  (ادلثٌت)دلا تطرؽ إذل باب  
اختصر القوؿ كنبو القارئ الذم يريد التوسع يف ىذه ادلسألة أف يعود إذل تفصيلها يف ادلطوالت 

كادلثٌت ىو االسم الداؿ على اثنُت بزيادة يف آخره صاحلان : "كشركحات ألفية ابن مالك، حيث يقوؿ
للتجريد كعطف مثلو عليو دكف اختالؼ ادلعٌت كالتثنية يف اللغة ىو التشفيع كيف االصطالح ضم اسم اذل 
مثلو بشرط اتفاؽ اللفظُت كأصل التثنية العطف كإظلا عدلوا عنو لإلغلاز كاالختصار كيدؿ على أف أصلها 

، كلوال 5ليث كليث يف زلل ضنك: العطف أف الشاعر إذا اضطر إذل الوزف رجع إليو مثل قوؿ الشاعر
الوزف لقاؿ ليثاف فلما كاف قوذلم الزيداف أخصر من قوذلم زيد كزيد زادكا على الواحد ألفا كنونا يف حالة 

                                                           
 .   2: اآليةسورة المطففين،  - 1
 .  105: سورة األعراف، اآلية - 2
 .. 102: سورة البقرة ، اآلية - 3
. 36، 35: منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص-  4
.  من ىذا الفصل17: سبق تخريج ىذا البيت الشعري في ص-  5
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الرفع كياء كنونا يف حاليت النصب كاجلر فقالوا جاء الزيداف كرأيت الزيدين كمررت بالزيدين كبقية حبث 
 1".ادلسألة يف ادلطوالت

استعملها يف سلتلف مصادره كيف مواضع كثَتة نذكر منها  (بقية البحث يف ادلطوالت) كعبارة 
:  ال احلصر ما يليأيضا على سبيل ادلثاؿ

. 2" بقية األمثلة يف ادلطوالت: "ذكر عدة أمثلة متعلقة بو مث أشار بقولو (النواصب) يف باب 
 كيف الباب نفسو تناكؿ مسألة خالفية حوؿ جواز أك كجوب نصب أك جـز الفعل الداؿ على 

، فالفعل تقرب كاف زلل (عامًل ا بصدؽو تػىٍقريبً ): الطلب كالواقع جوابا للشرط كالذم مثل لو بقولو
اخلالؼ بُت العلماء فمنهم من غليز جزمو كمنهم من يوجب ذلك فاختصر احلديث يف ىذا الباب مث 

. 3"كفيو أقواؿ أخرل زللها يف ادلطوالت: "قاؿ
يعٍت أف  ... ؼلتص بعض حركؼ اجلر بالظاىر دكف ادلضمر، كىي سبعة أحرؼ: " كيقوؿ أيضا

حىىتَّٰ مىٍطلىًع مذ يومُت، ك﴿: ىذه احلركؼ السبعة ال تدخل على الضمَت بل على الظاىر فقط ضلو
كفهم منو أف ما عدا ىذه السبعة من حركؼ .. كزيد كعمر، كحياتك، كرب رجل، كتا ا ،4﴾اٍلفىٍجرً 

 5".كقد تكلمنا على ذلك عند تبيُت معاين حركؼ اجلر.. اجلر يدخل على الظاىر كادلضمر
. فال حاجة لإلطالة يف ىذا الباب (كقد تكلمنا على ذلك) كىنا اختصر القوؿ بعبارة 

ما مجع بواك كنوف يف حالة :  ىو(إعراب مجع التصحيح): يقوؿ (إعراب مجع التصحيح) كيف باب 
مث أتى بعد ). أم مفرده من التكسَت(ككل مجع صح فيو كاحده).الرفع كبياء كنوف يف حاليت النصب كاجلر

، (مسلموف): كصفة ضلو. (زيدكف): ضلو.. جامد:  أم زيد فيو الواك كالنوف، كىو نوعاف(التناىي زائده
فإف دل يكن علما دل . فيشًتط يف اجلامد أف يكوف علما دلذكر عاقل خاليا من تاء التأنيث كمن الًتكيب

. 6" كبقية التفصيل يف ادلطوالت...(راجلوف): (رجل)غلمع بالواك كالنوف فال يقاؿ يف 
كاختصر فيو القوؿ مث أحاؿ على كتب أئمة  (إعراب مجع التصحيح)  ىذا جل ما كرد يف باب 

النحو، شلا يدؿ على أنو يف جل مؤلفاتو كاف ؽليل ميال كاضحا إذل االختصار يف ادلسائل اليت تناكذلا، 
كىذا غلعلنا نستنتج أيضا أف كتبو دل يكن ىدفها علمي بل تعليمي إلف ابتعاده عن اإلطالة خوفا على 

                                                           
. 19: التحفة الوسيمة شرح على الدرة اليتيمة، محمد باي بلعالم، ص-  1
. 30: صالمصدر نفسو، -  2
. 33: صالمصدر نفسو، -  3
 .5: سورة القدر، اآلية- 4
. 43، 42: منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص-  5
. 32، 31: المصدر نفسو، ص-  6
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الطالب ادلبتدئ ادلتعلم أف يوقعو يف نوع من ادللل من كثرة حديثو يف ادلسألة الواحدة كخشية من العادل 
. نفسو على الطالب أف يستعسر عليو فهم ادلسائل اللغوية اليت جاءت يف كتبو

اإلغلاز كىو قلة احلركؼ مع ":  كحىت ىو نفسو صرح بأف اإلغلاز كاالختصار شلدكح عندما قاؿ
كثرة ادلعٌت كضده اإلسهاب كىو اإلطناب فاألكؿ شلدكح كاإلسهاب مذمـو ألنو يؤدم إذل السآمة كادللل 

 1".ذلذا حذؼ ما فيو استغناء طلبا لالختصار... 
. فجاء االختصار مسة من مسات منهجو حىت ال يسبب ادللل لقارمء مؤلفاتو 

: البسط والتعريف-10
كثَتا ما صلد زلمد بام بلعادل يبدأ حديثو يف ادلسألة ببسط بعض ادلفردات مث ينتقل إذل التعريف، 

بشكل يعُت على فهم تلك ادلسألة كاستيعاب ما قد كىذه اخلاصية ظهرت بصورة جلية يف مؤلفاتو 
. مث يستطرد يف الكالـ عنهاقدمة قصَتة مب فيبدأ البابيتضمنو الباب من مادة بشكل سلتصر ، 

ذكر العالمات اليت يعرؼ هبا من قسميو، كاآلف : "(قسمة األفعاؿ) قولو يف باب   من أمثلة ذلك
 أم معرفتها (قسمة األفعاؿ) أيها الطالب (كإف أردت): أراد أف يتكلم على أقسامو الثالثة فقاؿ

كىو لغة كسخ احلديد، مث صار يف العرؼ يطلق على ما يصيب القلب ( عنك صدا) أم ليزكؿ (لينجلي)
كاألٍكذل  .. (ثالث) أم األفعاؿ (فهي) ىو ضد اجلالء (كاإلشكاؿ)من الراف كالشك فيمنعو من اإلدراؾ 

. 2"أف يقاؿ ثالثة ألف العدد ىنا للمذكر، كلكن حذفت التاء ألجل الوزف
 (كفعل األمر). (جلس)ك (قاـ) ػ ؾ(ماض) قولو : " كبعد ىذا البسط شرع يف التعريف قائال

كبدأ بادلاضي ألنو أبو األفعاؿ كال .. (يضرب)ك (غللس)ك (يقـو)ػ ؾ(كادلضارع). (اجلس)ك (قم)ػؾ
،  ...كقد عد بعضهم لو سبعة أحواؿ.. يتوصل إذل ادلضارع إال بعد معرفتو، كاألمر مقتضب من ادلضارع

ما كاف فاء فعلو حرؼ : والمهموزقعد كخرج كذىب، :  ما كاف خاليا من حركؼ العلة ضلوفالصحيح
 (كجل): ما كاف فاء فعلو حرؼ علة ضلو: والمثال. أخذ كسأؿ كبدا: علة، أك الـ فعلو علزة ضلو

ما كاف فيو : واللفيف، (راـ)ك  (داـ): ما كاف عُت فعلو حرؼ علة ضلو: واألجوف. (كعد)ك  (كصل)ك
:  ما كاف عُت فعلو كالـ فعلو حريف علة ضلو:فالمقرون.. مقركف كمفركؽ: حرفا علة كىو على نوعُت

، (كعى)ك  (كىف): ما كاف عُت فعلو كالـ فعلو حريف علة ضلو: والمفروق، (طول)ك  (حول)
ما كاف عينو كالمو : والمضاعف.. (خشي)ك  (رضي): ما كاف الـ فعلو حرؼ علة ضلو: والمنقوص

                                                           
 .11: المباحث الفكرية شرح على األرجوزة البكرية، محمد باي بلعالم،  ص-  1
. 15، 14: منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص-  2
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فكل ما يصلح فيو ).. مٌد كشٌد أصلو مىٍددى ك شىٍددى : حرفُت من جنس كاحد مظهرا كاف أك مدغما ضلو
كقد غليء دبعٌت االستقباؿ كما إذا كقع بعد أداة .. (فإنو ماض بغير لبس)، (قاـ زيده أمسً ):  ضلو(أمس

ـى زيده ): الشرط ضلو فػىفىزًعى مىن يف السَّمىاكىاًت كىمىن ﴿: ككذلك إف كاف متحقق الوقوع، كقولو تعاذل (إٍف قا
 . 2 "1﴾يف اأٍلىٍرضً 

  فالبسط معناه التطرؽ إذل شرح ادلفردات شرحا لغويا خارجا عن السياؽ مث ينتقل بعدىا إذل 
. التعريفات االصطالحية كالولوج إذل صلب ادلسائل اللغوية اليت يتناكذلا يف الباب

من طلب فتح باب العلم كقصد الطريق السهلة إذل  يا: "كمن أمثلة البسط كالتعريف أيضا قولو 
كالنحو يف اللغة دبعٌت القصد تقوؿ ضلوت كذا ضلوا ( النحو)علم  (إذل)أم مل  (اجنح) اإلدراؾالفهم أم 

 أقساـ أم أضلاء أربعةكدبعٌت القسم يقاؿ ىذه على كدبعٌت ادلثل يقاؿ ىذا ضلوه أم مثلو أم قصدتو قصدا 
دتو االحًتاز عن اخلطأ ئكفا. ىو علم استخرجو ادلتقدموف من استقراء كالـ العرب: يف االصطالحك.....

. 3 "ؿ الفقو كسلاطبة العرب بعضهم بعضائيف اللساف كالفهم على معاين كتاب ا كالسنة كمسا
.  كيف ىذا القوؿ أيضا نرل أنو قل استهلو بالبسط يف ادلفردات مث عرج إذل التعريف

.  مجع أسد(كاألسدككل ما كسر يف اجلموع ): "(إعراب مجع التكسَت) كيقوؿ أيضا يف باب 
 اإلعراب يف ....... أم االسم ادلفرد(فهو نظَت الفرد).  مجع ربع(كالربوع). مجع بيت (كاألبيات)

 ،بالضمة رفعا كبالفتحة نصبا كبالكسرة جرا إف كاف منصرفا، كإال فبالضمة رفعا، كبالفتحة جرا كنصبا
 (دخلت مساجد) ك(ىذه مساجد)، ك(مررت بالرجاؿ) ك(رأيت الرجاؿ)، ك(جاءت الرجاؿ): فتقوؿ

رفع بالضمة كنصب بالفتحة . اخل.. (جاءت الرجاؿ): ، كىواألكؿكيف ادلثاؿ ، (ذىبت إذل مساجد)ك
فامسع ). رفع بالضمة كنصب ككسر بالفتحة. اخل.. (ىذه مساجد): كيف ادلثاؿ الثاين. كجر بالكسرة

 4".اخلطأ أم ما كاف منو صوابا كدع (كاتبع صوايب)..  كلو(مقارل
 كتفسَت مسة البسط كالتعريف يف مسائلو اللغوية أف جٌل مؤلفاتو كانت عبارة عن شرح دلنظومات 
العلماء، فلما يشرع يف شرحها يقف عند حدكد الشرح ادلفردايت للكلمات، مث يعرج إذل ادلفهـو 

. االصطالحي ذلا كىدفو من ىذا كلو ىو اإلحاطة جبميع جوانب ادلسألة اليت تناكذلا
 

                                                           
 .87: سورة النمل، اآلية- 1
. 15: منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص-  2
. 15: صالمصدر نفسو، -  3
. 34: صالمصدر نفسو، -  4
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:  العلماءآراءعرض -11
 معارض أك  ذلمموافقكقد تراكح ىذا العرض بُت  ،يف مسائلوزلمد بام بلعادل آراء العلماء  عرض

 باألدلةحجج كل رأم مستعينا أقواؿ ك فهو يبُت ا خاصاهنجالعرض يف ىذا أك ساكت، كقد انتهج 
.  كما يؤيد كؼلتار إليوكالرباىُت يف ما يذىب 

 : "(ادلنصوبات من األمساء) كمن أمثلة ذلك قولو يف باب 
ًاٍستىًبًق اخلىيػٍرى كىذىا الًعٍلًم اًقػٍتىًفٍو  كىالنٍَّصبي يف األىمٍسىاًء لًٍلمىٍفعيوًؿ ًبًو            كى

ٍعًتىًؼٍ 
ي
يػٍرى ادل كىمىٍصدىرو كىنىاًئبو كىًإٍف حيًذٍؼ                 عىاًمليوي كىًسٍرتي سى

1 
. 2"عدىا ابن آجرـك مخسة عشر

ففي ىذا القوؿ تناكؿ زلمد بام بلعادل شرح بيتُت متعلقُت دبنصوبات األمساء، كعرض رأم ابن 
آجرـك الذم يعٌد ىذه ادلنصوبات مخسة عشر، كسكت عنو كدل يصرح دبوافقتو أك معارضتو، كىذا 

. السكوت يدؿ على أنو يوافقو الرأم كإالٌ لذىب إذل رأم آخر من آراء العلماء الذم يناقضو
ىذا مذىب سيبويو ألهنا عنده علزة زائدة ( ًإٍذ أىًلفي اٍلوىٍصًل مىىتى تيٍدرىٍج سىقىطٍ ): " كيقوؿ أيضا

فلماذا أكيت باذلمزة ليتوٌصل هبا إذل النطق بالساكن كدل تتحرؾ : الساكن، فإف قيلبيتوصل هبا إذل النطق 
أجيب عن ذلك بأهنا لو حركت لكانت إما أف ربرؾ بالكسر فتلتبس بالـ اجلر، أك بالفتح .. الالـ؟ 

فألجل ذلك عيدِّؿ عن ربريك الالـ .. فتلتبس بالـ االبتداء، أك الضم فتكوف شلا ال نظَت لو يف العربية
. 3"كبقيت على أصل كضعها كجيء هبمزة الوصل قبلها
كلكن دل يصرح دبوافقتو أك  (ىػ180.ت) يف ىذا النص، عرض زلمد بام بلعادل قوؿ سيبويو 

معارضتو، كلكن موافقتو لو كاضحة، ألنو دلا عرض ىذا الرأم، ذىب إذل تربير مذىبو كذكر احلجج لو، 
. ككأنو يقوؿ أف ىذه احلجج كالرباىُت ال نًتؾ هبا رلاال دلن يعارضو

اليت تكوف يف ( كاألحرؼ األربعة): "فقاؿ (الفعل ادلضارع) كما تناكؿ أحرؼ ادلضارعة يف باب 
 أم الرمز اجلامع (كمسطها). (أحرؼ ادلضارعة) عند النحاة (ادلتابعة مسميات)أكؿ الفعل ادلضارع، 

حكاية عن بعض أكالد ملوؾ سبتة، رمحو ا تعاذل كأعادىا لإلسالـ، أنو طلب من الشيخ ك ،...ذلا
 أف يعلمو كأف يلقي لو ما يلقي لصغار الولداف، فقرأ عليو من (اجلمل)الغافقي أيب إسحاؽ الزجاج شارح 

 بتقدًن (يتأف)اجلمل للشيخ أيب إسحاؽ الزجاج حىت انتهى إذل ىذا ادلوضوع ، فقاؿ لو غلمعها قولك 
                                                           

. 7: عبيد بن معيض الشيباني، ص: الدرة اليتيمة في علم النحو، سعيد بن نبهان الحضرمي، ترتيب وتنسيق-  1
. 34: منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص-  2
. 13: صالمصدر نفسو، -  3
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يا سيدم ينبغي أف تقدـ اذلمزة على النوف دلا يف ذلك من حسن :  فقاؿ لو التلميذ،النوف على اذلمزة
، كأما ادلناسبة فلكوف كل (قرب)معناه  (أىن)ك  (بعد)دبعٌت  (نأل)اللفظ كادلناسبة، أما حسن اللفظ فػ 

كاحد من ىذه األحرؼ ضعف ما قبلو، فإف اذلمزة دبعٌت كاحد للمتكلم كحده كالنوف دلعنيُت للمتكلم 
 1".ادلعظم نفسو أك معو غَته كىو ضعف اذلمزة كالياء ضعف النوف

مث عرض رأم  (أنيت) بدأ زلمد بام بلعادل احلديث عن حركؼ ادلضارعة اليت غلمعها قولنا 
كذلك كاضح كجلي  (نأيت)احلريرم يف ىذه احلركؼ، فهو يف البداية قد صرح على أنو يعارضو يف قولو 

، مث سرد عنو حكاية أليب إسحاؽ الزجاج كتلميذه يف (ككاف أكذل للناظم أف يقوؿ أنيت)من عبارة 
. احلركؼ كترتيبها، شلا يدؿ على سبسكو دبوقف معارضتو لو يف ىذا الًتتيب

أجزاء الكالـ ثالثة ال رابع ذلا باإلمجاع كما نقل عن ابن ىشاـ : "(الكالـ)باب:  كيقوؿ أيضا
 2".كادلرادم كال التفات دلن زاد رابعا كمساه خالفة كأعٍت بذلك اسم الفعل كصو

،  يف أقساـ الكالـ (ىػ761.ت)كابن ىشاـ  (ىػ749.ت) كىنا صرح بتأييده لرأيي ادلرادم 
. الثالثة كمعارضتو دلن يقوؿ بأهنا أربعة

كالـ الطلب ضلو ليقض علينا ربك الالـ الـ الطلب يقض فعل : "(اجلواـز) كقاؿ أيضا يف باب 
مضارع رلزـك كعالمة جزمو حذؼ حرؼ العلة كىو الياء، كعٌت أدلا أم نزؿ كالـ الطلب ىي الـ األمر 

كال يف النهي ضلو ال تأخذ بلحييت، ال ناىية تأخذ فعل مضارع رلزـك كعالمة جزمو السكوٌف، قاؿ 
اخل قولو طالبا ألف الطلب شامل جلميع ما ... بال كالـ طالبا ضع جزما : ادلكودم عند قوؿ ابن مالك

ذكر كالنهي كالفرؽ بينهما أف صيغة النهي كانت من األعلى لألدىن ضلو ال تشركوا با شيئا فهو هني 
كإف كانت من األدىن لألعلى ضلو ال تعذبنا فهي دعاء، كأما ال النافية كالزائدة فإنو ال غلـز ادلضارع 

. 3"بعدعلا بل بعد ال الناىية كال الدعائية فقط
يف شرحو على ألفية ابن  (ىػ807.ت) يف ىذا القوؿ استدؿ زلمد بام بلعادل بقوؿ ادلكودم 

مالك شلا يدؿ على أنو يؤيده يف الرأم الذم ذىب إليو يف الفرؽ بُت ال الناىية كال الدعائية اجلازمتُت 
. كبُت ال النافية كال الزائدة غَت اجلازمتُت

: عندما تناكؿ األفعاؿ اليت تنصب مفعولُت (ظن كأخواهتا: النواسخ) كيقوؿ أيضا يف باب 
فعل مضارع مرفوع بالضمة  (يقوؿ)مفعوؿ أكؿ  (النيب)فعل كفاعل  (مسعت)كإعرابو  (مسعت النيب يقوؿ)"

                                                           
. 19: منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص-  1
. 12: كفاية المنهوم شرح اللؤلؤ المنظوم، محمد باي بلعالم، ص-  2
. 49: صالمصدر نفسو، -  3
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الظاىرة يف آخره، كالفاعل مستًت يعود على النيب كاجلملة يف زلل نصب ىي ادلفعوؿ الثاين لسمعت، 
كىذا على رأم أيب علي الفارسي يف قولو إف مسع إذا دخلت على ما ال يسمع تعدت الثنُت، كىو رأم 

يف موضع نصب على احلاؿ من النيب، ألف مجيع احلواس  (يقوؿ)ضعيف، كادلعتمد عند اجلمهور أف مجلة 
اليت ىي مسع كذاؽ كأبصر كدلس كشم ال يتعدل إالٌ إذل مفعوؿ كاحد كىذا ىو الذم يفيد حصوؿ 

 1".النسبة يف السمع
كىو رأم ) كيف ىذا القوؿ معارضة زلمد بام بلعادل أليب علي الفارسي كاضحة من خالؿ عبارة 

 .(ضعيف
:   التنبيو أو الفائدة أو الخاتمة- 12

كيكوف ىذا  (خاسبة)أك  (فائدة)أك  (تنبيو)كثَتا ما صلد يف مؤلفات زلمد بام بلعادل مصطلحات  
ادلصطلح أك ذاؾ عقب االنتهاء من ادلسألة اللغوية اليت تناكذلا بالشرح كالدراسة، كمعناىا ادلسائل الدقيقة 

 (ىػ476.ت)اليت غلب التنٌبو إليها، كىي ما يعرؼ بالنيكت، كهبذا ادلصطلح مٌسى األعلم الشنتمرم 
 الدىاف البن (تاحليوانا ألسنة إذل كاإلرشادات النكت) ك(النكت يف تفسَت كتاب سيبويو)كتابو 

الدقة : "، كالنكتة معناىا2 (ىػ672.ت)البن مالك ( النكت على مقدمة ابن احلاجب)ك (ىػ569.ت)
 3".كاإلفادة أك الشٌدة أك التنبيو

اجتمع يف التمييز مخسة  (تنبيو): "(ادلنصوبات من األمساء)يف باب :  كمن أمثلة التنبيو قولو
أمور، أحدىا أف يكوف امسان، الثاين أف يكوف فضلة، كالثالث أف يكوف نكرة، كالرابع أف يكوف جامدا، 

 4".اخلامس أف يكوف مفسرا دلا انبهم من الذكات
.  يف ىذا القوؿ بٌُت شركط التمييز كاليت جاء هبا عقب تطرقو للتمييز كمىت غلب ذكره كأمثلتو

: مب غفر ا لك؟ قاؿ: أعرؼ ادلعارؼ اسم ا، كريًئيى سيبويو فقيل لو: تنبيو: " كيقوؿ أيضا
ىعىارؼً ): بقورل

كىذا ال يدٌؿ على أنٌو دل يقبل منو غَت ىذه بل يكوف غَتىا لرفع . (اسمي اً أٍعرىؼ ادل
ىي جبملتها للتعريف كعلزهتا : ، فقيل(اؿ) كادلعٌت اٍختيًلفى يف (كىقىاؿى قػىٍوـه ًإنػَّهىا الالَّـي فػىقىطٍ )ىػاالدرجات؟ 

 5".علزة قطع كحذفت يف الوصل لكثرة االستعماؿ
                                                           

. 75: كفاية المنهوم شرح اللؤلؤ المنظوم، محمد باي بلعالم، ص-  1
النكت على الكافية والشافية البن الحاجب واأللفية البن مالك وشذور الذىب ونزىة الطرف في علم الصرف البن ىشام،  :ينظر-  2

 .72: ، ص2008،1:السيد محمد عبد المقصود درويش، المكتب المصري للمطبوعات، القاىرة، ط:السيوطي،تحقيق
. 75: المصدر نفسو، ص-  3
. 46: التحفة الوسيمة شرح على الدرة اليتيمة، محمد باي بلعالم، ص-  4
. 13: منحة األتراب شرح على لمحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص-  5
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بعد أف تطرؽ إذل تعريف النكرة، كتعريف ادلعرفة  (النكرة كادلعرفة) ىذا التنبيو ذكره يف باب
. كأقسامها كالتمثيل ذلما ختم ادلسألة بو

ؼلتص بعض حركؼ اجلر بالظاىر دكف ادلضمر، : تنبيو: "(حركؼ اجلر) كيقوؿ أيضا يف باب 
: كىي سبعة أحرؼ أشار ذلا ابن مالك بقولو

 .بًالظَّاًىًر اٍخصيٍص ميٍنذي ميٍذ كىحىىتَّ                  كىالكىاؼ كىالوىاك كىريبَّ كىالتىا
، (مذ يومُت): يعٍت أف ىذه احلركؼ السبعة ال تدخل على الضمَت بل على الظاىر فقط ضلو

 كفهم منو أٌف ما عدا ىذه ،(تا ا)، ك(ريبَّ رجل)، ك(حياتك)، ك(زيد كعمر) ك،(حىت مطلع الفجر)ك
كقد تكلمنا على ذلك عند تبيُت معاين حركؼ .. السبعة من حركؼ اجلر يدخل على الظاىر كادلضمر

 1".اجلر
 كيف ىذا الباب تناكؿ حركؼ اجلر مع ذكر عدة أمثلة لكل حرؼ مرفقة باإلعراب من القرآف 

الكرًن كشواىد الشعر القدًن، باإلضافة إذل داللتها ادلختلفة مث ختم احلديث يف ادلسألة بتنبيو مضمونو أف 
حركؼ اجلر ليست متساكية من حيث دخوذلا على الضمَت، بل منها ما ىو خاص بدخولو على الظاىر 

فقط، كىذه اإلشارة مهمة جدا يف ىذا الصدد، فبعد أف أعطى القارئ كل ما ػليط بادلوضوع لفت 
. انتباىو إذل ىذه االلتفاتة ادلهمة اليت من شأهنا أف ترسخ يف ذىنو

حيث عرؼ االشتغاؿ كذكر أركانو الثالثة كشركط كل  (االشتغاؿ) كمن أمثلتو أيضا ذكره يف باب 
ما شركط ادلشغوؿ عنو، أؼ: "(ادلشغوؿ عنو)يقوؿ يف شركط الركن األكؿ كىو االسم ادلتقدـ : ركن منها

زيدان : أال يكوف متعددا لفظا كمعٌت أف يكوف كاحدا ضلو: األكؿ :كىو االسم ادلتقدـ يف الكالـ، فخمسة
زيدا كعمرا ضربتهما، ألف العطف جعل االمسُت كاالسم : أك متعددا يف اللفظ دكف ادلعٌت ضلو. ضربتو

أف يكوف متقدما، فإف  :الثاين، دل يصحٌ .. زيدا درعلا أعطيتو: الواحد فإف تعدد يف اللفظ كادلعٌت ضلو
دل يكن من باب االشتغاؿ بل إف نصبت زيدا فهو بدؿ من الضمَت كإف رفعتو . ضربتو زيدا:تأخر ضلو

قبل اإلضمار ال يصح االشتغاؿ على احلاؿ كالتمييز كال على اجملركر : الثالث، فهو مبتدأ خربه اجلملة قبلو
ليس من باب .. جاءؾ زيد فأكرمو: كونو مفتقرا دلا بعده، ضلو: الرابع، (حىت)حبرؼ ؼلتص بالظاىر كػ 

كونو صاحلا لالبتداء بو بأف ال يكوف : اخلامس، االشتغاؿ، لكوف االسم مكتفيا بالعامل ادلتقدـ عليو
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ا﴿نكرة زلضة فنحو قولو تعاذل  معطوؼ  (رىبانية)ليس من باب االشتغاؿ، بل  1﴾ كىرىٍىبىانًيَّةن ابٍػتىدىعيوىى
 2".على ما قبلو بالواك

كأما الشركط اليت غلب ربقيقها يف : " مث يعرج إذل شركط الركن الثاين كىو ادلشغوؿ فيقوؿ
أف يكوف متصال بادلشغوؿ عنو فإف انفصل عنو  :األكؿ :ادلشغوؿ، كىو الفعل الواقع بعد االسم، فاثناف

بفاصل ال يكوف دلا بعده عمل فيما قبلو كأدكات الشرط، كأدكات  االستفهاـ كضلوىا، دل يكن من باب 
يف ىذه األمثلة  (زيد)فيجب رفع .. زيد إف لقيتو فأكرمو، كزيد ىل تضربو؟، كزيد ما لقيتو: االشتغاؿ ضلو

، ...كضلوىا، كال غلوز نصبو ألف ما ال يصلح أف يعمل فيما قبلو ال يصح أف يفسر عامال فيما قبلو
كونو صاحلا للعمل فيما قبلو بأف يكوف فعال متصرفا أك اسم فاعل أك اسم مفعوؿ، فإف كاف حرفا : الثاين

أك اسم فعل أك صفة مشبهة أك فعال جامدا كفعل التعجب، ككل ىذه العوامل لضعفها ال تعمل فيما 
 3".تقٌدـ عليها

: كاألشياء اليت ال يعمل ما بعدىا فيما قبلها عشرة أنواع:  تنبيو: " مث بعد ذلك ذكر التنبيو قائال
. زيد إف لقيتو فأكرمو، كزيد حيثما تلقو فأكرمو: أدكات الشرط مجيعها ضلو: األكؿ
زيد ىل أكرمتو؟، كعلي أسٌلمت عليو؟ : أدكات االستفهاـ مجيعها ضلو: الثاين

 !زيد ىال أكرمتو، كخالد أال تزكره : أدكات التحضيض مجيعها، ضلو: الثالث
. زيد أال تكرمو كبكر أما رببو: أدكات العرض مجيعها ضلو: الرابع

. زيد ألنا قد ضربتو، كخالد ألنا أحبو حبا مجا: الـ االبتداء ضلو: اخلامس
.  كم نصحت لوكإبراىيمزيد كم ضربتو، : كم اخلربية ضلو: السادس
. زيد إين ضربتو، كبكر كأنو السيف مضاء عزؽلة: احلركؼ الناسخة ضلو: السابع
. زيد الذم تضربو، كىند اليت رأيتها:  ادلوصولة ضلواألمساء: الثامن
 .زيد رجل ضربتو:  ادلوصوفة بالعامل ادلشغوؿ ضلواألمساء: التاسع

 4".زيد رجل ما ضربتو: مطلقا ضلو (ما): بعض حركؼ النفي كىي: العاشر
نرل أف التنبيو ؼلص شرطي الركن  (االشتغاؿ) من خالؿ مقارنتنا ذلذه األقواؿ الواردة يف باب 

الثاين كىو ادلشغوؿ، ألف الشرط األكؿ منهما ذكر فيو عدـ الفصل بُت ادلشغوؿ عنو كادلشغوؿ بأدكات 
                                                           

 .27: سورة الحديد، اآلية- 1
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الشرط كاالستفهاـ كضلوىا، كدلا خشي على القارئ عدـ فهمو لباقي األدكات نبو إليها كذكرىا مجلة 
.  كتفصيال يف عشرة نقاط، حىت ال يدع لو رلاؿ البحث عنها يف غَت ىذا ادلوضع

 كإذا كجدنا زلمد بام بلعادل يشَت إذل التنبيو ألغراض  علمية زبدـ مسائلو، فإننا أحيانا أخرل 
حيث قسم الفعل من حيث  (األفعاؿ)صلده يفسر بو أغراضا عملية أك منهجية، كمثاؿ ذلك يف باب 

الداللة على الزمن إذل ثالثة أقساـ كىي ادلاضي كادلضارع كاألمر، مث برر سبب تقدؽلو للفعل ادلاضي عن 
قدـ ادلاضي على ادلضارع مث : تنبيو: "ادلضارع كادلضارع عن األمر بوجود تنبيو يف آخر ىذا الباب قائال

﴿ًإظلَّىا أىٍمريهي ًإذىا أىرىادى ادلضارع على األمر اقتداء بالقرآف العظيم فإٌف ا ذكر أكال ادلاضي يف قولو تعاذل 
ٍيئنا . 4 "3﴾كينٍ ﴿مث األمر يف قولو  2﴾﴿أىف يػىقيوؿى لىوي مث ادلضارع يف قولو  1﴾شى

 كإذا قارنٌا ىذا التنبيو دبا جاء عند النحاة القدامى، فإننا صلدىم دائما يفسركف رليء ادلاضي أكال 
ألنو األصل، يف حُت يتميز عنهم زلمد بام بلعادل يف تفسَته كتعلقو بالتفسَت العلمي اللغوم كالقرآين 

. ألسبقية الفعل ادلاضي خاصة كللمسائل اللغوية عامة
يشًتط يف الضمَت اجملركر برٌب أف يكوف : "فنذكر منها قولو (الفائدة) أما من أمثلة مصطلح 

ـى ): مذكرا مفردا دائما كلو كاف ألنثى أك متعدد شليز بنكرة منصوبة متصلة بو ضلو ريبَّوي )ك (ريبَّوي رجالن قىا
 5(".ريبَّوي ًنسىاء قيٍمنى )ك( ريبَّوي اٍمرىأىتػىٍُتً قىامىتىا)ك( ريبَّوي امرأة قىامىتٍ )ك( ريبَّوي رًجىاالن قىاميوا)ك (رىجيلىٍُتً قىامىا

اليت ذبر الظاىر  (ربٌ )حيث تناكؿ منها  (حركؼ اجلر كمعانيها) ىذه الفائدة ذكرىا يف باب 
معناه أهنا ذبر أيضا الضمَت كىنا كاف عليو أف يشَت إذل دخوذلا على ادلضمر  (كثَتا)كثَتا، كلفظة 

.  فخصص ذلا مكانا يف هناية ادلسألة بالتنبيو إذل ىذه الفائدة
ما : حيث تطرؽ إذل حركؼ اجلـز نوعيها (اجلواـز)باب  (اخلاسبة)كمن بُت مواضع ذكره دلصطلح 

غلـز منها فعال كاحدا كما غلـز فعلُت، مث أشار إذل أف ما غلـز فعال كاحدا ىي حركؼ فقط، كما غلـز 
منها فعلُت منها احلركؼ كمنها األمساء، مث كضح كل من القسمُت بأمثلة من القرآف الكرًن كالشعر القدًن 

اعلم أنو إذا دل يصلح اجلزاء إذل أف يكوف شرطا كجب اقًتانو بفاء : "مع إعراهبا كيف هناية ىذا الباب قاؿ
 6".يقاؿ ذلا الفاء الرابطة للجواب كال ػلذؼ إال للضركرة
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التنبيو كالفائدة كاخلاسبة : من ىنا طللص إذل أف زلمد بام بلعادل كظف ثالثة مصطلحات كىي
اليت ينهي هبا ادلسألة اليت تناكذلا بالدراسة، كمعٌت ىذه ادلصطلحات يصب يف رلرل كاحد عنده، كىي 

اإلشارة إذل ادلسائل الدقيقة كالتنبو إليها، كأكثر ادلصطلحات شيوعا كتداكال يف مؤلفاتو ىو مصطلح 
  . التنبيو
: مآخذه على العلماء- 13

إذا حبثنا يف مؤلفات زلمد بام بلعادل اليت تتمحور حوؿ مؤاخذتو للعلماء فال صلدىا إال نادرا،  
كخص بالذكر مؤلفي ادلنظومات اليت كضع عليها شركحا، من أمثلة ذلك مؤاخذتو للحريرم 

(: الفعل ادلضارع)اليت قاؿ فيها يف باب ( ملحة اإلعراب)صاحب  (ىػ510.ت)
يضىارىعىة 

يتابػىعىة                    ميسىمَّيىاته أىٍحريؼى ادل
كىاألىٍحريؼي األىٍربػىعىةي ادل
 1 .فىامٍسىٍع كىًع القىٍوؿى كىمىا كىعىٍيتي                   (نىأىٍيتي )كىمًسٍطيهىا احلىاًكم ذلىىا 

ككاف أكذل : "كقاؿ (ذلا نأيت)فبعد أف شرح زلمد بام بلعادل ىذه األبيات  عٌلق على عبارة  
 2 ."(أدركت)دبعٌت  (أنيت): للناظم أف يقوؿ

عٌد ىنا يف األمساء اخلمسة اذلن سباـ للستة مع : "كيقوؿ أيضا يف مؤاخذة زلمد بن أٌب ادلزمرم
، كإعراب اذلن باحلركات أشهر من إعراهبا باحلركؼ ...أنو ذكر يف النظم الثاين لألجركمية مخسة فقط

 3".عكس بقية األمساء اخلمسة
كمن حركؼ القسم أيضا الباء كدل يذكرىا الناظم كاكتفى بالباء : " كآخذه يف موضع آخر بقولو

كتدخل باء القسم على الظاىر كثَتا كقد  (با الذم ال إلو إال ىو)اليت ىي حرؼ من حركؼ اجلر ضلو 
 4".تدخل على الضمَت

 ىذه جل مؤاخذاتو على العلماء كاليت دل تكن منو إال تنبيهات أشار إليها، مث أضاؼ األمر 
. الناقص منها أك صححها دكف أف ينقص من قيمة الناظم أك ػلٌط من شأنو

: استدراكاتو- 14
كفاية )استدرؾ زلمد بام بلعادل بعض ادلسائل اللغوية يف مؤلفاتو كعلى كجو التحديد يف كتابو  

، حيث أغفل بعض ادلسائل يف (اللؤلؤ ادلنظـو)ىو شرح على منظومتو  (ادلنهـو شرح اللؤلؤ ادلنظـو
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ادلنظومة كاستدركها دلا كاف بصدد شرحو ذلا، كمن بُت ىذه االستدراكات الواردة يف كتابو، كاليت زبص 
كقد أغفلنا عن ذكرىا يف النظم كىي : "، كبالضبط حرؼ الكاؼ حيث يقوؿ فيها(حركؼ اجلر)باب 

: من حركؼ اجلر اليت يتميز هبا االسم من قسميو، كإذا أردنا إحلاقها بالبيت فيمكن إصالحو بقولنا
 1".الكىاؼي ًمٍن ًإذلى كىعىٍن عىلىى كىيف      كىريبَّ كالبىاء كىالـى تػىٍقتىًفي

:  كاألصل يف البيت أنو قاؿ
ـ كىالبىاء كىريبَّ        كىيف  عىلىى كىعىنٍ  ًإذلى  ًمنٍ  كًىيى  . 2تػىٍقتىًفي كىالى

 فهو يف نصو كما صرح قد أغفل ذكر الكاؼ كىي حرؼ من حركؼ اجلر، مث قاـ باستدراؾ 
. ذكرىا

ذكر الفعل ادلاضي كأغفل حكم بنائو على السكوف، مث استدركو فيما بعد يف  (األفعاؿ) كيف باب 
: " الشرح، يقوؿ

اًضي
ى
 .ضىًمَت عىجيزًهً  يف  كىافى  ًإذىا ًإالَّ  ... األىًخَت يف  ًبفىٍتحو  مىٍبًٍت   فىادل
 .لًلتٍَّبًيُتً  بًالضَّمً  ٍضرًبيوااك ... السُّكيوفً  عىلىى اٍبنً  ضىرىٍبتي  كىيف 

، كىو مبٍت (قاؿ كقعد)كادلاضي ما دؿ على زماف قبل زمانك، كػ (فادلاضي مبٍت بفتح يف األخَت) 
، ففي ضربت بضم تاء (إال إذا كاف يف عجزه ضمَت)على الفتح ما دل يتصل بو ضمَت، كىذا معٌت 

أم على الضم  (بالضم)كقاموا  (كضربوا)يسكن آخره : أم (ابن على السكوف)ادلتكلم، ككذلك ضربت 
، كاألمر رلزـك أبدا أك مبٍت على ما غلـز بو مضارعو من (على)، كالباء يف بالضم دبعٌت (للتبيُت)ييبٌت 

، كقد غفلنا عن ذكره  حذؼ أك سكوف، كذلك ما دل يكن بالالـ فإنو يعرب، كحكم آخره حكم اجملزـك
 3".يف النظم كذلذا استدركناه يف الشرح

: المسائل الخالفية- 15
 كردت يف مؤلفات زلمد بام بلعادل الكثَت من ادلسائل اخلالفية، سواء منها ادلتعلقة باخلالؼ 

: اجلماعي بُت ضلاة البصرة كالكوفة، أك اخلالؼ الفردم بُت العلماء، كانتهج يف ىذا األمر عدة طرؽ
فأحيانا كاف يعرض اخلالؼ بُت الطرفُت دكف أف يؤيد فريقا منهما، كأحيانا أخرل يتعرض للخالؼ 

. بينهما مث يبدم رأيو بادلوافقة أك ادلعارضة، كسنسوؽ عدة أمثلة للتدليل على ىذه السمة
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 (كاف)ظننت كأخواهتا من نواسخ االبتداء كعملها سلالف لعمل : "(ظن كأخواهتا) قاؿ يف باب 
: كضلوىا، كىي (ظننت زيدا قائما): ألهنا تدخل على ادلبتدأ كاخلرب فتنصبهما معا، ضلو (إفٌ )كلعمل 

، (كضلوىا كخلت زيدا ذاىبا)حسبت كزعمت كخلت كرأيت كعلمت ككجدت كازبذت كجعلت كمسعت 
 1".كقاؿ الكوفيوف يف ادلفعوؿ الثاين أنو حاؿ كعند البصريُت أنو مفعوؿ ثاين

سكت زلمد بام بلعادل يف ىذا القوؿ كدل يصرح بتأييد أم مذىب منهما، كلكن من خالؿ قولو  
 (إفٌ )نستنتج تأييده دلذىب البصرة، ألنو ذكر يف مضموف النص أٌف ظٌن كأخواهتا عملها سلالف لػ

كأخواهتا، فتنصب معموليها كىذا رٌد على مذىب الكوفة الذم يقوؿ أف ادلفعوؿ الثاين  (كاف)كأخواهتا، ك
. حاؿ

فهو تغَت أكاخر الكلم الختالؼ : كأما يف االصطالح: "(عالمات اإلعراب) كيقوؿ أيضا يف باب 
ا)ك (جىاءى زىٍيده )العوامل الداخلة عليها لفظا إذا كانت احلركات ترل كتسمع كػ  مررتي )ك  (رأيتي زيدن

(. مررت بالفىت)ك ( رأيت الفىت)ك ( جاء الفىت)كتقديرا إذا كانت احلركات ال ترل كال تسمع، كػ . (بزيدو 
 أم (الصوابا) أم كالمك (يف نطقك) أم لتتبع (لتقتفي) أم أنواعو (كإف ترد أف تعرؼ اإلعرابا): كقولو

 كالرفع يكوف بالضمة كما ناب ،(بالرفع) أم اإلعراب اللفظي (فإنو)، ليكوف كالمك صوابا غَت حلن
عنها على كجو سلصوص، كعلى أنو معنوم تغيَت سلصوص عالمتو الضمة كما ناب عنها على كجو 

 كىو االصلرار أم اطلفاض (كاجلر) ، عند التلفظ بو أك بعالماتول رفعا لرفع الشفة السفلمسلصوص، كسمٌ 
 ألف (كاجلـز) ، كمسي نصبا النتصاب الشفتُت عند التلفظ بو كبعالماتو(كالنصب) عندما ذكر ،الشفة
سلتص علم أف لفظ الرفع كالنصب كاجلر اك. القطع، كاجلاـز كالشيء القاطع للحركة أك للحرؼ: اجلـز

الضم كالفتح كالكسر يف عبارات البصريُت ال تقع إال على :  قاؿ الرضي،عند البصريُت بأنواع اإلعراب
. 2"كالكوفيوف يطلقوف ألقاب أحد النوعُت على اآلخر مطلقا، حركات غَت إعرابية بنائية أكال

 كىنا أيضا تطرؽ إذل اخلالؼ ادلصطلحي بُت البصرة كالكوفة يف الرفع  كالنصب كاجلر حيث 
يطلق البصريوف ىذه ادلصطلحات على أنواع اإلعراب أما الكوفيوف فيطلقوف أحد النوعُت على اآلخر، 

. كدبا أنو استعمل الرفع كالنصب كاجلر للداللة على أنواع اإلعراب فهذا يعٍت أنو يؤيد البصريُت
اعلم أف بعض النحاة جعل ىذه : "قاؿ (اإلعراب) كيف السياؽ نفسو عند حديثو يف باب 

احلركات كما ينوب عنها ىي نفس اإلعراب بناءن على أف اإلعراب لفظي، كعليو مشى ابن مالك يف 
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 كاألكثركف منهم على أف اإلعراب ىو حكم العامل كاحلركات كما ينوب عنها دالة على ذلك (األلفية)
 كاعلم أف عبارة البصريُت لتلك احلركات الضم كالفتح كالكسر ،احلكم بناء على أف اإلعراب معنوم

 كالكوفيوف ال يفرقوف بُت الضم كالرفع كال بُت النصب كالفتح كال بُت الكسر كاجلر كال بُت اجلـز ،كاجلـز
 1".كالسكوف

 يعٍت أف ضلاة الكوفة ال يفرقوف بُت أنواع اإلعراب حركاتو، أما ضلاة البصرة فيستعملوف كل 
مصطلح يف مكانو ادلناسب، كدبا أف زلمد بام بلعادل يستعمل الضم كالفتح كالكسر كاجلـز للداللة على 

. احلركات فهذا يعٍت أنو يؤيد البصريُت يف مذىبهم
كاخلرب ىو ادلسند الذم تتم بو مع ادلبتدأ فائدة فخرج : "(ادلبتدأ كاخلرب) كيقوؿ أيضا يف باب 

فإنو كإف سبت بو مع ادلبتدأ الفائدة لكنو مسندا إليو ال .. أقائم الزيداف؟ : ادلسند الفاعل يف ضلو: بقولنا
: مع ادلبتدأ ضلو قاـ قولك قاـ زيد كحكم ادلبتدأ كاخلرب الرفع كإذل ذلك أشار الناظم بقولو: مسند، كبقولنا

 كالرافع للمبتدأ ىو االبتداء كما ىو مذىب سيبويو كمجهور (فارفعو. كإف فتحت النطق باسم مبتدإ)
كإف اخلرب مرفوع بادلبتدأ فالعامل يف ادلبتدأ معنوم كىو كوف االسم رلردا عن العوامل اللفظية .. البصريُت

كذىب قـو إذل أف العامل يف ادلبتدأ كاخلرب االبتداء فالعامل فيهما . غَت الزائدة، كاخلرب مرفوع بادلبتدأ
 2".معنوم، كقيل ادلبتدأ مرفوع باالبتداء كاخلرب مرفوع بادلبتدأ

، فَتل البصريوف (الرافع للمبتدأ) يشَت يف ىذا النص إذل اختالؼ ضلاة البصرة كالكوفة يف مسألة 
أف عامل الرفع يف ادلبتدأ معنوم كادلبتدأ نفسو رفع اخلرب كمنهم سيبويو، يف حُت أف الكوفيُت يركف أف كال 

كادلقصود هبم ضلاة  (...كذىب قـو )منهما رفعا بعامل معنوم كىو االبتداء، كيف ىذا القوؿ كردت عبارة 
. الكوفة شلا يدؿ على أنو ال يؤيدىم فيما ذىبوا إليو، كاحلاصل من ىذا أنٌو ينتصر للبصرة

كاليت أكردىا زلمد  (رافع الفعل ادلضارع) كما كقع اخلالؼ أيضا بُت البصرة كالكوفة يف مسألة 
كحكمو أم الفعل ادلضارع الرفع أم رفع األخَت بالضمة الظاىرة أك : "بام بلعادل يف ثنايا مؤلفاتو، يقوؿ

التجرد من النواصب كاجلواـز كاختاره ابن : ، كاختلف يف رافعو فقاؿ الفراء(يضرب كؼلشى)ادلقدرة ضلو 
اخلباز كابن مالك كقاؿ سيبويو كمجهور البصريُت مرفوع لوقوعو موقع االسم كذىب ثعلب إذل أف الرافع لو 
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مضارعة األمساء كىو حسن، كذىب الكسائي إذل أف الرافع لو حركؼ ادلضارعة كرد بوجودىا يف حاليت 
 1".النصب كاجلـز

الفراء كالكسائي كابن اخلباز كابن مالك، كالذين :  ففي ىذا القوؿ عرض آراء عدة علماء، منهم
، كما عرض قوؿ سيبويو  اختاركا رأم الكوفة يف أٌف رافع الفعل ادلضارع ىو التجرد من النواصب كاجلواـز

كثعلب كمجهور البصريُت كالذين ذىبوا إذل أف الرافع ىو ككقوعو موقع االسم كمضارعتو لو، مث اختار رأم 
. (كىو حسن)ضلاة البصرة عند تعليقو على رأم ثعلب بعبارة 

أىي من اجلواـز اليت ذبـز فعلُت أـ  (كيفما) كما اختلف أيضا البصريوف كالكوفيوف حوؿ مسألة 
كمن اجلواـز اليت ذبـز فعلُت كيفما كىي : "أهنا غَت جازمة، ىذا اخلالؼ ذكره زلمد بام بلعادل قائال

كمنع  (أتى)موضوعة للداللة على احلاؿ ادلضمنة معٌت الشرط فجزمت عند الكوفيُت كىذا معٌت قولنا 
.  2"البصريوف اجلـز هبا كدل يوجد يف كالـ العرب ذلا مثاال بطريق القياس

ضمن اجلواـز اليت ذبـز  (كيفما) من خالؿ ىذا القوؿ يظهر تتأييده للمذىب الكويف ألنو أدرج 
. فعلُت، كىذا ىو مذىبهم خبالؼ ادلذىب البصرم الذين يركف أهنا غَت جازمة

البصرة ) كشلا نالحظو أيضا يف عرضو للمسائل اخلالفية أنو كاف أحيانا يعرض اخلالؼ بُت ضلاة 
كيذكر رأم كل منهما، كيعٌلق على آرائهم سواء بالقبوؿ كالصمت أك الرفض كالًتجيح ألحدعلا  (كالكوفة

مع الدفاع عن ادلذىب ادلتبع بتفنيد آراء ادلذىب اآلخر، كأحيانا أخرل ينتهج لنفسو منهجا خاصا حيث 
يكتفي بنقل الرأم الذم أيده كرجحو دكف ذكر ىذا اخلالؼ الواقع أكاف مجاعيا أـ فرديا، كمن أمثلة 

كىي موضوعة للداللة على تعليق اجلواب على الشرط كإف كلذا  (إذما)كمن اجلواـز أيضا : "ذلك قولو
 3".كانت حرفا على األصح

حرؼ دكف اإلشارة إذل أصل اخلالؼ، كيستنتج  (إذما) فهنا اختار الرأم األصح عنده كىو أف 
. من خالؿ كالمو أف اخلالؼ الذم كقع بُت العلماء حوذلا ىو ىل ىي حرؼ أـ اسم
من أمثلة  كما كانت للخالفات الفردية بُت العلماء حظ كافر يف مؤلفات زلمد بام بلعادل، 

ىي جبملتها للتعريف كعلزهتا علزة قطع كحذفت يف الوصل لكثرة : ، فقيل(اؿ) اٍختيًلفى يف : "ذلك قولو
ىذا مذىب سيبويو  ،...ىي الالـ كحدىا كاذلمزة كصل: كقاؿ سيبويو. االستعماؿ، كىو مذىب اخلليل
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فلماذا أكيت باذلمزة ليتوٌصل هبا إذل النطق : ألهنا عنده علزة زائدة يتوصل هبا إذل النطق الساكن، فإف قيل
أجيب عن ذلك بأهنا لو حركت لكانت إما أف ربرؾ بالكسر فتلتبس بالـ .. بالساكن كدل تتحرؾ الالـ؟ 

فألجل ذلك عيدِّؿ عن .. اجلر، أك بالفتح فتلتبس بالـ االبتداء، أك الضم فتكوف شلا ال نظَت لو يف العربية
. 1"ربريك الالـ كبقيت على أصل كضعها كجيء هبمزة الوصل قبلها

التعريف، ( اؿ)يف حريف  (ىػ180.ت)كسيبويو  (ىػ175.ت) أشار ىنا إذل اختالؼ اخلليل 
فاخلليل يقوؿ بأف احلرفُت معا للتعريف كؼلالفو سيبويو كيقوؿ الالـ فقط، فعرض زلمد بام بلعادل رأم 

كل منهما مث ذىب إذل الدفاع بشدة عن آراء سيبويو بإيراد احلجج كالرباىُت يف ادلسألة شلا يدؿ على أنو 
. يؤيد سيبويو يف رأيو

 اجلمهور على كتابة 2اتفق: "كإثبات النوف أك األلف (إذف) كمن أمثلتو أيضا قولو يف مسألة كتابة 
باأللف، ككذا رمست يف ادلصاحف كعلى أنٌو يوقف عليها بو، كعن الفراء إف أعللت كتبت بالنوف  (إذان )

الظرفية كإف أعملت كتبت باأللف لتمييزىا بالعمل كعن الزجاج كادلربد يوقف عليها  (إذا)لتفرؽ من 
 3".كتكتب هبا (لن)ك (أف)بالنوف كػ

فهل تكتب باأللف أـ بالنوف كعرض آراء عدة  (إذف) كىنا أيضا أشار إذل اخلالؼ يف كتابة 
علماء مع اختالؼ حججهم، كدل يرجح أيا منهم عن اآلخر، كحىت ىذا الصمت ادلوجود يف عرضو ال 

 .ؽلكن تفسَته ألنو تناكؿ احلديث يف ىذه ادلسألة ككتبها بالنوف يف حاليت اإلعماؿ كاإلعلاؿ
يف ذكر آراء العلماء شلا يدؿ على معارضتو ذلم،  (زعم) كما استعمل يف ىذا الصدد مصطلح 

كيف االصطالح إعالـ السامع دبجموع اللفظُت على جهة البياف : "(البدؿ)كمن بُت أمثلتو قولو يف باب 
من غَت أف ينوم باألكؿ منهما الطرح من جهة ادلعٌت، كإظلا قلنا من غَت أف ينوم باألكؿ منهما الطرح 

فاألكؿ يفيد االمسية كالثاين يفيد  (جاء زيد أخوؾ)من جهة ادلعٍت، أنو يفيد ما ال يفيد الثاين، مثالو 
اإلخوة، كزعم ادلربد أف األكؿ يف نية الطرح كاستدؿ على ذلك بكوف البدؿ يف نية تكرار العامل ضلو 

 4".(جاء)كالعامل ىو  (جاء أخوؾ)تقديره  (جاء زيد أخوؾ): قولك
الذم يدٌؿ على الظٌن  (زعم) فمحمد بام بلعادل يف ىذا القوؿ يعارض ادلربد باستعماؿ الفعل 

. كالتكذيب

                                                           
. 13: منحة األتراب شرح ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص-  1
. زيادة يقتضيها السياق-  2
. 49: الرحيق المختوم لنزىة الحلوم، محمد باي بلعالم، ص-  3
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 من ىنا طللص إذل أف زلمد بام بلعادل قد عرض عدة مسائل خالفية يف مؤلفاتو منها اجلماعية 
كالفردية، فأحيانا كاف يعرض مذاىب العلماء كآرائهم مرجحا تارة كصامتا تارة أخرل، مدافعا عن ىذا 

ادلذىب كمفندا آلراء ذاؾ، كإذا أردنا أف نتبُت ادلذىب الذم ينتصر لو فإننا ال نستطيع اجلـز بتبعيتو 
للمذىب البصرم، ألنو كإف دافع عن آراء ضلاة البصرة يف كثَت من األحياف، فهذا ال يعٍت أنو فند دائما 
آراء ضلاة الكوفة، كمع اضطراب آرائو بُت ىؤالء كىؤالء، فاألرجح أنو يتبع آراء مدرسة بغداد اليت تقـو 

. على انتخاب آراء ادلدرستُت
 :ضبط المفردات بالشكل- 16

اىتم زلمد بام بلعادل يف مؤلفاتو بالضبط بالشكل للمفردات حىت ػلافظ على النطق الصحيح  
ذلا، خصوصا يف ادلفردات اليت من شأهنا أف تلتبس مع أخرل كاألكزاف كالكلمات اليت ربتمل أكثر من 

كىو االسم ادلتغَت بناء مفرده يف اجلمع سواء كاف : إعراب مجع التكسَت": شكل، كمن أمثلة ذلك قولو
 يف (بقر) ك(زبم): ، أك كاف بنقص ضلو(رجل) يف (رجاؿ)، ك(زيد) يف (زيود): ذلك التغيَت بزيادة ضلو

 1". بفتح اذلمزة كالسُت(أىسىد) بضٌمات يف (أيسيد): ، كسواء كاف بتغيَت شكل فقط ضلو(بقرة) ك(زبمة)
. (أيسيد)كاجلمع  (أىسىد)للتفرقة بُت ادلفرد  (بفتح اذلمزة كالسُت)ك (ضٌمات) فإضافتو لكلمة 

 2".مقدمة بفتح الداؿ كبكسرىا كالكسر أفصح": قولو كمن أمثلتو أيضا 
رأيت ): "كبالتحديد يف عالمات التثنية كاجلمع (عالمات اإلعراب) كيقوؿ أيضا يف باب 

 3".كمثلو رأيت الزيدىين بفتح الداؿ... بكسر الداؿ  (الزيًدين
. فهنا فرؽ بُت ادلثٌت كاجلمع، فكسر الداؿ للجمع كبفتحها للمثٌت 

: األمانة العلمية وعزو األقوال- 17
من خصائص منهج زلمد بام بلعادل اتصافو باألمانة العلمية، حيث كاف ينسب أحيانا األقواؿ  

إذل أصحاهبا كيوثقها من منبعها، سواء كانت ىذه األقواؿ خاصة بالنصوص اللغوية أـ الشعر، كمن أمثلة 
 4".(بلوغ الغاية على الوقاية) قاؿ الشيخ زلمد بن بادم يف شرحو : "ذلك قولو

.  حيث استشهد ببيت من النظم كنسبو إذل صاحبو مع ذكر ادلصدر الذم أخد منو
شرحا لغويا استشهد هبا يف الشعر كنسب البيت إذل القائل   (الفيض) كدلا شرح مفردة 

                                                           
. 34: منحة األتراب شرح ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص-  1
. 12: الرحيق المختوم لنزىة الحلوم، محمد باي بلعالم، ص-  2
. 34: كفاية المنهوم شرح على اللؤلؤ المنهوم، محمد باي بلعالم، ص-  3
. 65: منحة األتراب شرح ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص-  4
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: كالفيض ىو الشيء الكثَت الغزير قالت اخلنساء: " حيث يقوؿ
ٍيًن ًمٍدرىاري   2 ".1كىأىفَّ أىٍدميًعي ًلذًٍكرىاهي ًإذىا خىطىرىٍت   فػىٍيضه يىًسيلي ًمنى اخلىدَّ

إظلا دل ذبـز األمساء ألهنا متمكنة بلزكمها حركة كتنوين، فلو : قاؿ الزجاج يف اجلمل: " كيقوؿ أيضا
جزمت لذىبت منها حركة كتنوين ككانت زبتل، كدل زبفض األفعاؿ ألف اخلفض ال يكوف إال باإلضافة 

 3".كبالتبعية كحبرؼ اجلر، كال معٌت لإلضافة إذل األفعاؿ ألهنا ال سبلك شيئا كال تستحقو
اجلمل ) حرص زلمد بام بلعادل يف ىذا القوؿ على توثيق القوؿ كنسبتو إذل صاحبو كلكن كتاب 

.  كىو تلميذ الزجاج4 (ىػ340.ت)كإظلا الزجاجي  (ىػ311.ت)ليس للزجاج  (يف النحو
قاؿ الشيخ أبو النجا يف حاشيتو على شرح الشيخ األزىرم على منت األجركمية : " كيقوؿ كذلك

ما ال يتصرؼ أصال كىو ليس : احلاصل أف ىذه األفعاؿ الثالثة عشر يف التصرؼ كعدمو ثالثة أقساـ
باتفاؽ كداـ على األصح، كما تصرفو ناقص كىو مازاؿ كأخواهتا ألهنا ليس أمر كال مصدر، كما تصرفو 

 5".تاـ كىو الباقي
 من ىنا نستنتج أف زلمد بام بلعادل كاف حريصا على عزك األقواؿ كنسبتها إذل أصحاهبا، فإذا 

أشار إذل مسألة مهمة يف مؤلفاتو، كأراد القارئ االطالع عليها أكثر رجع مباشرة إذل الكتب اليت 
 .اعتمدىا

: ئها من المصادرطرق استقاوالمعلومات - 18
 كنقلها ئها منهج كاضح يف استقاتضمنت مؤلفات زلمد بام بلعادل عدة معلومات، ككاف لو 

: كتظهر ىنا طريقتاف
 :  النص بلفظو، أو بتغير بسيط نقل-1
قاؿ الزجاج يف ":  مثاؿ ذلك قولوك تصرؼ فيو،أدكف تغيَت نقال حرفيا نص اؿف ينقل أقصد بو ف ك

إظلا دل ذبـز األمساء ألهنا متمكنة بلزكمها حركة كتنوين فلو جزمت لذىبت منها حركة كتنوين : اجلمل

                                                           
رَلارُل، ينظر:البيت في ديوان الخنساء كاآلتي-  1 يْلنِل مِلدْل يلُل عَللَلى الخَلدَّ رَلاهُل إِلذَلا خَلطَلرَلتْل   فَـليْلضٌث يَلسِل حمدو : الديوان، شرح وعناية: كَلأَلنَّ عَليْلنِلي لِلذِلكْل
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ككانت زبتل كدل زبفض األفعاؿ ألف اخلفض ال يكوف إال باإلضافة كبالتبعية كحبرؼ اجلر كال معٌت 
 1".لإلضافة إذل األفعاؿ ألهنا ال سبلك شيئا كال تستحقو

  ىذا القوؿ فيو تصرؼ بسيط كزيادة من زلمد بام بلعادل مع اخلطأ يف نسبتو إذل صاحبو كأصل 
إظلا دل ذبـز األمساء ألهنا : "كما يلي( اجلمل يف النحو)يف كتابو  ( ىػ340.ت)النص عند الزجاجي 

متمكنة تلزمها احلركة كالتنوين فلو جزمت لذىب منها حركة كتنوين ككانت زبتل كدل زبفض األفعاؿ ألف 
 2".اخلفض ال يكوف إال باإلضافة كال معٌت لإلضافة إذل األفعاؿ ألهنا ال سبلك شيئا كال تستحقو

كجو نصب خرب )زلمد بام بلعادل يف مسألة اخلالؼ يف كرده أ يف ىذا االذباه أيضان ما ندرج كم
كقاؿ الكوفيوف يف ادلفعوؿ الثاين أنو حاؿ كعند : "حيث قاؿ (كاف كادلفعوؿ الثاين من مفعورل ظننت

  3".البصريُت أنو مفعوؿ ثاين
 ذىب الكوفيوف إذل ":ىذه ادلسألة اخلالفيةيف  (ىػ577.ت)أبو الربكات بن األنبارم ما ما قالو أ 

أف خرب كاف كادلفعوؿ الثاين لػ ظننت نصب على احلاؿ كذىب البصريوف إذل أف نصبهما نصب ادلفعوؿ 
. 4"ال على احلاؿ

كالرافع للمبتدأ ىو االبتداء كما ىو مذىب سيبويو كمجهور " : كما قاؿ أيضا زلمد بام بلعادل
كإف اخلرب مرفوع بادلبتدأ فالعامل يف ادلبتدأ معنوم كىو كوف االسم رلردا عن العوامل اللفظية .. البصريُت

كذىب قـو إذل أف العامل يف ادلبتدأ كاخلرب االبتداء فالعامل فيهما . غَت الزائدة، كاخلرب مرفوع بادلبتدأ
 5".معنوم، كقيل ادلبتدأ مرفوع باالبتداء كاخلرب مرفوع بادلبتدأ

ذىب الكوفيوف إذل أف ادلبتدأ يرفع اخلرب : "فهو (ىػ577.ت)أما أصل النص عند ابن األنبارم 
كاخلرب يرفع ادلبتدأ فهما يًتافعاف كذلك ضلو زيد أخوؾ كعمرك غالمك كذىب البصريوف إذل أف ادلبتدأ 

يرتفع باالبتداء كأما اخلرب فاختلفوا فيو فذىب قـو إذل أنو يرتفع باالبتداء كحده كذىب آخركف إذل أنو 
 6".يرتفع باالبتداء كادلبتدأ معا كذىب آخركف إذل أنو يرتفع بادلبتدأ كادلبتدأ يرتفع باالبتداء

                                                           
. 26: كفاية المنهوم شرح على اللؤلؤ المنهوم، محمد باي بلعالم، ص-  1
. 2: ، ص1984، 1: كتاب الجمل في النحو، الزجاجي، تحقيق علي توفيق الحمد، دار األمل، األردن، ط-  2
. 49: التحفة الوسيمة شرح على الدرة اليتيمة، محمد باي بلعالم، ص-  3
جودة مبروك محمد مبروك، مكتبة الخانجي، القاىرة، :  بين النحويين البصريين والكوفيين، ابن األنباري، تحقيقاإلنصاف في مسائل الخالف-  4
. 129: ، ص2002، 1:ط
. 47: منحة األتراب شرح ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص-  5
. 40:  بين النحويين البصريين والكوفيين، ابن األنباري، صاإلنصاف في مسائل الخالف-  6
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 فضمن زلمد بام بلعادل نص ابن األنبارم يف استداللو على ىذه ادلسألة مع اختالؼ يف بسيط 
. يف اللفظ

قاؿ زلمد بادم يف شرحو مقدـ العي ادلصرـك قمت إجالال ذلذا احلرب أم العادل : "كيقوؿ أيضا
فقمت فعل كفاعل كإجالال مفعوؿ ألجلو جامع للشركط ادلتقدمة ألنو مصدر كعلة للفعل قبلو كمتحد 

معو يف الفاعل إذ فاعل القياـ ىو فاعل اإلجالؿ كمتحد معو يف الوقت إذ كقت القياـ ىو كقت 
اإلجالؿ، ربفة تتعلق بقولو قمت إجالال ذلذا احلرب، اعلم أف القياـ للمسلم مطلقا ينقسم إذل أقساـ يف 

. 1"حكم الشرع كما قاؿ أمحد الصاكم أنو حاصل كالـ القرايف
 2 .(مقدـ العي ادلصرـك على نظم ابن أٌب ألجرـك)كىذا النص كجدناه منقوؿ حرفيا من كتاب 

: نقل النص بالمعنى- 2
راده أ عن ادلعٌت الذم  ؼلرجلكن الفيو من زلمد بام بلعادل تصرؼ النص مع اؿقصد بو نقل ف ك

ما كاف ذلذا النوع من النقل القسم األكرب يف مؤلفاتو يف عرضو للمسائل اللغوية، من ذلك  كقد ،قائلو
كحكمو أم الفعل ادلضارع الرفع أم رفع األخَت : " يف حكم الفعل ادلضارع، يقوؿنقلو زلمد بام بلعادل

التجرد من النواصب : بالضمة الظاىرة أك ادلقدرة ضلو يضرب كؼلشى كاختلف يف رافعو فقاؿ الفراء
كاجلواـز كاختاره ابن اخلباز كابن مالك كقاؿ سيبويو كمجهور البصريُت مرفوع لوقوعو موقع االسم كذىب 
ثعلب إذل أف الرافع لو مضارعة األمساء كىو حسن، كذىب الكسائي إذل أف الرافع لو حركؼ ادلضارعة 

 3".كرد بوجودىا يف حاليت النصب كاجلـز
اختلف مذىب : "(اإلنصاؼ يف مسائل اخلالؼ)كقد كجدنا معٌت ىذا النص يف كتاب 

فذىب األكثركف إذل أنو يرتفع لتعريو من  (يقـو زيد كيذىب عمرك)الكوفيُت يف رفع الفعل ادلضارع ضلو 
العوامل الناصبة كاجلازمة كذىب الكسائي إذل أنو يرتفع بالزائد يف أكلو كذىب البصريوف إذل أنو يرتفع 

 4".لقيامو مقاـ االسم
من ىنا صلد أف زلمد بام بلعادل ضٌمن قولو آراء عدة علماء دل ترد يف النص األصلي، فتصرؼ 

. يف النص مع احلفاظ على ادلعٌت

                                                           
. 110: كفاية المنهوم شرح على اللؤلؤ المنهوم، محمد باي بلعالم، ص-  1
، 2005الصديق حاج أحمد، جامعة وىران، : مقدم العي المصروم على نظم ابن أبّل ألجروم، محمد بن بادي الكنتي، تحقيق: ينظر-  2

. 252: ماجستير، ص
. 42: كفاية اللؤلؤ المنهوم شرح على اللؤلؤ المنظوم، محمد باي بلعالم، ص-  3
. 437:  بين النحويين البصريين والكوفيين، ابن األنباري، صاإلنصاف في مسائل الخالف-  4
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اعلم أف معرفة : قاؿ الفخر الرازم يف اصوؿ: "كمن النصوص اليت تصرؼ يف نقلها بادلعٌت قولو
اللغة كالنحو كالتصريف فرض كفاية ألف معرفة األحكاـ الشرعية كاجبة باألحكاـ كمعرفة األحكاـ بدكف 
معرفة أدلتها مستحيل كالبد من معرفة أدلتها كاألدلة راجعة إذل الكتاب كالسنة كعلا كارداف بلغة العرب 

كضلوىم كتصريفهم كما يتوقف على الواجب ادلطلق كىو مقدكر ادلكلف فهو كاجب فإذا معرفة اللغة 
 1 ".كالنحو كاجبة

مع ( اصوؿ يف علم أصوؿ الفقو)يف كتابو  (ىػ606.ت)عند الفخر الرازم موجود ىذا النص ك
دلٌا : فيما بو يعرؼ كوف اللفظ موضوعا دلعناه: "تصرؼ كبَت يف اللفظ كاحلفاظ على ادلعٌت، يقوؿ الرازم

كاف العلم - كاف ادلرجع يف معرفة شرعنا إذل القرآف كاألخبار كعلا كارداف بلغة العرب كضلوىم كتصريفهم
فهو - بشرعنا موقوفا على العلم هبذه األمور كما ال يتم الواجب ادلطلق إال بو ككاف مقدكرا للمكلَّف

 2".كاجب مث الطريق إذل معرفة لغة العرب كضلوىم كتصريفهم إما العقل كإما النقل أك ما يًتكب منهما
 فذكرنا بعضها على سبيل ادلثاؿ ال احلصر، لنبُت حرص زلمد بام بلعادل ، كغَت ىذه األمثلة كثَت

.  بكل أمانة علمية سواء باللفظ أك ادلعٌتيف نقل النصوص
:  في ذكر المصادر  بلعالممنهج -19

: زلمد بام بلعادل يف طريقة أخذه للمعلومات من ادلصادر إذل أربعة أقساــ منهج مقست ؽلكن 
:  مع كتبهمسماء العلماءأذكر - 1

 كثَت من إذا حبثنا يف مؤلفات زلمد بام بلعادل عن أمساء العلماء الذين أخذ عنهم، صلده يف
قاؿ الشيخ أبو النجا يف حاشيتو ": مثل قولويصرٌح بأمسائهم مع نسبة الكتب إليهم، كذلك األحياف 

على شرح الشيخ األزىرم على منت األجركمية، احلاصل أف ىذه األفعاؿ الثالثة عشر يف التصرؼ كعدمو 
ثالثة أقساـ ما ال يتصرؼ أصال كىو ليس باتفاؽ كداـ على األصح، كما تصرفو ناقص كىو مازاؿ 

 3".كأخواهتا ألهنا ليس أمر كال مصدر، كما تصرفو تاـ كىو الباقي
اعلم أف معرفة اللغة كالنحو كالتصريف فرض كفاية : قاؿ الفخر الرازم يف اصوؿ": كقولو أيضا

 4 ".ألف معرفة األحكاـ الشرعية كاجبة باألحكاـ كمعرفة األحكاـ بدكف معرفة أدلتها مستحيل

                                                           
. 8: الرحيق المختوم لنزىة الحلوم، محمد باي بلعالم، ص-  1
. 203: ، ص1:طو جابر فياض العلواني، مؤسسة الرسالة، ج: المحصول في علم أصول الفقو، الفخر الرازي، تحقيق-  2
. 67: كفاية المنهوم شرح على اللؤلؤ المنهوم، محمد باي بلعالم، ص-  3
. 8: الرحيق المختوم لنزىة الحلوم، محمد باي بلعالم، ص-  4
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قاؿ زلمد بادم يف شرحو مقدـ العي ادلصرـك قمت إجالال ذلذا احلرب أم العادل : " كيقوؿ أيضا
فقمت فعل كفاعل كإجالال مفعوؿ ألجلو جامع للشركط ادلتقدمة ألنو مصدر كعلة للفعل قبلو كمتحد 

معو يف الفاعل إذ فاعل القياـ ىو فاعل اإلجالؿ كمتحد معو يف الوقت إذ كقت القياـ ىو كقت 
اإلجالؿ، ربفة تتعلق بقولو قمت إجالال ذلذا احلرب، اعلم أف القياـ للمسلم مطلقا ينقسم إذل أقساـ يف 

. 1"حكم الشرع كما قاؿ أمحد الصاكم أنو حاصل كالـ القرايف
 ففي ىذا القسم صلد زلمد بام بلعادل يذكر القوؿ كينسبو إذل قائلو مع ربديد عنواف الكتاب 

. الذم أخذ منو
: ذكر أسماء العلماء- 2
ىذا القسم اكتفى فيو زلمد بام بلعادل بذكر العادل الذم أخذ عنو دكف اإلشارة إذل الكتاب،  

. فإف كاف للعادل كتاب كاحد فادلصدر معركؼ، كإف تعددت كتبو فعلى اقق أف يبحث يف مجيع مؤلفاتو
: زلمد بام بلعادل يف ىذا الصدد أقواؿ عدة علماء منهم سيبويو، حيث يقوؿ كقد عرض 

كالتأنيث احلقيقي ىو ما كاف مسندا لذات فرج حقيقي، كأما أف كاف مسندا لغَت ذات فرج حقيقي فإنو "
كأما .. طلعت الشمس كطلع الشمس: يسمى التأنيث اجملازم، فيجوز إثبات التاء كحذفها، فتقوؿ

أتى القاضي بنت : التأنيث احلقيقي فال غلوز فيو حذفها إال إذا كقع بُت الفعل كالفاعل كقوذلم ضلو
:  عن بعض العربسيبويوالواقف، فيجوز حذؼ التاء كإثباهتا كشذ احلذؼ بدكف فصل، كما حكاه 

 2 ".(قاؿ فالنة)
: يف قولو (ادلصدر)آراء عدة علماء  كالسَتيف كادلازين كابن مالك مع سيبويو يف باب كما نقل 

سواء كاف  (كأكجبت لو النحاة النصبا): ادلصدر كىو األصل الذم اشتقت منو األفعاؿ كالصفات، قولو"
: ، أك كافقو يف ادلعٌت دكف اللفظ، ضلو(ضربتي ضربان ): لفظو لفظ فعلو أم كافق فعلو يف اللفظ ضلو

، كاعلم أف ادلصدر ادلعنوم عند سيبويو منصوب بفعل مقدر من لفظو، كعلى ذلك (قعدتي جلوسنا)
فاألمثلة من ادلصدر اللفظ، كعليو أيضا ال يطٌرد رليء ادلصدر ادلعنوم إال يف ادلصدر الذم ال فعل لو من 

كمذىب السَتيف ك ادلازين كابن مالك أنو منصوب . إذ ال فعل ليمُت من لفظو (حلفتي ؽلينان ): لفظو، ضلو
. 3"بالفعل ادلذكور، كعلى ذلك فادلصدر ادلعنوم مطرد يف كل ما خالف ناصبو ككافقو يف ادلعٌت

                                                           
. 110: كفاية المنهوم شرح على اللؤلؤ المنهوم، محمد باي بلعالم، ص-  1
. 55: منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص-  2
. 65: ص، المصدر نفسو-  3
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قاؿ ابن ساعد التونسي منفعة النحو تبُت أحواؿ األلفاظ ادلركبة يف داللتو على : "كيقوؿ أيضا
 1".ادلقصود كرفع اللبس عن سائلها

الضم كالفتح كالكسر يف عبارات البصريُت ال تقع إال على : قاؿ الرضي: "  كمن أمثلتو أيضا
 2".حركات غَت إعرابية بنائية أك ال، كالكوفيوف يطلقوف ألقاب أحد النوعُت على اآلخر مطلقا

  ىذا القسم ىو الثاين من طرؽ استقاء ادلعلومات عند زلمد بام بلعادل كالذم كاف يشَت فيو إذل 
. أمساء العلماء الذين أخذ منهم ادلعلومات اليت استشهد هبا يف مؤلفاتو

  : الكتاب ذكر عنوان- 3
يف ىذا القسم اكتفى زلمد بام بلعادل باإلشارة إذل مصدر معلوماتو بعناكين الكتب، كاألمثلة  

:  كثَتة يف ىذا الصدد نذكر على سبيل ادلثاؿ ال احلصر
 (قيمة)سلتار الصحاح ككل شيء مفرد يعز نظَته فهو يتيم يقاؿ درة يتيمة كيف قاؿ : "يقوؿ

 .كادلقصود ىنا ىو الفخر الرازم، 3("قـو السلعة تقوؽلان )كاحدة القيم من قولك 
كال يكوف إال بعد سباـ الكالـ، لكن إذا نظرت أيها  (األجركمية)قاؿ يف مقدمة : " كيقوؿ أيضا

النحوم يف اسم احلاؿ فإنو يفارؽ التمييز يف كونو مشتقا من االفعاؿ، كادلراد بادلشتق أمساء الفاعلُت 
كادلفعولُت كالصفات ادلشبهة، كادلراد بالفعل ىنا ىو الفعل ادلعنوم كىو ادلصدر، ككذلك يكوف منتقال 

  4".منتقل، ألنو قد يكوف غَت راكب كمشتق من الركوب (راكبا)جاء زيد راكبا، فػ : فإذا قلت
. (ىػ723.ت) كيقصد ىنا ابن أجرـك 

: قاؿ يف ادللحة" :  كمن أمثلتو كذلك
. 5"كىاحلىٍرؼي مىا لىٍيسىٍت لىوي عىالىمىو      فىًقٍس عىلىى قػىٍورل تىكيٍن عىالىمىة

  . (ىػ510.ت)  كيقصد احلريرم
 حكاية عن بعض أكالد ملوؾ سبتة، (اجلوىرة النحوية على شرح اآلجٌركمية)كيف: "  كيقوؿ أيضا

أف ( اجلمل)رمحو ا تعاذل كأعادىا لإلسالـ، أنو طلب من الشيخ الغافقي أيب إسحاؽ الزجاج شارح 
يعلمو كأف يلقي لو ما يلقي لصغار الولداف، فقرأ عليو من اجلمل للشيخ أيب إسحاؽ الزجاج حىت انتهى 

                                                           
. 5: منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص-  1
. 65: المصدر نفسو، ص-  2
. 5: التحفة الوسيمة شرح على الدرة اليتيمة، محمد باي بلعالم، ص-  3
. 71: منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص-  4
. 10: صالمصدر نفسو، -  5
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يا سيدم :  فقاؿ لو التلميذ، بتقدًن النوف على اذلمزة(يتأف)إذل ىذا ادلوضوع ، فقاؿ لو غلمعها قولك 
دبعٌت  (نأل)ينبغي أف تقدـ اذلمزة على النوف دلا يف ذلك من حسن اللفظ كادلناسبة، أما حسن اللفظ فػ 

، كأما ادلناسبة فلكوف كل كاحد من ىذه األحرؼ ضعف ما قبلو، فإف اذلمزة (قرب)معناه  (أىن)ك  (بعد)
دبعٌت كاحد للمتكلم كحده كالنوف دلعنيُت للمتكلم ادلعظم نفسو أك معو غَته كىو ضعف اذلمزة كالياء 

تكرر عدة مرات يف مؤلفاتو كلكن  (اجلوىرة النحوية على شرح األجركمية)، ككتاب 1"ضعف النوف
. صاحبو غَت معركؼ

: قاؿ يف اخلالصة: "  كيقوؿ كذلك
 2".زيدو على الثَّالًث صىٍرفيوي اٍمتػىنىعٍ  ... كالعىجىًميُّ الوىٍضًع كالتَّعرًيًف مىعٍ 

.  ألف ألفيتو اشتهرت باخلالصة األلفية(ىػ.672ت ) كصاحب اخلالصة ىو ابن مالك  
: التعبير بالمجهول باستعمال الضمير- 4

خذ منو، أ الذم كتابوك أ قد اغفل يف كثَت من ادلواضع ذكر اسم العادل زلمد بام بلعادلف أ صلد 
. (...قاؿ بعضهم، كقالوا، كقيل، ):أقواذلم بعدة عبارات كػذل إكيكتفي باإلشارة 

  إذل ذلك بقولوأشار بعضهم: " (اجلمع )يف باب :  من أمثلة ذلك قولو
. 3"كاجلمع مع تأنيثهم بألف     قاـ مقاـ علتُت فاعرؼ

(.  بعضهمأشار)ليو بقولو إ أك كتابو كاكتفى باإلشارةفهو دل يصرح باسم العادل 
: قال بعضهم: " كيقوؿ يف موضع آخر

 .4"  كىسيٍقتى ًفٍعالن بػىٍعدىىىا ميٍستػىٍقبالى ...أىعًمػٍل ًإذىٍف ًإذىا أىتػىٍتػكى أىكىالن 
يعٍت أف  (ككل قابل لتعريف باؿ نكرة)النكرة ىي األصل كادلعرفة فرع عنها قولو : " كقاؿ كذلك

، كرجل كمشس ككوكب كما أشبو ذلك، (كمثل  ماؿ كخوؿ)كىي األلف كالالـ  (اؿ)النكرة ما تقبل 
فالنكرة ىي االسم ادلوضوع لفرد غَت معُت، ألف رجال يصدؽ على كل ذكر بالغ من بٍت آدـ كال ؼلتص 

 النداء كىو وزاد بعضهم...صار معرفة  (اؿ)بذكر معُت ككذلك ماؿ كخوؿ، فإذا دخلت عليو 
. 5"السابع

                                                           
. 17: منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص-  1
. 42، 41: الرحيق المختوم لنزىة الحلوم، محمد باي بلعالم، ص-  2
. 17، 16: التحفة الوسيمة شرح على الدرة اليتيمة، محمد باي بلعالم، ص-  3
. 28: صالمصدر نفسو، -  4
. 38: المصدر نفسو، ص-  5



 حياتو ومسيرتو العلمية ومنهجو في مؤلفاتو : محمد باي بلعالم:          الفصل التمهيدي   

  -57-  

ما مجع بواك ك نوف يف حالة الرفع كبياء كنوف يف :   ىو(إعراب مجع التصحيح) : " كمثالو أيضا
 كإف كاف علما دلذكر عاقل خاؿ من تاء التأنيث إال أنو مركب دل غلمع هبما .... حاليت النصب كاجلر

 1".كأجازه بعضهم.. سيبويهوف: (سيبويو)فال يقاؿ يف 
كالرافع للمبتدأ ىو االبتداء كما ىو مذىب : "فوظفها يف عدة مواضع من بينها (قيل) كأما عبارة 

كإف اخلرب مرفوع بادلبتدأ فالعامل يف ادلبتدأ معنوم كىو كوف االسم رلردا عن .. سيبويو كمجهور البصريُت
كذىب قـو إذل أف العامل يف ادلبتدأ كاخلرب االبتداء . العوامل اللفظية غَت الزائدة، كاخلرب مرفوع بادلبتدأ

كمعناه أف اخلرب .. ترافعا: كقيل،  ادلبتدأ مرفوع باالبتداء كاخلرب مرفوع بادلبتدأوقيلفالعامل فيهما معنوم، 
. 2 "رفع ادلبتدأ كأف ادلبتدأ رفع اخلرب

كونو صاحلا لالبتداء بو بأف ال يكوف نكرة زلضة :"(االشتغاؿ) كيقوؿ يف موضع آخر يف باب 
ا﴿فنحو قولو تعاذل  معطوؼ على ما قبلو  (رىبانية)ليس من باب االشتغاؿ، بل  3﴾ كىرىٍىبىانًيَّةن ابٍػتىدىعيوىى

إهنا منصوبة على االشتغاؿ، كما رجحو أبو علي الفارسي كالزسلشرم  كأبو البقاء كمجاعة وقيل .. بالواك
 4 ".(فتح البياف يف مقاصد القرآف)كما يف 

  كدل تكن ادلؤلفات اللغوية ىي ادلصادر الوحيدة اليت اعتمدىا زلمد بام بلعادل يف تصنيفاتو، بل 
. 5"الباؿ: كاحلاؿ لغة: "اعتمد أيضا ادلعاجم يف شرح ادلفردات، كمن أمثلة ذلك قولو

يطلق على طرؼ الشيء كعلى شفَته كعلى كل حرؼ من : ىو ليغىةن  كىاحلىٍرؼي : "كيقوؿ أيضا  
 6".حركؼ التهجي

. 7"االسناد:  كىي لغة( اإلضافة):   كمثالو أيضا
  كما صلده ىو نفسو يعًتؼ باألخذ من أمهات ادلعاجم اللغوية كالقاموس ايط للفَتكزآبادم 

ميسر احلصوؿ على سفينة احلصوؿ، نسأؿ : "كسلتار الصحاح للجوىرم، كيتجلى ذلك من خالؿ قولو

                                                           
. 31: منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص-  1
. 46: صالمصدر نفسو، -  2
 .27: سورة الحديد، اآلية- 3
. 52: منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص-  4
. 71: صالمصدر نفسو، -  5
. 10: صالمصدر نفسو، -  6
. 44: صالمصدر نفسو، -  7
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كاعتمادم يف ... ا القبوؿ آمُت، مجعتو من شىت مصادر منها بعد كتاب ا الكتب الستة يف احلديث 
 1".اللغة على القاموس ايط كسلتار الصحاح

القاموس ايط للفَتكزآبادم، كسلتار :   كيشَت يف موضع آخر أنو اعتمد على عدة معاجم منها
  2.الصحاح للرازم، ادلصباح ادلنَت للفيومي، لساف العرب البن منظور، النهاية البن األثَت

 كمن خالؿ ىذا كلو، طللص إذل أٌف زلمد بام بلعادل اتصف باألمانة العلمية، حيث حرص على 
ذكر العادل مع كتابو، كذكر : توثيق ادلعلومات اليت جاءت يف كتبو كاستعمل يف توثيقها عدة طرؽ منها

مؤلف الكتاب، كأحيانا يذكر عنواف الكتاب، كمرات عديدة يكتفي باإلشارة إليهم بواسطة ضمَت 
، كىذا يدؿ على غزارة ثقافتو كاختالؼ منابعها، باإلضافة (قاؿ أك أشار بعضهم)الغائب اجلمع بعبارة 

. إذل الشرح اللغوم للمصطلحات الذم يدؿ على اعتماده على أمهات ادلعاجم
: اإلعراب- 20

 ادلالحظ كادللفت لالنتباه يف مؤلفات زلمد بام بلعادل أنو دلا يتطرؽ إذل شرح القضايا اللغوية 
يدعمها باإلعراب، كىذه السمة من مسات منهجو طغت على جل مؤلفاتو اللغوية، كاألمثلة يف ىذا 

:  اجملاؿ كثَتة نذكر منها
 (جاء زيد): اإلعراب قد يكوف لفظا، كىو ما يظهر فيو اإلعراب جبميع حركاتو فتقوؿ: " قولو

باجلر، فهنا ظهرت احلركات كٌلها، كقد يأيت مقدرا فال  (مررت بزيد)بالنصب ك (رأيت زيدا)بالرفع، ك
، فاحلركات الثالث (مررت بعبدم)ك (رأيت عبدم)ك (ىذا عبدم): ؽلكن ظهور عمل العامل، ضلو

فاحلركات الثالث مقدرة على  (مررت بالفىت)ك (رأيت الفىت)ك (جاء الفىت)مقدرة على ياء ادلتكلم، ك
فاعل مرفوع كعالمة رفعة  (الفىت)فعل ماضي ك (جاء) (جاء الفىت)األلف كادلانع من ظهورىا التعذر، فػ

مفعوؿ  (الفىت)فعل كفاعل ك (رأيت) (رأيت الفىت)الضمة ادلقدرة على األلف منع من ظهورىا التعذر، ك
 (مررت) (مررت بالفىت)بو منصوب كعالمة نصبو فتحة مقدرة على األلف منع من ظهورىا التعذر، ك

 3 ".جار كرلركر كعالمة جره الكسرة ادلقدرة على األلف منع من ظهورىا التعذر (بالفىت)فعل كفاعل ك
كىي حرؼ نصب للمضارع كينفي معناه  (بلن)الفعل ادلضارع ىو ادلشابو لالسم : " كيقوؿ أيضا

فعل  (يقـو)حرؼ نفي كنصب كاستقباؿ  (لن): كإعرابو (لن يقـو زيد): كيصَته خالصا لالستقباؿ، ضلو
                                                           

. 2: ميسر الحصول على سفينة الوصول، محمد باي بلعالم، ص-  1
، 4:ملتقى األدلة األصلية والفرعية الموضحة للسالك على فتح الرحيم المالك على مذىب اإلمام مالك، محمد باي بلعالم، ج: ينظر-  2

 .543:ص
. 12، 11: التحفة الوسيمة شرح على الدرة اليتيمة، محمد باي بلعالم، ص-  3
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فاعل مرفوع كعالمة رفعو الضمة الظاىرة يف  (زيد)مضارع منصوب بلن كعالمة نصبو الفتحة الظاىرة 
 1".آخره

 ففي ىذين القولُت صلد أف اإلعراب الذم قدمو ىو إعراب تفصيلي لألمثلة اليت ذكرىا، كصلده 
الفصل ىو " (:فصل تقدًن اخلرب)أيضا يبُت كظيفة ادلفردات فقط يف الًتاكيب، كمن أمثلة ذلك قولو يف 

 أم غلوز تقدًن اخلرب على ادلبتدأ بعد أف كاف األصل أف (كقدـ األخبار): كقولو.. احلاجز بُت الشيء
:  أك كجوبا، ضلو(يف الدار زيد): يتقدـ ادلبتدأ أك يتأخر اخلرب، كقد يتقدـ اخلرب على ادلبتدأ جوازا، ضلو

. 2("أين الكرًن ادلنعم)
منحة األتراب ) كما صلده أحيانا يقدـ إعرابا ألبيات ادلنظومة اليت شرحها مثاؿ ىذا يف كتابو 

. حيث شرح يف جل األحياف أبيات منظومة ملحة اإلعراب (شرح ملحة اإلعراب
. حرؼ ربقيق: (قد). (كقد غلر االسم باء القسم)  (باب حركؼ القسم): " كمثاؿ ذلك قولو

: (ككاكه). مضاؼ إليو: القسم. فاعل مؤخر: (باء)ك . مفعوؿ بو مقدـ: (االسم)ك. فعل مضارع: (ذبر)
. 3"معطوؼ على باء، كالتاء معطوؼ بعد معطوؼ

 من ىنا طللص إذل أف مسة اإلعراب كانت من بُت السمات اليت ميزت منهج زلمد بام بلعادل يف 
إعراب تفصيلي لألمثلة اليت يذكرىا مرة، كمرة أخرل يبُت : مؤلفاتو، حيث استعمل فيو عدة طرؽ منها

كظيفة ادلفرات يف الًتكيب الذم قدمو، كأحيانا يقـو بإعراب مجيع أبيات ادلنظومة اليت يشرحها، كأحيانا 
أخرل يقدـ إعرابا ل الشاىد يف ادلسائل اللغوية فقط، شلا يدؿ على براعتو، ألف براعة النحوم تكمن 

يف إتقانو لسر صناعة اإلعراب كمعرفة القضايا النحوية كاللغوية معرفة عميقة كدقيقة، كقد بٌُت لنا ىذا من 
. خالؿ إيراد سلتلف الوجوه اإلعرابية اليت قدمها يف مسائلو اللغوية

: (أمّلا بعد) حديثو عن -21
، كاليت (أما بعد)من ادلسائل اليت لقيت رلاال للحديث كادلناقشة عند زلمد بام بلعادل مسألة  

: شرحها بطريقة علمية منطقية ربليلية تكشف عن دقتو يف استيعاب ادلسائل كشرحها، حيث يقوؿ ىي
كلمة يؤتى هبا لالنتقاؿ من أسلوب إذل آخر، كتسمى فصل اخلطاب، كىي من األمساء اليت يبٌت على "

الضم عند االنقطاع عن اإلضافة كالتقدير بعد البسملة كاحلمدلة كالصالة على النيب ادلتقدمي الذكر، 
كأتى بعدىا بالفاء إما على توىم كإما على تقديرىا يف الكالـ، كأما على التوىم فإنو يالحظ فيو جانب 

                                                           
. 27: التحفة الوسيمة شرح على الدرة اليتيمة، محمد باي بلعالم، ص-  1
. 49: منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص-  2
. 43: صالمصدر نفسو، -  3
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ادلعٌت دكف تقدير يف اللفظ كعلى تقديرىا فالواك عوض عنها، كالظرؼ أعٍت بعد غلوز أف يتعلق هبا إف 
قلنا أف حركؼ ادلعاين غلوز أف تعمل يف الظرؼ كعديلو، أك بالفعل اذكؼ الذم نابت عنو ألهنا نائبة 
عن مهما يكن من شيء، كغلوز أف يتعلق دبقدر بعد الفاء كىو مبتدأ سلرب عنو بالقصد أك فعل ناصب 

القصد كعلى توعلها قالوا ك استئنافية بيانية، كأنو قيل ماذا تقوؿ بعد البسملة كاحلمدلة كالصالة فأجاب 
 1 ".(كذا)مهما يكن من شيء يف الوجود بعدما تقدـ فمطلويب القصد 

 . كمن ىنا فهي فاصل بُت الكالـ السابق كالالحق
: آراؤه ومصطلحات الترجيح والمفاضلة- 22

من خالؿ قراءتنا ادلتكررة دلؤلفات زلمد بام بلعادل يظهر استعمالو لعدة مصطلحات منها  
ادلًتادفة كمنها ادلتقاربة يف ادلعٌت اليت تدؿ على آرائو ادلختلفة، اليت كاف يرجح فيها آراء العلماء، كيفاضل 

. بينها، فهو دل يكن يعرض األقواؿ يف ادلسائل اللغوية فقط كإظلا كاف يبدم آراءه من حُت آلخر
: مصطلحات الترجيح- 1
: استعمل زلمد بام بلعادل عدة مصطلحات عرب هبا عن آرائو كترجيحاتو ألقواؿ العلماء، كىي 

ادلشهور، غَت ادلشهور، الضعيف، احلسن، القليل، الكثَت، الغالب، النادر، غَت شائع، كالشاذ، ىذه 
. ادلصطلحات تكررت يف عدة مواطن نكتفي دبثاؿ لكل مصطلح

:  غير المشهور/ المشهور- أ
 2".فادلشهور أف ادلخفوضات ثالثة كيف غَت ادلشهور نوعاف يلحقاف بادلخفوضات: "يقوؿ 

  :الحسن/الضعيف - ب
فعل  (يقوؿ)مفعوؿ أكؿ  (النيب)فعل كفاعل  (مسعت)كإعرابو  (مسعت النيب يقوؿ)": يقوؿ

كاجلملة يف زلل نصب ىي  (النيب)مضارع مرفوع بالضمة الظاىرة يف آخره، كالفاعل مستًت يعود على 
، كىذا على رأم أيب علي الفارسي يف قولو إف مسع إذا دخلت على ما ال يسمع (مسعت)ادلفعوؿ الثاين لػ

 3".تعدت الثنُت كىو رأم ضعيف
كحكمو أم الفعل ادلضارع الرفع أم رفع األخَت بالضمة الظاىرة أك ادلقدرة ضلو : "كيقوؿ أيضا

التجرد من النواصب كاجلواـز كاختاره ابن اخلباز كابن : كاختلف يف رافعو فقاؿ الفراء (يضرب كؼلشى)

                                                           
 .9: المباحث الفكرية شرح على األرجوزة البكرية، محمد باي بلعالم،  ص-  1
. 113: كفاية المنهوم شرح على اللؤلؤ المنهوم، محمد باي بلعالم، ص-  2
. 75: صالمصدر نفسو، -  3
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مالك كقاؿ سيبويو كمجهور البصريُت مرفوع لوقوعو موقع االسم كذىب ثعلب إذل أف الرافع لو مضارعة 
 1".األمساء كىو حسن 

: الكثير/القليل- ت
: كتأيت للتقليل قليال ضلو (رٌب رجل أكرمتو)كتأيت للتكثَت كثَتا ضلو : "(ربٌ )يف معاين :  يقوؿ

 3".2قي أىبػىوىافً دى كىًذم كىلىدو دلٍى يىلٍ  *** أىالى ريبَّ مىٍوليودو كىلىٍيسى لىوي أىبه 
: النادر/ الغالب- ث

. عمالو، كيقٌل إعلالو كالسُت كسوؼ ادلختصاف بادلضارعإأٌما احلرؼ ادلختص الغالب : " يقوؿ
 4".كأما ادلشًتؾ بُت االسم كالفعل فإنو ال يعمل

كمن الندكر قوؿ ... كتفتح النوف يف مجع ادلذكر السادل كتكسر يف التثنية، : " كيقوؿ أيضا
: الشاعر

. كىمىاذىا يىٍدرًم الشُّعىرىاءي ًمٍتِّ    كىقىٍد جىاكىٍزتي حىدَّ األىٍربىًعُتً 
 5".بكسر النوف يف األربعُت كفتح النوف يف التثنية نادر

: غير شائع- ج
. حيًذفىٍت ريبَّ فىجيرٍَّت بػىٍعدى بىٍل         كىالفىا كىبػىٍعدى الوىاًك شىاعى ذىا العىمىل: "يقوؿ

 6".كفهم من قولو كبعد الواك ذا العمل أف ذلك بعد بل كالفاء غَت شائع
: الشاذ- ح
الٌلهٌم منادل كادليم عوض فيها عن حرؼ النداء كىذه اللغة أكثر : "(الٌلهمٌ )يقوؿ يف شرحو لػ 

يعٍت أف األكثر يف النداء اللهم دبيم مشددة مزيدة آخرا عوضا عن حرؼ النداء كشذ ... استعماال 
. 7"اجلمع بُت حرؼ النداء كادليم

                                                           
. 42: كفاية المنهوم شرح على اللؤلؤ المنهوم، محمد باي بلعالم، ص-  1
، والجنى الداني في حروف المعاني، المرادي، 155: ، ص1:  في مغني اللبيب عن كتب األعاريب، ابن ىشام، ج209: الشاىد رقم: ينظر-  2

. 441: ص
 .18: الرحيق المختوم لنزىة الحلوم، محمد باي بلعالم، ص- 3
 .10: منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص-  4
 .30: الرحيق المختوم لنزىة الحلوم، محمد باي بلعالم، ص- 5
 .18: المصدر نفسو، ص- 6
 .9: المصدر نفسو، ص- 7



 حياتو ومسيرتو العلمية ومنهجو في مؤلفاتو : محمد باي بلعالم:          الفصل التمهيدي   

  -62-  

ىذه ادلصطلحات ادلتعددة تًتادؼ أحيانا كتتقارب أخرل، استعملها زلمد بام بلعادل للداللة  
. على ترجيح اآلراء اليت كردت كحجج على ادلسائل اللغوية اليت عاجلها

: مصطلحات المفاضلة- 2
تًتددت يف مسائل زلمد بام بلعادل بعض مصطلحات ادلفاضلة يف مسائلو اللغوية كاليت بدكرىا  

. األكثر، األقل، األكذل، األفصح، األصح، ادلختار، األشهر: أيضا تعرب عن آرائو، منها
: األقل/ األكثر- أ

اللهم منادل كادليم عوض فيها عن حرؼ النداء كىذه اللغة أكثر : "(اللهم)يقوؿ يف حديثو عن 
 .1"استعماال

من حركؼ اجلر رب كذبر الظاىر كثَتا ظاىرة ضلو رب رجل : "(ربٌ : حركؼ اجلر)كقاؿ يف باب  
: كأقل منها جرىا لو بعد بل كقوؿ الشاعر.... لقيتو كذبره أيضا مضمرة بعد الواك، 

تَّانيوي كجىٍهرىميوٍ   ل كى بىٍل بػىلىدو ًمٍلءي الًفجاًج قػىتىميٍو        ال ييٍشًتى
2."3 

: األَلوْللَلى- ب
دل كانت الكسرة يف ىذا اجلمع عالمة : فإف قلت: "(عالمات اإلعراب)كيقوؿ يف باب  

للنصب، كاجلر قيل أهنم فعلوا ذلك محال على مجع ادلذكر السادل يف نصبو كجره بالياء، ألف ادلؤنث فرع 
عن ادلذكر، فوجب أف غلرم على طريقتو فقلبت الكسرة يف ىذا اجلمع بياء يف ذلك كالتاء كاأللف يف 

مجع ادلؤنث عالمة اجلمع كعالمة التأنيث، كيدٌؿ على ذلك حذؼ التاء من ضلو مسلمات لئال غلتمع يف 
كلمة كاحدة تاءاف كما ال غلتمع تنويناف يف كلمة كاحدة كخصت األكذل باحلذؼ دكف الثانية ألف الثانية 

تدؿ على عالمتُت عالمة التأنيث كعالمة اجلمع كاألكذل تدؿ على عالمة كاحدة كىي التأنيث فكانت 
. 4"أكذل باحلذؼ

 
 
 

                                                           
 .9: الرحيق المختوم لنزىة الحلوم، محمد باي بلعالم، ص- 1
ديوان رؤبة بن : مجموع أشعار العرب: ، ينظربَللْل بَـللَلدٍل مِللْلءُل الفِلجاجِل قَـلتَلمُلوْل وَلاَلعْلتَللَل أَلدْليَلانُل الصِّبَلا وَلدِلجَلمُلوْل   :  ىذا البيت لرؤبة بن العجاج، وأصلو- 2

 .150: وليم بن الورد البروسي، دار ابن قتيبة، الكويت، ص: العجاج، عناية وترتيب
 .18، 17: الرحيق المختوم لنزىة الحلوم، محمد باي بلعالم، ص- 3
. 37: صالمصدر نفسو، -  4
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: األفصح- ت
كاألفصح كسرىا  (لزيد كلك كلو كرل)كمن حركؼ اجلر الالـ كذبر الظاىر كالضمَت ضلو : "يقوؿ

مع الظاىر غَت مستغاث لو، كفتحها مع الظاىر مطلقا لغة، كاألفصح أيضا فتحها أيضا مع الضمَت إال 
 1".الياء كفتحها مع الضمَت مطلقا لغة خزاعة، كاألصل فيها أف تكوف للملك

: األصح- ث
كىي مركبة من أف كما الزائدة على األصح، فتقوؿ يف ... كمن حركؼ العطف إٌما : يقوؿ 

 2".(تزكج إما ىندا كإما أختها)التخيَت 
: المختار- ج
كىالى يػىٍلتىًفٍت ًمنكيٍم ﴿: ادلستثٌت بإال حيث قاؿ يف قولو تعاذل (منصوبات األمساء)يف باب : " يقوؿ 

 (من)فعل مضارع رلزـك بال الناىية كعالمة جزمو السكوف ك (يلتفت)ناىية  (ال)، فػ3﴾ ًإالَّ اٍمرىأىتىكى أىحىده 
بالرفع على البدلية من  (امرأتك)إغلاب بعد النفي ك (إال)فاعل، ك (كاحد)رلركر دبن  (كم)حرؼ جر ك

أم  (كالرفع طبعا أجود)،كما قرأ ابن كثَت كأبو عمر، كقرأ الباقوف بالنصب على االستثناء، كقولنا (أحد)
 .4"أكذل لقوؿ ابن عقيل كىو ادلختار

: األشهر- ح
كإعراب اذلن باحلركات أشهر من إعراهبا باحلركؼ عكس بقية األمساء : "(اذلن)يقوؿ يف إعراب  

 5".اخلمسة
من ىنا صلد أٌف مؤلفات زلمد بام بلعادل تكررت فيها عدة مصطلحات، منها مصطلحات  

الًتجيح كادلفاضلة، فكانت تًتادؼ أحيانا فيما بينها، كتتقارب يف ادلعاين أحيانا أخرل، شلا توحي 
باختالؼ آرائو اليت كاف يرجح منها البعض على اآلخر، كيفاضل بينها، فهو دل يكتف بعرض األقواؿ 

 .فقط، إظلا كاف يبدم يبدم آراءه من حُت آلخر يف ادلسائل اللغوية

                                                           
 .19: الرحيق المختوم لنزىة الحلوم، محمد باي بلعالم، ص- 1
. 84: كفاية اللؤلؤ المنهوم شرح على اللؤلؤ المنظوم، محمد باي بلعالم، ص-  2
 .81:  سورة ىود، اآلية- 3
. 104: كفاية اللؤلؤ المنهوم شرح على اللؤلؤ المنظوم، محمد باي بلعالم، ص-  4
. 31: الرحيق المختوم لنزىة الحلوم، محمد باي بلعالم، ص-  5
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نتناوؿ يف ىذا الفصل اعبهود الصوتية والصرفية والببلغية مد باي بلعادل يف مؤلفاتو، حيث  
كانت لو جهودا بارزة يف ىذه آّاالت، وحاولنا أف قبمع شتاهتا من مؤلفاتو، وكباوؿ مقاربتها دبا جاء 

 .يف علم اللغة اغبديث
: الجهود الصوتية لمحمد باي بلعالم: أوال

 اىتم علماء اللغة العرب بعلم األصوات اىتماما بالغا، ودل يكن اىتمامهم ّٔذا العلم من أجل 
التأسيس لو، بل كاف اىتمامهم خدمة ألغراض أخرى، حيث ارتبط علم األصوات بالقرآف الكرصل، 

وذلك من أجل اغبفاظ على النطق الصحيح ؼبفردات القرآف العظيم، فجاء االىتماـ بالقراءات القرآنية 
وضبط قواعدىا، إذل إهباد علم يهتم بضبط أصوؿ القراءة، ألف اػبطأ يف اغبركة الواحدة يؤدي إذل تغّب 

معُب اؼبفردة وبالتارل معُب اآلية، ومن ىنا كاف القرآف الكرصل ىو االنطبلقة األوذل يف اىتماـ اللغويْب 
. العرب بعلم األصوات

واضع أوؿ معجم لؤللفاظ يف اللغة العربية، وىو  (ىػ175.ت) ويعّد اػبليل بن أضبد الفراىيدي 
أوؿ اللغويْب العرب اؼبهتمْب باعبانب الصويت واؼبؤسسْب لو، حيث رّتب معجمو على أساس صويت مع 
مراعاة التقليبات الصوتية اؼبمكنة للجذر اللغوي الواحد، كما جاء ترتيبو للحروؼ تبعا ؼبخارجها منطلقا 

الذي  (ىػ180.ت)من أعمقها ـبرجا وىو اغبلق إذل أف وصل إذل الشفتْب، مث جاء بعده تلميذه سيبويو 
فّصل يف ـبارج اغبروؼ وصفات األصوات، وذلك يف مقدمة باب اإلدغاـ، مث تتابع اىتماـ علماء اللغة 

سر صناعة )واستوعب ما جاء عند العلماء قبلو فوضع كتاب  (ىػ392.ت)ّٔذا العلم، فجاء ابن جِب 
والذي يعّد مؤلفا مستقبل يف علم األصوات، والذي صبع فيو بْب اعبانب النظري العاـ  (اإلعراب

. لؤلصوات واعبانب التطبيقي الوظيفي، مث توالت حركة التأليف يف ىذا العلم واالىتماـ بو
  وكباوؿ يف ىذا اؼبقاـ أف نتطرؽ إذل القضايا الصوتية الٍب تناوؽبا ؿبمد باي بلعادل يف 

  .مؤلفاتو، والٍب سبثلت يف الظواىر الصوتية الٍب عاعبها
: الظواىر الصوتية- 

 يتميز الصوت اللغوي دبجموعة من الصفات ذبعلو يتميز عن غّبه من األصوات األخرى، فمن 
ىذه الصفات الثنائية كاعبهر واؽبمس والشدة والرخاوة، والتفخيم والَبقيق وغّبىا، ومنها الصفات 

األحادية كصفة التكرير الٍب يتميز بو صوت الراء، وصفة التفشي الٍب يتميز ّٔا صوت الشْب، ولكن 
ىذه الصفات يتميز ّٔا عندما يكوف مفردا، أما إذا ورد يف سياؽ معْب فإنو يكتسب بعض الصفات 
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نتيجة لتأثره بصفات األصوات آّاورة لو، فقد يطغى على صوت هباوره أو يفُب فيو، وىذا تبعا لصفات 
األصوات الٍب هباورىا، ويبقى الغرض الرئيسي من وراء ىذا التأثر والتأثّب بْب األصوات ىو التخفيف 

والتسهيل يف النطق، وكباوؿ يف ىذا اؼبقاـ أف نتناوؿ بعض الظواىر الصوتية الٍب تناوؽبا ؿبمد باي بلعادل 
.  يف ثنايا مؤلفاتو

: اإلبػداؿ- 1
يعّد اإلبداؿ ظاىرة من ظواىر التغيّبات الصوتية، باعتبار أّف بعض اللغويْب يقصدوف بعلم 

، وىذه الظاىرة أفرد 1"دراسة التغّبات والتحوالت الٍب ربدث يف أصوات اللغة نتيجة تطورىا"األصوات 
، (216.ت)كتاب لؤلصمعي " اإلبداؿ"و: ؽبا العلماء قديبا مؤلفات خاصة نظرا ألنبيتها، منهم

، (ىػ338.ت)للزجاجي " اإلبداؿ واؼبعاقبة والنظائر"، و(ىػ337.ت)البن السكيت " القلب واإلبداؿ"
، وغّبىا من اؼبؤلفات الٍب كانت عناوينها ربمل اسم (ىػ351.ت)أليب الطيب اللغوي " اإلبداؿ"وكتاب 

 .ىذه الظاىرة
بّدْلُت الشيء غّّبتُو، وإف دل تأت لو ببدؿ، : بّدؿ الشيء وبديلو"واشتق مصطلح اإلبداؿ من 

 .  2"وأَْبَدْلُتو إذا أَتَػْيُت بَبَدلو
مشتق من البدؿ ومعناه التغيّب والتحويل، سواء وضعت بديبل لو أـ ال، أّما أَْبَدَؿ  (َبدَّؿ)فالفعل 

فهو مشتق من اإلبداؿ ويعِب أيضا التغيّب والتحويل، ولكن بشرط أف نضع بديبل لو، وىذا ما يبدو من 
اإلبداؿ والتبديل والتبّدؿ واالستبداؿ والبدؿ ىو َجْعُل شيء : خبلؿ التعريف اللغوي، والبدؿ باشتقاقاتو

. مكاف شيء آخر
 (ىػ180.ت)سيبويو : ، منهم"اإلبداؿ"أّما اصطبلحا فقد استعمل علماء اللغة مصطلح 

 التحقيق :اعلم أف اؽبمزة تكوف فيها ثبلثة أشياء: "، يقوؿ(اؽبمز) الذي تناوؿ ىذه الظاىرة يف باب
. 3"والتخفيف والبدؿ

ويطلق أيضا مصطلح اإلبداؿ للداللة على اؼبماثلة، وىو عنده نوع من التقريب بْب األصوات، 
قولك يف التصدير التزدير ويف الفصد الفزد ويف أصدرت أزدرت وإمبا دعاىم إذل أف يقربوىا ": يقوؿ

وأنت يف صقت تضع ...ويبدلوىا أف يكوف عملهم من وجٍو واحد وليستعملوا ألسنتهم يف ضرٍب واحد 
                                                 

 .46: ، ص1998، 8: أحمد مختار عمر، عالم الكتب، القاىرة، ط: أسس علم اللغة، ماريو باي، ترجمة - 1
 .(بدؿ)، مادة 1986، 2: زىير عبد المحسن سلطاف، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: مجمل اللغة، أحمد بن فارس، تحقيق - 2
 .541: محمد محي الدين عبد الحميد، دار الجيل، بيروت، ص: ، تحقيق3: الكتاب، سيبويو، ج - 3
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يف موضع السْب حرفاً أفشى يف الفم منها لئلطباؽ فلما كاف البياف ىاىنا أحسن دل هبز البدؿ فإف 
كانت سٌْب يف موضع الصاد وكانت ساكنًة دل هبز إال اإلبداؿ إذا أردت التقريب وذلك قولك يف 

 .1"التسدير التزدير ويف يسدؿ ثوبو يزدؿ ثوبو
 يعِب الضرب الواحد يف االستعماؿ أّف الصاد والزاي تنتمي إذل آّموعة الصوتية نفسها، وىي 

. ، فتبدؿ الصاد زايا(ص، س، ز)آّموعة الصفّبية، 
اإلبداؿ ىو رفع الشيء ووضع غّبه مكانو، والتبديل قد يكوف عبارة عن : "ويقوؿ الكفوي يف الكليات

 . 2" إذا أدرهتما وسويتهما)بدلت اغبلقة خاسبا(تغيّب الشيء مع بقاء عينو، يقاؿ 
اإلبداؿ لغّب إدغاـ، وىو أحد عشر حرفا شبانية منها من حروؼ : "، فقاؿ)ىػ316.ت(ابن السراج 

 .3"الزوائد، وثبلثة من غّبىن
أوؽبما خاص باإلدغاـ، وثانيهما لغّب اإلدغاـ وىو ما خصو ابن السراج : معناه أف اإلبداؿ نوعاف

. بالذكر (ىػ316.ت)
عدة أمثلة يف اإلبداؿ بْب األصوات اؼبتقاربة أو الٍب تنتمي  (ىػ337.ت)ويذكر ابن السكيت 

يقاؿ َىتَػَنِت السََّماُء تَػْهًِبُ تَػْهَتاناً : "إذل آّموعة الصوتية نفسها، منها اإلبداؿ بْب البلـ والنوف، يقوؿ
. 4"وَىتَػَلْت تَػْهِتُل تَػْهَتاالً وىنَّ سحائب ُىًبٌَّ وُىتٌَّل وىو فوؽ اؽبطل

اإلبداؿ يف األصوات الٍب تتقارب ـبارجها فبل يستحيل التبادؿ  (ىػ351.ت)وهبيز أبو الطيب اللغوي 
. 5"غبلـ بلبل وغبلـ زلزؿ: يقاؿ (الباء والزاي): "، يقوؿ(الباء والزاي)بينها، ومن بْب ىذه األصوات 
فبا يقوي مضارعة الصاد يف : "، باؼبضارعة حيث قاؿ) ىػ377.ت)ويسّميو أيضا أبو على الفارسي 

 بالزاي أّّنم حيث وجدوا الشْب ُمْشبهة للصاد، والسْب يف اؽبمس والرخاوة واالستطالة إذل )الصراط(
 )اأَلْشَدؽ( يف )أَْزَدؽ(: أعلى الثَّنيَّتَػْْب َضارعوا ّٔا الزاي، ؼبّا وقع بعده الداؿ ليتفقا يف اعبهر، وذلك كبو

. 6"، فأبدلوا  من تاء االفتعاؿ الداؿ)إْجَدَمُعوا(، و)إْجَدَرُؤوا(: ويؤكد ىذه اؼبضارعة أّّنم قالوا... 
                                                 

 .478: ، ص4: الكتاب، سيبويو، ج - 1
، 1998عدناف درويش ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت، : الكليات، معجم في المصطلحات والفروؽ اللغوية، الكفوي، تحقيق - 2

 ..31:ص
 .224: ، ص3:، ج1988، 3: عبد الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: األصوؿ في النحو، ابن السراج، تحقيق - 3
اوغست ىفنر، المطبعة الكاثوليكية، بيروت، : اإلبداؿ والقلب، ابن السكيت، ضمن كتاب الكنز اللغوي في اللسن العربي، نشر وتعليق - 4

 .3: ، ص1903
 .7: ، ص1: ، ج1961عز الدين التنوخي، مطبوعات مجمع اللغة العربية، دمشق، : اإلبداؿ، أبو الطيب اللغوي، تحقيق - 5
، 1: ، ج1984، 1:بدر الدين قهوجي وبشير جويجاتي، دار المأموف للتراث، بيروت، ط: أبو علي الفارسي، تحقيق: الحجة للقراء السبعة - 6

 .55: ص
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إبداؿ اغبروؼ على : "، حيث قاؿ) ىػ377.ت)وورد ىذا اؼبصطلح عند أيب علي الفارسي 
. 1"بدؿ حرؼ من حروؼ ألجل اإلدغاـ، واآلخر بدؿ حرؼ من حرؼ لغّب إدغاـ: ضربْب أحدنبا

تقريب : "ىو نوع من أنواع تقريب األصوات من بعضها، يقوؿ (ىػ392.ت)واإلبداؿ عند ابن جِب 
. 2"مزدر، ويف التصدير التزدير: اغبرؼ من اغبرؼ، كبو قوؽبم يف مصدر

وىو يف ىذا اؼبثاؿ يفسر اإلبداؿ تفسّبا صوتيا ألف األصوات تتأثر ببعضها البعض، من خبلؿ 
.  الصفات الٍب يتميز ّٔا كل صوت منها

، 3"وضع الشيء مكاف غّبه: حّد البدؿ: " اإلبداؿ بقولو) ىػ458. ت(ويعّرؼ  ابن سيده 
أّما ما كاف جاريا على مقاييس اإلبداؿ الٍب : "ولكنو يسميو مرة باإلبداؿ، وأخرى بالبدؿ، ويقوؿ أيضا

. 4" أبَػْنُت فهو الذي يسمى بدال
اإلبداؿ ىو : "( ىػ471. ت)والغرض من اإلبداؿ ىو دفع الثقل كما يقوؿ الشريف اعبرجاشل 

. 5"أف هبعل حرؼ موضع حرؼ آخر لدفع الثقل
اعلم أّنم يبدلوف اغبرؼ من اغبرؼ يف الشعر يف : ") ىػ476.ت(ويقوؿ أيضا الشنتمري 

اؼبوضع الذي يبدؿ منو يف الكبلـ ؼبعُب وباولونو، من ربريك ساكن، أو تسكْب متحرؾ، ليستوي وزف 
 .6"الشعر بو، أو رد شيء إذل أصلو

. فاإلبداؿ الذي يقع يف الشعر، غرضو رد الشيء إذل أصلو، أو قصد ضبط األوزاف الشعرية
، 7"وضع الشيء مكاف غّبه: حّد البدؿ: " اإلبداؿ بقولو) ىػ458. ت(ويعّرؼ ابن سيده 

أّما ما كاف جاريا على مقاييس اإلبداؿ الٍب : "ولكنو يسميو مرة باإلبداؿ، وأخرى بالبدؿ، ويقوؿ أيضا
 .8"أبَػْنُت فهو الذي يسمى بدال

                                                 
  .570: ، ص1999، 2:كاظم المرجاف، عالم الكتب، بيروت، ط: التكملة، أبي علي الفارسي، تحقيق - 1
. 144: ، ص2: جمحمد علي النجار، دار الكتب المصرية، المكتبة العلمية، : ابن جني، تحقيقالخصائص،  - 2
فقو اللغة : ، وينظر374: ، ص6: ، ج2005، 1: عبد الحميد الهنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: المخصص، ابن سيده، تحقيق - 3

 .452: املين نسيب، دار الجبل، بيروت، ص: وسر العربية، أبو منصور الثعالبي، تحقيق
 .382: ، ص6: المصدر نفسو، ج - 4
: تكحيل الطرؼ بشرح وتحقيق شذا العرؼ في فن الصرؼ، أحمد الحمالوي، تحقيق: ، وينظر11: التعريفات، الشريف الجرجاني، ص - 5

 .203: ، ص2007، 1: محمد خلف يوسف، دار األندلس الجديدة، مصر، ط
يحي مراد، دار الكتب العلمية، : نكت في تفسير كتاب سيبويو وتبيين الخفي من لفظو وشرح أبياتو وغريبو، األعلم الشنتمري، قرأه وضبطواؿ - 6

 .41: ، ص2005، 1: بيروت، ط
 .374: ، ص6: ، ج2005، 1: عبد الحميد الهنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: المخصص، ابن سيده، تحقيق - 7
 .382: ، ص6: المصدر نفسو، ج - 8
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حروؼ العلة تلحقها ثبلثة : " دبعُب القلب حيث قاؿ) ىػ518.ت(عند اؼبيداشل " اإلبداؿ"وجاء 
 .1"أنواع من التغيّب أحدنبا القلب، وقد يقاؿ اإلبداؿ دبعناه

: )ىػ599.ت(ـ إف اإلبداؿ ضرب من أضرب التصريف، حيث يقوؿ أبو اغبسن َحْيَدَرة اليمِب  ث
 .2"زيادة، وبدؿ، وحذؼ، وحركة وسكوف: اعلم أف التصريف ينقسم إذل طبسة أضرب"

.  وإذا كاف التصريف يعِب التغيّب، فاإلبداؿ ىو ضرب من أضرب ىذا التغيّب
: ، ويفّرؽ بينو وبْب العوض، حيث يقوؿ( ىػ643.ت)كما يتطرؽ إذل ىذا اؼبصطلح ابن يعيش 

: البدؿ أف تقيم حرفا مقاـ حرؼ إما ضرورة وإما صنعة واستحسانا وردبا فرقوا بْب البدؿ والعوض فقالوا"
. 3"البدؿ أشبو باؼببدؿ منو من العَوض باؼبعوض

: وقبد من خبلؿ ىذا مصطلح اإلبداؿ عبلقة وطيدة بْب ثبلث مصطلحات أساسية، وىي
اإلبداؿ واإلعبلؿ والقلب، فاإلبداؿ ىبص اغبروؼ الصحيحة، واإلعبلؿ ىبص أحرؼ العلة والقلب جزء 

. منهما، فنقوؿ القلب اؼبكاشل يف اغبروؼ الصحيحة واإلعبلؿ بالقلب يف اغبروؼ اؼبعتلة
كما تناوؿ ادثوف مصطلح اإلبداؿ يف اغبروؼ العربية، باستعماؿ اآلالت اؼبخربية اغبديثة، 

اإلبداؿ ىو مصطلح صويت، وىو أدخل يف مباحث "ومن خبلؿ ما توصلوا إليو يف دراسة األصوات، أّف 
التطور الصويت منو يف مباحث التعامل الصويت، إالّ أّف عبلقتو باعبانب التعاملي يبكن أف تكوف ذات 

صلة دبنشئو، فلعّل األسباب الداعية إذل اكبراؼ نطق اؼبتكلمْب بصوت ما إذل صوت آخر، ىو تأثّب ىذا 
الصوت باألصوات األخرى الٍب تليو أو تسبقو فيتحوؿ إذل الصوت النظّب آّهور أو النظّب القريب من 

. 4"اؼبخرج
نستشف من ىذا القوؿ تفسّب ظاىرة اإلبداؿ، وىي مصطلح صويت، ولعل من بْب األسباب الٍب 

التطور الصويت لبعض األصوات، وكذا اكبراؼ من صوت إذل صوت آخر : كانت من وراء ىذه الظاىرة
. نتيجة تأثر صوت ما بآخر، قبلو أو بعده، فبا يستدعي ربوؿ ىذا الصوت إذل آخر قريب من ـبرجو

                                                 
، 1981، 1:لجنة إحياء التراث العربي، دار اآلفاؽ الجديدة، بيروت، ط: نزىة الطرؼ في علم الصرؼ، أحمد بن محمد الميداني، تحقيق - 1

 .31: ص
يحي مراد، دار الكتب : كشف المشكل في النحو، أبو الحسن علي بن سليماف بن أسعد التميمي البكيلي الملقب بحيدرة اليمني، تحقيق - 2

 .298: ، ص2004، 1: العلمية، بيروت، ط
حسن أحمد العثماف، دار البشائر : الشافية في علم التصريف، ابن الحاجب، تحقيق: ، وينظر7:، ص10: شرح المفصل، ابن يعيش، ج - 3

 .109: ، ص1995، 1:اإلسالمية، بيروت، ط
 .231، 230: ، ص2000، 1: المصطلح الصوتي في الدراسات العربية، عبد العزيز الصيغ، دار الفكر، بيروت، ط - 4
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إذف فاألصوات الٍب تتقارب ـبارجها ىي الٍب تكوف ُعرضة ؽبذه الظاىرة، ومن أمثلتها أّف األفراد 
، فالطاء والتاء حرفاف من طرؼ اللساف (تَارؽ)و (طَارؽ): يتكلموف يف اللغة العامية بإبداؿ الطاء تاء كبو

. وأصوؿ الثَنايا
وزبتلف اؼبصطلحات الٍب أطلقها علماء اللغة يف العصر اغبديث على ىذه الظاىرة، فيطلق 

: على اإلبداؿ مصطلح آخر وىو االشتقاؽ األكرب، يقوؿ: صاحل سليم عبد القادر الفاخري:الباحث
اإلبداؿ اللغوي أو االشتقاؽ األكرب ىو ظاىرة صوتية تعرض لبعض أصوات العربية تقـو على إقامة "

. 1"حرؼ مكاف حرؼ، مع اإلبقاء على سائر أحرؼ الكلمة
. 2"يف األصوات اؼبتقاربة... اإلبداؿ أو التناوب إالّ أنّو : "يقوؿ: ويسميو أخرى بالتناوب

ولكن يعد ىذا اإلبداؿ نوعا من الفوضى الكبلمية، حسب رأي أحد األساتذة ادثْب وال يبكن حباؿ 
أف العرب كانوا يقيموف صوتا مقاـ : "من األحواؿ أف وبّل حرؼ ما مكاف حرؼ آخر، فهو يقوؿ

 (مدحو): صوت، وؽبذا صار من سننهم أف يتكلم الكلمة مرة بصوت وأخرى بصوت آخر، كأف يقوؿ
، ويف ىذا بعد عن الواقع اللغوي الذي يرفض ىذه الفوضى الكبلمية، فالذي يقوؿ (َمَدَىو): وقد يقوؿ

. 3"والعكس (َمَدَىوُ )ال يبكن أف يبيل لسانو فيقوؿ  (َمَدَحوُ )
لوف من التقريب بْب األصوات ليتم "كما يسمى القلب أو االبداؿ دبصطلح اؼبماثلة، وىو 
الَتْصديُر والَفْصُد وأصدرت فقالوا فيها : التجانس والتماثل، ومن ذلك إبداؿ الصاد زايا خالصة يف كبو

. 4"التزدير والفزد وازدرت
تعديل صوت ليصبح أكثر سباثبل مع صوت آخر : "واؼبماثلة يف الدراسات الصوتية اغبديثة ىي

. 5"هباوره، وىدؼ اؼبماثلة تسهيل اللفظ، كما أّف اؼبماثلة تكوف غالبا نتيجة ألوضاع أعضاء النطق
 

                                                 
 .158: الداللة الصوتية في اللغة العربية، سليم صالح عبد القادر الفاخري، مؤسسة الثقافة الجامعية،ص - 1
 .159: المرجع نفسو، ص - 2
 .159: الداللة الصوتية في اللغة العربية، صالح سليم عبد القادر الفاخري، ص - 3
مصطلحات المماثلة في التراث اللساني العربي حتى نهاية القرف الرابع الهجري، جياللي بن يشو، المصطلح والمصطلحية  في العلـو  - 4

الدرس الصوتي العربي، المماثلة والمخالفة، جياللي بن - ، وبحوث في اللسانيات518: ، ص2004اإلنسانية، الملتقى الدولي األوؿ، البليدة، 
 .71: ، ص2007، 1: يشو، دار الكتاب الحديث، القاىرة، ط

الصوت اللغوي في القرآف، محمد حسين علي الصغير، دار : ، وينظر162: ، ص1982، 1: معجم علم األصوات، محمد علي الخولي، ط - 5
. 24: ، ص2000، 1: المؤرخ العربي، بيروت، ط
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تتأثر األصوات اللغوية بعضها ببعض يف اؼبتصل : "ويقوؿ إبراىيم أنيس يف تفسّبه ؽبذه الظاىرة
من الكبلـ، فحْب ينطق اؼبرء بلغتو نطقا طبيعيا ال تكلف فيو، نلحظ أف أصوات الكلمة الواحدة قد 

واألصوات يف تأثرىا هتدؼ إذل نوع من اؼبماثلة أو اؼبشأّة بينها، ليزداد ... يؤثر بعضها يف البعض اآلخر
مع ؾباورهتا قرّٔا يف الصفات أو اؼبخارج، ويبكن أف يسمى ىذا التأثر ببل انسجاـ الصويت بْب أصوات 

. 1"اللغة، وىذه ظاىرة شائعة يف كل اللغات بصفة عامة، غّب أف اللغات زبتلف يف نسبة التأثر ويف نوعو
ومن ىنا فاؼبماثلة ىي ظاىرة صوتية ناذبة عن تأثر األصوات ببعضها أثناء الكبلـ، وال تقتصر 

بعض - أو اؼبماثلة-على اللغة العربية فحسب، بل ىي ظاىرة منتشرة يف كل اللغات، ويلحق اإلبداؿ
. األصوات ليقّرب بينها، فبا يؤدي إذل نوع من التجانس والتماثل بينها

كما تندرج ىذه الظاىرة أيضا عند إبراىيم أنيس ضمن نظرية السهولة الٍب نادى ّٔا، ومضموّنا 
اإلنساف يف نطقو ألصوات لغتو، يبيل إذل االقتصاد يف آّهود العضلي، وتلمس أسهل السبل مع "أّف 

الوصوؿ إذل ما يهدؼ، من إبراز اؼبعاشل وإيصاؽبا إذل اؼبتحدثْب معو، فهو ؽبذا يبيل إذل استبداؿ السهل 
. 2"من أصوات لغتو، بالصعب الشاؽ الذي وبتاج إذل ؾبهود عضلي أكرب

: ، حيث يقوؿ"القلب اؼبكاشل"على " التبادؿ"مصطلح " الطيب البكوش"ويطلق الباحث 
تتمثل ىذه الظاىرة يف تبادؿ صوتْب مكاّنما من الكلمة، فيحدث بذلك تأخّب األوؿ وتقدصل : التبادؿ"

. 3"الثاشل
اؼبعاقبة ىي صبلحية عنصر لغوي أف وبل ؿبل عنصر : "أما سباـ حساف فيسميو باؼبعاقبة، يقوؿ

. 4"لغوي آخر، سواء أكاف أحد العنصرين أـ كبلنبا مفردا أـ صبلة، فإذا حّل ؿبّلو أخذ حكمو
ويطلق على اإلبداؿ أيضا مصطلح اؼبخالفة الصوتية، ويتجلى ىذا من خبلؿ قوؿ ابن جِب 

ومن ذلك قوؽبم تظّنيت وإمبا ىي تفّعلت (: "إبداؿ الياء من النوف)، الذي يقوؿ يف باب (ىػ392.ت)
. 5" وأصلها تظننت فقلبت النوف الثالثة ياء كراىية التضعيف،من الظنّ 

                                                 
. 106: ، ص1961، 3: األصوات اللغوية، إبراىيم أنيس، مكتبة األنجلو المصرية، ط- 1
. 166، 165: المرجع نفسو، ص- 2
. 73: ، ص1992، 3: التصريف العربي من خالؿ علم األصوات الحديث، الطيب البكوش، تونس، ط- 3
. 34: ، ص2000، 1: الخالصة النحوية، تماـ حساف، عالم الكتب، القاىرة، ط- 4
الصوت اللغوي في : ، وينظر757: ، ص2: ، ج1985، 1:حسن ىنداوي، دار القلم، دمشق، ط: سر صناعة اإلعراب، ابن جني، تحقيق- 5

 .26: القرآف، محمد حسين علي الصغير، ص
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فكراىية العرب للتضعيف وتفادي تكرار اغبروؼ الٍب ؽبا ـبرج واحد وصفات واحدة، أدى ّٔم 
، ويف (تظنيت)فيقاؿ  (تظننت)إذل إبداؿ حروؼ العلة من اغبروؼ الصحيحة، كإبداؿ النوف من الياء يف 

، وىذا ألف تكرار الصوت الواحد يكلف جهدا عضليا أكثر، فاختاروا (قّصيت)فيقاؿ  (قّصصت)
. اإلبداؿ بالياء ألّنا حرؼ صائت يتصف بسهولة ويسر النطق بو

يف مؤلفاتو، وإف دل يذكر لو تعريفا  (ـ2009.ت) وجاء مصطلح اإلبداؿ لدى ؿبمد باي بلعادل 
خاصا بو، إال أنو تناولو كظاىرة صوتية، شرح فيها وعّلل وفّسر بعض القضايا الصوتية الصرفية، حيث 

كاف يشرح اؼبفردات شرحا لغويا فيشّب إذل األصل الذي كانت عليو اؼبفردات، مث إذل ما آلت إليو، وما 
: بْب األصل والفرع دائما وبضر شرحو وتفسّبه، ومن األمثلة الٍب ساقها حوؿ اإلبداؿ الصريف ما يلي

:  ُمَذْبَذبِينَ -1
قيل ىو حاؿ من الضمّب يف يذكروف واعبمهور على فتح الذاؿ : " يقوؿ يف شرحو ؽبذه الكلمة

على ما دل يسّم فاعلو أي أف نفاقهم ضبلهم على التقّلب ويقرأ بكسر الذاؿ الثانية أي منقلبْب، وليست 
األصل ذبب فأبدؿ من الباء : الذاؿ الثانية بدال عند البصريْب بل ذبذب أصل بنفسو، قاؿ الكوفيوف

األوذل ذاال وذلك يف موضع بْب اإليباف والكفر أو بْب اؼبسلمْب واليهود فهم متحّبوف قد ذبذّٔم 
حكاية صوت اغبركة للشيء اؼبعلق مث استعّب لكل حركة واضطراب أو : الشيطاف بينهما، وأصل الذبذبة

. 1"تردد بْب شيئْب
. ذبب، مث أبدلت الباء األوذل ذاال (ذبذب) فاألصل يف 

فاؼبعُب أف ... وأصل التذبذب يف اللغة التحّرؾ واالضطراب، : "(ىػ338.ت)ويقوؿ النحاس 
اؼبنافقْب متحّّبوف يف دينهم، ال يرجعوف إذل اعتقاد شيء على صّحة، ليسوا مع اؼبؤمنْب على بصّبة، وال 

 2."مع اؼبشركْب على جهالة، فهم حيارى بْب ذلك
ذبذّٔم الشيطاف ( مذبذبْب)ومعُب : "يف شرحو ؽبذه اؼبفردة (ىػ538.ت)يقوؿ الزـبشري و

واؽبوى بْب اإليباف والكفر، فهم مَبددوف بينهما متحّبوف، وحقيقة اؼبذبذب الذي يذب عن كبل 
يذاد ويدفع فبل يقر يف جانب واحد ،كما قيل فبلف يرمى بو الرحواف إال أّف الذبذبة فيها : اعبانبْب، أي

بكسر الذاؿ  (مذبذبْب)تكرير ليس يف الذب كاف اؼبعُب كلما ماؿ إذل جانب ذب عنو، وقرأ ابن عباس 
                                                 

. 58: المفتاح النوراني على المدخل الرباني للمفرد الغريب في القرآف، محمد باي بلعالم، ص-  1
: ، ج1988، 1: محمد علي الصابوني، مركز إحياء التراث اإلسالمي، المملكة العربية السعودية، ط: معاني القرآف الكريم، النحاس، تحقيق - 2
 .223: ، ص2
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دبعُب يذبذبوف قلؤّم أو دينهم أو رأيهم، أو دبعُب يتذبذبوف كما جاء صلصل وتصلصل دبعُب ويف 
. 1"مصحف عبد ا متذبذبْب

. 2"ذبذب الشيَء حرّكو حرّكو ـبتلفة مَبددة، واؼبذبذب اؼبَبدد اؼبضطرب"و
:  َأْمَعاَءُىمْ -2

 األمعاء صبع مٍع بالقصر وألفو مبدؿ عن ياء: "يف شرحو ؽبذه اؼبفردةؿبمد باي بلعادل  يقوؿ 
. 3"لقوؽبم معياف وىو ما يف البطوف من اغبوايا

. 4"اؼبصّب واحد اؼبصراف الذي هبمع على اؼبصارين، وصبع اؼبعى أمعاء" واؼبعى 
. كانت ياء مث أبدلت ألفا (اؼبعي) أي أف األلف يف 

:  َىاُؤـُ - 3
ىا يا رجل ولبلثنْب ىاؤما يا رجبلف وللجمع ىاـؤ يا : العرب تقوؿ: " ؿبمد باي بلعادليقوؿ

ىلم، : ومعُب ىاـؤ تعالوا، وقاؿ مقاتل: رجاؿ واألصل ىاكم فأبدلت اؽبمزة من الكاؼ، قاؿ ابن دريد
خذوا والذي صرح بو النحاة أّنا دبعُب خذ، تقوؿ ىا دبعُب خذ وىاؤما دبعُب خذا وىاـؤ دبعُب : وقيل
. 5"خذوا

صوت يصوت بو فيفهم منو معُب : ىا : " يف شرحو ؽبذه اؼبفردة (ىػ538.ت)يقوؿ الزـبشري و
. 6"كأؼ وحس ، وما أشبو ذلك  (خذ)

ىاَء يا رجل، وىاِء يا زينب، وىاؤما : اسم فعل أمر دبعُب خذ، تقوؿ: ىاء"تتكوف من  (ىاـؤ)و
. 7"يا ىذاف، وىائيا يا فتاتاف

 فالكلمات الٍب شرحها ؿبمد باي بلعادل ىي الفرع الذي آلت إليو بعد اإلبداؿ والتغيّب، فكاف 
. يذكر أصل الكلمات وما حدث ؽبا من تغيّب، ليصل إذل ما استقرت عليو بعد وقوع اإلبداؿ فيها

                                                 
عادؿ أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، : الكشاؼ عن حقائق غوامض التنزيل وعيوف األقاويل في وجوه التأويل، الزمخشري، تحقيق - 1

. 167: ، ص2: ، ج1998، 1: مكتبة العبيكاف، الرياض، ط
: ىػ، ج1419مخطوطة الجمل معجم وتفسير لغوي لكلمات القرآف، حسن عز الدين الجمل، مكتبة الملك فهد، المملكة العربية السعودية،  - 2
 . 137: ، ص2
. 143: المفتاح النوراني على المدخل الرباني للمفرد الغريب في القرآف، محمد باي بلعالم، ص-  3
 . 67: ، ص4: مخطوطة الجمل معجم وتفسير لغوي لكلمات القرآف، حسن عز الدين الجمل، ج - 4
. 154: المفتاح النوراني على المدخل الرباني للمفرد الغريب في القرآف، محمد باي بلعالم، ص-  5
 .199: ، ص6: الكشاؼ عن حقائق غوامض التنزيل وعيوف األقاويل في وجوه التأويل، الزمخشري، ج - 6
 . 141: ، ص5: مخطوطة الجمل معجم وتفسير لغوي لكلمات القرآف، حسن عز الدين الجمل، ج - 7
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:  َتْصطَُلوف- 4
تصطلوف والطاء بدؿ من تاء االفتعاؿ من صلى بالنار بكسر البلـ : " ؿبمد باي بلعادل يقوؿ

. 1"وفتحها تستدفئوف من الربد
. 2"ِاستدفأ: ومعُب اصطلى ّٔا "

مث أبدلت التاء بالطاء ألّنما يشَبكاف يف صفة اإلطباؽ  (تصتلوف) األصل يف ىذه اؼبفردة 
.  ويتناسباف عند ذباورنبا، فأصبحت تصطلوف

:  ُكُفؤاً - 5
كفؤا بضم الكاؼ والفاء وتسهيل اؽبمزة، وقرأ األعرج وسيبويو ونافع يف رواية عنو : " يقوؿ

بإسكاف الفاء مع إبداؿ اؽبمزة واوا يف الوقف بدلت الواو وصبل ووقفا أيضا قرئ كفؤا بكسر الكاؼ 
: النظّب، قاؿ ابن عباس: وفتح الفاء وكذلك مع اؼبد وىو بالنصب خرب يكوف، والكفؤ يف لغة العرب

ليس لو كفؤ وال مثيل يعِب دل يكن أحد من خلقو مكافئا وال مشاكبل وال نظّبا وال شبيها لو يف ذاتو 
. 3"وصفاتو وأفعالو

بضم الكاؼ والفاء ( كفؤاً : ) وقرىء : " يف شرحو ؽبذه اؼبفردة (ىػ538.ت)يقوؿ الزـبشري و 
. 4"وبضم الكاؼ وكسرىا مع سكوف الفاء . 

. 5"قدرة الّرجل ومنزلتو وىو اؼبساوي لو يف ذلك"والُكْفُء ىو 
ومن اإلبداؿ أيضا التنوع الصويت أو اإلبداؿ السماعي الناتج عن إبداؿ صوت بصوت آخر مع  

اغبفاظ على اؼبعُب نفسو، أو ما يسمى يف الدرس اللساشل اغبديث بقانوف التجانس الصويت، فبْب 
الصوت اؼببدؿ واؼببدؿ منو عبلقة صوتية، حبيث يكوف ؽبما اؼبخرج نفسو، وىبتلفاف يف الصفات، حبيث 

: يبقى لكل صوت صفات سبيزه عن الصوت اآلخر، ومن أمثلة ذلك ما ذكره ؿبمد باي بلعادل
السراد والزراد لصانع الدروع والسراد : ومعُب السرد نسج الدروع يقاؿ السرد والزرد كما يقاؿ ":السرد-أ

. 6"أيضا اػبرز يقاؿ سرد يسرد إذا خرز ومنو سرد الكبلـ إذا جاء مواتيا

                                                 
. 61، 60: ، ص1: ضياء المعالم شرح على ألفية الغريب البن العالم، محمد باي بلعالم، ج-  1
 . 453: ، ص2: مخطوطة الجمل معجم وتفسير لغوي لكلمات القرآف، حسن عز الدين الجمل، ج - 2
. 131: المفتاح النوراني على المدخل الرباني للمفرد الغريب في القرآف، محمد باي بلعالم، ص-  3
 . 461: ، ص6: الكشاؼ عن حقائق غوامض التنزيل وعيوف األقاويل في وجوه التأويل، الزمخشري، ج - 4
 . 67: ، ص4: مخطوطة الجمل معجم وتفسير لغوي لكلمات القرآف، حسن عز الدين الجمل، ج - 5
. 83: المفتاح النوراني على المدخل الرباني للمفرد الغريب في القرآف، محمد باي بلعالم، ص-  6
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. 1"نسج الدروع: والسرد : "يف شرحو ؽبذه اؼبفردة (ىػ538.ت)يقوؿ الزـبشري و
. 2"نسج الدروع: خرزه وثقبو باؼبخرز على التتابع واالتساؽ، والّسرد: سرد األدصل يسرده َسْرداً "و

وبكة علم للبلد اغبراـ وكذا مكة نبا لغتاف فإف العرب تعاقب بْب الباء واؼبيم كبلزب والـز  ":بكة-ب
ونبيت ومبيت اسم موضع وراتب ورامت وقيل أف بكة اسم ؼبوضع البيت ومكة اسم للبلد اغبراـ، وقيل بكة 

. 3"ظبيت بذلك ألّنا كانت تبك أي تدؽ أعناؽ اعببابرة: للمسجد ومكة للحـر كلو، قيل
البيت الذي ببكة وىي علم للبلد اغبراـ : "يف شرحو ؽبذه اؼبفردة (ىػ538.ت)يقوؿ الزـبشري و

ومكة وبكة لغتاف فيو، كبو قوؽبم النبيط والنميط يف اسم موضع بالدىناء وكبوه من االعتقاب أمر راتب 
إذا زضبو  (بكو)ورامت، وضبى مغمطة ومغبطة وقيل مكة البلد وبكة موضع اؼبسجد وقيل اشتقاقها من 

الزدحاـ الناس فيها، وعن قتادة يبك الناس بعضهم بعضا الرجاؿ والنساء يصلي بعضهم بْب يدي بعض 
وقيل تَػُبكُّ أعناؽ اعببابرة أي تدقها، دل ... ال يصلح ذلك إال دبكة كأّنا ظبيت ببكة وىي الزضبة

. 4"يقصدىا جبار إال قصمو ا تعاذل
فإننا قبدنبا بإبداؿ واحدة من األخرى،  ألّف  (بكة ومكة)وحٌب ولو حبثنا يف الفروؽ الداللية بْب 

أعناؽ اعببابرة إذا أغبدوا فيها بظلم، أو ألّف الناس  (تقهر وتكسر)ظبيت بذلك ألّنا تَػُبكُّ  "(بكة)
وقيل إّف بكة ىي مكة بإبداؿ اؼبيم باء، كما يف ... فيها ويأتوف إليها من كل وجو (يتزاضبوف)يتباكوف 

. 5"سبد رأسو وظبد رأسو، وضربة الزب والـز: قوؽبم
أو البدؿ أو القلب أو التناوب أو اؼبعاقبة أو اؼبضارعة أو اؼبماثلة أو اؼبخالفة - ومن ىنا فاإلبداؿ 

ىي مصطلحات تطلق على تلك الظاىرة الصوتية الٍب توجد يف اللغة العربية، والٍب تكوف ناذبة عن - 
السبل اليسّبة الٍب يتلمسها اإلنساف من أجل إيصاؿ فكرتو وغرضو للسامع، وذلك بانتقاء األصوات 

السهلة ووضعها مكاف األصوات الصعبة والشاقة الٍب تكلفو جهدا عضليا زائدا، وتعود نشأهتا إذل عدة 
التطور الصويت الناتج عن تأثر األصوات ببعضها، أو االختبلؼ اللهجي، وقد ظهرت : أسباب، منها

ىذه الظاىرة عند ؿبمد باي بلعادل والٍب تناوؽبا يف ثنايا مؤلفاتو، سواء ما كاف منها التنوع الصويت الناتج 

                                                 
 .111: ، ص5: الكشاؼ عن حقائق غوامض التنزيل وعيوف األقاويل في وجوه التأويل، الزمخشري، ج - 1
 . 303: ، ص2: مخطوطة الجمل معجم وتفسير لغوي لكلمات القرآف، حسن عز الدين الجمل، ج - 2
. 21: المفتاح النوراني على المدخل الرباني للمفرد الغريب في القرآف، محمد باي بلعالم، ص-  3
 .111: ، ص5: الكشاؼ عن حقائق غوامض التنزيل وعيوف األقاويل في وجوه التأويل، الزمخشري، ج - 4
معجم الفروؽ الداللية في القرآف الكريم لبياف المالمح الفارقة بين األلفاظ متقاربة المعنى، والصيغ واألساليب المتشابهة، محمد محمد  - 5

 .149: ص، 2008داود، دار غريب، القاىرة، 
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، أو اإلبداؿ الناتج عن تأثر األصوات ببعضها والٍب وبدث أثناء (بكة ومكة)عن اختبلؼ اللهجات كػ
.  النطق ّٔا ثقبل، فتحتاج إذل إبداؿ من أجل السهولة والتخفيف فيها

أف بعض اؼبباحث الصرفية كالظواىر الصوتية  (كماؿ بشر) ويف الدراسات اللسانية اغبديثة، يرى 
الٍب يضع ؽبا  (افتعل)مثل اإلبداؿ ىي أقرب إذل علم األصوات منها إذل علم الصرؼ، منها صيغة 

أما التفسّب العلمي ؽبذه األمثلة وكبوىا، إذا كاف لنا أف : "تفسّبا علميا يقـو على مبدأ الوصف، يقوؿ
نأخذ دببدأ الوصف ومبدأ تعدد األنظمة فبل يتم إال على أسس صوتية اقتضتها خواص الصيغ اؼبذكورة، 

 :فنقوؿ السياقات الصوتية التالية مستحيلة يف العربية
د، -د، ذ أو ز: ت، واؼبستعمل ىو-ط، ود، ذ أو ز+صوت مطبق: ت، واؼبستعمل ىو+ صوت مطبق

، وكبن باؼبثل نرى تفسّب ما ّٔذه األمثلة ...ؤّذا دل قباوز اغبقيقة يف شيء ودل نلجأ إذل شيء مفَبض
ت، +و+نبزة وصل: من ظواىر تفسّبا صوتيا، فنقوؿ السياقات الصوتية التالية فبنوعة يف العربية

 1".ت+ت+نبزة وصل: ت، واؼبستعمل ىو+ي+ت، ونبزة وصل+ت+نبزة وصل: واؼبستعمل ىو
، فَبجع بعد اإلبداؿ تبعا (ايتسر)و (اوتعد)و (ازذبر)و (اصترب) وىذا التفسّب ينطبق على صيغة 

 .(اّتسر)و (اتّعد)و (ازدجر)و (اصطرب): (كماؿ بشر)للتفسّب العلمي الذي قدمو 
ىناؾ وحدات " والتفسّب اغبديث لقضية اإلبداؿ كما يرى عبد الفتاح عبد العليم الربكاوي أّف 

صوتية يَبتب على اختبلفها اختبلؼ اؼبعاشل يف بعض األحياف، وال يَبتب عليها ذلك يف أحياف 
 .2"أخرى

صورة، ) فمن أمثلتها يف اللغة العربية السْب والصاد، فتؤدي إذل اختبلؼ اؼبعاشل يف كلمٍب 
 (.الصراط والسراط)، وال تؤدي إذل اختبلؼ اؼبعاشل يف كلمٍب (وسورة

فاإلبداؿ عند العرب القدماء يطلق عليو البدائل اغبرة للوحدة الصوتية عند ادثْب أمثاؿ عبد 
 .الفتاح عبد العليم الربكاوي

أصغر وحدة ذات طابع صويت : "ىي (الفونيم)ومن ىنا فتعريف الوحدة الصوتية، أو ما يعرؼ بػ
 .3"متميز يؤدي استعماؽبا إذل التفريق يف اؼبعُب

                                                 
 .241، 240: دراسات في علم اللغة، كماؿ بشر، ص - 1
 .126: ، ص2004، 3: مقدمة في علم األصوات العربية، عبد الفتاح عبد العليم البركاوي، كلية أصوؿ اللغة، جامعة القاىرة، ط - 2
 .122: ، صالمرجع نفسو - 3
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وحدة صوتية سبيز كلمة من أخرى، أي تقـو بالتفريق بْب : "ىو (كماؿ بشر)الفونيم كما يعرفو 
يف اؼبعُب  (قاـ)مثبل زبتلف عن  (ناـ)الكلمات من النواحي الصوتية والصرفية والنحوية والداللية، فكلمة 

باإلضافة إذل اختبلفهما يف الَبكيب الصويت، بفضل وجود فونيم النوف يف الكلمة األوذل والقاؼ يف 
 1."الثانية

الفونيم وىو الوحدة اؼبتميزة الصغرى الٍب يبكن ذبزيء سلسلة : "بقولو (أضبد ـبتار عمر)ويعرفو 
 .2"التعبّب إليها

، فنرى أف (ّناد وجهاد)يف اللغة العربية يبكن أف كبدد الوحدة الصوتية من خبلؿ اظبي العلم 
النوف واعبيم وقعتا يف السياؽ الصويت نفسو وىو اؼبوقع األوؿ من الكلمة، مث تبعتهما اؽباء واأللف 

والداؿ، وىذا التبادؿ بْب النوف واعبيم أدى إذل تغّب اؼبعُب، وبالتارل فكل منهما تعد وحدة صوتية من 
 .وحدات اللغة العربية، أي أف معاشل الكلمات زبتلف باختبلؼ الوحدات الصوتية

: اإلعالؿ- 2
اؼبرض، وصاحبها معتَّل، والعّلة : العلة"اشتق مصطلح اإلعبلؿ من الفعل أََعلَّ يُعلُّ إْعبَلاًل، و

 .3"اؼبريض: َحَدُث يشَغل صاحبو عن وجهو والعليل
عليو مصطلح االعتبلؿ، واالسم الذي غبقتو  ( ىػ180.ت)أما اصطبلحا، فيطلق سيبويو 

ىذا باب ما جاء يف أظباء ىذا اؼبعتل على  "حروؼ العلة ىو معتل، حيث يسمّي أحد أبواب كتابو بػ 
. 4"ةثبلثة أحرؼ ال زيادة فيو

الَقَود، : هبيء فَػَعٌل من اؼبضاعف على األصل إذا كاف اظبا، وذلك قوؽبم: " ويقوؿ أيضا
 .5"واغَبوََكة، واػبََونَة واعَبَوَرة، فأّما األكثر فاإلسكاف واالعتبلؿ

التغيّب والعلة تغيّب : اإلعبلؿ: "ىذا اؼبصطلح ووّبد مفهومو قائبل ( ىػ643.ت)ويقوؿ ابن يعيش 
 .6"اؼبعلوؿ عّما ىو عليو وظبيت ىذه اغبروؼ حروؼ علة لكثرة تغّبىا

                                                 
 .491: ، ص2000علم األصوات، كماؿ بشر، دار غريب، القاىرة،  - 1
 .161: ، ص1997دراسة الصوت اللغوي، أحمد مختار عمر، عالم الكتب، القاىرة،  - 2
 .(علّ )مهدي المخزومي وإبراىيم السامرائي، دار الهالؿ، مادة : معجم العين، الخليل بن أحمد الفراىيدي، تحقيق - 3
 .358: ، ص4: الكتاب، سيبويو، ج - 4
 .358: ، ص4: ، جالمصدر نفسو - 5
 .203: تكحيل الطرؼ بشرح وتحقيق شذا العرؼ في فن الصرؼ، أحمد الحمالوي، ص: ، وينظر54: ، ص10: شرح المفصل، ج - 6
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، حيث يقوؿ ( ىػ646. ت)وال ىبالفو ابن اغباجب  اإلعبلؿ : "يف ىذا اؼبصطلح أو اؼبفهـو
  .1 "تغيّب حرؼ العلة للتخفيف

. وإمبا عبأ العريب إذل ظاىرة اإلعبلؿ من أجل التخفيف يف النطق
: بْب مصطلحي اإلعبلؿ واالعتبلؿ قائبل ( ىػ744. ت)ويفّرؽ ؿبمد بن وبي البجائي 

االعتبلؿ أف يكوف االسم أو الفعل فاؤه أو عينو أو المو حرؼ علة، سواء تغّّب أـ ال، واإلعبلؿ ىو "
فهو أخص من االعتبلؿ، فكل معل معتل وليس  (قاؿ)تغيّب حرؼ العلة للتخفيف، كقلب الواو ألفا يف 

  .2"كل معتل معلّ 
اإلعبلؿ ىو تغيّب حرؼ العلة للتخفيف، فقولنا : "بقولو (ىػ816.ت)ويعرفو الشريف اعبرجاشل 

تغيّب شامل لو، وىو زبفيف اؽبمزة واإلبداؿ، فلما قلنا حرؼ العلة خرج زبفيف اؽبمزة وبعض اإلبداؿ فبا 
للتخفيف خرج كبو عادل يف : ليس حبرؼ علة، أو أصيبلف كػ أصيبلؿ لقرب اؼبخرج بينهما، وؼبا قلنا

عادل، فبْب زبفيف اؽبمزة واإلعبلؿ مباينة كلية، ألنو تغيّب حرؼ العلة، وبْب اإلبداؿ واإلعبلؿ عمـو 
ووجد اإلعبلؿ بدوف اإلبداؿ يف يقوؿ، واإلبداؿ بدوف : قاؿ: وخصوص من وجو، إذ وجذا يف كبو

. 3"أصيبلف: اإلعبلؿ يف
فاإلعبلؿ ىو ظاىرة من الظواىر الصوتية، حيث يلجأ إليها العرب من أجل التخلص من الثقل 

. يف نطق بعض األصوات
ورد مصطلح اإلعبلؿ عند ؿبمد باي بلعادل، وإف دل يعرفو، ولكن تناولو عند شرحو للمفردات، 
فبّْب ظاىرة اإلعبلؿ وكيفية تغيّب اغبرؼ اؼبعتل إذل آخر من أجل التخفيف والتخلص من الثقل الناتج 

بئيس على وزف : "، يقوؿ يف شرحو(بئيس)عن نطق بعض اغبروؼ، ومن األمثلة الٍب ذكرىا شرحو لػ 
رغيف : خفيفة اؽبمزة فالتقت ياءاف فحذفت إحدانبا وكسر أولو كما يقاؿ (بييس)األصل فيو ... فعيل 

وشهيد، وقيل أراد بِئس على وزف فِعل فكسر أولو وخفف اؽبمزة وحذؼ الكسرة كما يقاؿ رِحَم وَرِحٌم 
. 4"وبيئس على وزف فيعل... 

 
                                                 

 .66: ، ص3: محمد نور الحسن وآخرين، دار الكتب العلمية، بيروت، ج: شرح االستراباذي على متن الشافية، البن الحاجب، تحقيق - 1
 .134، 133: ، ص2007، 2: شرح المية األفعاؿ، البجائي، بدر الدين بن الناظم، شركة دار المشاريع، بيروت، ط - 2
محمد بن عبد الحكيم القاضي، دار الكتاب المصري، القاىرة، دار الكتاب اللبناني، بيروت، : ضبطو وفهرسوالتعريفات، الشريف الجرجاني،  - 3

 .20: ص
. 54: ، ص1: ضياء المعالم شرح على ألفية الغريب البن العالم، محمد باي بلعالم، ج-  4
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: حروؼ اإلعالؿ
األلف والواو والياء، وتكوف يف األظباء : أصبع علماء اللغة على أف حروؼ اإلعبلؿ ثبلثة وىي

ـَ، َوَوَصل، وَيُسرَ : َماء، ووْعد وغْيث، والفعل كبو: واألفعاؿ، فاالسم كبو . قَا
. ودبا أف اإلعبلؿ ىو التغيّب، فحروؼ العلة ظبيت ىكذا لكثرة تغّبّىا

معُب اإلعبلؿ التغيّب والعلة تغّب اؼبعلوؿ عما ىو عليو وظبيت : "(ىػ643.ت)ف يعيش ب يقوؿ ا
ىذه اغبروؼ حروؼ علة لكثرة تغّبىا، وىذه األحرؼ تقع يف األضرب الثبلثة األظباء واألفعاؿ 

واغبروؼ، فمن ذلك األلف تكوف يف األظباء واألفعاؿ واغبروؼ فمثاؽبا يف األظباء ماؿ وكتاب ويف 
األفعاؿ قاؿ وبايع ومثاؽبا يف اغبروؼ ما وال، ومن ذلك الواو وىي كذلك تكوف يف األظباء واألفعاؿ 
واغبروؼ، فاألظباء كبو حوض وجوىر واألفعاؿ كبو حاوؿ وقاوؿ واغبروؼ كبو لو وأو والياء كذلك 

. 1"تكوف يف األظباء كبو بيت وبيض واألفعاؿ كبو بايع وباين واغبروؼ كبو كي وأي
. األلف والواو والياء:  أي أّف حروؼ العلة ىي ثبلثة، وىي

:  الذي يقوؿ يف ألفيتو ( ىػ828. ت)وهبمعها البعض يف عدة عبارات، منهم شعباف اآلثاري 
 .2أَْىَدْيُت َمْوطَنا إلْبَداؿ ُعػرؼ            يف َكثْػَرة والَقْلُب يف َويَا أُلف 

:  ويقوؿ يف موضع آخر
 .3َويَاالعتبَلؿ اْسم َوفْعل َوَشْرطَُها          ؾُبَاَنَسُة الَتْحريك لبلَـّ ُمكمبل

الَواو والَياء واأللف، ويطلق عليها عدة مصطلحات : وىي (ويا)فجمعت حروؼ العلة الثبلثة يف 
حروؼ اؼبد إذا كانت ساكنة وحركة ما قبلها من جنسها كقاؿ يقوؿ ويبيع وتسمى ىذه األحرؼ "منها 

.  4" أيضا حروؼ اللْب إذا كانت ساكنة
ألّنا من العشرة السابقة، وتسمى حروؼ العلة وحروؼ اؼبد، "كما تسمى أيضا حروؼ الزوائد 

تغّّب : فؤلف من شأّنا أف تنقلب بعضها إذل بعض وحقيقة العلة: وأما تسميتها حبروؼ العلة...واللْب
فلما فيها من اإلمداد يف النطق، واللْب التساع : الشيء عن حالو، وأما تسميتها حبروؼ اؼبد واللْب

وحروؼ العلة إذا كانت ساكنة تسمى حروؼ اللْب، مث إذا ناسبت حركة ما قبلها فتكوف ...ـبرجها

                                                 
. 54: ، ص10: شرح المفصل، ابن يعيش، ج - 1
. ، مخطوط6: ، ص0300: ألفية العربية، شعباف اآلثاري، شعباف اآلثاري، المكتبة األزىرية، رقم - 2
. 50: ، ص1999، 1:ىالؿ ناجي عالم الكتب، بيروت، ط: المية في النحو، زين الدين شعباف بن محمد القرشي اآلثاري، تحقيق - 3
. 15:  ىػ، ص1307شرح أبي الحسن علي بن ىشاـ الكيالني للتصريف العزي، مطبعة اليمنية، مصر،  - 4
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فالواو والياء واأللف يطلق عليها بعدة . 1"حرؼ مد أيضا، فكل حرؼ مد لْب، وال ينعكس
. اللْب، واؼبد، والعلة، والزيادة: مصطلحات وىي

وإذا دل تناسب اغبركة الٍب قبلها فهي حروؼ شبيهة حبروؼ العلة، كما يقوؿ شعباف اآلثاري 
: (ىػ828. ت)

. 2يُػَقاُؿ يف التَّْصريف َحْرُؼ العلَّة              إْف دلَْ ذُبَانْس َفَشبيُو العلَّة
األلف، والواو، والياء، وتسمى أيضا بأحرؼ اللْب : وأحرؼ العّلة عند ادثْب أيضا ثبلثة، وىي

حرؼ العّلة إف سكن وانفتح ما قبلو يسّمى لينا، كثوب : "(ىػ1315.ت)واؼبد، يقوؿ أضبد اغبمبلوي 
وسيف، فإف جانسو ما قبلو من اغبركات يسّمى مّد كقاؿ يقوؿ قيبل، فعلى ذلك ال تنفك األلف عن 

. 3"كوّنا حرؼ علة، ومّد ولْب، لسكوّنا وفتح ما قبلها دائما، خببلؼ أختيها
قسم األصوات :  ويف الدراسات اللسانية اغبديثة قبد أف األصوات اللغوية تنقسم إذل قسمْب

الساكنة، والقسم الثاشل ىو أصوات اللْب، ويعلل إبراىيم أنيس ويفسر سبب تسميتها ّٔذا االسم تبعا 
عند النطق ّٔا يندفع اؽبواء من الرئتْب مارا باغبنجرة، "وإمبا ظبيت ّٔذا االسم ألنو : لكيفية نطقها، يقوؿ

مث يتخذ ؾبراه يف اغبلق والفم يف فبر ليس فيو حوائل تعَبضو فتضيق ؾبراه كما وبدث مع األصوات 
الرخوة، أو رببس النفس وال تسمح لو باؼبرور كما وبدث مع األصوات الشديدة، فالصفة الٍب زبتص ّٔا 

. 4"أصوات اللْب ىي كيفية مرور اؽبواء يف اغبلق والفم وخلو ؾبراه من حوائل وموانع
 وأما أصوات اللْب يف اللغة العربية كما صنفها علماء األصوات يف الدرس اللساشل اغبديث فهي 

وأصوات اللْب يف اللغة العربية ىي ما اصطلح : "اغبركات عند النحاة القدماء، يقوؿ إبراىيم أنيس
القدماء على تسميتو باغبركات من فتحة وكسرة وضمة، وكذلك ما ظبوه باأللف اللينة والياء اللينة والواو 

. 5"اللينة، وما عدا ىذا فأصوات ساكنة
الفتحة والكسرة : حروؼ العلة ىي: " وحروؼ العلة ىي أيضا اغبركات عند سباـ حساف، يقوؿ

. 6"والضمة، مث األلف والياء والواو الٍب للمد

                                                 
. 70: ، ص1976، 1: فتح الودود شرح اللؤلؤ المنضود نظم متن المقصود، جابر أحمد جبراف، دار المجمع العلمي، جدة، ط - 1
. ، مخطوط6: ألفية العربية، شعباف اآلثاري، ص - 2
. 58: محمد بن عبد المعطي، دار الكياف، المملكة العربية السعودية، ص: شذا العرؼ في فن الصرؼ، أحمد الحمالوي، شرح وتعليق - 3
. 27: األصوات اللغوية، إبراىيم أنيس، ص - 4
. 29: ، صالمرجع نفسو - 5
. 73: ، ص1994اللغة العربية معناىا ومبناىا، تماـ حساف، دار الثقافة، المغرب،  - 6
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 وزبتلف أحرؼ العلة عن اغبروؼ الصحيحة أو ما تسمى بالساكنة يف عدة نقاط قبملها فيما 
 1 :يلي
اختبلؼ كيفية مرور اؽبواء، حيث عند النطق بأصوات اللْب يندفع اؽبواء من الرئتْب مارا باغبنجرة مث - 1

يتخذ ؾبراه يف اغبلق والفم يف فبر ليس فيو حوائل تعَبضو، أما النطق باألصوات الساكنة فعند مرور اؽبواء 
. فإنو تعَبض مروره حوائل وموانع، تضيق من ؾبراه

نسبة وضوح الصوت يف السمع، حيث أصوات اللْب تسمع من مسافة أبعد، فهي أوضح يف - 2
السمع من األصوات الساكنة، أما األصوات الساكنة فهي أقل وضوحا يف السمع، فالفتحة مثبل تسمع 

. بوضوح من مسافة أبعد كثّبا فبا تسمع عندىا الفاء
كذلك،  (اؼبد واغبركة)اغبروؼ الصحيحة تكوف أصوال للكلمات العربية، وال تكوف أحرؼ العلة - 3

قَػَتَل وقُِتَل، بفتح القاؼ وضمها، : ولكن تتميز أحرؼ العلة بأّنا أساس التفريق بْب مادة ومادة، كبو
. وفتح التاء وكسرىا، فاغبروؼ الصحيحة واحدة وأما االختبلؼ فوقع يف أحرؼ العلة

اغبروؼ الصحيحة تقبل التحريك واإلسكاف، أما حروؼ العلة فبل تقبل ربريكا وال إسكانا، فالياء - 4
والواو حرفا لْب يف نظاـ األصوات العربية، وىبتلف مصطلح اللْب عن اؼبد، فإذا كانت الواو والياء موضع 

إعبلؿ فهما حرفا لْب، وأما إذا كانتا من حروؼ الزيادة يف الصيغة فهما حرفا مد، ونبا يف ىذه اغبالة 
. من اغبركات الطويلة

الفرؽ بْب الصحيحة وأحرؼ العلة أيضا أف الصحيحة تتميز باعبهر واؽبمس، أما أحرؼ العلة - 5
فكلها ؾبهورة يف اللغة العربية الفصحى، وإذا حدث أحيانا أف يهمس بعضها يف الكبلـ، فيما يسمونو 

. اختبلس اغبركة واإلمشاـ والرـو فهي فبا يعترب من إجراءات األداء وليس من نظاـ اللغة
دلت على تعدد اؼبقطع أو  (عند التشديد أو التضعيف)اغبروؼ الصحيحة إذا طالت كميتها أي - 6

ال يدؿ على تعدد  (اؼبد)، أما حروؼ العلة فإّف طوؿ الكمية فيها (يارب)، و (عّلم): الوقف، كبو
.  اؼبقطع وال يدؿ بالضرورة على الوقف

وقد تناوؿ ؿبمد باي بلعادل أحرؼ العلة يف مؤلفاتو، وفّرؽ يف استعمالو بْب عدة مصطلحات، 
وتسمى حروؼ اللْب،   ... (باب حروؼ العلة)": (حروؼ العلة)العلة واؼبد واللْب، يقوؿ يف باب : وىي

وىي حروؼ العلة، فالواو ال تكوف حرؼ علة إال إذا كاف قبلها ضمة، واأللف ال  (الواو والياء واأللف)و
                                                 

. 71-68: ، واللغة العربية معناىا ومبناىا، تماـ حساف، ص29- 27: األصوات اللغوية، إبراىيم أنيس، ص: ينظر - 1
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تسمى حرؼ علة إال إذا كانت قبلها فتحة، والياء ال تسمى حرؼ علة إال إذا كانت قبلها كسرة، فالواو 
علة وجوده الضمة الٍب قبلو، واأللف علة وجوده الفتحة الٍب قبلو، والياء علة وجوده الكسرة الٍب قبلو، 

. 1"وىذه اغبروؼ الثبلثة يقع ّٔا اإلعراب كما يقع باغبركات، وتسمى ىذه اغبروؼ اللْب واؼبد
وفّرؽ العلماء بْب الصوت واغبرؼ، فيأيت اغبرؼ دبعُب الصوت اؼبنطوؽ، ومرة أخرى يدؿ على 
الرمز اؼبكتوب، ويأيت اغبرؼ مرات أخرى للداللة على الصوت اللغوي فقط، ومن العلماء الذين فرقوا 

اعلم أف الصوت عرض : " الذي يعرؼ الصوت بقولو (ىػ392.ت)ابن جِب : بْب الصوت واغبرؼ
ىبرج مع النفس مستطيبل متصبل حٌب يعرض لو يف اغبلق والفم والشفتْب مقاطع تثنيو عن امتداده 

. 2"واستطالتو فيسمى اؼبقطع أينما عرض لو حرفا
أعِب علم األصوات : " مث يضع فرقا واضحا بْب الصوت واغبرؼ، فأما الصوت فيقوؿ فيو

واغبروؼ لو تعلق ومشاركة للموسيقى ؼبا فيو من صنعة األصوات والنغم، فقد ثبت دبا قدمناه معرفة 
الصوت من اغبرؼ وكشفنا عنهما دبا ىو متجاوز لئلقناع يف بأّما ووضحت حقيقتهما ؼبتأملهما، فأما 

القوؿ على لفظهما فإف الصوت مصدر صات الشيء يصوت صوتا فهو صائت وصوت تصويتا فهو 
. 3"مصوت وىو عاـ غّب ـبتص يقاؿ ظبعت صوت الرجل وصوت اغبمار

وأما اغبرؼ فالقوؿ فيو وفيما كاف من لفظو أف ح ر ؼ أينما وقعت يف : " أما اغبرؼ فيقوؿ فيو
ومن ىنا ظبيت ... الكبلـ يراد ّٔا حد الشيء وحدتو، من ذلك حرؼ الشيء إمبا ىو حده وناحيتو

حروؼ اؼبعجم حروفا وذلك أف اغبرؼ حد منقطع الصوت، وغايتو وطرفو كحرؼ اعببل وكبوه وهبوز أف 
تكوف ظبيت حروفا ألّنا جهات للكلم ونواح كحروؼ الشيء وجهاتو ادقة بو ومن ىذا قيل فبلف يقرأ 

. 4"حبرؼ أيب عمرو وغّبه من القراء، وذلك ألف اغبرؼ حد ما بْب القراءتْب وجهتو وناحيتو
يف تفريقو بْب الصوت واغبرؼ،  (ىػ392.ت)فمن ىذه التعريفات اؼبختلفة الٍب قدمها ابن جِب 

فإف اغبرؼ يطلق على عدة معاف منها القراءات القرآنية وكثّبا ما اضطرب ىذا اؼبصطلح عند ابن جِب، 
إمبا ىو : "(اإلدغاـ)فكاف هبمع بْب الصوت واغبرؼ يف اؼبعُب الواحد، ومن أمثلة ذلك قولو يف باب 

                                                 
. 26: منحة األتراب شرح ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص - 1
.  6: ، ص1: سر صناعة اإلعراب، ابن جني، ج - 2
.  10، 9: ، ص1: ، جالمصدر نفسو - 3
. 14، 13: ، ص1: ، جالمصدر نفسو - 4
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تقريب اغبرؼ من اغبرؼ، كبو : "(اإلبداؿ)، ويقوؿ يف موضع آخر يف باب 1"تقريب صوت من صوت
. 2"مزدر، ويف التصدير التزدير: قوؽبم يف مصدر

. وكاف يقصد باغبرؼ يف ىذين القولْب الصوت اللغوي
فرقا دقيقا بْب الصوت واغبرؼ، فيخصص فصبل ألسباب  (ىػ428.ت)ويضع ابن سينا 

: ، يقوؿ(أسباب حدوث اغبروؼ)حدوث الصوت وفصبل آخر ألسباب حدوث اغبرؼ يف رسالتو 
واغبرؼ ىيئة ... الصوت سببو القريب سبّوج اؽبواء دفعة بسرعة وبقّوة من أي سبب كافأظّن أّف "

. 3" للصوت عارضة لو، يتمّيز ّٔا عن صوت آخر مثلو يف اغبّدة والثقل سبّيزاً يف اؼبسموع
الصوت مصدر : " أيضا إذل تعريف الصوت، يقوؿ (ىػ466.ت)ويتطرؽ ابن سناف اػبفاجي 

صات الشيء يصوت صوتا فهو صائت وصوت تصويتا فهو مصوت وىو عاـ وال ىبتص يقاؿ صوت 
والصوت معقوؿ ألنو يدرؾ وال خبلؼ بْب العقبلء يف وجود ما يدرؾ، وىو ... اإلنساف وصوت اغبمار

. 4"عرض ليس جبسم وال صفة عبسم، والدليل على أنو ليس جبسم أنو مدرؾ حباسة السمع
فالذي يقصده ابن سناف اػبفاجي من استعمالو للصوت ىو الصوت اللغوي اؼبنطوؽ الذي يُدرؾ عن 

. طريق السمع، وليس التمثيل اػبطي اؼبكتوب
وفّرؽ أيضا العلماء يف الدراسات اللسانية اغبديثة بْب الصوت واغبرؼ، فعّد سباـ حساف الصوت 
، فالصوت يُنطق فيكوف  بأنو عمل حركي وىو مادي وؿبسوس، واغبرؼ ىو إدراؾ ذىِب ومعنوي مفهـو
نتيجة ربريك أعضاء اعبهاز النطقي، وما يصاحب ىذا التحريك من آثار ظبعية، ولكن اغبرؼ ال يُنطق 

  5.وإمبا يُفهم يف إطار نظاـ من اغبروؼ، والذي يسّمى النظاـ الصويت للغة
أف الصوت جزء من ربليل الكبلـ، وأف اغبرؼ جزء من ربليل "وفرؽ آخر بْب الصوت واغبرؼ 

 .6"اللغة
ليوضح سباـ حساف الفرؽ بْب الصوت واغبرؼ، فقد مثل لو دبثاؿ لتقريب صورة ىذا الفرؽ، و

ومثل األصوات واغبروؼ يف عبلقة كلٍّ منهما باآلخر مثل الطبلب والصفوؼ، فالطالب حقيقة : "يقوؿ

                                                 
 .10:، وشرح المفصل، ج139: ، ص2:الخصائص، ج - 1
. 144: ، ص2: الخصائص، ابن جني، ج - 2
. 60-56: محمد حساف الطياف ويحي مير علم، مطبوعات مجمع اللغة العربية، القاىرة، ص: أسباب حدوث الحروؼ، ابن سينا، تحقيق - 3
. 16، 15: ، ص1982، 1: سر الفصاحة، ابن سناف الخفاجي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط - 4
. 74، 73: اللغة العربية معناىا ومبناىا، تماـ حساف، ص: ينظر - 5
 .74: ، صالمرجع نفسو - 6
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أستطيع أف أصافح , وكما أنِب أستطيع أف أنطق الصوت وأحرؾ بو لساشل. مادية والصف وحدة تقسيمية
الطالب وأحرؾ دبصافحتو يدي، وكما أنِب ال يبكن أف أمد يدي فأصافح صفِّا من الصفوؼ الٍب يتكوف 
منها معهد من اؼبعاىد، ال أستطيع أف أنطق حرفًا من اغبروؼ الٍب يتكّوف منها نظاـ صويت ما، ولكنِب 

، وأنطق الصوت اؼبعْب من أصوات اغبرؼ؛ ألف اغبرؼ عنواف  أصافح الطالب الواحد من طبلب الصفّْ
على عدد من األصوات، والصف مثلو عنواف على عدد من الطلبة، أي أف الصوت والطالب حقيقتاف 

ماديتاف، واغبرؼ والصف قسماف من نظاـ يضم غّبنبا من األقساـ، والقسم يف اغبالتْب وحدة ذىنية ال 
حقيقة مادية، وىذه الفكرة الذىنية تضم ربتها ؾبموعة من اغبقائق، فالصف يضم خالًدا أو عمرًا وبكرًا 

وكما أف الصف يسمَّى باسم . وزيًدا، واغبرؼ يضم عدًدا من العمليات النطقية تربط آحاده عبلقة ما
 1".معْب كالصف األوؿ أو الثاشل أو الثالث، يسمَّى اغبرؼ باسم معْب كاأللف أو الباء أو اعبيم

مستعمبل يف ذلك مصطلحي كما تطرؽ ؿبمد باي بلعادل إذل الفرؽ بْب الصوت واغبرؼ، 
الصوت اؼبشتمل على بعض اغبروؼ اؽبجائية الٍب أوؽبا األلف : "، فأما اللفظ عنده فهو(اللفظ واػبط)

 2".وآخرىا الياء
وىذا معناه أنو يفرؽ بْب الصوت واغبرؼ، فكل ما يتلفظ بو ىو صوت يقابلو رمز وىو اغبرؼ، 

. وىذه اغبروؼ دل يذكر عددىا ولكن حصرىا بْب حرفْب، أوؽبا األلف وآخرىا الياء
التنوين : "يف حديثو عن عبلمات االسم، فقاؿ (اللفظ واػبط)كما استعمل ؿبمد باي بلعادل ثنائية 

عبارة عن ضمتْب أو فتحتْب أو كسرتْب يف آخر االسم اؼبعرب، وبعبارة أخرى ىو نوف زائدة ساكنة 
. 3"تلحق آخر االسم يف اللفظ وتفارقو يف اػبط

 من خبلؿ ىذا القوؿ يوضح لنا الفرؽ بْب مصطلحي اللفظ واػبط، وىذه الثنائية تقابل ثنائية 
اؼبنطوؽ واؼبكتوب يف الدراسات اللسانية اغبديثة، فاؼبلفوظ سابق للمكتوب، وحٌب األحرؼ اؼبكونة لكل 

اعبمع  (لفظ)، فمن خصائص أحرؼ (لفظ وكتب)منهما تدؿ على اؼبعُب الذي تؤديو الكلمتْب 
االحتكاؾ والرقة والضعف، دبعُب أف اؼبلفوظ ىو أوسع من  (كتب)والتوسع، ومن خصائص أحرؼ 

اؼبكتوب، وىنا يبْب لنا أنو ليس بإمكاننا أف نضع رمزا خطيا لكل صوت مسموع، وما اػبط والكتابة إال 
سبثيبل لؤلصوات الٍب نتلفظ ّٔا، ولكن ىو سبثيل جزئي وليس كلي، واستعمل علماء اللغة مصطلحي 

                                                 
 .74:  اللغة العربية معناىا ومبناىا، تماـ حساف، ص- 1
، محمد باي بلعالم، ص-  2 . 12: الرحيق المختـو لنزىة الحلـو
. 14: ، صالمصدر نفسو-  3
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الصوت، ويقابل اػبط عنده مصطلح - عند ؿبمد باي بلعادل-، حيث يقابل اللفظ (الصوت واغبرؼ)
.  اغبرؼ

 ويأيت اؼبنطوؽ يف علم اللغة اغبديث يف اؼبرتبة األوذل، ويعّد من خصائص وظبات الدراسة اللسانية 
 1 :اغبديثة، وذلك عبملة من األسباب نوجزىا فيما يلي

. يعّد الكبلـ أقدـ وأكثر انتشارا من الكتابة-
. مئات اللغات اؼبنطوقة دل تكتب إال مؤخرا، وىناؾ لغات مازالت غّب مكتوبة غبد اآلف-
يتوجب علينا الرجوع إذل كيفية النطق القدصل لتفسّب ظاىرة كتابية حالية، فنظم الكتابة صبيعها قائمة -

. على أساس اللغة اؼبنطوقة، واللغة اؼبنطوقة ىي األصل، والكتابة مستمدة منها
على عادل األصوات أف يدرس أصوات اللغة، ومقاطعها وكلماهتا، يف حْب قبد النظاـ الكتايب يقتصر - 

وإما على اؼبقاطع وإما على الكلمات، ومن مث النظاـ الكتايب  (النظاـ األلفبائي)إما على األصوات 
. قاصر عن سبثيل اللغة سبثيبل صوتيا كامبل

النظاـ الكتايب وبقق عملية اتصاؿ غّب مباشر بْب الكاتب والقارئ، ومن مث تضيع على القارئ بعض -
. تعابّب وجو اؼبتكلم، وإشارات يده أثناء الكبلـ وغّبىا: األمور مثل

 وعلى ىذا األساس، اىتمت الدراسات اللسانية اغبديثة باؼبنطوؽ وأولتو عناية أكثر من اؼبكتوب، 
ألف الكتابة تبقى عاجزة عن سبثيل اؼبنطوؽ سبثيبل صحيحا، وال يبكن أف نضع لكل منطوؽ رمز مكتوب 

. خاص بو
: اإلدغاـ- 3

أدخلتو : أدغمت الفرس اللَّجاـ: "اشتق مصطلح اإلدغاـ من أدغم الشيء يدغمو إدغاما، يقاؿ
كل حرفْب التقيا وأوؽبما ساكن وكانا مثلْب أو جنسْب وجب "ىذا لغة، أما اصطبلحا فػ ، 2"يف فيو

  . 3"إدغاـ األوؿ منهما لغة وقراءة
يف تعريفو اللغوي، مث يأيت  ( ىػ175. ت)جاء دبعُب اإلدخاؿ عند اػبليل بن أضبد الفراىيدي و
اإلدغاـ يدخل فيو األوؿ يف : "الذي يقتفي آثار أستاذه يف ىذا اؼبعُب حيث يقوؿ ( ىػ180.ت)سيبويو 

                                                 
. 16-14: ، ص2005، 1: دراسات حديثة في اللغة والنحو وأثر الترجمة في العربية، طالب عبد الرحمن، دار الكتب، صنعاء، ط: ينظر - 1
 .(َدَغمَ )، مادة 1986، 2:مجمل اللغة، ابن فارس، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: ، وينظر(دغم)معجم العين، مادة  - 2
، 1998عدناف درويش ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت، : الكليات، معجم في المصطلحات والفروؽ اللغوية، الكفوي، تحقيق - 3

، القاىرة، : الوجيز في علم التصريف، ابن األنباري، تحقيق: ، وينظر165: ص  .62: ، ص1982علي حسين البواب، دار العلـو
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اآلِخر، واآلِخر على حالو، ويقلب األوؿ فيدخل يف اآلخر حٌب يصّب ىو واآلِخر من موضع واحد، كبو 
.  1"قد تػَّرَكتك ويكوف اآلخر على حالو

اىتم علماء القراءات بالقرآف الكرصل اىتماما كبّبا، وفصّلوا يف الظواىر اػباصة بو، كاإلمالة 
والوقف وغّبىا، ومنها أيضا اإلدغاـ، ىذا اؼبصطلح الذي ظهر يف كتبهم لتوضيح اؼبواضع الٍب هبوز فيها 

اإلدغاـ أف تصل حرفا ساكنا : " الذي يعرّفو بقولو2 ( ىػ540.ت)ابن الباذش : ويبتنع، ومن ىؤالء
. 3"حبرؼ مثلو من غّب أف تفصل بينهما حبركة أو وقف، فّبتفع اللساف باغبرفْب ارتفاعة واحدة

أحدنبا إدخاؿ حرؼ يف حرؼ دبعُب أّنك "ووبمل ىذا اؼبصطلح عند علماء القراءات معنيْب 
وأما اؼبعُب الثاشل فإنو ليس بإدخاؿ ... أدخلتو فيو فصار لفظو لفظ الثاشل، على معُب اؼبماثلة واؼبشاركة

حرؼ يف حرؼ بل اغبرفاف ملفوظ ّٔما طلبا للتخفيف إذا كاف اعتماد اللساف على موضع ارتفاعو عنو 
وعوده إليو بعينو، مث ارتفاعو عنو مستفبل حٌب شبو ذلك خبطو اؼبقيد، فإذا ارتفع اللساف عن اغبرفْب معا 

. 4 "(اضرب بعصاؾ)الرّب والضّر و: دفعة واحدة صار اللفظ حينئذ حبرؼ واحد مشدد كبو
 ىذا اؼبصطلح مقَبنا دبصطلح آخر وىو اإلظهار عند 5 ( ىػ476.ت)واستعمل قبلهما الرُّعيِب 

اعبيم، : اختلفوا يف إدغامها وإظهارىا عند شبانية أحرؼ وىي: "حيث يقوؿ (قد)حديثو عن إدغاـ داؿ 
.  6"والشْب، والصاد، والسْب، والزاي، والظاء، والضاد، والذاؿ

 
 

                                                 
 .223: تكحيل الطرؼ بشرح وتحقيق شذا العرؼ في فن الصرؼ، أحمد الحمالوي، ص: ، وينظر105، 104: ، ص4:الكتاب، ج - 1
ولد ونشأ بغرناطة من بالد األندلس  ( ىػ491)ىو أبو جعفر أحمد بن علي بن أحمد بن خلف األنصاري المعروؼ بابن الباذش ، ولد عاـ -  2

عبد المجيد دياب، شركة : إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغوين، عبد الباقي بن عبد المجيد اليماني، تحقيق: ينظر. ( ىػ540)وتوفي سنة 
دار الفكر : عبد المجيد قطامش: اإلقناع في القراءات السبع، ابن الباذش، تحقيق: ، وينظر40: ، ص1986، 1: الطباعة العربية السعودية، ط

 .11، 10، 9: ، ص1:  ىػ، ج1403، 1: دمشق، ط
 .164: ، ص1: االقناع في القراءات السبع، ج-  3
المبهج في القراءات الثماف وقراءة األعمش وابن محيصن واختيار خلف واليزيدي، أبي محمد عبد اهلل بن علي بن أحمد المعروؼ بسبط -  4

 .136:  ىػ، ص1405عبد العزيز بن ناصر الّسبر، كلية أصوؿ الدين، قسم القرآف وعلومو، المملكة العربية السعودية، : الخياط، تحقيق
، تفنن في عدة علـو كالقراءات والنحو والصرؼ، توفي سنة ( ىػ392)ىو أبو عبد اهلل محمد بن شريح بن يوسف الرعيني االشبيلي، ولد عاـ -  5
، والكافي 1379: ، ص2: ، ج1992كشف الظنوف عن أسامي الكتب والفنوف، حاجي خليفة، دار الكتب العلمية، بيروت، : ، ينظر( ىػ476)

 .7، 6: ، ص2000، 1: أحمد محمود عبد السميع الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: في القراءات السبع، الرعيني، تحقيق
 .55: الكافي في القراءات السبع،ص-  6
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، فكاف من بْب القراء الذين قسموا اإلدغاـ إذل كبّب وصغّب 1 ( ىػ849. ت)أما القباقيب 
والكبّب وىو ما كاف األوؿ من اؼبثلْب أو اؼبتجانسْب أو ...ما كاف اغبرؼ األوؿ منو ساكنا"فالصغّب 

. 2"اؼبتقاربْب متحركا
وإذا كاف اإلدغاـ الكبّب عند القباقيب ىو ربريك أوؿ اؼبثلْب أو اؼبتقاربْب فإف البعض من يقوؿ 

. 3"الكبّب ىو أف يتحرؾ اغبرفاف معا اؼبدغم واؼبدغم فيو"بتحريكهما معا، إذ 
 يعِب 4"لكثرة العمل فيو، وىو تسكْب اغبرؼ أوال مث إدغامو ثانيا"وإمبا ظبي ىذا اإلدغاـ بالكبّب 

مرحلة تسكْب اغبرؼ مث مرحلة اإلدغاـ، لذلك ظّبي بالكبّب، بعكس : يعِب أف اإلدغاـ يبر دبرحلتْب
لقّلة العمل فيو، وىو "، مث إنّو ظّبي صغّبا 5"يكوف  اؼبدغم ساكنا واؼبدغم فيو متحركا"الصغّب الذي 
. 6"اإلدغاـ فقط

فاإلدغاـ الصغّب فيو مرحلة اإلدغاـ فقط فبل وبتاج إذل عمل أكثر مقارنة مع اإلدغاـ الكبّب 
ألنو ال وبتاج إذل سبب يف وجوده "ومصطلح اإلظهار ىو ضد اإلدغاـ، وىو أصل لو . فسّمي صغّبا

. 7 "خببلؼ اإلدغاـ، فإنو وبتاج إذل سبب
باؼبتماثلْب ما سباثبل ـبرجا "فوجود اؼبتماثلْب أو اؼبتقاربْب أو اؼبتجانسْب يستدعي اإلدغاـ ونعِب 

. 8"وصفة، وباؼبتجانسْب ما سباثبل ـبرجا واختلفا صفة، وباؼبتقاربْب ما تقاربا ـبرجا أو صفة
إذل كامل وناقص فالكامل ما - أيضا– إضافة إذل تقسيم القراء لئلدغاـ إذل كبّب وصغّب، ينقسم 

. 9ذىب فيو اغبرؼ وصفتو فبل يبقى منو أثر، والناقص ما ذىب اغبرؼ وبقيت صفتو

                                                 
، انتفع كثير ( ىػ777)ىو محمد بن خليل بن أبي بكر بن محمد بن شمس الدين أبو عبد اهلل الحلبي األصل، عرؼ بابن القباقبي، ولد عاـ -  1

 .1054: ، ص2: كشف الظنوف، ج: ينظر. ( ىػ849)من الناس بعلمو، توفي سنة 
، 1995فرحات عياش، ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر، : إيضاح الرموز ومفتاح الكنوز الجامع للقراءات األربعة عشر، القباقبي، تحقيق-  2

 .101: ص
، 2: الهادي شرح طيبة النشر في القراءات العشر والكشف عن علل القراءات وتوجيهها، محمد سالم المحيسن، دار الجبل، بيروت، ج-  3

 .128:ص
 .128: ، ص1: الهادي شرح طيبة النشر في القراءات العشر والكشف عن علل القراءات وتوجيهها، ج-  4
 .128: ، ص1: ، جالمصدر نفسو-  5
 .128: ، ص1: ، جالمصدر نفسو-  6
 .128: ، ص1: ، جالمصدر نفسو-  7
 .53: إيضاح الرموز ومفتاح الجامع للقراءات األربعة عشر، ص-  8
األصوات اللغوية : ، وينظر128: ، ص1: الهادي شرح طيبة النشر في القراءات العشر والكشف عن علل القراءات وتوجيهها، ج: ينظر-  9

 .151: إبراىيم أنيس، ص
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 1"يتجرد فيها صوت من كل خصائصو ليفُب يف غّبه فناء تاما"ففي حالة اإلدغاـ الكامل 
. خببلؼ اغبالة الٍب يقع فيها اإلدغاـ الناقص، فيفُب صوت يف غّبه فناء جزئيا

الذي يقوؿ عند حديثو عن البلـ ( ىػ698. ت)ونستحضر يف ىذا اؼبقاـ قوؿ ابن النحاس 
: وكبن إذا قلنا...حقيقة اإلدغاـ إف نقلت اغبرؼ األوؿ إذل لفظ الثاشل فتدغمو فيو: "والراء وإدغامهما

َمن لك، ومن راشد، وأدغمنا النوف يف البلـ، والراء بقلبها راء والما، فأي غنة يف البلـ والراء حٌب تكوف 
، وكأف ابن النحاس 2"ىنا، وإمبا األحسن يف مثل ىذا أف يسمى إخفاء إذا بقيت الغنة وإدغاما إذا دل تبق

النحاس يريد القوؿ أف اإلخفاء يرادؼ اإلدغاـ الناقص، واإلدغاـ اغبقيقي يرادؼ اإلدغاـ الكامل أو 
التاـ، ومن ىنا فحٌب علماء القراءات اقَبف تفسّبىم لظاىرة اإلدغاـ باعبانب الصويت، جراء الثقل الذي 

.  وبدث عند نطق ىذه األصوات من غّب إدغاـ
التعليل  (ىػ180.ت)يقدـ سيبويو كما جاء مصطلح اإلدغاـ عند علماء اللغة أيضا حيث 

ألنو ؼبا كانا من موضع ... العرب ؾبمعوف على اإلدغاـ ":  ظاىرة اإلدغاـ قائبلالصويت اؼبناسب غبدوث
واحد ثقل عليهم أف يرفعوا ألسنتهم من موضع مث يعيدوىا إذل ذلك اؼبوضع للحرؼ اآلخر فلما ثقل 

 3".عليهم ذلك أرادوا أف يرفعوا رفعًة واحدة
أف اغبرفْب إذا كاف لفظهما واحدا فسكن "ىذا اؼبصطلح ومعناه  ( ىػ285.ت)ويستعمل اؼبربد 

األوؿ منهما فهو مدغم يف الثاشل، وتأويل مدغم أنو ال حركة تفصل بينهما، فإمبا تعتمد ؽبما باللساف 
قطَّع وكسَّر وكذلك ؿبمَّد معبَّد، ودل يذىب : اعتماده واحدة، ألف اؼبخرج واحد، وال فصل، وذلك قولك

   .4"بَّكر، ودل يقم مَّعك، فهذا معُب اإلدغاـ
اإلدغاـ أف تصل حرفا ساكنا حبرؼ مثلو : "الذي يقوؿ ( ىػ377.ت)ويقوؿ أبو علي الفارسي 

ُمدَّ وِفرَّ : من غّب أف تفصل بينهما حبركة أو وقف، فّبتفع اللساف عنهما ارتفاعة واحدة وذلك قولك
فيستعمل مصطلح االّدغاـ بتشديد الداؿ متبعا يف ذلك  ( ىػ392. ت)أما ابن جِب ، 5"وَعضَّ 

 . 6"إمبا ىو تقريب صوت من صوت: "البصريْب، ويبسط تعريفو فيقوؿ
                                                 

 .77: بحوث في اللسانيات، الدرس الصوتي العربي، المماثلة والمخالفة، ص-  1
 .569: ، ص2004، 1:جميل عبد اهلل عويضة، مطبعة السفير، وزارة الثقافة، األردف، ط: التعليقة على المقرب، ابن النحاس، تحقيق-  2
. 530: ، ص3: الكتاب، سيبويو، ج - 3
عبد الخالق عضيمة، دار الكتاب المصري، القاىرة، دار الكتاب اللبناني، لجنة إحياء التراث االسالمي، : المقتضب، المبرد، تحقيق - 4

 .405: ، ص3: األصوؿ في النحو، ابن السراج، ج: ، وينظر333: ، ص1:ىػ، ج1399
 .614: التكملة، أبو علي الفارسي، ص - 5
 .10:، وشرح المفصل، ابن يعيش، ج139: ، ص2:الخصائص، ابن جني، ج - 6
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 وابن جِب يف تعريفو ىذا يفسر اإلدغاـ تفسّبا صوتيا والذي يقوؿ على أساس تقريب صوت من 
 .صوت وبالتارل التخلص من الثقل اغباصل بسبب اجتماع اؼبثلْب أو اؼبتقاربْب

إذا تواذل : "كحكم من أحكاـ اؼبضاعف، يقوؿ ( ىػ518.ت)كما جاء اإلدغاـ عند اؼبيداشل 
أف يكوف األوؿ ساكنا والثاشل : أف يكونا متحركْب، والثاشل: اؼبثبلف دل ىبل من ثبلثة أوجو، أحدىا

  .1"متحركا، وحكم ىذين أف يدغما مثل مدَّ 
يف حروؼ الفم أقوى منو يف حروؼ الطرفْب، وىو يف كلمة أقوى منو يف "ويكوف اإلدغاـ 

    . 2"كلمتْب، ويف اؼبثلْب آكد منو يف اؼبتقاربْب
االّدغاـ : "ىو اآلخر مصطلح اإلّدغاـ بتشديد الداؿ، يقوؿ ( ىػ646. ت)ويفّضل ابن يعيش 

    . 3"بالتشديد من ألفاظ البصريْب، واإلدغاـ بالتخفيف من ألفاظ الكوفيْب
تسكْب اغبرؼ األوؿ من اؼبتجانسْب ويدرج يف اغبرؼ الثاشل : "وأما التفتزاشل فيقوؿ يف اإلدغاـ

مدد أسكنت الداؿ األوذل، وأدرجت يف الثانية، وإمبا أسكن األوؿ ليتصل الثاشل، إذ لو : مّد، أصلو: كبو
حرؾ دل يتصل بو غبصوؿ الفاصل، وىو اغبركة، والثاشل ال يكوف إال متحركا، ويسمى األوؿ من 

اؼبتجانسْب إذا أدغمتو مدغما، اسم مفعوؿ إلدغامك إياه، ويسمى اغبرؼ الثاشل مدغما فيو إلدغامك 
. 4"األوؿ فيو، والغرض منو التخفيف

أف تأيت حبرفْب ساكن فمتحرؾ من ـبرج : "يف تعريفو لئلدغاـ (ىػ646.ت)وقاؿ ابن اغباجب 
واحد من غّب فصل، ويكوف يف اؼبثلْب واؼبتقاربْب، فاؼبثبلف واجب عند سكوف األوؿ يف اؽبمزتْب، إال يف 

 5".سأؿ، وإال يف األلف لتعذره، أّما اؼبتقارباف فهما ما تقاربا يف اؼبخرج، أويف صفة تقـو مقامو: كبو
. 6"رفع اللساف باغبرفْب دفعة واحدة والوضع ّٔما موضعا واحدا"فاإلدغاـ ىو ظاىرة صوتية يتم فيها 

                                                 
 .51: نزىة الطرؼ في علم الصرؼ، الميداني، ص - 1
شعباف عبد الوىاب محمد، مطبعة أـ القرى، المملكة العربية : المقدمة الجزولية في النحو، أبي موسى عيسى بن عبد العزيز، الجزولي، تحقيق - 2

 .312: السعودية، ص
 .121: ، ص10: شرح المفصل، ابن يعيش، ج - 3
، المكتبة األزىرية للتراث، الكويت، ط: شرح مختصر التصريف العزي في فن الصرؼ، سعد الدين التفتزاني، تحقيق - 4 : عبد العاؿ سالم مكـر
 .97، 96: ، ص1997، 8
. 120: ، ص1995، 1:حسن أحمد العثماف، دار البشائر اإلسالمية، بيروت، ط: الشافية في علم التصريف، ابن الحاجب، تحقيق - 5
رمضاف عبد التواب، مكتبة الخانجي، القاىرة، : رجب عثماف محمد، مراجعة: ارتشاؼ الضرب من لساف العرب، أبي حياف األندلسي، تحقيق - 6
، 1:عفيف عبد الرحمن، دار المسيرة، بيروت، ط: تقريب المقرب، أبي حياف التوحيدي، تحقيق: ، وينظر337: ، ص1: ، ج1998، 1: ط

. 120: ، ص1982
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وأما معُب  "( ىػ7ؽ )وظهر مصطلح آخر إذل جانب اإلدغاـ وىو اإلظهار، حيث يقوؿ النيلي 
. 1"وقيل معناه اإلدخاؿ...اإلدغاـ لغة فقيل اإلخفاء وىو كذلك يف الصناعة

يتضح من خبلؿ تعريفو أف مصطلحي اإلدغاـ واإلخفاء مَبادفاف، إالّ أف ىذا الَبادؼ بينهما 
اإلخفاء حاؿ بْب اغبركة : "الذي يقوؿ (ىػ377. ت)ينكره بعض العلماء أمثاؿ أبو علي الفارسي 

والسكوف، والتحريك عليها أغلب، ألّنا تعد متحركا يف وزف الشعر، وقد يناسب السكوف أيضا ألنو إذا 
. 2 "(اْرُددْ )وقع حرؼ بعده حرؼ مثلو بْب ساكنْب دل ىبف، ال هبوز اإلخفاء يف مثل 

كبو أمبلة فبل تدغم ألنو ال : "ىو اآلخر بْب اؼبصطلحْب، يقوؿ ( ىػ769.ت)ويفّرؽ ابن عقيل 
يدرى، إذا أْدغمت أف األصل أمبلة وأفبلة ألف كليهما وزنو أَفػُْعَلة، فيلتبس بإدغاـ اؼبثلْب، ولذا بينت 

َزمْبَاء ودل زبفها، ألف اإلخفاء يقّرّٔا من اإلدغاـ، فخافوا : العرب النوف الساكنة، إذا وقعت قبل اؼبيم كبو
. 3" التباس اإلخفاء باإلدغاـ

حاؿ بْب اإلظهار واإلدغاـ، وىو عارض التشديد بل "فاإلخفاء ال يرادؼ اإلدغاـ، إمبا ىو 
تسكن اغبرؼ كما يف اؼبدغم إالّ أنّو يفرؽ بينهما أف اؼبخفي غّب مشدد واؼبدغم مشّدد، وإمبا يكوف إذا 
دل يكن ىناؾ قرب ـبرج حٌب يدغم، وال بعد حٌب يظهر مث إّف اإلخفاء أيضا مراتب فكل ما ىو أقرب 

. 4"يكوف اإلخفاء أزيد وما قرب إذل البعد يكوف اإلخفاء دوف ذلك
ومن خبلؿ ىذا القوؿ يظهر أف اإلظهار واإلدغاـ متضاداف، فإذا تباعدا اغبرفاف يف اؼبخرج وقع 
فيهما اإلظهار، وإذا تقاربا وقع اإلدغاـ، وقد تتوسط اغبالتْب اإلخفاء عندما يكوف اغبرفاف اؼبتتالياف ال 

. نبا متقارباف وال متباعداف
تسكْب اغبرؼ األوؿ من اؼبتجانسْب ويدرج يف اغبرؼ الثاشل : "وأما التفتزاشل فيقوؿ يف اإلدغاـ

مدد أسكنت الداؿ األوذل، وأدرجت يف الثانية، وإمبا أسكن األوؿ ليتصل الثاشل، إذ لو : مّد، أصلو: كبو
حرؾ دل يتصل بو غبصوؿ الفاصل، وىو اغبركة، والثاشل ال يكوف إال متحركا، ويسمى األوؿ من 

                                                 
محسن بن سالم العميري، مركز إحياء التراث : الصفوة الصفية في شرح الدرة األلفية، تقي الدين إبراىيم بن الحسين النيلي، تحقيق - 1

. 637: ، ص2:  ىػ، ج1420، 1: اإلسالمي، مكة المكرمة، ط
. 112: ، ص5: ، ج1994، 1: عوض بن محمد القوزي، مكتبة اإلسكندرية، ط: التعليقة على كتاب سيبويو، أبي علي الفارسي، تحقيق - 2
محمد كامل بركات، مركز إحياء التراث اإلسالمي، جامعة أـ القرى : المساعد على تسهيل الفوائد، شرح التسهيل، ابن عقيل، تحقيق - 3

. 267، 266: ، ص4: المملكة العربية السعودية، ج
. 44: ، ص1948المنح الفكرية شرح المقدمة الجزرية، مال علي بن سلطاف محمد القاري، مطبعة مصطفى البابي الحبلي وأوالده، مصر،  - 4
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اؼبتجانسْب إذا أدغمتو مدغما، اسم مفعوؿ إلدغامك إياه، ويسمى اغبرؼ الثاشل مدغما فيو إلدغامك 
 1".األوؿ فيو، والغرض منو التخفيف

يعِب أف اإلدغاـ يقع عندما يتواذل حرفاف، األوؿ منهما ساكن والثاشل متحرؾ وؽبما نفس اؼبخرج 
. كالطاء والتاء، وحاؼبا اختلف ـبرجهما، دل يقع اإلدغاـ، وىذا ما يقصد باؼبخرج الواحد

 ومن ىنا يتضح أّف مصطلح اإلدغاـ دل تطلق عليو تسميات ـبتلفة، وىذا ما اتفق فيو صبيع 
. العلماء، وإف وقع خبلؼ فإمبا كاف يف اؼبفاىيم، كَبادؼ اإلدغاـ مع اإلخفاء، وغّبنبا
األصوات : "ويسّمى مصطلح اإلدغاـ عند ادثْب باؼبماثلة والفناء، إذ يقوؿ إبراىيم أنيس

اؼبتجاورة زبتلف يف نسبة تأثرىا بعضها ببعض، فقد ال يعدو التأثر أف يكوف ؾبرد انقبلب الصوت من 
اعبهر إذل اؽبمس أو العكس، وأقصى ما يصل إليو الصوت يف تأثره دبا هباوره أف يفُب يف الصوت آّاور، 

. 2"وفناء الصوت يف صوت آخر ىو ما اصطلح القدماء على تسميتو باإلدغاـ. فبل يَبؾ لو أثرا
وقسم ادثوف ىذا اإلدغاـ إذل تقدمي ورجعي، فالتقدمي ما تأثر فيو الصوت الثاشل باألوؿ  

تَػَعلَ )على وزف  (ادَّعى): ويوجد يف اللغة العربية بقلة كبو : ، والرجعي ما تأثر فيو الصوت األوؿ بالثاشل(افػْ
تَػَعلَ )على وزف  (اْضطََربَ )وىو كثّب االنتشار يف اللغة العربية، كبو  . 3 (افػْ

التبدالت التكيفية للصوت "اإلبداؿ واإلعبلؿ واإلدغاـ صبيعا، وىي : ويضم مصطلح اؼبماثلة
.  4"بسبب ؾباورتو ألصوات أخرى

مث إّف ىذه اؼبماثلة تنقسم بدورىا إذل جزئية وكلية، فاعبزئية تضم اإلبداؿ واإلعبلؿ، والكلية تضم 
.  5اإلدغاـ فقط 

. وغرض اإلدغاـ لدى علماء اللغة ىو التخفيف والتيسّب
. 6"اإلدغاـ ىو التداخل، فُعل ذلك لضرب من التخفيف: "( ىػ569.ت)يقوؿ ابن الدىاف   

                                                 
. 97، 96: شرح مختصر التصريف العزي، ص - 1
اللسانيات، المجاؿ، والوظيفة، والمنهج سمير شريف استيتية، عالم الكتب الحديث، : ، وينظر148: األصوات اللغوية، إبراىيم أنيس، ص - 2

. 93: ، ص2005، 1:األردف، ط
، واإلدغاـ عند علماء العربية في ضوء علم اللغة الحديث، عبد اهلل بوخلخاؿ، ديواف المطبوعات 147، 146: المرجع نفسو، ص: ينظر - 3

. 18، 17، 16: ، ص2000الجامعية، الجزائر، 
، واللسانيات، المجاؿ، والمنهج والوظيفة، سمير 47: ، ص1987، 1: فقو اللغة وقضايا العربية، سميح أبو معلي، دار جدالوي، األردف، ط - 4

. 93: شريف استيتية، ص
. 75، 74، 71: ، وبحوث في اللسانيات، الدرس الصوتي العربي، جياللي بن يشو، ص47: المرجع نفسو، ص: ينظر - 5
. 123: ، ص2006الممتع في النحو والصرؼ، المعروؼ بكتاب الفصوؿ في العربية، ابن الدىاف، دار النفيس، الجزائر،  - 6
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والغرض منو : "( ىػ628.ت)ويقوؿ عبد العزيز بن صبعة اؼبوصلي يف شرح على ألفية ابن معطي 
التخفيف والتسهيل، ألف إدغاـ أحد اغبرفْب اؼبتماثلْب يف اآلخر وارتفاع اللساف ّٔما دفعة واحدة أخف 

من عوده باغبركة إذل موضع فارؽ، ألنو يتنزؿ منزلة مشي اؼبقيد، ألنو يرفع قدمو ويعيدىا إذل موضعو ؼبنعو 
. 1"القيد سعة اػبطوة

. 2"زبليص الكلمة من الثقيل اغباصل من التلفظ باؼبثلْب"وإمبا عبأ العريب إذل اإلدغاـ بغرض 
فكما أف اؼبقيد ال يستطيع اؼبشي لوجود القيد الذي يبنعو من رفع قدمو، فكذلك شأف النطق من غّب 

. إدغاـ حيث يرتفع فيو اللساف من موضع إذل آخر مث العودة إذل اؼبوضع األوؿ
فما مثل بو يف تشبيو ظاىرة اإلدغاـ بالقيد كاٍؼ لتصور ثقل بعض اغبروؼ الٍب ال يبكن 

. 3إظهارىا، فجيء باإلدغاـ للتخفيف والتيسّب والسهولة واإلهباز يف النطق، وذبنب كل ما ىو مستثقل
 وتناوؿ ؿبمد باي بلعادل مصطلح اإلدغاـ، يف تفسّبه للتغيّبات الٍب تطرأ على اؼبفردات الٍب 

يدرؤ عنها العذاب أي يدفع عنها ": ، يقوؿ(يدرؤوف)شرحها، من أمثلة ىذا قولو يف شرحو للفظ 
أصلو تدارأمت أي تدافعتم واختلفتم ... العذاب الدنيوي وىو اغببس أو اغبد من الدرء وىو الدفع تدارو 

يف القتل أي ألقي بعضكم على بعض فأدغمت التاء يف الداؿ ألّنما من ـبرج واحد فلما أدغمت 
. 4"سكنت فاجتلبت ؽبا ألف الوصل لبلبتداء

 فاختلفتم واختصمتم يف شاّنا (فأدرءمت): "يف شرحو ؽبذه اؼبفردة (ىػ538.ت)يقوؿ الزـبشري 
ألف اؼبتخاصمْب يدرأ بعضهم بعضا، أي يدفعو ويزضبو، أو تدافعتم دبعُب طرح قتلها بعضكم على بعض 

 .5"فدفع اؼبطروح عليو الطارح، أو ألف الطرح يف نفسو دفع أو دفع بعضكم بعضا عن الرباءة واهتمو
 
 
 
 

                                                 
: ، ص2: ، ج2007، 1:علي موسى الشوملي، دار البصائر، الجزائر، ط: شرح ألفية ابن معطي، عبد العزيز بن جمعة الموصلي، تحقيق - 1

660 .
: ، حسين بن فرىاد األسكوبي البربرزيني، معهد الثقافة والدراسات الشرقية، جامعة طوكيو، الياباف، ص(كفاية البركلي)العناية شرح الكفاية  - 2

. 37:  ىػ، ص1310فتح الخبير اللطيف بشرح متن الترصيف، إبراىيم البيجوري، المطبعة اليمنية، مصر، : ، مخطوط، وينظر59
. 8: اإلدغاـ عند علماء العربية في ضوء البحث اللغوي، الحديث، عبد اهلل بوخلخاؿ، ص: ينظر - 3
. 138: ، ص1: ضياء المعالم شرح على ألفية الغريب البن العالم، محمد باي بلعالم، ج-  4
 .284: ، ص1: الكشاؼ عن حقائق غوامض التنزيل وعيوف األقاويل في وجوه التأويل، الزمخشري، ج - 5
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 :القلب- 4
وقلبت فبلنا عن ...ربويلك الشيء عن وجهو، "من قَػَلَب يَػْقلُب قَػْلًبا وىو  (القلب)اشتق لفظ 
قلب اإلنساف قيل ظّبي بو لكثرة تقّلبو ويعرّب بالقلب عن اؼبعاشل الٍب زبتص بو "و، 1"وجهو، أي َصَرفػُْتو

  . 2"من الّروح والعلم والشجاعة
وكاف أصل : "يقوؿ. ( ىػ180. ت)وقد ظهر مصطلح القلب عند العلماء، ومنهم سيبويو 

  .3"َأْشَياء َشْيَئاء، فكرىوا منها مع اؽبمزة مثل ما كره مع الواو
قاـ، وباع : والقلب كبو: "جبملة من األمثلة عندما يقوؿ ( ىػ392. ت)ويبثل لو ابن جِب 

   4"َطُوؿ، وَخوَؼ، وَىيبَ : طَاَؿ، وَخاَؼ، وَىاَب، واألصل: قَػَوـ وبَػَيع، وكذلك: وأصلهما
فكاف القلب من الواو والياء إذل األلف، ومصطلح القلب مناسب يف ىذا اؼبوضع، ألنو خاص 

. حبروؼ العلة
أّما القلب فهو أف يقلب الواو والياء : "مصطلح القلب قائبل ( ىػ518. ت)كما وّظف اؼبيداشل 

  . 5"ألفا أو تقلب األلف واوا أو ياء أو تقلب الواو ياء والياء واوا
. والقلب ىنا يضم اإلبداؿ والقلب معا

 646.ت)يف شرحو على شافية ابن اغباجب  ( ىػ786.ت)وجاء لو ذكر عند االسَباباذي 
ويعِب بالقلب تقدصل بعض حروؼ الكلمة على بعض، وأكثر ما يتفق يف اؼبعتل واؼبهموز، وقد جاء : "(ىػ

. 6"اْمَضَحلَّ واْكَرَىَف يف اْضَمَحلَّ واْكَفَهرَّ : يف غّبىا قليبل، كبو
وىذا القلب الذي يقصدة ىو القلب اؼبكاشل والذي ىبص تبادؿ اغبروؼ بْب مواقعها، فيتقدـ 

اغبرؼ اؼبتأخر ويأخذ مكاف اغبرؼ اؼبتقدـ، ويتأخر اغبرؼ اؼبتقدـ ويأخذ مكاف اغبرؼ اؼبتأخر، كما يف 
.  قبض وقضب

ويدرج ادثوف ظاىرة القلب يف الدراسات اللسانية ضمن نظرية السهولة والتيسّب، منهم إبراىيم 
أنيس ورمضاف عبد التواب، أما إبراىيم أنيس فيشّب إذل أف أصوات اللغة يصيبها التطور نتيجة انتقاؿ 

                                                 
 .(قلب)معجم العين،مادة  - 1
 .406: زبدة المفردات للطالب والطالبات، مختصر المفردات في غريب القرآف، األصفهاني، ص - 2
 .380: ، ص4: الكتاب، سيبويو، ج - 3
 .27، 26: ، ص1998، 1:ديزيره سقاؿ، دار الفكر العربي، بيروت، ط: التصريف الملوكي، ابن جني، تحقيق - 4
 .31: نزىة الطرؼ في علم الصرؼ، الميداني، ص - 5
 .21: ، ص1: شرح االستراباذي على شافية ابن الحاجب، ج - 6



 الجهود الصوتية والصرفية والبالغية لمحمد باي بلعالم:                       الفصل األوؿ

 

 -94-  

 

اللغة من بيئتها، أو اتصاؽبا ببيئة أخرى، فتتأثر أصوات تلك اللغة بأصوات لغة الغازين أو النازحْب، 
باعتبار أف اللغة كائن حي ينمو ويتطور ويتغّب من جيل إذل جيل، ويعود سبب ىذا التطور إذل عدة 

أسباب منها السهولة الٍب يسعى اإلنساف إليها من خبلؿ نطقو لبعض األصوات، وؿباولة إبراز اؼبعاشل 
وإيصاؽبا إذل اؼبتحدث معو من خبلؿ أيسر وأسهل السبل، فيستبدؿ األصوات الصعبة الشاقة باألصوات 

 1 .السهلة
القلب اؼبكاشل عبارة عن تقدصل بعض أصوات الكلمة على : " أما رمضاف عبد التواب فيقوؿ

. 2"بعض لصعوبة تتابعها األصلي، ومن ىنا نرى أف ىذه الظاىرة يبكن تعليلها بنظرية السهولة والتيسّب
اللغة سبيل يف تطورىا كبو السهولة والتيسّب، فتحاوؿ التخلص من األصوات "وملخص ىذه النظرية أّف 

العسّبة، وتستبدؿ ّٔا أصواتا أخرى ال تتطلب ؾبهودا عضليا كبّبا، كما أّنا رباوؿ أف تتفادى تلك 
. 3"التفريعات اؼبعقدة واألنظمة اؼبختلفة للظاىرة الواحدة

ومن ادثْب من هبعل مصطلح القلب مرادفا ؼبصطلح االشتقاؽ الكبّب الذي جاء بو ابن جِب 
ويسمى كذلك - يعِب االشتقاؽ–فأما الكبّب : "، وىو عبد السبلـ اؼبسدي الذي يقوؿ(ىػ392.ت)

فهو أف يكوف بْب الكلمة األصلية والكلمة اؼبشتقة تناسب يف اللفظ واؼبعُب دوف ترتيب يف - قلبا
ومعناه تقدصل بعض أحرؼ الكلمة الواحدة على بعض مثل جذب وجبذ، وعاث وعثى، ... اغبروؼ 

. 4"وطفا وطاؼ، وطمس الطريق وطسم
وجاء مصطلح القلب لدى ؿبمد باي بلعادل يف شرحو للمفردات، حيث كاف يبْب ما حدث من 

تغيّب يف أصل اؼبفردات، ووباوؿ أف يشرح ويعلل ما طرأ عليها، فاؼبفردات يصيبها اإلعبلؿ بالقلب، 
عندما تستثقل حروؼ يف اجتماعها مع أخرى، فتقلب بعضا منها للتخفيف، ودل يكن يقصد ّٔا القلب 

: اؼبكاشل وإمبا اإلعبلؿ بالقلب، ومن أمثلة ذلك
أي يتبخَب افتخارا بذلك من اؼبط دبعُب اؼبد وأصلو يتمطط قلبت فيو الطاء حرؼ علة : "يتمّطى- 1

. 5"كما قالوا يف تظن من الظن وأصلو تظنن وقيل مأخوذ من اؼبطاء وىو الظهر واؼبعُب يلوي مطو

                                                 
 .166-161: األصوات اللغوية، إبراىيم أنيس، ص: ينظر - 1
 .53: ، ص2000، 2: لحن العامة والتطور اللغوي، رمضاف عبد التواب، مكتبة زىراء الشرؽ، القاىرة، ط - 2
 .50: لحن العامة والتطور اللغوي، رمضاف عبد التواب، ص - 3
مباحث تأسيسية في اللسانيات، عبد السالـ المسدي، مباحث تأسيسية في اللسانيات، عبد السالـ المسدي، دار الكتاب الجديد المتحدة،  - 4

 .60: ص، 2010، 1: طبيروت، 
. 143، 142: المفتاح النوراني على المدخل الرباني للمفرد الغريب في القرآف، محمد باي بلعالم، ص-  5
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وأصلو يتمطط ، . يتبخَب ) يَػَتَمطَّى : "( يف شرحو ؽبذه اؼبفردة (ىػ538.ت)يقوؿ الزـبشري 
إذا ): ويف اغبديث. ىو من اؼبطا وىو الظهر ، ألنو يلويو : وقيل . يتمدد، ألف، اؼبتبخَب يبّد خطاه : أي

صلى )كذب برسوؿ ا : يعِب  (مشت أمٌب اؼبطيطاء وخدمتهم فارس والرـو فقد جعل بأسهم بينهم
. 1"وتوذل عنو وأعرض ، مث ذىب إذل قومو يتبخَب افتخاراً بذلك  (ا عليو وسلم 

من ىذا : مددتو فامتّد، ويقاؿ: مددتو، ويقاؿ مطوتو فَتَمطَّى، أي: مَطْوُت الشيَء أَْمطُوه َمْطواً "و
. 2"تبخَب يف مشيتو كأنو يتمدد إذ يبّد خطوه ويديو ويوسع ذراعو: سبطى الرجل

جفاء نبزتو منقلبة عن واو وقيل ىي أصل ومعُب جفاء أي يذىب مرميا بو مطروحا يقاؿ : "جفاء-2
. 3"جفا اؼباء بالزبد إذا قذفو ورمى بو وجفئت القدر رمت بزبدىا عند الغلياف وأجفأت بو وأجفأتو

رمى : رمت بزبدىا عند الغلياف، جفاء، وجفأ الوادي ُغثاَءه: جفَأِت القدُر ذَبَْفأُ َجْفأ: " يقاؿ
ما َجَفأَْتُو القدر أو جفأه الوادي، وذىب الزبد جفاًء أي مدفوعا مرميا بو ال : بالزّبد والقذى، واعبُفاءُ 

. 4"بقاء لو
وقرئ أسكت أصل السكوت السكوف واإلمساؾ عن الشيء يقاؿ جرى الوادي ثبلثا مث : "سكت- 3

سكت أي مسك وسكن عن اعبري، وقيل ىذا مثل كاف الغضب يغريو على ما فعل ويقوؿ لو قل 
لقومك كذا وألقى األلواح وجر برأس أخيك فَبؾ اإلغراء وسكت وقيل ىذا الكبلـ فيو قلب واألصل 

. 5"سكت موسى عن الغضب كقوؽبم أدخلت األصبع اػبامت واػبامت األصبع واألوؿ أوذل
ويستعار السكوت . صمت وامتنع عن النطق: سكت يسكت سكوتا" وسكت يف اللغة من 

. 6"للسكوف واؽبدوء
ىو يتسنن من قولو ضبإ مسنوف فلما اجتمعت  : أحدنبا: وأصل الفعل على ىذا فيو وجهاف: "يتسنو- 4

، والثاشل أف  ثبلث نونات قلبت األخّبة ياء كما قلبت يف تظنبت مث أبدلت الياء ألفا مث حذفت للجـز
يكوف أصل األلف واوا من قولك أسُب يسُب إذا مضت عليو السنوف وأصلو سنو سنوة لقوؽبم سنوات 

. 7"ويتسنو مشتق من لفظ مسنوف وىو التغيّب يف األصل... 
                                                 

 .272: ، ص6: الكشاؼ عن حقائق غوامض التنزيل وعيوف األقاويل في وجوه التأويل، الزمخشري، ج - 1
 . 252: ، ص4: مخطوطة الجمل معجم وتفسير لغوي لكلمات القرآف، حسن عز الدين الجمل، ج - 2
. 33: المفتاح النوراني على المدخل الرباني للمفرد الغريب في القرآف، محمد باي بلعالم، ص-  3
 . 326: ، ص1: مخطوطة الجمل معجم وتفسير لغوي لكلمات القرآف، حسن عز الدين الجمل، ج - 4
. 77: المفتاح النوراني على المدخل الرباني للمفرد الغريب في القرآف، محمد باي بلعالم، ص-  5
 . 324: ، ص2: مخطوطة الجمل معجم وتفسير لغوي لكلمات القرآف، حسن عز الدين الجمل، ج - 6
. 80: المفتاح النوراني على المدخل الرباني للمفرد الغريب في القرآف، محمد باي بلعالم، ص-  7
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مضت عليو السنة أو السنوف أو تغّب دبضي الزمن، : َسِنَو الطعاـ َيْسَنُو َسَنهاً : " يقاؿ يف اللغة
مضت عليو السنة أو السنوف، ويكوف اشتقاقو من السنة عند من هبمعها على : وتسنََّو الطعاـ والشراب

. 1"سنهات
: الحذؼ- 5

اإلعبلؿ باغبذؼ ىو نوع من أنواع اإلعبلؿ، واشتق مصطلح اغبذؼ من َحَذؼ وَبْذُؼ َحْذفًا 
.    2"َقطُف الشيء من الطرؼ كما وُبذَؼ طرؼ ذنب الَشاة: "ومعناه لغة

. أما اصطبلحا فبل يقتصر فيو على حذؼ اآلخر فقط، بل يقع يف مواضع ـبتلفة
باب نظائر بعض ما "يف  (ىػ180. ت)وقد ظهر ىذا اؼبصطلح لدى العلماء، فاستعملو سيبويو 

.     3"ذكرنا من بنات الواو الٍب الواو فيهن فاء
كرىوا الواو بْب ياء وكسرة إذ ...َوَعْدتُو فأنا أعده َوْعداً، ووزنُتو فأنا أَزونُو َوْزنًا: تقوؿ: " يقوؿ

.     4"كرىوىا مع ياء فحذفوىا
اغبذؼ يف كبلـ العرب على ضربْب أحدنبا عن : "قاؿ. ( ىػ392. ت)كما جاء عند ابن جِب 

واألوؿ مٌب كانت . عّلة، فهو مقيس ما وجدت فيو، واآلخر عن استخفاؼ ال غّب، فبل يسوغ قياسو
الواو فاء الفعل وكاف ماضيو على فَػَعل ومضارعو يَػْفعل ففاؤه الٍب ىي واو ؿبذوفة لوقوعها بْب ياء 

.     5"َوَعَد، وَوَزفَ : وكسرة، وذلك قولك
ضد الزيادة وىو إسقاط حرؼ من األصوؿ فاء أو "ىو  ( ىػ518. ت)واغبذؼ عند اؼبيداشل 

. 6"عْب أو الـ
اذل ىذا اؼبصطلح، ومثَّل لو بػ اجتماع تائْب أوؿ اؼبضارع،  ( ىػ911. ت)كما تطرؽ السيوطي 

: إذا اجتمع يف أوؿ اؼبضارع تاءاف جاز حذؼ أحدنبا زبفيفا، وذلك يف ثبلثة  أبنية، كبو: "حيث قاؿ
. 7"تَػتَػَلظَّى: نار تَػَلظَّى،: تَتَباَكى، وتَػتَػَفعَُّل، كبو: تَػَباَكى، واألصل

                                                 
 . 347: ، ص2: مخطوطة الجمل معجم وتفسير لغوي لكلمات القرآف، حسن عز الدين الجمل، ج - 1
 .(حَذؼَ )مادة الخليل بن أحمد الفراىيدي، معجم العين،  - 2
 .52: ، ص4: جسيبويو، الكتاب،  - 3
 .53، 52: ، ص4: المصدر نفسو، ج - 4
 .43: صابن جني، التصريف الملوكي،  - 5
 .27: صأحمد الميداني، نزىة الطرؼ في علم الصرؼ،  - 6
 .58: ، ص1989ناصر حسين علي، المطبعة التعاونية، دمشق، : شرح القصيدة الكافية في التصريف، السيوطي، تقديم وتحقيق - 7
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وتناوؿ ؿبمد باي بلعادل ىو اآلخر مصطلح اإلعبلؿ باغبذؼ، عند شرحو للمفردات، والغرض 
:   منو ىو التخفيف وذبنب الثقل الصويت اغباصل بْب اجتماع الصوتْب، من أمثلة ذلك

. 1"أي تتوقد وتتوىج وتشتعل وأصلو تتلظى فحذفت إحدى التائْب زبفيفا: "تلظى- 1
:  جرؼ ىار- 2

جرؼ بالضم واإلسكاف ونبا لغتاف ويف ىار وجهاف أحدنبا أصلو ىورا وىّب على فعل فلما "
كبش صاؼ ) : مثل قوؽبم،ربرؾ حرؼ العلة وانفتح ما قبلو قلب ألفا وىذا يعرؼ بالنصب والرفع واعبر

 مثّ أخرت عْب الكلمة (ىاير) أو (ىاور)أف يكوف أصلو : ، والثاشل(يـو راح أو روح) و(أي صوؼ
 وسكوف التنوين فوزنو بعد ،فصارت بعد الراء وقلبت الواو ياء النكسار ما قبلها مث حذفت لسكوّنا

ومعُب اعبرؼ ...  وعْب الكلمة واو أو ياء يقاؿ هتور البناء وهتّب (فاؿ) وبعد اغبذؼ ،(فاعل)القلب 
 ساقط وقد (ىاير) أي (ىار) و،بضمتْب البّب الٍب دل تطو أو اؽبوة أو اؼبكاف الذي هبرفو اؼباء ويذىب بو

. 2"مثل بناء الدين على الباطل بالبناء على شفا جرؼ ىار
عزين صبع عزة واذوؼ منو الواو وقيل الياء وىو من عزوتو إذل أبيو وعزيتو ألف العزة : "عزين- 3

. 3"اعبماعة وبعضهم منضم إذل بعض
: ىمزة الوصل- 6

كل حرؼ احتيج إذل االبتداء : " ىي (ىػ377.ت) نبزة الوصل كما يعرفها أبو علي الفارسي 
، إذا دل (فَعل يفَعل)بو، وكاف ساكنا، اجتابت لو نبزة الوصل، وىذه اؽبمزة تدخل يف أمثلة األمر من 

يكن ما بعد حرؼ اؼبضارعة متحركا، يقوؿ، ويبيع، وىباؼ، ويسأؿ، وتدفل على األفعاؿ اؼباضية يف 
. 4"أمثلة غبقتها الزيادة، وعلى مصادرىا

نبزة تلحق يف أوؿ الكلمة توصبل إذل النطق بالساكن، : "ىي (ىػ392.ت)ويعرفها ابن جِب 
. 5"وىربا من االبتداء بو، إذ كاف ذلك غّب فبكن يف الطاقة فضبل عن القياس

                                                 
. 63: ، ص2: ضياء المعالم شرح على ألفية الغريب البن العالم، محمد باي بلعالم، ج-  1
. 32: المفتاح النوراني على المدخل الرباني للمفرد الغريب في القرآف، محمد باي بلعالم، ص-  2
. 105: ، صالمصدر نفسو-  3
 .200:التكملة، أبو علي الفارسي، ص - 4
، 1:محمد عبد القادر أحمد عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: ابن جني، تحقيق- شرح على كتاب التصريف للمازني- المنصف - 5

 .78: ، ص1999
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نبزة وصل، ونبزة قطع، : على ضربْب "( ىػ577.ت)واؽبمزة عند عبد الرضبن بن ؿبمد األنباري 
فهمزة الوصل ىي الٍب يتصل ما قبلها دبا بعدىا يف الوصل، ولذلك ظبّيت نبزة الوصل، ونبزة القطع ىي 

 .1"الٍب تقطع ما قبلها عن االتصاؿ دبا بعدىا فلذلك ظبيت نبزة القطع
اؽبمزة "إمبا ظبيت : سبب تسمية نبزة الوصل باأللف قائبل ( ىػ669.ت)ويعلل ابن عصفور 

ألفا ألف صورهتا صورة ألف، ونبزة الوصل ىي الٍب تثبت يف االبتداء، وربذؼ إذا وصلت ما قبلها دبا 
 .2"بعدىا، ونبزة القطع ىي الٍب تثبت ابتداء ووصبل

معناه أّف نبزة القطع ثابتة يف ـبتلف اغباالت، خببلؿ نبزة الوصل الٍب تثبت تارة، وتسقط تارة 
. أخرى

نبزة الوصل ىي : "أف تسمى نبزة الوصل باأللف، حيث يقوؿ ( ىػ807.ت)وينكر اؼبكودي 
اؽبمزة السابقة الٍب تثبت ابتداءا وتسقط وصبل، وإمبا ظبيت نبزة الوصل اتساعا، ألّنا تسقط يف الوصل، 

ألف اؼبتكلم يتوصل ّٔا : وقيل ألف الكلمة الٍب قبلها تتصل دبا دخلت عليو نبزة الوصل لسقوطها وقيل
 .3"أيت ّٔا نبزة خبلفا ؼبن قاؿ ىي يف األصل ألف...إذل النطق بالساكن 

، (اؿ)اْختُِلَف يف : "التعريف (أؿ)وجاء ذكر ؿبمد باي بلعادل ؽبمزة الوصل عند حديثو عن 
ىي جبملتها للتعريف ونبزهتا نبزة قطع وحذفت يف الوصل لكثرة االستعماؿ، وىو مذىب اػبليل، : فقيل

. 4"ىي البلـ وحدىا واؽبمزة وصل: وقاؿ سيبويو
ىذا مذىب سيبويو ألّنا عنده نبزة  (ِإْذ أَِلُف اْلَوْصِل َمٌَب ُتْدرَْج َسَقطْ ): وقولو: " ويضيف قائبل

فلماذا أويت باؽبمزة ليتوّصل ّٔا إذل النطق بالساكن ودل : زائدة يتوصل ّٔا إذل النطق الساكن، فإف قيل
تتحرؾ البلـ؟، أجيب عن ذلك بأّنا لو حركت لكانت إما أف ربرؾ بالكسر فتلتبس ببلـ اعبر، أو 

بالفتح فتلتبس ببلـ االبتداء، أو الضم فتكوف فبا ال نظّب لو يف العربية، فؤلجل ذلك ُعدّْؿ عن ربريك 
. 5"البلـ وبقيت على أصل وضعها وجيء ّٔمزة الوصل قبلها

                                                 
: ، ص1997، 1: محمد حسين شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: أسرار العربية، أسرار العربية، عبد الرحمن األنباري، تحقيق - 1

، 1:رجب عثماف محمد، مكتبة الخانجي، القاىرة، ط: شرح اللمع في النحو، القاسم بن محمد بن مباشر الواسطي الضرير، تحقيق: ، وينظر199
  .260: ، ص2000

 .470: ، ص2:، ج1998، 1: إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: شرح جمل الزجاجي، ابن عصفور، تقديم - 2
: ، ج2004فاطمة راشد الراجحي، الدار المصرية السعودية، القاىرة، : شرح المكودي على ألفية ابن مالك، عبد الرحماف المكودي، تحقيق - 3
 .436: ، ص2
 .13: منحة األتراب في شرح ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص - 4
 .13: ، صالمصدر نفسو - 5
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 ومن ىنا ال ىبتلف ؿبمد باي بلعادل عن غّبه من العلماء القدامى يف نظرتو ؽبمزة الوصل، فهي 
نبزة إمبا جيء ّٔا من أجل التوصل إذل النطق بالساكن، فابتداء النطق بالساكن ثقيل، والعرب ال تبدأ 

. بساكن وال تقف على متحرؾ
أّف اجتبلب نبزة  (كماؿ بشر)   ويف الدراسات اللسانية اغبديثة، ويف رأي بعض منهم أمثاؿ 
على فرض التسليم بصحة القوؿ بأّف : "الوصل من أجل التوصل إذل النطق بالساكن ال حاجة لو، يقوؿ

العرب دل ينطقوا بالساكن يف ابتداء الكبلـ، إننا نشك يف أف يكوف اؼبنطوؽ يف ىذه السياقات اؼبعينة 
نبزة، وال يغّب من ظننا ىذه وصفها بأّنا للوصل أو لغّبه، ويعتمد اذباىنا يف ىذه القضية على ؾبموعة 

من األدلة العلمية اؼبستقاة من خربتنا الصوتية ونطقنا الفعلي للغة العربية، ومناقشاهتم ؽبذه اؽبمزة 
. 1"ومشكبلهتا

اخل والذي يرمز  (ِاستخراج)و (ِاضرب)إّف ىذا الصوت الذي يظهر يف أوؿ : " مثّ يضيف قائبل
إليو باأللف يف الكتابة ليس نبزة فيما نعتقد، إنو نوع من التحريك الذي يسهل عملية النطق بالساكن، 
وىذا التحريك قد ىبتلط أمره على بعض الناس فيظنونو نبزة، إذ أّف ىواءه يبدأ من منطقة صدور اؽبمزة 

وىي اغبنجرة، ويبدوا أف اللغويْب العرب قد وقعوا يف ىذا الوىم، ولكنهم ؼبا أدركوا أف صفات ىذا 
وصل ما قبلها دبا بعدىا عند )، إشارة إذل خاصة من خواصها وىي (نبزة وصل)الصوت األوؿ 

أف ىذا الصوت الذي ظبعوه يف اؼبواقع الٍب نصوا عليها إمبا ىو - يف نظرنا-، وحقيقة األمر (سقوطها
الذي يستطيع أف يؤدي تلك الوظيفة الٍب أرادىا  (الصويت)ذلك التحريك، أو ما نفضل أف نسميو 

. 2"علماء اللغة وىي التوصل إذل النطق بالساكن
تسميتها نبزة الوصل ال يناقض ىذه اغبقيقة، فهي : " مث يفسر سبب تسميتها ّٔذا االسم فيقوؿ

نبا ظبوه نبزة قطع، وإمبا ألّنا - يف النطق منعزلة–نبزة وصل، ال ألّنا سهلة يف النطق، أو ألّنا زبتلف 
من الناحية الصوتية يف الكبلـ اؼبتصل، وىذه ظاىرة  (الشيء)ال تسمع يف درج الكبلـ، أو ألّنا تصبح 

. 3"صوتية فنولوجية تعرض لغّبىا من األصوات وخاصة اغبركات يف وصل الكبلـ
فإّف نبزة الوصل الٍب جاء ّٔا اللغويوف العرب القدماء والٍب رأوا  (كماؿ بشر) فمن خبلؿ أقواؿ 

بأّنا توصل إذل النطق بالساكن، فّبى أّنا حاجز ومانع يف حقيقتها، ألّنا عند النطق ّٔا تشكل صعوبة 
                                                 

 .150: ص، 1986، 9: دار المعارؼ، مصر، طدراسات في علم اللغة، كماؿ بشر،  - 1
 .150: ص، المرجع نفسو - 2
 .151: ، صالمرجع نفسو - 3
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تناقض التسهيل والتخفيف الذي جاءت من أجلو، فهي ظاىرة صوتية زبتفي بْب الصوتْب السابق 
ألّنا ال تسمع يف الكبلـ فقط، وليس ألّنا  (نبزة وصل)والبلحق ؽبا عند النطق ّٔا، فيصدؽ عليها اسم 

 .يؤتى ّٔا للتيسّب والتخفيف
: اإلشماـ- 7
الشم من :" (ىػ175.ت)، يقوؿ اػبليل بن أضبد الفراىيدي (مشم)اإلمشاـ لغة مشتق من الفعل  

اؼبفاعلة من : مشَِْمُت الشيء أمَشُُّو، ومنو التََّشمُُّم كما َتَشمَُّم البهيمة، إذا التمست رعيا، واؼبشاّمة: قولك
: الدنّو اسم منو، تقوؿ: الّشّم، يف قولك شافبت العدّو، يعِب الدنّو من العدو حٌب يروؾ وتراىم، والشََّممُ 

. 1"شافبناىم وناوشناىم
شافَبُْت فبلناً ِإذا قاَربْػَتو وتَػَعرَّْفَت ما عنده باالْختبار والكشف، وىي ُمفاَعلة من الشَّّم : "ويقاؿ

شافَبْناُىْم مث ناَوشناُىْم، : كأَنك َتُشمُّ ما عنده وَيُشمُّ ما ِعْنَدؾ لتَػْعَمبل دبقَتضى ذلك؛ ومنو قوؽبم
. 2"َرْوـُ اغَبْرِؼ الساكن حبركة خفية ال يُعتّد ّٔا وال َتْكِسُر وْزناً : واإِلمْشاـُ 

َأف ُيَشمَّ اغبرُؼ الساكُن َحْرفاً كقولك يف الضمة ىذا العمل وتسكت، فَتِجُد يف فيك "واإِلمشاـ 
ِإمشاماً لبلَـّ دل يبلغ َأف يكوف واواً، وال ربريكاً يُعتّد بو، ولكن مَشٌَّة من ضمَّة خفيفة، وهبوز ذلك يف 

 .3"الكسر والفتح أَيضاً 
ـُ اغَبْرؼ َأف ُتِشمَّو الضمَة َأو الكسرَة، وىو أَقل من َرْوـِ اغبركة ألَنو ال ُيسمع وِإمبا يتبْب "و وِإمْشا

. 4"وال يُعتّد ّٔا حركة لضعفها؛ واغبرؼ الذي فيو اإِلمشاـ ساكن َأو كالساكن: حبركة الشفة، قاؿ
الشْب واؼبيم أصل واحد يدؿ على اؼبقاربة ( شمّ : ")(ىػ395.ت)ويقوؿ أضبد بن فارس 

واؼبداناة، تقوؿ مشمت الشيء فأنا أمشو، واؼبشامة اؼبفاعلة من شافبتو إذا قاربتو ودنوت منو، وأمشمت 
ناولِب يدؾ، وأما الشمم : أمشمِب يدلك وىو أحسن من قولك: تقوؿ للوارل: فبلنا الطيب، قاؿ اػبليل

 .5"فارتفاع يف األنف، والنعت منو األشمّ 
وأما اإلمشاـ فليس إليو سبيل وإمبا : "ويشرح ظاىرة اإلمشاـ بقولو (ىػ180.ت)ويوضح سيبويو 

كاف ذا يف الرفع ألف الضمة من الواو فأنت تقدر أف تضع لسانك يف أي موضع من اغبروؼ شئت مث 
                                                 

. (شمم)معجم العين، الخليل بن أحمد الفراىيدي، مادة  - 1
. (شمم)لساف العرب، ابن منظور، مادة  - 2
. (شمم)معجم العين، الخليل بن أحمد الفراىيدي، مادة  - 3
. (شمم)لساف العرب، ابن منظور، مادة  - 4
. 500: صعبد السالـ محمد ىاروف، دار الجيل، بيروت، : تحقيقمقاييس اللغة، أحمد بن فارس،  - 5
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تضم شفتيك ألف ضمك شفتيك كتحريكك بعض جسدؾ وإمشامك يف الرفع للرؤية وليس بصوٍت 
لؤلذف أال ترى أنك لو قلت ىذا معن فأمشمت كانت عند األعمى دبنزلتها إذا دل تشمم فأنت قد تقدر 

على أف تضع لسانك موضع اغبرؼ قبل تزجية الصوت مث تضم شفتيك وال تقدر على أف تفعل ذلك مث 
. 1"ربرؾ موضع األلف والياء

فسيبويو قد فسر ظاىرة اإلمشاـ تفسّبا صوتيا ناذبا عن حركة الشفتْب وضمها عند النطق بالواو 
والضمة، حيث تنوب حركة الشفتْب وضمهما عن حذؼ الواو والضمة من الكلمة الٍب يكوف فيها 

. اإلمشاـ
 .2" فاإلمشاـ قولك ىذا خالْد وىذا فَػرَْج وىو هَبَْعلْ : "وقد مثل ؽبذا بقولو

الغرض الدالرل من اإلمشاـ وىو تبيْب الفرؽ بْب السكوف البلـز  (ىػ180.ت)ويوضح سيبويو 
فأما الذين أمشوا فأرادوا أف يفرقوا بْب ما يلزمو التحريك يف الوصل : "والسكوف العارض يف الوقف، يقوؿ

وبْب ما يلزمو اإلسكاف على كل حاؿ وأما الذين دل يشموا فقد علموا أّنم ال يقفوف أبداً إال عند حرؼ 
ساكن فلما سكن يف الوقف جعلوه دبنزلة ما يسكن على كل حاؿ ألنو وافقو يف ىذا اؼبوضع وأما الذين 
راموا اغبركة فإّنم دعاىم إذل ذلك اغبرص على أف ىبرجوىا من حاؿ ما لزمو إسكاٌف على كل حاؿ وأف 

يعلموا أف حاؽبا عندىم ليس كحاؿ ما سكن على كل حاؿ وذلك أراد الذين أمشوا إال أف ىؤالء أشد 
. 3"توكيداً 

فيوضح اإلمشاـ بأنو حركة تعملها الشفتْب وىي غّب مسموعة،  (ىػ392.ت)وأما ابن جِب 
. 4"معلـو أف ىذا اإلمشاـ إمبا ىو للعْب ال لؤلذف وليست ىناؾ حركة البتة: "يقوؿ

 (ىػ794.ت)وقد تناوؿ علماء القراءات ظاىرة اإلمشاـ وعرّفوا ىذا اؼبصطلح، منهم الزركشي 
النقل، : الذي تناولو يف تفسّبه للقرآف الكرصل، وقد عّد ىذه الظاىرة ثالث أنواع التخفيف األربعة، وىي

زبفيف اؽبمز بْب بْب ومعناه أف تسهل اؽبمزة بينها : "اإلبداؿ، اإلمشاـ، اإلسقاط، أي اغبذؼ، يقوؿ
وبْب اغبرؼ الذي منو حركتها فإف كانت مضمومة سهلت بْب اؽبمزة والواو أو مفتوحة فبْب اؽبمزة 

                                                 
. 171: ، ص4: الكتاب، سيبويو، ج - 1
. 169: ، ص4: ، جالمصدر نفسو - 2
. 168: ، ص4: ، جلمصدر نفسوا - 3
. 73: ، ص1: الخصائص، ابن جني، ج - 4
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واأللف أو مكسورة فبْب اؽبمزة والياء وىذا يسمى إمشاما وقرأ بو كثّب من القراء وأصبعوا عليو يف قولو 
. 2" وكبوه وذكره النحاة عن لغات العرب1﴿ُقْل آلذََّكَرْيِن﴾: تعاذل

ىو أف يأيت جبزء : "وقد ورد مصطلح اإلمشاـ عند ؿبمد باي بلعادل، حيث عرّفو ومثل لو بقولو
من الضمة قليل سابق وجزء من الكسرة كثّب الحق، وال يظهر ذلك إال يف اللفظ وال يظهر يف اػبط 

، باإلمشاـ يف قيل 3﴾َوِقيَل يَا أَْرُض ابْػَلِعي َماَءِؾ َويَا ظَبَاُء أَْقِلِعي َوِغيَض اْلَماءُ وقد قرئ يف السبعة ﴿
. 4"وغيض وإخبلص الضم

ة ولكنهم دل يستطيعوا فصلها عن سولبلص إذل أف العلماء القدماء تناولوا القضايا الصرفية بالدرا
علم األصوات، فكانت تُفّسر القضايا الصرفية عندىم تفسّبا صوتيا، كظاىرة اإلبداؿ واإلعبلؿ والقلب 

الذي تناوؿ باب اإلدغاـ فبدأه بعلم  (ىػ180.ت)واإلدغاـ وغّبىا، وشيخهم يف ىذا سيبويو 
األصوات، باعتبار أنو ظاىرة صوتية ال يبكن تفسّبىا دبعزؿ عنو، ومن بْب العلماء أيضا ؿبمد باي بلعادل 

الذي تناوؿ يف ثنايا مؤلفاتو صبلة من الظواىر الصرفية والٍب فسرىا تفسّبا صوتيا والٍب ذكرناىا سابقا، 
ومن ىنا تتأكد العبلقة الرابطة بْب اؼبستويْب الصويت والصريف يف الدراسات اللسانية اغبديثة والٍب ال يبكن 

. الفصل بينهما بأي حاؿ من األحواؿ ألف األوؿ ىبدـ الثاشل، والثاشل يعتمد على نتائج األوؿ
ومن ىنا يبكن القوؿ أّف ؿبمد باي بلعادل يعّد من العلماء القدماء الذين حبثوا يف مستويات اللغة  

الصوتية والصرفية والنحوية والداللية، كما يبحثها علم اللغة الوصفي يف الدراسات اللسانية اغبديثة، 
 .للصلة الوثيقة بينهماوجاءت اؼبباحث الصوتية فبتزجة باؼبباحث الصرفية 

: الجهود الصرفية لمحمد باي بلعالم: ثانيا
نتناوؿ يف ىذا اؼببحث اعبهود الصرفية الٍب قدمها ؿبمد باي بلعادل يف مؤلفاتو، وتشمل ىذه  

اؼبصطلحات الصرفية الٍب جاءت يف ثنايا كتبو، باإلضافة إذل األبنية أو األوزاف الصرفية الٍب : القضايا
. ذكرىا، واؼبسائل الٍب عاعبها وناقشها

 
 

                                                 
. 143: سورة األنعاـ، اآلية - 1
. 321: ، ص1: محمد أبو الفضل إبراىيم، دار المعرفة، بيروت، ج: البرىاف في علـو القرآف، الزركشي، تحقيق - 2
. 44: سورة ىود، اآلية-  3
، محمد باي بلعالم، ص-  4 . 66: الرحيق المختـو لنزىة الحلـو



 الجهود الصوتية والصرفية والبالغية لمحمد باي بلعالم:                       الفصل األوؿ

 

 -103-  

 

: المصطلح الصرفي عند محمد باي بلعالم بين القدماء والمحدثين-
الَصبَلح نقيض : "، ويقاؿ(صلح) إذل اعبذر )اْصطََلحَ ( اؼبشتق من الفعل )مصطلح(يعود لفظ 

َصُلح بالضم لغة وىو "، و2"لـز الصبلح"، أي 1"الػطبلح، ورجل صاحل يف نفسو ُمصلح يف أعمالو وأموره
 وىو أيضاً 4"الصُّْلح بالضم السَّلم"، و3"خبلؼ َفُسَد، وَصَلَح يصَلح بفتحتْب لغة ثالثة فهو صاحل

. 5"التوفيق، ومنو صلح اغبديبية، وأصلحت بْب القـو وفقت، وتصاحل القـو واصطلحوا
مصدر ميمي من الفعل اْصطََلح َيْصطَِلُح اصطبلحا، ومعناه يف اللغة االتفاؽ " فاؼبصطلح"

مزيد حبرفْب نبا األلف والطاء الٍب أصلها تاء  (صلح)صيغة  (اصطلح)كلمة طباسية "والتوفيق، فهو 
َصُلَح، ىذه الكلمة صاغبة : ، وإذا حذفنا الزوائد بقيت الػصيغة على ثبلثة عناصر ىػي6وتغّبت بعامػل

. 7"فسميناىا مصطلحا
اؼبواضعة واالتفاؽ "ويكشف ىذا التعريف خاصيتْب من خصائص اؼبصطلح وتتمثل األوذل يف 

والثانية يتميز اؼبصطلح عن غّبه من اؼبفردات . على اؼبصطلح لداللتو الدقيقة من قبل اؼبتخصصْب
األخرى يف االستخداـ العاـ للغة بسبب التغّب الدالرل الذي طرأ على الكلمة العامة فجعل منها 

. 8"مصطلحا وبمل داللة خاصة وؿبددة
كلمة أو ؾبموعة من الكلمات من لغة متخصصة "من ىنا نستخلص أف اؼبصطلح ىو عبارة عن 

، ودبعُب آخر فهو 9"موروثا أو مقَبضا ويستخدـ للتعبّب بدقة عن اؼبفاىيم ليدؿ على أشياء مادية ؿبددة
مفهـو مفرد أو عبارة مركبة استقر معناىا أو باألحرى استخدامها وحّدد يف وضوح، وىو تعبّب خاص "

. 10"ضّيق يف داللتو اؼبتخصصة، وواضح إذل أقصى درجة فبكنة

                                                 
. (صلح)معجم العين، الخليل بن أحمد الفراىيدي، مادة  - 1
، وكتاب األفعاؿ، ابن (صلح)، مادة 2003، 1: إبراىيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: كتاب األفعاؿ، ابن القوطية، ضبط - 2

. (صلح)، مادة 2003، 1: إبراىيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: القطاع، ضبط
. (صلح)المصباح المنير، الفيومي، نوبليس، مادة  - 3
. (صلح)، مادة 1999، 1: القاموس المحيط، الفيروز أبادي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط - 4
. (صلح)مادة الفيومي، المصباح المنير،  - 5
 .ىذا العامل ىو مجاورة التاء ألحد حروؼ االطباؽ وىي الصاد والضاد والطاء والظاء - 6
، رسالة 2007/ 2006المصطلح الصوتي في شافية ابن الحاجب، موازنة بين المتن والشرح، حاج علي عبد القادر، جامعة وىراف،  - 7
. 4: ، ص(ماجستير)
، كلية اآلداب والعلـو 2002علم المصطلح وإشكالية االصطالح اللساني، سليمة بونعجة راشدي، أعماؿ ملتقى اللغة العربية والمصطلح،  - 8

. 142: اإلنسانية، جامعة عنابة، مخبر اللسانيات واللغة العربية، ص
. 1: األسس اللغوية لعلم المصطلح، محمود فهمي حجازي، دار غريب، القاىرة، ص - 9

. 11: ، صالمرجع نفسو - 10
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وبالرغم من كثرة التعريفات الٍب تتناوؿ اؼبصطلح، إالّ أّّنا تصب يف ؾبرى واحد، فهي ال زبرج 
اتفاؽ وإصباع اؼبتخصصْب اؼبعنيْب على داللتو الدقيقة اؼبناسبة ؼبوضوعو "عن ذلك اؼبعُب الذي يدؿ على 

.  1"اؼبنقوؿ عنو
اؼبعُب الذي تعارفوا عليو، واتفقوا عليو يف "فلفظ مصطلح يطلق يف أوساط الناس ليقصد بو 

استعماؽبم اػباص أو يف أعرافهم االجتماعية، وعاداهتم السائرة، وتساعد الظروؼ االقتصادية والسياسية 
واالجتماعية والدينية على أف ربمل كلمة ما معُب غّب الذي وضعت لو يف أصل اللغة الٍب تنتمي إليها، 
ويسّب ىذا اؼبعُب اعبديد بْب اؼبتخصصْب حٌب يصبح يف استعماؽبم اليومي شيئا مألوفا يُنسى معو ذلك 

. 2"اؼبعُب اللغوي األساسي
واؼبعُب األساسي الذي وضعت لو الكلمة ىو اؼبعُب اللغوي، مث تكتسب معُب جديدا غّب اؼبعُب 

. األوؿ اللغوي، يتداولو اؼبتخصصوف بينهم ويتبلشى السابق، ىذا اؼبعُب اعبديد ىو االصطبلحي
ال يبكن الولوج إذل علم من العلـو إال من خبلؿ بوابة اؼبصطلحات اػباصة بو، فهي تشكل حجر ؼ

زاويتو، حيث سبكننا من إدراؾ العلـو واؼبعارؼ وفهم آّتمع، باإلضافة إذل معاشل اللغة ومعرفة مناسباهتا 
. 3لؤللفاظ

فتنوع اغبقوؿ اؼبعرفية أدى بالضرورة إذل وضع مصطلحات خاصة بكل حقل معريف، سبّيزه عػن 
أي أنّو ال يبكن أف تقـو أيّة معرفة دوف جهازىا اؼبصطلحي الذي يَبجم غاياهتا، "غّبه من اؼبصطلحات، 
  .4"ويبّلغ ويّدؿ على معناىا

ويف ىذا الصدد، قبد بعض األساتذة اعبامعيْب من يدعو إذل ضرورة توحيد اؼبصطلح النحوي 
، ومنها علم النحو "وفصلو عن اؼبصطلح الصريف، ألف  تعددية اؼبصطلح إشكالية عامة يف صبيع العلـو

فتعدد اؼبصطلح النحوي للداللة على مفهـو كبوي واحد يبثل عقبة من عقبات سبثُّل الدرس النحوي 
 .5"كما أف االشَباؾ بْب مصطلحات النحو والصرؼ يبثل عقبة أخرى...

                                                 
إشكالية المصطلح، المنهج والراىن الثقافي العربي، نورة بعيو، مجلة المصطلح والمصطلحية في العلـو اإلنسانية بين التراث والحداثة، الملتقى الدولي  - 1

، وصناعة المصطلح في العربية، عبد الملك مرتاض، مجلة اللغة العربية، المجلس األعلى للغة 82: ، جامعة البليدة، ص2004 مارس 16، 15األوؿ، يومي 
. 12: ، ص1999، 02: العربية، العدد

. 8: ، ص1990، 1: في المصطلح اإلسالمي، إبراىيم السامرائي، دار الحداثة، بيروت، ط - 2
ظاىرة التنوع الداللي في المصطلحات الشرعية، ناصر قارة، الملتقى الدولي األوؿ، المصطلح والمصطلحية في العلـو اإلنسانية، جامعة البليدة، : ينظر - 3

. 134: ص
. 73: بنود االصطالح في الفكر العربي القديم، سكينة زواغي، الملتقى الدولي األوؿ، في المصطلح والمصطلحية في العلـو اإلنسانية، جامعة البليدة، ص - 4

مبادئ عامة في تيسير النحو،ممدوح محمد خسارة، اللسانيات،مجلة في علـو اللساف وتكنولوجياتو،مركز البحوث العلمية والتقنية لترقية اللغة العربية،  - 5
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ربديد دائرة االصطبلح يف ميداف النحو لتخصيصو "وإذا كاف اؼبصطلح النحوي ىو 
، فإّف اؼبصطلح الصريف ىو ربديد دائرة االصطبلح يف 1"ومعرفة النحو مرىونة دبصطلحاتو...بالبحث

ؾباؿ علم التصريف، وىو وليد اؼبصطلح اللغوي العاـ الذي يشمل عدة أنواع من العلـو كالببلغة والنحو 
. والعروض

ودبا أف االصطبلح ىو االتفاؽ، فإف اؼبصطلح الصريف ىو اتفاؽ علماء التصريف على استعماؿ 
ألفاظ معينة للتعبّب عن اؼبعاشل الصرفية، كاتفاقهم على تسمية التغيّب الذي يطرأ على أبنية الكلم 

. بالتصريف
وظّل علم التصريف مقَبنا بعلم النحو فَبة من الزمن، ومع مرور الوقت استقل عنو وأصبح لو 

الكشف اؼبفهومي الذي يقيم للمعرفة سياجها اؼبنطقي، حبيث يصبح "سجل اصطبلحي يتمثل يف 
اعبهاز اؼبصطلحي يف علم الصرؼ صورة مطابقة لبنية قياساتو، فمٌب اضطرب نسقها اختل نظامها 

 .2"وفسد باختبلؽبا تركيبو
، فػ مفاتيح العلـو مصطلحاهتا، "وللمصطلحات أنبية كبّبة بالنسبة ألي علم من العلـو

ومصطلحات العلـو شبارىا القصوى، فهي ؾبمع حقائقها اؼبعرفية وعنواف ما يتميز بو كل واحد منها عّما 
. 3"سواه، وليس من مسلك يتوسل بو اإلنساف إذل منطق العلم غّب ألفاظو االصطبلحية

الوزف اؼبعريف يف كّل علم رىْب مصطلحاتو، لذلك نسميها أدواتو الفعالة ألّنا توّلده "كما أّف 
عضويا وتنشئ صرحو مث تصبح خبلياه اعبنينية الٍب تكفل التكاثر والنماء، ذلك ما يفسر إذف كيف أّف 

 .4"كل علم يصطنع لنفسو من اللغة معجما خاصاّ 
ومن ىنا فاؼبصطلحات ىي عبارة عن ألفاظ اتفق اؼبتخصصوف على استعماؽبا للداللة على معاف 
معينة مناسبة ّٓاالت معينة، حبيث ىبتص كل علم من العلـو دبصطلحاتو، وال يبكن الولوج إليو إال عرب 

بوابة مصطلحاتو، وال يبكننا أف نتعمق يف علم التصريف إال من خبلؿ الوقوؼ على ما يناسبو من 
. مصطلحات

                                                                                                                                                             
 .19:، ص2003،8: الجزائر، العدد

المصطلح النحوي نشأتو : ، وينظر307:الدراسات المصطلحية في التراث العربي،عائشة رماش، أعماؿ ملتقى اللغة العربية والمصطلح، ص - 1
 .25:، ص1993وتطوره حتى أواخر القرف الثالث الهجري، عوض أحمد القوزي، ديوف المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

: المصطلح الصرفي في شافية ابن الحاجب، صفية مطهري، مجلة المصطلح، يصدرىا مخبر تحليلية إحصائية في العلـو اإلنسانية، العدد - 2
 .31: ، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمساف، ص2003، 02

 .11: قاموس اللسانيات، عبد السالـ المسدي، الدار العربية للكتاب، ص - 3
 .12: ، صالمصدر نفسو - 4
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يف اؼبعاجم اللغوية، فإننا قبد الّصرؼ لغة ىو  (َصَرؼَ )أما مصطلح التصريف، فإذا تتبعنا لفظة 
 1"َفْضُل الدّْرىم يف القيمة، وجودة الػِفضَّة، وبيع الذىب بالفضة، ومنو الصَّيػَْريفُّ لتصريف أحدنبا باآلخر"

صرؼ الشيء صرفا رّده والرجل عن : "، ويقاؿ أيضا2"رجل صّبؼ متصَّرؼ يف األمور ؾبُِدّّ فيها: "ويقاؿ
شيء ُصرؼ إذل شيء كأف الدينار ُصرؼ إذل الدراىم، أي رجع إليها إذا "، فالصرؼ 3" رأيو كذلك

أف تصرؼ إنسانا عن وجو يريده إذل َمْصِرؼ غّب ذلك، وَصرَّؼ "، والّصرؼ أيضا 4"َأخذت َبَدَلو
صرفت األجّب والصيب خّليت "، أما إذا 5"أْعَملو يف غّب وجو يريده إذل َمْصِرؼ غّب ذلك: الشيء
. 7"اشتقاؽ بعضو من بعض: إنفاقها، والتصريف يف الكبلـ: فالتصريف يف الدراىم والبياعات"، 6"سبيلو

: يف القرآف الكرصل دبختلف اشتقاقاهتا، فمنها قولو تعاذل- أيضا- ووردت ىذه اللفظة
َفُع النَّاَس َوَما ﴿ ِإفَّ يف َخْلِق السََّماَواِت َواأْلَْرِض َواْخِتبَلِؼ اللَّْيِل َوالنػََّهاِر َواْلُفْلِك الٍَِّب ذَبْرِي يف اْلَبْحِر دبَا يَػنػْ

أَنْػَزَؿ اللَُّو ِمَن السََّماِء ِمْن َماٍء َفَأْحَيا ِبِو اأْلَْرَض بَػْعَد َمْوهِتَا َوَبثَّ ِفيَها ِمْن ُكلّْ َدابٍَّة َوَتْصرِيِف الرّْيَاِح 
. 8﴾َوالسََّحاِب اْلُمَسخَِّر بَػْْبَ السََّماِء َواأْلَْرِض آَلَيَاٍت لَِقْوـٍ يَػْعِقُلوفَ 

فتصريف الرياح يف ىذه اآلية ىو تغيّب مهأّا قبوال ودبورا، وجنوبا ومشاال وجعلها حارة أو باردة 
. 9يف أحواؽبا، وقيل بالرضبة تارة وبالعذاب تارة أخرى

 
 
 
 
 
 

                                                 
 .(صرؼ)مادة الخليل بن أحمد الفراىيدي، معجم العين، - 1
 .(رصف)جمهرة اللغة، ابن دريد، مادة –  2
 .(صرؼ)، وكتاب األفعاؿ، ابن القطاع الصقلي، (صرؼ)كتاب األفعاؿ، ابن القوطية، مادة –  3
 .(صرؼ)مقاييس اللغة، أحمد بن فارس، مادة –  4
 .(صرؼ)لساف العرب، ابن منظور، مادة –  5
 .(صرؼ)مادة الفيومي، المصباح المنير، –  6
 .(صرؼ)مادة الفيروزآبادي، القاموس المحيط، –  7
 .164: سورة البقرة، اآلية–  8
 .162: ، ص1: الكشاؼ عن حقائق غوامض التنزيل وعيوف األقاويل في وجوه التأويل، الزمخشري، ج: ينظر–  9
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َوِإَذا َما أُْنزَِلْت ُسوَرٌة َنظََر ﴿: لفظٍب صرؼ وانصرؼ يف قولو عّز وجلّ - أيضا- كما ذكرت
. 1﴾بَػْعُضُهْم ِإذَل بَػْعٍض َىْل يَػرَاُكْم ِمْن َأَحٍد مُثَّ اْنَصَرُفوا َصَرَؼ اللَُّو قُػُلوبَػُهْم بِأَنػَُّهْم قَػْوـٌ اَل يَػْفَقُهوفَ 

واؼبعُب ىنا يراكم أحد من اؼبسلمْب لنذىب ونغَّب مكاننا حٌب ال نسمع حديثهم؟ فبتغيّبىم للمكاف غّّب 
ا ما يف قلؤّم، وىذا دعاء عليهم باػبذالف بتبديل قلؤّم عّما يف قلوب أىل اإليباف من الطمأنينة 

. 2واإلنشراح
َنا لِلنَّاِس يف َىَذا اْلُقْرَآِف ِمْن ُكلّْ َمَثٍل َفَأََب َأْكثَػُر ﴿: أما صّرؼ فوردت يف قولو جّل ثناؤه َوَلَقْد َصرَّفػْ

. 3﴾النَّاِس ِإالَّ ُكُفورًا
. 4أي أعدنا، كّررنا ورّددنا للناس من كل معُب لعّلهم يؤمنوف، ولكن أصّروا على الكفر

صرّفتو، تصّرؼ، صرؼ انصرؼ، : وردت دبختلف اشتقاقاهتػا (صرؼ)من ىنػا نػجد أف مادة 
فبلف صّرؼ اؼباؿ إذ : والصّرؼ والتصريف، وكلها ربمل معُب التغيّب والتحويل والتبديل، لذلك نقوؿ

. غّّبه، والتغيّب يكوف يف العملة الواحدة أو يف العمبلت اؼبختلفة
علم يُعرؼ بو أحواؿ أبنية الكلم من : "وإذا كاف الصرؼ لغة يدؿ على التغيّب فاصطبلحا ىو

. 6" علم بأصوؿ يُعرؼ ّٔا أحواؿ أبنية الكلمة ليست بإعراب" أو ىو 5" حيث اإلعبلؿ
علم يُبحث فيو عن األعراض الذاتية ؼبفردات كبلـ "ىو : بقولو" كشف الظنوف"وعرّفو صاحب 

العرب من حيث صورىا وىيئاهتا كاإلعبلؿ واإلدغاـ أي اؼبفردات اؼبوضوعة بالوضع النوعي ومدلوالهتا 
واؽبيئات األصلية العامة للمفردات واؽبيئات التغيّبية كبياف ىيئة اؼبعتبلت قبل اإلعبلؿ وبعد اإلعبلؿ 

وكيفية تغيّبىا عن ىيئاهتا األصلية على الوجو الكلي  باؼبقاييس الكلية كصيغ اؼباضي واؼبضارع ومعانيهما 
. 7"ومدلوالهتما

                                                 
 .127: سورة التوبة، اآلية–  1
 .243: ، ص2: جالزمخشري، الكشاؼ، : ينظر–  2
 .89: سورة اإلسراء، اآلية–  3
 .510: ، ص2: جالزمخشري، الكشاؼ، : ينظر–  4
 .145: التعريفات، الشريف الجرجاني، ص–  5
 .73: المصدر نفسو، ص–  6
 .323: كشف الظنوف عن أسامي الكتب والفنوف، حاجي خليفة، ص–  7
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ومهما اختلفت تعاريف العلماء لعلم الصرؼ، فإّنا تلتقي يف معُب واحد وىو العلم الذي 
وكذلك يتناوؿ التغيّب الذي يصيب صيغة ...يبحث يف تصريف الكلمة وتغيّبىا من صورة إذل أخرى"

. 1"الكلمة وبنيتها إلظهار ما يف حروفها من أصالة أو زيادة أو حذؼ أو إدغاـ أو إعبلؿ أو إبداؿ
اللفظ اؼبفرد من حيث بناُؤه ووزنو وما طرأ على ىيكلو من "فعلم الصرؼ ىبتّص بالبحث يف 

، ويهتم باأللفاظ يف حاؿ إفرادىا من حيث أبنيتها وصيغها وما أصأّا من حذؼ أو 2" نقصاف أو زيادة
. قلب أو زيادة وما إذل ذلك

وبغض النظر عن اختبلؼ العلماء يف ربديد تاريخ نشأة علم التصريف، فإف أقدـ اؼبصادر الٍب 
اؼبقصود يف علم الصرؼ اؼبنسوب أليب حنيفة النعماف "تناولت مصطلح الصرؼ ىو كتاب 

، لكن اختلف العلماء يف نسبتو لو، إال أنّو يبقى أّوؿ الكتب اؼبستقلة اؼبؤلفة يف علم "(ىػ150.ت)
. 3التصريف، والذي استعمل فيو مصطلح الصرؼ

ىذا باب ما بنت : "الذي استعمل مصطلح التصريف قائبل (ىػ180.ت)مث جاء بعده سيبويو 
العرب من األظباء والصفات واألفعاؿ غّب اؼبعتلة واؼبعتلة، وما قيس من اؼبعتل الذي ال يتكلموف بو ودل 

. 4" هبيء يف كبلمهم إالّ نظّبه من غّب بابو، وىو الذي يسميو النحويوف التصريف والفعل
ؽبذا الباب عنوانا، ذكر أبنية األظباء والصفات، دبا فيها الثبلثية  (ىػ180.ت)فبعد أف أعطى سيبويو 

آّردة واؼبزيدة، وكذا األفعاؿ اؼبعتلة منها والصحيحة، وغّبىا من اؼبسائل الصرفية كاإلبداؿ والقلب 
واإلدغاـ، ودبا أنّو يشّب إذل أف ىذا الباب من تسمية النحويْب فهذا معناه أّف التصريف كاف معروفا قبل 

. (ىػ180.ت)سيبويو 
أف تبِب من الكلمة بناء دل تنبو العرب على وزف "ىو  (ىػ180.ت)ومعُب التصريف عند سيبويو 

ما بنتو، مثّ تعمل يف البناء الذي بنيتو ما يقتضيو قياس كبلمهم، وىذا ىو اؼبعروؼ عند اؼبتأخرين دبسائل 
. 5" التمرين

                                                 
 .287: ، ص1998إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت، : المعجم المفصل في علم الصرؼ، راجي األسمر، مراجعة–  1
: ، ص1986، 2: معجم المصطلحات النحوية والصرفية، محمد سمير نجيب اللبدي، دار الفرقاف، األردف، ومؤسسة الرسالة، بيروت، ط–  2

125. 
 .46:المقصود في علم الصرؼ المنسوب ألبي حنيفة النعماف، ص: ينظر  -3
 .242: ، ص4: الكتاب، سيبويو، ج–  4
 .19: ، ص2003، 1: أبنية الصرؼ في كتاب سيبويو، معجم ودراسة، خديجة الحديثي، مكتبة ناشروف، لبناف، ط–  5
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فظهور مصطلح التصريف كاف منذ القرف الثاشل اؽبجري، ومع بداية القرف الثالث، أّلف أبو 
 كتابا ظبّاه التصريف، وىو ثاشل من أفرد ؽبذا العلم مؤلّفا مستقبل عن 1 ( ىػ247. ت)عثماف اؼبازشل 

. علم النحو، بعد ما كانا مندؾبْب يف كتاب واحد، مستعمبل فيو مصطلح التصريف
اؼبنصف الذي شرح فيو  ( ىػ392. ت)مثّ توالت حركة التأليف يف ىذا العلم، فأّلف ابن جِب 

ىو أف ذبيء إذل الكلمة الواحدة فتصرّفها على وجوه شٌب، مثاؿ : "تصريف اؼبازشل، وىو يعرّفو بقولو
فالتصريف إمبا ىو ...َضْرَبٍب ومثل ِقَمْطر ِضَربٍ : ذلك أف تأيت إذل ضرب فتبِب منو مثل جعفٍر فتقوؿ

. 2"ؼبعرفة أنفس الكلم الثابتة
معُب التصريف ىو أف تأيت إذل اغبروؼ األصوؿ فتتصّرؼ فيها بزيادة : "ويقوؿ يف موضع آخر

. 3"حرؼ أو ربريف بضرب من ضروب التغيّب، فذلك ىو التصّرؼ فيها والتصريف ؽبا
. وضروب التغيّب الٍب يقصدىا ىي الزيادة واغبذؼ واإلبداؿ والقلب واإلدغاـ وغّبىا

 مصطلح التصريف يف كتابو 4( ىػ316. ت)ويف القرف الرابع اؽبجري تناوؿ ابن السراج النحوي 
لتصريف الكلمة الواحدة بأبنية "األصوؿ يف النحو، وقاؿ أف سبب تسمية ىذا العلم بالتصريف إمبا 

. 5" ـبتلفة
 كتاب سيبويو، وبقي ؿبافظا على تعريف التصريف 6(ىػ368.ت)ويف ىذا القرف شرح السّبايف 

وأما التصريف، فهو تغيّب الكلمة باغبركات والزيادات والقلب للحروؼ الٍب : "عند سابقيو، فعرّفو بقولو
. 7"رظبنا جوازىا حٌب تصّب على مثاؿ كلمة أخرى، والفعل سبثيلها بالكلمة ووزّنا ّٔا

                                                 
وقيل  ( ـ863-  ىػ249)ىو أبو عثماف المازني بكر بن محمد بن مازف بن شيباف بن ذىل بن ثعلبة، إماـ النحاة بعد سيبويو، توفي سنة –  1

، وتاريخ األدب 99: ، ص2002، 2: يوسف علي طويل، دار الكتب العلمية، ط: الفهرست، ابن النديم، تعليق د: ، ينظر ( ىػ236)
، وأخبار النحويين البصريين، 162: ، ص2:  ىػ، ج1119، 2: عبد الحليم النجار، دار المعارؼ، مصر، ط: العربي، كارؿ بروكلماف، ترجمة

 .58: نخبة من العلماء، مكتبة الثقافة الدينية، ص: أبو سعيد السيرافي، تحقيق
 .4،3:، ص1: شرح تصريف المازني، ابن جني، ج- المنصف–  2
 .12: التصريف الملوكي، ابن جن، ص–  3
تحفة األديب في نحاة مغني اللبيب، : األصوؿ في النحو، ينظر: ، من أشهر مؤلفاتو( ىػ316)ىو أبو بكر محمد بن السّري المتوفي سنة –  4

 .179، 178: ، ص1: ، ج2005، 1: السيوطي، تحقيق حسن الملخ وسهى نعجة، عالم الكتب الحديثة، األردف، ط
 .231: األصوؿ في النحو، ابن السراج، ص–  5
، وطبقات 99: الفهرست، ص: ، ينظر( ىػ368)، وتوفي سنة ( ىػ280)ىو أبو سعيد الحسن بن عبد اهلل بن المرزباف السيرافي، ولد عاـ –  6

محمد المصري، وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، : ، والبلغة في تراجم أئمة اللغة، الفيروزآبادي، تحقيق119: اللغويين والنحويين، الزبيدي، ص
 .61: ، ص1972

 .20: أبنية الصرؼ في كتاب سيبويو، خديجة الحديثي، ص–  7
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، وجعل التصريف فيو باب من "التكملة"كتاب  (ىػ377.ت)كما ألف أبو علي الفارسي 
يلحق أنفس الكلم وذواهتا فذلك كبو التثنية "أبواب ذلك العلم الذي يعِب التغيّب الذي 

. 1" والتصريف واإلدغاـ...واعبمع
وقاؿ  (ىػ471.ت)وظهر يف القرف اػبامس اؽبجري مصطلح التصريف عند عبد القاىر اعبرجاشل 

. 2"أف تصّرؼ الكلمة اؼبفردة فتتولد منها ألفاظ ـبتلفة ومعاٍف متفاوتة: "يف تعريفو
نزىة الطرؼ يف علم " كتاب 3مع بداية القرف السادس اؽبجري  (ىػ518.ت)وأّلف اؼبيداشل 

. وأعاد نفس التعريف الذي ذكره عبد القاىر اعبرجاشل، ودل يضف عليو شيئا" الصرؼ
 فلم يصنف كتابا خاصا بعلم التصريف، وإمبا تناوؿ موضوعاتو مع 4(ىػ538.ت)أما الزـبشري 

، كالتجرد والزيادة يف االسم والفعل وما اشَبؾ بينهما من "اؼبفصل"موضوعات علم النحو يف كتابو 
اؼبمتع يف النحو " كتابو 5( ىػ569ت )اعتبلؿ وإدغاـ وإبداؿ، يف حْب أّلف ابن الدىاف النحوي 

ىو معرفة اؼبوزوف : "وفيو عّرؼ علم التصريف بقولو" الفصوؿ يف العربية"اؼبشهور بكتاب " واإلعراب
الفاء والعْب والبلـ والوزف مقابلة األصل باألصل، : الذات القبلة الوزف، واؼبيزاف: واؼبيزاف والوزف، فاؼبوزوف

قسم النحو، قسم : ، واؼبلفت لبلنتباه يف ىذا الكتاب أنو مقسم إذل ثبلثة أقساـ6"والزائد بالزائد
التكسّب، والتصغّب والوقف، واؽبمزة، واؼبذكر، : الصرؼ، وقسم التصريف، فقسم الصرؼ يتناوؿ

، أما قسم التصريف فيحتوي على اغبذؼ والنقل والزيادة واإلعبلؿ واإلدغاـ، فإذا ...واؼبؤنث، واإلمالة
فصل  (ىػ569.ت)كاف سابقوه قد أصبعوا على أف الصرؼ والتصريف نبا علم واحد، فإف ابن الدىاف

. بينهما، وجعل لكل منهما مباحثو اػباصة بو

                                                 
 .185: التكملة، أبو علي الفارسي، ص–  1
 .4: ، ونزىة الطرؼ في علم الصرؼ، الميداني، ص1: المفتاح في التصريف، عبد القاىر الجرجاني، ص–  2
معجم األدباء أو إرشاد : ، ينظر( ىػ518)ىو أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراىيم المعروؼ بالميداني نسبة إلى الميداف من نيسابور، توفي –  3

 .24: ، ص2: ج، 1991، 1:األريب الى معرفة األديب، ياقوت الحموي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
: ، ينظر( ىػ538)، وتوفي سنة ( ىػ467)ىو أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزمخشري، ولد في زمخشر عاـ –  4

، 1: ، وتحفو األديب في نحاة مغني اللبيب، ج278: ، ص1982عادؿ نويهض، مؤسسة نويهض الثقافية، بيروت، : الوفيات، بن قنفذ، تح
  .377، 376: ص

، وتوفي سنة ( ىػ464)ىو أبو محمد ناصح الدين سعيد بن المبارؾ بن علي بن عبد اهلل المعروؼ بابن الدىاف النحوي البغدادي، ولد عاـ –  5
إبراىيم السامرائي، مكتبة المنار، األردف، : نزىة األلباء في طبقات األدباء، عبد الرحمن بن محمد بن األنباري، تحقيق: ، ينظر( ىػ569)

محمد أبو الفضل إبراىيم، المكتبة العصرية، : ، وبغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، السيوطي، تحقيق264، 263: ص، 1985، 3:ط
 .587: ، ص1: بيروت، ج

 .94: الممتع في النحو واإلعراب، ابن الدىاف، ص–  6
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 حيث ضمنو (مفتاح العلـو)اؼبكتبة العربية دبؤلَّفو الشهّب  ( ىػ626. ت)كما أثرى السكاكي 
اعلم أف علم الصرؼ ىو تتبع اعتبارات الواضع يف : "عدة علـو منها علم الصرؼ، فهو يعرّفو بقولو

مث ...جنس اؼبعاشل، مث قصد عبنس جنس منها...وضعو من جهة اؼبناسبات واألقيسة ونعِب باالعتبارات 
قصد لتنويع األجناس شيئا فشيئا متصرفا يف تلك الطوائف بالتقدصل والتأخّب والزيادة فيها بعد أو 

. 1"النقصاف منها فبا ىو كالبلـز للتنويع وتكثّب األمثلة، ومن التبديل لبعض تلك اغبروؼ
يقصد ّٔا السكاكي اؼبشتقات كاسم الفاعل واسم  (جنس اؼبعاشل مث قصد عبنس جنس منها)فػ 
. يقصد ّٔا القلب واإلبداؿ واغبذؼ واإلدغاـ (تنويع األجناس بالتقدصل والتأخّب)اؼبفعوؿ، و

، يقوؿ يف "الشافية يف علم التصريف" مؤلفو الشهّب 2(ىػ646.ت)وأّلف أيضا ابن اغباجب 
. 3"التصريف علم بأصوؿ تعرؼ ّٔا أحواؿ أبنية الكلم الٍب ليست بإعراب: "متنها عن التصريف

ىو تصريف الكلمة إذل ألفاظ ـبتلفة اؼببُب واؼبعُب  (ىػ646.ت)فإذا كاف التصريف قبل ابن اغباجب 
ؤّذا يكوف أوؿ من تطرؽ إذل مصطلح التصريف دبعناه " علم"فإّف التصريف عنده أضاؼ إليو لفظ 

. 4العلمي
أحدنبا ما يبحث فيو عن اؼبوزونات أعِب األمثلة اؼبختلفة "ويطلق علم التصريف أيضا على فنْب 

باعتبار اشتقاقها من اؼبصادر ويسمى علم االشتقاؽ،ويعّرؼ بأنو علم بتحويل األصل الواحد إذل أمثلة 
ـبتلفة ؼبعاف مقصودة،وثانيهما مايبحث فيو عن القواعد الوزنية للوصوؿ إذل اؼبعاشل اؼبوزونية ويسمى علم 

. 5"األوزاف، ويعّرؼ بأنو علم بأصوؿ يعرؼ بو أحواؿ أبنية الكلم الٍب ليست باعراب
ويظهر من خبلؿ التعريف أف علم التصريف يطلق على اؼبعُب العلمي لو، ويطلق علم االشتقاؽ 

. على اؼبعُب العملي
كما لقيت الشافية اىتماما كبّبا من طرؼ العلماء، وُوضعت ؽبا عّدة شروح منها شرح رضي 

ىو علم أبنية الكلمة، ودبا يكوف : "فقاؿ يف مصطلح التصريف ( ىػ686. ت)الدين االسَباباذي 
                                                 

، السكاكي، ص–  1  .10: مفتاح العلـو
، كاف والده حاجبا لألمير عز الدين الصالحي، ( ىػ570)ىو أبو عمرو بن عمر بن أبي بكر بن يونس بن جماؿ الدين بن الحاجب، ولد عاـ –  2

: شذرات الذىب، ابن العماد الحنبلي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ج: ، ينظر( ىػ647)وقيل  ( ىػ646)فعرؼ بهذا االسم، توفي سنة 
 .140: ، والبلغة في تراجم أئمة اللغة، ص234: ، ص5

اللؤلؤ النظيم في روح التعلم والتعليم، أبي :،وينظر497: ، ومجموع مهمات المتوف، ص6: الشافية في علم التصريف، ابن الحاجب، ص–  3
 .،مخطوط3:زكريا األنصاري، ص

 .43: المصطلح الصرفي في شافية ابن الحاجب، صفية مطهري، ص: ينظر–  4
روح الشروح ومعين النعم لكتاب المقصود في الصرؼ،العيشي محمد أفندي التيرىوي ، معهد الثقافة والدراسات الشرقية، جامعة طوكيو،  -5

 .(مخطوط)14:، ص1048:الياباف رقم



 الجهود الصوتية والصرفية والبالغية لمحمد باي بلعالم:                       الفصل األوؿ

 

 -112-  

 

غبروفها من أصالة وزيادة وحذؼ وصحة وإعبلؿ وإدغاـ وإمالة ودبا يعرض آلخرىا فبا ليس بإعراب وال 
. 1" بناء من الوقف وغّب ذلك
فقد أضاؼ مؤلّفا يف ىذا العلم يف القرف السابع اؽبجري، وعرّفو  (ىػ669.ت)أما ابن عصفور 

أحدنبا جعل الكلمة : معرفة ذوات الكلم يف أنفسها من غّب تركيب، والتصريف ينقسم قسمْب"بأنّو 
تغيّب الكلمة عن أصلها، من غّب أف : واآلخر من قسمي التصريف...على صيغ لضروب من اؼبعاشل

. 2" يكوف ذلك التغيّب داال على معُب طاريء على الكلمة
علم يتعلق ببنية "، وعرّفو بأنّو ( ىػ672. ت)وتناوؿ ىذا اؼبصطلح أيضا صباؿ الدين بن مالك 

. 3"الكلمة وما غبروفها من أصالة وزيادة وصحة وإعبلؿ وشبو ذلك
 شارح ألفية ابن معطي 4( ىػ672. ت)ويتفق معو يف ىذا التعريف عبد العزيز بن صبعة اؼبوصلي 

:  الذي يقوؿ فيها عن التصريف5 (ىػ628.ت)الزواوي 
. 6الَقْوُؿ يف الَتْصرِيِف َوُىَو َيْشَتِمْل          َعَلى زِيَاَدٍة َوَحْذٍؼ َوبَػَدؿ

العلم بذات الكلم أي جوىرىا من حيث معرفة األصل منها والزائد : "فهذا البيت يشرحو بقولو
. 7"والصحيح واؼبعتل والتاـ والناقص واؼبظهر واؼبدغم واؼببدؿ واألصل والفرع

 
 
 
 
 

                                                 
 .7: ، ص1: شرح شافية ابن الحاجب، االستر اباذي، مج–  1
   .308: ، ص1: الممتع في التصريف، ابن عصفور، ج–  2
الكواكب الدرية شرح منظومة األلفية، صالح عبد السميع األزىري، : ، وينظر290: تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، ابن مالك، ص–  3

 .274:ص
شرح : ، ينظر( ىػ672)، وتوفي سنة ( ىػ628)ىو عز الدين أبو الفضل عبد العزيز بن جمعة بن زيد بن عزيز القواس الموصلي، ولد عاـ –  4

 .89: ، ص1: ألفية ابن معطي، عبد العزيز بن جمعة الموصلي، ج
: ، ينظر( ىػ628)، وتوفي سنة ( ىػ564)ىو يحي بن عبد المعطي بن عبد النور الزواوي، المغربي الحنفي شهرة، والجزائري أصال، ولد عاـ –  5

 .16، 11: المصدر نفسو، ص
 .604: ، ص2: المصدر نفسو، ج–  6
 .604: ، ص2: المصدر نفسو، ج–  7
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الذي  (ىػ686.ت)شرح بدر الدين بن مالك : كما حظيت ألفية ابن مالك بعدة شروح منها
ىو تغيّب بنيتها حبسب ما يعرض ؽبا من اؼبعُب كتغيّب اؼبفرد إذل : تصريف الكلمة: "يقوؿ يف التصريف

التثنية واعبمع، وتغّب اؼبصدر إذل بناء اسم الفعل واسم الفاعل واؼبفعوؿ، وؽبذا التغيّب أحكاـ كالصحة 
. 1" واإلعبلؿ، ومعرفة تلك األحكاـ وما يتعلق ّٔا يسمى علم التصريف

أي أف علم التصريف ىو معرفة األحكاـ اػباصة بالتغيّب الذي يصيب بنية الكلمة مثل تغيّب 
. اؼبفرد إذل اعبمع واشتقاؽ اسم الفاعل واؼبفعوؿ من اؼبصدر

وإمبا أضاؼ لفظ معرفة، فالعلم " علم"دل يضف لفظ  (ىػ686.ت)فبدر الدين بن الناظم 
للداللة على  (علم) مصطلح 2(ىػ776.ت)واؼبعرفة عنده ؽبما نفس اؼبعُب، يف حْب يستعمل نقره كار

األمور الكلية، أما اؼبعرفة فتدؿ على اعبزئية، وىذا يظهر من خبلؿ شرحو على شافية ابن اغباجب 
واؼبراد من األصوؿ األمور الكلية اؼبنطبقة على اعبزئيات، ( علم بأصوؿ: ")حيث يقوؿ (ىػ646.ت)

ولذلك قاؿ علم بأصوؿ، ألف العلم ليس يستعمل إالّ يف األمور الكلية واؼبراد من األحواؿ ىي العوارض 
 (يعرؼ)اؼبلحقة باألبنية حبسب غرض، وىي اؼبوارد اعبزئية الٍب تستعمل فيها تلك األصوؿ، ولذا قاؿ 

ألف اؼبعرفة تستعمل يف اعبزئيات، واؼبراد من األبنية ىي عدد حروؼ الكلمة اؼبرتبة مع حركاهتا وسكوّنا 
. 3"باعتبار الوضع مع اعتبار اغبروؼ الزوائد من األصوؿ

. فعلم التصريف ىو العلم الذي يعرؼ بو العوارض اؼبلحقة حبروؼ الكلمة من زيادة وأصالة
 يف شرحو على 4 (ىػ746.ت)بالتصريف فخر الدين اعباربردي " علم"كما حافظ أيضا على ربط لفظ 

. 5(ىػ646.ت)شافية ابن اغباجب 
اؼببدع يف "كتابو  ( ىػ745. ت)وأّلف خبلؿ القرف الثامن اؽبجري أبو حياف األندلسي 

التصريف ىو جعل الكلمة : "وىو تلخيص للممتع البن عصفور، عّرؼ فيو التصريف قائبل" التصريف
                                                 

: ، ص2000، 1: محمد باسل عيوف السود، دار الكتب العلمية، ط: شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك، بدر الدين بن مالك، تحقيق-  1
582. 

ىو عبد اهلل العجمي السيد جماؿ الدين النُػْقر كارا، ومعناه  صانع الفضة، صاحب شرح اللباب أو الشافية في التصريف، وىو قريب من -  2
 .1021: ، ص2: ، وكشف الظنوف، مج70: ، ص2: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، ج: ، ينظر( ىػ800)

 .4: ، ص2:شرح نقره كار على شافية ابن الحاجب، مجموعة الشافية من علمي الصرؼ والخط، عالم الكتب، بيروت، ج-  3
: ، ينظر( ىػ746) ىو أحمد بن الحسن فخر الدين المعروؼ بالجاربردي، لو عدة مؤلفات منها شرحو على شافيو ابن الحاجب، توفي سنة - 4

، والفتح المبين في طبقات األصوليين، عبد اهلل مصطفى المراغي، المكتبة 303: ، ص1: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، ج
 .158: ، ص2: ، ج1999، 1:األزىرية للتراث، ط

شرح الجاربردي على شافية ابن الحاجب، مجموعة الشافية من علمي الصرؼ والخط، مجموعة الشافية من علمي الصرؼ والخط، :  ينظر- 5
 .9: ، ص1: عالم الكتب، بيروت، ج
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واآلخر تغيّبىا عن أصلها ال ؼبعُب طارئ ...على صيغ ـبتلفة لضروب من اؼبعاشل كالتصغّب والتكسّب
      1"عليها، وينحصر يف النقص، والقلب، واإلبداؿ والنقل

.  2يف شرحو على ألفية ابن مالك  ( ىػ749. ت)وىذا التعريف ورد أيضل عند اؼبرادي 
. ت)وابن القّيم اعبوزية  ( ىػ761. ت)وورد أيضا مصطلح التصريف عند ابن ىشاـ األنصاري 

التصريف ىو تغيّب يف بنية الكلمة : "يف شرحهما على ألفية ابن مالك، يقوؿ ابن ىشاـ ( ىػ667
لغرض معنوي أو لفظي، فاألوؿ كتغيّب اؼبفرد إذل التثنية واعبمع، وتغيّب اؼبصدر إذل الفعل والوصف 

. 3"وؽبذين التغيّبين أحكاـ كالصحة واإلعبلؿ (َغزَا)و (قَاؿَ )إذل  (َغْزوٍ )و (قَػْوؿٍ )والثاشل كتغّب 
فالتغيّب الذي يطرأ على بنية الكلمة ارتبط بغرضْب أحدنبا لفظي واآلخر معنوي واألحكاـ 

. اػباصة ّٔذا التغيّب ىي علم التصريف
العلم بأحكاـ بنية الكلمة العربية وما غبروفها من أصالة وزيادة "وبقي علم التصريف منحصرا يف 

يف شرحهما  (ىػ807.ت)واؼبكودي  (ىػ769.ت) عند كل من ابن عقيل 4"وصحة وإعبلؿ وشبو ذلك
. ( ىػ672.ت)على ألفية ابن مالك 

كما وضع اػبضري حاشية على شرح ابن عقيل أعاد فيها تعريف التصريف الذي ذكره أبو 
ينحصر يف ستة "، مث ظّبى التغيّب الذي يصيب الكلمة باإلعبلؿ، والذي (ىػ745.ت)حياف األندلسي 

. 5"اغبذؼ والزيادة واإلبداؿ والقلب والنقل واإلدغاـ: أشياء
جاء دبعُب جديد ؼبصطلح التصريف وىو علم بأصوؿ  (ىػ646.ت)وإذا كاف ابن اغباجب 

يف  (ىػ855.ت)تعرؼ ّٔا أحواؿ أبنية الكلم الٍب ليست بإعراب فإّف بدر الدين ؿبمود بن أضبد العيِب 
التصريف عبارة عن القواعد اؼبوصلة إذل : "شرحو على اؼبراح يف التصريف جاء دبصطلح القواعد، إذ يقوؿ

. 6"أحواؿ األبنية غّب النحوية

                                                 
مصطفى أحمد النماس، المكتبة األزىرية للتراث والجزيرة للنشر :  المبدع الملخص من الممتع في علم الصرؼ، أبي حياف األندلسي، تحقيق- 1

 .22: ، ص1: ارتشاؼ الضرب من لساف العرب، أبو حياف األندلسي، ج: ، وينظر33، 32: ، ص2007والتوزيع، 
 .1508، 5 توضيح المقاصد والمسالك، المرادي، ج- 2
إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك، ابن قّيم : ، وينظر184: ، ص2: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، ابن ىشاـ األنصاري، ج- 3

 .657: ، ص2:الجوزية، ج
 .414:، ص2:، وشرح المكودي على ألفية ابن مالك، ج485: ، ص2: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، ج-  4
، 1:تركي فرحاف المصطفى، دار الكتب العلمية، بيروت، ط:  حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، شرح وتعليق- 5

 .415: ، ص2: ، مج1998
 .22:  شرح المراح في التصريف، بدر الدين العيني، ص- 6
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 ووضع على 1عن سابقيو يف تناولو ؼبصطلح التصريف ( ىػ905. ت)ودل ىبرج خالد األزىري 
أما حّده باؼبعُب العلمي فهو علم : "مؤلَّف األزىري يس اغبمصي حاشية، عّرؼ فيها التصريف بقولو

يبحث عن التصريف الذي " فالتصريف إذف 2 .."بأصوؿ يعرؼ ّٔا أحواؿ أبنية الكلمة صحة وإعبلال
. 3"ىو تغيّب

مصطلح التصريف أيضا ولكنو  ( ىػ911. ت)باإلضافة إذل ىذا تناوؿ جبلؿ الدين السيوطي 
دل يفرد لو مصنفا خاصا بو، بل جاء تعريفو لو ضمن ثبلثة عشر علما صبعها يف كتاب لو، منها علم 

أي ذواهتا كأوزاف االسم والفعل  (عن أبنية الكلم: يبحث فيو)علم جنس "التصريف الذي ىو 
كالزيادة واغبذؼ واإلبداؿ  (صحة وإعبلال: وأحواؽبا)بأنواعهما، واؼبصدر والصفات وما يتعلق ّٔما، 

. 4"واإلدغاـ
ولبلص إذل أّف مصطلح التصريف ظّل مقَبنا دبصطلح النحو مدة من الزمن، ودل يتجو كبو 

، ويف القرف الثالث (ىػ150.ت)التخصص إالّ يف القرف الثاشل اؽبجري على يد أيب حنيفة النعماف 
واستقل ىذا العلم عن علم النحو، وبعده نشطت  ( ىػ247. ت)اؽبجري على يد أيب عثماف اؼبازشل 

حركة التأليف فيو، فأفرد لو بعض العلماء مؤلفات خاصة وبعضهم اآلخر جعلوا موضوعاتو تندرج ضمن 
. علم النحو

أما تعريفو يف الَباث اللغوي العريب، فقد أصبع علماء التصريف على أنّو ذلك العلم الذي يبحث 
يف التغيّب الطارئ على بنية الكلمة، ولكنو ُعرؼ باؼبعُب العملي ودل يعرؼ دبعناه العلمي إالّ مع ابن 

. الذي أضاؼ لفظ علم لتعريف التصريف  (ىػ646. ت)اغباجب 
وأما من جاء بعده فلم يضيفوا شيئا، بل استقر معناه على معُب التغيّب الذي يصيب اللفظ ؼبعرفة 

جعل الكلمة على صيغ ـبتلفة لضروب من "أحكاـ بنية الكلمة كتحويل اؼبفرد إذل اؼبثُب أو اعبمع أو 
. 5"أـ ما لو عبلقة بالتصغّب والتكسّب...اؼبعاشل اؼبختلفة، سواء تعّلق ذلك باألفعاؿ 

                                                 
 .514: ، ص4: شرح التصريح على التوضيح، خالد األزىري، ج- 1
، 4:أحمد السيد سيد أحمد، المكتبة التوفيقية، القاىرة، ج:  حاشية الشيخ يس الحمصي على شرح التصريح على التوضيح، تحقيق- 2

 .515:ص
 .516: ، ص4:  المصدر نفسو، ج- 3
: ، ص1985، 1: إبراىيم العجوز، دار الباز، مكة المكرمة، ودار الكتب العلمية، بيروت، ط:  إتماـ الدراية لقراء النقاية، السيوطي، ضبط- 4

100. 
 .55: ، وىراف، ص1998، 2:  التصريف موضوعاتو ومؤلفاتو، مختار بوعناني، ط- 5
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ودل يتطرؽ ؿبمد باي بلعادل إذل تعريف علم التصريف، لكنو وظف مصطلحات منو يف مؤلفاتو، 
. ولكنو دل ىبرج عن سابقيو من العلماء القدماء يف استعمالو ؽبا، بل كاف ؾبرد مقّلد ؽبم

ومن ادثْب من يربط علم الصرؼ باؼبعُب العلمي، وعلم التصريف باؼبعُب العملي أمثاؿ فخر 
أما ...علم الصرؼ ىو أصوؿ وقواعد، تعرؼ ّٔا أحواؿ أبنية الكلمة: "الدين قباوة الذي يقوؿ

. 1"ىو ربويل الكلمة من بنية إذل أخرى بالزيادة أو اغبذؼ وتغيّب اغبركات...التصريف
بناء )ويستعمل ادثوف من علماء اللغة مصطلحات أخرى مساوية ؼبصطلح الصرؼ ىو 

وىو دراسة الوسائل الٍب تتخذىا كل لغة : "بناء الكلمة:، يقوؿ(ؿبمود فهمي حجازي: )أمثاؿ (الكلمة
. 2"من اللغات لتكوف الكلمات من الوحدات الصرفية اؼبتاحة يف تلك اللغة

كل دراسة تتصل بالكلمة أو أحد أجزائها وتؤدي إذل : "ويقوؿ كماؿ بشر يف تعريفو للصرؼ
وتؤدي إذل اختبلؼ اؼبعاشل النحوية كل دراسة من ىذا القبيل - بعبارة بعضهم–خدمة العبارة واعبملة أو 

تقسيم الكلمة من حيث االظبية والفعلية وغّبنبا، النظر إليها من : ىي صرؼ يف نظرنا، فمن ذلك مثبل
، الكبلـ على (التذكّب والتأنيث)، النظر إليها من حيث النوع (اإلفراد والتثنية واعبمع)حيث العدد 

اخل، ولكن ليس من الصرؼ يف نظرنا البحث يف صيغ األفعاؿ من  (اؼبتكلم واػبطاب والغيبة)الشخص 
. 3"حيث أوزاّنا، وكذلك البحث يف صيغ صبع التكسّب من حيث أبنيتها

وىنا يظهر االختبلؼ الواضح بْب القدماء وادثْب يف نظرهتم للصرؼ، فإذا كاف الصرؼ عند 
القدماء يهتم بدراسة الصيغ واألوزاف، فإنو يف نظر ادثْب يهتم بدراسة الوظائف الٍب تؤديها الوحدات 

 .الصرفية أو اؼبورفيمات يف الكلمات من أجل خدمة العبارة أو اعبملة
البحث يف القواعد اؼبتصلة باشتقاؽ الكلمات : "والصرؼ عند علي عبد الواحد وايف ىو 

 (اؼبورفولوجيا)وتصريفها وتغّب أبنيتها بتغّب اؼبعُب وما يتصل بذلك، ويطلقوف على البحث اسم 
(morphologie) 4"أي علم البنية. 

                                                 
 .13:  تصريف األسماء واألفعاؿ، فخر الدين قباوة، ص- 1
 .90: ، ص1997مدخل إلى علم اللغة، محمود فهمي حجازي، دار قباء، القاىرة، -  2
. 221: دراسات في علم اللغة، كماؿ بشر، ص - 3
 .8: ، ص2004، 9: علم اللغة، علي عبد الواحد وافي، دار نهضة مصر، القاىرة، ط-  4
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 ويرى علي عبد الواحد وايف أّف علم الصرؼ يف اللغة العربية يبكن إدراجو ضمن الصرؼ 
الذي يدرس القواعد السابق ذكرىا يف لغة ما ّٓرد "التعليمي، أو ما يسمى باؼبورفولوجيا التعليمي، وىو 

 .1"صبعها وترتيبها وتنسيقها حٌب يسهل تعلمها وتعليمها ومراعاهتا يف اغبديث والكتابة
نظامها الصريف " والصرؼ عند سباـ حساف ىو أحد أنظمة اللغة، ألف اللغة متعددة األنظمة، وؽبا 

 .2"الذي ال تتعارض فيو صيغة مع صيغة
يف حديثو عن علم األصوات أف علم اللغة يبدأ بدراسة اؼبستوى  (عبد الصبور شاىْب)ويقوؿ 

إذل دراسة بناء الكلمة، والقوانْب الٍب تتحكم يف ىذا البناء، من لغة إذل "الصويت، مث ينتقل بعد ذلك 
أخرى، فيدرس أنواع االشتقاؽ، وطرؽ الصياغة، ووضع السوابق واللواحق يف كل حالة من ىذه 

. 3"اغباالت، والتغّبات الصرفية الناشئة عن ذباور األصوات، وقضايا اإلعبلؿ واإلبداؿ
يف الدراسات اللسانية اغبديثة، وباػبصوص يف  (اؼبورفيم)أو  (الوحدة الصرفية) وُيستعمل مصطلح 

أصغر وحدة يف بنية الكلمة ربمل معُب أو ؽبا "، أو 4"أصغر وحدة ذات معُب: "الدراسة الصرفية، وىو
كلمة أو جزا من كلمة يف بدايتها أو وسطها أو "، وىذه الوحدة قد تكوف 5"وظيفة كبوية يف بنية الكلمة

، وقد (اؼببِب للمجهوؿ)وفعل  (اؼببِب للمعلـو)ّنايتها، وقد تكوف اؼبغايرة بْب الصيغ، كاؼبغايرة بْب فعل 
، وتعد الوحدة الصرفية الوحدة األساسية يف 6"أو أكثر (فونيم)تتكوف الوحدة الصرفية من وحدة صوتية 

. 7"تربط بْب األفكار الٍب يتكوف منها اؼبعُب العاـ للجملة"يف التحليل الصريف اغبديث، والٍب 
غالبا ما : " فموضوع علم الصرؼ يف الدراسات اللسانية اغبديثة ىو الصيغة، يقوؿ ماريو باي

رأيت -أرى الكلب)تتعرض الكلمات نفسها لتغيّبات معينة يف الصيغة تؤدي إذل تغيّب يف اؼبعُب 
 morphologyفالتغيّبات اغبادثة ىنا داخل الكلمات نفسها تشكل موضوع علم الصرؼ  (الكلب

                                                 
 .8: علم اللغة، علي عبد الواحد وافي، ص-  1
 .58: مناىج البحث في اللغة، تماـ حساف، ص-  2
  .105: ، ص1993، 6: في علم اللغة العاـ، عبد الصبور شاىين، مؤسسة الرسالة، سوريا، ط-  3
علم اللغة النفسي مناىجو ونظرياتو وقضاياه، جالؿ شمس الدين، مؤسسة الثقافة الجامعية، : ، وينظر53: أسس علم اللغة، ماريو باي، ص - 4

. 35: ، ص2: ، ج2003االسكندرية، 
. 89: مدخل إلى علم اللغة، محمود فهمي حجازي، ص - 5
. 220: دراسات في علم اللغة، كماؿ بشر، ص - 6
. 170: مناىج البحث في اللغة، تماـ حساف، ص - 7
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دور السوابق واللواحق : "، كما أّف موضوع الدراسة يف علم الصرؼ ىو1" الذي ىبتص بدراسة الصيغ
. 2"والتغيّبات الداخلية الٍب تؤدي إذل تغيّب اؼبعُب األساسي للكلمة

:  ويف الدراسة الصرفية اغبديثة تتنوع اؼبورفيمات وربمل أظباء خاصة عند سباـ حساف، يقوؿ
الطلب والصّبورة واؼبطاوعة والتعدي واللزـو واالفتعاؿ والتكسّب والتصغّب والوقف، وىلم جرا، تعرّب عنها "

استفعل، وانفعل، وأفعل، وفَػُعَل، وافتعل، وصيغ التكسّب والتصغّب، وعدـ : على الَبتيب عبلمات ىي
. 3"وصيغتو عبلمة صرفية... اغبركة، فالطلب يف الصرؼ مورفيم 

.  فالصيغة عند سباـ حساف ىي العبلمة الصرفية على اؼبورفيم
. 4 "(أو اؼبعاشل)العبلقة أو العبلقات الٍب تنشأ بْب اؼبدركات "ىو  (ؿبمود السعراف) واؼبورفيم عند 

4 .
اؼبورفيم  (ؿبمود السعراف) ويرتبط اؼبورفيم عند اللغويْب ادثْب باؼبستوى الصويت، حيث يفسر 

 (َيْضِربُ )و (َضَرَبتْ )و (َضَربَ )ندرؾ من قولنا : "، يقوؿ(َضَربَ )على أنو عنصر صويت، ويبّثل لو بالفعل 
أو ضاربات اخل، ندرؾ  (ضوارب)و (ضاربوف)و (ضاربة)و (َضاِربٌ )و (اضريب)و (ِاْضِرب)و (يضربوف)و

، ولككنا (ض ر ب)من ىذه الكلمات صبيعا أّنا متصلة دبعُب الضرب فثمة عنصر مشَبؾ بينها ىو 
قبد فضبل عن ىذا عددا من العناصر الصوتية اددة لكوف الكلمة فعبل أو اظبا، واددة كذلك 

ومن حيث  (صبع-مثُب-مفرد)ومن حيث العدد  (مذكرة أو مؤنث)لفصيلتها النحوية من حيث النوع 
. 5"ىذه العناصر الصوتية مورفيمات. (غائب-ـباطب-متكلم)الشخص 

 فاؼبورفيم ىو العنصر الصويت الذي يقـو بوظيفة ربديد النوع أو العدد أو الشخص، ففي 
مثبل التاء ىو اؼبورفيم وىو العنصر الصويت الذي وبدد أف الفعل ُأسند إذل اؼبفرد الغائب اؼبؤنث،  (ضربت)

.  الٍب تدؿ على إسناد الفعل إذل اؼبفرد اؼبخاَطب (نبزة الوصل)يتضمن مورفيم  (ِاضرب)ويف 
 واؼبستوى الصريف ىو اؼبستوى الثاشل من مستويات التحليل اللغوي يف الدراسات اللسانية 

الصيغ اللغوية، وخباصة تلك التغيّبات الٍب تعَبي صيغ "اغبديثة، بعد اؼبستوى الصويت، وىو مستوى 

                                                 
. 53: أسس علم اللغة، ماريو باي، ص - 1
. 53: ، صالمصدر نفسو - 2
. 173: مناىج البحث في اللغة، تماـ حساف، ص - 3
. 216: علم اللغة مقدمة للقاريء العربي، محمود السعراف، ص - 4
. 219: ، صالمرجع نفسو - 5
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مستوى النحو، : ، ويأيت بعده مستوياف ونبا1"الكلمات فتحدث معُب جديدا، مثل اللواحق التصريفية
. ومستوى اؼبفردات

 ويؤكد ادثْب أف ىذه اؼبستويات مرتبطة فيما بينها وال يبكن الفصل بينها، ألف كل مستوى 
علم الصرؼ مثبل ال يبكن أف يستقل عن علم النحو، وعلم : "(كماؿ بشر)منها ىبدـ اآلخر، يقوؿ 

النحو يف أشد اغباجة إذل ما يقرره األوؿ ويسجلو من حقائق، وكل منهما يلتمس العوف من علم 
. 2"األصوات من آف إذل آخر

 ومن ىنا نرى االختبلؼ الواضح بْب القدماء وادثْب يف نظرهتم لعلم الصرؼ، فإذا كاف علم 
الصرؼ عند القدماء ىو التغيّبات الٍب تصيب اللفظ لغرض لفظي أو معنوي، فإنو يف الدراسات 

اللسانية اغبديثة ىو العلم الذي ىبتص بدراسة الوحدات الصرفية أو اؼبورفيمات الٍب تقـو بوظائف معينة 
فهي الصيغة  (استفعل)يف الدراسة الصرفية، فاؼبورفيم فيها ىو الطلب، أما  (استفعل)يف الصيغ، فإذا قلنا 
. وىي عبلمة صرفية

: المصطلحات الصرفية- 1
اىتم اللغويوف القدماء باؼبصطلح وألف فيو كثّب من العلماء، ومن أبرز ما وصل إلينا فيو كتبهم 

، (ىػ680.ت)، واغبدود يف علم النحو لؤلبذي (ىػ384.ت)رسالة اغبدود للرماشل : حولو، كبو
. ت)، واغبدود األنيقة والتعريفات الدقيقة لزكريا األنصاري (ىػ818.ت)والتعريفات للشريف اعبرجاشل 

، وغّبىا من اؼبؤلفات الٍب تدّؿ على اىتماـ العلماء (ىػ972.ت)، واغبدود يف النحو للفاكهي (ىػ926
منذ القدصل بقضية االصطبلح يف اللغة العربية، وؿبمد باي بلعادل ىو من بْب العلماء الذين اىتموا بضبط 
اؼبصطلحات، حيث حاوؿ يف مؤلفاتو أف يربط اللفظ الواحد اؼبصطَلح عليو دبعُب واحد يدؿ عليو، ومن 

: بْب اؼبصطلحات الصرفية الٍب وظفها ما يلي
: االسػم- 1

ما دؿ على معُب يف نفسو غّب مقَبف بأحد )ىو  ( ىػ646.ت)االسم كما يقوؿ ابن اغباجب 
، مث قاؿ (معُب يف نفسو)يندرج فيو اغبرؼ، فخصص القوؿ بػ ( ما دؿ على معُب)، فمعُب (األزمنة الثبلثة

. 3، وىي اؼباضي واغباضر واؼبستقبل، فيخرج عن ىذا اؼبعُب الفعل(غّب مقَبف بأحد األزمنة الثبلثة)
                                                 

. 105: في علم اللغة العاـ، عبد الصبور شاىين، ص: ، وينظر43: أسس علم اللغة، ماريو باي، ص - 1
. 219، 23: دراسات في علم اللغة، كماؿ بشر، ص - 2
. 7: ، ص1:ىػ، ج1309شرح المقدمة الكافية في علم اإلعراب، ابن الحاجب، مطبعة عامره، : ينظر - 3
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 فالفرؽ بْب مفهومي االسم والفعل أف الثاشل يقَبف بأحد األزمنة الثبلثة خببلؼ االسم الذي ال يقَبف 
. ّٔا

االسم كلمة أو ما قوتو قوة كلمة تدؿ على معُب يف نفسها : " (ىػ669.ت)ويقوؿ ابن عصفور 
، 2"ما دّؿ على معُب يف نفسو غّب مقَبف بأحد األزمنة الثبلثة: "، أو ىو1"وال تتعرض ببنيتها للزماف

أف تدؿ عليو بنفسها من غّب حاجة إذل انضماـ كلمة أخرى إليها : " (معُب يف نفسها)واؼبقصود بػ 
. 3"الستقبلليتها باؼبفهومية

، فالذي يتبادر إذل أذىاننا أنو قلم دبعناه اغبقيقي دوف اغباجة إذل أف نضيف إليو (قلم): فإذا قلنا
. كلمة أخرى حٌب نفهم معناه

الكلمة إف دلت على معُب يف نفسها ودل تقَبف : "ؿبمد باي بلعادل فيّعرؼ االسم بقولوأما 
 .4"بصيغتها للزماف فهي االسم كزيد وىند وإنساف

ومن ىنا فاالسم ىو مصطلح وضع للداللة على اللفظ الذي يدؿ على معُب مستقل يف نفسو، 
أي وىو منفرد خارج الَبكيب دوف أف نضيف لو كلمة أخرى لتوضيح معناه، أي أنو مستقل من حيث 

.   الداللة
: الفعػل- 2

، والِفْعُل 5"االسم: اؼبصدر، والِفْعلُ : فَػَعَل يَػْفَعُل ِفْعبل، فالِفْعلُ "من  (الفعل)اشتق مصطلح 
أو  7"التأثّب من جهة مؤثر"، وىو أيضا 6"حركة اإلنساف، أو كناية عن كل عمل متعدّ " بالكسر ىو

 .8"كوف الشيء مؤثرا يف غّبه كالقطع ما داـ قاطعا"
. 9"أمثلة أخذت من لفظ أحداث األظباء"، ىو (ىػ180.ت)والفعل عند سيبويو 

                                                 
. 24: ، ص1:شرح جمل الزجاجي،ابن عصفور، ج - 1
 .55:، ص2007،1:خالد فهمي،مكتبة اآلداب،القاىرة،ط:حدود النحو، األُبَّذي،تحقيق:، وينظر28: التعريفات،الشريف الجرجاني، ص - 2
. 74: ، ص1996، 1:محمد الطيب إبراىيم، دار النفائس، ط: شرح الحدود النحوية، جماؿ الدين الفاكهي، تحقيق - 3
. 7: التحفة الوسيمة شرح على الدرة اليتيمة، محمد باي بلعالم، ص - 4
 .(فعل )تهذيب اللغة، أبي منصور الثعالبي، تحقيق عبد السالـ ىاروف، مادة: ، وينظر (فعل )معجم العين، الخليل بن أحمد الفراىيدي، مادة - 5
 .(فعل)القاموس المحيط، الفيروزآبادي، مادة  - 6
 .376: زبدة المفردات للطالب والطالبات، مختصر المفردات في غريب القرآف، األصفهاني، ص - 7
 .183:التعريفات، الشريف الجرجاني، ص  - 8
 .12:،ص 1:الكتاب، سيبويو، ج - 9
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ما دّؿ على معُب يف نفسو مقَبف "وإذا كاف الفعل لغة ىو اغبدث، فإنو يف اصطبلح النحاة ىو 
اؼباضي واؼبضارع، : ، وىذه األزمنة الثبلثة تسمى األزمنة اصلة أي اؼبعينة، وىي1"بأحد األزمنة الثبلثة 

 .2واؼبستقبل
ألنو يدؿ على الفعل اغبقيقي، أال ترى أنك إذا قلت َضَرَب دّؿ على نفس " وظبي الفعل فعبل

 .3"الضرب الذي ىو الفعل يف اغبقيقة، فلماّ دّؿ عليو ظبي بو، ألّنم يسّموف الشيء إذا كاف منو بسبب
 .3"بسبب

يقتضي ذبدد ... وأما الفعل فموضوعو :" بقولو (ىػ471.ت)وؽبذا يعرفو عبد القاىر اعبرجاشل 
زيد منطلق، فقد أثبت االنطبلؽ فعبل لو من غّب أف ذبعلو : اؼبعُب اؼبثبت بو شيئا بعد شيء، فإذا قلت

 .4"يتجدد ووبدث منو شيئا فشيئا
الفعل كلمة أو ما قوتو قوة كلمة، تدؿ على معُب يف  :" (ىػ669.ت)ويقوؿ ابن عصفور 

 .5"نفسها، وتتعرض ببنيتها للزماف
مثّ إف الفعل لو داللة التجدد بعكس االسم الذي يدؿ على الثبوت، وإمبا دّؿ الفعل على التجدد 

الفعل مقيد بالزمن، فالفعل اؼباضي مقيد بالزمن اؼباضي، واؼبضارع مقيد بزمن " واالسم على الثبوت ألف
. 6"اغباؿ أو االستقباؿ يف الغالب

إف دلت على معُب يف نفسها واقَبنت "الكلمة : ويقوؿ ؿبمد باي بلعادل يف تعريفو للفعل
. 7"بصيغتها للزماف فهي الفعل كبو خرج وىبرج واخرج

فالفعل ىو اآلخر كاالسم يدؿ على معُب مستقل من حيث الداللة، ولكنو يقَبف بأحد األزمنة 
. اخرج: ىبرج، واألمر كبو: خرج، واؼبضارع كبو: الثبلثة وىي اؼباضي كبو

 
                                                 

، وشرح شذور الذىب في معرفة كالـ العرب، ابن ىشاـ األنصاري، تحقيق محمد محي الدين عبد 183: التعريفات، الشريف الجرجاني، ص - 1
 .37: ، ص2003الحميد، المكتبة العصرية، بيروت، 

: ، ص2002، 1:منصور علي عبد السميع، دار الفكر العربي، ط: الضروري في صناعة النحو، القاضي أبي الوليد بن رشد، تحقيق: ينظر - 2
11. 

 .27: أسرار العربية، عبد الرحمن األنباري، ص - 3
، 2007، 1: محمد رضواف الداية وفايز الداية، دار الفكر، دمشق، ط: دالئل اإلعجاز في علم المعاني، عبد القاىر الجرجاني، تحقيق - 4

 .133:ص
 .55:حدود النحو، األبذي، ص:، وينظر27:، ص1:شرح جمل الزجاجي، ابن عصفور، ج - 5
 .9: ، ص1،1981:معاني األبنية في العربية، فاضل صالح السامرائي، الكويت، ط - 6
 7: التحفة الوسيمة شرح على الدرة اليتيمة، محمد باي بلعالم، ص - 7
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: المػاضي- 3

ألنو " الواجب، والعائر، واؼبعّرى وإمبا ظبي ماضيا: يطلق على اؼباضي عدة مصطلحات، منها
، وظبي عائرا؛ ألنو ...سقط وفرغ منو: مفروع منو، ولوقوعو يف الزماف اؼباضي وظبي واجبا ألنو وجب أي

. 1"وظبي معّرى ألنو عرّْي من اغبروؼ العوامل والزوائد... عار أي ذىب،
. 2"دؿ على زماف قبل زمانك" ويسمى أيضا الغابر ألنو

اقَباف حدث "ومهما اختلفت اؼبصطلحات الدالة على الفعل اؼباضي، إال أنو يبقى يدؿ على 
. 4"ؼبّضي زمانو"  أو3"بزماف

َعِلَم : إف كاف الزماف انقطع فالفعل الواقع فيو ماٍض كبو: "واؼباضي عند ؿبمد باي بلعادل ىو
. 5"َفِهمَ 

الواجب والعائر واؼبعرى، واختار منها ؿبمد باي : فاؼباضي يطلق عليو عدة مصطلحات، وىي
 .بلعادل مصطلح اؼباضي والذي يكوف فيو الفعل مقَبنا بزمن منقطع

: المضػارع- 4
مصطلح اؼبضارع يطلق على الفعل الداؿ على حدث واؼبقَبف بزمن اغباؿ أو االستقباؿ، وظبي 

اؼبشأّة من الضرّع، كأف كبل الشبيهْب : اؼبضارعة يف اللغة"بذلك ؼبضارعتو االسم أي ؼبشأّتو لو، ألف 
. 6"ارتضعا من ضرع واحد فهم إخواف رضاعا

فأما اللفظ فلموازنة اسم الفاعل يف حركاتو :"وتكوف اؼبضارعة من جهة اؼبعُب واالستعماؿ
َضاِرب وَيْضِرُب وُمَدْحرج ويَُدْحرِج، أما اؼبعُب فمن وجوه أحدىا أنو شائع :وسكناتو وعدد حروفو،كبو

فيتخصص أعِب أنو صاحل للزماف اغباضر واؼبستقبل مث ىبتص بأحدنبا بدخوؿ البلـ أو السْب أو 
. 7"سوؼ

                                                 
 .45، 44:، ص2004، 1:حاتم صالح الضامن، دار البشائر، ط: دقائق التصريف، المؤدب، تحقيق - 1
 .34:، ص2004محسن بن سالم العميري، المكتبة الفيصلية، مكة المكرمة، : المفتاح في التصريف، عبد القاىر الجرجاني، تحقيق - 2
 .315: ، ص2003 1:سعيد محمود عقيل، دار الجيل، بيروت، ط: المفصل في علم العربية، الزمخشري، تحقيق - 3
محسن سالم رشيد العميري الهذلي، المكتبة الفيصلية، المملكة العربية : التلطيف لشرح الترصيف، عبد الرحمن المرشدي العمري، تحقيق - 4

 .91:، ص2005، 1:السعودية، ط
. 9: منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص - 5
،  المكتبة األزىرية للتراث، ط: شرح مختصر التصريف العزي، التفتزاني، تحقيق - 6  .57:، ص1997، 8:عبد العاؿ سالم مكـر
. 36:، ص1845ضوء المصباح في النحو، محمد بن أحمد األصغري،  المطبعة األحمدية،  - 7
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، وأطلق مصطلح 1"زماشل اغباؿ واالستقباؿ، ويسمى غابرا ومستقببل" ويدّؿ الفعل اؼبضارع على
. 3"لوجود معُب االستقباؿ يف معناه"  و2"ما يتوقع وقوعو" اؼبستقبل على الفعل اؼبضارع ألنو يدؿ على

وقد وضع للداللة على اغباؿ فقط، وال يدؿ على االستقباؿ إال لقرينة أي أنو حقيقة يف اغباؿ وؾباز يف 
. 4االستقباؿ

مصطلح الغابر على اؼباضي واؼبضارع، وىذا إف دؿ  (ىػ471.ت)وأطلق عبد القاىر اعبرجاشل 
. على شيء، إمبا يدؿ على أف الغابر عنده يضم اؼباضي واؼبضارع

. 5"ألنو شابو االسم يف اإلعراب: "الفعل اؼبضارع عند ؿبمد باي بلعادل ّٔذا االسموظّبي 
ألنو يصلح للحاؿ واالستقباؿ حٌب يدخل عليو ما ىبصصو : "ويطلق عليو أيضا مصطلح اؼببهم 

.  6"ألحدنبا
اؼبضارع والغابر واؼببهم : واغباصل أف الفعل اؼبضارع أطلقت عليو عدة مصطلحات، منها

واؼبستقبل، وظفها أيضا ؿبمد باي بلعادل للداللة على الفعل الذي يدؿ على حدث مقَبف بزمن اغباؿ 
.   أو االستقباؿ

ويدؿ الفعل اؼبضارع على التجديد عكس االسم الذي يدؿ على ثبوت اؼبعُب، يقوؿ ؿبمد باي 
اغبمد ىو الثناء باعبميل على اعبليل وأتى بو بصيغة اؼبضارع إلفادة : "بلعادل عن داللة الفعل اؼبضارع

. 7"التجديد، فتجديد اؼبنعم الٍب يستحق اؼبنعم ّٔا ذبديد ضبده عليها يف كل حْب
فالنعم الٍب أعطاىا ا سبحانو وتعاذل لعباده ال تعّد وال ربصى، لذلك يستحق سبحانو وتعاذل 

. الٍب تدؿ على االستمرار فيوافق نعمو الٍب ال تنقطع (بصيغة اؼبضارع)أف كبمده 
 
 
 

                                                 
شرح المفصل في صنعة اإلعراب الموسـو بالتخمير، القاسم بن : ، وينظر35، 34: المفتاح في التصريف، عبد القاىر الجرجاني، ص - 1

 .212: ، ص3:، ج1990، 1:عبد الرحمن بن سليماف العثيمين، دار الغرب االسالمي، بيروت، ط: الحسين الخوارزمي، تحقيق
 .2:، ص2004محسن بن سالم العميري الهذلي، المكتبة الفيصلية، المملكة العربية السعودية، : علل التصريف، بعض األدباء، تحقيق - 2
 .81:، ص2007، 1:عبد الستار جواد، مؤسسة المختار، القاىرة، ط: شرح المراح في التصريف، بدر الدين العيني، تحقيق - 3
النكت على الكافية والشافية البن الحاجب واأللفية البن مالك وشذور الذىب ونزىة الطرؼ في علم الصرؼ البن ىشاـ، السيوطي، : ينظر - 4

 .                             169:، ص2008،1:محمد عبد المقصود درويش، المكتب المصري للمطبوعات،  القاىرة، ط:تحقيق
 .9: التحفة الوسيمة شرح على الدرة اليتيمة، محمد باي بلعالم، ص - 5
 .24: ، صالمصدر نفسو - 6
، محمد باي بلعالم، ص - 7  .9: الرحيق المختـو لنزىة الحلـو
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: األمػػر- 5
، أي أنو يدؿ 1"ما يكوف ودل يقع" فعل األمر ىو ثالث قسم من أقساـ الفعل، والذي يدؿ على

 .2"الزماف اآليت، ؾ افعل، وليفعل" على
، فهو صيغة يطلب ّٔا الفعُل عن 3"لداللتو على األمر أي الطلب" وظبي فعل األمر ّٔذا االسم

 .4"، وىو مشتق من اؼبضارع ؼبناسبة بينهما يف االستقباؿ...ليضرب: الفاعل، كبو
ووبمل فعل األمر معُب االستقباؿ ألنو مشتق من الفعل اؼبضارع الذي وبمل معناه أيضا، ويدؿ األمر 

. اْكُتْب، واْذَىْب، واْكتَُبا، واْذَىَبا: على الطلب كبو
وإف : "وفعل األمر عند ؿبمد باي بلعادل ىو ما دؿ على حدث مقَبف بزمن االستقباؿ، يقوؿ

ُقْل أو اْدُخْل أو انْػَبِسْط واْشَرْب : كقولك.. كاف الزماف ال يقبل إال االستقباؿ فالفعل الواقع فيو أمر
. 5"وُكلْ 

فاألمر ىو مصطلح أطلقو علماء التصريف ومنهم ؿبمد باي بلعادل للداللة على الفعل الداؿ 
. على حدث حبيث يكوف مقَبنا بزمن االستقباؿ

: الصحيح- 6
، 6"ذىاب السقم والرباءة من كل عيب وريب"اشتق مصطلح الصحيح من الصحة، وىي لغة 

الصََّحاُح بالفتح "، و7"صّححت الكتاب واغبساب تصحيحا إذا كاف سقيما فأصلحت خطأه" يقاؿ
، أما الصحيح اصطبلحا فهو 8"ذىاُب اؼبرض والرباءة من كل عيب، َصح، َيِصح، فهو صحيح وَصَحاح

لسبلمة "، وظبي بالصحيح 9"َضَرَب، َشِرَب، قَػُربَ : ما دل يكن فيو ألف، أو واو، أو ياء، كبو"فهو 
. 10"ماضيو وصحتو من اغبروؼ اؼبعتلة

                                                 
 .12: ، ص1:جسيبويو، الكتاب،  - 1
 .35:المفتاح في التصريف، عبد القاىر الجرجاني، ص - 2
 .95: التلطيف لشرح الترصيف، عبد الرحمن المرشدي العمري، ص - 3
 .95: شرح مراح األرواح، العيني، ص - 4
 .9: منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص - 5
 .(صح):معجم العين، الخليل بن أحمد الفراىيدي، مادة - 6
 .(صح):تهذيب اللغة، أبو منصور األزىري، مادة - 7
 .(صح):القاموس المحيط، الفيروزآبادي، مادة - 8
دروس التصريف في المقدمات وتصريف األفعاؿ، محمد محي الدين عبد الحميد، دار :،وينظر15:علل التصريف، مجموعة من األدباء، ص - 9

 .121:، ص2008الطالئع، القاىرة، 
 .155:دقائق التصريف، المؤّدب، ص - 10
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قعد وخرج : ما كاف خاليا من حروؼ العلة كبو: "والفعل الصحيح لدى ؿبمد باب بلعادل ىو
. 1"وذىب

وىنا تظهر عبلقة وطيدة بْب اؼبعنيْب اللغوي واالصطبلحي للصحيح، فكما أف الصحة ىي 
السبلمة من العيب والسقم والرباءة من كل مرض، فكذلك الصحة يف الفعل، وىو سبلمتو من أحرؼ 

.  األلف والواو والياء: العلة الثبلثة وىي
: المعّتل- 7

َعلَّ يَِعلُّ اعتلَّ أي :" ، يقاؿ2"اؼبرض وصاحبها معتل" اشتق مصطلح اؼبعتل لغة من العلة وىي
. 3"األلف والياء والواو ظبيت بذلك لِِلينها وموهتا: وحروؼ العلة واالعتبلؿ.... مِرض فهو عليل

َوَعَد وَوَصَل وَسَأَؿ، وقَػرَأَ، وَيُسَر، وظبيت : واؼبعتل اصطبلحا ىو ما فيو أحد حروؼ العلة مثل
ليست ؽبا يف ـبارج اغبروؼ نصيب، وتسقط تارة وتثبت مرة، " الواو والياء واأللف حبروؼ العلة ألّنا

، فالتغّب الذي يصيبها يبكنها من التحوؿ إذل بعضها البعض 4" ولكثرة تغّبىا من حاؿ إذل حاؿ
. فبإمكاف الواو أف تنقلب ياء، أو تقلب الياء واواً وغّبىا

وال يعرؼ الفعل الصحيح من اؼبعتل إال من خبلؿ مقابلة أصولو أي أحرفو األصلية بالفاء والعْب 
. والبلـ، فإف خلت من أحرؼ العلة، فالفعل صحيح، وإف دل زبل منها فالفعل معتل

وإمبا كسر أوؿ اغبرؼ من بيع ألنو معتل  ":وأشار ؿبمد باي بلعادل إذل مصطلح اؼبعتل يف قولو
 .5"واألصل يف بيع بإخبلص الكسر بيع فاستقلت الكسرة يف الياء فنقلت الباء وذىبت حركة الباء

. 6"ويسمى معتبل، ألف يف آخره حرفا من حروؼ العلة: "ويقوؿ أيضا
وشبهت حروؼ العلة باؼبرض لسقوطها يف بعض تصاريف الكلمة وثبوهتا يف أخرى، فهي كثّبة 

التغيّب والتقلب، ومصطلح اؼبعتل ىو ضد مصطلح الصحيح، فإذا سلمت أحرؼ الفعل من أحرؼ العلة 
فهو صحيح، وإف دل تسلم منها فهو معتل، وتبقى الصحة ىي األصل  (األلف والواو والياء)الثبلثة 

.  واالعتبلؿ فرع عنها

                                                 
 .15: منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص - 1
 .(علل):لساف العرب، مادة: ، وينظر(علّ ):معجم العين، الخليل بن أحمد الفراىيدي، مادة - 2
 .(علل ):لساف العرب، ابن منظور، مادة - 3
 .155:دقائق التصريف، المؤّدب، ص - 4
 .41: التحفة الوسيمة شرح على الدرة اليتيمة، محمد باي بلعالم، ص - 5
 .28: منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص - 6
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: المضعػف- 8
: ومصدره ىو التضعيف، ومعناه (ضّعف)اؼبضّعف أو اؼبضاؼ مصطلحاف مشتقاف من الفعل 

ما اجتمع " ، واؼبضّعف أو اؼبضاعف ىو1"أف يزاد على الشيء فُيْجَعَل اثنْب أو أكثر وكذلك أضعاؼ"
 .2"َرّد، َوّد، ندّ : فيو حرفاف من جنس واحد، فيدغم ويعّد حرفْب كبو

من الرباعي ما "فاجتماع حرفْب متجانسْب يف عْب الفعل والمو من الثبلثي يسمى مضاعفا، و
كاف فاؤه والمو األوذل من جنس واحد، وعينو والمو الثانية كذلك، غّب مدغم للفاصل بْب اؼبثلْب 

 .3"كَزْحزََح، وزَْلَزَؿ ويسمى مطابقا
" ، ويعِب أيضا4"األصم لغة ىو الشديد"، و(األصم)كما يطلق على الفعل اؼبضّعف مصطلح 

. 5"الصبلبة يف اغبجر والشدة يف األمر، والصَّْمة والصُّْم من أظباء األسد
لتحقيق الشدة فيو بواسطة اإلدغاـ، يقاؿ حجر أّصم أي صلب وكاف " وظبي اؼبضّعف باألصم

ألنو ال يسمع فيو صوت مستغيث، وألنو من األشهر ... أىل اعباىلية يسّموف رجبا شهر ا األصم، 
، وال يسمع فيو أيضا حركة قتاؿ، وال قعقعة سبلح  .6"اغبـر

ما كاف عينو والمو حرفْب من جنس واحد مظهرا : "أما اؼبضاعف لدى ؿبمد باي بلعادل فهو
 .7"مّد وشّد أصلو َمْدَد و َشْددَ : كاف أو مدغما كبو

ومن ىنا فاؼبضّعف أو اؼبضاعف أو األصم ىي مصطلحات أطلقها علماء التصريف ومنهم 
.   ردّ : ؿبمد باي بلعادل على الفعل الذي تكوف فيو عينو والمو من جنس واحد، مثل

: المهموز- 9
، 8"ما حلت بفائو أو عينو أو المو نبزة"الفعل اؼبهموز ىو نوع من أنواع الفعل الصحيح وىو 

 . 9"النرب، واؼبهموز البلـ يقاؿ لو اؽبمز: الفاء يقاؿ لو القطع، واؼبهموز العْب يقاؿ لو"فإذا كاف مهموز 
                                                 

 .91:شرح مختصر التصريف العزي، التفتزاني، ص - 1
 .16:علل التصريف، مجموعة من األدباء، ص - 2
: المفراح شرح مراح األرواح، حسن باشا بن عالء الدين األسود، تحقيق: ، وينظر13،12:المفتاح في التصريف، عبد القاىر الجرجاني، ص - 3

 .229:، ص2006، 1:شريف عبد الكريم النجار، دار عمار، األردف، ط
 .149:التلطيف لشرح الترصيف، عبد الرحمن المرشدي العمري، ص - 4
 .(صمّ  ):معجم العين، الخليل بن أحمد الفراىيدي، مادة - 5
 .91:شرح مختصر التصريف العزي، التفتزاني، ص - 6
 .15: منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص - 7
 .14: المفتاح في التصريف، عبد القاىر الجرجاني، ص - 8
 .14:المصدر نفسو، ص - 9
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 1"َأَكَل، َسَأَؿ  قَػرَأَ : ألف متحركة كبو" ويكوف الفعل مهموزا إذا كاف يف أحد أحرفو األصوؿ
ؼبا فيو من التغّّبات " وبالرغم من أف األلف ىي أحد األحرؼ األصوؿ للكلمة إال أف الفعل ليس ساؼبا

. 2"الٍب ليست يف السادل وكثّبا ما تقلب اؽبمزة حرؼ علة
أخذ : ما كاف فاء فعلو أو عْب فعلو أو الـ فعلو نبزة، كبو: "واؼبهموز لدى ؿبمد باي بلعادل ىو

 .3"وسأؿ وبدأ
فاؼبهموز مشتق من اؽبمز، وىو مصطلح أطلقو علماء التصريف على الفعل الذي تكوف فيو 

. أخذ، وسأؿ وبدأ: اؽبمزة أحد األحرؼ األصوؿ، سواء كانت فاء الفعل أو عينها أو المها، كبو
: المثػػاؿ- 10

: ما حّلت بفائو واو أو ياء كبو"، واصطبلحا 4"ما ُجعل مقدارا لغّبه:"مصطلح اؼبثاؿ لغة ىو
 .5"َوَعَد، وَيُسرَ 

ألف ماضيو مثل الصحيح يف الصحة وعدـ اإلعبلؿ، وقيل ألف أمره " وظبي ىذا الفعل باؼبثاؿ
 .6"ِعْد و زِفْ : مثل أمر األجوؼ  كبو

من اؼبثوؿ وىو االنتصاب، ومنو تسمية عَلم األمّب مثاال النتصابو أمامو، : "وقيل ظبي اؼبثاؿ مثاال
 .7"فسمي ىو بو النتصاب حرؼ العلة يف األوؿ

 (وصل)و  (وجل): ما كاف فاء فعلو حرؼ علة كبو: "واؼبثاؿ لدى ؿبمد باي بلعادل ىو
 .8 "(وعد)و

فمصطلح اؼبثاؿ لدى علماء التصريف يطلق على الفعل الذي فاؤه حرؼ علة، وظبي ّٔذا االسم 
. وصل ووعد وغّبنبا: ألف حرؼ العلة يتصدر يف بدايتو، كبو

 
 

                                                 
 .16: علل التصريف، مجموعة من األدباء، ص - 1
 .234: التلطيف لشرح الترصيف، عبد الرحمن المرشدي العمري، ص - 2
، محمد باي بلعالم، ص - 3  .45: الرحيق المختـو لنزىة الحلـو
 .(مثل ):معجم العين، الخليل بن أحمد الفراىيدي، مادة - 4
 .127:المقصود في الصرؼ المنسوب ألبي حنيفة النعماف، ص: ، وينظر16: المفتاح في التصريف، عبد القاىر الجرجاني، ص - 5
 .325: شرح مراح األرواح، العيني، ص - 6
 .325:المفراح شرح مراح األرواح، حسن باشا بن عالء الدين األسود، ص - 7
 .15: منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص - 8
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: األجوؼ- 11
، (جاؿ): األجوؼ ىو قسم من أقساـ اؼبعتل، وىو ما كاف ثاشل أصولو حرؼ علة أي عينو، كػ

ذو : ػبلو جوفو من اغبرؼ الصحيح أو لوقوع حرؼ العلة يف جوفو،  ويقاؿ"، وظّبي أجوفا (قاؿ)و
 .1"الثبلثة أيضا لصّبورتو على ثبلثة أحرؼ يف اؼبتكلم كُقْلتُ 

إما لكوف جوفو، أي وسطو خاليا من اغبرؼ الصحيح وإما "وجوؼ الفعل وسطو فسّمي أجوفا 
 .3"ػبلو ما ىو كاعبوؼ لو من الصحة" ، أو2"لوقوع حرؼ العلة يف جوفو

ومن مث اتفق النحاة على أف الفعل األجوؼ ىو ما كانت عينو واوا أو ياء، وظبي أجوفا ػبلو 
. جوفو أي وسطو منهما

 .4 "(راـ)و  (داـ): ما كاف عْب فعلو حرؼ علة كبو: "واألجوؼ لدى ؿبمد باي بلعادل ىو
- ومن ىنا فمصطلح األجوؼ يطلق على الفعل الذي يأيت معتل العْب، باتفاؽ علماء التصريف

. وظبي ّٔذا االسم ألف جوفو أي وسطو حرؼ علة- دبا فيهم ؿبمد باي بلعادل
عند القدماء من اللغويْب،  (فَػَعلَ )وإذا كاف الفعل األجوؼ ىو ما اعتلت عينو وجاء على وزف 

ويؤيدىم يف رأيهم ؿبمد باي بلعادل، فإف الفعل األجوؼ عند ادثْب يف الدراسات اللسانية ال يوزف 
، ومن أجل توضيح (كماؿ بشر)ووبتاج إذل الدراسة الصوتية يف ربليل ىذا الفعل، وىذا ما يراه  (فعل)بػ

قبد أنفسنا يف حاجة إذل معونة الدراسات الصوتية، وعن : "ىذا ذكر بعض األمثلة الٍب تبّْب رأيو، يقوؿ
يف تركيبها الصويت زبتلف عن نصر مثبل، فكل منهما لو  (قاؿ)طريق ىذه الدراسات سوؼ نعلم أف 

 (نصر)ص ح، أما /ص ح ح: تركيبها الصويت ىو (قاؿ)تركيب مقطعي ىبتلف عن تركيب اآلخر، فػ
ص ح، فاألوذل مكونة من مقطعْب اثنْب والثانية مؤلفة من ثبلثة مقاطع، / ص ح/ص ح: فمقاطعها ىي

فلو اتبعنا ىذا الدليل ... (ص ح/ص ح ح)ىذا باإلضافة إذل أّف ىناؾ فرقا يف كمية بعض اؼبقاطع 

                                                 
األصوؿ الوافية الموسومة بأنوار الربيع في الصرؼ والنحو والمعاني : ، وينظر17، 16: المفتاح في التصريف، عبد القاىر الجرجاني، ص - 1

، ورسالة في النحو متعلقة بجاء زيد،أحمد بن زيني 10:ىػ، ص1322، 1: والبياف والبديع، محود العالم المنزلي، مطبعة التقدـ العلمية، مصر، ط
 .15،14:ىػ، ص1311دحالف، المطبعة الميرية،مكة،

التلطيف لشرح الترصيف، عبد الرحمن المرشدي : ، وينظر341:المفراح  شرح مراح األرواح، حسن باشا بن عالء الدين األسود، ص - 2
 .174: العمري، ص

 .117: شرح مختصر التصريف العزي، التفتزاني، ص - 3
 .15: منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص - 4
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، (فاؿ)وزّنا  (قاؿ)إّف : الصويت وسرنا على منهج األوزاف، ولكن بالطريق الوصفي، وجب أف نقوؿ
. 1 "(فعل)، أما نصر فوزّنا (فعا)وزّنا  (غزا)و

ىبتلفاف يف عدد اؼبقاطع الصوتية اؼبكونة ؽبما، وبالتارل البّد  (قاؿ)و (نصر)فالواضح من قولو أّف 
ىو  (قاؿ)، ووزف (فعل)ىو  (نصر)من معاملتهما معاملة صرفية ـبتلفة وخاصة من حيث األوزاف، فوزف 

األجوؼ : وبالتارل معاملة الفعل الصحيح زبتلف عن معاملة األفعاؿ (فعا)ىو  (غزا)، ووزف (فاؿ)
 .والناقص

: الناقص- 12
من نَػُقَص الشيء نقصانا ونقصا إذا ذىب قليلو، ويسمى الفعل ناقصا  (الناقص)اشتق مصطلح 

 .2"قُػْلُت وقُػْلتَ : ُقْل، ويف اػبرب عن نفسك واؼبخاطبة كبو: لنقصاف الواو منو يف األمر كبو"ومنقوصا 
أو لنقصاف اغبركة حاؿ  (دل ىَبْشَ )، و(دل يَػْرـِ )، و(دل يَػْغزُ  )لنقصاف اآلخر باعباـز كػ"وقيل ظبي ناقصا 

، وخاشٍ : ، وغبذؼ اآلخر يف كبو(ىَبَْشى)، و(يَػْرِمي)، و(يَػْغُزو): الرفع، كبو  .3"قاٍض، وغاٍز، وراـٍ
ذو األربعة، لصّبورتو : ويقاؿ لو (رمى)و (دعا): ما كاف المو حرؼ علة واوا كاف أو ياء، كػ"والناقص 

لوقوع اغبرؼ اؼبعتل رابع "، وقيل ظّبي ذو األربعة 4"على أربعة أحرؼ يف اؼبتكلم، وىو َدَعْوُت وَرَمْيتُ 
َيْدُعو ويَػْبِكي، وقيل بل ظبي أوالد األربعة الستواء حروفو حبروؼ فَػَعْلُت مع : اغبروؼ من غابره، كبو
 .5"اعتبلؿ موضع البلـ منو

يقاؿ "وإذا كاف الناقص ما ذىب قليلو، فإف الفعل اؼبنقوص ما اعتلت المو أي المو حرؼ علة و
لو الناقص لنقصاف آخره من بعض اغبركات، ويقاؿ لو ذو األربعة أيضا لكوف ماضيها على أربعة 

 .6"أحرؼ
: ما كاف الـ فعلو حرؼ علة كبو: "، ويعرّفو بقولو(اؼبنقوص)ويستعمل ؿبمد باي بلعادل مصطلح 

 .7 "(خشي)و  (رضي)
                                                 

 .244: دراسات في علم اللغة، كماؿ بشر، ص - 1
 .252: دقائق التصريف، المؤّدب، ص - 2
. ، ماجستير2002عائشة بن يطو، وىراف، : الكافي في التصريف، محمد بن يوسف اطفيش، تحقيق - 3

 .219: ص
 .   18،17:المفتاح في التصريف، عبد القاىر الجرجاني، ص - 4
 .   286:دقائق التصريف، المؤّدب، ص - 5
 .  136:شرح مختصر التصريف العزي، التفتزاني، ص - 6
 .15: منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص - 7
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وىنا نبلحظ االضطراب اؼبصطلحي بْب الناقص واؼبنقوص، فاألصل استعماؿ الناقص للداللة 
على الفعل الذي آخره حرؼ علة، أما اؼبنقوص فهو مصطلح خاص باالسم ويقصد بو ما كاف آخره ياء 

القاضي والداعي، ولكن ؿبمد باي بلعادل استعمل مصطلح اؼبنقوص اػباص : مسبوقة بكسرة، كبو
. باالسم للداللة على الناقص اػباص بالفعل وىو ما كاف آخره حرؼ علة

 وتقسيم الفعل إذل تاـ وناقص عند ادثْب أمثاؿ أضبد حساشل ىو عبارة عن سبايز تركييب يقتضيو 
النظاـ العبلئقي الوظيفي للبنية الَبكيبية، فالفعل على ىذا األساس يتفرع إذل عناصر لسانية يقتضيها 

اؼبكوف اؼبورفوفونولوجي واؼبكوف الَبكييب، مث يتجاوز ذلك إذل اؼبكوف الدالرل واستكشاؼ السمات البارزة 
، ومبِب للمجهوؿ ومبِب للمعلـو: الٍب تتباين وفقها األفعاؿ، فيتفرع إذل  1.تاـ وناقص، ومتعد والـز

: اللفيف- 13
إذا كاف اؼبثاؿ ما اعتلت فاؤه، واألجوؼ ما اعتلت عينو، والناقص ما اعتلت المو، فإف اللفيف 

. 2"ىو كل كلمة اجتمع فيها حرفا عّلة"
ظبي لفيفا " الذي قاؿ أنو (ىػ175.ت)وظهر مصطلح اللفيف عند اػبليل بن أضبد الفراىيدي 

. 3"لكثرة حرؼ العلة فيو، شّبو بطعاـ لفيف، وىو الذي هبمع فيو بْب اغبنطة والذرة والشعّب
ىو مأخوذ من الّلف دبعُب اػبلط، فسمي باللفيف ألف : اللتفاؼ حريف العلة فيو، أو يقاؿ"وقيل 

. 4فيو خلط اغبرؼ الصحيح حبرؼ العلة
ويبدو االتفاؽ التاـ بْب اؼبدلوؿ اللغوي والتقدصل اؼبفهومي ؽبذا اؼبصطلح فكما يقاؿ للمجتمعْب 

من قبائل شٌب لفيف، فكذلك يقاؿ الجتماع األحرؼ الصحيحة مع أحرؼ العلة يف كلمة واحدة يقاؿ 
. ؽبا لفيف

. 5"مقروف ومفروؽ: ما كاف فيو حرفا علة وىو على نوعْب: " واللفيف لدى ؿبمد باي بلعادل ىو
. 5"ومفروؽ

ومن ىنا يتفق ؿبمد باي بلعادل مع علماء التصريف يف استعماؽبم مصطلح اللفيف، فاألصل يف 
الفعل أف يكوف ثبلثيا ؾبردا، ودبا أف أحرؼ العلة فيو ىي أكثر من الصحيحة فمصطلح اللفيف يناسب 

                                                 
 .19:، ص1993المكوف الداللي للفعل في اللساف العربي، أحمد حساني، ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر، : ينظر - 1
 .127:المقصود في الصرؼ، أبو حنيفة النعماف، ص: ، وينظر18:المفتاح في التصريف، عبد القاىر الجرجاني، ص - 2
 .325: دقائق التصريف، المؤّدب، ص - 3
 .453: المفراح شرح مراح األرواح، عبد الرحمن المرشدي العمري، ص - 4
 .15: منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص - 5
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، فحرفا العلة نبا الواو (حوى)أو  (وىف)اؼبعُب، اللتفاؼ أحرؼ العلة حوؿ اغبرؼ الصحيح، فإذا قلنا 
، واغبرؼ الصحيح يف الفعل األوؿ، ىو الفاء، ويف الفعل الثاشل ىو (وىف وحوى)واأللف يف الفعلْب 

. اغباء، فاللفيف مناسب للداللة على الفعل الذي تكثر فيو أحرؼ العلة على األحرؼ الصحيحة
: اللفيف المقروف- 14

  مصطلح اللفيف يطلق للداللة على الفعل الذي تكوف فيو أحرؼ العلة أكثر من األحرؼ 
" ، وظبي باللفيف اؼبقروف1"َغَوى: ما اعتل عينو والمو ؾ"اللفيف اؼبقروف وىو : الصحيحة، ومن نوعيو

. 2"ؼبقارنة اغبرفْب لعدـ الفاصل بينهما خببلؼ ما سيجيء بعده
 (حوى): ما كاف عْب فعلو والـ فعلو حريف علة كبو: "واؼبقروف لدى ؿبمد باي بلعادل ىو

. 3 "(طوى)و
فالقرف ىو اعبمع والربط بْب الشيئْب ومنو جاء مصطلح اؼبقروف يف الفعل لدى علماء التصريف 
للداللة على اعبمع بْب حريف العلة فيو، دوف وجود حرؼ فاصل بينهما، سواء وقعا يف بداية الفعل أو 

.  كوى، وحوى وغّبنبا: آخره، كبو
: اللفيف المفروؽ- 15

، وُخّص ىذا النوع دبصطلح 4"الفاصل بْب حريف العلة"  ظّبي اللفيف اؼبفروؽ ّٔذا االسم لوجود
. 5"التواء اغبرفْب اؼبعتلْب حبرؼ صحيح" بسبب (ىػ4ؽ.ت)اؼبلتوي عند اؼبؤدّْب 

، فإذا كانا متتاليْب ومقَبنْب فهو (َأَوى)، و(َوَقى): فإذا اجتمع حرفا علة يف فعل ظّبي لفيفا مثل قولنا
. (َوَقى): ، أما إذا كاف بينهما فارؽ فهو مفروؽ مثل(َرَوى): مقروف مثل

 (وىف): ما كاف عْب فعلو والـ فعلو حريف علة كبو: "واؼبفروؽ لدى ؿبمد باي بلعادل ىو
 .6 "(وعى)و

                                                 
 .18:المفتاح في التصريف، عبد القاىر الجرجاني، ص - 1
 . 157:شرح مختصر التصريف العزي، التفتزاني، ص - 2
 .15: منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص - 3
 .157:شرح مختصر التصريف العزي، التفتزاني، ص - 4
 .335:دقائق التصريف، المؤّدب، ص - 5
 .15: منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص - 6
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فالفرؽ ىو البعد والفصل بْب الشيئْب، ومنو استعمل اللفيف اؼبفروؽ لدى علماء التصريف للداللة على 
وقى، : الفعل الذي ذبتمع فيو أحرؼ العلة مع وجود فاصل يفصل بينها، أو يبعدنبا عن بعض، كبو

.  ووىف
:  الالـز- 16

ـَ وقَػَعَد، ويسّمى غّب واقٍع : ما يلـز الفاعل فلم يتجاوزه، كبو"مصطلح البلـز يطلق على  قَا
.  2"كل فعل دل يتصل باؼبفعوؿ بو إال بزيادة بشيء بينهما" ، أي أنّو1"ومطاوعاً 

قصوره على الفاعل وعدـ ؾباوزتو : للزومو أي" ، وأيضا3"يلزمك وال يتعداؾ" وإمّبا ظّبي الزما ألنو
. 5"لعدـ وقوعو على اؼبفعوؿ بو"، كما ظبي غّب واقع، وذلك، 4"إيّاه

الفعل منو ما ىو الـز ومنو ما ىو متعد إذل اثنْب، ومنو ما : "والبلـز لدى ؿبمد باي بلعادل ىو
فعل الـز ال يتجاوز  (خرج)و  (قاـ)فكل من .. قاـ زيد، وخرج عمر: فمثاؿ البلـز.. ىو متعد إذل ثبلثة
. 6"بنفسو إذل مفعوؿ

البلـز واؼبطاوع وغّب الواقع، ىي مصطلحات تطلق على الفعل الذي يكتفي : فمصطلحات
بفاعلو وال وبتاج مفعوال بو ليتم اؼبعُب، واختار ؿبمد باي بلعادل من ىذه اؼبصطلحات مصطلح البلـز 

. الذي ظبي ّٔذا االسم للزومو أي قصوره على الفاعل فقط
:  المتعػدي- 17

كل : "، فهو7"َنَصْرتُُو، وَضَربْػُتُو، ويسّمى واقعاً وؾباوزاً : ما جاوز الفاعل كػ: "الفعل اؼبتعدي ىو
.  9"وبتاج لشيء غّب الفاعل يقع عليو الفعل" ، فهو8"فعل اتصل باؼبفعوؿ بو من غّب زيادة شيء بينهما

.  9"الفعل

                                                 
 .38:المفتاح في التصريف، عبد القاىر الجرجاني، ص - 1
 .14: علل التصريف، مجموعة من األدباء، ص - 2
 .77: نزىة الطرؼ في علم الصرؼ،الميداني، ص - 3
 .136: التلطيف لشرح الترصيف في علم التصريف، عبد الرحمن المرشدي العمري، ص - 4
 .45: شرح مختصر التصريف العزي، التفتزاني، ص - 5
 .61: منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص - 6
 .38:المفتاح في التصريف، عبد القاىر الجرجاني، ص - 7
 .14: علل التصريف، مجموعة من األدباء، ص - 8
 .10: األصوؿ الوافية، المنزلي، ص - 9
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يتعدى بغّبه فهو الفعل "  متعٍد بنفسو ومتعٍد بغّبه، فالذي:كما ينقسم الفعل اؼبتعدي بدوره إذل قسمْب
: 2 ، وتعّديو يكوف بثبلثة أشياء1"البلـز
. َأْخرََج، وَأْجَلسَ : أي أف الفعل البلـز يتعدى بزيادة اؽبمزة أوؿ الفعل كبو: اؽبمزة-1
. َخرََّج، وفَػرَّحَ : إذ تضعيف عْب الفعل يصبح ّٔا متعديا كبو: والتضعيف-2
.  َخرََج ؿُبَمَّد وَخَرْجُت ِبوِ :يعِب إضافتو إذل الفعل البلـز ذبعلو متعديا كبو: وحرؼ اعبر-3

  3 :واؼبتعدي بنفسو على ثبلثة أضرب
. َضَرَب اؼبعّلم التلميذَ : ضرب يتعدى إذل مفعوؿ واحد كبو- 1
. أَْعطَْيُت الولَد ِدْرنَباً : وضرب يتعدى إذل مفعولْب كبو- 2
. نَػبَّأَ ا َعْمرًا َبَشرًا َكريبًا: وضرب يتعدى إذل ثبلثة مفاعيل كبو-3

وينصب " يصاغ اسم الفاعل من غّب الثبلثي: وأشار ؿبمد باي بلعادل إذل الفعل اؼبتعدي قائبل
اؼبفعوؿ إف كاف فعلو متعد بالواحد كبو أضارب زيد عمرا وينصب مفعولْب إف كاف فعلو متعديا إذل اثنْب 

 .4"كبو أمعطي زيد عمرا درنبا
كبو عجبت من قياـ زيد يف "فاؼبصدر يعمل عمل فعلو، : (إعماؿ اؼبصدر)باب ويقوؿ أيضا يف 

رفع الفاعل ونصب اؼبفعوؿ إف كاف متعديا لواحد كبو عجبت من ضرب زيد عمرا أو يتعدى اغبرؼ اعبر 
إف كاف فعلو يتعدى بذلك اغبرؼ كبو أعجبِب بزيد ويتعدى إذل مفعولْب إف كاف فعلو يتعدى إليهما 

 5".عجبت من إعطاء زيد عمرا درنبا: كبو
. 6"سقى زيد عمرا، وشرب زيد اؼباء: مثاؿ اؼبتعدي إذل واحد: "ويذكر لو أمثلة أيضا، يقوؿ

اؼبتعدي والواقع وآّاوز، ىي مصطلحات استعملها علماء التصريف للداللة على : فمصطلحات
الفعل الذي ال يكتفي بفاعلو فقط، بل وبتاج مفعوال بو ليكتمل اؼبعُب، اختار ؿبمد باي بلعادل منها 

مصطلح اؼبتعدي والذي وظفو يف مؤلفاتو يف عدة مواضع، كما ذكر أف الفعل اؼبتعدي منو ما يتعدى إذل 
.  عجبت من إعطاء زيد عمرا درنبا: ، ومنو ما يتعدى إذل فعلْبسقى زيد عمرا: فعل واحد، كبو

                                                 
 .65: أسرار العربية، ابن األنباري، ص - 1
محمود : ، والفصوؿ الخمسوف، ابن معطي، تحقيق38:، والمفتاح في التصريف، عبد القاىر الجرجاني، ص65:المصدر نفسو، ص: ينظر - 2

 .175:، ص1972محمد الطناحي، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، القاىرة، 
 .10:  وما بعدىا، واألصوؿ الوافية، المنزلي، ص172: ، والفصوؿ الخمسوف، ابن معطي، ص65: أسرار العربية، ابن األنباري، ص: ينظر - 3
 .49: التحفة الوسيمة شرح على الدرة اليتيمة، محمد باي بلعالم، ص - 4
 .50: ، صالمصدر نفسو - 5
 .61: منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص - 6
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:  المبني للفاعل- 18
َكَتَب الطَاِلُب ااضرَة، ويأيت اؼببِب للفاعل أو ما دل يستغن عن : ويسّمى أيضا اؼببِب للمعلـو كبو

اْنطََلَق : َخرََج، أو فُتح أّوؿ حرؼ متحرؾ منو، كبو:ما فُِتَح أولو، ؾ" فاعلو ماضيا ومضارعا، فاؼباضي
. َيْضِرُب وَيْسَتْخرِجُ : ، واؼبضارع ما فُتح أّولو كبو1"واْسَتْخرَجَ 
 

:  المبني للمفعوؿ- 19
. 2"ُضِرَب زيدٌ : ما استغُب عن فاعلو وأقيم اؼبفعوؿ مقامو كبو"اؼببِب للمفعوؿ ىو 

وقد يظهر لنا أف الفاعل واؼبفعوؿ بو متضاداف يف اؼبعُب، فكيف يبكن أف ينوب الفاعل عن 
طرؼ الصدور وىو الفاعل، وطرؼ الوقوع وىو اؼبفعوؿ، فكاف : للفعل طرفْب" اؼبفعوؿ، فنعّلل ىنا أف

. 3"بْب الفاعل واؼبفعوؿ مناسبة من حيث الطرفية، فصّح أف يقـو مقامو
ما ُضّم أّولو، وُكسر ما قبل آخره يف اؼباضي آّرد، أو اؼبنشعبة، كُضِرَب وتُػُفضَّْل " واؼببِب للمفعوؿ

: ، كبو4"تَػَفعََّل، وتَػَفاَعَل، وتَػَفْعَلَل، ُيَضمُّ ثانيو أيضا: واْسُتْخرَِج غّب أّف ما يف أّولو تاء اؼبطاوعة، كبو
يْضِرُب : ما ضّم أولو وفتح ما قبل آخره يف آّرد، أو اؼبنشعبة كػ"تُػُفضَّْل، أّما اؼبضارع منو فهو 

. 5"ويَتَدْحرَجُ 
فإذا أخربت عنو بالفعل اؼبضمر : "قائبل( فُِعلَ )سبب ؾبيء اؼباضي على  (ىػ4.ؽ)ويعّلل اؼبؤدّْب 

فُِعَل برفع الفاء فرقا بْب اؼبضمر والظاىر وخفضت العْب فرقا بينو وبْب األظباء اؼببنية على زنة فُػَعل : قلت
   . 6"ُعَمر: كبو

، حيث استعملو كثّب من "ما دل ُيسمَّ فاعلو" مصطلح" اؼببِب للمفعوؿ"ويرادؼ مصطلح 
. وغّبنبا (ىػ672.ت)، وابن مالك (ىػ392.ت)ابن جِب : الصرفيْب أمثاؿ

تكوف بذكر اؼبفعوؿ، كما تكوف "العناية إذ : ووُبتمل أف يكوف الغرض من وضع ىذا البناء ىو
.      7"بذكر الفاعل، وقد تكوف للجهل بالفاعل، وقد تكوف لئلهباز واالختصار، وما إذل ذلك

                                                 
 .39:المفتاح في التصريف، عبد القاىر الجرجاني، ص - 1
 .177: المفراح شرح مراح األرواح، حسن باشا بن عالء الدين األسود، ص - 2
 .177: المصدر نفسو، ص - 3
 .40: المفتاح في التصريف، عبد القاىر الجرجاني، ص - 4
 .40:صالمصدر نفسو،  - 5
 .34: دقائق التصريف، المؤّدب، ص - 6
 .66،65: أسرار العربية، ابن األنباري، ص - 7
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كِبيَع )أي الفاعل  (ونائب عنو): "، يقوؿ(ما دل يسّم فاعلو)ويفضل ؿبمد باي بلعادل مصطلح 
فُيضمُّ أوؿ الفعل إف كاف الفعل ماضياً، ويكسر ما قبل آخره ويضم أولو ويفتح ما  (الذىب وُقِضَي األمر

وىو أي اؼبفعوؿ الذي دل يسم فاعلو ينقسم إذل قسمْب  (يُػْعَطى األرب): قبل آخره إف كاف مضارعاً كبو
فعل : ُضِرَب زيٌد وُيْضَرُب زيٌد وُأْكِرـَ عمٌرو وُيْكَرـُ َعْمٌرو، فُضِربَ : إذل ظاىر ومضمر فالظاىر كبو قولك

فعل مضارع : نائب الفاعل مرفوع بالضمة الظاىرة يف آخره، وُيْضَربُ : ماض مبِب ؼبا دل يسم فاعلو، وزيدٌ 
 1".نائب الفاعل مبِب على الضم يف ؿبل رفع: مبِب ؼبا دل يسم فاعلو، وزيدٌ 

الفعل الذي دل )من ىذا القوؿ نرى أّف ؿبمد باي بلعادل وّضح الفعل الذي اختار أف يسميو 
       .، وكيفية صياغتو يف اؼباضي واؼبضارع(يسّم فاعلو

، (باب اؼبفعوؿ الذي دل يذكر معو فاعلو)"كما خصص لو أيضا بابا يف أحد مؤلفاتو ظباه 
 .    2"ويسمى النائب عن الفاعل

يف اؼباضي يكسر ما قبل اآلخر، : "ويقوؿ أيضا عن كيفية صياغة الفعل اؼببِب ؼبا دل يسم فاعلو
وإف كاف ... ُضِرَب زيد، وُيْضَرُب زيد، وُكِتَب العهد، وُيْكَتُب العهد : ويف اؼبضارع يفتح فتقوؿ يف اؼبثاؿ

ُتُدْحرَِج، وإذا افتتح ّٔمز : الفعل اؼببِب للمفعوؿ مفتتحا بتاء اؼبطاوعة ضّم أولو وثانيو فتقوؿ يف َتَدْحرَجَ 
. 3"اْسُتْحِليَ : اْنطُِلَق، ويف استحلى: الوصل فإنو يضم ثالثو فتقوؿ يف انطلق

اؼببِب للمفعوؿ والنائب عن الفاعل وما دل يسّم فاعلو، ىي مصطلحات : ومن ىنا فمصطلحات
أطلقها علماء التصريف على الفعل الذي دل يذكر معو فاعلو، والٍب وظفها أيضا ؿبمد باي بلعادل، 

    . وشرح أيضا كيفية صياغة ىذا الفعل يف اؼباضي واؼبضارع
:  المؤكد- 20

.       4"النوف الثقيلة واػبفيفة يؤكد ّٔما الفعل" الفعل اؼبؤكد ىو ما دخلت عليو
ويذكر ؿبمد باي بلعادل الفعل اؼبؤكد يف عدة مواضع، ونونا التوكيد عنده ىي من عبلمات فعل 

.       5"نونا التوكيد ال سبنع من اإلعراب: "األمر، يقوؿ
      .1" من عبلمات فعل األمر وجود نوف التوكيد اػبفيفة والثقيلة: "ويقوؿ أيضا

                                                 
 .41، 40: التحفة الوسيمة شرح على الدرة اليتيمة، محمد باي بلعالم، ص - 1
 .58: منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص - 2
 .59، 58: ، صالمصدر نفسو - 3
 .50: ، ص2006الممتع في النحو واإلعراب، المعروؼ بكتاب الفصوؿ في العربية، ابن الدىاف، دار النفيس، الجزائر،  - 4
 .155: منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص - 5
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الفعل اؼبضارع يبُب على الفتح إذا اتصلت بو نونا التوكيد الثقيلة واػبفيفة كبو ىل : "وقولو أيضا
. 2"اؼبعُب أف اؼبضارع إذا دل تتصل بو نوف التوكيد أو نوف النسوة وجوبا يعرب بالرفع... تقومن يا زيدوف

: فالفعل اؼبؤكد عند ؿبمد باي بلعادل وعلماء التصريف ىو الفعل الذي دخلت عليو نونا التوكيد
     . الثقيلة واػبفيفة

:  غيػر المؤكد- 21
ىو الفعل اؼبؤكد، فإف الفعل غّب  (الثقيلة واػبفيفة)إذا كاف الفعل الذي دخلت عليو نونا التوكيد 

. يَػْقرَأُ : اؼبؤكد ىو ما دل تدخل عليو، كبو
، ونوشل التوكيد تلحقاف 3"لَتَػٌقوَمنَّ ولَتَػْقُعَدفَّ : يف األفعاؿ خفيفة وثقيلة، يف كبو" وتزاد نوف التوكيد

. 4"فعلي األمر واؼبضارع وال تدخل على اؼباضي" بػ
. 5"التوكيد بالثقيلة أبلغ منو باػبفيفة" وإذا أردنا تأكيد معُب الفعل أغبقناه بإحدى النونْب، إال أفّ 

من ىنا يتضح أّف نوشل التوكيد تدخل على الفعل اؼبضارع واألمر، ويسمى الفعل مؤكدا، وكل فعل ؾبرد 
. من نوشل التوكيد اػبفيفة والثقيلة فهو غّب مؤكد

: االشتقاؽ- 22
نزع لفظ من آخر بشرط تناسبهما معُب وتركيبا، وتغايرنبا  ":ىوعند اللغويْب القدماء االشتقاؽ 

يوافق  (مضروب)أو  (ضارب)يف الصيغة حبرؼ أو حركة، وأف يزيد اؼبشتق على اؼبشتق منو بشيء كػ
. 6 "يف صبيع ذلك (ضربا)

 ويعّد االشتقاؽ من أىم الوسائل الٍب توّلد األلفاظ يف اللغة العربية، وقد ذكر لو العلماء عدة 
إحدى الوسائل الرائعة يف اللغة، الٍب تنمو عن طريقها وتتسع، ويزداد ثراؤىا يف "تعريفات منها أنّو 

. 7"اؼبفردات، فتتمكن بو من التعبّب عن اعبديد من األفكار واؼبستحدث من وسائل اغبياة

                                                                                                                                                             
 .9: التحفة الوسيمة شرح على الدرة اليتيمة، محمد باي بلعالم، ص - 1
 .26: ، صالمصدر نفسو - 2
 .447: ، ص2:سر صناعة اإلعراب، ابن جني، ج - 3
مفتاح : ، وينظر295: ، ص2:، ج2004، 1: إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك، ابن القيم الجوزية، دار الكتب العلمية، بيروت، ط - 4

، السكاكي، تحقيق  .70: ، ص1987، 2:نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: العلـو
 .294: المصدر نفسو، ص - 5
، ورسالة في النحو متعلقة بجاء زيد، أحمد 34: شرح المراح، العيني، ص: ، وينظر48: المفتاح في التصريف، عبد القاىر الجرجاني، ص - 6

 .16: زيني دحالف، ص
 .290: ، ص1999، 6: فصوؿ في فقو اللغة، رمضاف عبد التواب، مكتبة الخانجي، القاىرة، ط - 7
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: ولبلشتقاؽ ثبلثة أنواع، ىي
:  االشتقاؽ الصغّب- 1

من  (ضرب): أف يكوف بْب اؼبشتق واؼبشتق منو تناسب يف اغبروؼ والَبتيب، كبو"وىو 
، فإف بينهما مناسبة يف اغبروؼ والَبتيب، وإمبا ظبي ىذا النوع صغّبا ألف من ينظر إذل (الّضرب)
. 1"غبصوؿ اؼبناسبة بينهما يف اللفظ والَبتيب (الّضرب)يعلم بدوف التأمل أنّو مشتق من  (ضرب)
:  االشتقاؽ الكبّب- 2

فإّف بينهما  (اعبذب)من  (جبذ): أف يكوف بينهما تناسب يف اللفظ دوف الَبتيب كبو"وىو 
يعرؼ بالتأمل أنّو  (جبذ)مناسبة يف اللفظ ال يف الَبتيب، وإمبا ظّبي ىذا  القسم كبّبا ألف من ينظر إذل 

. 2"النعداـ اؼبناسبة بينهما (اعبذب)مشتق من 
:  االشتقاؽ األكرب- 3

فإف بينهما مناسبة يف اؼبخرج،  (النهق)من  (نعق): أف يكوف بينهما تناسب يف اؼبخرج كبو" وىو
لفقداف  (النهق)يعلم بالتأمل القوي أنّو مشتق من  (نعق)وإمبا ظبي ىذا النوع أكرب ألف من ينظر إذل 

.  3"اؼبناسبة يف اللفظ والَبتيب
أ الفعل مشتق من اؼبصدر؟ أـ اؼبصدر مشتق من وقد اختلف النحاة القدماء يف أصل االشتقاؽ 

. الفعل؟
أف :" فذىب كباة البصرة إذل أف الفعل مشتق من اؼبصدر واستدلوا على ذلك بعدة وجوه منها

اؼبصدر ىو اؼبوضع الذي تصدر عنو اإلبل، فلّما ظبي مصدرا دّؿ على أنو قد صدر عنو الفعل والوجو 
أف اؼبصدر يدؿ على زماف مطلق،والفعل يّدؿ على زماف معْب، فكما أف اؼبطلق أصل للمقّيد، : الثاشل

 .4"فكذلك اؼبصدر أصل للفعل
يدؿ على اغبدث فقط يف حْب أف الفعل يدؿ " واؼبصدر عند البصريْب ىو أصل االشتقاؽ ألنو

 .5"على اغبدث والزماف، ودبا أف الواحد قبل اؼبتعدد، فاالسم أصل الشتقاؽ الفعل
                                                 

 .35: شرح المراح، العيني، ص: ، وينظر28: المفراح شرح مراح األرواح، عبد الرحمن المرشدي العمري، ص - 1
 . على الترتيب36: ، وص28: المصدرين نفسيهما، ص - 2
 .16: رسالة في النحو متعلقة بجاء زيد، أحمد بن زيني دحالف، ص: على الترتيب، وينظر36: ، وص28: المصدرين نفسيهما، ص - 3
االنصاؼ في : ىذه من بين األوجو التي استدؿ بها البصريوف على أف المصدر ىو أصل االشتقاؽ، ولالطالع على ىذه المسألة كاملة ينظر - 4

، ومسائل خالفية في 56:، ومابعدىا، واإليضاح في علل النحو، أبي القاسم الزجاجي، ص192:مسائل الخالؼ، أبي البركات بن األنباري، ص
 .63،62:، ص2007،3:عبد الفتاح سليم، مكتبة اآلداب، القاىرة، ط: النحو، العكبري، تحقيق

 .23: المفراح شرح مراح األرواح في التصريف، عالء الدين األسود، ص - 5
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ظبي "أما كباة الكوفة، فّبوف أف اؼبصدر مشتق من الفعل، وؽبم عدة أدلة على ذلك منها أنو
مصدرا لصدوره عن الفعل اؼباضي، وألنو متوسط يف الصرؼ مكاف الصدر من اعبسد، وتلخيص قوؿ 

إمبا ىو فَػَعَل فَػَعَل إال أف العرب كرىت تكرار اللفظ فصّبت اللفظ األخّب على غّب . فَػَعَل فَػْعبل: من قاؿ
اؼبصدر يُذكر توكيدا للفعل، وال شك أف رتبة اؼبؤكّْد قبل رتبة اؼبؤكَّد، "كما أف . 1"صورة اللفظ األوؿ

 . 2"فدؿ على أف اؼبصدر مأخوذ من الفعل
االشتقاؽ يف مؤلفاتو، وذكر منو أمثلة كثّبة تدؿ ىو اآلخر موضوع  ؿبمد باي بلعادل كما تناوؿ

على معرفتو بو، حيث كاف يذكر اللفظ ويتبعو باشتقاقاتو اؼبختلفة، كالفعل واؼبضارع منو واؼبصدر، 
: وأحيانا يضيف اسم الفاعل واسم اؼبفعوؿ، ومن األمثلة الٍب ذكرىا نوردىا فيما يلي

 .3"األليم اؼبوجع من أدل يأدل فهو أليم دبعُب مؤدل بفتح البلـ ألف أؼبو يصل إذل القلوب: "األليم- 1
ىو مصدر أد يؤد إدا جاء بداىية أي شيء ذا إد، واإلد واإلده بكسرنبا العجب واألمر : "إّدا- 2

 .4"الفظيع والداىية واؼبنكر كاألد بالفتح وأدتو الداىية تؤده وتئده دىتو
اآلية يف األصل العبلمة الظاىرة وتقاؿ لكل طائفة من كلمات القرآف اؼبتميزة من غّبىا : "اآلية- 3

. 5"الشتماؽبا على فاصلة والفواصل مقاطع الكبلـ وىي رؤوس اآلي واشتقاقها من آي آي
مصدر يسمى بو الواحد واعبمع وبطانة الرجل خاصتو الذين يستبطنوف أمره وأصلو البطن : "البطانة- 4

. 6"الذي ىو خبلؼ الظهر وبطن فبلف بفبلف يبطن بطونا وبطانة إذا كاف خاصا بو
. 7"باد يبيد بيدا وبيودا إذا ىلك: تبيد هتلك وتفُب يقاؿ: "تبيد- 5
، يقاؿ ثربو يثربو، وثربو وعليو، وأثربو إذا بكتو بفعلو : "تثريب- 6 معناه ال تأنيب وال لـو عليكم اليـو

. 8" وعدد عليو ذنوبو قيل أصلو من الثرب وىو شحم رقيق يغشى الكرش واألمعاء

                                                 
 .60: دقائق التصريف، المؤّدب، ص - 1
 .29:، ص1:، وشرح جمل الزجاجي، ابن عصفور، ج192:اإلنصاؼ في مسائل الخالؼ، ص - 2
 .23: ، ص1: ضياء المعالم شرح على ألفية الغريب البن العالم، محمد باي بلعالم، ج - 3
 .11: المفتاح النوراني على المدخل الرباني للمفرد الغريب في القرآف، محمد باي بلعالم، ص - 4
. 72: ، ص2: ضياء المعالم شرح على ألفية الغريب البن العالم، محمد باي بلعالم، ج-  5
. 20: المفتاح النوراني على المدخل الرباني للمفرد الغريب في القرآف، محمد باي بلعالم، ص-  6
. 23: ، صالمصدر نفسو-  7
. 28: ، صالمصدر نفسو-  8
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اجتثت اقتلعت جثتها أي شخصها وذاهتا من فوؽ األرض لقرب عروقها من سطح : "اجتث- 7
األرض يقاؿ اجتثثت الشيء اجتثاثا إذا اقتلعتو واستأصلتو وىو افتعاؿ من لفظ اعبثة وىي شخص 

. 1"الشيء اعبثة شخص اإلنساف قاعدا أو نائما
ومعُب هبمحوف يسرعوف أشد اإلسراع ال يردىم شيء يقاؿ صبح الفرس براكبو هبمح : "هبمحوف- 8

. 2"صبحا وصبوحا، استعصى عليو حٌب غلبو فهو صبوح وجامح
ومعُب فجاسوا أي توسطوا وترددوا بينهما يقاؿ جاس هبوس جوسا وجوسانا أي فتش : "جاسوا- 9

. 3"ونقب
معُب حنيذ مشوي على اغبجارة اماة يف حفرة من األرض وىو من صنع أىل البادية : "حنيذ- 10

. 4"يقاؿ حنذ الشاة وبنذىا حنذا شواىا فهي حنيذ
أوالد أوالد وأعوانا وخدما وبفدوف يف مصاغبكم ويعينونكم يقاؿ حفد : ومعُب حفدة: "حفدة- 11

. 5"وبفد حفدا وحفودا إذا أسرع يف اػبدمة والطاعة ومنو إليك نسعى وكبفد أي نسرع إذل طاعتك
دىق اغبوض وأدىقو مؤله وأصلو من : دىاقا نعت لكأسا واؼبعُب مَبعة مايئة، يقاؿ: "دىاقا- 12

. 6"الدىق وىو ضغط الشيء وشده باليد  كأنو المتبلئو انضغط وقيل دىاقا متتابعة يتبع بعضها بعضا
السواد، يقاؿ فرس أدىم وبعّب أدىم إذا : ومعُب مدىامتاف مسودتاف والدنبة يف اللغة: "مدىامتاف- 13

. 7"اشتدت ورقتو حٌب ذىب البياض الذي فيو وناقة دنباء وادىاـ ادنباما أي اسواد
الداىية الٍب تغلب وتعلو على ما سواىا من الدواىي من طّم الشيء يطمو : معُب الطامة: "الطامة- 14

طّما غمره وكل ما كثر وعبل حٌب غلب فقد طم وىي كالعلم على القيامة بل روي أّنا اسم من 
.       8"أظبائها
ضنك يضنك ضنكا ضنكا : ضيق العيش وكل ما ضاؽ فهو ضنك، يقاؿ: الضنك: "ضنكا- 15

. 9"وضناكة وضنوكة ضاؽ
                                                 

. 30: ، صالمصدر نفسو-  1
. 35: المفتاح النوراني على المدخل الرباني للمفرد الغريب في القرآف، محمد باي بلعالم، ص-  2
. 36: ، صالمصدر نفسو-  3
. 43: ، صالمصدر نفسو-  4
. 42، 41: ، صالمصدر نفسو-  5
. 56: ، صالمصدر نفسو-  6
. 56: ، صالمصدر نفسو-  7
. 102: ، صالمصدر نفسو-  8
. 97: ، صالمصدر نفسو-  9
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. 1"يزفوف أي يسرعوف من زّؼ الظليم يزؼ زفا وزفيفا عدا بسرعة كأنو يطّب: "يزفوف- 16
 

اؼبعُب جعل مقدار ارتفاعها عن األرض مديدا رفيعا يقاؿ ظبكت الشيء رفعتو يف اؽبواء : "ظبكها- 17
. 2"ظبوكا ارتفع وبناء مسموؾ عاؿ فسويها جعلها ملساء مسوية

 فهذه األمثلة الٍب ذكرناىا، قبد ؿبمد باي بلعادل يذكر الكلمة الٍب يريد شرحها، مث يذكر معها 
ـبتلف اشتقاقاهتا، فأحيانا يبدأ بالفعل اؼباضي فيليو اؼبضارع مث اؼبصدر، وأحيانا أخرى يذكر الفعل 

واؼبضارع واؼبصدر مث يتبعهم باسم الفاعل واسم اؼبفعوؿ، وقد يذكر اسم اؼبرة أو اؽبيئة من اؼبفردة الٍب 
يكوف بصدد شرحها، فحاصل القوؿ أف االشتقاؽ لديو ىو عملية إنتاج اؼبفردات من كلمة واحدة بطرؽ 

. كثّبة، والٍب ُتسهم يف ثراء اللغة العربية، وىو بنظرتو ىذه لبلشتقاؽ يؤيد العلماء القدامى
فاالشتقاؽ عندىم أمثاؿ صبحي الصاحل وعلي عبد الواحد  أما يف الدراسات اللسانية اغبديثة، 

توليد لبعض األلفاظ من بعض والرجوع ّٔا إذل أصل واحد وبدد مادهتا ويوحي دبعناىا : "وايف، ىو
اؼبشَبؾ األصيل مثلما يوحي دبعناىا اػباص اعبديد، وىذه الوسيلة الرائعة يف توليد األلفاظ وذبديد 

األصغر والكبّب واألكرب، ويف النوع الرابع اؼبلحق ّٔا، : الدالالت قبدىا يف أنواع االشتقاؽ الثبلثة الشائعة
 .3 "(االشتقاؽ الكبار)وىو النحت الذي يؤثر بعض ادثْب أف يسميو 

خطوة أساسية يف تصنيف الصيغ إذل أوزاف ذات قيم "فاالشتقاؽ ىو  (كماؿ بشر)ويف نظر 
صرفية خاصة، وىي قيم ذات أنبية كبّبة يف اعبمل والَباكيب الٍب ىي ؾباؿ البحث يف النحو، وتظهر 

ىذه القيم فيما لو قارنت بْب صبل بعضها وبتوي على صيغة اسم الفاعل وبعضها على صيغة اسم 
اؼبفعوؿ، فسوؼ تدرؾ الفرؽ النحوي يف اغباؿ، ومعناه أّف االشتقاؽ من صميم اؼبوضوعات الصرفية الٍب 

. 4"زبدـ النحو وسبهد لدراسة قضاياه
قولو فقد بّْب ىذا بأمثلة، فمن أمثلة اؼبشتقات تقسيم الفعل إذل أزمنتو  (كماؿ بشر) وليوضح 

اؼبختلفة، كاؼباضي واؼبضارع واألمر، والبحث فيها ىو حبث صريف من صميم ما ىبدـ اعبملة وهبعلها 
، (حضرت فاطمة)و (حضر ؿبمد): ذات معاف كبوية ـبتلفة، فإذا تغّبت وحداهتا تغّبت معانيها، مثبل

                                                 
. 71: ، صالمصدر نفسو-  1
. 79: المفتاح النوراني على المدخل الرباني للمفرد الغريب في القرآف، محمد باي بلعالم، ص-  2
دراسات في فقو اللغة، صبحي : ، وينظر174: ، ص2009، 3: دراسات في فقو اللغة، صبحي صالح، دار العلم للماليين، بيروت، ط - 3

 .138: ، ص2009، 3: صالح، دار العلم للماليين، بيروت، ط
 .227: دراسات في علم اللغة، كماؿ بشر، ص - 4
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ففي اؼبثاؿ األوؿ الفعل مذكر، ويف الثاشل مؤنث بسبب صريف وىو تذكّب الفاعل وتأنيثو، واؼبعاشل النحوية 
، (أنا حضرتُ ): ـبتلفة يف اؼبثالْب، بسبب اختبلؼ القيم الصرفية، ولنوضح أكثر نذكر اؼبثالْب اآلتيْب

، (تُ )تستعمل للمتكلم فهذا يستدعي أف يكوف الضمّب اؼبتصل ىو  (أنا)، فكوف (أنَت حضرتَ )و
، وىذا يدؿ على وجود ىذه الفروؽ (تَ )للمخاَطب يقتضي أف يكوف الضمّب اؼبتصل ىو  (أنتَ )وكوف 

 1.من اختبلؼ التحليل النحوي يف ىذين اؼبثالْب
نرجح دائما أّف : "أّف أصل االشتقاؽ ىي األظباء، يقوؿ (صبحي صاحل) ويرى ادثوف أمثاؿ 

اغبسي أسبق يف الوجود من اؼبعنوي آّرد، وىذا ما هبعلنا ننتصر للرأي القائل بأّف أصل اؼبشتقات ىي 
 .2"األظباء ال األفعاؿ، وال سيما أظباء األعياف

أخذ ألفاظ القاموس كلمة : "واالشتقاؽ يف الدراسات اللسانية الغربية كما يرى فندريس ىو
كلمة، وتزويد كل واحدة منها دبا يشبو أف يكوف بطاقة شخصية يذكر فيها من أين جاءت ومٌب وكيف 

 .3"صيغت والتقلبات الٍب مرت ّٔا
 من ىنا نرى أّف االشتقاؽ عند العلماء القدامى يعّد من اؼبباحث الصرفية الٍب كانت هتتم بإنتاج 

َيْكُتُب، كاتب، ومكتوب، مكتبة، وغّبىا من : (َكَتبَ )اؼبفردات من الكلمة الواحدة فنشتق من 
اؼبفردات، ولكن ىذه اؼبباحث كانت تأيت يف آخر اؼبباحث النحوية، أّما يف الدراسات اللسانية اغبديثة 

فدور االشتقاؽ ىو تصنيف الصيغ إذل أوزاف ذات قيم صرفية وؽبا أنبية كبّبة يف خدمة اعبمل والَباكيب، 
أي أنو من اؼبباحث الصرفية الٍب سبهد لدراسة قضايا النحو وال يكوف متأخرا عنو، ألّف النتائج الٍب يصل 

. إليها اؼبستوى الصريف يستغلها اؼبستوى النحوي
:  المصدر- 23

: لفظ يدؿ على حدث غّب مقَبف بزمن مشتمل على أحرؼ فعلو، مثل: "يُعرَّؼ اؼبصدر بأنو
أكبًل، وىذا النوع ونظائره يكوف اؼبصدر فيو مشتمبلً على أحرؼ فعلو لفظًا – ضرباً ، وأكل – ضرب 

ميزاحاً، فالياء موجود يف : مزاحاً، واألصل أف يكوف اؼبصدر– مازح : وقد يشتمل عليها تقديرًا، مثل 

                                                 
 .232، 231: دراسات في علم اللغة، كماؿ بشر، ص: ينظر - 1
 .180: دراسات في فقو اللغة، صبحي صالح، ص - 2
 .226: اللغة، فندريس، ص - 3
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: ىبة ، فاألصل أف يكوف اؼبصدر– وىب : التقدير، وقد يكوف أحد اغبروؼ ؿبذوفاً ومعوًضا بغّبه، مثل
. 1"َوْىب، غّب أف الواو غبقها حذؼ وعوض عنها بالتاء يف آخر اؼبصدر

َضَرَب َيْضِرُب َضْرباً : ىو االسم الذي يأيت ثالثاً يف التصريف متضمناً اغبدث كبو : " واؼبصدر
رَاً  وَصرََخ َيْصرُُخ ُصْراَخاً وَعَوى يَػْعِوي ُعَواًء ويَِبَس يَػْيَبُس يَػبُػْوَسًة وَدْحرََج يَُدْحرُِج َدْحَرَجًة وَكبػََّر ُيَكبػُّْر َتْكِبيػْ

رَاً  وسَبُْبَّ يَػَتَمُبَّ سَبِنػَّْياً واْعَشْوَشَب يَػْعَشْوَشُب اْعِشْيَشابَاً وكبوىا، َفَضْربَاً وُصرَاَخاً وُعَواًء ويَػبُػْوَسًة وَدْحَرَجًة وَتْكِبيػْ
وسَبَنػَّْياً واْعِشْيَشابَاً مصادر ـبتلفة جاءت ثالثاً يف التصريف وقد تضمنت اغبدث، فكلمة ضرباً دلت على 

  .2"إحداث الضرب وكلمة عواء دلت على إحداث اإلْعَواء وقس على ذلك بقية األلفاظ اؼبذكورة وكبوىا
. 3"األصل الذي اشتقت منو األفعاؿ والصفات: "اؼبصدر لدى ؿبمد باي بلعادل ىوو

اؼبصدر االسم الذي يثلث أبنية الفعل واؼبعُب أف اؼبصدر ىو الذي هبيء ثالثا إف : "ويقوؿ أيضا
صرفت فعلو اؼباضي بأف تبدأ بو ألنو ىو األصل مث تثِب باؼبضارع ألنو على حروؼ اؼباضي إال أف يزيد 

ضرب يضرب، فيضرب على حروؼ ضرب إال  أنو يزيد عليو حرؼ : عليو حرؼ اؼبضارعة، كبو
اؼبضارعة مث تثلث باؼبصدر فتقوؿ ضربا، فضربا ىو اؼبصدر ألنو ثالثها يف التصريف على ىذا الَبتيب، 

. 4"فعل يفعل فعبل وكـر يكـر إكراما، فالثالث ىو اؼبصدر: كبو
ودل يكتف ؿبمد باي بلعادل بتعريف اؼبصدر فقط، بل ذكر لو الكثّب من األمثلة عند شرحو 

: للمفردات، حيث كاف يذكر ـبتلف اشتقاقات الكلمة ويبْب منها اؼبصدر، من أمثلة ذلك
َبْت شَبُوُد ِبطَْغَواَىا﴾: طاغية يف تفسّبه لقولو تعاذل- 1 كذبت شبود بطغواىا أي سبب طغياّنا : "5 ﴿َكذَّ

الطاغية من اغباقة قيل ... وذباوز اغبد بالكفر مصدر كالطغياف واختّب التعبّب بو ألنو أشبو برؤوس اآلي 
. 6"مصدر كالعافية أي بطغياّنم وكفرىم

قدحا مصدر أي يف اػبيل الٍب تورى النار من صك حوافرىا باغبجارة لشدة العدو وكبو : "قدحا- 2
. 7"العدو والقدح الضرب

                                                 
 .58: ، ص2007إبراىيم ثامر المصاورة، جامعة مؤتى، مقصوصات نحوية وصرفية،  - 1
 .162: ص ىػ، 1421نزىة الطرؼ، شرح بناء األفعاؿ في علم الصرؼ، صادؽ البيضاني،  - 2
. 65: منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص - 3
، محمد باي بلعالم، ص - 4 . 94: كفاية المنهـو شرح على اللؤلؤ المنظـو
. 11: سورة الشمس، اآلية-  5
. 139: ، ص2: ضياء المعالم شرح على ألفية الغريب البن العالم، محمد باي بلعالم، ج-  6
. 122: المفتاح النوراني على المدخل الرباني للمفرد الغريب في القرآف، محمد باي بلعالم، ص-  7



 الجهود الصوتية والصرفية والبالغية لمحمد باي بلعالم:                       الفصل األوؿ

 

 -143-  

 

أي نقاؿ للحديث لئلفساد بْب الناس والنميم والنميمة مصدراف دبعُب السعاية واإلفساد يقاؿ : "مبيم- 3
. 1"زل ينم إذا سعى باإلفساد بْب الناس

التبسم مبدء الضحك ويقرأ ضحكا على أنو مصدر والعامل فيو تبسم ألنو دبعُب ضحك، : "التبسم- 4
وهبوز أف يكوف اسم فاعل مثل نصب ألف ماضيو ضحك وىو الـز وقيل إف ضحك األنبياء ىو التبسم 

ال غّب وعليو فهو مصدر منصوب بفعل ؿبذوؼ وكل من التبسم والضحك والقهقهة انفتاح يف الفم، 
لكن األوؿ انفتاح ببل صوت أصبل والثاشل مع صوت خفيف والثالث مع صوت قوي وكاف ضحك 

. 2"سليماف تعجبا من قوؽبا وفهمها واىتدائها إذل ربذير النمل أو فرحا لظهور عدلو
:  المصدر الميمي- 24

ىو اسم مشتق من لفظ الفعل يدؿ على حدث غّب مقَبف بزمن مبدوء دبيم "اؼبصدر اؼبيمي 
بشرط أال يكوف مصدراً لفعل على وزف فاَعل، فإف . زائدة سبيزه عن اؼبصدر العادي وال ىبتلفاف يف اؼبعُب 

جاَدَؿ ؾبادلة ، عاَمَل معاملة ، ساَئَل : كاف مصدراً لفعل على وزف فاَعل فهو مصدر صريح وذلك كبو
.  3"مسائلة

مرَجع ومطَلب، واؼبصدر اؼبيمي : اسم يدؿ على معُب اؼبصدر، مبدوء دبيم زائدة مثل: "وىو أيضا
ىلل الناس ؼبقَدـ اؼبنتصر، أو اؼبنتصَرْين، أو : قياسي، وىو مبلـز األفراد، أي أنو ال يثُب وال هبمع، تقوؿ

. 4"اؼبنتصرِين بكسر الصاد وفتح الراء يف اؼبثُب، وكسرىا يف اعبمع
أي ؾباعة مصدر ميمي " :مسغبة، يقوؿ يف شرحها  ومن األمثلة الٍب ذكرىا ؿبمد باي بلعادل

 .5"دبعُب السغب يقاؿ سغب الرجل كفرح ونصر إذا جاع 
:  صيغة المبالغة- 25

أظباء ُتشتق من األفعاؿ للداللة على معُب اسم الفاعل بقصد " : تُعرَّؼ صيغة اؼببالغة بأّنا
صاـ صّواـ، قاـ قواـ، فعل فعاؿ، : اؼببالغة، وقد ربوؿ صيغة اسم الفاعل نفسها إذل صيغ اؼببالغة، مثل

          6".صائم صواـ، قائم قواـ، فاعل فعاؿ: ومثل

                                                 
. 153: ، صالمصدر نفسو-  1
. 18: المفتاح النوراني على المدخل الرباني للمفرد الغريب في القرآف، محمد باي بلعالم، ص-  2
 .63: مقصوصات نحوية وصرفية، إبراىيم ثامر المصاورة، ص - 3
 :، ص2004، 2: الوافي في النحو والصرؼ، حبيب يوسف مغنية، دار ومكتبة الهالؿ، بيروت، ط - 4
. 75: المفتاح النوراني على المدخل الرباني للمفرد الغريب في القرآف، محمد باي بلعالم، ص-  5
 .12: مقصوصات نحوية وصرفية ونحوية، إبراىيم ثامر المصاورة، ص - 6
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فَػُعوؿ بفتح الفاء ويستوي فيو اؼبذكر واؼبؤنث كػ امرأة صبور، ويقرف " وتأيت صيغة اؼببالغة على وزف 
بالتاء للمؤنث إف كاف دبعُب مفعوؿ كػ ناقة ركوبة، وإمبا أعطي االستواء يف فِعيل للمفعوؿ، ويف فعوؿ 

، وصيغة َفِعيل ...للفاعل قصدا للتعادؿ، وصيغة فّعاؿ كػ صّبار، وصيغة ِمْفَعل بكسر اؼبيم وفتح العْب
بالفتح والتخفيف، وصيغة َفِعل بكسر العْب، وِفعّْيل بكسر الفاء وتشديد العْب، كػ فّسيق، وفوؿ بفتح 

 1".وتشديد، كػ قّيـو كثّب القياـ
معناه " :قسيسْب:  ، يقوؿ يف شرحها(قسيس) ومن األمثلة الٍب ذكرىا ؿبمد باي بلعادل لفظ 

علماء صبع قسيس صيغة مبالغة من تقسس الشيء إذا تتبعو بالليل ظبوا بذلك يف األصل لتتبعهم العلم 
. 2"بكثرة
: اسم المرة- 26

واؼبرة من الثبلثي آّرد فبا ال تاء فيو على : "(ىػ646.ت)يعّرؼ ابن اغباجب اسم اؼبرة بقولو 
إناخة، فإف دل تكن تاء زدهتا، وأتيتو : ضربة وقتلة، وما عداه على اؼبصدر اؼبستعمل كبو: كبو (فْعلة)

 3".إتيانة، ولقيتو لقاءة شاذ
اؼبرة من الفعل الثبلثي ذبيء على وزف فَػْعَلة بفتح الفاء وسكوف : "فيقوؿ (ىػ855.ت) أما العيِب 
ضربت ضربة، وقمت قومة، ومن الثبلثي اؼبزيد فيو على مصدره اؼبستعمل بزيادة اؽباء، : العْب، كبو

كاإلعطاءة، واالنطبلقة، وغّبنبا، وإذا كاف الفعل الثبلثي يف مصدره تاء، أو غّب الثبلثي مع التاء يف 
مصدره، فاؼبرة منها على مصدرىا اؼبستعمل مع توصيفهما بالواحدة، رضبتو رضبة واحدة، ودحرجتو 

دحرجة واحدة، وال ذبتلب تاء أخرى لئبل ذبتمع تاءاف، فإف قيل إف التاء يف دحرجة ورضبة كافية يف 
إف التاء يف اؼبصدر تدؿ على الواحدة عن طريق : الداللة على الواحدة وال حاجة إذل الصفة، قيل لو

 4".االحتماؿ، وأما عن طريق الصفة فعلى القطع ما تقتضيو اغباؿ
دار : ىو مصدر مصوغ من الفعل للداللة على حصوؿ اغبدث مرة واحدة، مثل: "ويُعرَّؼ بأنو

َدْورة، أكل َأْكلة، شرب َشْربة، ضرب َضْربة، وثب َوْثبة، دّؽ َدْقة، صاح َصْيحة، ركع رَْكعة، غفى َغْفوة، 
  5".نظر َنْظرة، صاؿ َصْولو، صبع صَبْعو،  ساؿ َسْيلو، جلس َجْلسة، ىز َىْزة

                                                 
 .140، 139: الكافي في التصريف، اطفيش، ص-  1
. 123: المفتاح النوراني على المدخل الرباني للمفرد الغريب في القرآف، محمد باي بلعالم، ص-  2
 .29: الشافية في التصريف، ابن الحاجب، ص-  3
 .145: شرح المراح في التصريف، العيني، ص - 4
 .75: مقصوصات صرفية ونحوية، إبراىيم ثامر المصاورة، ص-  5
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الغرفة بالفتح اسم للمرة الواحدة من : "، يقوؿ يف شرحها(غرفة) ومّثل ؽبا ؿبمد باي بلعادل بلفظ 
. 1"الغرؼ

 :المفػػرد- 27
: ما كاف وحده، يقاؿ فَػَرَد يَػْفُرُد، وانْػَفَرَد اْنِفرَاًدا وأَفػَْرْدتُوُ : الفرد"اشتق اؼبفرد من فَػَرَد يَػْفُرُد فَػْرًدا، و

  .2"وا الفرد تفّرد بالربوبية واألمر دوف خلقو... َجَعْلُتُو واحدا
ما دّؿ على واحد كرجل وامرأة وقلم وكتاب، أو ىو ما ليس مثُب وال ؾبموعا، وال " واؼبفرد اصطبلحا

    .3"ملحقا ّٔما
حقيقتو ىو ما ليس مثُب وال ؾبموعا وال ملحقا ّٔما وال : "االسم اؼبفرد عند ؿبمد باي بلعادلو

. 4"واحدا من األظباء اػبمسة
فاؼبفرد ىو مصطلح يستعملو ؿبمد باي بلعادل وعلماء التصريف للداللة على االسم الذي يدؿ 

.    على واحد وىو ما ليس دبثُب وال صبع
: المثنػى- 28

ضم : "، ومعُب التثنية5"وثنيت الرجل فأنا ثانيو... جعلتو اثنْب: ثَػنػَّْيُت الشيَء تَػْثِنَية" اؼبثُب لغة من
ضم اسم إذل اسم مثلو يف اللفظ، فيختصر ذلك بأف يقتصر على لفظ أحدنبا، إذ ال فرؽ بينو وبْب "

فيكوف ذلك أخصر من تكرير االسم ولذلك .... رجبلف : رجل ورجل مث تقوؿ: وذلك قولك... اآلخر
ىذا اؼبصطلح  (ىػ672.ت)، ويستعمل ابن مالك 6"زيد وبكر: دل ذبز تثنية اظبْب ـبتلفي اللفظ، كقولنا

التثنية جعل االسم القابل دليل اثنْب متفقْب يف اللفظ غالبا، ويف اؼبعُب على رأي بزيادة : "اؼبصطلح قائبل
  .7"ألف يف آخره رفعا، وياء مفتوح ما قبلها جرا ونصبا، تليهما  نوف مكسورة

                                                 
. 173: ، ص2: ضياء المعالم شرح على ألفية الغريب البن العالم، محمد باي بلعالم، ج-  1
 .(فرد)معجم العين، الخليل بن أحمد الفراىيدي، مادة  - 2
، 14: التحفة الوسيمة شرح على الدرة اليتيمة،محمد باي بلعالم، ص: ، وينظر122: شذا العرؼ في فن الصرؼ، أحمد الحمالوي، ص - 3

 .67: حدود النحو، األّبذي، ص: وينظر
 .14: التحفة الوسيمة شرح على الدرة اليتيمة، محمد باي بلعالم، ص - 4
 .(ثني)معجم العين، الخليل بن أحمد الفراىيدي، مادة  - 5
 .121:، ص1996، 6: مازف المبارؾ، دار النفائس، بيروت، ط: اإليضاح في علل النحو، أبي القاسم الزجاجي، تحقيق - 6
: ، ص1967محمد كامل بركات، دار الكاتب العربي، الجمهورية العربية المتحدة، : تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، ابن مالك، تحقيق - 7

لجنة : األنموذج في النحو، الزمخشري، تحقيق: ، وينظر410: متن الكافية،ابن الحاجب،مجموع مهمات المتوف، دار الفكر، ص: ، وينظر12
 .91: ، ص1981، 1:إحياء التراث العربي ، دار األفاؽ الجديدة، بيروت، ط
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ضم اسم إذل اسم مثلو :" حيث يقوؿ(ىػ643.ت)وجاء ىذا اؼبصطلح أيضا عند ابن يعيش 
واشتقاقها من ثِب يثِب إذا عطف، يقاؿ ثُب العود إذا عطفو عليو فكأف الثاشل معطوؼ وأصلها العطف، 

 .1"زيد وزيد: قاـ الزيداف فأصلو: فإذا قلت
فخرج ما دؿ على أقل أو أكثر من " أف اؼبثُب ما دؿ على اثنْب (ىػ972.ت)ويضيف الفاكهي 

 .2"دوف اختبلؼ معُب، كالزيداف العاقبلف...ذلك، لكن بذاتو كبو كبل وكلتا
فمصطلح اؼبثُب  أو التثنية ال ىبتلف العلماء يف استعمالو أو تعريفو منذ اػبليل بن أضبد 

اسم داؿ على اثنْب : "إذل ادثْب، أمثاؿ صبيح التميمي، حيث يعرّفو بقولو (ىػ175.ت)الفراىيدي 
اتفقا يف الوزف واغبروؼ واؼبعُب بزيادة يف آخره، ألف ونوف، أو ياء ونوف صاحل للتجريد وعطف مثلو 

 . 3"عليو
زيداف ورجبلف، فإّنما دال على تثنية بزيادة يف آخرنبا، صاغبة غبذفها منهما، : "ومّثل لو بقولو

زيد وزيد، : زيد ورجل، ويف العطف تقوؿ: مع صبلحية عطف اؼبفرد على مثيلو، ففي التجريد تقوؿ
 .4"ورجل ورجل

. 5"ال يتغّب بناء الواحد فيها كما يتغّب يف أكثر اعبموع" واؼبثُب ليس لو أنواع، وذلك ألنو
االسم الداؿ على اثنْب بزيادة يف آخره صاغباً للتجريد وعطف مثلو : "اؼبثُب لدى ؿبمد باي بلعادل ىوو

. 6" عليو دوف اختبلؼ اؼبعُب
يف اللغة ىو التشفيع ويف االصطبلح ضم اسم إذل مثلو بشرط اتفاؽ اللفظْب : "والتثنية عنده ىي

وأصل التثنية العطف وإمبا عدلوا عنو لئلهباز واالختصار ويدؿ على أف أصلها العطف أف الشاعر إذا 
: اضطر إذل الوزف رجع إليو مثل قوؿ الشاعر

                                                 
 .70: ، وينظر حدود النحو، األبذي، ص137:  ، ص4: شرح المفصل، ابن يعيش، ج - 1
 .549: ، ص2:ارتشاؼ الضرب من لساف العرب، ج:  وينظر88: الحدود النحوية، الفاكهي، ص شرح - 2
، 1998: 1:فاتح زقالـ، ونوري شريفة، منشورات جامعة الفاتح، طرابلس، ط: ىداية السالك إلى ألفية ابن مالك، صبيح التميمي، مراجعة - 3
التحفة : ، وينظر186: ، ص1998، 3:تصريف األسماء واألفعاؿ، فخر الدين قباوة، مكتبة المعارؼ، بيروت، ط: ، وينظر85:  ص1:ج

 .19:الوسيمة شرح على الدرة اليتيمة، ص
 .85: ، ص1: ىداية السالك إلى ألفية ابن مالك، صبيح التميمي، ج - 4
، 1:عادؿ أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: نتائج الفكر في النحو،ألبي القاسم السهيلي، تحقيق - 5

 .84:، ص1992
 .19: التحفة الوسيمة شرح على الدرة اليتيمة، محمد باي بلعالم، ص - 6



 الجهود الصوتية والصرفية والبالغية لمحمد باي بلعالم:                       الفصل األوؿ

 

 -147-  

 

، ولوال الوزف لقاؿ ليثاف فلما كاف قوؽبم الزيداف أخصر من قوؽبم زيد وزيد 1لَيٌث َولَيٌث يف ؾَباٍؿ َضنكِ 
زادوا على الواحد ألفا ونونا يف حالة الرفع وياء ونونا يف حالٍب النصب واعبر فقالوا جاء الزيداف ورأيت 

 .2"الزيدين ومررت بالزيدين
ىو ما صبع بألف وتاء مزيدتْب يف آخره صاحل للتجريد : "وحقيقة التثنية عند ؿبمد باي بلعادل

ىو ما زدت عليو ألفا يف حالة الرفع بدال عن الضمة وياء مفتوحا ما : وعطف مثلو عليو، ولك أف تقوؿ
قبلها يف حالٍب النصب واعبر بدال عن الفتحة والكسرة، وزدت أيضا بعد عبلمة اإلعراب نونا مكسورة 

. 3"عوضا عن التنوين الذي كاف يف االسم اؼبفرد
فإذا كانت التثنية يف اللغة عند علماء التصريف تدؿ على ضم اسم إذل آخر بشرط االتفاؽ يف 

كتاب وكتاب، : اللفظْب، فاؼبثُب يف االصطبلح ىو أيضا ضم اسم إذل آخر مع وجوب االتفاؽ، فنقوؿ
. كتاباف: ىنا قد ضممنا اظبا إذل آخر وتوفر فيهما شرط االتفاؽ، ونقوؿ اختصارا

: الجمػع- 29
إذا كاف اؼبثُب ىو ضم اسم إذل اسم، فإف اعبمع ضم ثبلثة أظباء فأكثر إذل بعضها، أما 
جاء : اصطبلحا فهو ما زاد على اثنْب فأكثر، وجيء بو من أجل اإلهباز واالختصار، فعوضا عن قولنا

. جاء امدوف: ؿبمد وؿبمد وؿبمد نقوؿ
حيث تردد كثّبا ىذا اؼبصطلح عنده  ويف  (ىػ180.ت)وقد عرؼ مصطلح اعبمع منذ سيبويو 

 .4"ىذا باب ما غبقتو الزائدتاف للجمع والتثنية:" عّدة مواضع، منها
باب التثنية واعبمع الذي على :" ، حيث قاؿ(ىػ377.ت)وجاء عند أيب علي الفارسي 

 .6"باب اعبمع الذي على حد التثنية"، و5"حّدىا
واعبموع : "مصطلحي اعبمع واعبموع، فيقوؿ (ىػ337.ت)ويستعمل أبو القاسم الزجاجي 

زبتلف يف الكمية واألعداد يف قلتها وكثرهتا، كما اختلفت اآلحاد يف أشخاصها وأبنيتها  فاختلفت أبنية 
. 1"اعبموع الختبلؼ مقاديرىا وأنواعها، وأجناسها وقلتها وكثرهتا

                                                 
. تخريج البيت في الفصل التمهيديتّم  - 1
 .19: التحفة الوسيمة شرح على الدرة اليتيمة، محمد باي بلعالم، ص - 2
. 30، 29: منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص - 3
 .372:ص: 3:الكتاب، سيبويو، ج - 4
 .122، 121: المصدر نفسو، ص - 5
 .237:التكملة، أبو علي الفارسي، ص - 6
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اعلم أف اعبمع ضم شيء إذل أكثر :"مستعمبل مصطلح اعبمع (ىػ643.ت)ويقوؿ ابن يعيش 
 .2"منو، فالتثنية واعبمع شريكاف من جهة اعبمع والضم وإمبا يفَبقاف يف اؼبقدار والكمية

ونبا ـبتلفاف من حيث الصيغة  (ىػ646.ت)ويأيت مصطلحا اعبمع واعبموع عند ابن اغباجب 
، أما الثانية فثبلثية مزيدة حبرفْب ونبا اؼبيم (فعل)والداللة، فمن حيث الصيغة األوذل منهما ثبلثية ؾبردة 

، أما من حيث الداللة، فإف األوذل تدؿ على الضم وىو مصدر يدؿ على اغبدث (مفعوؿ)والواو، و
. 3اؼبطلق، أما الثانية فاسم مفعوؿ، وىو موصوؼ بصفة اغبدث الٍب ىي اعبمع

ومن ىنا، فإف استعماؿ العلماء ؽبذين اؼبصطلحْب دل يتعداه إذل غّبنبا، بل قبد البعض يفّضل 
: الذي يقوؿ (ىػ538.ت)مصطلح اعبمع، والبعض اآلخر يستبدلو دبصطلح آّموع كالزـبشري 

آّموع على ضربْب مصحح وىو ما غبق آخره واو مضمـو ما قبلها أو ياء مكسور ما قبلها دبعُب "
 .4"اعبمع ونوف مفتوحة عوضا عن اغبركة والتنوين يف اؼبفرد كمسلموف ومسلمْب

امدوف : فاعبمع معناه اجتماع اؼبفردات اؼبعطوفة يف اسم واحد، قصد ذبنب التكرار، مثل
الذي يدؿ على كتاب وكتاب وكتاب، وإمبا صبعت يف كلمة واحدة على سبيل اإلهباز واالختصار  

. ومصطلح اعبمع يستعمل للداللة على قسم واحد من أقساـ آّموع، فاألوؿ خاص والثاشل عاـ
:  وقد ذكر ؿبمد باي بلعادل مصطلح اعبمع يف عدة مواضع يف مؤلفاتو وذكر ؽبا أمثلة، منها

اسم صبع وقيل يف : أي ذوات الصوؼ من الغنم وىو صبع ال واحد لو، وقيل: معُب الضأف"الضأف، 
. 5"ضئْب: صبعو

صبع كانس من كنس الظيب من باب دخل كناسو : كّنس: "، يقوؿ(كّنس)ويبثل للجمع أيضا بػ
وىو بيتو الذي يتخذه من أغصاف الشجر، ألنو يكنس الرمل حٌب يصل إليو أو ىي الكواكب تظهر 

. 6"بالليل وتكنس أي تستَب وقت غرؤّا أي نزوؽبا ربت األفق كما تكنس الظباء يف كنوسها
: جمػع المذكر السالم- 30

                                                                                                                                                             
 .244: المصدر نفسو - 1
 .2: ، ص5:شرح المفصل، ابن يعيش، ج - 2
 .184،183:المصطلح الصرفي في شافية ابن الحاجب، صفية مطهري، ص: ينظر - 3
 .91: األنموذج في النحو، الزمخشري، ص - 4
. 95: المفتاح النوراني على المدخل الرباني للمفرد الغريب في القرآف، محمد باي بلعالم، ص-  5
. 133: ، صالمصدر نفسو-  6
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أطلق العلماء عليو عّدة مصطلحات منها التصحيح، واؼبصحح، والسادل، فأما التصحيح فسّماه 
واعبمع جعل االسم القابل دليل ما فوؽ : "حيث قاؿ (ىػ672.ت)بو البعض العلماء، منهم ابن مالك 

بزيادة يف اآلخر مقّدر انفصاؽبا لغّب تعويض، وىو التصحيح، وإف كاف ؼبذكر فاؼبزيد يف الرفع .... اثنْب 
واو بعد ضمة، ويف اعبر والنصب ياء بعد كسرة، تليهل نوف مفتوحة، تكسر ضرورة وتسقط لئلضافة أو 

 . 1"الضرورة
: حيث يقوؿ األوؿ (ىػ749.ت)واؼبرادي  (ىػ643.ت)ويسميو ّٔذا اؼبصطلح أيضا ابن يعيش 

صبع الصحة ما سلم فيو واحده من التغيّب، وإمبا تأيت بلفظو البتة من غّب تغيّب مث تزيد عليو زيادة تدؿ "
 . 2"على اعبمع

لسبلمة لفظ " واعبمع على حد التثنية، فأما السادل ؼ (اعبمع السادل)كما يطلق عليو اسم 
واحده من التغيّب، ويقاؿ صبع على حد التثنية لسبلمة صدره كما كاف اؼبثُب كذلك، وردبا قالوا صبع على 

 . 3"ىجاءين ألنو يكوف مرة بالواو والنوف ومرة بالياء والنوف
ؼبا كاف حكم نبزة اؼبمدود يف صبع التصحيح كحكمها يف : "فيقوؿ (ىػ749.ت)أما اؼبرادي 

واغباصل أف حكم آّموع على حد التثنية يف الصحة ... التثنية دل يعد ذكره يف اعبمع إحالة على التثنية
 .4"والتغيّب كحكم اؼبثُب إال اؼبقصور واؼبنقوص، فإف آخرنبا وبذؼ

: فيقوؿ" اعبمع على حد التثنية"ليوضح مقصوده من مصطلح  (ىػ749.ت)مث يعود اؼبرادي 
 . 5"اعبمع الذي على حد التثنية ىو اعبمع اؼبذكر السادل"

ىذا باب ما : "قبلهما ىذا القسم من أقساـ اعبمع حيث قاؿ(ىػ180.ت)وقد تناوؿ سيبويو 
وإف دل  (ىػ180.ت)، فسيبويو 6"مسلموف ورجبلف وكبونبا: غبقتو الزائدتاف للجمع والتثنية، وذلك قولك

دل يصرّح دبصطلح صبع اؼبذكر السادل إال أنو تناولو يف ىذا الباب ألف ما ىبتم بالواو والنوف ليس إالّ 
. اعبمع السادل

                                                 
النكت على الكافية والشافية البن الحاجب واأللفية البن مالك، وشذور الذىب ونزىة : ، وينظر13: تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، ص - 1

 .234: الطرؼ في علم الصرؼ البن ىشاـ، السيوطي، ص
 .21:التحفة الوسيمة شرح على الدرة اليتيمة، محمد باي بلعالم، ص: ، وينظر:2:، ص5:شرح المفصل، ابن يعيش، ج - 2
 .2:، ص5: المصدر نفسو، ج - 3
 .1370: ، ص5: ، ج2004، 1:عبد الرحمن سليماف، دار الفكر العربي، القاىرة، ط: توضيح المقاصد والمسالك، المرادي، تحقيق - 4
 .92،91:المصدر نفسو، ص - 5
 .372: ، ص3: الكتاب، سيبويو، ج - 6
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آّموع على ضربْب :"حيث قاؿ( اؼبصحح)ىذا القسم دبصطلح  (ىػ538.ت)وظبي الزـبشري 
 .1"ومكسر... مصحح

اؼبثُب ال يكوف إال ساؼبا واعبمع قد يكوف منو سادل وغّب سادل أال "والتثنية ىي أصل للجمع ألف
ترى أنو ليس كل االظباء هبمع صبع السبلمة، فإنو ال يقاؿ يف مسجد مسجدوف، وال يف حجر حجروف، 

وإمبا آّموع منها صبع السبلمة أظباء ـبصوصة، وليست التثنية كذلك، إذ ال تكوف إال ساؼبة مصححا 
 .2 "(حجراف): (حجر)، ويف (مسجداف) (مسجد)فيها لفظ الواحد كبو قولك يف 

وإمّبا جعل اعبمع فرعا عن التثنية ألف التثنية ساؼبة، صحيح مفردىا فكل اسم يراد تثنيتو يزاد يف 
آخره ألف ونوف من غّب تغّب بناء مفرده، أما اعبمع فبل يبكن أف هبمع كل اسم صبعا ساؼبا بإضافة الواو 

وال يقاؿ  (مساجد): ، وإذا صبع قيل(مسجداف)قيل  (مسجد)والنوف أو الياء والنوف، فإذا ثِب 
اعبمع على )، فتغّب بناء اؼبفرد يف اعبمع، ودل يتغّب يف التثنية،ولذلك ظّبي اعبمع دبصطلح (مسجدوف)

. أي صحيح لصحة التثنية، وسليم لسبلمتها (حد التثنية
التثنية يستوي فيها من يعقل ومن ال يعقل : "ويفرؽ السيوطي بْب مصطلحي التثنية واعبمع قائبل

خببلؼ اعبمع فإنو ـبصوص دبن يعقل، فبل هبوز أف تقوؿ يف صبل صبلوف وال يف خيل خيلوف  ومٌب جاء 
. 3"ذلك فيما ال يعقل فهو شاذ 

ما دؿ "ومهما اختلفت اؼبصطلحات الٍب أطلقت على اعبمع السادل فاالصطبلح واحد وىو 
على أكثر من اثنْب بزيادة يف آخره صاحل للتجريد، ومع عدـ تغّب بناء مفرده، وىذا ىو السبب يف 

، وأما اعبمع الصحيح  4"تسميتو باعبمع السادل ليختلف عن اعبمع اؼبكسر الذي تتغّب فيو صورة اؼبفرد
  5 ."فلسبلمة بناء اؼبفرد"

فجمع الصحة، وصبع السبلمة، واعبمع على حد التثنية، والتصحيح، واؼبصحح كلها مصطلحات 
. أطلقت على صبع اؼبذكر السادل

                                                 
 .92،91: األنموذج في النحو، الزمخشري، ص - 1
 .3،2:، ص5: شرح المفصل ، ابن يعيش، ج - 2
 .، مخطوط20: اللمع والبرؽ في الجمع والفرؽ، السيوطي، ص - 3
عادؿ : ترشيح العلل في شرح الجمل، الخوارزمي، تحقيق: ، وينظر98: ، ص1:ىداية السالك إلى ألفية ابن مالك، صبيح التميمي، ج - 4

 .311: ، ص1998، 1:محسن سالم العميري، جامعة أـ القرى، مكة المكرمة، ط
 .98: ، ص1:المرجع نفسو، ج - 5
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ظبى ساؼبا : "، يقوؿ(صبع اؼبذكر السادل)وىبتار ؿبمد باي بلعادل من ىذه اؼبصطلحات مصطلح 
  .1"ألنو سلم فيو بناء الواحد بزيادة أو نقصاف كبو قولك جاء الزيدوف وخرج العمروف

صبع التصحيح : "صبع اؼبذكر السادل يسميو أيضا عند ؿبمد باي بلعادل جبمع التصحيح، يقوؿو
. 2"ىو ما صبع بواو و نوف يف حالة الرفع وبياء ونوف يف حالٍب النصب واعبر

فاعبمع السادل أو صبع التصحيح نبا مصطلحاف أطلقهما ؿبمد باي بلعادل وعلماء التصريف 
على اعبمع الذي ال يتغّب مفرده، بل يبقى االسم اؼبفرد على حالو، وإذا أردنا اعبمع نضيف يف آخره 

. ؿبمد يف اؼبفرد، صبعو ؿبمدوف: الواو والنوف أو الياء والنوف، كبو
: جمع المؤنث السالم- 31

ىذا :" قائبل (ىػ180.ت)صبع اؼبؤنث السادل ىو قسم من أقساـ اعبمع، وقد أشار إليو سيبويو 
، ويطلق عليو 3"وذلك كبو مسلمات، وسبرات وكبونبا: باب اإلضافة إذل كل اسم غبقتو التاء للجمع

وذلك قولك يف  (ىذا باب ما ال هبوز فيو من بنات اغبرفْب إال الرد : "، يقوؿ(اعبمع بالتاء)مصطلح 
أب أبوٌي ويف أٍخ أخوٌي ويف حٍم ضبوٌي وال هبوز إال ذا من قبل أنك ترد من بنات اغبرفْب الٍب ذىبت 

. 4"الماهتن إذل األصل ما ال ىبرج أصلو يف التثنية وال يف اعبمع بالتاء
تصحيح ؼبذكر وقد مّر وتصحيح ؼبؤنث : فعنده التصحيح قسماف (ىػ672.ت)أما ابن مالك 

  . 5"وإف كاف التصحيح ؼبؤنث أو ؿبموؿ عليو فاؼبزيد ألف وتاء"
فتصحيح اؼبؤنث كتصحيح اؼبذكر إالّ أف يف األوؿ تضاؼ الواو والنوف أو الياء والنوف، أما يف 

. الثاشل فتضاؼ األلف والتاء
صحيح اؼبذكر، وصحيح : الصحيح أيضا إذل قسمْب (ىػ646. ت)ويقسم ابن  اغباجب 
   . 6"ما غبق يف آخره ألف وتاء" اؼبؤنث، وصحيح اؼبؤنث ىو

                                                 
 .21: التحفة الوسيمة شرح على الدرة اليتيمة، محمد باي بلعالم، ص - 1
 .31: منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص - 2
 .372: ، ص3: الكتاب، سيبويو، ج - 3
 .359: ، ص3:  جالمصدر نفسو، - 4
 .68: ، وينظر حدود النحو، األبذي، ص13: تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، ابن مالك، ص - 5
 .411: متن الكافية، مجموع مهمات المتوف، ص - 6
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مسلمات  : فجمع اؼبؤنث ىو قسيم صبع اؼبذكر، وىو ما اختتم بألف وتاء يف آخره، كبو
وقانتات، وتائبات، وىو اآلخر صبعا ساؼبا ألف بناء اؼبفرد منو ال يتغّب، حيث تضاؼ األلف والتاء يف 

. آخره عند اعبمع، وذبّرد منو دوف تغّب صيغتو إذا أريد اؼبفرد منو
صحيح ومكسر وسيأيت، والصحيح بدوره يتفرع إذل صبع اؼبذكر : فاعبمع ينقسم إذل قسمْب

. وصبع اؼبؤنث
اعبمع الذي عبلمتو ألف وتاء زائدتاف على : "صبع اؼبؤنث السادل لدى ؿبمد باي بلعادل ىوو

مفرده، وكل ؾبموع بتاء وألف فرفعو أي صبع اؼبؤنث السادل بضمة ال ىبتلف تقوؿ جاءت اؽبندات 
وخرجت الزينبات جاءت اؽبندات جاء فعل ماض اؽبندات فاعل مرفوع بالضمة الظاىرة يف آخره 

والنصب مثل اعبر بالكسر جعل تقوؿ رأيت اؽبندات ومررت باؽبندات رأيت فعل وفاعل واؽبندات 
مفعوؿ بو منصوب وعبلمة نصبو الكسرة نيابة عن الفتحة ومررت باؽبندات مررت فعل وفاعل باؽبندات 

.  1"جار وؾبرور ـبفوض وعبلمة خفضو الكسرة الظاىرة يف آخره
السرادؽ كل ما أحاط : "ومن بْب األمثلة الٍب ذكرىا حوؿ صبع اؼبؤنث السادل سرادقات، يقوؿ 

بشيء من حائط أو مضرب أو خباء أو كل بيت من كرسف أي قطن أو اغبجرة الٍب تكوف حوؿ 
. 2"الفسفاط سبنع من الوصوؿ إليو وصبعو سرادقات

 فجمع اؼبؤنث السادل لدى ؿبمد باي بلعادل وعلماء التصريف ىو أيضا صبع صحيح، معناه عند 
اعبمع نبقي االسم اؼبفرد على حالو مع إضافة عبلمة صبع التأنيث، والٍب مثل ؽبا ؿبمد باي بلعادل بػ 

.   مث أضيفت ؽبا عبلمة صبع التأنيث وىي األلف والتاء (سرادؽ)، فمفردىا (سرادقات)
: جمع التكسيػر- 32

صبع التكسّب ىو نوع من أنواع اعبمع، ومصطلح التكسّب ذكره اػبليل بن أضبد الفراىيدي 
إمبا أغبقوا : األشعروف  فقاؿ: سألت اػبليل عن قوؽبم:" الذي حكى عنو سيبويو قائبل (ىػ175.ت)

األشاعر، واألشاعث، واؼبسامعة، فكما كسروا مسمعا واألشعث حْب : الواو والنوف كما كسروا، فقالوا

                                                 
 .22: التحفة الوسيمة شرح على الدرة اليتيمة، محمد باي بلعالم، ص - 1
. 74: المفتاح النوراني على المدخل الرباني للمفرد الغريب في القرآف، محمد باي بلعالم، ص-  2
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:" عندما قاؿ (ىػ180. ت)سيبويو ، كما ذكره 1"أرادوا بِب مسمع وبِب األشعث، وأغبقوا الواو والنوف
.  2"ىذا باب تكسّب الواحد للجمع

 (ىػ337.ت)وأطلق البعض مصطلح صبع اؼبكسر على ىذا اعبمع، أمثاؿ أبو القاسم الزجاجي 
وجعل لو لفظ آخر ىبتص بقليل اعبمع، وذلك يف اؼبكسر من اعبموع  فجعلت لو أمثلة : "حيث قاؿ

 .3"أَفػُْعل، وأَفػَْعاؿ، وأَْفِعَلة، وِفْعَلة: ـبتصة بالقليل وىي أربعة
صبع التكسّب : "ويعّلل سبب تسميتو حيث يقوؿ (ىػ643.ت)ويسميو مكّسرا أيضا ابن يعيش 

ىنود وزيود  وإمبا قيل لو : رجاؿ، وأفراس واؼبذكر واؼبؤنث كبو: وىو يعم من يعقل وما ال يعقل كبو
مكسر لتغّّب بنيتو عما كاف عليها واحده، فكأنك فككت بناء واحده وبنيتو للجمع بناء ثانيا فهو مشبو 

 . 4"بتكسّب األبنية لتغّب بنيتها على حاؿ الصحة
وإذا كاف اعبمع السادل ينتهي بالواو والنوف أو الياء والنوف يف اؼبذكر، واأللف والتاء يف اؼبؤنث، 

اعبمع : "قائبل (ىػ646.ت)فإف صبع التكسّب لو أوزاف مشهورة عرؼ ّٔا، أشار إليها ابن اغباجب 
. 5"فَػْلٍس على أَفػُْلس وفُػُلوس، وباب ثَػْوٍب وأَثْػَواب: الغالب يف كبو: الثبلثي

، أي من ثبلثة 6وىذه األوزاف منها صبع القلة، وصبع الكثرة، وصبع القلة وىو ما كاف دوف العشرة
. إذل عشرة، وصبع الكثرة ما زاد على العشرة

االسم اؼبتغّب بناء مفرده يف اعبمع بزيادة أو نقصاف أو : "صبع التكسّب عند ؿبمد باي بلعادل ىوو
تغيّب حركة إذا اجتمعا فيو كقولك زيد إذا  صبعتو قل فيو الزيود فأما الزيادة فزيادة الواو وأما التغيّب فالزاي 

الذي كاف مفتوحا صار مضموما والياء الٍب كانت ساكنة صارت مضمومة والثاشل اجتماع النقصاف مع 
تغّب اغبركة كبو كتاب إذا صبعتو تقوؿ فيو كتب فاجتمع فيو نقصاف األلف وتغيّب اغبركة الثالث تغيّب 

. 7"اغبركات فقط من غّب زيادة وال نقصاف كبو سقف وسقف وَأَسد وُأْسد

                                                 
 .410:، ص3:الكتاب، سيبويو، ج - 1
 .576: ، صالمصدر نفسو - 2
 .122:اإليضاح في علل النحو، الزجاجي، ص - 3
 .6: ، ص5: شرح المفصل، ابن يعيش، ج - 4
 .43: ، والشافية في علم التصريف، ابن الحاجب، ص512: متن الشافية، مجموع مهمات المتوف، ص - 5
 .122: اإليضاح في علل النحو، الزجاجي، ص: ينظر - 6
 .14: التحفة الوسيمة شرح على الدرة اليتيمة، محمد باي بلعالم، ص - 7
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الرماد ما : "، يقوؿ يف شرحو(رماد) ومن األمثلة الٍب ذكرىا ؿبمد باي بلعادل يف ىذا اعبمع لفظ 
يبقى بعد احَباؽ الشيء وىو ما يسقط من اغبطب والفحم بعد احَباقو بالنار وصبعو يف الكثرة على رمد 

. 1"ويف القلة أرمد
صبع اؼبذكر السادل وصبع اؼبؤنث السادل وصبع التكسّب، ففي :  ومن ىنا فاعبمع لو أنواع، منو

النوعْب األولْب يكوف اعبمع فيهما باغبفاظ على بناء اؼبفرد، حيث يبقى اؼبفرد على حالو مع إضافة 
األلف )مسلموف ومسلمْب، أو صبع التأنيث : ، كبو(الواو والنوف، أو الياء والنوف)عبلمٍب صبع التذكّب 

مسلمات، أما النوع الثالث وىو صبع التكسّب فيقع تغيّب يف اؼبفرد، وال وبافظ على بنائو، : ، كبو(والتاء
ُكُتب، وىذه اؼبصطلحات ذكرىا علماء التصريف : كتاب صبعو: فقد يقع فيو زيادة أو نقصاف، كبو

ؿبمد باي بلعادل، وذكر ؽبا أمثلة كثّبة يف مؤلفاتو، ويف ىذا فقد تبع العلماء القدامى يف ذكره : ومنهم
للجمع وأنواعو وصيغ التكسّب، دوف أف يشّب إذل القيمة الٍب وبملها ىذا البناء والٍب زبتلف عن قيمة 

. بناء آخر
ببياف "ّف استعماؿ صيغ اعبمع هتتم أ (كماؿ بشر) أما يف الدراسات اللسانية اغبديثة، وكما يرى 

، وىي قيم ليست بالقيم الصورية اللفظية، وإمبا أو ىذا الوزف أو ذاؾالقيم الٍب وبملها ىذا البناء أو ذاؾ 
 .2"ىي خواص صرفية يظهر أثرىا يف الَبكيب، بأف يَبتب على وجودىا معاف كبوية معينة

للجمع بعدة أمثلة بّْب فيها قيم االستعماؿ الٍب تظهر من خبلؿ اػببلؼ  (كماؿ بشر) ومّثل 
، رجبلف ؿبَبماف، رجاؿ ؿبَبموف، ىذا يف : النحوي يف الَباكيب من حيث اؼبطابقة، تقوؿ رجل ؿبَـب

حالة اإلفراد والتثنية واعبمع اؼبذكر السادل، أما صبع التكسّب فيختلف عن ىذه اغباالت، إذ يبكن معاملة 
الرجاؿ جاؤوا، : صيغ صبع التكسّب بصورتْب ـبتلفتْب من حيث أحكاـ اؼبطابقة والعدد والنوع، تقوؿ
  3 .والرجاؿ جاءت، ففي األوؿ تظهر معاملة صبع اؼبذكر، ويف الثاشل معاملة اؼبفرد اؼبؤنث

 فاعبمع يف الدراسات اللسانية اغبديثة، يهتم باػبواص الصرفية الٍب يظهر أثرىا يف الَبكيب، إذ 
.   اؼبستوى الصريف يأيت خدمة للمستوى النحوي

: االسم المنقوص- 33

                                                 
. 65: المفتاح النوراني على المدخل الرباني للمفرد الغريب في القرآف، محمد باي بلعالم، ص-  1
. 237: دراسات في علم اللغة، كماؿ بشر، ص-  2
. 239: دراسات في علم اللغة، كماؿ بشر، ص: ينظر-  3
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االسم اؼبعرب "االسم اؼبنقوص ىو ما كاف آخره ياء مسبوقة بكسرة كبو القاضي، والغازي، فهو 
، وباؼبعرب (رضي)الذي آخره ياء الزمة مكسورة ما قبلها، كالداعي، واؼبنادي، فخرج باالسم الفعل 

ظيب : وبالذي آخره ياء اؼبقصور، وببلزمة األظباء اػبمسة حالة اعبر، ودبكسور ما قبلها كبو (الذي)اؼببِب 
 .1"ورمي، فإنو ملحق بالصحيح، لسكوف ما قبل يائو

االسم الذي : "، ويعرّفو بقولو(اؼبنقوص العريف)مصطلح  (ىػ672. ت)ويستعمل ابن مالك 
 .2"حرؼ إعرابو ياء الزمة تلي كسرة

: ما نقص من آخره اغبركة كبو" ومعناه"الناقص" دبصطلح (ىػ973.ت)ويسّميو الشعراشل 
حبلى  : ما آخره ألف مقصورة زائدة كبو: األوؿ منها:" ، وىو عنده ثبلثة أنواع3"اغببلى، والقاضي

ما كاف آخره ألفا، أو ياءا، أو واوا وذلك : القاضي، والثالث: ما كاف آخره ياء قبلها كسرة كبو: والثاشل
 .4ىبشى، ويرمي، ويدعو: خاص باألفعاؿ اؼبستقبلة كبو

. فاؼبنقوص عنده ىو أحد أنواع الناقص
إال أنّو دل يكن  (ىػ180.ت)وإذا كاف مصطلح اؼبنقوص قد عرؼ منذ البداية عند سيبويو 

يقصد بو اؼبنقوص دبعناه اغبقيقي الذي ما كاف آخره ياء الزمة مكسور ما قبلها، بل كاف يقصد بو 
. اؼبقصور الذي آخره ألف الزمة

: وىو كل اسم آخره ياء خفيفة ساكنة قبلها كسرة مثل: "واالسم اؼبنقوص لدى ؿبمد باي بلعادل
القاضي واؼبستشري فإف الياء تكوف ساكنة يف حالٍب الرفع واعبر خاصة الستثقاؿ الضمة والكسرة عليها 

وظبي منقوصا ألنو نقص حركتاف من حركات اإلعراب أو .. جاء القاضي، ومررت بالقاضي: فتقوؿ
 .5"غبذؼ آخره مع التنوين

                                                 
تكحيل الطرؼ بشرح وتحقيق شذا العرؼ في فن الصرؼ، أحمد : وينظر، 119: شذا العرؼ في فن الصرؼ، أحمد الحمالوي، ص - 1

 .144: الحمالوي، ص
عبد الرحمن السيد ومحمد بدوي المختوف، دار : وشرح التسهيل، ابن مالك، تحقيق: 16: تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، ابن مالك، ص - 2

 .89: ، ص1:، ج1990، 1:ىجر، ط
مها عبد العزيز العسكر ونواؿ بنت : لباب اإلعراب المانع من اللحن في السنة والكتاب، عبد الوىاب بن أحمد بن علي الشعراني، تحقيق - 3

 .10:  ىػ، ص1427سليماف الثنياف، 
 .10: المصدر نفسو، ص: ينظر - 4
 .27: منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص - 5
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وىنا قبد أف ؿبمد باي بلعادل يستعمل اؼبصطلح نفسو للداللة على معنيْب ـبتلفْب، حيث 
يستعمل مصطلح الفعل اؼبنقوص للداللة على الفعل الذي آخره حرؼ علة، وأيضا االسم اؼبنقوص 

. للداللة على االسم اؼبختـو بياء ساكنة قبلها كسرة
:  المقصور- 34

آخره ألف مفردة "اؼبقصور ىو مصطلح خاص باالسم، يطلق عليو للداللة على ما كاف يف 
. 2"ؿببوسا فبنوعا من اغبركات...لكونو ال مّد يف آخره" ، وظبي اؼبقصور ّٔذا االسم1"كالعصا والّرحى

 
 

 (ىػ180.ت)ليس حديث النشأة بل عرؼ منذ القدصل، وظبّاه سيبويو " اؼبقصور"ومصطلح 
فاؼبنقوص كل حرؼ من بنات الياء والواو وقعت ياؤه أو واوه بعد :" حيث يقوؿ" اؼبنقوص"دبصطلح 

 .3"حرؼ مفتوح، وإمبا نقصانو أف تبدؿ األلف مكاف الياء والواو، وال يدخلها نصب وال رفع وال جر
اعلم :" قبل ىذا اؼبوضع قائبل" اؼبقصور" يقصد بو  (ىػ180.ت)الذي ذكره سيبويو " اؼبنقوص" لكن 

، فاأللف 4"أف اؼبنقوص إذا كاف على ثبلثة أحرؼ، فإف األلف بدؿ وليست بزيادة كزيادة ألف حبلى
. الٍب يقصدىا ىي األلف الٍب ينتهي ّٔا االسم وتوجد يف اؼبقصور

واؼبقصور من : "حيث عرّفو بقولو (ىػ377.ت)عند أيب علي الفارسي " اؼبقصور"مصطلح جاء و
األظباء ما كاف آخره ألفا وكانت منقلبة عن ياء أو واو أو مزيدة للتأنيث، أو لئلغباؽ، فالٍب للتأنيث 

 . 5"أَْرًطى وِمْعًزى: بشرى، وحبلى، ودعوى، وسكرى، وذكرى، والٍب لئلغباؽ كبو: كبو
 (مقاييس اؼبقصور واؼبمدود): واستعمل ىذا اؼبصطلح أيضا يف عنواف لكتاب لو حيث ظباه

وأما ما كاف آخره ألفا من األظباء فإف األلف فيو ال زبلو من أف تكوف منقلبة أو : "ويعرّفو فيو بقولو
  .1"واألظباء الٍب تكوف فيها واحدة من ىذه األلفات تسمى مقصورة... ملحقة أو للتأنيث

                                                 
تكحيل الطرؼ بشرح وتحقيق شذا العرؼ في فن الصرؼ، أحمد الحمالوي، : ، وينظر324: ، ص2:شرح االستراباذي على الشافية، ج - 1

 .144: ص
. 326: ، ص2:المصدر نفسو ج - 2

 
. 536: ، ص4:الكتاب، سيبويو، ج - 3
 .386: ، ص3:المصدر نفسو، ج - 2
 .285: التكملة، أبو علي الفارسي، ص - 3
، 2003، 1:حسن بن محمود ىنداوي، دار اشبيليا، المملكة العربية السعودية، ط: مقاييس المقصور والممدود، أبي علي الفارسي، تحقيق - 4

 19،17: ص
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اؼبتمكن الذي آخره ألف الزمة يف " ويعرّفو بأنو االسم  (ىػ672.ت)ووظّفو أيضا ابن مالك 
االظبية، واللزـو ىبرج اؼبثُب اؼبرفوع، واألظباء الستة اؼبنصوبة،  (ما)اإلعراب كلو، فاؼبتمكن ىبرج اؼببِب كػ 

. 2"فإف ألفها ال تلـز يف اإلعراب كلو
كما ذكرنا لكن  (ىػ175.ت)وقد ظّبى بعض العلماء اؼبقصور دبصطلح اؼبنقوص، أمثاؿ سيبويو 

. ىذا االضطراب اؼبصطلحي دل يقع عند صبيع العلماء
 
 

وىو كل اسم يف آخره ألف الزمة قبلها فتحة ويسمى : "واالسم اؼبقصور لدى ؿبمد باي بلعادل
ويسمى معتبل، ألف يف آخره حرفا .. معتبل، وظبي مقصورا أي ؿببوسا ألنو حبس ومنع من جنس اغبركة

. 3"من حروؼ العلة 
ومن ىنا فاالسم اؼبقصور ىو مصطلح أطلقو علماء التصريف ومنهم ؿبمد باي بلعادل على 

 .  االسم اؼبعتل الذي ينتهي بألف الزمة قبلها فتحة
: التصغير- 35

التصغّب ىو مصطلح من اؼبصطلحات الصرفية الٍب عرفها علماء اللغة منذ القدصل، والتصغّب يف 
زيادة ياء  (يف الصرؼ) (التصغّب): "اللغة يدؿ على التقليل والنقصاف والتحقّب، جاء يف معجم الوسيط

ساكنة بعد ثاشل االسم مع تغيّب ىيئتو لغرض كالتحقّب والتمليح فيقاؿ يف قمر قمّب و يف كتاب 
. 4"كتيب

تقليل ذات : تغيّب ـبصوص يلحق اؼبشتقات ألنو وصف يف اؼبعُب، ومن فوائده: واصطبلحا ىو
 5 .الشيء أو كميتو، وربقّب شأنو، أو تقريب زملنو أو مكانو، أو تقريب منزلتو، أو تعظيمو

فُػَعْيل، وفُػَعْيِعل، وفُػَعْيِعيل، يقوؿ : وقد حصر علماء العربية صيغ التصغّب يف أوزاف ثبلثة، ىي
اعلم أف التصغّب إمبا ىو يف الكبلـ على ثبلثة أمثلة على فعيٍل وفعيعٍل : " (ىػ180.ت)سيبويو 

وفعيعيٍل، فأما فعيٌل فلما كاف عدة حروفو ثبلثة أحرؼ وىو أدسل التصغّب ال يكوف مصغٌر على أقل من 
                                                                                                                                                             

 .169: ، ص2:، ج2006، 1: أحمد بن يوسف القادري، دار صادر، بيروت، ط: شرح الكافية، ابن مالك، تحقيق- 5
 

 .28: منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص - 3
 .515: المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، ص-  4
  .173:  صتكحيل الطرؼ بشرح وتحقيق شذا العرؼ في فن الصرؼ، أحمد الحمالوي،: ينظر-  5
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قييٍس وصبيٍل وجبيٍل، وكذلك صبيع ما كاف على ثبلثة أحرؼ، وأما فعيعٌل فلما كاف : فعيٍل، وذلك كبو
على أربعة أحرؼ وىو اؼبثاؿ الثاشل وذلك كبو جعيفٍر ومطّبٍؼ، وقولك يف سبطٍر سبيطٌر وغبلـٍ غليٌم 
وعلبٍط عليبٌط، فإذا كانت العدة أربعة أحرؼ صار التصغّب على مثاؿ فعيعٍل ربركن صبع أودل يتحركن 
اختلفت حركاهتن أو دل ىبتلفن، كما صار على بناء عدة حروفو ثبلثٌة على مثاؿ فعيٍل ربركن صبع أودل 

يتحركن اختلفت حركاهتن أودل ىبتلفن، وأما فعيعيٌل فلما كاف على طبسة أحرؼ وكاف الرابع منو واواً أو 
ألفاً أو ياء، وذلك كبو قولك يف مصباٍح مصيبيٌح ويف قنديٍل قنيديٌل ويف كردوٍس كريديٌس ويف قربوٍس 

. 1"قريبيٌس ويف ضبصيٍص ضبيصيص
فالتصغّب ىو زيادة الياء يف ىذه األبنية الثبلثة، وكل زيادة يف اؼببُب ىي زيادة يف اؼبعُب، فياء 

فإذا كانت األلفاظ أدلة اؼبعاشل مث زيد : "(ىػ392.ت) يقوؿ ابن جِبالتصغّب حرؼ من حروؼ اؼبعاشل، 
كاف ذلك دليبل  (وىَديَِتو)فيها شيء أوجبت القسمة لو زيادة اؼبعُب بو، وكذلك إف اكُبِرؼ بو عن ظَبْتو 

على حادث متجّدد لو، وأكثر ذلك أف يكوف ما حدث لو زائدا فيو ال منتقصا منو، أال ترى أف كل 
واحد من مثارل التحقّب والتكسّب عارضاف للواحد إال أف أقوى التغّبين ىو ما عرض ؼبثاؿ التكسّب، 
وذلك أنو أمر عرض لئلخراج عن الواحد والزيادة يف العّدة، فكاف أقوى من التحقّب ألنو ُمَبقٍّ للواحد 

على إفراده، ولذلك دل يعتّد التحقّب سببا مانعا من الصرؼ، كما اعتّد التكسّب مانعا منو أال تراؾ 
. 2"تصرؼ دريهما ودنيِنرا وال تصرؼ دراىم وال دنانّب

التصغّب يرد يف كبلـ : "(ىػ669.ت)فالتصغّب وبمل معُب التقليل والتحقّب ، يقوؿ ابن عصفور 
رجيل سوء، واآلخر : أحدنبا أف يراد بو تصغّب شأف الشيء وربقّبه كبو قولك : العرب على ثبلثة معاف

: دريهمات، واآلخر أف يراد بو تقريب الشيء، وذلك كبو: أف يراد بو تقليل كمية الشيء كبو قولك
 .3"أخيّ 

تقليل ذات الشيء، : فالدالالت الٍب وبملها التصغّب ىي ستة، كما حصرىا علماء النحو، وىي
قبيل وبعيد، : دريهمات، وتقريب الزماف، كبو: رجيل، وتقليل الكمية، كبو: كليب، والتحقّب، كبو: كبو

                                                 
 .416، 415: ، ص3: الكتاب، سيبويو، ج-  1
 .268: ، ص3: الخصائص، ابن جني، ج-  2
 .289: ، ص2: شرح جمل الزجاجي، ابن عصفور، ج-  3
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 وأضاؼ عباس حسن معاف أخرى 1ُصَدْيِقي،: فويق وربيت، وتقريب اؼبنزلة، كبو: وتقريب اؼبسافة، كبو
 2.كالتعظيم واالختصار اللفظي والَبحم، ولكن كل ىذه اؼبعاشل يبكن إرجاعها إذل التحقّب والتقليل

: فوائده، وذكر منها طبسا، يقوؿوقد تناوؿ ؿبمد باي بلعادل مصطلح التصغّب يف مؤلفاتو، وبّْب 
ربقّب ما يتوىم : جبيل تصغّب جبل، الثانية: تصغّب ما يتوىم كربه، كبو: األوذل: وللتصغّب فوائد طبس"

: دريهمات تصغّب دراىم، الرابعة: تقليل ما يتوىم كثرتو، كبو: سبيع تصغّب سبع، الثالثة: عظمو، كبو
فويق الدار وإما يف الرتبة، : قبيل العصر، وإما يف اؼبكاف، كبو: تقريب ما يتوىم بعده، إما يف الزماف، كبو

: التعظيم، كما يف قوؿ لبيد بن ربيعة العامري: أصغّب منك، واػبامسة: كبو
َنهمْ  َها األَنَاِملُ     وَُكلُّ أُنَاٍس َسْوَؼ َتْدُخُل بَػيػْ  .4"3 ُدَوْيِهيٌة َتْصَفرُّ ِمنػْ

كما يبّْب كيفية التصغّب، فيشّب إذل أّف التصغّب يف االسم الثبلثي للداللة على ىوانو أو صغر 
فُػَلْيس يف ): ذاتو، فضم اغبرؼ األوؿ وزد فيو ياء ساكنة بعد ثانية لتكوف ثالثة فيكوف وزنو فُػَعْيل، كبو

، وىذا الوزف ىو مضطرد يف كل اسم ثبلثي سواء كاف مفتوح األوؿ أو مكسوره أو مضمومو، (فَػْلس
نار وقدر وعْب، تضيف لو تاء التأنيث يف : ؿبّرؾ الوسط أو ساكنو، وإذا كاف االسم الثبلثي مؤنثا، كبو

. 5 نويره وقديره وعيينو: آخره، فتقوؿ
باإلضافة إذل أنو يوضح بأّف التصغّب يّرد الكلمات إذل أصوؽبا، فثاشل االسم اؼبصغر يرّد إذل أصلو 

بويب، وما كاف : باب فتقوؿ يف التصغّب: إذا كاف منقلبا عن غّبه، فما كاف أصلو واوا انقلبت ألفا، كبو
نييب، ألف القاعدة عند أىل التصريف إذا ربرؾ : ناب فتقوؿ يف التصغّب: أصلو ياء فانقلبت ألفا، كبو

حرؼ العلة وانفتح ما ما قبلو يقلب ألفا، ومع باب ىو أبواب، وصبع ناب ىو أنياب، والتصغّب وصبع 
. 6التكسّب يرداف األشياء إذل أصلها

                                                 
، 2: ج، 2000، 1: محمد باسل عيوف السود، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: تحقيقشرح التصريح على التوضيح، خالد األزىري، : ينظر-  1

 .559: ص
 .684: ، ص4: ، ج3: النحو الوافي، عباس حسن، دار المعارؼ، مصر، ط: ينظر-  2
 .132: ديواف لبيد بن ربيعة العامري، دار صادر، بيروت، ص: ينظر - 3
. 107، 106: منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص - 4
. 108، 107: منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص: ينظر - 5
. 108: ، صالمصدر نفسو: ينظر - 6
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عدة، أو عينو كبو ثبة، : أّما اذوؼ منو إذا صّغر رّد ما حذؼ منو، وىو ما حذفت فاؤه، كبو
: وعيدة، ويف ثبة: سنة، فهذه األظباء يرّد إليها اذوؼ عند تصغّبىا، فنقوؿ يف عدة: أو المو، كبو

. 1سنيهة: ثويبة، ويف سنة
شفتْب بالنصب معطوفة على : "، يقوؿ(شفة)ومن األمثلة الٍب ذكرىا يف باب التصغّب لفظ  

لسانا أي يسَب ّٔما ثغره وفاه ويستعْب ّٔما على النطق واألكل والشرب والنفخ والشفة ؿبذوفة البلـ 
. 2"وأصلها شفهة بدليل تصغّبىا على شفيهة وصبعها على شفاه

: الترخيم- 36
والَبخيم حذؼ  (ىذا باب الَبخيم): "يف تعريفو ؼبصطلح الَبخيم (ىػ180.ت)يقوؿ سيبويو 

 واعلم أف الَبخيم ال يكوف إال  ...أواخر األظباء اؼبفردة زبفيفا كما حذفوا غّب ذلك من كبلمهم زبفيفا
يف النداء إال أف يضطر شاعر، وإمبا كاف ذلك يف النداء لكثرتو يف كبلمهم، فحذفوا ذلك كما حذفوا 

. 3"التنوين وكما حذفوا الياء من قومي وكبوه يف النداء
لكثرة دوره يف ... حذؼ آخر االسم يف النداء، "الَبخيم : (ىػ577.ت) ويقوؿ ابن األنباري 

 .4"الكبلـ، فحذؼ طلبا للتخفيف، وىو باب تغيّب
حذؼ بعض الكلمة على : ترقيق الصوت وتليينو، واصطبلحا: لغة: "الَبخيم عند ؿبمد باي بلعادل ىو

. 5"ومعُب الَبخيم حذؼ آخر االسم... وجو ـبصوص 
يا طَْلَح بفتح اغباء، : طلحة فتقوؿ يف ترخيمو: ومن أمثلة الَبخيم الٍب ذكرىا ؿبمد باي بلعادل

يا سعا حبذؼ آخرىا مع بقاء حركة ما قبلها، ويف : يا عاـِ بكسر اؼبيم، ويف سعاد: وتقوؿ يف عامر
يا حاِر، ىذا الَبخيم يف لغة من ينتظر، ويف لغة من ال ينتظر يُعامل : يا جعَف، ويف حارث: جعفر

يا : اآلخر دبا يعامل بو لو كاف آخر الكلمة وضعا فيبُب على الضم، ويعامل معاملة االسم التاـ، فتقوؿ
ـُ، ويا جعُف، ويا حارُ  . 6 طلُح، ويا عا

: النسب- 37

                                                 
. 110: ، صالمصدر نفسو: ينظر - 1
. 86: المفتاح النوراني على المدخل الرباني للمفرد الغريب في القرآف، محمد باي بلعالم، ص-  2
. 239: ، ص2: الكتاب، سيبويو، ج-  3
. 236: أسرار العربية، ابن األنباري، ص-  4
. 103: منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص - 5
. 104، 103: ، صالمصدر نفسو: ينظر - 6
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ىذا باب اإلضافة وىو باب ) : "أيضا دبصطلح اإلضافة، يقوؿ (ىػ180.ت)يسميو سيبويو  
اعلم أنك إذا أضفت رجبلً إذل رجل فجعلتو من آؿ ذلك الرجل أغبقت ياءي اإلضافة، فإف  (النسبة

أضفتو إذل بلد فجعلتو من أىلو أغبقت ياءي اإلضافة، وكذلك إف أضفت سائر األظباء إذل الببلد أو إذل 
حٍي أو قبيلة، واعلم أف ياءي اإلضافة إذا غبقتا األظباء فإّنم فبا يغّبونو عن حالو قبل أف تلحق ياءي 
اإلضافة، وإمبا ضبلهم على ذلك تغيّبىم آخر االسم ومنتها فشجعهم على تغيّبه إذا أحدثوا فيو ما دل 

. 1"يكن، فمنو ما هبيء على غّب قياس ومنو ما يعدؿ وىو القياس اعباري يف كبلمهم
 2 .النسبة، وىو دبعُب اإلضافة أي اإلضافة اؼبعكوسة (ىػ646.ت) ويسميو ابن اغباجب 

يعِب أنو إذا أريد ... باب النسب وباب اإلضافة : "  أما النسب لدى ؿبمد باي بلعادل فيقوؿ فيو
تلحقو ياء مشددة مكسور ما قبلها، وإمبا شددت لئبل  (بلد)أو  (قبيلة)أو  (أب)أف ينسب اسم إذل 
  .3"تلتبس بياء اؼبتكلم

كما قبد أف ؿبمد باي بلعادل قد بدأ كتابو الرحيق اؼبختـو لنزىة اغبلـو دبقدمة رائعة تتضمن 
اغبمد  الذي رفع اؼبنكسرين من : "مصطلحات كبوية وصرفية كالفتح والصفة والبدؿ وغّبىا، يقوؿ

جبللو إذل أعلى الدرجات، وفتح ؽبم أبواب الرضبات وكاف معهم يف اغبركات والسكنات سبحانو ال 
يضارعو شيء من اؼبخلوقات، وال يبلغ كنو صفتو الواصفوف يف اؼباضي وما ىو آت، وال ىبالف أمره إال 

من جرتو الشهوات وضمتو توابعها إذل من بدلوا اغبسنات بالسيئات والصبلة والسبلـ على سيدنا 
وحبيبنا ؿبمد أفصح من نطق بالضاد وخّب من تكلم فأجاد وأبلغ من خطب فأفاد وعلى آلو وصحبو 

  .4"إذل يـو التناد
: األبنية الصرفية ودالالتها- 2

ثقل : الوزف" والذي اشتق من الفعل َوَزَف يَزُِف َوْزنًا وِميَزنًا، و،اؼبقصود بالبناء ىو الوزف الصريف
اؼبقدار أصلو ِمْوزاف، : واؼبيزاف"، 5"َوَزَف الشيء إذا قّدره: شيء بشيء مثلو، كأوزاف الدراىم، ويقاؿ

                                                 
. 113: منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص - 1
 .181:  صتكحيل الطرؼ بشرح وتحقيق شذا العرؼ في فن الصرؼ، أحمد الحمالوي،-  2
. 335: ، ص3: الكتاب، سيبويو، ج-  3
، محمد باي بلعالم، ص - 4  .3: الرحيق المختـو لنزىة الحلـو
. (وزف)معجم العين، الخليل بن أحمد الفراىيدي، مادة  - 5
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وزنتو امتحنتو دبا "، و 2"وازنو عادلو، وقابلو وحاذاه"، و1"انقلبت الواو ياء لكسرة ما قبلها وصبعو موازين
. 3"يعادلو

. فاؼبعُب اللغوي للميزاف ىو ما يُػَقاَبل ويُػَعاَدؿ ويقاس بو، ومنو جاء اؼبيزاف الصريف يف اللغة العربية
 وجاءت 4﴾َوالسََّماَء َرفَػَعَها َوَوَضَع اْلِميزَافَ ﴿: ووردت أيضا لفظة ميزاف يف القرآف الكرصل منها قولو تعاذل

 .5"كل ما توزف بو األشياء وتعرؼ مقاديرىا من ميزاف"دبعُب 
تقاس ّٔا الصيغ واألبنية  (قالب)وحدة قياس صرفية "أما اؼبعُب االصطبلحي للميزاف الصريف فهو 

  .6"اللغوية
ىذا باب ما : "وإف دل يسمو باؼبيزاف أو اؼبثاؿ إالّ أنّو ظباه الفعل حْب قاؿ (ىػ180.ت)فسيبويو 

بنت العرب من األظباء والصفات واألفعاؿ غّب اؼبعتلة واؼبعتلة وما قيس من اؼبعتل الذي ال يتكلموف بو 
. 7"ودل هبئ يف كبلمهم إالّ نظّبه من غّب بابو وىو الذي يسميو النحويوف التصريف والفعل

كم يكوف عدد حروفو يف األصل : "بشأف ىذا اؼبصطلح قائبل (ىػ247.ت)كما تساءؿ اؼبازشل 
. 8"وما يزاد فيهما عن األصل

فيوظفاف مصطلح التمثيل يقوؿ  (ىػ471.ت)وعبد القاىر اعبرجاشل  (ىػ392.ت)أما ابن جِب 
وقد احتاط التصريفيوف يف ظبة ذلك بأف قابلوا بو يف التمثيل من الفعل واؼبوزانة لو فاء : "األوؿ منهما

والتمثيل ىو أف تقابل حروؼ الكلمة الثبلثية بالفاء والعْب : " أما الثاشل فيقوؿ9"الفعل وعيَنو والمو
. 10"والبلـ

                                                 
. (وزف)لساف العرب، ابن منظور، مادة  - 1
. (وزف)القاموس المحيط، الفيروزآبادي، مادة  - 2
 .359: ، واألفعاؿ، ابن القوطية، ص527: األفعاؿ، ابن القطاع، ص - 3
 .7: سورة الرحمن، اآلية - 4
 .334: ، ص2:الكشاؼ، الزمخشري، ج - 5
 .33:، ص2002، 1:في اللغة، دراسة تمهيدية منهجية متخصصة في مستويات البنية اللغوية، أحمد شامية، دار البالغ، الجزائر، ط - 6
اإلبانة والتفهيم عن معاني بسم اهلل الرحمن الرحيم، أبي إسحاؽ الزجاج، أربع رسائل في النحو، : ، وينظر242: ، ص4: الكتاب، سيبويو، ج - 7

. 30:، ص2003عبد الفتاح سليم، مكتبة اآلداب، القاىرة، :تحقيق
 .7: المنصف، ابن جني، ص - 8
 .97-96: ، ص 3: محمد علي النجار، دار الكتب المصرية،ج: الخصائص، تحقيق: ، وينظر15: التصريف الملوكي، ابن جني، ص - 9

 .2: المفتاح في التصريف، عبد القاىر الجرجاني، ص - 10
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وبرىاف الدين بن قّيم ، 1(ىػ761.ت)ويتفق معهما أيضا يف ىذا ابن ىشاـ األنصاري
 (ىػ518.ت)أضبد بن ؿبمد اؼبيداشل - اؼبيزاف والتمثيل-وهبمع بْب اؼبصطلحْب ، 2 (ىػ767.ت)اعبوزية

. 3"للبناء مثاؿ ووزف وزنة وصيغة"الذي يقوؿ 
 ولؤلوزاف الصرفية دالالت زبتلف باختبلؼ السياقات الٍب ترد فيها، فالسياؽ يكسب األوزاف 

دالالت جديدة غّب الٍب ربملها وىي خارج الَبكيب أو السياؽ، ألف الكلمات غالبا ما تتعرض 
، كما تشمل ىذه 4 "(رأيت الكلب-أرى الكلب)لتغّبات معينة يف الصيغة تؤدي إذل تغيّب يف اؼبعُب "

. 5 "السوابق واللواحق والتغّبات الداخلية الٍب تؤدي إذل تغيّب اؼبعُب األساسي للكلمة"التغّبات 
فهي  (َصَرَؼ زيٌد مالو) فأي زيادة يف اؼببُب أو صيغة الكلمة ينتج عنها زيادة يف اؼبعُب، فإذا قلنا 

. ألف التضعيف يدؿ على الكثرة (َصرََّؼ زيٌد مالو)زبتلف عن قولنا 
:   أما األبنية الٍب ذكرىا ؿبمد باي بلعادل، فهي

: أبنية األسماء- أ
تناوؿ ؿبمد باي بلعادل بعض األوزاف الصرفية اػباصة باالسم وأشار إذل دالالهتا، والٍب نوجزىا  

: فيما يلي
أي قذر مصدر قبس الشيء ينجس إذا كاف قذرا غّب نظيف أخرب عنهم باؼبصدر : "قبس :َفِعل- 1

. 6"مبالغة كأّنم عْب النجاسة
. 7أضبر وأفضل: أضبد ويستعمل للصفات، كبو: وزف يأيت اظبا، كبو: أَفػَْعل- 2
. 8كبو تغلب: تَػْفِعل- 3
تامر لصاحب التمر، والبن لصاحب : ىذا الوزف خاص بالنسب إذل أصحاب اغبرؼ، كبو: فَاِعل- 4

. 1اللنب، وكاٍس لصاحب الكسوة
                                                 

، 2: ، ج2003، 2:إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، ابن ىشاـ األنصاري، تحقيق - 1
 .187: ص

 .668: ، ص2: إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك، ابن القيم الجوزية، ج - 2
عبد : الكواكب الدرية شرح المنظومة األلفية، صالح عبد السميع األزىري، تحقيق: ، وينظر4: نزىة الطرؼ في علم الصرؼ، الميداني، ص - 3

 .274: ، ص2009، 1:الحميد ىنداوي، دار اآلفاؽ العربية، القاىرة، ط
 .53: أسس علم اللغة، ماريو باي، ص - 4
 .53: ، صالمصدر نفسو - 5
. 146: المفتاح النوراني على المدخل الرباني للمفرد الغريب في القرآف، محمد باي بلعالم، ص-  6
. 124، 121: منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص: ينظر - 7
. 124: ، صالمصدر نفسو: ينظر - 8
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يعِب أنتم الىوف معرضوف يقاؿ ظبد يسمد من باب دخل إذا ؽبى وأعرض أو أنتم : "سامدوف
رافعوف رؤوسكم تكربا يقاؿ ظبد ظبودا رفع رأسو تكربا وعبل وكل رافع رأسو فهو سامد ومنو بعّب سامد 

. 2"يف سّبه رافع رأسو
. 3سلمى يف االسم وسكرى يف الصفة: اسم وصفة، كبو: فَػْعَلى- 5
. 4حبلى: يف الصفة كبو: فُػْعَلى- 6

أي عيش طيب ؽبم يف  (طوَب ؽبم) من الرعد 29طوَب من الطيب من قولو تعاذل يف اآلية : "طوَب
. 5"وقيل أف طوَب شجرة يف اعبنة... اآلخرة مصدر كبشرى وزلفى 

. 6كبو ذكرى: ِفْعَلى- 7
ضاز يف اغبكم أي جار : يقاؿ: ضيزى نعت لقسمة واؼبعُب جائرة أو منقوصة، قاؿ األخفش: " ضيزى

ضاز يضيز ضيزا وضاز يضوز : وقد يهمز، وقاؿ الكسائي: وضاز حقو يضيز ضيزا أي نقصو وخبسو قاؿ
ليس يف كبلـ العرب فعلى بكسر الفاء يف النعوت وإمبا تكوف ... ضوزا إذا تعدى وظلم وخبس والنقص، 

. 7"يف األظباء مثل ذكرى وشعرى
. 8جبيل، وسبيع، وفويق، وقبيل: وزف خاص بتصغّب الثبلثي، كبو: فُػَعْيل- 8
 (بييس)األصل فيو ... بئيس على وزف فعيل : " من األعراؼ165 بئيس يف شرحو لآلية :َفِعيل- 9

رغيف وشهيد، وقيل أراد بِئس على : خفيفة اؽبمزة فالتقت ياءاف فحذفت إحدانبا وكسر أولو كما يقاؿ
. 9"وبيئس على وزف فيعل... وزف فِعل فكسر أولو وخفيف اؽبمزة وحذؼ الكسرة كما يقاؿ رِحَم وَرِحٌم 

أي ؾباعة مصدر ميمي دبعُب السغب يقاؿ سغب الرجل كَفرَِح ونصر إذا " :مسغبة :َمْفَعل- 10
. 10"جاع
. 1نَػْرِجس: كبو: نَػْفِعل- 11

                                                                                                                                                             
. 114: ، صالمصدر نفسو: ينظر - 1
. 78: المفتاح النوراني على المدخل الرباني للمفرد الغريب في القرآف، محمد باي بلعالم، ص-  2
. 121: منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص: ينظر - 3
. 121: ، صالمصدر نفسو: ينظر - 4
. 136: ، ص2: ضياء المعالم شرح على ألفية الغريب البن العالم، محمد باي بلعالم، ج-  5
. 121: منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص: ينظر - 6
. 98: المفتاح النوراني على المدخل الرباني للمفرد الغريب في القرآف، محمد باي بلعالم، ص-  7
. 111: منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص: ينظر - 8
. 54: ، ص1: ضياء المعالم شرح على ألفية الغريب البن العالم، محمد باي بلعالم، ج-  9

. 75: المفتاح النوراني على المدخل الرباني للمفرد الغريب في القرآف، محمد باي بلعالم، ص-  10
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. 2يزيد: كبو: يَػْفِعل- 12
. 3يشكر: كبو: يَػْفُعل- 13
يف الصنعة، ألف األصل يف  (فّعاؿ)منقولة عن  (فَػعَّاؿ)وتدّؿ ىذه الصيغة على اؼببالغة، ألف : فَػعَّاؿ- 13

اؼببالغة ىو النقل من شيء إذل آخر؛ فتحصل عند ذلك اؼببالغة، وىذا البناء يقتضي اؼبزاولة والتجديد، 
 .4ألف صاحب الصنعة مبلـز ؽبا

البّقاؿ، :  النسب إذل أرباب اغبرؼ، كبو وجاءت ىذه الصيغة عند ؿبمد باي بلعادل لتدؿ على
. 5واػبّضار، والعطّار، والبزّار، واغبّداد، والقزّاز، وغّبىا

إذا أردت ترخيم االسم الذي قبل آخره حرؼ من حروؼ اللْب مسبوؽ بثبلثة أحرؼ  :فَػْعبَلف- 14
. 6يا مشَل حبذؼ األلف والبلـ: مشبلؿ، وكاف حرؼ اللْب ساكنا، فتقوؿ: فأكثر، وكاف اغبرؼ ألفا كبو

إذا أردت ترخيم االسم الذي قبل آخره حرؼ من حروؼ اللْب مسبوؽ بثبلثة أحرؼ  :َمْفُعوؿ- 15
. 7يا منُص حبذؼ الواو والراء: منصور، وكاف حرؼ اللْب ساكنا، فتقوؿ: فأكثر، وكاف اغبرؼ واوا كبو

رصصت البناء أرصو رصا إذا ضممت بعضو إذل : معُب مرصوص ملتزؽ بعضها ببعض يقاؿ ":مرصوص
. 8"بعض
إذا أردت ترخيم االسم الذي قبل آخره حرؼ من حروؼ اللْب مسبوؽ بثبلثة أحرؼ  :ِفْعِليل- 16

. 9يا قنِد، حبذؼ الياء والبلـ: قنديل، وكاف حرؼ اللْب ساكنا، فتقوؿ: فأكثر، وكاف اغبرؼ ياء كبو
ـبّبج، و كل : مريزؽ، ويف مستخرج: دريهم، ويف مرتزؽ: وزف خاص بتصغّب الرباعي، كبو: فُػَعْيِعل- 17

إذا كاف االسم الزائد على و راحل يصغر رووبل،: اسم رباعي على وزف فاعل يصغر على وزف فعيعل، كبو
مثقاؿ، فإّف األلف تقلب ياء بعد زيادة : غزاؿ وغراب وكتاب ، أو رابعة كبو: ثبلثة أحرؼ ألفو ثالثة كبو

. 10غزّيل: ياء التصغّب ثالثة لو، فنقوؿ يف غزاؿ
                                                                                                                                                             

. 124: منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص: ينظر - 1
. 124: ، صالمصدر نفسو: ينظر - 2
. 124: ، صالمصدر نفسو: ينظر - 3
 .94: ، ص2007، 2: معاني األبنية في العربية، فاضل صالح السامرائي، دار عمار، األردف، ط: ينظر- 4
. 114: منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص: ينظر - 5
. 104: ، صالمصدر نفسو: ينظر - 6
. 104: منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص: ينظر - 7
. 63: المفتاح النوراني على المدخل الرباني للمفرد الغريب في القرآف، محمد باي بلعالم، ص-  8
. 104: منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص: ينظر - 9

. 111، 109:  صالمصدر نفسو،: ينظر - 10
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. ُسَكاَرى، وضُبَاَرى: يف اعبمع، كبو: فُػَعاذَل - 18
: ، كبو(فَػْعَلى)كبو سلماف ومرواف، ويكوف صفة للمذكر، الذي مؤنثو : وزف يكوف اظبا: فَػْعبَلف- 19

. 1 سكرى، وغضىب وعطشى: سكراف، وغضباف، عطشاف، مؤنثها
. 2 حسناء: وزف يأيت صفة كبو: فَػْعبَلء- 20
الروباف كل بقلة طيبة الريح ظبيت روبانا ألف اإلنساف يراح ؽبا رائحة طيبة أي " :روباف :فَػْعبَلف- 21

. 3"يشم فهو فعبلف
. 4مساجد: صبع صيغة منتهى اعبموع، كبو: َمَفاِعل- 22

صوامع بالضم نائب فاعل ؽبدمت فبنوع من الصرؼ لصيغة منتهى اعبموع وىي معابد الرىباف : "صوامع
. 5"صمع الثريدة أي رفع رأسها وحدده: صبع صومعة أي البناء اؼبرتفع ادد الطرؼ، يقاؿ

أي من الشجر الذي ال يقـو على ساؽ، ويقاؿ لكل ما ال ساؽ لو من النبات : "يقطْب :يَػْفِعيل- 23
اشتقاؽ اليقطْب من قطن باؼبكاف أي أقاـ بو فهو يفعيل وقيل : شجر الدباء، قاؿ الزجاج: يقطْب، مثل

كاف يستظل بظلها من الشمس وقيض ا لو أروية من الوحش تروح عليو : اسم أعجمي، قاؿ اؼبفسروف
. 6"بكرة وعشية فكاف يشرب من لبنها حٌب اشتد غبمو ونبت شعره مث أرسلو ا بعد ذلك

أي اؼبتزمل يف ثيابو اؼبتلفف فيها نودي بذلك تأنيسا لو ومبلطفة على عادة " :اؼبزّمل :متفّعل- 24
العرب يف اشتقاؽ اسم للمخاطب من الصفة الٍب ىو عليها ويف اؼبصباح زملتو بثوبو تزميبل فتزمل مثل 

. 7"لففتو فنلفف وزملت الشيء ضبلتو ومنو قيل للبعّب زاملة باؽباء للمبالغة ألنو وبمل متاع اؼبسافر
. 8 أنبياء: صبع، كبو: أَْفِعبَلء- 25
، وكذلك سكراف (فُػْعبَلف)سروباف تصغّب لسرحاف على وزف فعبلف الذي مؤنثو  :فُػَعْيبَلف- 26

. 9سكّباف وعطيشاف: وعطشاف، تصغّبنبا

                                                 
. 126، 122:  صالمصدر نفسو،: ينظر - 1
. 122:  صالمصدر نفسو،: ينظر - 2
. 132: ، ص2: ضياء المعالم شرح على ألفية الغريب البن العالم، محمد باي بلعالم، ج-  3
. 122: منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص: ينظر - 4
. 93: المفتاح النوراني على المدخل الرباني للمفرد الغريب في القرآف، محمد باي بلعالم، ص-  5
. 167: المفتاح النوراني على المدخل الرباني للمفرد الغريب في القرآف، محمد باي بلعالم، ص-  6
. 71: ص المصدر نفسو،-  7
. 122: منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص: ينظر - 8
. 109:  صالمصدر نفسو،: ينظر - 9
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: دينار: ىذا الوزف خاص بتصغّب االسم الزائد على أربعة كاػبماسي والسداسي، كبو: فُػَعْيِعيل- 27
. 1مطيليق : سفّبيج، ومنطلق: دنينّب، وتصغّب سفرجل

. 2مصابيح، ودنانّب وؿباريب وسباثيل: صبع صيغة منتهى اعبموع، كبو: َمَفاِعيل- 28
ىذا الوزف خاص بتصغّب االسم السداسي  اؼبزيد يف آخره ألف ونوف، فتزاد الياء ثالثة  :فُػَعْيِعبَلف- 29

. 3زعيفراف: يف تصغّبه دوف التغيّب فيو، فتقوؿ يف زعفراف
أي يبلوذوف لواذا ويتسللوف تسلبل واللواذ معناه التسَب وقيل الروعاف من شيء إذل : "لواذا :مفاعلة- 30

 .4"شيء يف خفية واؼبفاعلة على بأّا ألف كبل منهما يلوذ بصاحبو
:  من أبنية األفعاؿ الٍب تناوؽبا ؿبمد باي بلعادل ما يلي:أبنية األفعاؿ- ب

فصح اللنب وأفصح فهو فصيح أي خلص : اػبلوص، يقاؿ: الفصاحة لغة: "أَْفَصحَ  :أَفػَْعلَ -1
من الرغوة ومنو فصح الرجل جادت لغتو وأفصح تكلم بالعربية وقيل الفصيح الذي ينطق 

واألعجم الذي ال ينطق، وأما يف اصطبلح أىل البياف ففصاحة الكلمة خلوصها عن تنافر 
 .5"اغبروؼ والغرابة وـبالفة القياس وفصاحة الكبلـ خلوصو من ضعف التأليف والتعقيد

أي أطبقتها قيل يف ىذه الصيغة ما يدؿ على التكثّب لتعدد ااؿ وىي األبواب فيقاؿ " :َغلَّقَ  :فَػعَّلَ  -2
 .6"غّلق األبواب، وال يقاؿ غّلق الباب بل أغلق الباب وقد يقاؿ أغلق األبواب

وأصل تّدخروف تذزبروف بالذاؿ اؼبعجمة من اذزبر الشيء بوزف افتعل، مث دخلو : "يّدخروف :اِفػْتَػَعلَ - 3
. 7"اإلبداؿ ومعناه زببؤنو فيها غباجتكم من اإلدخار وىو إعداد الشيء لوقت اغباجة إليو

تفّعل من الردى وىو اؽببلؾ ويقاؿ تردى سقط على رأسو يف النار من قوؽبم تردى : "تَػَردَّى :تَػَفعَّلَ - 4
. 8"فبلف من رأس اعببل إذا سقط

: الوزف بالمقايسة- 3

                                                 
. 112، 109:  صالمصدر نفسو،: ينظر - 1
. 122:  صالمصدر نفسو،: ينظر - 2
. 109:  صالمصدر نفسو،: ينظر - 3
. 139، 138: المفتاح النوراني على المدخل الرباني للمفرد الغريب في القرآف، محمد باي بلعالم، ص-  4
. 116: المفتاح النوراني على المدخل الرباني للمفرد الغريب في القرآف، محمد باي بلعالم، ص-  5
. 112: ، ص المصدر نفسو- 6
. 58: ص المصدر نفسو،-  7
. 61: ، ص1: ضياء المعالم شرح على ألفية الغريب البن العالم، محمد باي بلعالم، ج-  8
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  كثّبا ما كاف ؿبمد باي بلعادل يهمل ذكر اؼبيزاف الصريف األصلي للمفردات، ويعوضو بأوزاف 
 (النسب)، ومنها قولو يف باب (دنيا)ووزف  (فٌب)مفردات أخرى تشبهو يف الوزف، حيث أشار إذل وزف 

 (دنيا)، أو رباعيا ثانيو ساكن كػ (العلى)و (الفٌب)أف االسم اؼبنسوب إليو إف كاف ثبلثيا مقصورا كػ 
علوّي بإبداؿ الياء اؼبشددة واوا، ودنيوّي، بإبداؿ ألف دنيا : ، يقلب اغبرؼ األخّب واوا، فتقوؿ(حبلى)و

: دسل وحبلى، وهبوز القلب مع إدخاؿ األلف، كبو: واوا، كما هبوز يف األلف أيضا اغبذؼ، فتقوؿ
. 1 دنياوّي وحببلويّ 

:  ومن األمثلة الٍب جاءت أوزاّنا من باب اؼبقايسة ما يلي
معُب األسن الذي تغّب طعمو وروبو لطوؿ مكث وكبوه، وفعلو من باب ضرب ودخل ويف ": آِسنٍ - 1

 .2"لغة من باب طرب
ثّج اؼباء من باب رّد إذا انصب بكثرة وثجو صبو كذلك ومطر ثجاج شديد اإلنصاب : "َثجَّاَجا- 2

. 3"جدا
معُب الثرى الَباب الندي يقاؿ ثريت األرض كرضيت ثرى فهي ثرية إذا نديت والنت بعد  ":الثػََّرى- 3

. 4"اعبدوبة واليبس واؼبراد ما وراه الثرى وىو زبـو األرض إذل ّنايتها
الثيبات صبع ثيب بوزف سيد يقاؿ ثاب يثوب ثوبا إذا رجع وظبيت الثيب بو ألّنا ثابت : "ثَػيِّيَباتٍ - 4

. 5"إذل بيت أبويها
معُب يتجرع أي يتكلف بلعو مرة بعد أخرى ؼبرارتو وحرارتو مع غلبة العطش عليو واعبرع  ":َتَجرَّعَ - 5

. 6"البلع وجرع من باب ظبع
ومعُب يتخبطو يتخبلو ويصرعو وأصل التخبط الضرب على غّب استواء واتساؽ كخبط  ":يَػَتَخبَّطُ - 6

. 7"البعّب األرض بيده وفعلو من باب ضرب

                                                 
. 114: منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص: ينظر - 1
. 12: المفتاح النوراني على المدخل الرباني للمفرد الغريب في القرآف، محمد باي بلعالم، ص-  2
. 28: ص المصدر نفسو،-  3
. 29، 28: المفتاح النوراني على المدخل الرباني للمفرد الغريب في القرآف، محمد باي بلعالم، ص-  4
. 29: ص المصدر نفسو،-  5
. 32: ص المصدر نفسو،-  6
. 46: ص المصدر نفسو،-  7
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معُب الدّس إخفاء الشيء يف الشيء من باب رّد اؼبراد ىبفيو وىو أنو يئده ويدفنو حيا حٌب ": َيُدسُّس - 7
. 1"يبوت

معُب الدؼء السخونة ويطلق على ما يدؼ من األصواؼ واألوبار وعلى نتاج اإلبل  ":ِدْؼء- 8
دؼء الرجل من باب طرب فهو دفئ كتعب ودفئاف وىي دفأى : وألباّنا وما ينتفع بو منها، يقاؿ

. 2"كغضباف وغضىب
أي متحوال ومهاجرا اسم مكاف وعرّب عنو باؼبراغم لؤلشعار بأف اؼبهاجر يف سبيل ا  ":ُمَراِغًما- 9

يصل يف اؼبوضع الذي يهاجر إليو إذل ما يكوف سببا لرغم أنوؼ قومو الذين فارقهم من الرغم تثليث الراء 
. 3"وىو الذؿ واؽبواف وأصلو لصوؽ األنف بالرغاـ وىو الَباب وفعلو من باب قتل ويف لغة من باب تعب

. 3"تعب
نافلة فيو وجهاف أحدنبا أنو مصدر دبعُب هتجد أي تنفل نفبل وفاعلو ىنا مصدر  ":تَػَهجَّدَ - 10

كالعافية، والثاشل ىو حاؿ أي صبلة نافلة ومعُب هتّجد أي تيقظ من نومك بعض الليل والتهجد الصبلة 
بعد القياـ من النـو ليبل وقيل االستيقاظ من النـو ليبل للصبلة من اؽبجود وىو النـو ليبل مث استعملت 

. 4"صيغة هتّجد يف إزالتو كتأمّث وربرّج يف إزالة اغبرج واإلمث
واؼبعُب كانوا يناموف من الليل زمنا قليبل ويقوموف أكثره وقيل أف ما نافية ذكره بعض  ":يَػْهَجُعوف- 11

النحويْب ورد ذلك عليو ألف النفي ال يتقدـ عليو ما يف حيزه وقليبل من حيزه واؽبجوع النـو ليبل وقيده 
. 5"البعض بالقليل وبابو خضع

يعِب يصرف ثوابت على ظهر البحر ال هبرين، يقاؿ ركد اؼباء ركودا من باب قعد سكن : "َرَواِكدَ - 12
. 6"فهو راكد وكل ثابت يف مكاف فهو راكد

اؼبعُب غلب وغطى على قلؤّم ما كسبوه من أعماؽبم السيئة يقاؿ راف ذنبو على قلبو من  ":رَافَ - 13
. 7"باب باع رينا وريونا غلب عليو وغطاه وكل ما غلبك فقد راف بك ورانك وراف عليك

                                                 
. 53: ص المصدر نفسو،-  1
. 53: ص المصدر نفسو،-  2
. 64، 63: ص المصدر نفسو،-  3
. 155: ص المصدر نفسو،-  4
. 156: المفتاح النوراني على المدخل الرباني للمفرد الغريب في القرآف، محمد باي بلعالم، ص-  5
. 65، 64: ص المصدر نفسو،-  6
. 67: ص المصدر نفسو،-  7
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اؼباء الغدؽ ىو الكثّب يف لغة العرب قرأ العامة غدقا بفتحتْب وقرئ بفتح الغْب وكسر  ":َغَدؽ- 14
الداؿ ونبا لغتاف يف اؼباء الغزير ويف اؼبصباح غدقت العْب غدقا من باب تعب كثر ماؤىا فهي غادقة 

. 1"وأغدقت إغداقا
معُب العميق أي البعيد من العمق وأصلو البعد سفبل ومنو بئر عميقة وفعلو ككـر  ":الَعِميقِ - 15
. 2"وظبع
يعِب أجزاء وأعضاء متفرقة من عضيت الشيء تعضية أي فرقتو وجعلتو أجزاء كل فرقة  ":ِعِضين- 16

. 3"عضة بوزف عزة وأصلها عضوة كعزوة 
نقضت وىو مثل ضرب ؼبن ينقضوف العهد بعد توثيقها، أي ال تكونوا فيما تقدموف  ":َغْزَلَها- 17

عليو من النقض كمن أكبت على غزؽبا بعد إحكامو وإبرامو فنقضتو وجعلتو أنكاثا ضباقة منها صبع نكث 
. 4"وىو ما نقض ليغزؿ ثانيا

 من خبلؿ ىذه األمثلة الٍب ذكرناىا، نرى أف ؿبمد باي بلعادل عند شرحو ؽبذه األلفاظ يبدأ 
باشتقاقها اللغوي مث يزف ىذه األفعاؿ تبعا ألفعاؿ أخرى تشبهها يف الوزف، بالرغم من أف الوزف الواحد 
هبمعهما إال أنو يذكر الفعل اؼبشابو ؽبا وليس اؼبيزاف الصريف الذي يعّد ىو القاعدة األساسية أو القالب 

، إال أنو ال يصرّح بأّف (فَػَعلَ )نقض وضرب نبا فعبلف هبمعهما الوزف : الٍب تصاغ بو اؼبفردات، فمثبل
 (نَػَقضَ )، فيقوؿ (َضَربَ )بل يقيس عليو فعبل آخر من الوزف نفسو وىو  (فَػَعلَ )على وزف  (نَػَقضَ )
. ، وىذا اؼبقصود بالوزف باؼبقايسة(َضَربَ )كػ

 ومن ىنا يبكن القوؿ أّف اؼبصطلحات الصرفية الٍب ذكرىا ؿبمد باي بلعادل ال زبرج عن 
وأيب علي الفارسي  (ىػ180.ت)، كسيبويو ماءالقدالصرؼ اؼبصطلحات الٍب جاءت عند علماء 

.  وغّبىم (ىػ392.ت)وابن جِب  (ىػ377.ت)
: الجهود البالغية لمحمد باي بلعالم: ثالثا

نتناوؿ يف ىذا اؼببحث اعبهود الببلغية مد باي بلعادل، حيث سنحاوؿ صبع شتات ما تناولو  
.  األساليب وعبلقتها بالسياؽ، كاألمر والنهي والتقدصل والتأخّب وغّبىامثل يف ىذا اؼبوضوع من مؤلفاتو، 

                                                 
. 110: ص المصدر نفسو،-  1
. 106: ص المصدر نفسو،-  2
. 106: ص المصدر نفسو،-  3
. 110: ص المصدر نفسو،-  4
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: داللة األمر وعالقتو بالسياؽ- 1
 تعّد صيغة األمر من بْب اؼبباحث الٍب تناوؽبا الدارسوف القدماء وادثْب، والٍب بّينوا فيها الدور 

، يقوؿ (افعل)الذي يلعبو السياؽ يف توضيح دالالهتا، وقد اختلف علماء األصوؿ يف صيغة األمر 
اعلم أّف األمر أحد أقساـ الكبلـ دبنزلة اػبرب واالستخبار، وىو عند أىل : "(ىػ490.ت)السرخسي 

اللساف قوؿ اؼبرء لغّبه افعل، ولكن الفقهاء قالوا ىذه الكلمة إذا خاطب اؼبرء ّٔا من ىو مثلو أو دونو 
فهو أمر، وإذا خاطب ّٔا من ىو فوقو ال يكوف أمرا، ألف األمر يتعلق باؼبأمور، فإف كاف اؼبخاطب فبن 
هبوز أف يكوف مأمور اؼبخاطب كاف أمرا، وإف كاف فبن ال هبوز أف يكوف مأموره ال يكوف أمرا، كقوؿ 

اللهم اغفر رل وارضبِب، يكوف سؤاال ودعاء ال أمرا، مث اؼبراد باألمر يعرؼ ّٔذه الصيغة فقط وال : الداعي
. 1"يعرؼ حقيقة األمر بدوف ىذه الصيغة يف قوؿ اعبمهور مكن الفقهاء

، وتكوف أمرا إذا كاف اآلمر مساويا (افعل)يعِب أف داللة األمر ال تعرؼ إال من خبلؿ صيغة 
. للمأمور يف اؼبرتبة، أو دونو، أما غّبىا فهو ليس بأمر

اتفقوا على أّف لفظة : "عدة أقواؿ للعلماء فيو، يقوؿ (ىػ606.ت)كما ذكر فخر الدين الرازي 
األمر حقيقة يف القوؿ اؼبخصوص، واختلفوا يف كونو حقيقة يف غّبه، فزعم بعض الفقهاء أنو حقيقة يف 

الفعل أيضا، واعبمهور على أنو ؾباز، وزعم أبو اغبسن البصري أنو مشَبؾ بْب القوؿ اؼبخصوص 
اؼبخصوص وبْب الشيء وبْب الصفة وبْب الشأف وبْب الطريق، واؼبختار أنو حقيقة يف القوؿ اؼبخصوص 

. 2"فقط
أما حده فهو القوؿ الداؿ على طلب الفعل : "(ىػ771.ت)ويقوؿ أيضا أبو عبد ا التلمساشل 
. 3"على جهة االستعبلء، وأما صيغتو فهي افعل

. فصيغة األمر ؽبا دور كبّب يف ربديد السياؽ الذي تكوف فيو
أََمَر حقيقة يف القوؿ اؼبخصوص ؾباز يف الفعل، وقيل : األمر: "(ىػ771.ت)ويقوؿ السبكي 

وحّده اقتضاء فعل غّب كّف مدلوؿ عليو مدلوؿ بغّب كّف، وال ... للقدر اؼبشَبؾ، وقيل مشَبؾ بينهما، 
. 4"يعترب فيو علو وال استعبلء، وقيل يعترباف

                                                 
 .11: ، ص1: ، ج1993، 1: أبو الوفا األفغاني، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: ، تحقيقأصوؿ السرخسي-   1
 .9: ، ص2: ، جالمحصوؿ في علم أصوؿ الفقو، فخر الدين الرازي-   2
 ،1998، 1: محمد علي فركوس، مؤسسة الرياف، بيروت، ط: مفتاح الوصل إلى بناء الفروع على األصوؿ، أبو عبد اهلل التلمساني، تحقيق-   3

 .369: ص
 .40:  ص،2003، 2: عبد المنعم خليل إبراىيم، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: جمع الجوامع في أصوؿ الفقو، السبكي، تحقيق-   4
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أي التفاوت يف اؼبرتبة بْب الطالب واؼبطلوب، ويف ىذه القوؿ إشارة إذل اختبلؼ العلماء حوؿ 
. األمر، فالعلو أف يكوف اآلمر أعلى يف اؼبرتبة من اؼبأمور، واالستعبلء على سبيل العظمة

االستدعاء : "كما تناوؿ ؿبمد باي بلعادل ىو اآلخر صيغة األمر، وداللتو، يقوؿ يف تعريفو لؤلمر
يعِب أف األمر ىو االستدعاء إذل طلب الفعل بالقوؿ فبن ... بقصد الفعل ؼبن ىو دونو كافعل واعمل 

. 1"عبل ىو دونو على سبيل الوجوب، حبيث ال هبوز لو الَبؾ
ففي قوؿ ؿبمد باي بلعادل يربط داللة صيغة األمر بالوجوب من اآلمر الذي ىو أعلى رتبة أو 

. (افعل)درجة إذل اؼبأمور الذي ىو دونو، ويأيت األمر على صيغة 
وافعبل وافعلي ومقروف ببلـ  (كبو افعلوا)بصيغة اعبمع "يأيت أيضا  (افعل)كما يأيت بصيغة 

.  كبو لتفعل2"األمر
 اآلمر واؼبأمور رتبٍبويوضح ؿبمد باي بلعادل أف دالالت األمر زبتلف أيضا تبعا لتساوي 

.  3"إذا كاف من اؼبساوي فإنو يسمى التماسا، ومن األدسل يسمى دعاء وسؤاال"وتفاوهتما، فػ
يعِب أف ىذه الصيغة وىي افعل تدؿ على األمر فعبل إذا كاف اآلمر أعلى رتبة من اؼبأمور، وإذا 

. كاف مساويا لو، فهو التماس، وإذا كاف أدسل رتبة منو فهو دعاء وسؤاؿ وليس أمرا
فداللة األمر ىي الوجوب ولكنو ىبرج إذل معاف أخرى تصل إذل ستة وعشرين معُب وىذه اؼبعاشل 

 4 :وبددىا السياؽ الذي ترد فيو صيغة األمر، والٍب ذكرىا ؿبمد باي بلعادل، نوجزىا فيما يلي
. 5﴿َوأَِقيُموا الصَّبَلَة َوآُتوا الزََّكاَة َوَأِطيُعوا الرَُّسوَؿ َلَعلَُّكْم تُػْرضَبُوَف﴾: األمر الوجوب، كبو قولو تعاذل- 1
﴿َوالَِّذيَن يَػْبتَػُغوَف اْلِكَتاَب فبَّا َمَلَكْت أيَْبَاُنُكْم َفَكاتُِبوُىْم ِإْف َعِلْمُتْم : األمر للندب، كبو قولو تعاذل- 2

. 6ِفيِهْم َخيػْرًا﴾
 .7﴾َواْسَتْشِهُدوا َشِهيَدْيِن ِمن رَّْجاِلُكمْ ﴿: األمر لئلرشاد، كبو قولو تعاذل- 3

                                                 
 .28: ميسر الحصوؿ على سفينة الوصوؿ، محمد باي بلعالم، ص-   1
 .29: ص المصدر نفسو،-   2
 .28: ص المصدر نفسو،-   3
 ،2003جمع الجوامع في أصوؿ الفقو، السبكي، : ، وينظر31، 30: ميسر الحصوؿ على سفينة الوصوؿ، محمد باي بلعالم، ص: ينظر-   4

 .41، 40: ص
 .56: سورة النور، اآلية-   5
 .33: سورة النور، اآلية-   6
 .282: سورة البقرة، اآلية-   7
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الفرؽ بْب الندب واإلرشاد أف الندب : " ويبّْب ؿبمد باي بلعادل الفرؽ بْب الندب واإلرشاد قائبل
 .1"لثواب اآلخرة، واإلرشاد ؼبنافع الدنيا فإنو ال ينتقص الثواب بَبؾ االستشهاد يف اؼبداينة وال يزيد بفعلو

فَػْلَيْضَحُكوا قَِليبًل َوْلَيْبُكوا َكِثّبًا َجزَاًء دبَا َكانُوا ﴿: األمر للتخبّب أو اإلخبار، كبو قولو تعاذل- 4
 .2﴾َيْكِسُبوفَ 

رَّبّْ اْغِفْر رل َوِلَواِلَديَّ َوِلَمن َدَخَل بَػْيٍِبَ ُمْؤِمًنا َولِْلُمْؤِمِنَْب َواْلُمْؤِمَناِت ﴿: األمر للدعاء، كبو قولو تعاذل- 5
 .3﴾َواَل َتزِِد الظَّاِلِمَْب ِإالَّ تَػَبارًا

َوِإف ُكنُتْم يف َرْيٍب فبَّّْا نَػزَّْلَنا َعَلٰى َعْبِدنَا َفْأُتوا ِبُسوَرٍة مّْن مّْْثِلِو َواْدُعوا ﴿: األمر للتعجيز، كبو قولو تعاذل- 6
 .4﴾ُشَهَداءَُكم مّْن ُدوِف اللَِّو ِإف ُكنُتْم َصاِدِقْبَ 

َوَلَقْد َعِلْمُتُم الَِّذيَن اْعَتَدْوا ِمنُكْم يف السَّْبِت فَػُقْلَنا ؽَبُْم ُكونُوا ِقَرَدًة ﴿: األمر للتسخّب، كبو قولو تعاذل- 7
 .5﴾َخاِسِئْبَ 

يا غبلـ سم ا وكل بيمينك وكل »: األمر للتأديب، كقولو صلى ا عليو وسلم لعمر بن أيب سلمة- 8
 .6«فبا يليك

 .7﴾﴿ُذْؽ ِإنََّك أَنَت اْلَعزِيُز اْلَكرصلُ : األمر لئلىانة، كبو قولو تعاذل- 9
ُهم ِبَصْوِتَك َوَأْجِلْب َعَلْيِهم خِبَْيِلَك : األمر للتهديد، كبو قولو تعاذل- 10 ﴿َواْستَػْفزِْز َمِن اْسَتطَْعَت ِمنػْ

.  8َوَما يَِعُدُىُم الشَّْيطَاُف ِإالَّ ُغُرورًا﴾ ۚ  َوَرِجِلَك َوَشارِْكُهْم يف اأْلَْمَواِؿ َواأْلَْواَلِد َوِعْدُىْم 
﴿ َفُكُلوا فبَّا َرَزَقُكُم اللَُّو َحبَلاًل طَيًّْبا َواْشُكُروا نِْعَمَت اللَِّو ِإف ُكنُتْم : األمر لبلمتناف، كبو قولو تعاذل- 11

.  9ِإيَّاُه تَػْعُبُدوَف﴾
. 10﴿ُكُلوا َواْشَربُوا َىِنيًئا دبَا ُكنُتْم تَػْعَمُلوَف﴾: األمر لئلباحة، كبو قولو تعاذل- 12

                                                 
 .30: ميسر الحصوؿ على سفينة الوصوؿ، محمد باي بلعالم، ص-   1
 .82: سورة التوبة، اآلية-   2
 .28: سورة نوح، اآلية-   3
 .23: سورة البقرة، اآلية-   4
 .65: سورة البقرة، اآلية-   5
: ، وصحيح مسلم، تحقيق5376: ، رقم1383: ، ص3: ، ج2007صدقي جميل العطار، دار الفكر، بيروت، : صحيح البخاري، تخريج-   6

. 2022: ، رقم1599: ، ص3: ، ج1991، 1: محمد فؤاد عبد الباقي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
 .49: سورة الدخاف، اآلية-   7
 .64: سورة اإلسراء، اآلية-   8
 .114: سورة النحل، اآلية-   9

 .43: سورة المرسالت، اآلية-   10
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 ُقْل سَبَتػَُّعوا فَِإفَّ ۗ  ﴿َوَجَعُلوا لِلَِّو أَنَداًدا لُّْيِضلُّوا َعن َسِبيِلِو : األمر للوعيد واإلنذار، كبو قولو تعاذل- 13
. 1﴾َمِصّبَُكْم ِإذَل النَّارِ 

َا ذُبَْزْوَف َما ُكنُتْم ۖ  ﴿اْصَلْوَىا فَاْصربُوا َأْو اَل َتْصربُوا َسَواٌء َعَلْيُكْم : األمر للتسوية، كبو قولو تعاذل- 14  ِإمبَّ
. 2﴾تَػْعَمُلوفَ 
. 3﴿اْدُخُلوَىا ِبَسبَلـٍ آِمِنَْب﴾: األمر لئلكراـ، كبو قولو تعاذل- 15
: التمِب، كقوؿ امرئ القيس- 16

. 4ِبُصْبٍح َوَما اإلْصَباُح مِنَك بَِأْمثَػػلِ .... أالَ أَيػَُّها اللَّْيُل الطَّوِْيُل أالَ اقْبَلِػػي 
  ِإشلّْ دبَا تَػْعَمُلوفَ ۖ  ﴿يَا أَيػَُّها الرُُّسُل ُكُلوا ِمَن الطَّيَّْباِت َواْعَمُلوا َصاغِبًا : األمر لئلذف، كبو قولو تعاذل- 17

 .5َعِليٌم﴾
 ۖ  ﴿قَاُلوا َلن نػُّْؤثَِرَؾ َعَلٰى َما َجاَءنَا ِمَن اْلبَػيػَّْناِت َوالَِّذي َفطََرنَا :  كبو قولو تعاذلاألمر للتفويض،- 18

َا َتقْ ۖ  فَاْقِض َما أَنَت قَاٍض  نْػَيا﴾ ِإمبَّ ِذِه اغْبََياَة الدُّ . 6ِضي ىَٰ
 
 

﴿فَػَلمَّا بَػَلَغ َمَعُو السَّْعَي قَاَؿ يَا بُػَِبَّ ِإشلّْ أََرٰى يف اْلَمَناـِ َأشلّْ أَْذحَبَُك :  كبو قولو تعاذلاألمر للمشورة،- 19
. 7َء اللَُّو ِمَن الصَّاِبرِيَن﴾ َسَتِجُدشل ِإف َشاۖ   قَاَؿ يَا أََبِت افػَْعْل َما تُػْؤَمُر ۚ  فَانظُْر َماَذا تَػَرٰى 

﴿َوُىَو الَِّذي أَنَزَؿ ِمَن السََّماِء َماًء َفَأْخَرْجَنا ِبِو نَػَباَت ُكلّْ َشْيٍء : كبو قولو تعاذلاألمر لبلعتبار، - 20
َواٌف َدانَِيٌة َوَجنَّاٍت مّْْن أَْعَناٍب َوالزَّيْػُتوَف  َفَأْخَرْجَنا ِمْنُو َخِضرًا لبُّْرُِج ِمْنُو َحبِّا مُّتَػرَاِكًبا َوِمَن النَّْخِل ِمن طَْلِعَها ِقنػْ

َر ُمَتَشاِبٍو  . 8 َويَػْنِعِو﴾ انظُُروا ِإذَلٰ شَبَرِِه ِإَذا أشَْبَرَ ۗ  َوالرُّمَّاَف ُمْشَتِبًها َوَغيػْ
 تِْلَك ۗ  ﴿ َوقَاُلوا َلن َيْدُخَل اعْبَنََّة ِإالَّ َمن َكاَف ُىوًدا َأْو َنَصاَرٰى : كبو قولو تعاذلاألمر للتكذيب، - 21

. 9 َصاِدِقَْب﴾ ُقْل َىاُتوا بُػْرَىاَنُكْم ِإف ُكنُتمْ ۗ  أََمانِيػُُّهْم 
                                                 

 .30: سورة إبراىيم، اآلية-   1
 .16: سورة الطور، اآلية-   2
 .46: سورة الحجر، اآلية-   3
 .117:  ص،2004، 5:مصطفى عبد الشافي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط:  تحقيقديواف امرئ القيس،-   4
 .51: سورة المؤمنوف، اآلية-   5
 .72: سورة طو، اآلية-   6
 . 102: سورة الصافات، اآلية-   7
 .99: سورة األنعاـ، اآلية-   8
 . 111: سورة البقرة، اآلية-   9
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. (افعل)كبو قولك لنظّبؾ األمر لبللتماس، - 22
﴿ َىا أَنُتْم أُواَلِء ربُِبُّونَػُهْم َواَل وبُِبُّوَنُكْم َوتُػْؤِمُنوَف بِاْلِكَتاِب ُكلِّْو َوِإَذا :  كبو قولو تعاذلاألمر للتلهيف،- 23

  ِإفَّ اللََّو َعِليٌم ِبَذاتِ ۗ   ُقْل ُموُتوا ِبَغْيِظُكْم ۚ  َلُقوُكْم قَاُلوا آَمنَّا َوِإَذا َخَلْوا َعضُّوا َعَلْيُكُم اأْلَنَاِمَل ِمَن اْلَغْيِظ 
  .1الصُُّدوِر﴾

. 2﴿ َفَذْرُىْم ىَبُوُضوا َويَػْلَعُبوا َحٌبَّٰ ُيبَلُقوا يَػْوَمُهُم الَِّذي يُوَعُدوَف﴾: كبو قولو تعاذلاألمر للتصيّب، - 24
ومن ىنا يظهر اتفاؽ علماء األصوؿ والتفسّب دبا فيهم ؿبمد باي بلعادل يف أنبية السياؽ ودوره 

، فالصيغة واحدة ولكن دالالهتا تعددت بتعدد السياقات الٍب وردت (افعل)يف توضيح داللة صيغة األمر 
. فيها
: داللة النهػي وعالقتو بالسياؽ- 2
 بْب األمر والنهي، فرأوا أّنما يشَبكاف يف االستدعاء وىبتلفاف فيما ماءالقداللغة فّرؽ علماء  

بعده، أي أّف كل منهما يدّؿ على االستدعاء، فيتميز األمر باالستدعاء الداؿ على الطلب، أما النهي 
. فيتميز باالستدعاء الداؿ على الَبؾ

القوؿ الداؿ على طلب االمتناع من الفعل على جهة : "أما يف تعريف علماء األصوؿ للنهي فهو
. 3"االستعبلء، وأما صيغتو فهي ال تفعل

 (افعل) فالنهي ىو نوع من أنواع الطلب، ويدؿ على طلب الَبؾ، وإذا كانت صيغة األمر ىي 
، وقد اختلف علماء األصوؿ يف داللة النهي، كما اختلفوا يف داللة (ال تفعل)فإّف صيغة النهي ىي 

األمر، فمنهم من ذىب إذل أف يدؿ على التحرصل، ومنهم من ذىب إذل غّب ذلك، يقوؿ فخر الدين 
. 4"ظاىر النهي التحرصل، وفيو اؼبذاىب الٍب ذكرناىا يف أف الوجوب لؤلمر: "(ىػ606.ت)الرازي 

... األمر ىو االستدعاء إذل طلب الفعل بالقوؿ فبن عبل ؼبن ىو دونو : " يقوؿ ؿبمد باي بلعادل
 . 5"وقولنا االستدعاء إذل فعل ىبرج النهي ألنو استدعاء الَبؾ

                                                 
 . 119: سورة آؿ عمراف، اآلية-   1
 .83: سورة الزخرؼ، اآلية-   2
  .412: مفتاح الوصوؿ إلى بناء الفروع على األصوؿ، أبو عبد اهلل التلمساني، ص-   3
 . 281:  ص ،2: المحصوؿ في علم أصوؿ الفقو، فخر الدين الرازي، ج-   4
 .28: ميسر الحصوؿ على سفينة الوصوؿ، محمد باي بلعالم، ص-   5
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استدعاء الَبؾ أي طلب الَبؾ، من األعلى يطلب : " ويقوؿ أيضا يف شرحو لداللة صيغة النهي
واحَبز من النهي باإلشارة أو القرائن اؼبفهمة وكبو ذلك فبل يسمى ّنيا كما أف ... الَبؾ فبن ىو دونو 

. 1"النهي من اؼبساوي والنازؿ درجة ال يسمى ّنيا
 أي أف النهي ال يسمى كذلك إال إذا كاف طلب ترؾ الشيء من األعلى درجة إذل األدسل، فإذا 

. كاف الناىي مساويا أو أدسل مرتبة من اؼبنهي فبل يسمى ّنيا
، لتدؿ على معاف أخرى، وال (ال تفعل) وللسياؽ دور كبّب يف توضيح وربديد داللة صيغة النهي 

 2 :زبرج عن معُب النهي إال لقرينة، وقد ذكرىا ؿبمد باي بلعادل وعددىا طبسة، وىي
 ِإنَُّو ۚ  ﴿َواَل تَنِكُحوا َما َنَكَح آبَاؤُُكم مَّْن النَّْساِء ِإالَّ َما َقْد َسَلَف : النهي للتحرصل، كبو قولو تعاذل- 1

. 3اَء َسِبيبًل﴾َكاَف فَاِحَشًة َوَمْقًتا َوسَ 
﴿يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل رُبَرُّْموا طَيَّْباِت َما َأَحلَّ اللَُّو َلُكْم َواَل تَػْعَتُدوا : النهي للكراىة، كبو قولو تعاذل- 2
. 4 اْلُمْعَتِديَن﴾ ِإفَّ اللََّو اَل وبُِبُّ ۚ  
 .5﴿يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل َتْسأَُلوا َعْن َأْشَياَء ِإف تُػْبَد َلُكْم َتُسؤُْكْم﴾: النهي لئلرشاد، كبو قولو تعاذل- 3
. 6﴿ َواَل سَبُْنن َتْسَتْكِثُر﴾: كبو قولو تعاذلالنهي للتأديب، - 4
َنا ِإْصرًا َكَما ضَبَْلَتُو َعَلى الَِّذيَن ِمن قَػْبِلَنا﴾: النهي للدعاء، كبو قولو تعاذل- 5 . 7﴿َربػََّنا َواَل رَبِْمْل َعَليػْ

 وزبرج صيغة النهي عند اؼبتقدمْب من علماء األصوؿ إذل معاف أخرى غّب الٍب ذكرىا ؿبمد باي 
 8 :بلعادل، وىي

َا يُػَؤخّْرُُىْم ۚ  ﴿َواَل رَبَْسنَبَّ اللََّو َغاِفبًل َعمَّا يَػْعَمُل الظَّاِلُموَف : النهي لبياف العاقبة، كبو قولو تعاذل- 1  ِإمبَّ
. 9ـٍ َتْشَخُص ِفيِو اأْلَْبَصاُر﴾لِيَػوْ 
 ِإف نػَّْعُف َعن طَائَِفٍة مّْنُكْم ۚ  ﴿اَل تَػْعَتِذُروا َقْد َكَفْرمُت بَػْعَد ِإيبَاِنُكْم : النهي لليأس، كبو قولو تعاذل- 2

. 1 ؾُبْرِِمَْب﴾نُػَعذّْْب طَائَِفًة بِأَنػَُّهْم َكانُوا
                                                 

 .37: ص المصدر نفسو،-   1
 .38: ص المصدر نفسو،: ينظر-   2
 .22: سورة النساء، اآلية-   3
 .87: سورة المائدة، اآلية-   4
 .101: سورة المائدة، اآلية-   5
 .6: سورة المدثر، اآلية-   6
 .286: سورة البقرة، اآلية-   7
  .413، 412: مفتاح الوصوؿ إلى بناء الفروع على األصوؿ، أبو عبد اهلل التلمساني، ص: ينظر-   8
 .42: سورة إبراىيم، اآلية-   9
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نْػَيا : النهي للتحقّب، كبو قولو تعاذل- 3 ُهْم َزْىَرَة اغْبََياِة الدُّ نَػْيَك ِإذَلٰ َما َمتػَّْعَنا ِبِو أَْزَواًجا مّْنػْ ﴿َواَل سَبُدَّفَّ َعيػْ
رٌ ۚ  لِنَػْفِتنَػُهْم ِفيِو  . 2 َوأَبْػَقٰى﴾ َورِْزُؽ َربَّْك َخيػْ

الٍب تدؿ على النهي، قد زبرج إذل معاف أخرى غّب النهي، وال يبكن  (ال تفعل) ومن ىنا فصيغة 
الوقوؼ على حقيقة ىذه اؼبعاشل إال من خبلؿ وقوعها يف سياقات ـبتلفة، فبا يدؿ على أف ؿبمد باي 

، (افعل)بلعادل كاف لغويا فطنا أدرؾ قيمة السياؽ وأنبيتو يف توضيح الداللة الٍب ربملها صيغة األمر 
. (ال تفعل)وصيغة النهي 

: التقديم والتأخير وعالقتو بالسياؽ- 3
 يعّد أسلوب التقدصل والتأخّب من األساليب الٍب ميزت ّٔا اللغة، فاغبفاظ على ترتيب عناصر 

اعبملة الفعلية واالظبية وما ربملهما من داللة، ال يبكن أف نلمسو فيهما إذا ما غّّبنا يف ترتيب 
أو ىو عدوؿ عن  (االظبية أو الفعلية)عناصرنبا، والتقدصل والتأخّب ىو عبارة عن تغيّب يف بنية اعبملة 

، فاغبفاظ على (زيدا شجع األستاذ)و (شجع األستاذ زيدا): األصل الذي تتكوف منو، فإذا قلنا مثبل
ترتيب عناصر ىذه اعبملة األوذل، وتقدصل اؼبفعوؿ بو يف اعبملة الثانية غّّب من داللة اعبملة، فاألوذل تدؿ 

من  (زيدا)على أف التشجيع من األستاذ مشل زيد ويبكن أف يشمل غّبه، يف حْب تقدصل اؼبفعوؿ بو 
اعبملة الثانية أفاد معُب أكثر دقة من األوؿ وىو التخصيص، حيث التشجيع من األستاذ دل يرتبط إال 

، (زيد)بزيد دوف غّبه، وىذا اؼبعُب اؼبستنبط من اعبملتْب إمبا وضحو وبينو السياؽ الذي وردت فيو كلمة 
فيخرج اؼبعُب من غرض إذل غرض آخر يبينو السياؽ، فالسياؽ دائما يبكننا من الوقوؼ على الداللة 

. اغبقيقية لؤللفاظ
من الكتب الَباثية األوذل الٍب تضمنت التقدصل والتأخّب وما  (ىػ180.ت) ويعّد كتاب سيبويو 

ىذا باب الفاعل الذي يَتعداه فعُلو إذل مفعوؿ، وذلك : " (الفاعل)يدؿ عليو، يقوؿ سيبويو يف باب 
قولك َضَرَب عبُد ا زيداً فعبُد ا ارتفع ىهنا كما ارتفع يف َذىَب وشَغْلت ضرَب بو كما شغلَت بو 

ذَىب، وانتصب زيٌد ألنو مفعوؿ تعّدى إليو فعُل الفاعل فإف قدمَت اؼبفعوَؿ وأخَّرَت الفاعل جرى اللفُظ 
ا أردت بو ُمؤّخرا ما أردت بو مقدًَّما، ودل  كما جرى يف األّوؿ، وذلك قولك َضَرَب زيداً عبُد ا ألّنك إمبَّ

تُرد أف َتشغَل الفعل بأوََّؿ منو، وإْف كاف مؤخراً يف اللفظ َفمن مثَّ كاف حّد اللفظ أف يكوف فيو مقدَّما، 

                                                                                                                                                             
 . 66: سورة التوبة، اآلية-   1
 .131: سورة طو، اآلية-   2
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ا يقّدموف الذي بيانو أىمُّ ؽبم وُىْم ببيانو أَْعَُب وإف كانا صبيعاً يُِهّماِّنم  وىو عريبّّ جيَّد كثّب، كأّّنم إمبَّ
 1".ويَػْعِنياّنم

.  فمعُب قوؿ سيبويو أف غرض تقدصل اؼبفعوؿ بو إمبا لبلىتماـ واالعتناء بو
وعلى رأس علماء الببلغة الذين اىتموا دبوضوع التقدصل والتأخّب وخصصوا ؽبا فصبل يف كتبهم، 

ىو باٌب : " والذي يقوؿ فيو(دالئل اإلعجاز)يف كتابو  (ىػ471.ت)وذكروا أنبيتو، عبد القاىر اعبرجاشل 
كثُّب الفوائد َجمُّ ااسن، واسُع التصرُّؼ بعيُد الغاية، ال يزاُؿ يفتَػرُّ لك عن بديعٍة ويُفضي بَك ِإذل 

لطيفٍة، وال تزاُؿ ترى ِشعراً يروُقك مسَمُعو ويَػْلُطف لديك موقُعو مث تنظُر فتجُد سبَب أْف راقك وُلطف 
. 2"عندؾ أف ُقدَّـ فيو شيٌء وُحوَّؿ اللفُظ عن مكاٍف إذل مكاف

: وقد ذكر ؿبمد باي بلعادل من بْب األغراض الداللية الٍب يؤديها أسلوب التقدصل والتأخّب
ىذا من حسن التعبّب ومن حسن األدب، وإف كاف ساعده النظم حيث  (وبك): "االختصاص، يقوؿ

بدأ بالضمّب الذي يعود للمسؤوؿ وىو ا قبل السؤاؿ، ألنو يفيد االختصاص واغبصر وكرر الضمّب 
. 3"تلذذا بذكره

يفيد االختصاص، أي اختصاص ا سبحانو وتعاذل بالسؤاؿ  (بك)يعِب أف تقدصل اعبار وآّرور 
.  والعطاء دوف سائر اؼبخلوقات، وىو من األغراض الداللية الٍب يفيدىا التقدصل والتأخّب

وقد لقي أسلوب التقدصل والتأخّب اىتماما بالغا من علماء األصوؿ وعلماء الببلغة الرتباطو 
التقدصل لبلىتماـ، : بالقرآف الكرصل، ومن األغراض الداللية الٍب ىبرج إليها أسلوب التقدصل والتأخّب، منها

 4 .وللتعظيم، وللعلم بو، وللتخصيص، ولئلحاطة، ولؤلبلغ، وللتشنيع، ولؤلوذل، ولؤلنسب،  وللتنبيو

ومن ىنا فالتقدصل والتأخّب ىو أسلوب من أساليب اللغة العربية الذي ال نقف على اؼبعُب 
اغبقيقي لو إال من خبلؿ السياؽ، وقد ورد ألغراض داللية كثّبة، دل ىبصص ؽبا ؿبمد باي بلعادل بابا أو 
فصبل خاصا ّٔا، وإمبا جاءت يف ثنايا مؤلفاتو، فالسياؽ بكل أنواعو لو دور كبّب يف بياف معُب الَباكيب 

.  الٍب تتقدـ فيها عناصرىا وتتأخر
: الحذؼ وعالقتو بالسياؽ- 4

                                                 
 .34: ، ص1: الكتاب، سيبويو، ج - 1
 .143: دالئل اإلعجاز، عبد القاىر الجرجاني، ص - 2
، محمد باي بلعالم، ص - 3  .10: الرحيق المختـو لنزىة الحلـو
، وبغية اإليضاح لتلخيص المفتاح في علـو البالغة، عبد المتعاؿ الصعيدي، 144، 143: دالئل اإلعجاز، عبد القاىر الجرجاني، ص: ينظر - 4
 .144-119: ، ص1: ج
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 األصل يف عناصر اعبملة بنوعيها االظبية والفعلية أف تذكر فيها عناصرىا، فاعبملة الفعلية ربتاج 
إذل فعل وفاعل إذا كاف الفعل الزما، وتستدعي مفعوال بو إذا كاف الفعل متعديا، أما اعبملة االظبية 
فتحتاج إذل مبتدأ وخرب، ولكن أحيانا يقع نوع من التغيّب يف عناصرىا، أو نوع من العدوؿ فيحذؼ 

الفاعل مثبل مع أف األصل فيو الذكر، ليخرج داللة الَبكيب من معُب معْب حاؿ إذل معُب آخر ىبتلف 
. عن اؼبعُب األوؿ حاؿ اغبذؼ، وىذا ألغراض داللية يؤديها السياؽ ويوضحها

الصويت والصريف والَبكييب، والذي نركز عليو ىو اغبذؼ الَبكييب :  ويكوف اغبذؼ يف اؼبستويات
. ألنو يرتبط بالسياؽ ارتباطا وثيقا

من أوائل العلماء الذين تطرقوا إذل ظاىرة اغبذؼ، حيث جاءت يف  (ىػ180.ت) ولعّل سيبويو 
اعلم أّّنم فبا وَبذفوف الكلم وإْف كاف أصُلو : "كتابو مرتبطة حبذؼ اغبركات واغبروؼ والكلمات، يقوؿ

يف الكبلـ غّب ذلك، ووبذفوف ويعوّْضوف وَيستغنوف بالشيء عن الشيء الذي أصلو يف كبلمهم أف 
. 1"فممَّا ُحذؼ وأصلو يف الكبلـ غّب ذلك دلَْ َيُك وال أَْدِر وأشباُه ذلك... يستعمل حٌبَّ يصّب ساقطا، 

 لطيُف ،ىو باٌب دقيُق اؼبسلك: "(ىػ471. ت)أما عن أنبيتو فيقوؿ عبد القاىر اعبرجاشل 
اؼبأخذ، عجيُب األمر، شبيو بالسّْحر، فِإنَّك ترى بو ترؾ الذِْكر أفصَح من الذكر، والصمت عن اإِلفادة 

  2".أزيَد لئِلفادة، وذبُدؾ أنطَق ما تكوُف ِإذا دل تنِطْق، وأمتَّ ما تكوف بياناً إذا دل ُتنِب 
ولكن ىذا اغبذؼ الذي يكوف يف الَباكيب ليس لعدـ أنبية اذوؼ، وإمبا للخروج إذل أغراض 

التخفيف، أو لئلهباز واالختصار يف : داللية يؤديها اغبذؼ تفهم من خبلؿ السياؽ، ومن ىذه األغراض
الكبلـ، أو االتساع، أو التفخيم والتعظيم، أو قصد البياف بعد اإلّٔاـ، أو للعلم باذوؼ، أو اػبوؼ 

، وىذه األغراض الداللية الٍب ىبرج اغبذؼ إمبا تعتمد على السياؽ يف بياّنا 3، وغّبىا منو أو عليو
 .وتوضيحها

األحرؼ الثبلثة : " وقد تطرؽ ؿبمد باي بلعادل إذل ظاىرة اغبذؼ، منها حذؼ اغبروؼ، يقوؿ
حرؼ نفي  (دل) (دل يدع) ... (دل ير)و (دل يـر)و (دل يدع)األلف والواو والياء ربذؼ يف اعبـز فتقوؿ 

وعبلمة جزمو حذؼ الواو من آخره والضمة قبلو دليل عليو  (دل)فعل مضارع ؾبزـو بػ (يدع )وجـز وقلب

                                                 
  .25، 24:، ص1: الكتاب، سيبويو، ج-  1
  .170:دالئل اإلعجاز، عبد القاىر الجرجاني، ص-  2
إبراىيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، : ، الخطيب القزويني، وضع حواشيو(المعاني والبياف والبديع)اإليضاح في علـو البالغة : ينظر-  3

  .40، 39: ، ص2003، 1: بيروت، ط
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وعبلمة جزمو حذؼ حرؼ الياء  (دل)فعل مضارع ؾبزـو بػ (يـر)حرؼ نفي وجـز وقلب  (دل) (دل يـر)
 (دل)فعل مضارع ؾبزـو بػ (ير)دل حرؼ نفي وجـز وقلب  (دل ير)من آخره والكسرة قبلو دليل عليو و

. 1"وعبلمة جزمو حذؼ حرؼ األلف من آخره والفتحة قبلو دليل عليو
، 2﴿َفبَل سَبِيُلوا ُكلَّ اْلَمْيِل﴾: قولو تعاذل"مثالو: (اؼبصدر) ومن أمثلة حذؼ الكلم، يقوؿ يف باب 

وىو على قسمْب لفظي ومعنوي فإف وافق لفظو فعلو فهو لفظي كبو قتلتو قتبل وإف وافق معُب فعلو دوف 
 3".لفظو فهو معنوي كبو جلست قعودا وقمت وقوفا ويعمل اؼبصدر وإف حذؼ عاملو كقولك ضربا زيد

، والذي تطرؽ فيو إذل األغراض الداللية (للمفعوؿ الذي دل يسم فاعلو) كما أنو خصص بابا 
 4 :غبذؼ الفاعل، والٍب بينها من خبلؿ وروده يف سياقات ـبتلفة، وىذه األغراض ىي

. قُِتل سعيد بن جبّب: ، كبواػبوؼ- 1
.  َتَصدَّْؽ ِبَصَدَقةٍ : اإلّٔاـ، كبو- 2
: الوزف، كبو قوؿ الشاعر- 3

 5.َغػيػرِي، َوُعػلَّْق ُأخػَرى َغّبََىا الرَُّجلُ    ُعػلّػْقػتُػَهػا َعػَرضػاً ، َوُعػلّْػَقػْت َرُجػػبل
 
. طُِعَن ُعَمرُ : التحقّب، كبو- 4
.  من ابتلي منكم بشيء من ىذه القاذورات فليستَب إذا الفاعل ا: اإلعظاـ، كبو- 5
أف الذي : ، واؼبعلـو6﴾ُأِحلَّ َلُكْم َصْيُد اْلَبْحِر َوطََعاُمُو َمَتاًعا لَُّكْم َولِلسَّيَّاَرةِ ﴿: العلم، كبو قولو تعاذل- 6

نَسافُ ۚ  يُرِيُد اللَُّو َأف ىُبَفَّْف َعنُكْم ﴿: أحلو ىو ا، ومثالو أيضا ، يقوؿ ؿبمد باي 7﴾ َضِعيًفا َوُخِلَق اإْلِ
 واألصل وخلق ا اإلنساف يرفع لفظ اعببللة ،(وخلق اإلنساف ضعيفاً ): "بلعادل معلقا على ىذه اآلية

على الفاعلية، ونصب اإلنساف فحذؼ الفاعل الذي ىو ا للعلم بو، فبقى الفعل ؿبتاجاً إذل ما يسند 
إليو فأقيم اؼبفعوؿ بو مقاـ الفاعل يف اإلسناد إليو، فأعطى صبيع أحكاـ الفاعل فصار مرفوعاً بعد أف كاف 

                                                 
 .13: التحفة الوسيمة شرح على الدرة اليتيمة، محمد باي بلعالم، ص - 1
 .129: سورة النساء، اآلية-   2
 .44: التحفة الوسيمة شرح على الدرة اليتيمة، محمد باي بلعالم، ص - 3
 .59، 58: منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص: ينظر - 4
 .57: ديواف األعشى الكبير ميموف بن قيس، ص: ينظر - 5
 .96: سورة المائدة، اآلية - 6
 .28: سورة النساء، اآلية - 7



 الجهود الصوتية والصرفية والبالغية لمحمد باي بلعالم:                       الفصل األوؿ

 

 -181-  

 

منصوباً، فالتبست صورتو بصورة الفاعل فاحتيج إذل سبييز أحدنبا على اآلخر فبقى الفعل مع الفاعل 
 1".على صيغتو األصلية ويرفع نائبو

َتاعُ : اعبهل، كبو- 7
َ
.  ُسرَِؽ اؼب

َها َأْو ُردُّوَىا﴿: االختصار- 8 . 2﴾َوِإَذا ُحيّْيُتم بَِتِحيٍَّة َفَحيُّوا بَِأْحَسَن ِمنػْ
َدْت ِسّبَتُو: السجع- 9 .  َمْن طَاَبْت َسرِيَرتُُو ضبُِ
.  َوالَ بُدَّ ِمْن يَػْوـٍ تُػَردُّ الَوَداِئعُ : الوفاؽ- 10
.  ُضِرَب َزْيدٌ : اإليثار- 11

 ففي كل ىذه الَباكيب الٍب ذكرىا ؿبمد باي بلعادل، وضح فيها األغراض الداللية غبذؼ 
  .الفاعل، والٍب ال يبكن أف نقف عليها إال من خبلؿ السياؽ

: الحقيقة والمجاز لدى محمد باي بلعالم- 5
يعّد موضوع اغبقيقة وآّاز من اؼبواضيع اؼبهمة يف اللغة العربية، والٍب اىتم ّٔا علماء األصوؿ  

وعلماء الببلغة واللغة منذ القدصل، وذلك الرتباطها بالتطور الدالرل لؤللفاظ، ؿباولة منهم يف استنباط 
اؼبعُب األصلي لؤللفاظ، وما تطور منو من دالالت ذات صلة وثيقة بالعبلقات الداللية كالَبادؼ 

، (اغبقيقة وآّاز)واؼبشَبؾ اللفظي والتضاد، وؿبمد باي بلعادل ىو من بْب العلماء الذين اىتموا دبوضوع 
. حيث أورد ؽبما تعريفا خاصا ّٔما باإلضافة إذل اؼبفردات الٍب ذكرىا والٍب ربمل دالالت حقيقية وؾبازية

 وقد اىتم علماء األصوؿ بظاىرة اغبقيقة وآّاز الرتباطها بالقرآف الكرصل، يقوؿ أبو اغبسْب ؿبمد 
أما إثباهتما يف اللغة فظاىر يف اعبملة لقوؿ (: "عن ظاىرة اغبقيقة وآّاز (ىػ436.ت)بن علي البصري 

أىل اللغة ىذا االسم حقيقة وىذا االسم ؾباز وإذا عرفنا ماىيتهما تكلمنا يف إثباهتما على التفصيل فأما 
حدنبا فهو أف اغبقيقة ما أفيد ّٔا ما وضعت لو يف أصل االصطبلح الذي وقع التخاطب بو وقد دخل 
يف ىذا اغبد اغبقيقة اللغوية والعرفية والشرعية وآّاز ىو ما أفيد بو معُب مصطلحا عليو غّب ما اصطلح 

. 3"عليو يف أصل تلك اؼبواضعة الٍب وقع التخاطب فيها
 :الحقيقة- 1

                                                 
 .40: التحفة الوسيمة شرح على الدرة اليتيمة، محمد باي بلعالم، ص - 1
 .86: سورة النساء، اآلية - 2
: ىػ، ج1403خليل الميس، دار الكتب العلمية، بيروت، : المعتمد في أصوؿ الفقو، محمد بن علي بن الطيب البصري أبو الحسين، تحقيق-  3
. 11: ، ص1
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: عّرؼ علماء األصوؿ اغبقيقة بعدة تعريفات نوردىا فيما يلي  
ذات الشيء : إذ قد يراد بو. اعلم أّف اغبقيقة مشَبؾ: "(ىػ505.ت)يعرفها أبو حامد الغزارل 

. 1"وحّده، ويراد بو حقيقة الكبلـ
اسم لكل لفظ ىو موضوع يف األصل لشيء : "فهي (ىػ490.ت)أما اغبقيقة عند السرخسي 

، مأخوذ من قولك حق وبق فهو حق وحاؽ وحقيق، وؽبذا يسمى أصبل أيضا ألنو أصل فيما ىو : معلـو
. 2"موضوع لو

اغبقيقة ما أفيد ّٔا ما وضعت لو : "يف تعريف اغبقيقة (ىػ606.ت)ويقوؿ فخر الدين الرازي 
. 3"يف أصل االصطبلح الذي وقع التخاطب بو، وقد دخل فيو اغبقيقة اللغوية والعرفية والشرعية

 4".اللفظ اؼبستعمل فيما وضع لو، كإطبلؽ لفظ األسد على اغبيواف اؼبفَبس: "اغبقيقة ىيو
أما اغبقيقة، فهي يف اللغة مأخوذة من اغبق، واغبق ىو الثابت : "(ىػ631.ت)يقوؿ اآلمدي و

ويف اصطبلح األصوليْب، فاعلم أّف األظباء اغبقيقية قد يطلقها األصوليوف ... البلـز وىو نقيض الباطل، 
واغبق يف ذلك ... على لغوية وشرعية، واللغوية إذل وضعية وعرفية، والكبلـ إمبا ىو يف اغبقيقة الوضعية، 

ىي اللفظ اؼبستعمل فيما وضع لو أوال يف اللغة، كاألسد اؼبستعمل يف اغبيواف الشجاع العريض : أف يقاؿ
. 5"األعارل، واإلنساف يف اغبيواف الناطق

فمن خبلؿ ىذه التعريفات اؼبذكورة يظهر أف اؼبقصود باغبقيقة ىي اغبقيقة اللغوية، أي اللفظ 
اؼبستعمل فيما وضع لو منذ البداية وليس اللفظ الذي أطلق عليو عن طريق االستعارة، فإذا قلنا األسد 

للداللة على اغبيواف اؼبفَبس فهذه حقيقة لغوية، أما إذا أطلقناه على رجل معروؼ بالشجاعة فهذه 
 .استعارة عن طريق اؼبشأّة يف الشجاعة بْب الرجل واألسد

ىي كل لفظ بقي على موضوعو وال تقدصل فيو وال : "اغبقيقة: ويّعرفها ؿبمد باي بلعادل بقولو
اللفظ الذي يستعمل اصطبلحا فيما اصطلح عليو من اؼبخاطبة وإف دل يبق على : "، أي6"تأخّب

                                                 
 .32: ، ص3: حمزة بن زىير حافظ، المدينة المنورة، ج: المستصفى في علم األصوؿ، أبو حامد الغزالي، تحقيق-  1
. 170: ، ص1: أصوؿ السرخسي، ج-  2
بغية اإليضاح لتلخيص المفتاح في علـو البالغة، عبد : ، وينظر286: ، ص1: المحصوؿ في علم أصوؿ الفقو، فخر الدين الرازي، ج-  3

. 84: ، ص3: المتعاؿ الصعيدي، ج
. 471: مفتاح الوصوؿ إلى بناء الفروع على األصوؿ، أبو عبد اهلل التلمساني، ص-  4
: ، ص1: ، ج2003، 1: عبد الرزاؽ عفيفي، دار الصميعي، المملكة العربية السعودية، ط: اإلحكاـ في أصوؿ األحكاـ، اآلمدي، تعليق-  5

: ، ص2002، 1: والقاموس المبين في اصطالحات األصوليين، محمود حامد عثماف، دار الزاحم، المملكة العربية السعودية، ط: ، وينظر46
100. 

. 17: ، ص1: ضياء المعالم شرح على ألفية الغريب البن العالم، محمد باي بلعالم، ج-  6
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إذا استعملتو  (أسد)موضوعو اللغوي أي سواء بقي على موضوعو اللغوي وىو اغبقيقة اللغوية كلفظ 
. 1"أىل اللغة يف اغبيواف اؼبفَبس

: وتنقسم اغبقيقة عند ؿبمد باي بلعادل وعلماء األصوؿ إذل ثبلثة أقساـ وىي
وىي اغبقيقة األصلية أو الوضعية أو االصطبلحية أو العرفية الٍب اصطلح عليها : اغبقيقة اللغوية- 1

. وتواضع عليها علماء األصوؿ
كل كلمة أريد ّٔا ما وقعت لو يف وضع : "قائبل (ىػ471ت) وقد عرّفها عبد القاىر اعبرجاشل

. 2"واضع وإف شئت قلت يف مواضعة
وضعت ؼبعاف، وال شك أّنا قد استعملت بعد وضعها فيها، وال معُب "ألفاظ:  واغبقيقة اللغوية

. 3"أف اللفظ إف استعمل يف موضوعو األصلي فهو اغبقيقة... للحقيقة إال ذلك 
:  اللفظ اؼبستعمل فيما وضع لو بعرؼ االستعماؿ اللغوي، وىي قسماف: " فاغبقيقة اللغوية ىي

األوؿ أف يكوف االسم قد وضع ؼبعُب عاـ، مث ىبصص بعرؼ استعماؿ أىل اللغة ببعض مسمياتو، 
كاختصاص لفظ الدابة بذوات األربع عرفا، وإف كاف يف أصل اللغة لكل ما دب، وذلك إما لسرعة 

. 4"دبيبو، أو كثرة مشاىدتو أو كثرة استعمالو، أو غّب ذلك
فاغبقيقة اللغوية أو االصطبلحية أو التواضعية ىي مصطلحات تطلق على اغبقيقة الٍب يطلق فيها 

استعماؿ اللفظ يف موضوعو األصلي الذي وضع لو، حبيث إذا ما ظبع ىذا اللفظ تبادر إذل الذىن 
. مدلولو

استعماؿ اللفظ يف معناه اللغوي كاستعماؿ اإلنساف : " واغبقيقة اللغوية عند ؿبمد باي بلعادل ىي
. 5"يف اغبيواف الناطق واألسد يف اغبيواف اؼبفَبس

وقد ذكر ؿبمد باي بلعادل أمثلو كثّبة يف مؤلفاتو عن اغبقيقة اللغوية، حيث كاف يشرح اؼبفردات 
. أصلو أي أصل اللفظ، ويطلق يف اللغة: وينبو يف شرحو ؽبا على حقيقتها بعدة مفردات منها

                                                 
. 25: ميسر الحصوؿ على سفينة الوصوؿ، محمد باي بلعالم، ص-  1
القاموس المبين في اصطالحات : ، وينظر350: محمود محمد شاكر، دار المدني، جدة، ص: أسرار البالغة، عبد القاىر الجرجاني، تعليق-  2

 .137: األصوليين، محمود حامد عثماف، ص
. 295: ، ص1: المحصوؿ في علم أصوؿ الفقو، فخر الدين الرازي، ج-  3
مفتاح الوصوؿ إلى بناء الفروع على األصوؿ، للشريف محمد بن أحمد : ، وينظر46: ، ص1: اإلحكاـ في أصوؿ األحكاـ، اآلمدي، ج-  4

. 471: الحسني التلمساني، ص
. 26: ميسر الحصوؿ على سفينة الوصوؿ، محمد باي بلعالم، ص-  5
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وأصلو الكّب وضد ... التعس أيضا اؽببلؾ : " ومن األمثلة الٍب نسوقها يف اغبقيقة اللغوية قولو
. 1"االنتعاش

. أي األصل الذي وضع لو اللفظ ىو حقيقتو وىو الكبّ 
. 2"أصل النفث يف اللغة كل قاذورة تلحق اإلنساف: "ويقوؿ أيضا

. تدؿ على أصل اؼبعُب الذي وضع لو وىو حقيقتو (يف اللغة)فقولو 
. 3"اعببت يف األصل اسم صنم: "ويقوؿ أيضا
تتجاىف ومعناه تتنحى وترتفع جنؤّم عن فراش النـو للعبادة، والتجايف التنحي إذل : "ويقوؿ أيضا

. 4"جهة فوؽ وأصلو من جفا السرج عن فرسو إذا رفعو
دسر وىو اؼبسمار وأصل الدسر الدفع الشديد بقهر، فسمي بو اؼبسمار ألنو يدؽ : "ويقوؿ أيضا

.  5"فيدفع بقوة
دمغو يدمغو إذا شجو حٌب إذا بلغت الشجة الدماغ، فأصل الدمغ كسر الدماغ : "ويقوؿ أيضا

. 6"وإذا بلغت الشجة ذلك ال ترجى حياة اؼبشجوج
ظبر فبلف يسمر إذا ربدث ليبل وأصل السمر ظل القمر وظبي بذلك لسمرتو وقيل : "ويقوؿ أيضا

. 7"سواد الليل
وأصل التسنيم يف اللغة االرتفاع فهي عْب ماء ذبري من علو إذل أسفل، ومنو سنم : "ويقوؿ أيضا

. 8"البعّب لعلوه من بدنو ومنو تسنيم القبور
غبن القوؿ أسلوب من أساليبو اؼبائلة عن الطريق اؼبعروفة، كاف يعدؿ عن ظاىره " : ويقوؿ أيضا

من التصريح إذل التعريض واإلّٔاـ، وكاف اؼبنافقوف يصطلحوف فيما بينهم على ألفاظ ىباطبوف ّٔا الرسوؿ 
غبنت لو اللحن إذا قلت لو قوال : صلى ا عليو وسلم فبا ظاىره حسن ويريدوف بو قبيح، قاؿ أو زيد

                                                 
. 24: المفتاح النوراني على المدخل الرباني للمفرد الغريب في القرآف، محمد باي بلعالم، ص-  1
. 25:  صالمصدر نفسو،-  2
. 30:  صالمصدر نفسو،-  3
. 34:  صالمصدر نفسو،-  4
. 52:  صالمصدر نفسو،-  5
. 55: المفتاح النوراني على المدخل الرباني للمفرد الغريب في القرآف، محمد باي بلعالم، ص-  6
. 78:  صالمصدر نفسو،-  7
. 79:  صالمصدر نفسو،-  8
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يفقهو عنك وىبفي على غّبه وأصل اللحن إمالة الكبلـ وصرفو إذل كبو من األكباء لغرض من األغراض 
. 1"بإزالة اإلعراب أو التصحيف واألوؿ ؿبمود والثاشل مذمـو

فهذه األمثلة الٍب ذكرناىا وردت يف مؤلفات باي بلعادل والٍب بّْب من خبلؽبا اغبقيقة اللغوية 
. للمفردات أي األصل الذي وضع لو اللفظ يف اللغة

  :اغبقيقة الشرعية- 2
 زبتلف اغبقيقة اللغوية عن اغبقيقة الشرعية، فإذا كانت اغبقيقة اللغوية ىي األصل الذي وضع لو 

اللفظة الٍب استفيد من الشرع وضعها للمعُب، سواء كاف : "اللفظ يف اللغة، فإف اغبقيقة الشرعية ىي
اللفظ واؼبعُب ؾبهولْب عند أىل اللغة أو كانا معلومْب، لكنهم دل يضعوا ذلك االسم لذلك اؼبعُب، أو 

. 2"كاف أحدنبا ؾبهوال واآلخر معلوما
استعماؿ االسم الشرعي فيما كاف موضوعا لو أوال يف الشرع، وسواء : " فاغبقيقة الشرعية ىي

كاف االسم الشرعي ومسماه ال يعرفهما أىل اللغة أو نبا معروفاف ؽبم، غّب أّنم دل يضعوا ذلك االسم 
لذلك اؼبعُب، أو عرفوا اؼبعُب ودل يعرفوا االسم، أو عرفوا االسم ودل يعرفوا ذلك اؼبعُب، كاسم الصبلة واغبج 

. 3"والزكاة وكبوه، وكذلك اسم اإليباف والكفر، لكن ردبا خصت ىذه باألظباء الدينية
 فإذا قلنا مثبل الصبلة فإف حقيقتها اللغوية ىي الدعاء، أما يف حقيقتها الشرعية فهي ركن من 

. أركاف اإلسبلـ ىبص مواقيت معينة يف اليـو
. 4"استعماؿ اللفظ اؼبوضوع لو شرعا"اغبقيقة الشرعية :  أما تعريفها عند ؿبمد باي بلعادل فيقوؿ

:  وقد تطرؽ ؿبمد باي بلعادل إذل الداللة اللغوية والشرعية لبعض األلفاظ، ومن األمثلة يقوؿ
التذكية وىي اإلسباـ، يقاؿ ذكيت النار إذا أسبمت اشتعاؽبا اؼبراد ىنا إسباـ الذبح أو النحر بصفة شرعية "

. 5"تامة

                                                 
. 135:  صالمصدر نفسو،-  1
مفتاح الوصوؿ إلى بناء الفروع على األصوؿ، للشريف : ، وينظر298: ، ص1: المحصوؿ في علم أصوؿ الفقو، فخر الدين الرازي، ج-  2

. 474: محمد بن أحمد الحسني التلمساني، ص
: القاموس المبين في اصطالحات األصوليين، محمود حامد عثماف، ص: ، وينظر47: ، ص1: اإلحكاـ في أصوؿ األحكاـ، اآلمدي، ج-  3

138. 
. 26: ميسر الحصوؿ على سفينة الوصوؿ، محمد باي بلعالم، ص-  4
. 59: المفتاح النوراني على المدخل الرباني للمفرد الغريب في القرآف، محمد باي بلعالم، ص-  5
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الدفع والعرب تطلق ىذا االسم على من اشتد : أصل الزبن: "ويقوؿ أيضا يف شرحو للفظ الزبانية
بطشو واؼبراد ّٔم ىنا اؼببلئكة الغبلظ الشداد ىم خزنة جهنم وأحدىم زابن وقيل زبنية بكسر أولو 

. 1"وسكوف ثانيو وكسر ثالثو وزبفيف الياء
اؼبعُب فإذا ىم حضور باؼبوقف يف : "من سورة النازعات (الساىرة) ويقوؿ أيضا شرحو للفظ 

األرض اؼبستوية اػبالية من النبات وظبيت ساىرة ألف السراب هبري فيها من قوؽبم عْب ساىرة أي جارية 
اؼباء، ويف ضدىا عْب نائمة وقيل الساىرة وجو األرض والعرب تسميو ساىرة  ألف فيو نـو اغبيواف وسهره 

. 2"وقيل أرض بالشاـ
من خبلؿ سياؽ اآلية مث ربطها  (الساىرة) ففي ىذا اؼبوضع أشار إذل اغبقيقة الشرعية للفظ 

. باغبقيقة اللغوية ودالالهتا
واؼبعُب أقبل على الناس بوجهك تواضعا وال : "(ال تسّعر)ويقوؿ أيضا يف تفسّبه لقولو تعاذل 

صعر خده وصاعره أمالو عن النظر إذل الناس : توؽبم شق وجهك وصفحتو كما يفعل اؼبتكربوف، يقاؿ
. 3"هتاونا وتكربا والصعر داء يصيب البعّب يلوي منو عنقو

معُب ... اؼبعُب ذؿ الناس وخضعوا  تبارؾ وتعاذل : "(عنت الوجوه)ويقوؿ أيضا يف تفسّبه لػ
خضعت، يقاؿ عُب يعنوا إذا خضع وذؿ وأعناه غّبه أذلو، ومنو قيل لؤلسّب عاشل، : عنت يف اللغة

واعبمع عناة وقيل ىو من العِب دبعُب التعب وذكر الوجوه وأراد ّٔا أصحأّا وخص الوجوه بالذكر ألف 
. 4"اػبضوع ّٔا يتبْب وأوؿ ما يظهر

فمن خبلؿ ىذه األمثلة الٍب ذكرىا ؿبمد باي بلعادل، قبده غالبا يبْب اغبقيقة اللغوية للمفردات 
مث يربطها باغبقيقة الشرعية، فأحيانا تكوف اغبقيقتاف متقاربتْب أو متداخلتْب من حيث الداللة، وأحيانا 

. اغبقيقة اللغوية متضمنة يف اغبقيقة الشرعية والٍب تربط دبا ذكر يف القرآف الكرصل
: اغبقيقة العرفية- 3

أف يكوف االسم يف أصل اللغة دبعُب، مث يشتهر يف عرؼ استعماؽبم : "اغبقيقة العرفية معناىا
. 5"بآّاز اػبارج عن اؼبوضوع اللغوي، حبيث أنو ال يفهم من اللفظ عند إطبلقو غّبه

                                                 
. 69:  صالمصدر نفسو،-  1
. 80:  صالمصدر نفسو،-  2
. 90:  صالمصدر نفسو،-  3
. 107: المفتاح النوراني على المدخل الرباني للمفرد الغريب في القرآف، محمد باي بلعالم، ص-  4
مفتاح الوصوؿ إلى بناء الفروع على األصوؿ، للشريف محمد بن أحمد : ، وينظر46: ، ص1: اإلحكاـ في أصوؿ األحكاـ، اآلمدي، ج-  5



 الجهود الصوتية والصرفية والبالغية لمحمد باي بلعالم:                       الفصل األوؿ

 

 -187-  

 

اللفظة العرفية الٍب انتقلت عن "اغبقيقة العرفية معناىا : (ىػ606.ت)ويقوؿ فخر الدين الرازي 
. 1"مسماىا إذل غّبه، بعرؼ االستعماؿ، مث ذلك العرؼ قد يكوف عاما، وقد يكوف خاصا

.  فاغبقيقة العرفية ىي الٍب انتقلت داللتها من معُب عاـ إذل معُب خاص بسبب االستعماؿ
االسم العريف فهو ما انتقل عن بابو بعرؼ االستعماؿ وغلبتو عليو ال من جهة الشرع أو " أي أّف 

نقوؿ ما أفاد ظاىره الستعماؿ طارئ من أىل اللغة ما دل يكن يفيده من قبل إف قيل أليس قولنا دابة 
يفيد يف العرؼ الفرس وىو يفيد يف اللغة أيضا ألنو يفيد يف اللغة ما يدب والفرس فبا يدب فلم يفد يف 

العرؼ ما دل يكن يفيده يف اللغة وىو من األظباء العرفية واعبواب أنو إف كاف يفيد يف اللغة االشتقاؽ من 
الدبيب وكاف يقع على كل شخص يدب على البدؿ وىو مفيد يف العرؼ شخصا ـبصوصا من اغبيواف 

. 2"فلم يفد ما كاف يفيده يف اللغة من االشتقاؽ من الدبيب والوقوع على الفرس وعلى غّبه
وذلك مثل لفظ الدابة إذا : "، يقوؿ(الدابّة) ويبثل ؿبمد باي بلعادل للحقيقة العرفية بلفظ 

استعملو أىل العرؼ العاـ ومنهم أىل العرؼ اػباص، إذا أطلقوا اللفظ باعتباره كما ىو ظاىر لذوات 
. 3"األربع القوائم من األنفس كاغبمار فإنو ال يبقى على موضوعو اللغوي وىو كل ما يدب على األرض

أي  (يف نسبة األلفاظ للمعاشل): "، يقوؿ(اللفظ) ويبثل ؿبمد باي بلعادل للحقيقة العرفية بلفظ 
تناسب األلفاظ للمعاشل أي تقارّٔا واللفظ مصدر لفظ الشيء كقولك لفظت الرحى الدقيق إذا رمتو من 

داخلها ػبارج مث صار حقيقة عرفية يف اؼبلفوظ فمهما أطلق ال ينصرؼ إال للملفوظ إال أف النحاة 
يقصدوف بو الصوت اؼبشتمل على بعض اغبروؼ اؽبجائية الٍب أوؽبا األلف وآخرىا الياء وىو موافق 

. 4"للحقيقة ألف اللساف ىو الذي يلفظو
:  المجاز- 2

ما استعملتو : " إذا كانت اغبقيقة ىي استعماؿ اللفظ فيما وضع لو يف األصل، فإف آّاز ىو
ما أفيد بو معُب غّب ما وضع لو على ما تقدـ ونعِب بقولنا ما : "، وىو أيضا5"العرب يف غّب موضوعو

                                                                                                                                                             
. 476: الحسني التلمساني، ص

القاموس المبين في اصطالحات األصوليين، محمود حامد : ، وينظر296: ، ص1: المحصوؿ في علم أصوؿ الفقو، فخر الدين الرازي، ج-  1
 .138: عثماف، ص

. 21: ، ص1: ، جمحمد بن علي بن الطيب البصري أبو الحسينالمعتمد في أصوؿ الفقو، -  2
. 26: ميسر الحصوؿ على سفينة الوصوؿ، محمد باي بلعالم، ص-  3
. 16، 15: ، ص1: ضياء المعالم شرح على ألفية الغريب البن العالم، محمد باي بلعالم، ج-  4
التمهيد في أصوؿ الفقو، أبو الخطاب محفوظ بن أحمد : ، وينظر32: ، ص3: المستصفى في علم األصوؿ، أبو حامد الغزالي، ج-  5

 .247: ، ص2: ، ج1985، 1: مفيد محمد أبو عمشة، دار المدني، المملكة العربية السعودية، ط: الكلوذاني الحنبلي، تحقيق
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وضعت لو وضع أىل اللغة وكوف اللفظ حقيقة وؾبازا تبعا لكوّنا موضوعة لشيء قبل استعماؿ اؼبستعمل 
. 1"حٌب إف استعملها اؼبستعمل فيما وضعت لو كانت حقيقة وإف استعملها يف معُب آخر كانت ؾبازا

: وقد خص علماء األصوؿ آّاز بتعريفات كثّبة، منها 
اسم لكل لفظ ىو مستعار لشيء غّب ما وضع : "فهو: (ىػ490.ت) أما آّاز عند السرخسي 

لو، مفعل من جاز هبوز ظبي ؾبازا لتعديو عن اؼبوضع الذي وضع يف األصل لو إذل غّبه، ومنو قوؿ 
. 2" أي ىو باللساف دوف القلب الذي ىو موضع اغبب يف األصل: الرجل لغّبه، حبك إياي ؾباز

آّاز ما أفيد بو معُب مصطلح عليو، غّب ما : "ىو (ىػ606.ت) وآّاز عند فخر الدين الرازي 
 .3"اصطلح عليو يف أصل تلك اؼبواضعة الٍب وقع التخاطب ّٔا، لعبلقة بينو وبْب األوؿ

وأما آّاز فمأخوذ يف اللغة من اعبواز، وىو : "يف تعريف آّاز (ىػ631.ت) ويقوؿ اآلمدي 
االنتقاؿ من حاؿ إذل حاؿ، ومنو يقاؿ جاز فبلف من جهة كذا إذل جهة كذا، وىو ـبصوص يف 

. 4"اصطبلح األصوليْب بانتقاؿ اللفظ من اعبهة اغبقيقة إذل غّبىا
 فآّاز من خبلؿ ىذه التعريفات ىو استعماؿ اللفظ يف غّب ما وضع لو يف األصل، أي انتقاؿ 

. اؼبعُب من معناه األصل الذي وضع لو إذل معُب آخر غّب األوؿ
يف  (ىػ471.ت) عبد القاىر اعبرجاشل الذي يقوؿ : منهم، كما تناوؿ الببلغيوف أيضا آّاز

كل كلمة جزت ّٔا ما وقعت لو يف وضع الواضع إذل ما دل توضع لو، من غّب أف تستأنف  ":تعريفو لو
. 5"فيها وضعا، ؼببلحظة بْب ما ذبوز ّٔا إليو، وبْب أصلها الذي وضعت لو يف وضع واضعها

وىو يف اللغة مكاف اعبواز ويف االصطبلح ما ذبوز أي ما تعدى : "ويعرؼ ؿبمد باي بلعادل آّاز قائبل
 أي مصدر ميمي دبعُب اعبواز واالنتقاؿ من جاز (َمْفَعل)إّف آّاز يف األصل ... بو عن موضوعو، 

. 6"اؼبكاف هبوزه نقل إذل الكلمة اعبائرة اؼبتعدية مكاّنا األصلي أي معناىا اغبقيقي
 وقد اختلف العلماء حوؿ ظاىرة وقوع آّاز يف القرآف الكرصل، وإذل ىذا يشّب ؿبمد باي بلعادل 

، وأنكره صباعة منهم الظاىرية قاؿ السيوطي يف اإلتقاف وقد اعبمهور على وقوعو يف القرآف"اتفق : قائبل

                                                 
. 28، 27: ، ص1: ، جمحمد بن علي بن الطيب البصري أبو الحسينالمعتمد في أصوؿ الفقو، -  1
. 170: ، ص1: أصوؿ السرخسي، ج-  2
. 286: ، ص1: المحصوؿ في علم أصوؿ الفقو، فخر الدين الرازي، ج-  3
.  47: ، ص1: اإلحكاـ في أصوؿ األحكاـ، اآلمدي، ج-  4
. 352: أسرار البالغة، عبد القاىر الجرجاني، ص-  5
. 26: ، ص1: ضياء المعالم شرح على ألفية الغريب البن العالم، محمد باي بلعالم، ج-  6
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اتفق البلغاء على أف آّاز أبلغ من اغبقيقة ولو وجب خلو القرآف من آّاز وجب خلوه من اغبذؼ 
. 1"والتوكيد وتثنية القصص وغّبىا

يبّكن من إعطاء معاف "، ألنو 2"أبلغ من اغبقيقة، وأحسن موقعا يف القلوب واألظباع" ويعّد آّاز 
ودالالت جديدة، ويعْب على ابتداع استعماالت لغوية دل تكن موجودة، وعلى ىذا ال هبد اإلنساف 
مشقة يف التعبّب عّما يف نفسو، وؽبذا عبأ إليو الشعراء واألدباء والكّتاب، فرفدوا اللغة بكم ىائل من 

. 3 "(للبليد)، واغبمار (للشجاع)األسد : آّازات اللفظية والَبكيبية، مثل
اػبروج بالكلمات عن وظيفتها اغبقيقية وىو انزياح عن طبيعة اللغة، ػبلق لغة " فآّاز ىو 

جديدة مبتكرة، وىذا ال يكوف إال يف النظم، وسر النظم يف آّاز، ذلك أّف ؿباسن الكبلـ، معظَمها إف 
. 4"دل نقل كلها متفرعة عن صناعة آّاز

اللفظ اؼبستعمل "ىي: االستعارة والٍب عرّفها ؿبمد باي بلعادل قائبل:  ومن أقساـ آّاز اللغوي
فيما شبو دبعناه األصلي واألصح أّنا ؾباز لغوي ألّنا موضوعة للمشبو بو ال للمشبو وال األعم منهما 
فاسد يف قولك رأيت أسدا يرمي موضوع للسبع ال للشجاع وال ؼبعُب أعم منهما كاغبيواف اعبري مثبل 

ليكوف إطبلقو عليها حقيقة كإطبلؽ اغبيواف عليها وقاؿ بعضهم حقيقة االستعارة أف تستعار الكلمة من 
شيء معروؼ ّٔا إذل شيء دل يعرؼ ّٔا وحكمة ذلك إظهار اػبفي وإيضاح الظاىر الذي ليس هبلي أو 

حصوؿ اؼببالغة أو آّموع مثاؿ إظهار اػبفي وإنو يف أـ الكتاب فإف حقيقتو وأنو يف أصل الكتاب 
فاستعّب لفظ األـ لؤلصل ألف األوالد تنشأ من األـ كإنشاء الفروع من األصوؿ وحكمة ذلك سبثيل ما 
ليس دبرئي حٌب يصّب مرئيا فينتقل السامع من حد السماع إذل حد العياف، وذلك أبلغ يف البياف ومثاؿ 
إيضاح ما ليس جبلي ليصّب جليا واخفض ؽبما جناح الذؿ من الرضبة فإف اؼبراد ىو الولد بالذؿ لوالديو 
رضبة فاستعّب الذؿ اوال عبانب مث للجانب جناحا وتقديره االستعارة القريبة واخفض ؽبما جانب الذؿ 
أي خفض جانبك ذال وحكمة االستعارة يف ىذا جعل ما ليس مرئي مرئيا ألجل حسن البياف ومثاؿ 

                                                 
. 17: ، ص1:  جالمصدر نفسو،-  1
: ، ص1: محمد محي الدين عبد الحميد، دار الجيل، بيروت، ج: العمدة في محاسن الشعر وآدابو ونقده، ابن رشيق القيرواني، تحقيق-  2

266 .
3  - ، ، 2010التطور الداللي في ألفاظ غريب الحديث دراسة وتحليل، شاذلية سيد محمد السيد محمد، كلية اآلداب، جامعة الجزيرة، الخرطـو
. 129: ، ص(دكتوراه)
، (دكتوراه)، 2005، جناف منصور كاظم الجبوري، كلية التربية، جامعة بغداد، (دراسة بالغية)التطور الداللي لأللفاظ في النص القرآني -  4

. 151: ص
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اؼببالغة وفجرنا األرض عيونا وحقيقتو وفجرنا عيوف األرض ولو عرب بذلك دل يكن فيو من اؼببالغة ما يف 
. 1"األوؿ بأف األرض كلها صارت عيونا

االستعارة نقل العبارة عن موضع استعماؽبا يف : "بقولو (ىػ395.ت) ويعّرؼ أبو ىبلؿ العسكري 
أصل اللغة إذل غّبه لغرض وذلك الغرض إما أف يكوف شرح اؼبعُب وفضل اإلبانة عنو أو تأكيده واؼببالغة 

. 2"فيو أو اإلشارة إليو بالقليل من اللفظ أو ربسْب اؼبعرض الذي يربز فيو
أف تريَد تشبيَو الشِي بالشيِء : "فاالستعارة عنده ىي (ىػ471.ت)أما عبد القاىر اعبرجاشل 

رأيُت : فتدَع أف تُفِصَح بالتَّشبيو وتظهرَه وذبيَء إذل اسِم اؼبشبَِّو بِو فُتعّبَُه اؼبشبََّو وذبريَُو عليو تُريُد أف تقوَؿ 
 .3 "(رأيت أسداً )رجبلً ىو كاألسِد يف شجاعتِو وقوِة بطِشو َسواء فتدُع ذلك وتقوُؿ 

الضرب : "(ىػ739.ت) واالستعارة عند الببلغيْب ىي ضرب من أضرب آّاز، يقوؿ القزويِب 
االستعارة، وىي ما كانت عبلقتو تشبيو معناه دبا وضع لو وقد تقيد بالتحقيقية لتحقق : الثاشل من آّاز

معناىا حسا أو عقبل أي الٍب تتناوؿ أمرا معلوما يبكن أف ينص عليو ويشار إليو إشارة حسية أو عقلية 
فيقاؿ إف اللفظ نقل من مسماه األصلي فجعل اظبا لو على سبيل اإلعارة للمبالغة يف التشبيو أما اغبسي 

 .4"فكقولك رأيت أسدا وأنت تريد رجبل شجاعا
لفظ أريد بو الـز معناه وقاؿ الطييب ترؾ التصريح  ": وذكر أيضا ؿبمد باي بلعادل الكناية وىي

بالشيء إذل ما يساويو يف اللزـو وللكناية أساليب أحدىا التنبيو على عظم القدرة كبو ىو الذي خلقكم 
من نفس واحدة كناية عن آدـ ثانيها ترؾ اللفظ إذل ما ىو أصبل كبو إف ىذا أخي لو تسع وتسعوف 

. 5"نعجة ورل نعجة واحدة فكُب بالنعجة عن اؼبرأة
اؼبتشأّْب يف أكثر األشياء إمبا يتشأّاف باؼبقاربة على اؼبساؿبة " والتشبيو يندرج ضمن آّاز ألف 

 .6"واالصطبلح، ال على اغبقيقة

                                                 
. 19، 18: ، ص1: ضياء المعالم شرح على ألفية الغريب البن العالم، محمد باي بلعالم، ج-  1
علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراىيم، المكتبة العصرية، بيروت، : الكتابة والشعر، أبو ىالؿ العسكري، تحقيق: الصناعتين-  2

رشيد أعرضي، دار : الحاشية على المطوؿ، شرح تلخيص مفتاح العلـو في علـو البالغة، الشريف الجرجاني، تعليق: ، وينظر207: ، ص1986
 .364: ، ص2007، 1: الكتب العلمية، بيروت، ط

. 20: أسرار البالغة، عبد القاىر الجرجاني، ص: ، وينظر111: دالئل اإلعجاز، عبد القاىر الجرجاني، ص-  3
. 268: ، ص1: العمدة في محاسن الشعر وآدابو ونقده، ابن رشيق القيرواني، ج: ، وينظر212: اإليضاح في علـو البالغة، القزويني، ص-  4
. 71: ، ص2: ضياء المعالم شرح على ألفية الغريب البن العالم، محمد باي بلعالم، ج-  5
. 268: ، ص1: العمدة في محاسن الشعر وآدابو ونقده، ابن رشيق القيرواني، ج-  6
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نوع من أشرؼ أنواع الببلغة وأعبلىا، وىو مشاركة أمر "فهو  أما التشبيو عند ؿبمد باي بلعادل 
للمشبو حكما من أحكاـ اؼبشبو بو  ألمر يف معُب كما عرّفو السكاكي وقاؿ بعضهم ىو أف تثبت 

والغرض منو تأنيس النفس بإخراجها من خفي إذل جلي وادنائو البعيد من القريب ليفيد بيانا وقيل 
طرفاه ووجهو وأدواتو واؼبراد ىنا طرفاه، فطرفاه : الكشف عن اؼبعُب اؼبقصود مع االختصار ولو أربعة أركاف

إما حسياف كتشبيو اػبد بالورد والفيل باعببل يف اؼببصرات والصوت الضعيف باؽبمس يف اؼبسموعات 
والنكهة بالعنرب يف اؼبشمومات والريق باػبمر يف اؼبذوقات واعبلد الناعم باغبرير يف اؼبلموسات وإما 

عقلياف كما يف تشبيو العلم باغبياة وإما ـبتلفاف واؼبعقوؿ ىو اؼبشبو بو كما يف تشبيو العطر خبلق كرصل 
واؼبراد باغبسي اؼبدرؾ ىو حبس أو مادتو بأحد اغبواس اػبمس الظاىرة واؼبراد بالعقلي ما عدا ذلك 

فدخل فيو الونبي وىو ما ليس مدرؾ بشيء من اغبواس اػبمس مع أنو لو أدرؾ دل يدرؾ إال ّٔا كما يف 
وكذا ما يدرؾ  (كأنو رؤوس الشياطْب) وكقولو تعاذل 1 (َوَمْسُنونَة ُزْرٌؽ َكأَنْػَيِاب أَْغَواؿِ )قوؿ امرئ القيس 

. 2"بالوجداف كاللذة واألدل واعبوع
صفة الشيء دبا قاربو وشاكلو، من جهة : "ىو (ىػ456.ت) والتشبيو عند ابن رشيق القّبواشل 

واحدة أو جهات كثّبة ال من صبيع جهاتو، ألنو لو ناسبو مناسبة كلية لكاف إياه، أال ترى أّف قوؽبم 
. 3"إمبا أرادوا ضبرة أوراؽ الورد وطرواهتا، ال ما سوى ذلك من صفرة وسطو وخضرة كمائمو (خّد كالورد)

وال يتحقق ىذا يف الكبلـ اؼبوضوع " ومن ىنا فاالستعارة والتشبيو والتمثيل ال تتحقق إال بآّاز، 
دبوقعو من األصل اللغوي، فبل استعارة وال تشبيو وال سبثيل وال ذبوز يف االستعماؿ اغبقيقي، لذلك كاف 
االستعماؿ آّازي غنيا بطاقات وإمدادات بيانية، ذبدد معادل اللغة، وتلوف أفكار األلفاظ، وربرر صبود 

. 4 "اؼبعاشل
 فآّاز يوحي دبعاف جديدة حّية معربة أكثر فبا توحي بو اغبقيقة، ونظرا لصوره وإمداداتو البيانية 

وتلوف أفكار األلفاظ بو، فقد ذكره ؿبمد باي بلعادل يف أمثلة كثّبة، منها االستعارة والكناية والتشبيو 
ووقوعها يف القرآف الكريبوما اندرج ضمن باب آّاز، وقد جاءت يف مؤلفاتو أثناء تفسّبه ؼبفردات القرآف 

: ، من أمثلتهاالكرصل

                                                 
 .125: الديواف، ص: َوَمْسُنونَة زُْرٌؽ َكأَنْػَيِاب َأْغَواِؿ، ينظر... َأيَػْقتُػُلِني َوالَمْشرِِفيُّس ُمَضاِجِعي : البيت المرئ القيس في ديوانو وىو كاآلتي-  1
. 18، 17: ، ص1: ضياء المعالم شرح على ألفية الغريب البن العالم، محمد باي بلعالم، ج-  2
. 286: ، ص1: العمدة في محاسن الشعر وآدابو ونقده، ابن رشيق القيرواني، ج-  3
 .48: ، ص1999، 1: أصوؿ البياف العربي في ضوء القرآف الكريم، محمد حسين علي الصغير، دار المؤرخ العربي، بيروت، ط - 4
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  :ِاْشتَػَعلَ - 1 
االشتعاؿ يف األصل انتشار شعاع النار فشبو بو انتشار بياض شعر : " يقوؿ ؿبمد باي بلعادل

الرأس يف سواده جبامع البياض واإلنارة مث أخرجو ـبرج االستعارة بالكناية بأف حذؼ اؼبشبو بو وأداة 
. 1"التشبيو وىذه االستعارة من أبدع االستعارات وأحسنها

: ال بد فيها من ثبلثة أشياء أصوؿ(: "اشتعل)يف تفسّبه لػ (ىػ794.ت)يقوؿ الزركشي و
 2﴿َواْشتَػَعَل الرَّْأُس َشْيبًا﴾: مستعار، ومستعار منو، وىو اللفظ، ومستعار لو وىو اؼبعُب، ففي قولو تعاذل

اؼبستعار االشتعاؿ، اؼبستعار منو النار، واؼبستعار لو الشيب، واعبامع بْب اؼبستعار منو واؼبستعار لو 
. 3"مشأّة ضوء النهار لبياض الشيب

أؽببها فاشتعلت، واشتعل أي انتشر الشيب يف الرأس كأنو شعلة : شعل النار يشعلها شعبل"و
. 4"نار

وصف ما ىو أخفى بالنسبة إذل ما ىو أظهر، وأصل : "والفائدة واغبكمة من ىذه االستعارة ىي
وإمبا قلب للمبالغة ألنو يستفاد منو عمـو الشيب عبميع الرأس،  (واشتعل شيب الرأس): الكبلـ أف يقاؿ

، وال ىبفى أنو أبلغ من قولك كثر الشيب يف الرأس وإف  ولو جاء الكبلـ على وجهو دل يفد ذلك العمـو
كاف ذلك حقيقة اؼبعُب واغبق أف اؼبعُب يعار أوال مث بواسطتو يعار اللفظ وال ربسن االستعارة إال حيث 

 .5"كاف الشبو مقررا بينهما ظاىرا وإال فبل بد من التصريح بالشبو
:  َنَضَجتْ - 2

أي كلما احَبقت جلودىم وتبلشت يقاؿ نضج الثمر واللحم ينضج : " يقوؿ ؿبمد باي بلعادل
. 6"نضجا إذا أدرؾ فهو نضيج وناضج والنضج التبديل يف جهنم حقيقي وقيل كناية عن دواـ العذاب

ذكر الفقهاء واألصوليوف أف كلما للتكرار قاؿ الشيخ أبو حياف وإمبا : "(ىػ794.ت)ويقوؿ الزركشي 
، فإذا قلت أصحبك ما ذر  شارؽ فإمبا تريد العمـو فػ  (ما)ذلك من عمـو  ألف الظرفية مراد ّٔا العمـو

الظرفية ال أف لفظ كلما وضع للتكرار كما يدؿ عليو كبلمهم،  (ما)أكدت العمـو الذي أفادتو  (كل)

                                                 
. 86: المفتاح النوراني على المدخل الرباني للمفرد الغريب في القرآف، محمد باي بلعالم، ص-  1
 .4: سورة مريم، اآلية-   2
 .435: ، ص3: البرىاف في علـو القرآف، الزركشي، ج-   3
 . 393: ، ص2: مخطوطة الجمل معجم وتفسير لغوي لكلمات القرآف، حسن عز الدين الجمل، ج - 4
 .435: ، ص3: البرىاف في علـو القرآف، الزركشي، ج-   5
. 148: المفتاح النوراني على المدخل الرباني للمفرد الغريب في القرآف، محمد باي بلعالم، ص-  6
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استفيد عمـو يف مثل ىذا الكبلـ فليس ... الظرفية (ما)توكيدا للعمـو اؼبستفاد من  (كل)وإمبا جاءت 
صارت أداة لتكرار " ما"من ما إمبا ىو من الَبكيب نفسو، وذكر بعض األصوليْب أّنا إذا وصلت بػ 

، وإذا جردت من 1﴿ُكلََّما َنِضَجْت ُجُلوُدُىْم﴾: األفعاؿ وعمومها قصدي ويف األظباء ضمِب، قاؿ تعاذل
. 2"لفظ ما انعكس اغبكم وصارت عامة يف األظباء قصدا ويف األفعاؿ ضمنا

طاب أكلها : نضجت الفاكهة: يقاؿ. أدرؾ وبلغ ما يطلب منو: يَػْنَضُج ُنْضجاً "وَنِضَج يف اللغة 
احَبؽ، كأنو بلغ : الف وحسن أكلو، ونضج اعبلد على النار: بعد أف كانت ِفجَّة، ونضج اللحم بالنار

. 3"منو بعرض النار عليو
  :الَوتِين- 3

ىو النخاع اؼبعروؼ أو نياط القلب الذي إذا انقطع مات صاحبو وىو : " يقوؿ ؿبمد باي بلعادل
. 4"كناية عن اإلىبلؾ بأفظع ما يفعلو اؼبلوؾ دبن يعاقبونو

عرؽ يف القلب إذا قطع مات صاحبو، وىو الشرياف الرئيسي الذي يغّذي جسم " والوتْب ىو
 .5"اإلنساف بالدـ النقي اػبارج من القلب

  :َوَجَبتْ - 4
: أي سقطت جنؤّا على األرض بعد النحر وىو كناية عن موهتا، يقاؿ: " يقوؿ ؿبمد باي بلعادل

. 6"وجبت الشمس ذبب وجبا ووجوبا غابت ووجب اعبدار سقط
سقط إذل : كبرت البعّب فوجب: يقاؿ. سقط ووقع: هبب وجبا ووجبة: "يف اللغة (وجب) و

 .7"وجبت جنوب اإلبل يف ىذا اؼبعُب: يقاؿ. األرض
  :رَْتقاً - 5

رتقا يعِب ملتصقتْب منضمتْب ليس بينهما انفصاؿ ففصلنا بينهما قيل : " يقوؿ ؿبمد باي بلعادل
. 8"كانتا معدومتْب فأوجدنانبا واستعماؿ الرتق والفتق ؾباز

                                                 
 .56: سورة النساء، اآلية-   1
 .435: ، ص3: البرىاف في علـو القرآف، الزركشي، ج-   2
 . 70: ، ص5: مخطوطة الجمل معجم وتفسير لغوي لكلمات القرآف، حسن عز الدين الجمل، ج - 3
. 161: المفتاح النوراني على المدخل الرباني للمفرد الغريب في القرآف، محمد باي بلعالم، ص-  4
 . 190: ، ص5: مخطوطة الجمل معجم وتفسير لغوي لكلمات القرآف، حسن عز الدين الجمل، ج - 5
. 161: المفتاح النوراني على المدخل الرباني للمفرد الغريب في القرآف، محمد باي بلعالم، ص-  6
 . 192: ، ص5: مخطوطة الجمل معجم وتفسير لغوي لكلمات القرآف، حسن عز الدين الجمل، ج - 7
. 61: المفتاح النوراني على المدخل الرباني للمفرد الغريب في القرآف، محمد باي بلعالم، ص-  8
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وَرتقاً بفتح التاء، وكبلنبا يف معُب اؼبفعوؿ، كاػبلق والنقض، : " (ىػ538.ت)ويقوؿ الزـبشري 
: الرتق صاحل أف يقع موقع مرتوقتْب ألنو مصدر، فما باؿ الرتق؟ قلت : فإف قلت . كانتا مرتوقتْب: أي

أف السماء كانت الصقة باألرض ال : ومعُب ذلك . كانتا شيئا رتقا: ىو على تقرير موصوؼ، أي 
. 1"أو كانت السماوات متبلصقات، وكذلك األرضوف ال فرج بينها ففتقها الّلو وفرّج بينها. فضاء بينهما

الضّم ِخلقة كاف أو صنعة، : ضمَُّو وأَلَمو، والرّتق: َرَتَق الفتق يرتُػُقُو رتقا"والرتق يف اللغة من 
. 2"شيئاف رتق أي ذوا رتق أو مرتوقتاف: ويوصف بو فيقاؿ

األصل يف الرتق أي يكونا شيئْب متبلصقْب ومتبلضبْب كالشيء الواحد، مث يتم رتقهما أي 
فصلهما عن بعضهما البعض، مث استعّب للداللة على رتق السموات واألرض أي الفصل بينهما بعدما 

. كانتا ملتحمْب
:  الَصاخَّة- 6

الصاّخة الداىية العظيمة يقاؿ صّخ غبديثو مثل أصاخ لو فوصفت : " يقوؿ ؿبمد باي بلعادل
. 3"النفخة بالصاّخة ؾبازا ألف الناس يصّخوف ؽبا أو من صخو باغبجر أي صكو

أصاخ لو، فوصفت النفخة : صّخ غبديثو، مثل: يقاؿ : "(ىػ538.ت)ويقوؿ الزـبشري 
بالصاخة ؾبازا، ألّف الناس يصّخوف ؽبا يَِفرُّ منهم الشتغالو دبا ىو مدفوع إليو، ولعلمو أّنم ال يغنوف عنو 

يفّر : شيئا، وبدأ باألخ، مث باألبوين ألّنما أقرب منو، مث بالصاحبة والبنْب ألّنم أقرب وأحب، كأنو قاؿ
. 4"يفّر منهم حذرا من مطالبتهم بالتبعات: وقيل . من أخيو، بل من أبويو، بل من صاحبتو وبنيو

شدة صوت ذي النطق، : الضرب بشيء صلب على شيء ُمصَمت، والصاّخة: "والصّخ يف اللغة
. 5"ألّنا تصّخ األظباع، وقد قلب عنو أصاخ

ظبيت النفخة بالصاخة ؾبازا ؽبوؿ ذلك اليـو ولشدة الصوت اؼبسموع الذي يصم األظباع، ألف 
. كل إنساف يشتغل دبا ىو مدفوع إليو، فيفر من كل أقاربو لشدة الفزع، خوفا من تبعاهتم

 :التػََّغاُبن- 7

                                                 
 .141، 140: ، ص4: الكشاؼ عن حقائق غوامض التنزيل وعيوف األقاويل في وجوه التأويل، الزمخشري، ج - 1
 . 172: ، ص2: مخطوطة الجمل معجم وتفسير لغوي لكلمات القرآف، حسن عز الدين الجمل، ج - 2
. 89: المفتاح النوراني على المدخل الرباني للمفرد الغريب في القرآف، محمد باي بلعالم، ص-  3
 .318: ، ص6: الكشاؼ عن حقائق غوامض التنزيل وعيوف األقاويل في وجوه التأويل، الزمخشري، ج - 4
 . 426: ، ص2: مخطوطة الجمل معجم وتفسير لغوي لكلمات القرآف، حسن عز الدين الجمل، ج - 5
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أي يـو غنب فيو بعض الناس بعضا بنزوؿ السعداء منازؿ األشقياء الٍب : "يقوؿ ؿبمد باي بلعادل
كانوا ينزلوّنا لو كانوا سعداء، ونزوؿ األشقياء منازؿ السعداء الٍب كانوا ينزلوّنا لو كانوا أشقياء، مستعار 

من تغابن القـو يف التجارة إذا غنب بعضهم بعضا فيها، فإطبلؽ التغابن على ما يكوف فيها إمبا ىو 
. 1"بطريق االستعارة وأف التفاعل ليس من اثنْب 

الَغنْبُ يف الرَّأِي القائل والَغنْبُ يف البَػْيِع وَغبْنُتو : "(ىػ175.ت)ويقوؿ اػبليل بن أضبد الفراىيدي 
غاِبُن 

َ
األرفاُغ واآلباط الواحُد َمْغنِب، : فهو َمغُبوٌف يف ذِبارتِِو، والفاتُِر عن العمل عن الغمل غاِبٌن، واؼب

ْغنِبِ، والَغبينة من الَغنْبِ كالشَّتيمِة من الشَّْتم، ويقاؿ : واغَتبَػْنُت الشَّْيَء 
َ
أرى ىذا األمر : أَخْذتُو يف اؼب

. 2"ويَػْوـُ التَّغابُِن يف اآلِخرة باألعماؿ... عليك َغْبناً 
مستعار من تغابن القـو يف التجارة، وىو أف يغنب : التغابن: " (ىػ538.ت)ويقوؿ الزـبشري 

بعضهم بعضا، لنزوؿ السعداء منازؿ األشقياء الٍب كانوا ينزلوّنا لو كانوا سعداء، ونزوؿ األشقياء منازؿ 
ويف حديث . وفيو هتكم باألشقياء، ألّف نزوؽبم ليس بغنب. السعداء الٍب كانوا ينزلوّنا لو كانوا أشقياء

ما من عبد يدخل اعبنة إال أرى مقعده من النار لو أساء، ليزداد »رسوؿ الّلو صلى الّلو عليو وسلم 
، ومعُب ذِلَك يَػْوـُ «وما من عبد يدخل النار إال أرى مقعده من اعبنة لو أحسن ، ليزداد حسرة. شكرا

استعظاـ لو وأف تغابنو ىو التغابن يف اغبقيقة، ال -: وقد يتغابن الناس يف غّب ذلك اليـو - التَّغابُنِ 
. 3"عمبل صاغبا: التغابن يف أمور الدنيا وإف جلت وعظمت صاغِباً صفة للمصدر، أي 

تفاعل، ظبي بو اليـو اآلخر، لتبادؿ االهتاـ بْب مستكربين ومستضعفْب يتبادلوف االهتاـ "والتغابن 
يظهر فيو غنب الكافر بَبكو اإليباف وغنب اؼبؤمن بتقصّبه يف ... بالغنب اػبادع أو اؼبخفي للحقيقة، 

. 4"اإلحساف
التغابن لفظ أُطلق يف البداية على تغابن القـو يف التجارة إذا اعتدى بعضهم على بعض وأخذوا ؼ

أماكن بعضهم بغّب حق، مث استعّب للداللة على أخذ السعداء مكاف األشقياء، وأخذ األشقياء مكاف 
السعداء يف اآلخرة، وىنا إذا أخذ األشقياء مكاف السعداء فهو ظبو وعلّو ؼبكانتهم، أما إذا أخذ 

. السعداء مكاف األشقياء فهم من ينطبق على حاؽبم صفة الغنب

                                                 
. 110، 109: المفتاح النوراني على المدخل الرباني للمفرد الغريب في القرآف، محمد باي بلعالم، ص-  1
.  (غبن)، مادة 426، 425: ، ص4: العين، الخليل بن أحمد الفراىيدي، ج-  2
 .133: ، ص6: الكشاؼ عن حقائق غوامض التنزيل وعيوف األقاويل في وجوه التأويل، الزمخشري، ج - 3
 . 192: ، ص3: مخطوطة الجمل معجم وتفسير لغوي لكلمات القرآف، حسن عز الدين الجمل، ج - 4
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:  السَّْوطُ - 8
ساطو يسوطو أي خلطو وظبيت بو اآلية ألنو يساط اللحم عند الضرب : "يقوؿ ؿبمد باي بلعادل

أي ىبتلط واستعماؿ الصب يف السوط استعارة ومعُب سوط عذاب أي نصيب عذاب ونوع من العذاب 
فأىلكت عاد بالريح وشبود بالصيحة وفرعوف بالغرؽ وذكر السوط إشارة إذل أّف ما أحلو ّٔم يف الدنيا من 

العذاب العظيم وىو بالنسبة إذل ما أعده ؽبم يف اآلخرة كالسوط إذا قيس إذل سائر ما يعذب بو وقيل 
. 1"ذكر السوط للداللة على شدة ما نزؿ ّٔم

إشارة : صّب عليو السوط وغشاه وقنعو ، وذكر السوط: يقاؿ: "(ىػ538.ت)ويقوؿ الزـبشري 
إذل أف ما أحلو ّٔم يف الدنيا من العذاب العظيم بالقياس إذل ما أعّدؽبم يف اآلخرة ، كالسوط إذا قيس 

إف عند الّلو : كاف اغبسن إذا أتى على ىذه اآلية قاؿ : إذل سائر ما يعذب بو، وعن عمر بن عبيد
. 2"أسواطا كثّبة ، فأخذىم بسوط منها

، ينىب عن 3﴿َفَصبَّ َعَلْيِهْم َربَُّك َسْوَط َعَذاٍب﴾: "يف تفسّبه (ىػ794.ت)ويقوؿ الزركشي 
. 4"الدواـ والسوط ينيب عن اإليبلـ فيكوف اؼبراد وا أعلم تعذيبهم عذابا دائما مؤؼبا

خلطو، والسوط دبعُب اعبلد الذي يضرب بو، : ساطو يسوطو سوطا"وجاء السوط يف اللغة من 
إما أف يكوف  (فصّب عليهم رّبك سوط عذاب)ظبي بذلك ألنو إذا ضرب بو خلط الدـ باللحم، 

الّسوط دبعُب اعبلد الذي يضرب بو، أو الّسوط اػبلط دبعُب اؼبخلوط أي صّب عليهم خليطا من أنواع 
. 5"العذاب

واألصل يف السوط أداة من أدوات الضرب والتعذيب، مث استعّب ىذا اؼبعُب للداللة على شدة 
. العذاب العظيم مقارنة بسائر ما يُعَذب بو من األدوات األخرى

 من خبلؿ ىذه األمثلة الٍب شرح فيها ؿبمد باي بلعادل مفردات القرآف الكرصل، بْب فيها أف ىذه 
األلفاظ استعملت يف غّب ما وضعت لو، أي ؽبا أصل وضعت لو، مث استعّبت واستعملت يف مواضع 
أخرى ليست أصلية عن طريق آّاز أو االستعارة، وذلك من أجل تقوية اؼبعُب وتوكيده وتوضيحو يف 

. صور وأشكاؿ تقّرب اؼبعاشل إذل األذىاف
                                                 

. 82: المفتاح النوراني على المدخل الرباني للمفرد الغريب في القرآف، محمد باي بلعالم، ص-  1
 .370: ، ص6: الكشاؼ عن حقائق غوامض التنزيل وعيوف األقاويل في وجوه التأويل، الزمخشري، ج - 2
 .13: سورة الفجر، اآلية-   3
 .444: ، ص3: البرىاف في علـو القرآف، الزركشي، ج-   4
 . 355: ، ص2: مخطوطة الجمل معجم وتفسير لغوي لكلمات القرآف، حسن عز الدين الجمل، ج - 5
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نتناكؿ يف ىذا الفصل اٞتهود النحوية مد بام بلعادل يف مؤلفاتو، حيث كاف لو موقعا بارزا  
يف النحو، فشملت دراستنا ا١تصطلحات النحوية اليت تداكلت يف مؤلفاتو، منها كاضحة كجهودا 

ا١تصطلحات البصرية الكوفية، كغَتىا باإلضافة إذل ا١تسائل النحوية ا١تختلفة اليت اىتم هبا كأعطاىا 
.  النصيب األكرب يف كتبو

: المصطلحات النحوية: أوال
 :المصطــلح النحــوي - 1

فهي . كمفاتيح العلـو مصطلحاهتا، كمصطلحات العلـو ٙتارىا القصول"      لكل علم مصطلحاتو، 
، كعلم النحو شأنو شأف العلـو األخرل 1"٣تمع حقائقها ا١تعرفية كعنواف ما يتمٌيز بو كل كاحد عٌما سواه

يتوفر على مصطلح ينسب إليو، كمن ىنا يقاؿ ا١تصطلح النحوم، فاقًتاف ا١تصطلح بالنحو 
ٖتديد دائرة االصطبلح يف ميداف النحو لتخصيصو بالبحث، : " كيقصد بو" ا١تصطػلح النحػوم"معناه

 2". من قبل بالبحث يف قواعد العربية، كأصبح يعٍت العلم بأصو٢تا كإعراهبا (النحو)كما ٗتصص لفظ 

       كما قد شهدت ا١تصطلحات النحوية اختبلفان كتباينان كبَتين بُت النحاة على الرغم من أف 
ا١تصطػلح ناتػج عن إٚتاع ٚتهرة ا١تشتغلُت بو، كلعل السبب يف ذلك يعود إذل الظركؼ اليت أملتها 

ا١تناىج العلمية كاليت يتبعها طوائف ىؤالء العلماء كنظران لكثرة ا١تتحمسُت من كل فرقة لرؤسائها، ككبَت "
ثقتهم يف مناىجهم كونت كل طائفة ما يشبو اإلٚتاع على ىذا ا١تصطلح أك ذاؾ، كاالصطبلح ال يصح 
 قأف تغَت برأم فرد كال ٚتاعة، كإ٪تا يتغَت باإلٚتاع أك ما يشبو اإلٚتاع يتم بُت مشتغلُت بو كا١تنتفعُت ٔتزايا

 عن طريق االتفاؽ ك التواضع كاالصطبلح بُت 3"كاإلٚتاع الذم ساد ٚتهرهتم حُت اختاركه أكؿ األمر
  .ٚتاعة معينة من ا١تتخصصُت يف ٣تاؿ ما ليعرؼ فيما بعد با١تصطلح

 كقد ساىم عدة علماء يف تطوير ا١تصطلحات النحوية قدٯتا، منهم ا٠تليل بن أٛتد الفراىيدم 
، من ذلك تطور مصطلح الضم (ىػ180.ت)الذم ظهرت مصطلحاتو يف كتاب سيبويو  (ىػ175.ت)

 رفعوا : "الذم ىو عبلمة من عبلمات اإلعراب إذل الرفع، حيث أصبح الرفع أكثر انتشارا منو، يقوؿ
يا زيد، يا عمرك، كتركوا التنوين يف ا١تفرد كما : ا١تفرد كما رفعوا قبل كبعد كموضعهما كاحد كذلك قولك

. 4"تركوه من قبل
                                                 

. 9: ، ص1984 قاموس اللسانيات مع مقدمة في علم المصطلح، عبد السالم المسدي، الدار العربية للكتاب، -1
. 25:  م ، ص1981 ىـ ، 1401، 1: المصطلح النحوي نشأتو و تطوره حتى أواخر القرن الثالث ىجري ، عوض محمد القوزي، ط-2
 . 24 المرجع نفسو، ص -3
 .303: ، ص1: الكتاب، سيبويو، ج - 4
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فالرفع أصبح فيما بعد أكثر شيوعا كتداكال من مصطلح الضم، كيعود السبب يف ىذا أف ا٠تليل 
. 1كاف يلجأ إذل ىذا ا١تصطلح من أجل تيسَت النحو على ا١تتعلمُت ا١تبتدئُت

جهودا كاضحة يف تطوير ا١تصطلح النحوم، ككانت لو طريقة  (ىػ180.ت) كما قدـ سيبويو 
خاصة يف عرضو لبعض ا١تصطلحات كىي الوصف بسبب عدـ كضوح ا١تصطلح، من ذلك كصفو 

 2 .ك يسميو أحيانان بغَت ا١تزيد  (ال زيادة فيو)للمجرد بػ 
        مث جاء بعد ا٠تليل كسيبويو ٣تموعة من النحاة كاف ٢تم أيضا فضل كبَت يف تطوير ا١تصطلح 
النحوم أمثاؿ األخفش كا١تربد كالزجاجي كابن السراج كالرماشل، باإلضافة إذل ا٠تبلؼ كا٠تصومة اليت 

قامت بُت مدرسيت البصرة كالكوفة اليت كانت ٢تا آثارا إ٬تابية ٘تثلت يف موت بعض ا١تصطلحات كميبلد 
. 3مصطلحات ٨توية جديدة

ا١تصطلح : " كما اىتم ادثوف با١تصطلح النحوم كألفوا فيو كتبا مستقلة، من بُت ىذه ا١تؤلفات
كالذم حاكؿ أف ينظر  (عوض ٛتد القوزم)لػ " النحوم نشأتو كتطوره حىت أكاخر القرف الثالث ا٢تجرم

. لنشأة ا١تصطلح النحوم عند العرب، كمازاؿ االىتماـ با١تصطلح قائما إذل يومنا ىذا
كقد كظف ٤تمد بام بلعادل ٣تموعة من ا١تصطلحات النحوية البصرية منها كالكوفية، فكاف أحيانا ٬تمع 

.  بُت ا١تصطلحُت يف مؤلفاتو كأحيانا أخرل يكتفي بأحد٫تا
: مصطلحات علم النحو- 2
لقي علم النحو اىتماما كبَتا منذ القدصل، الرتباطو الوثيق بالقرآف الكرصل، حيث أدرؾ العلماء  

مدل تأثَت اٟتركات اإلعرابية يف تأدية داللة مفردات القرآف، كللحفاظ على ىذا الكتاب ا١تقدس بذلوا 
لسيبويو " الكتاب"قصارل جهدىم لوضع قواعد كضوابط ٘تنعهم من الوقوع يف ا٠تطأ كاللحن، كيعد 

أكؿ كتاب ألِّف يف ىذا العلم، كالذم يسمى بقرآف النحو، كلكنو دل يكن مقتصرا على  (ىػ180.ت)
األصوات كالصرؼ كالنحو كالداللة، كما أنو : ا١تباحث النحوية فقط، بل يشمل عدة مباحث لغوية منها

. يعد ٪توذجا لسانيا تناكؿ فيو صاحبو ٥تتلف اجملاالت اللغوية اليت عرفت يف العصر اٟتديث
 كقد كاف لكتاب سيبويو األثر الواضح يف كتب الذين جاؤكا بعده، حيث تأثركا بو يف مؤلفاهتم، 

الذم سار على هنج سيبويو كتتبع خطواتو يف معاٞتتو للمسائل، مث بدأ  (ىػ285.ت)من بينهم ا١تربد 
. التأليف يف ىذا العلم على يد كثَت من العلماء

                                                 
 .95، 94: ، ص ىـ ، عوض محمد القوزي3 المصطلح النحوي نشأتو و تطوره حتى أواخر ق :ينظر - 1
 . 131: المرجع نفسو، ص:  ينظر-2
. 163، 162: المرجع نفسو، ص:  ينظر-3
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إ٪تا أريد بو أف ينحو ا١تتكلم إذا تعلمتو كبلـ : "(ىػ316.ت) كالنحو كما يقوؿ ابن السراج 
العرب، كىو علم استخرجو ا١تتقدموف فيو من استقراء كبلـ العرب، حىت كقفوا منو على الغرض الذم 

. 1"قصده ا١تبتدئوف هبذه اللغة، فباستقراء كبلـ العرب
ىو علم استخرجو ا١تتقدموف من ":  كما تطرؽ ٤تمد بام بلعادل إذل علم النحو كعرٌفو بقولو

 2."استقراء كبلـ العرب
 كىنا ٧تد أٌف ٤تمد بام بلعادل قد تتبع خطوات ابن السراج يف تعريف للنحو، فعلم النحو دل 

. يضعو ا١تتقدموف كإ٪تا استنتجوه كاستنبطوه من خبلؿ تتبعهم كاستقرائهم لكبلـ العرب
االحًتاز عن ا٠تطأ يف اللساف كالفهم على معاشل كتاب ا : "ة علم النحو عنده يفدئفاكتكمن 

 3. "ؿ الفقو ك٥تاطبة العرب بعضهم بعضائكالسنة كمسا
منفعة النحو تبُت أحواؿ األلفاظ ا١تركبة يف داللتو على ا١تقصود كرفع اللبس عن سائلها : "كأيضا
 زيد بالسكوف ٭تتمل أحد أمور ثبلثة التعجب يف حسنو كاالستفهاـ عن أم أحسنؿ ما ئفاف قوؿ القا
 ػبنصب أحسن زيدا ؼكسلب اإلحساف عنو حىت يعرب فيميز فإذا قلت ما أحسن زيدا شيء أحسن 

 مستًت فيو يعود على ما (أحسن)مفعوؿ بو كفاعل  (زيدا)فعل ماضي  (أحسن)اسم تعجب نكرة  (ما)
 (ما) زيد برفع أحسن كجر زيد ؼ أحسن التعجب نكرة ٔتعٌت شيء كإذا قلت ما (ما)التعجب ك

 كجهو أك رأسو أك يده كإذا أحسنق ئجزاأ أمُّي مضاؼ إليو كا١تعٌت  (زيد)، خربه أحسناستفهامية مبتدأ 
 فاعل فسلبت (كزيد) فعل ماضي (أحسن)نافية ك (ما) ػ كرفع زيد ؼأحسن زيد بنصب أحسنقلت ما 

 4".اٟتسن عن زيد
ففي ىذا القوؿ أشار ٤تمد بام بلعادل إذل فائدة النحو باعتباره العلم الذم يهتم بضبط أكاخر 

. الكلمات
كصف كم غَت ٤تدد بشكل ٤تتمل "أما كظيفة النحو يف الدراسات اللسانية اٟتديثة فتكمن يف 

مع خواصها الًتكيبية الداخلية، كيف ذلك يوصف  (ٚتلة)لكل التعبَتات ا١تمكن تصويرىا يف لغة من ٪تط 

                                                 
. 35: ، ص1:  األصول في النحو، ابن السراج، ج-1
. 5، 4: التحفة الوسيمة شرح على الدرة اليتيمة، محمد باي بلعالم، ص - 2
. 5: صالمصدر نفسو،  - 3
. 5: المصدر نفسو، ص - 4
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كل تعبَت على مستويات ٥تتلفة،يلحق بعضها ببعض من خبلؿ قواعد، كتػيعىُتن بوجو خاص بالنسبة لكل 
 .1 "تعبَت بنية داللية كبنية صوتية، يلحق بعضها ببعض بشكل متبادؿ من خبلؿ اآللية القاعدية

علم مستخرج با١تقاييس ا١تستنبطة من : "أٌما تعريف علم النحو لدل ٤تمد بام بلعادل فهو
. 2"استقراء كبلـ العرب ا١توصلة إذل بعض أجزائو اليت ائتلف منها كىذا عند من ٬تعلو شامبل للتصريف

فالظاىر من خبلؿ ىذا القوؿ أف العلماء قدموا تعريفُت لعلم النحو، التعريف األكؿ ىو الذم 
ذكره ٤تمد بام بلعادل كىو مشوؿ علم النحو لعلم التصريف، كالتعريف الثاشل يستنتج من خبلؿ ذكر 

. التعريف األكؿ كىو أف الصرؼ ليس جزء من علم النحو كإ٪تا قسيمو
علم بأصوؿ : "يقوؿ ٤تمد بام بلعادل يف تعريف لعلم النحو باعتباره قسيما لعلم التصريف

" مستنبطة من كبلـ العرب يعرؼ هبا أحواؿ الكلمات العربية حاؿ تركيبها من رفع كنصب كخفض كجـز
3 .

ٔتعٌت أف علم النحو يعرؼ بو أحواؿ الكلمات العربية حاؿ تركيبها، أما علم التصريف فهو علم 
. يعرؼ بو أحواؿ الكلمات العربية حاؿ إفرادىا

كأما اٝتو فهو النحو كسبب : "كأما سبب تسمية علم النحو هبذا االسم، فيقوؿ ٤تمد بام بلعادل
تسميتو بذلك ما ركم عن علي بن أيب طالب كـر ا كجهو أنو رسم أبوابا من العربية أليب األسود 

.  4"انح ىذا النحو: الدؤرل كقاؿ لو
. اإلعراب كالبناء كالكبلـ: كقد ارتبطت عدة مصطلحات بعلم النحو، منها

البحث يف أقساـ : " كالنحو يف الدراسات اللسانية اٟتديثة، ككما يرل علي عبد الواحد كايف، ىو
كأنواع كل قسم ككظيفتو يف الداللة، كأجزاء اٞتملة  (اخل...تقسيمها إذل اسم كفعل كحرؼ )الكلمات 

من ذلك مثبل تأنيث كلمة أك تذكَتىا أك ٚتعها أك تثنيتها تبعا )كترتيبها كأثر كل جزء منها يف اآلخر 
، كعبلقة أجزاء اٞتملة بعضها ببعض كطريقة ربطها كتقسيم العبارة إذل ٚتل (ٟتالة كلمة أخرل يف اٞتملة

كترتيب ىذه اٞتمل كطريقة كصلها أك فصلها كما يتصل بذلك، كيطلق على ىذا البحث اسم 
. 5"أم علم التنظيم (syntaxe) (السنتكس)

                                                 
 .56، 55: ، ص2008، 1: إسهامات أساسية في العالقة بين النحو والنص والداللة، سعيد حسن بحيري، مؤسسة المختار، القاىرة، ط - 1
. 7: الرحيق المختوم لنزىة الحلوم، محمد باي بلعالم، ص - 2
. 7: المصدر نفسو، ص - 3
. 8: المصدر نفسو، ص - 4
 .9: علم اللغة، علي عبد الواحد وافي، ص-  5
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 كتندرج بعض أبواب علم النحو يف اللغة العربية ضمن السنتكس التعليمي أك علم التنظيم 
يدرس قواعد التنظيم يف لغة ما جملرد ٚتعها كترتيبها كتنسيقها حىت يسهل تعلمها "التعليمي، كالذم 

 .1"كتعليمها كاحتذاؤىا يف اٟتديث كالكتابة
: اإلعراب- أ

من ا١تصطلحات اليت ارتبطت بعلم النحو مصطلح اإلعراب، حيث تناك٢تا النحاة بالبحث 
كالدراسة منذ القركف األكذل، ككاف اإلراب يعٍت النحو، حيث يقوؿ ا٠تليل بن أٛتد الفراىيدم 

ىذا كتاب فيو ٚتلة اإلعراب، إذ كاف ٚتيع النحو يف (: "اٞتمل يف النحو)يف مقدمة كتابو  (ىػ175.ت)
. 2الرفع كالنصب كاٞتر كاٞتـز كٚتل األلفات كالبلمات كا٢تاءات كالتاءات كالواكات

فا٠تليل أطلق مصطلح اإلعراب على النحو باعتبار اإلعراب يهتم ْتركات أكاخر الكلمات كىي 
، كاإلعراب مبحث من النحو . الرفع كالنصب كاٞتر كاٞتـز

ىذا باب ٣تارل أكاخر الكلم  ) : "(ىػ180.ت)  كيقتفي آثار ا٠تليل سيبويو الذم يقوؿ سيبويو 
فالرفع كاٞتر كالنصب كاٞتـز ٟتركًؼ اإلعراب كحركؼي اإلعراب لؤلٝتاء ا١تتمٌكنة  ... (من العربية 

كلؤلفعاؿ ا١تضارًعة ألٝتاء الفاعلُت اليت يف أكائلها الزكائدي األربع ا٢تمزة كالتاء كالياء كالنوف كذلك قولك 
. 3"أفػٍعىلي أنا كتىفعل أنتى أك ىي كيىفعل ىو كنىفعل ٨تن

 قاؿ الٌلو تبارؾ كتعاذل : "فَتل أف اإلعراب جزء من النحو حيث يقوؿ (ىػ207.ت)أما الفراء 
ا الرنٍٛتى نً  جىزىاءن مِّن رنبِّكى عىطىاءن ًحسىابنا﴿:  نػىهيمى يرفع كٮتفض يف  (الرنٍٛتنً ) 4﴾رنبِّ السنمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض كىمىا بػىيػٍ

 .5"اإلعراب
كالضرب : "، حيث يقوؿ(ىػ316.ت) لدل ابن السراج كيعٌد اإلعراب نوعا من أنواع التغيَت

ىو الذم يسمى اإلعراب، كىو ما يلحق االسم كالفعل بعد تسليم بنائهما كنضد : الثاشل من التغيَت
، ىذا الصنف ...ىذا حكم كأٛتر، كرأيت حكما كأٛتر، كمررت ْتكم كأٛتر: حركفهما ٨تو قولك

 .6"الثاشل من التغيَت الذم يقع لفركؽ كمعاف ٖتدث إعرابا

 
                                                 

 .9: علم اللغة، علي عبد الواحد وافي، ص-  1
. 33: ، ص1985، 1: فخر الدين قباوة، مؤسسة الرسالة، ط: الجمل في النحو، الخليل بن أحمد الفراىيدي، تحقيق - 2
. 13: ، ص1: الكتاب، سيبويو، ج - 3
 .37، 36: سورة النبأ، اآليتان - 4
. 16: ، ص1: ، ج1983، 3: معاني القرآن، الفراء، عالم الكتب، بيروت، ط - 5
. 44: ، ص1:  األصول في النحو، ابن السراج، ج-6
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: يطلق على ٜتس معاف ٚتعها بعضهم بقولو"اإلعراب يف اللغة عند ٤تمد بام بلعادل ك
. بػىيىافه كىحيٍسنه كىاًٍنًتقىاؿه تػىغىيػُّيره      كىًعٍرفىافي أىٍم اإًلٍعرىابي يف اللُّيغىًة اٍعًقبلى 

كمنو  (كحسن) أم تبٌُت، 1(كالثيب تعرب عن نفسها): فمن البياف قولو صلى ا عليو كسلم
أعربت اإلبل عن مرعاىا أم انتقلت من : ٨تو (االنتقاؿ)أم حسانان، ك 2﴾عيريبنا أىتٍػرىابنا﴿: قولو تعاذل

أعرب الرجل إذا كاف عارفا  (كعرفاف)من قو٢تم أعربت معدة الرجل أم تغَتت  (تغٌَت )موضع إذل موضع، 
. 3"با٠تيل

. 4"اصطبلحا ىو تغيَت أكاخر الكلمة بسبب تغيَت العامل الداخل عليها"اإلعراب أما 
: كعبلمات اإلعراب عنده ىي

. 5"كمعناه لغة العلو كاصطبلحا تغيَت ٥تصوص عبلمتو الضمة كما ناب عنها: "الرفع-أ
. 6"معناه لغة االستقامة كاصطبلحان تغَت ٥تصوص عبلمتو الفتحة كما ناب عنها: "النصب-ب
كمعناه لغة ضد الرفع كىو التسفل كاصطبلحان تغيَت ٥تصوص عبلمتو الكسرة كما ناب عنها : "اٞتر-ت

. 7"كال يكوف إال يف االسم
. 8"كمعناه لغة القطع كاصطبلحا تغيَت ٥تصوص عبلمتو السكوف كما ناب عنها: "اٞتـز-ث

اإلعراب قد يكوف لفظا كىو ما : "اللفظي كا١تقٌدر، يقوؿ: كلئلعراب أنواع عند ٤تمد بام بلعادل
يظهر فيو اإلعراب ّتميع حركاتو فتقوؿ جاء زيد بالرفع كرأيت زيدا بالنصب كمررت بزيد باٞتر فهنا 

ظهرت اٟتركات كلها كقد يأيت مقدرا فبل ٯتكن ظهور عمل العامل ٨تو ىذا عبدم كرأيت عبدم كمررت 
بعبدم فاٟتركات الثبلث مقدرة على ياء ا١تتكلم كجاء الفىت كرأيت الفىت كمررت بالفىت فاٟتركات الثبلث 

مقدرة على األلف كا١تانع من ظهورىا التعذر فجاء الفىت جاء فعل ماضي كالفىت فاعل مرفوع كعبلمة 

                                                 
 عبد  أنبأنا الليث بن سعد، عن عبد اهلل بن. حدثنا عيسى بن حماد المصري: ثبت ىذا الحديث في كتاب سنن ابن ماجة، وأصلو كالتالي -1

الثـَيُِّب تـُْعِرُب َعْن نـَْفِسَها، َوالِبْكُر ِرَضاَىا  » قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم : عن أبيو، قال عدي بن عدي الكندي الرحمن بن أبي حسين، عن
محمد فؤاد عبد الباقي، مطبعة دار إحياء الكتب العربية، : سنن الحافظ أبي عبد اهلل محمد بن يزيد القزويني ابن ماجة، تحقيق: ، ينظر«َصْمتـَُها

 .602: ، ص1: ، باب النكاح، ج1872: الحديث رقم
 .37: سورة الواقعة، اآلية - 2
 .11، 10: التحفة الوسيمة شرح على الدرة اليتيمة، محمد باي بلعالم، ص - 3
 .11: صالمصدر نفسو،  - 4
 .11: صالمصدر نفسو،  - 5
 .11: صالمصدر نفسو،  - 6
 .11: صالمصدر نفسو،  - 7
 .11: صالمصدر نفسو،  - 8
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رفعة الضمة ا١تقدرة على األلف منع من ظهورىا التعذر كرأيت الفىت رأيت فعل كفاعل كالفىت مفعوؿ بو 
منصوب كعبلمة نصبو فتحة مقدرة على األلف منع من ظهورىا التعذر كمررت بالفىت مررت فعل كفاعل 

. 1"كبالفىت جار ك٣تركر كعبلمة جره الكسرة ا١تقدرة على األلف منع من ظهورىا التعذر
فالعامل لو األثر الواضح يف تغَت عبلمات اإلعراب، كلكن مصطلح اإلعراب عنده ٮتتص بالتغيَت 
الذم يلحق أكاخر الكلمات كىو مبحث من مباحث علم النحو، كدل يسلك مذىب النحاة القدامى يف 

. استعمالو ىذا ا١تصطلح للداللة على علم النحو
تلك القواعد الدقيقة اليت اشتهرت باسم قواعد اإلعراب : "كاإلعراب يف الدراسات اٟتديثة ىو

كاليت يتمثل معظمها يف أصوات مد قصَتة، تلحق أكاخر الكلمات لتدٌؿ على كظيفة الكلمة يف العبارة 
. 2"كعبلقتها ٔتا عداىا من عناصر اٞتملة

فاإلعراب عند ادثُت ليس ٣ترد اٟتركات اليت تلحق أكاخر الكلمات كاليت يتسبب يف تغَتىا 
العامل، كإ٪تا إضافة إذل ىذا الوظيفة اليت تؤديها ىذه اٟتركات يف الكلمات كعبلقة ىذه الكلمات فيما 

. بينها
:  البناء- ب
كإ٪ٌتا : "يف قولو (ىػ180.ت)مصطلح البناء ىو ضد اإلعراب، كجاء ىذا ا١تصطلح عند سيبويو  

دثي فيو العاملي  كليس شيء - ذكرتي لك ٙتانية ٣تار ألفيرؽى بُت ما يدخلو ضربه من ىذه األربعة ١تا ٭تًي
كبُت ما يػيبػٌٍتى عليو اٟترؼي بناءن ال يزكؿ عنو لغَت شيء أحدثى ذلك فيو من - منها إال كىو يزكؿ عنو 

. 3"العوامل اليت لكٌل عامل منها ضربه من اللفظ يف اٟترؼ كذلك اٟترؼي حرؼ اإلعراب
 فسيبويو فرؽ بُت اإلعراب الذم تتغَت اٟتركات فيو بتغَت كزكاؿ العوامل الداخلة عليو، كبُت ا١تبٍت 

. الذم يلـز حالة كاحدة كىي البناء مهما تغَتت العوامل الداخلة عليو
 فإف كانت اٟتركات مبلزمة ٝتي اإلسم : "للمبٍتيف تعريفو  (ىػ306.ت) كيقوؿ ابن السراج 

. 4"مبنيان 
 

                                                 
 .12، 11: التحفة الوسيمة شرح على الدرة اليتيمة، محمد باي بلعالم، ص - 1
. 161: فقو اللغة، علي عبد الواحد وافي، ص - 2
. 13: ، ص1: الكتاب، سيبويو، ج - 3
. 45: ، ص1:  األصول في النحو، ابن السراج، ج-4
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ا١تعرب من األٝتاء، : "كقد تناكؿ ٤تمد بام بلعادل مصطلح البناء كفرؽ بينو كبُت اإلعراب، يقوؿ 
كىو  (ا١تبٍت)كىو ما تغَت آخره ْتسب العوامل الداخلة عليو لفظا كتقديرا، كىنا أراد أف يتكلم على 

ا١تبلـز ٟتركة، إما أف يكوف مبنيا على إحدل اٟتركات الثبلث أك على السكوف كا١تبٍت على السكوف كىو 
. 1"األصل كما أف األصل يف اإلعراب اٟتركات

 فا١تبٍت على السكوف يلـز حركة كاحدة كىو األصل يف البناء كقد يبٌت على اٟتركات الثبلث 
.  الفتح كالضم كالكسر، أما ا١تعرب فيتغَت آخره بتغَت العوامل الداخلة عليو: كىي
: الكالم- ت

كرد مصطلح الكبلـ منذ القدصل ككاف يراد بو النحو، كىذا استنادا إذل ما ذكره الزبيدم يف 
ذكر ابن أيب سعد عن عمر بن شٌبة عن أيب بكر بن عياش : "حيث قاؿ (طبقات النحويُت كاللغويُت)

: أكؿ من كضع العربية أبو األسود الدؤرل، جاء إذل زياد بالبصرة، فقاؿ: عن عاصم ابن أيب النجود قاؿ
إشل أرل العرب قد خالطت ىذه األعاجم، كتغَتت ألسنتهم، أفتأذف رل أف أضع للعرب كبلما يقيموف بو 

. 2"كبلمهم
فالكبلـ يف قوؿ الزبيدم كالذم استأذف أف يضعو الدؤرل ىو علم النحو الذم يقيموف بو كبلـ 

 .العرب بعد تفشي اللحن
أكال للداللة على ما يتكلم بو من ألفاظ الدالة على  (الكبلـ)  كقد استعمل النحاة مصطلح 

ا١تعٌت، مث أرادكا بو بعد ذلك خصوص ما ٖتصل بو الفائدة من األلفاظ، كالكبلـ من ا١تصطلحات اليت 
كلدت بوالدة النحو، كما جاء أيضا يف بعض الٌركايات أٌف اإلماـ علٌي كـر ا كجهو ألقى إذل أيب 

. 3"اسم كفعل كحرؼ: الكبلـ كلو:" صحيفة جاء فيها  (ىػ69.ت)األسود الدؤرل 
ىذا باب االستقامة ): "كمن استعماالت النحاة مصطلح الكبلـ للداللة على ا١تعٌت قوؿ سيبويو

من الكبلـ كاإلحالة فمنو مستقيم حسنه ك٤تاؿ كمستقيم كذب كمستقيم قبيح كما ىو ٤تاؿ كذب فأما 
ا١تستقيم اٟتسن فقولك أتيتيك أٍمًس كسآتيك غدان كأمنا ٤تاؿ فأف تىنقض أكنؿى كبلمك بآًخره فتقوؿى أتيتك 
غدان كسآتيك أمس، كأما ا١تستقيم الكذب فقولك ٛتىىلتي اٞتبلى كشربت ماء البحر ك٨توه، كأما ا١تستقيم 

                                                 
 .12، 11: منحة األتراب شرح ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص - 1
 .22: ، ص2: محمد أبو الفضل إبراىيم، دار المعارف، مصر، ط: طبقات النحويين واللغويين، الزبيدي، تحقيق - 2
 .39: ص ، 1:ج م،1986 ،1:،ط القاىرة ، العربي الفكر دار ، إبراىيم الفضل أبي محمد: تحقيق القفطي، النحاة، أنباه على الرواة أنباه - 3
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القبيح فأٍف تضع اللفظ يف غَت موضعو ٨تو قولك قد زيدان رأيت ككي زىيده يأتيك كأشباه ىذا كأما ااؿ 
 .1"الكذب فأف تقوؿ سوؼ أشرب ماء البحر أمسو 

 (ىػ392.ت):  كما اشًتط النحاة يف الكبلـ أف ٭تمل يف مضمونو اإلفادة، يقوؿ ابن جٌٍت 
. 2"الكبلـ كل لفظ مستقل بنفسو، مفيد ١تعناه، كىو الذم يسميو النحويوف اٞتمل: "بقولو

. فالكبلـ عند ابن جٍت يرادؼ مصطلح اٞتملة ا١تفيدة
ما كاف من اٟتركؼ داال، بتأليفو على معٌت ٭تسن :" ىو (ىػ577.ت)كعند ابن األنبارم 

. 3"السكوت عليو 
عى كفيًهمى كذلك قولنا: "بقولو (ىػ390.ت)كعٌرؼ أٛتد بن فارس  ، (قاـ زيد: )الكبلـ ما ٝتًي

الكبلـ حركؼ مؤلفة دالة على معٌت، كالقوالف عندنا متقارباف، ألف : ، كقاؿ قـو(ذىب عمرك)ك
. 4"ا١تسموع ا١تفهـو ال يكاد يكوف إال ْتركؼ مؤلفة تدؿ على معٌت

ففي ىذا القوؿ يربط أٛتد بن فارس الكبلـ با١تلفوظ كىو األصل يف الكبلـ قبل ا١تكتوب، أم 
. ما نيًطقى كٝتع كفهم

كقد تناكؿ ٤تمد بام بلعادل مصطلح الكبلـ يف مؤلفاتو، كلو معٌت لغوم كمعٌت اصطبلحي، 
 كا١تفهـو كاإلشارةا٠تط : كىي يسموهنا ٤تًتزات اللفظ :لغة يطلق على ٜتسة معافالكبلـ : "يقوؿ
 5 .كالتكليم حديث النفسك

كىذا مثاؿ صاحل للفظ  (٨تو آتى زيد)دة ٭تسن سكوت ا١تتكلم عليها ئ فا: "أما اصطبلحا فهو
فهاذاف ا١تثاالف اجتمعت ... يف اٞتملة االٝتية  (كذا يزيد)  اٞتملة فعلية ككذلك قولكقدة كىذئلفاؿك

. 6 "فيها شركط الكبلـ من لفظ كتركيب كفائدة ككضع
كىو ٚتلة فعلية يتوفر فيها شرطاف من  (أتى زيد): ذكر يف ىذا التعريف مثالُت، األكؿ منهما

كالذم تتوفر فيو كل شركط الكبلـ  (كذا يزيد)اللفظ كاإلفادة، أما ا١تثاؿ الثاشل كىو : شركط الكبلـ كىي
اللفظ كاإلفادة كالًتكيب كالوضع، فالًتكيب ال يكفي للداللة على مصطلح الكبلـ عند النحاة، : كىي

                                                 
. 26، 25: ، ص1: الكتاب، سيبويو، ج - 1
 .17:ص ،1:الخصائص، ابن جني، ج - 2
. 3: ص ، األنباري ابن العربية، أسرار-  3
 .81: الصاحبي في فقو اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كالمها، أحمد بن فارس، ص - 4
. 6: التحفة الوسيمة شرح على الدرة اليتيمة، محمد باي بلعالم، ص: ينظر - 5
. 7، 6: صالمصدر نفسو،  - 6
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بل البد من توفر شرط اإلفادة ألنو ٯتكن أف نركب ٚتلة من كلمتُت فأكثر كىي غَت مفيدة ٨تو قولنا 
. ، ٢تذا فاإلفادة شرط يف الًتكيب(خالد ٤تمد يف الكتاب)

: مثٌ تطرؽ الشيخ بلعادل إذل أقساـ الكبلـ، كىي
الكلمة إف دلت على معٌت يف نفسها كدل تقًتف بصيغتها للزماف فهي االسم كزيد : "االسم، يقوؿ- 1

. 1"كىند كإنساف
كإف دلت على معٌت يف نفسها كاقًتنت بصيغتها للزماف فهي الفعل ٨تو خرج كٮترج  ":الفعل، يقوؿ- 2

. 2"كاخرج
. 3"كإف دلت على معٌت يف غَتىا فهي اٟترؼ ٨تو من كعن كدل كىل": اٟترؼ، يقوؿ- 3
كدل يكتف ٤تمد بام بلعادل بتعريف الكبلـ كذكر أقسامو، بل تعرض إذل الفرؽ بُت الكبلـ  

 4". القوؿ ىو اللفظ الداؿ على معٌت كرجل، فرس كالقوؿ أعم الكبلـ كالكلمة: "كالقوؿ، يقوؿ
.  يعٍت أف القوؿ يشمل الكلمة كالكبلـ

: من ىنا ٩تلص إذل أف علم النحو ارتبطت بو عدة مصطلحات كأطلقت عليو  منذ القدصل كىي
اإلعراب كالبناء كالكبلـ، كإذا كانت ىذه ا١تصطلحات تعٍت النحو عند النحويُت القدامى فإهنا مباحث 

. من النحو عند ٤تمد بام بلعادل
 كيف الدراسات اللسانية اٟتديثة تشًتط يف الكبلـ أف يكوف منطوقا مفيدا، أم أنو يتألف من 

كلمات مستعملة غَت مهملة، باإلضافة إذل شرط اإلسناد، ففي علم اللغة اٟتديث، كخاصة البنيويوف 
ينظركف إذل اإلطار الشكلي العاـ للجملة، فيقسموهنا إذل ا١تكونات األكلية، كاليت يتكوف منها أم 

، فهذه اٞتملة تتألف من مكونُت (الرجاؿ الثبلثة قرأكا الكتاب اٞتديد): تركيب، فمثبل اٞتملة اآلتية
اليت  (قرأكا الكتاب اٞتديد)كىو ا١تسند إليو، ك (ىم)اليت ٯتكن تعويضها بػ (الرجاؿ الثبلثة): أكليُت ك٫تا

 5. كىو ا١تسند، مع اإلشارة إذل كجود عبلقة داللية بُت ا١تسند كا١تسند إليو (قرأكا)ٯتكن تعويضها بػ
 

                                                 
. 7: التحفة الوسيمة شرح على الدرة اليتيمة، محمد باي بلعالم، ص - 1
. 6: صالمصدر نفسو،  - 2
 . 7: صالمصدر نفسو،  - 3
. 7: صالمصدر نفسو،  - 4
 ومناىج علم اللغة من ىرمان باول حتى 20-14:  ص وأثر الترجمة في العربية، طالب عبد الرحمن، دراسات حديثة في اللغة والنحو: ينظر - 5

. 220: ، ص2004، 1: سعيد حسن بحيري، مؤسسة المختار، القاىرة، ط: ناعوم تشومسكي، بريجيتو بارشت، ترجمة
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إضافة إذل ىذا اشًتط اللغويوف كجود القصد يف الكبلـ، كاالستقامة الداللية، كحسن السكوت 
عليو، أما القصد يف الكبلـ فهو الذم يندرج ضمنو ما يسميو ا١تعاصركف بالوعي، فبل يشمل كبلـ النائم 

أك ٤تاكاة بعض الطيور، كمن ىنا فاللغة ا١تثالية ا٠تالية من ا٠تطأ دكف غَتىا ىي موضوع الدراسة 
النحوية، كىذا ما أدل باأللسنيُت يف العصر اٟتديث إذل التفرقة بُت اللغة كالكبلـ كما فعل ذلك 

سوسَت، أك القدرة كاألداء عند تشومسكي، فاللغة أك القدرة ٘تثل نظاـ اللغة ا١توجود يف الذىن، يف حُت 
ٯتثل الكبلـ أك األداء ما ينطقو الفرد فعبل، كٔتا أٌف الكبلـ معرض للخطأ أك النسياف، فإف اللسانيُت 

 1 .يهتموف بدراسة اللغة
كاالستقامة الداللية فهو أف يكوف الكبلـ صحيحا من حيث الداللة، كىو ما أشار إليو سيبويو 

، كىذه ا١تسألة تناك٢تا األلسنيوف ادثوف 2(باب االستقامة من الكبلـ كاإلحالة )"يف (ىػ180.ت)
بالتفصيل، حيث بٌُت ىؤالء أنواع الشذكذ يف الكبلـ أك اال٨تراؼ، كقسموه إذل درجات، حيث تكوف 

فرس، ): الكلمات صحيحة مع كجود خلل يف الًتتيب، كانعداـ الرابط بُت الكلمات ٨تويا كدالليا ٨تو
األفكار ا٠تضر )، ككجود ٚتل صحيحة ٨تويا كخاطئة دالليا، كمثاؿ تشومسكي ا١تشهور (ْتر، اؿ

اإليطاليوف يتكلموف اللغة : )، كاٞتملة الصحيحة ٨تويا كلكنها ٗتالف اٟتقيقة(العدٯتة اللوف نامت غاضبة
 3 .(الًتكية

 كما أدرؾ اللغويوف يف الدراسات اللسانية اٟتديثة ضركرة تقدير كجود كلمة أك أكثر يف الكبلـ، 
يتطلب افًتاض كجود كلمة أك  (البنية العميقة)كالذم ٝتاه تشومسكي بالعنصر الو٫تي، حيث ا١تعٌت 

: يف قولنا (أنتى )، كالذم يقدره النحاة بػ (البنية السطحية)أكثر مفقودة يف الكبلـ ا١تنطوؽ أك ا١تكتوب 
 4.(تعاؿ)

 أٌما حسن السكوت يف الدراسات اللسانية اٟتديثة، فهو شديد االرتباط بالكبلـ ا١تفيد، يقوؿ 
جزء من حديث يقولو شخص، يسبقو كيليو سكوت من جانب : "ىاريس يف تعريفو للكبلـ ا١تفيد

. 5"الشخص
                                                 

، ودراسات حديثة 38، 37: ، ص1985يوئيل يوسف عزيز، دار آفاق عربية، بغداد، : علم اللغة العام، فردينان دي سوسير، ترجمة: ينظر - 1
، ومناىج علم اللغة من ىرمان باول حتى ناعوم تشومسكي، بريجيتو 23، 22:  ص وأثر الترجمة في العربية، طالب عبد الرحمن، في اللغة والنحو

. 95: بارشت، ص
. 26، 25: ، ص1: الكتاب، سيبويو، ج - 2
. 25، 24:  ص وأثر الترجمة في العربية، طالب عبد الرحمن، دراسات حديثة في اللغة والنحو: ينظر - 3
. 21، 20:  ص، المرجع نفسو: ينظر - 4
. 26:  ص، المرجع نفسو: ينظر - 5
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 أم أف الكبلـ حىت ينطبق عليو شرط حسن السكوت أف يكوف بُت سكوتُت، سكوت قبل بدء 
الكبلـ، حىت يعلم السامع أف الكبلـ اٞتديد منفصل عٌما قبلو، كسكوت بعده، حىت يعلم أيضا أنو 

. منفصل عن الكبلـ الذم يليو
االسم، كالصفة، : كقد قسم اللغويوف الكبلـ يف الدراسات اللسانية اٟتديثة إذل عدة أقساـ منها

ككالضمَت، كالفعل، كالظرؼ، كاٟتركؼ كالركابط، كغَتىا، من بُت ىؤالء ماريو بام الذم يرل أٌف ىذا 
تقسيم ال يتبع معٌت الكلمة، كلكن كظيفتها كسلوكها كصيغتها، إف االسم لو صيغو ا٠تاصة "التقسيم ىو 

ىذه اٟتدكد اٟتاٝتة بُت . ككظيفتو ا١تعينة اليت ٘تيزه بوضوح عن الصفة، ككبل٫تا بدكره متميز عن الفعل
إذل قابلية أكاخر الكلمات ألنواع معينة من التصريفات كالتغَتات –لدرجة كبَتة –أنواع الكبلـ ترجع 

. 1"الداخلية اليت يتميز كل قسم من أقساـ الكبلـ بنوع خاص منها
: المصطلحات البصرية الكوفية- 3
  :التفسير/ التَّمييز- 1

ٝتي التمييز بعدة مصطلحات، منها ا١تفسر كالتفسَت، كا١تبُتِّ كالتبيُت، كا١تميز، ك٘تييز، كقد كضح 
ىذا باب ما ينصب نصب كم إذا كانت منونة يف ا٠ترب ): "سيبويو ىذا ا١تصطلح بالوصف، حيث قاؿ

كذلك ما كاف من ا١تقادير كذلك قولك ما يف السماء موضع كف سحابا كذل مثلو عبدا كما  (كاالستفهاـ
يف الناس مثلو فارسا كعليها مثلها زٍبدا كذلك أنك أردت أف تقوؿ رل مثلو من العبيد كذل ًملؤه من العسل 
كما يف السماء موضع كف من السحاب فحذؼ ذلك ٗتفيفا كما حذفو من عشرين حُت قاؿ عشركف 

 2".در٫تا
 3.(ىذا باب ما ينتصب انتصاب االسم بعد ا١تقادير)مثٌ ذكر بعده بابا آخر ٝتاه 

فاستعماؿ الوصف عند سيبويو ١تصطلح التمييز يدؿ على عدـ استقرار ا١تصطلح يف تلك 
. ا١ترحلة

 

                                                 
. 99 : أسس علم اللغة، ماريو باي، ص- 1
المحصل في شرح المفصل، أو محمد القاسم بن أحمد بن الموفق علم الدين اللورقي : ، وينظر172 :، ص1:  الكتاب، سيبويو، ج- 2

. 156: ص، (دكتوراه)ىـ، 1432عبيد بن أحمد بن عبيد المالكي، كلية اللغة العربية، المملكة العربية السعودية، : المعروف باألندلسي، تحقيق
. 174 :، ص1: الكتاب، سيبويو، ج: ينظر - 3
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كيقابل مصطلح التمييز عند البصريُت، مصطلح التفسَت أك ا١تفسر عند الكوفيُت، حيث يقوؿ 
بان ): كقولو : "الفراء ًدًىٍم ًمٍل ءي اأٍلىٍرًض ذىىى نصبت الذىب ألنو مفٌسر ال يأيت مثلو إال  (فػىلىٍن يػيٍقبىلى ًمٍن أىحى
.  1"نكرة

كقد استعمل ٤تمد بام بلعادل مصطلحات البصريُت إذل جانب مصطلحات الكوفيُت، كمن 
التمييز ىو االسم النكرة ا١تضمن معٌت من ا١تعاشل لبياف ما قبلو من إيهاـ يف : "مواضع استعمالو ٢تا قولو

اسم ٣تمل اٟتقيقة أك إٚتاؿ يف نسبة العامل إذل فاعلو كمفعولو كيقاؿ فيو ٘تييز ك٦تيز كتفسَت مفسر كىو 
 .2"من منصوبات األٝتاء

:  الخفض/ الجر- 2
: الذم يقوؿ (ىػ180.ت)يعٌد اٞترُّي مصطلحا من ا١تصطلحات البصرية اليت استعملها سيبويو 

كىي ٕترم على ٙتاشل ٣تارو على النصب كاٞترن كالرفع كاٞتـز  (ىذا باب ٣تارل أكاخر الكلم من العربية)"
معهٌن يف اللفظ أربعةي أضرب فالنصبي كالفتح يف  كالفتح كالضٌم كالكسر كالوقف كىذه اجملارل الثمانيةي ٬تى

. 3"اللفظ ضربه كاحد كاٞتٌر كالكسر فيو ضرب كاحد ككذلك الرفع كالضٌم كاٞتـز كالوقف
: (ىػ646.ت)قاؿ ابن يعيش  كيقابل مصطلح اٞتر عند البصرة مصطلح ا٠تفض عند الكوفة، 

 . 4"كاٞتر من عبارات البصرٌيُت، كا٠تفض من عبارات الكوفيُت"
عبلمات )يف باب  (اٞتر)كقد جاء استعما٢تما معا عند ٤تمد بام بلعادل، حيث جاء مصطلح 

يعرؼ االسم بوجود اٞتر يف آخره سواء كاف باٟترؼ أك اإلضافة أك التبعية مثل بسم : "، يقوؿ(االسم
. 5"ا الرٛتاف الرحيم

عبلمات االسم ا٠تفضي : "كما جاء مصطلح ا٠تفض باإلضافة إذل مصطلح اٞتر يف قولو
. 6"كالتنويني كدخوؿي األلف كالبلـ

. فاٞتر كا٠تفض ٫تا مصطلحاف للداللة على اٟتالة اإلعرابية نفسها
 
 

                                                 
. 225: ، ص1: معاني القرآن، الفراء، ج- 1
. 46: التحفة الوسيمة شرح على الدرة اليتيمة، محمد باي بلعالم، ص - 2
. 13 :، ص1:  الكتاب، سيبويو، ج- 3
. 117: ، ص2:شرح المفصل، ابن يعيش، ج- 4
. 8: التحفة الوسيمة شرح على الدرة اليتيمة، محمد باي بلعالم، ص - 5
 .8: منحة األتراب شرح ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص - 6
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: حروف الخفض/ حروف الجر- 3
استعملت عدة مصطلحات يف ىذا الصدد منها حركؼ اٞتر كحركؼ ا٠تفض، إذ يعد مصطلح  
ىذا تفسَت كجوه العربية كإعراب ):"(ىػ285.ت)من استعماالت البصريُت، يقوؿ ا١تربد  (حركؼ اٞتر)

 فالكبلـ كٌلو اسم كًفعل كحرؼ جاءى ١تعٌت ال ٮتلو الكبلـ عربٌيا كاف أىك أىعجمٌيا من : "(األٝتاء كاألفعاؿ 
يٍعرىب االسم ا١تتمكن كالفعل ا١تضارع كسنٍأيت على تفسَت ذلك كلِّو إف شاء ا أما األٝتاء 

ىذه الثبلثة كا١ت
فما كاف كاقعان على معٌت ٨تو رجل كفرس كزيد كعمرك كما أشبو ذلك كتٍعتىربي األٝتاءى بواحدة كلُّي ما دخل 

.  1"عليو حرؼ من حركؼ اٞترِّ فهو اسم كإف امتنع من ذلك فليس باسم
ٝتيت حركؼ اٞتر، ألهنا ٕتٌر : "بقولو (حركؼ اٞتر) كيفسر الرضي االسًتاباذم سبب تسميتها بػ

معناىا إليها، كاألظهر أنو قيل ٢تا حركؼ اٞتر، ألهنا تعمل إعراب اٞتر، كما ٝتيت بعض اٟتركؼ 
، كبعضها حركؼ النصب . 2"حركؼ اٞتـز

: الذم يقوؿ (ىػ291.ت)من بينهم ثعلب  (حركؼ ا٠تفض) أما الكوفيوف فاستعملوا مصطلح 
. 3"، كال خافضه على خافضو (من) الباء ال تدخل على "

كاٟترؼ من كل ):"كمن ا١تواضع اليت ذكر فيها ٤تمد بام بلعادل مصطلح حركؼ اٞتر قولو
مثل حركؼ اٞتر كىي من كما ذكر معها من ( خبل)اليت تقدمت يف قسميو االسم كالفعل  (العبلمات

 .4"حركؼ اٞتر
من عبلمات االسم دخوؿ حركؼ : " كيستعمل أيضا مصطلح حركؼ ا٠تفض، حيث يقوؿ

 .5"كيعرؼ االسم بصبلحيتو لدخوؿ حرؼ من حركؼ ا٠تفض أم اٞتر عليو... اٞتر 
. فمحمد بام بلعادل استعمل مصطلحي حركؼ اٞتر كحركؼ ا٠تفض ك٫تا ٔتعٌت كاحد

:  األدوات/ حروف المعاني- 4
من ا١تصطلحات اليت شاعت يف استعماالت البصريُت، حيث جاء  (حرؼ ا١تعٌت)يعٌد مصطلح  

فالكىًلم اسمه كًفٍعله " : يف قولو (ىذا بابي عٍلم ما الكىًلمي من العربية  )يف باب  (ىػ180.ت)عند سيبويو 
. 6"كحىٍرؼه جاء ١تعٌٌت ليس باسم كال فعل

                                                 
. 141: ، ص1: المقتضب، المبرد، ج- 1
 .261: ، ص4: شرح االستراباذي على كافية ابن الحاجب، ج - 2
. 467: ، ص2: ، ج2: عبد السالم محمد ىارون، دار المعارف، مصر، ط: مجالس ثعلب، أبو العباس أحمد بن يحي ثعلب، تحقيق- 3
. 10: التحفة الوسيمة شرح على الدرة اليتيمة، محمد باي بلعالم، ص - 4
. 15: الرحيق المختوم لنزىة الحلوم، محمد باي بلعالم، ص - 5
 .12: ، ص1: الكتاب، سيبويو، ج - 6
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فالكبلـ كٌلو اسم كًفعل كحرؼ جاءى ١تعٌت ال : "حيث يقوؿ (ىػ285.ت)كاستعملو أيضا ا١تربٌد 
.  1"ٮتلو الكبلـ عربٌيا كاف أىك أىعجمٌيا من ىذه الثبلثة

ما ال ٬توز أف ٮترب عنو كما ٮترب عن اإلسم : "ىو (ىػ316.ت)كما يقوؿ ابن السراج اٟترؼ  ك
 (زيد ذاىب): كال عن ذاىب كما تقوؿ (الرجل منطلق): إذل منطلق كما تقوؿ : أال ترل أنك ال نقوؿ 

فقد باف أف اٟترؼ من الكلم الثبلثة ىو  (ال بكر ع )ك  (عمرك إذل): كال ٬توز أف يكوف خربان ال تقوؿ
. 2"كاٟترؼ ال يأتلف منو مع اٟترؼ كبلـ. الذم ال ٬توز أف ٗترب عنو كال يكوف خربان 

كيف موضع آخر يعرؼ ابن السراج اٟتركؼ على أهنا أدكات فيستعمل ا١تصطلحُت معا، يقوؿ يف 
أنو إ٪تا كقع التغيَت من ىذه : اعلم : "(اذكر ما يدخلو التغيَت من ىذه الثبلثة كما ال يتغَت منو)باب 

 .3"الثبلثة يف اإلسم كالفعل دكف اٟترؼ ألف اٟتركؼ أدكات تغَت كال تتغَت
عند  (األدكات)عند البصريُت، فإنو شاع مقابلو مصطلح  (حركؼ ا١تعاشل)  كإذا عيًرؼى مصطلح 

كضعت بىلى لكل إقرار يف أٌكلو جحد، ككضعت : "الذم يقوؿ (ىػ207.ت)الكوفيُت، من بينهم الفراء 
إال أهنا ال تكوف إالٌ ١تا يف أٌكلو جحد قاؿ  (نعم)ٔتنزلة  (بىلى)لبلستفهاـ الذم ال جحد فيو، فػ  (نعم)

. ال تصلح يف ىذا ا١توضع (بىلى) فػ ،4﴾فػىهىٍل كىجىٍد يٍ ما كىعىدى رىبُّيكيٍم حىقًّقا قاليوا نػىعىمٍ ﴿: الٌلو تبارؾ كتعاذل 
اليوا بػىلىى  قىٍد جىاءىنىا نىًذيره﴾ؽ .أىدلٍى يىٍأًتكيٍم نىًذيره  ﴿: كأما اٞتحد فقولو 

أداة  (نعم)كال تصلح ىا ىنا ، 5
 . 6"ما دل يكن فيو جحد (ال)ك (نعم)كذلك أف االستفهاـ ٭تتاج إذل جواب بػ 

: كيستعمل ٤تمد بام بلعادل مصطلح حرؼ ا١تعٌت كيفرؽ بينو كبُت حرؼ ا١تبٌت حيث يقوؿ
كاٟترؼ كل كلمة دلت على معٌت يف غَتىا كدل تتعرض بصيغتها للزماف كاٟترؼ ا١تراد بو حرؼ ا١تعٌت "

اخل كاٟتركؼ اليت يف ... احًتازا من اٟترؼ الذم دل ٬تئ ١تعٌت كحركؼ ا٢تجاء كىي أ ب ت ث ج 
األٝتاء كاألفعاؿ كاٟتركؼ أم أبعاضها ٨تو الزام من زيد كالراء من ضرب كالبلـ من دل فحركؼ ا٢تجاء 

 7".أٝتاء كاٟتركؼ اليت أجزاء الكلمة أجزاء

                                                 
. 141: ، ص1: المقتضب، المبرد، ج- 1
. 40: ، ص1: األصول في النحو، ابن السراج، ج- 2
. 43: ، ص1: جالمصدر نفسو، - 3
. 44: سورة األعراف، اآلية- 4
. 9، 8: سورة الملك، اآليتان- 5
. 53، 52: ، ص1: معاني القرآن، الفراء، ج- 6
. 12: كفاية المنهوم شرح على اللؤلؤ المنظوم، محمد باي بلعالم، ص - 7
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حركؼ ا٢تجاء ا١تعركفة كاٟتركؼ اليت تكوف جزء :  فهو ىنا فٌرؽ بُت ثبلثة أنواع من اٟتركؼ كىي
. من كلمة كحركؼ ا١تعاشل كىي ا١تقصودة

:  ٨تو(فكل ما يصلح فيو أمس) : "كما يظهر استعماؿ ٤تمد بام بلعادل ١تصطلح األداة بقولو
إٍف :  كقد ٬تيء ٔتعٌت االستقباؿ كما إذا كقع بعد أداة الشرط ٨تو(فإنو ماض بغَت لبس)قاـ زيده أمًس، 

ـى زيده  . 1 "قا
.  كىي يف ىذا القوؿ حرؼ الشرط

 :النعت/  الصِّفة- 5
الذم يقوؿ يف  (ىػ180.ت)عند البصريُت أمثاؿ سيبويو  (الوصف)أك  (الصفة)شاع مصطلح  

كذلك إذا كاف اآلًخري ىو األٌكؿ  ":(ما ٮتتار فيو الرفعي إذا ذكرتى ا١تصدرى الذم يكوف عبلجا )باب 
ا  كذلك ٨تو قولك لو صوته صوته حىسىنه، ألٌنك إ٪تا أردت الوصف، كأىٌنك قلت لو صوته حسن، كإ٪تن

ملو على الفعل ١تٌا كاف صفةن ككاف اآلخري ىو األٌكؿى كما قلتى  ما : ذكرتى الصنوت توكيدان كدل تيرٍد أٍف ٖتى
 .2"أنتى إالن قائمه كقاعده، ٛتلتى اآلًخرى على أنتى ١تٌا كاف اآلًخري ىو األٌكؿى 

يف  (ىػ207.ت)حيث جاء عند الفراء  (النعت)كيقابل ىذا ا١تصطلح عند الكوفيُت مصطلح 
ألهنا نعت للذين، ال للهاء كا١تيم من  (غىٍَتً )ٓتفض ، 3﴾غىٍَتً اٍلمىٍغضيوًب عىلىٍيًهمٍ ﴿: كقولو تعاذل : "قولو
 .4"نعتا ١تعرفة ألهنا قد أضيفت إذل اسم فيو ألف كالـ (غىٍَتً )كإ٪تا جاز أف تكوف . (عىلىٍيًهمٍ )

عند ٤تمد بام بلعادل، حيث جاء  (البصرم كالكويف) كقد جاء استعماؿ ا١تصطلحُت معا 
يعٍت أف الواك تكوف عبلمة للرفع يف : "قائبل (عبلمات اإلعراب يف اٞتمع)يف باب  (الصفة)مصطلح 

ٚتع ا١تذكر السادل كىو كل ٚتع ا١تذكر بعقل أكصفة من يعقل ٨تو الزيدكف كا١تسلموف تقوؿ جاء الزيدكف 
جاء فعل ماض كالزيدكف فاعل مرفوع بالواك نيابة عن الضمة كالنوف عوض عن التنوين يف االسم 

. 5"ا١تفرد
كجود اٞتر يف آخره سواء : "(اٞتر)فجاء يف عدة مواضع منها قولو يف باب  (النعت)أما مصطلح  

فإهنا قد ٚتعت اجملركر باٟترؼ ٨تو . كاف باٟترؼ أك اإلضافة أك التبعية مثل بسم ا الرٛتاف الرحيم

                                                 
. 15: منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص - 1
 .135: ، ص2: المقتضب، المبرد، ج: ، وينظر363: ، ص1: الكتاب، سيبويو، ج - 2
. 7: سورة الفاتحة، اآلية- 3
 .7: ، ص1: معاني القرآن، الفراء، ج- 4
 .21: التحفة الوسيمة شرح على الدرة اليتيمة، محمد باي بلعالم، ص - 5
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أك التوكيد ٨تو  (أك عمرك دبزممررت )أك بالعطف ٨تو  (الرٛتاف)كالنعت ٨تو  (ا)كباإلضافة ٨تو  (بسم)
 1".(ىذا جحر ضب خرب)أك ٔتجاكرة ٨تو  (٨تو مررت بزيد أخيك)أك البدؿ  (مررت بزيد نفسو)
يف مواضع أخرل كأرجع كل مصطلح منهما إذل  (البصرم كالكويف)كما ٚتع بُت ا١تصطلحُت  

الوصف كىو ما يعرب عنو بالنعت، فالتعبَت بالنعت للكوفيُت كالتعبَت بالصفة : "أصحابو منها قولو
 2".للبصريُت يقولوف صفة ككصف

 كىكذا استخدـ الشيخ بلعادل مصطلحا بصريا كىو الصفة، كمصطلحا كوفيا كىو النعت، كٚتع 
. بينهما يف عدة مواضع

 :النسق/ العطف- 6
ىذا باب ما يكوف ): "يف قولو (ىػ180.ت) العطف مصطلح بصرم حيث استعملو سيبويو 

مىعطوفا يف ىذا الباب على الفاعل ا١تضمىًر يف النٌيًة كيكوفي معطوفا على ا١تفعوؿ كما يكوف صفةى ا١ترفوًع 
إذا كصفتى بنفًسك ا١تضمىر ا١تنصوبى بغَت أنتى جاز تقوؿ  ... (ا١تضمىًر يف النٌية كيكوفي على ا١تفعوؿ

رأيتيك نفسىك كال تقوؿ انطلقتى نفسيك كإذا عطفتى قلت إيٌاؾ كزيدان كاألىسىدى ككذلك رأسىك كرًٍجلىٍيك 
 .3"كالضٍربى كإ٪ٌتا أمرتىو أف يتنًقيىهما ٚتيعان 

كمعناىا إشراؾ  (الواك)فمنها  (ىذا باب حركؼ العطف ٔتعانيها  ): "(ىػ285.ت) كيقوؿ ا١تربد 
الثاشل فيما دخل فيو األكؿ كليس فيها دليل على أيهما كاف أكال ٨تو قولك جاءشل زيد كعمرك كمررت 

 .4"بالكوفة كالبصرة
 : "الذم يقوؿ (ىػ207.ت)فهو كويف استعملو علماء الكوفة منهم الفراء  (النسق)أما مصطلح 
ىل لك قبلنا حق : إذا سبقها استفهاـ ال تصلح أم فيو على جهة بل فيقولوف  (أىـٍ )كرٌٔتا جعلت العرب 

 (أك)ككذلك تفعل العرب يف ... بل أنت رجل معركؼ بالظٌلم : يريدكف . أـ أنت رجل معركؼ بالظٌلم
اضرب أحد٫تا زيدا أك : كقولك  (إحدل)، ك(أحد)فيجعلوهنا نسقا مفرٌقة ١تعٌت ما صلحت فيو 

 .5"عمرا

                                                 
 8: التحفة الوسيمة شرح على الدرة اليتيمة، محمد باي بلعالم، ص - 1
 .116: منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص - 2
 .278، 277: ، ص1: الكتاب، سيبويو، ج - 3
 .148: ، ص1: المقتضب، المبرد، ج - 4
. 72: ، ص1: معاني القرآن، الفراء، ج - 5
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عبلمات )عند ٤تمد بام بلعادل يف عدة مواضع منها قولو يف باب  (العطف) كرد مصطلح 
كجود اٞتر يف آخره سواء كاف باٟترؼ أك اإلضافة أك التبعية مثل بسم ا الرٛتاف : "كىو (اٞتر: االسم
فإهنا قد ٚتعت اجملركر باٟترؼ ٨تو بسم كباإلضافة ٨تو ا كالنعت ٨تو الرٛتاف أك بالعطف ٨تو . الرحيم
أك عمرك أك التوكيد ٨تو مررت بزيد نفسو أك البدؿ ٨تو مررت بزيد أخيك أك ٔتجاكرة ٨تو  دبزممررت 

 1".ىذا جحر ضب خرب
من التوابع العطف بقسميو أم عطف البياف كعطف : "فجاء يف قولو (النسق) أما مصطلح 

 2".النسق فمثاؿ عطف النسق جاء زيد كعمر كمثاؿ عطف البياف جاء أبو حفص عمر
. فعطف النسق يف ىذا القوؿ ىو أحد قسمي العطف

: الفعل المستقبل/ الفعل المضارع-7
من استعماالت البصريُت، حيث استعملو ٣تموعة منهم كسيبويو  (الفعل ا١تضارع)مصطلح  
كحركؼي اإلعراب لؤلٝتاء ا١تتمٌكنة كلؤلفعاؿ ا١تضارًعة ألٝتاء الفاعلُت اليت : "الذم يقوؿ (ىػ180.ت)

يف أكائلها الزكائدي األربع ا٢تمزة كالتاء كالياء كالنوف كذلك قولك أفػٍعىلي أنا كتىفعل أنتى أك ىي كيىفعل ىو 
 .3"كنىفعل ٨تن

ىذا باب : ")حيث يقوؿ( الفعل ا١تضارع)مصطلح  (ىػ285.ت) كما استعمل أيضا ا١تربد 
اعلم أف األفعاؿ إ٪تا دخلها  (إعراب األفعاؿ ا١تضارعة ككيف صار اإلعراب فيها دكف سائر األفعاؿ ؟ 

. 4"اإلعراب ١تضارعتها األٝتاء كلوال ذلك دل ٬تب أف يعرب منها شيء
من بينهم الفراء  (الفعل ا١تستقبل)يستعمل الكوفيوف مصطلح  (الفعل ا١تضارع) مقابل مصطلح 

أردت أف : فتقوؿ . العرب ٕتعل البلـ اليت على معٌت كي يف موضع أف يف أردت كأمرت: "الذم يقوؿ
كىأيًمٍرنا لًنيٍسًلمى لًرىبِّ ﴿تذىب ، كأردت لتذىب ، كأمرتك أف تقـو ، كأمرتك لتقـو قاؿ الٌلو تبارؾ كتعاذل 

 ،7﴾رًيديكفى لًييٍطًفؤيامي ﴿ كقاؿ،6﴾قيٍل ًإشلِّ أيًمٍرتي أىٍف أىكيوفى أىكنؿى مىٍن أىٍسلىمى ﴿ كقاؿ يف موضع آخر 5﴾اٍلعالىًمُتى 
كأردت ألهنما يطلباف ا١تستقبل كال  (أمرتك) كأىٍف ييٍطًفؤيا كإ٪تا صلحت البلـ يف موضع أف يف ،7﴾لًييٍطًفؤيا

                                                 
 8: التحفة الوسيمة شرح على الدرة اليتيمة، محمد باي بلعالم، ص - 1
 .115: منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص: ، وينظر43: صالمصدر نفسو،  - 2
 .14، 13: ، ص1: الكتاب، سيبويو، ج - 3
 .1: ، ص2: المقتضب، المبرد، ج - 4
. 71: سورة األنعام، اآلية- 5
. 14: سورة األنعام، اآلية- 6
. 8: سورة الصف، اآلية- 7
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فلما رأكا . (أمرتك أف قمت)، كال يصلح  (أمرتك أف تقـو): يصلحاف مع ا١تاضي أال ترل أنك تقوؿ 
كبالبلـ اليت يف معٌت  (كي)يف غَت ىذين تكوف للماضي كا١تستقبل استوثقوا ١تعٌت االستقباؿ بػ (أف)
 .1 "(كي)
: (الفعل ا١تضارع)أما ٤تمد بام بلعادل فاستخدـ ا١تصطلحُت معا، فيقوؿ يف استعمالو ١تصطلح  
كىي حرؼ نصب للمضارع كينفي معناه كيصَته خالصا  (بلن)الفعل ا١تضارع ىو ا١تشابو لبلسم، "

فعل مضارع منصوب  (يقـو)حرؼ نفي كنصب كاستقباؿ  (لن)كإعرابو  (لن يقـو زيد)لبلستقباؿ ٨تو 
. 2"فاعل مرفوع كعبلمة رفعو الضمة الظاىرة يف آخره (زيد)بلن كعبلمة نصبو الفتحة الظاىرة 

كىي حرؼ  (إذف)من النواصب : "قائبل (إذف)أما مصطلح ا١تستقبل فاستعملو يف حديثو عن  
كأف يكوف الفعل ... أف تكوف يف صدر اٞتواب : جواب كجزاء كيشًتط يف النصب هبا ثبلث شركط

. 3"بعدىا مستقببل
 فاستعمالو ١تصطلحي الفعل ا١تضارع كالفعل ا١تستقبل للداللة على أحد األزمنة الثبلثة اليت يدؿ 

. عليها الفعل
: ما لم يسم فاعلو/ المفعول الذي لم يذكر فاعلو، نائب الفاعل- 8
الفعل ا١تبٍت للمفعوؿ ىو مصطلح بصرم تداكلو ٣تموعة من العلماء من بينهم سيبويو  
ىذا باب ): "حيث يقوؿ( ا١تفعوؿ الذم تعداه فعلو إذل مفعوؿ)الذم عرب عنو ٔتصطلح  (ىػ180.ت)

كذلك قوليك كيًسيى عبدي ا الثوب كأيٍعطىى عبدي ا ا١تاؿى رفعتى  (ا١تفعوؿ الذم تعداه فعلو إذل مفعوؿه 
عبدى ا ىهنا كما رفعتىو يف ضيرب حُت قلتى ضيًربى عبدي ا كشىغلتى بو كيًسيى كأيٍعًطىى كما شغلت بو 

 .4"ضيًرب كانتصىب الثوبي كا١تاؿي ألهنما مفعوالف تىعٌدل إليهما فعلي مفعوؿو ىو ٔتنزلة الفاعل 
ىذا : ")حيث يقوؿ( ا١تفعوؿ الذم ال يذكر فاعلو)ٔتصطلح  (ىػ285.ت) كما جاء عند ا١تربد 

 .5"كىو رفع ٨تو قولك ضيًربى زيده كظيًلمى عبدي ا (باب ا١تفعوؿ الذم ال يذكر فاعلو
يف : الذم يقوؿ (ىػ207.ت)من بينهم الفراء  (ما دل يسم فاعلو) كيستعمل الكوفيوف مصطلح 

. كا٠توؼ كالظٌن متقارباف ىف كبلـ العرب ،6﴾ًإالن أىف ٮتىىافىا أىالن ييًقيمىا حيديكدى اللنوً ﴿": تفسَته لقولو تعاذل
                                                 

. 263 -261: ، ص1: معاني القرآن، الفراء، ج - 1
 . 27: التحفة الوسيمة شرح على الدرة اليتيمة، محمد باي بلعالم، ص - 2
 . 28: صالمصدر نفسو،  - 3
 .42، 41: ، ص1: الكتاب، سيبويو، ج - 4
 .50: ، ص4: المقتضب، المبرد، ج - 5
. 229: سورة البقرة، اآلية- 6
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قد ظننت ذاؾ ، كخفت ذاؾ، : قد خرج عبدؾ بغَت إذنك ، فتقوؿ أنت : من ذلك أف الرجل يقوؿ 
ألف - كالٌلو أعلم - كأما ما قاؿ ٛتزة فإنو إف كاف أراد اعتبار قراءة عبد الٌلو فلم يصبو ... كا١تعٌت كاحد 

أال ٮتافوا أف ال ، كٛتزة قد أكقع ا٠توؼ على الرجل كا١ترأة : كحدىا إذ قاؿ  (أف)ا٠توؼ إ٪تا كقع على 
 .1" كعلى أف أال ترل أف اٝتهما يف ا٠توؼ مرفوع ٔتا دل يسٌم فاعلو

ىذا باب ا١تفعوؿ الذم دل : "        كيستعمل ٤تمد بام بلعادل ا١تصطلحُت البصرم كالكويف، يقوؿ
 .2" يذكر معو فاعلو، كيسمى النائب عن الفاعل 

كًبيعى الذىبي كقيًضيى )أم الفاعل  (كنائب عنو)": فيقوؿ فيو (ما دل يسم فاعلو) أما مصطلح 
فيضم أكؿ الفعل إف كاف الفعل ماضيان كيكسر ما قبل آخره كيضم أكلو كبفتح ما قبل آخره إف  (األمري 

كىو أم ا١تفعوؿ الذم دل يسم فاعلو ينقسم إذل قسمُت إذل ظاىر  (يػيٍعطىى األىٍربي )كاف مضارعان ٨تو
ـي عىٍمرهك)ك (أيٍكًرـى عىٍمرهك)ك (ييٍضرىبي زىٍيده )ك (ضيًربى زيده )كمضمر فالظاىر ٨تو قولك  فعل  (ضرب)فػ (ييٍكرى

فعل  (يضرب)نائب الفاعل مرفوع بالضمة الظاىرة يف آخره ك (زيد)ماض مبٍت ١تا دل يسم فاعلو ك
 3".نائب الفاعل مبٍت على الضم يف ٤تل رفع (زيد)مضارع مبٍت ١تا دل يسم فاعلو ك

 تظهر ىنا خاصية استعماؿ ا١تصطلحات ا١تطولة عند ٤تمد بام بلعادل للداللة على بعض 
. ا١تباحث النحوية، منها الفعل ا١تبٍت للمفعوؿ كما دل يسم فاعلو

: الم القسم/ الم االبتداء- 9
يف عدة مواضع  (ىػ180.ت)الـ االبتداء مصطلح من مصطلحات البصريُت، كرد عند سيبويو  

ألنو كبلـه  (ىذا باب ما ال يػىٍعمىلي فيو ما قبلو من الفعل الذم يتىعدل إذل ا١تفعوؿ كال غىَتًه): "منها قولو
نعيو كمن ... قد عىًملى بعضو يف بعض فبل يكوف إالٌ مبتدأى ال يىعمل فيو شيء قبلو ألفن ألف االستفهاـ ٘تى

ا ىي الـي  ا إ٪تن ذلك قد علمتي لىعبدي ا خَته منك فهذه البلـي ٘تنىعي العملى كما ٘تنعي ألفي االستفهاـً ألهنن
. 4"االبتداء كإ٪تا أىدخلتى عليو علمتي لتيؤكندى كٕتعلىو يقينان قد علمتىو

الـ ا٠تفض اليت يسٌميها النحويٌوف الـ ا١تًٍلك فقلنا ىي مكسورة مع : "(ىػ285.ت) كيقوؿ ا١تربد 
األىٝتاًء الظاىرة كمفتوحة مع األىٝتاًء ا١تضمرة لعلنة نذكرىا كىذا أىكاف ذكرىا أىصلها عندنا الفتح كما يقع 

                                                 
 .146: ، ص1: معاني القرآن، الفراء، ج - 1
 . 58: منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص - 2
 .41، 40: التحفة الوسيمة شرح على الدرة اليتيمة، محمد باي بلعالم، ص - 3
 .137-135: ، ص1: الكتاب، سيبويو، ج - 4
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مع ا١تضمر ٨تو قولك ا١تاؿ لىك كا١تاؿ لىنا كالدراىم لىكم ك٢تم ككذلك كٌل مضمر فًإذا قلت ا١تاؿ لًزيد 
. 1"كسرهتا لئبلن تلتبس ببلـ االبتداءً 

الذم حيث  (الـ القسم أك الـ اليمُت)عند الكوفة مصطلح  (الـ االبتداء) كيقابل مصطلح 
 كىًإٍذ أىخىذى اللنوي ًميثاؽى الننًبيُِّتى لىما آتػىٍيتيكيٍم ًمٍن ًكتابو كىًحٍكمىةو ﴿: "يف قولو (ىػ207.ت)جاء عند الفراء 

لتؤمنٌن )ك١تا آتيتكم، قرأىا ٭تِت بن كثٌاب بكسر البلـ يريد أخذ ا١تيثاؽ للذين آتاىم ، مث جعل قولو ، 2﴾
كمن نصب . أخذت ميثاقك لتعملٌن ألف أخذ ا١تيثاؽ ٔتنزلة االستحبلؼ: من األخذ كما تقوؿ  (بو

جعل البلـ الما زائدة إذ أكقعت على جزاء صٌَت على جهة فعل كصٌَت جواب اٞتزاء بالبلـ  (١تا)البلـ يف 
 .3"كىو كجو الكبلـ. كبإف كببل كٔتا ، فكأٌف البلـ ٯتُت إذ صارت تلقى ّتواب اليمُت

يعٍت ( كأك: ")(أف ا١تضمرة)عند ٤تمد بام بلعادل يف قولو يف باب (الـ القسم)كقد كرد مصطلح 
٨تو ألقتلن الكافر أك يسلم  (إذا ا١تعٌت بنحو إال)أنو ٬تب إضمار أف بعد أك اليت ٔتعٌت إال كما قاؿ 

إعرابو البلـ توطئة للقسم أقتلن فعل مضارع مبٍت على الفتح التصالو بنوف التوكيد الثقيلة يف ٤تل رفع 
كالفاعل مستًت كجوبا تقديره أنا كالنوف للتوكيد كالكافر مفعوؿ بو منصوب بفتحة ظاىرة كأك حرؼ 
عطف كيسلم فعل مضارع منصوب بأف مضمرة كجوبا بعد أك كالفاعل مستًت جوازان تقديره ىو يعود 

يعٍت ال تقر  (كبل تقر العُت أك يعطى الفىت)على الكافر كا١تعٌت ألقتلن الكافر إال أف يسلم كمنو قولو 
 4".العُت إال أف يعطى الفىت

ىذا مذىب ( ًإٍذ أىًلفي اٍلوىٍصًل مىىتى تيٍدرىٍج سىقىطٍ ): "يف قولو (الـ االبتداء)كما كرد أيضا مصطلح  
فلماذا أكيت با٢تمزة ليتوٌصل هبا إذل : سيبويو ألهنا عنده ٫تزة زائدة يتوصل هبا إذل النطق الساكن، فإف قيل

أجيب عن ذلك بأهنا لو حركت لكانت إما أف ٖترؾ بالكسر .. النطق بالساكن كدل تتحرؾ البلـ؟ 
فؤلجل .. فتلتبس ببلـ اٞتر، أك بالفتح فتلتبس ببلـ االبتداء، أك الضم فتكوف ٦تا ال نظَت لو يف العربية

  5."ذلك عيدِّؿ عن ٖتريك البلـ كبقيت على أصل كضعها كجيء هبمزة الوصل قبلها
 
 

                                                 
 .389: ، ص1: المقتضب، المبرد، ج - 1
. 81: سورة آل عمران، اآلية- 2
 .225: ، ص1: معاني القرآن، الفراء، ج - 3
 .31، 30: التحفة الوسيمة شرح على الدرة اليتيمة، محمد باي بلعالم، ص - 4
 .13: منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص - 5
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: الجحد/ النفي- 10
إذا قلت زيدا دلٍى أضرٍب أك زيدان : "يف قولو (ىػ180.ت)النفي مصطلح بصرم جاء عند سيبويو  

شيئان ٬توز لك أف تقدنمىو قبلهما فيكوف  (لىنٍ )ك (دلىٍ )لن أضربى دل يكن فيو إالٌ النصبي ألنك دل توًقع بعد 
 (ال تىٍضًربٍ )كما أٌف  (سىأىٍضًربي )نفي لقولو  (لن أىٍضًربى )على غَت حالو بعد٫تا كما كاف ذلك يف اٞتزاء ك

 1."(ضربتي )نفي لًػ (دل أىضرب)ك (اٍضًربٍ )نفي لقولًو 
فيقع االسم بعدىا مرفوعا على  (مذ)أما  (ىذا باب مذ، كمنذ  ): "(ىػ285.ت)كيقوؿ ا١تربٌد 

معٌت، ك٥تفوضا على معٌت فإذا رفعت فهي اسم مبتدأ كما بعدىا خربه، غَت أهنا ال تقع إال يف االبتداء 
دل أرؾ مذ يـو اٞتمعة ، كقد : فما باذل أقوؿ: فإف قاؿ قائل ... لقلة ٘تكنها كأهنا ال معٌت ٢تا يف غَته 

دل أرؾ مذ كقت رؤييت لك يـو : إف النفي إ٪تا كقع على ما بعد اٞتمعة، كالتقدير: رآه يـو اٞتمعة ؟ قيل 
 2".اٞتمعة

 (ىػ207.ت)عند الكوفيُت حيث استعملو الفراء  (اٞتحد)مصطلح  (النفي) كيقابل مصطلح 
إال رفعا ألف  (إلو كاحد) ال يكوف قولو ،3﴾كىما ًمٍن إًلوو ًإالن إًلوه كاًحده ﴿: "قائبل يف تفسَته لقولو تعاذل

إذا فقدت من أٌكؿ  (من)إذل ا١تعٌت أال ترل أف  (إال)ليس إلو إال إلو كاحد، فرددت ما بعد : ا١تعٌت
، كالقائم (ما أنت بقائم): الباء قد تكوف كاقعة ىف اٞتحد كا١تعرفة كالنكرة ، فيقوؿ ... الكبلـ رفعت

 4."، كاألخ معرفة (ما أنت بأخينا)نكرة، ك
كىي حرؼ جواب  (إذف)من النواصب ": قائبل (النفي) أما ٤تمد بام بلعادل فاستعمل مصطلح 

كأف يكوف الفعل بعدىا ... أف تكوف يف صدر اٞتواب : كجزاء كيشًتط يف النصب هبا ثبلث شركط
ككما ٬توز الفصل بينها كبُت معمو٢تا ... كأف ال يفصل بينها كبُت الفعل فاصل غَت القسم ... مستقببل 

 .5"باليمُت ٬توز الفصل بالنداء كالنفي
لكنو ال يقصد بو النفي عند البصريُت كإ٪تا  (اٞتحد) كما استعمل ٤تمد بام بلعادل مصطلح 

يعٍت أف تضمر كجوبا يف ٜتسة مواضع عقب الـ ": على البلـ اليت تقع بعد كاف ا١تنفية حيث يقوؿ
 6".جحد أم بعد البلـ الواقعة بعد كاف ا١تنفية كىي ا١تسماة عند النحويُت ببلـ اٞتحود

                                                 
 .136: ، ص1: الكتاب، سيبويو، ج - 1
 .31، 30: ، ص3: المقتضب، المبرد، ج - 2
. 73: سورة المائدة، اآلية- 3
 .318، 317: ، ص1: معاني القرآن، الفراء، ج - 4
 . 28: التحفة الوسيمة شرح على الدرة اليتيمة، محمد باي بلعالم، ص - 5
 .30: ، صالمصدر نفسو - 6
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: ال التبرئة/  ال النافية للجنس-11
 كجوه : "حيث يقوؿ (ىػ538.ت) ال النافية للجنس ىو مصطلح بصرم كرد عند الز٥تشرم 

فالرفع علم الفاعلية كالفاعل كاحد رل : اإلعراب ىي الرفع كالنصب كاٞتر ككل كاحد منها علم على معٌت
كأما ا١تبتدأ كخربه كخرب إف كأخواهتا كال اليت لنفي اٞتنس كاسم كاف كأخواهتا كاسم ما كال ا١تشبهتُت . إال 

 1."بليس
فىبل رىفىثى كىال ﴿: "(ىػ206.ت)، يقوؿ الفراء (ال التربئة)أما الكوفيوف فيستعملوف مصطلح 

اؿى  إف الرفث اٞتماع، كالفسوؽ السباب، كاٞتداؿ ا١تماراة يف اٟتٍىجِّ فالقراء على :  يقاؿ ،2﴾فيسيوؽى كىال ًجدى
 3."ككٌل ذلك جائز. نصب ذلك كلو بالتربئة إال ٣تاىدا فإنو رفع الرفث كالفسوؽ كنصب اٞتداؿ

. 4"النافية أم اليت لنفي اٞتنس (ال)باب : "أما ٤تمد بام بلعادل فيقوؿ
كال اليت لنفي حكم اٞتنس أم لصفتو كحكمو كإال فاٞتنس ال ينفي : " كيقوؿ يف موضع آخر

. 5"كإسناد النفي إليو ٣تاز ك٢تذا قلنا ٟتكم اٞتنس
كال اليت لنفي حكم اٞتنس أم لصفتو كحكمو كإال : "فيقوؿ فيو (الـ التربئة) أما مصطلح  

فاٞتنس ال ينفي كإسناد النفي إليو ٣تاز من إسناد ما للشيء إذل آلتو كتسمى الـ التربئة كقولك برأت 
. 6"فبلنا عن كذا إذا نفيتو عنو

 من ىنا نرل أف ٤تمد بام بلعادل دل يكتف يف مسائلو ٔتصطلحات البصريُت فقط، بل كاف 
يوظف إذل جانبها مصطلحات الكوفة، ٦تا يدؿ على اطبلعو الواسع على مصطلحات ا١تدرستُت 

. كا٠تبلؼ الواقع بينهما
: مصطلحات البصرة- 4
:  المنصرف وغير المنصرف- 1

من مصطلحات البصريُت حيث يقوؿ سيبويو  (ا١تنصرؼ كغَت ا١تنصرؼ)مصطلحا 
اعلم أنو ٬توز يف الشعر ما ال ٬توز يف الكبلـ من : "(ىذا باب ما ٭تتمل الشعر ) يف باب (ىػ180.ت)

صرؼ ما ال ينصرؼ يشبهونو ٔتا ينصرؼ من األٝتاء ألهٌنا أٝتاء كما أهنا أٝتاء كحذًؼ ما ال ٭تذؼ 
                                                 

 .8: ، ص1993، 1: علي بو ملحم، مكتبة الهالل، بيروت، ط: المفصل في صنعة اإلعراب، الزمخشري، تحقيق - 1
. 197: سورة البقرة، اآلية- 2
 .120: ، ص1: معاني القرآن، الفراء، ج - 3
 . 84: منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص - 4
 . 106: كفاية المنهوم شرح على اللؤلؤ المنظوم، محمد باي بلعالم، ص - 5
 . 104: الرحيق المختوم لنزىة الحلوم، محمد باي بلعالم، ص - 6
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 .1"يشبهونو ٔتا قد حيذؼ كاستعمل ٤تذكفا
 ىو (االسم ا١تفرد ا١تنصرؼ): "كرد ذكر ىذين ا١تصطلحُت عند ٤تمد بام بلعادل حيث يقوؿ        

 (كنوف االسم الفريد). االسم ا١تتمكن األمكن الذم دل يشبو اٟترؼ فيبٌت، كال الفعل فيمنع من الصرؼ
 فغَت ا١تنصرؼ ال ينوف كػ (ا١تنصرؼ). احًتازا من التثنية كٚتع ا١تذكر السادل فإنو التنوين  ال يكوف فيهما

 (إذا درجت قائبل). ، ألف االسم الغَت منصرؼ ال ينوف ألنو يشبو الفعل(ابراىيم)ك  (اٝتاعيل)ك (أٛتد)
كأما إذا كقفت أم قطعت الكبلـ .. (كدل تقف): يف حالة الوصل ال يف حالة الوقف، كىذا معٌت قولو

 إذا ال ٮتتلف، كىذا األلفكمثل ما تكتبو أم . باأللف على ا١تنصوب منو (قف)ػعنده ككاف منصوبا ؼ
تقوؿ ): كأتى با١تثل فقاؿ. (رأيتي جارينة):  فانو يوقف عليها بالسكوف كقولككإالدل يكن نكرة مؤنثة 

 2".بالتنوين كالرفع( عمرك
: اسم الفعل- 2

يف كتابو يف باب  (ىػ180.ت)اسم الفعل مصطلح من مصطلحات البصرٌيُت، استعملو سيبويو 
كموضعيها : "حيث يقوؿ (ىذا باب من الًفعًل ٝتيٌى الفعلي فيو بأىٝتاءو دل تؤخىٍذ من أىمثلة الفعل اٟتادث)

من الكبلـ األىمري كالنهي فمنها ما يىتعٌدل ا١تأمورى إذل مأمورو بو كمنها ماال يىتعٌدل ا١تأمورى كمنها ما يىتعدنل 
ا ىو اسم قولك أىٍرًكٍد  ا١تنهي إذل مىنهٌي عنو كمنها ماال يىتعدنل ا١تنهي أىٌما ما يتىعٌدل فقولك كريدى زيدا فًإ٪تن

ا تريد ىاًت زيدا  فنحوي قولك مىٍو مىو كصىٍو صو كآهو كإيوو كما أىشبو ذلك كاعلم ... زيدا كمنها ىىليمن زيدا إ٪تن
أفن ىذه اٟتركؼ اليت ىي أىٝتاءه للفعل ال تىظهري فيها عبلمةي ا١تضمر كذلك أهٌنا أىٝتاءه كليست على األىمثلة 

 .3"اليت أيًخذىٍت من الفعل اٟتادث فيما مضى كفيما ييستقبل كىف يوًمك
فهنا ينكر سيبويو أف يكوف اسم الفعل ىو نفسو الفعل الذم يدؿ على اٟتدث ا١تاضي أك 

  . ا١تستقبل
 ىاؾ اسم فعل (فهاؾ فيو): "كقد جاء استعماؿ ىذا ا١تصطلح عند ٤تمد بام بلعادل حيث يقوؿ

. 4" ٔتعٌت خذأمر
 

                                                 
. 26: ، ص1: الكتاب، سيبويو، ج - 1
 .22: منحة األتراب شرح ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص - 2
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كتنوين تنكَت كىو ما فرؽ بُت نكرة بعض األٝتاء ا١تبنية كمعرفتها كىي أٝتاء األفعاؿ ": كمنو قولو
 1".كمو كصو فما نوف منها كاف نكرة كما دل ينوف كاف معرفة

: أسماء اإلشارة، األسماء المبهمة - 3
عند البصريُت حيث استعملهما سيبويو  (اسم اإلشارة كا١تبهم)جاء ذكر مصطلحي 

 كأما األٝتاء ا١تبهمة فنحو ىذا كىذه كىذاف كىاتاف كىؤالء كذلك كتلك : "يف قولو (ىػ180.ت)
كذانك كتانك كأكلئك كما أشبو ذلك كإ٪تا صارت معرفة ألهنا صارت أٝتاء إشارة إذل الشيء دكف سائر 

. 2"أمتو
ىذا باب ما يعرب من األٝتاء كما ): "ا١تصطلح نفسو حيث يقوؿ (ىػ285.ت)كيستعمل ا١تربد 

اعلم أف حق األٝتاء أف تعرب ٚتع كتصرؼ فما امتنع منها من الصرؼ فلمضارعتو األفعاؿ؛ ألف  (يبٌت
الصرؼ إ٪تا ىو التنوين، كاألفعاؿ ال تنوين فيها كال خفض، فمن مث ال ٮتفض ما ال ينصرؼ إال أف 
تضيفو أك تدخل عليو ألفا كالما، فتذىب بذلك عنو شبو األفعاؿ، فًتده إذل أصلو ؛ ألف الذم كاف 
يوجب فيو ترؾ الصرؼ قد زاؿ ككل ما ال يعرب من األٝتاء فمضارع بو اٟتركؼ؛ ألنو ال إعراب فيها 

الذم : كم، ك أين ككيف، كما، كمىت، كىذا، كىؤالء، كٚتيع ا١تبهمة كمنها : فمن تلك األٝتاء... 
. 3"كاليت

أنواع الكبلـ اليت يًتكب منها، ال : "يقوؿحيث  (ا١تبهم)كيستعمل ٤تمد بام بلعادل مصطلح 
كىو على . كىو كل كلمة دلنت على معٌت يف نفسها كدل تتعرض بصيغتها للزماف" اٍسمه .. "اليت يبٌت منها
 4 ."(ىذا كىذه كىؤالء)ؾ " ميبػٍهىمه "، ك(أنا)ؾ " ميٍضمىره "كزيد، ك" ظىاًىره : "ثبلثة أقساـ

:  كاٟتاصل أف ا١تعارؼ ستة أقساـ ا١تضمر: "حيث يقوؿ (اسم اإلشارة)كما يوظف مصطلح 
 (الذم)ػ، كا١توصوؿ ؾ(عمرك)ك (زيد)ػ، كالعلم ؾ(تلك)ك (ذا)ك (ذم)ػؾ: اإلشارةكأنا كىو، كاسم 

 5."(الرجل)ك (الغبلـ)ػ ، كالى باأللف كالبلـ ؾ(غبلـ زيد)ػ، كا١تضاؼ إذل كاحد ؾ(اليت)ك
 
 

                                                 
. 8، 7: التحفة الوسيمة شرح على الدرة اليتيمة، محمد باي بلعالم، ص - 1
 .5: ، ص2: الكتاب، سيبويو، ج - 2
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:  ألقاب اإلعراب والبناء - 4
تضمن ( باب ٣تارم أكاخر الكلم من العربية)يف كتابو بابا ٝتاه  (ىػ180.ت)خٌصص سيبويو 

كىي  (ىذا باب ٣تارل أكاخر الكلم من العربية): "ألقاب اإلعراب كحركاتو كفٌرؽ بينهما، حيث يقوؿ
ٕترم على ٙتاشل ٣تارو على النصب كاٞترن كالرفع كاٞتـز كالفتح كالضٌم كالكسر كالوقف كىذه اجملارل 

معهٌن يف اللفظ أربعةي أضرب فالنصبي كالفتح يف اللفظ ضربه كاحد كاٞتٌر كالكسر فيو ضرب  الثمانيةي ٬تى
كاحد ككذلك الرفع كالضٌم كاٞتـز كالوقف كإ٪ٌتا ذكرتي لك ٙتانية ٣تار ألفرؽى بُت ما يدخلو ضربه من 

دثي فيو العاملي  كبُت ما يػيبػٌٍتى عليو اٟترؼي بناءن - كليس شيء منها إال كىو يزكؿ عنو - ىذه األربعة ١تا ٭تًي
ال يزكؿ عنو لغَت شيء أحدثى ذلك فيو من العوامل اليت لكٌل عامل منها ضربه من اللفظ يف اٟترؼ 

. 1"كذلك اٟترؼي حرؼ اإلعراب فالرفع كاٞتر كالنصب كاٞتـز ٟتركًؼ اإلعراب
كإعراب  ... (ىذا تفسَت كجوه العربية كإعراب األٝتاء كاألفعاؿ): "(ىػ285.ت)كيقوؿ ا١تربد 

األٝتاء على ثبلثة أضرب على الرفع كالنصب كاٞترِّ فأٌما رفع الواحد ا١تعرب غَت ا١تعتٌل فالضنمُّي ٨تو قولك 
زيده كعبدي الٌلو كعمرك كنصبو بالفتح ٨تو قولك زيدان كعمران كعبدى الٌلًو كجرٌه بالكسرة ٨تو قولك زيدو كعمرو 

. 2"ك كعبًد الٌلو فهذه اٟتركاتي تسٌمى هبًذه األٝتاًء إذا كاف الشيءي ميٍعرىبا
كإف ترد أف ): " كقد جاء حديث ٤تمد بام بلعادل عن ألقاب اإلعراب يف عدة مواضع منها قولو

كالرفع يكوف بالضمة كما ناب عنها . فإنو أم اإلعراب اللفظي بالرفع ...  أم أنواعو(تعرؼ اإلعراب
على كجو ٥تصوص، كعلى أنو معنوم تغيَت ٥تصوص عبلمتو الضمة  كما ناب عنها على كجو ٥تصوص، 

كىو اال٧ترار أم ا٩تفاض الشفة عندما  كاٞتر. كٝتى رفعا لرفع الشفة السفلي عند التلفظ بو أك بعبلماتو
القطع، كاٞتاـز : كاٞتـز ألف اٞتـز. ذكر كالنصب كٝتي نصبا النتصاب الشفتُت عند التلفظ بو كبعبلماتو

علم أٌف لفظ الرفع كالنصب كاٞتر عند البصريُت بأنواع كا. كالشيء القاطع للحركة أك للحرؼ
 3."اإلعراب

الرفع كالنصب : ففي ىذا القوؿ فٌرؽ ٤تمد بام بلعادل بُت ألقاب اإلعراب أم عبلماتو كىي 
، كبُت حركاتو كىي . الضمة كالفتحة كالكسرة كالسكوف: كاٞتر كاٞتـز

                                                 
. 13: ، ص1: الكتاب، سيبويو، ج - 1
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الضم كالفتح : "مث يشَت إذل ا١تسألة ا٠تبلفية اليت اختلف فيها البصريوف كالكوفيوف، حيث يقوؿ 
كالكسر يف عبارات البصريُت ال تقع إال على حركات غَت إعرابية بنائية أك ال، كالكوفيوف يطلقوف ألقاب 

 1."أحد النوعُت على اآلخر مطلقا
يعٍت أٌف البصريُت يفرقوف بُت عبلمات اإلعراب كحركاتو، يف حُت أٌف الكوفيُت ال يفرقوف بينهما 
حيث يستعملوف عبلمات اإلعراب للداللة على ألقاب اإلعراب كحركاتو، كما يطلقوف حركات اإلعراب 

. على العبلمات كاٟتركات معا
: البدل- 5
ىذا باب من الفعل يػيٍبدىؿي فيو  ): "قائبل (ىػ180.ت)البدؿ مصطلح بصرم استعملو سيبويو  

فالبىدىؿي  (اآلًخري من األٌكؿ ك٬تيٍرىل على االسم كما ٬تيٍرىل أىٍٚتعيوفى على االسم كىيػيٍنصىبي بالفعل ألنٌو مفعوؿ
أف تقوؿ ضًربى عبدي ا ظهريه كبطنوي كضيًربى زيده الظنهري كالبطني كقيًلبى عمركه ظهرهي كبطنوي كميًطٍرنىا سىٍهلينا 

بػىلينا كميًطرنا السنٍهلي كاٞتبلي   .2"كجى
مررت برجل زيد فإف : كذلك قولك  (ىذا باب اإلخبار عن البدؿ): "(ىػ285.ت) كيقوؿ ا١تربد 
أف ٗترب عن الرجل، مث ٕتعلو : اإلخبار عنو: فإف فيو اختبلفا يقوؿ قـو  (زيد  )أخرب عن : قاؿ لك قائل 

إ٪تا الشرط : ا١تار بو أنا رجل زيد فتجعلو بدال؛ كما كاف يف ا١تسألة كقاؿ آخركف : بدال منو، فتقوؿ
ا١تار أنا برجل بو زيد ترد الباء؛ : اإلخبار عن البدؿ ال عن ا١تبدؿ منو، فإ٪تا تبدؿ منو يف موضعو، فتقوؿ 
. 3"ألف ضمَت ا١تخفوض ال ينفصل، كردىا فيما ٬توز انفصالو جائز حسن

: (فصل يف البدؿ) كيستعمل ٤تمد بام بلعادل ىو اآلخر ىذا ا١تصطلح يف عدة مواضع منها قولو 
يف االصطبلح إعبلـ السامع ٔتجموع اللفظُت على جهة البياف من غَت أف ينوم باألكؿ منهما الطرح "

من جهة ا١تعٌت كإ٪تا قلنا من غَت أف ينوم باألكؿ منهما الطرح من جهة ا١تعٍت أنو يفيد ما ال يفيد الثاشل 
مثالو جاء زيد أخوؾ فاألكؿ يفيد االٝتية كالثاشل يفيد اإلخوة كزعم ا١تربد أف األكؿ يف نية الطرح كاستدؿ 
على ذلك بكوف البدؿ يف نية تكرار العامل ٨تو قولك جاء زيد أخوؾ تقديره جاء أخوؾ كالعامل ىو 

 4".جاء
 

                                                 
. 21: منحة األتراب شرح ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص - 1
 .158: ، ص1: الكتاب، سيبويو، ج - 2
 .111: ، ص3: المقتضب، المبرد، ج - 3
. 90، 89: الرحيق المختوم لنزىة الحلوم، محمد باي بلعالم، ص-  4
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: الفعل المتعدي والالزم- 7
: الذم يقوؿ (ىػ180.ت)عند البصريُت، منهم سيبويو  (الفعل ا١تتعدم)شاع استعماؿ مصطلح  
 باب الفاعل الذم دل يتعدنه فعليو إذل مفعوؿو كا١تفعوًؿ الذم دل يىتعدن إليو ًفٍعلي فاعلو ك ال يتعدنل فعليو "

إذل مفعوؿ آخىر كما يػىٍعملي من أٝتاء الفاعلُتى كا١تفعولُتى عىمىلى الفعل الذم يتعدنل إذل مفعوؿ كما يعمل 
رم من الصفات اليت دل تىبلغ أف تكوف يف القٌوة كأٝتاء الفاعلُت كا١تفعولُت  من ا١تصادر ذلك العملى كما ٬تى

راىا رم ٣ترل الفعل ا١تعتدِّل إذل مفعوؿو ٣تى  1."اليت ٕتى
اعلم أف كل فعل تعدل أك دل يتعد فإنو متعد : "بُت ا١تصطلحُت قائبل (ىػ285.ت)ك٬تمع ا١تربد 

إذل ثبلثة أشياء إذل ا١تصدر ألنو منو مشتق كعليو يدؿ كذلك قولك قمت قياما كقعدت قعودا ألنك إذا 
قلت قمت قياما فإ٪تا ذكرت أنك قد فعلت القياـ فهو الـز للفعل كإذا قلت قمت دل تدؿ على مفعوؿ 
فلذلك دل يتعد أال ترل أنك تقوؿ ضربت فتدؿ على أف لفعلك من قد كقع بو فلذلك تعدل إذل مفعوؿ 

 2."فالفعل ال يتعدل إال ٔتا فيو من الداللة عليو فكل فعل ال ٮتلو من مصدره
: (إعماؿ اسم الفاعل)يف باب  (البلـز كا١تتعدم)ك٬تمع ٤تمد بام بلعادل أيضا بُت مصطلحي 

إذا كاف من غَته فإنو يعمل عمل فعلو  (كمكـر)أم اسم الفاعل إذا كاف من الثبلثي  (كما بوزف ضارب)"
فَتفع الفاعل إف كاف فعلو الزما ٨تو أقائم زيد كينصب ا١تفعوؿ إف كاف فعلو متعد بالواحد ٨تو أضارب 

زيد عمرا كينصب مفعولُت إف كاف فعلو متعديا إذل اثنُت ٨تو أمعطي زيد عمرا در٫تا كىذه كلها مستفادة 
كيشًتط لعملو أف يكوف ٔتعٌت اٟتاؿ كاالستقباؿ كأف يعتمد على شيء قبلو  ((يعمل مثل فعلو))من قولو 

 3".مثل االستفهاـ أك حرؼ النداء أك النفي
:  الضمير والمضمر- 8

. الضمَت كا١تضمر مصطلحاًف بصرياف، حيث استعملهما سيبويو كا١تربد كغَت٫تا
اعلم أف ا١تضمر ( ىذا باب عبلمات ا١تضمرين للمرفوعُت : " )(ىػ180.ت)يقوؿ سيبويو 

 .4"ا١ترفوع إذا حدث عن نفسو فإف عبلمتو أنا كإف حدث عن نفسو كعن آخر قاؿ ٨تن
 كما أىفن بًٍنية الكاؼ الفتحي ًإذا قلت أىنت كزيد كلست كىو يا فىت : "(ىػ285.ت)كيقوؿ ا١تربد 

ا ذاؾ ألىفن ياءى اإًلضافة ٖتٌوؿ كٌل حركة ًإذل كسرة  فًإف قاؿ فما بالك تكسرىا ًإذا قلت لست ًكى فًإ٪تن
                                                 

. 33: ، ص1: الكتاب، سيبويو، ج-  1
. 335: ، ص4: المقتضب، المبرد، ج-  2
 .49: التحفة الوسيمة شرح على الدرة اليتيمة، محمد باي بلعالم، ص - 3
 .350: ، ص2: الكتاب، سيبويو، ج - 4
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ا ذاؾ ألىفن ضمَت  تقوؿ ىذا غبلًمي كضربت غبلًمي كا١تاؿ رل فأىٌما أىٍمنيك االلتباسى يف البلـ مع ا١تضمر فًإ٪تن
الرفع ال يلتبس بضمَت اٞتٌر تقوؿ ًإفن ىذا لك كًإفن ىذا ألىنت كًإفن ىؤالًء لنحن فاختبلؼ اللفظُت أيًمن 

 .1"االلتباس
األٝتاء : "(األٝتاء ا٠تمسة)كمن أمثلة استعماؿ ٤تمد بام بلعادل ١تصطلح الضمَت قولو يف باب 

٨تو جاء أبوؾ كرأيت أباؾ كمررت بأبيك جاء ...ا٠تمسة ترفع بالواك كٗتفض بالياء كتنصب باأللف 
فعل ماضي أبوؾ فاعل مرفوع كعبلمة رفعو الواك نيابة عن الضمة كالكاؼ مضاؼ ٥تفوض كعبلمة 

. 2"خفضو مبٌت ألنو ضمَت 
كىو : "(الفاعل)حيث يقوؿ يف باب  (ا١تضمر)استعمل مصطلح  (الضمَت) إضافة إذل مصطلح 

على قسمُت ظاىر كمضمر فالظاىر ٨تو قولك قاـ زيد كيقـو زيد كقاـ الزيداف كيقـو الزيداف كقاـ 
الزيدكف كيقـو الزيدكف كقاـ الرجاؿ كيقـو الرجاؿ كقامت ىند كتقـو ىند كقامت ا٢تنداف كتقـو ا٢تنداف 

كقامت ا٢تندات كتقـو ا٢تندات كقامت ا٢تنود تقـو ا٢تنود قاـ أخوؾ يقـو أخوؾ كقاـ غبلمي كيقـو 
غبلمي كا١تضمر ٨تو قولك ضربت كضربنا كضربت كضربًت كضربتما كضربتم كضربنت كضرب كضربت 

 3".كضربا كضربوا كضربن
ما يسمى : " كيف الدراسات اللسانية اٟتديثة، يفسر الباحث عبد العزيز العمارم اإلضمار بقولو

يف النحو التقليدم إضمارا عبارة عن عملية تعويض األٝتاء الظاىرة بعناصر متكونة من مورفيمات 
. 4"تسمى ضمائر

. 5"(ضم=ـ س): ٖتويل يتم ٔتقتضاه استبداؿ مركب اٝتي بضمَت" كىو أيضا عبارة عن 
ال يدٌؿ الضمَت على مسمى كاالسم كال على : " أما الضمَت عند ٘تاـ حساف فيشرحو بقولو

موصوؼ باٟتدث كالصفة، كال على حدث كزمن كالفعل، ألٌف داللة الضمَت تتجو إذل ا١تعاشل الصرفية 
العامة اليت أطلقنا عليها معاشل التصريف، كاليت قلنا إهنا يعرب عنها باللواصق كالزكائد ك٨توىا، كا١تعٌت 

الصريف العاـ الذم يعرب عنو الضمَت ىو عمـو اٟتاضر أك الغائب دكف داللة على خصوص الغائب أك 
. 6"اٟتاضر

                                                 
 .390: ، ص1: المقتضب، المبرد، ج - 1
 .18، 17: التحفة الوسيمة شرح على الدرة اليتيمة، محمد باي بلعالم، ص - 2
 .40: ، صمصدر نفسوال - 3
 .7: ، ص2000، 1: قضايا لسانية، عبد العزيز العماري، مطبعة سندي، مكناس، ط - 4
 .7: ، صالمرجع نفسو - 5
 .108: معناىا ومبناىا، تمام حسان، ص: اللغة العربية - 6
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 . أم أٌف الضمَت يف الدراسات اللسانية اٟتديثة ىو مورفيم يعوض عن األٝتاء الظاىرة اذكفة
: الظرف- 9
أجازكا قو٢تىم : "الظرؼ مصطلح بصرم استعملو كثَت من العلماء أمثاؿ سيبويو الذم يقوؿ 

ا معناه دخلتي يف البيت كالعامل فيو الفعلي كليس ا١تنتصبي ىهنا ٔتنزلة الظرؼ ألٌنك لو  دىخىلتي البيتى كإ٪تن
 .1"قلت قيًلبى ىو ظهريه كبطنيو كأنت تعٌت على ظهره دل ٬تز

مسألة يف رفع االسم بالظرؼ، ذىب الكوفيوف إذل أف  : "(ىػ577.ت)كيقوؿ ابن األنبارم 
الظرؼ يرفع االسم إذا تقدـ عليو كيسموف الظرؼ ال كمنهم من يسميو الصفة كذلك ٨تو قولك 

أمامك زيد كيف الدار عمرك كإليو ذىب أبو اٟتسن األخفش يف أحد قوليو كأبو العباس ٤تمد بن يزيد 
 .2"ا١تربد من البصريُت كذىب البصريوف إذل أف الظرؼ ال يرفع االسم إذا تقدـ عليو كإ٪تا يرتفع باالبتداء

الظرؼ لغة ىو الوعاء كيف ": عند ٤تمد بام بلعادل يف قولو (الظرؼ) كقد جاء مصطلح 
االصطبلح االسم ا١تنصوب ا١تقدر بفي إذا كاف منصوبا احًتازا ٦تا إذا كاف مرفوعا فانو ليس بظرؼ بل 
ىو إما مبتدأ أك خرب أك فاعل أك مفعوؿ ٨تو يـو اٞتمعة يـو مبارؾ أك دخل يـو اٞتمعة أك شهدت يـو 
اٞتمعة كأما ا١تقدر بفي فهو ظرؼ لكل فاعرؼ فمثاؿ ظرؼ الزماف كصمت أياما فأياما ظرؼ زماف 

كمثاؿ ظرؼ الزماف كا١تكاف قمت سحران خلف ا١تقاـ فسحرا كخلف ظرفاف للزماف كللمكاف ككذلك ٨تو 
 3".عند ظرؼ مكاف مضاؼ إليو كطهر فعل ماض (عند بيت طهران )جلست 

: المفعوالت- 10
. ا١تفعوؿ ا١تطلق، ا١تفعوؿ لو، ا١تفعوؿ فيو، ا١تفعوؿ معو: كنقصد با١تفعوالت 

 من بُت ا٠تبلفات ا١تصطلحية بُت البصريُت كالكوفيُت، ا٠تبلؼ يف ا١تفعوالت، حيث يطلق 
ا١تفعوؿ ا١تطلق، ا١تفعوؿ لو، ا١تفعوؿ )الكوفيوف مصطلح ا١تفعوؿ على ا١تفعوؿ بو فقط، كشبو ا١تفعوؿ على 

 .(فيو، ا١تفعوؿ معو

                                                 
 .160، 159: ، ص1: الكتاب، سيبويو، ج - 1
. 48: اإلنصاف في مسائل الخالف بين البصريين والكوفيين، ابن األنباري، ص- 2
 .45: التحفة الوسيمة شرح على الدرة اليتيمة، محمد باي بلعالم، ص - 3
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كا١تفعوؿ بو، كا١تفعوؿ لو، كا١تفعوؿ فيو، ... ا١تفعولية : " (ىػ905.ت)يقوؿ خالد األزىرم 
كا١تفعوؿ معو، كىذه التسمية للبصريُت، كأما غَتىم فبل يسمي مفعوال إال ا١تفعوؿ بو خاصة كيقوؿ يف 

  .1"مشبو با١تفعوؿ: غَته
كردت ىذه ا١تفعوالت يف مؤلفات ٤تمد بايت بلعادل، باإلضافة إذل ىذا كاف يستعمل مصطلحات 

. أخرل إذل جانبها، حيث استعمل ا١تفعوؿ لو كا١تفعوؿ ألجلو
 2" .ا١تفعوؿ لو كيسمى ا١تفعوؿ ألجلو كىو علة اإلقداـ على الفعل: "يقوؿ

ا١تفعوؿ معو فالعرب كضعت الواك مكاف مع ألف : "كما استعمل مصطلح ا١تفعوؿ معو يف قولو
مع تقتضي ا١تصاحبة كقد تكوف ا١تصاحبة مع الواك العطف فتقوؿ اشًتؾ زيد كعمرك فلما كضعت الواك 
موضع مع صار اإلعراب يف االسم الذم كاف بعد مع ألف اٟترؼ ال ٭تتمل اإلعراب فقولوا استول ا١تاء 

 3".كا٠تشبة كسرت كالنيل
ا١تصدر الذم يسمى ": كجاء يف مؤلفاتو ذكر مصطلحي ا١تصدر كا١تفعوؿ ا١تطلق، حيث يقوؿ

 4.ا١تفعوؿ ا١تطلق
يعٍت أف للظرؼ اٝتُت : "، يقوؿ(الظرؼ)أما مصطلح ا١تفعوؿ فيو فذكر إذل جانبو مصطلح  

فالظرؼ اٝتو كا١تفعوؿ فيو لقبو كىو اسم كقت ألف الظرؼ اصطبلحا من ... الظرؼ كا١تفعوؿ فيو، 
. 5"صفات األلفاظ

يف السؤاؿ كاٞتواب، فتقوؿ يف أم يـو خرج؟  (يف)لتقييده بػ" كٌٝتي ا١تفعوؿ فيو هبذا االسم 
الزمة لو لفظا كمعٌت، أك معٌت دكف لفظ، كإ٪تا يكوف ظرفا ٨تويا إذا  (يف)فػ... يف يـو اٞتمعة، : فقتقوؿ

. 6"لفظا (يف)دل تظهر فيو 
 كىنا نرل ظاىرة تعدد ا١تصطلحات، حيث دل يقتصر ٤تمد بام بلعادل على ذكر ا١تصطلحات 

البصرية كما يقابلها من مصطلحات الكوفة، بل كاف يذكر ا١تصطلحات ا١تتعددة للموضوع الواحد ككلها 

                                                 
المصطلح النحوي نشأتو وتطوره حتى أواخر القرن الثالث الهجري، : ، وينظر490: ، ص2: شرح التصريح على التوضيح، خالد األزىري، ج - 1

. 184: عوض حمد القوزي، ص
 .48، 47: التحفة الوسيمة شرح على الدرة اليتيمة، محمد باي بلعالم، ص - 2
 .48: التحفة الوسيمة شرح على الدرة اليتيمة، محمد باي بلعالم، ص - 3
 .66: منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص - 4
المحصل في شرح المفصل، أو محمد القاسم بن أحمد بن الموفق علم : ، وينظر94: الرحيق المختوم لنزىة الحلوم، محمد باي بلعالم، ص - 5

 .74: الدين اللورقي المعروف باألندلسي، ص
 .74: المحصل في شرح المفصل، أو محمد القاسم بن أحمد بن الموفق علم الدين اللورقي المعروف باألندلسي، ص - 6
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مصطلحات بصرية، كا١تفعوؿ لو كا١تفعوؿ ألجلو ك٫تا مصطلحاف ١توضوع كاحد، كا١تفعوؿ ا١تطلق 
.  كا١تصدر، كغَتىا

 من ىنا ٩تلص إذل أف ٤تمد بام بلعادل بصرم ا١تذىب ألنو كظف ا١تصطلحات البصرية يف 
 .مؤلفاتو، ككانت ىي األكثر ظهورا ككضوحا

: مصطلحات الكوفة- 5
:  (الفعل المنصوب بعد واو المعية عند بلعالم)الّصرف - 1

ا النًذينى آمىنيوا ال ﴿:  قولو: "(ىػ207.ت)مصطلح الصرؼ ىو مصطلح كويف، يقوؿ الفراء  يا أىيػُّيهى
 كإف شئت جعلت ىذه األحرؼ ا١تعطوفة بالواك ،1﴾ٗتىيونيوا اللنوى كىالرنسيوؿى كىٗتىيونيوا أىماناًتكيٍم كىأىنٍػتيٍم تػىٍعلىميوفى 

أف تأتى بالواك  معطوفة على : كما الٌصرؼ؟ قلت: نصبا على ما يقوؿ النحويٌوف من الٌصرؼ فإف قلت 
. 2"كبلـ يف أٌكلو حادثة ال تستقيم إعادهتا على ما عطف عليها، فإذا كاف كذلك فهو الٌصرؼ

، كلكن كقع ا٠تبلؼ يف 3ىذا ا١تصطلح الذم كضعو الكوفيوف ال يوجد ما يقابلو عند البصريُت
مسألة عامل النصب يف الفعل : "(ىػ577.ت)الفعل أك االسم الواقع بعد الواك، يقوؿ ابن األنبارم 

ا١تضارع بعد كاك ا١تعية، ذىب الكوفيوف إذل أف الفعل ا١تضارع يف ٨تو قولك ال تأكل السمك كتشرب 
اللنب منصوب على الصرؼ كذىب البصريوف إذل أنو منصوب بتقدير أف كذىب أبو عمر اٞترمي من 

. 4"البصريُت إذل أف الواك ىي الناصبة بنفسها ألهنا خرجت عن باب العطف
. كدل يضع البصريوف ما يقابل ىذا ا١تصطلح

، (الفعل ا١تنصوب بعد كاك ا١تعية)كقد تطرؽ ٤تمد بام بلعادل إذل ىذه ا١تسألة كأطلق مصطلح 
احًتازا من الفعل ... ىو االسم ا١تنتصب بعد كاك ٔتعٌت مع : "(ا١تفعوؿ معو)حيث يقوؿ يف باب 

ال تنو : كيف قولو... ا١تنصوب بعد الواك يف قولك ال تأكل السمك كتشرب اللنب ال تفعل ىذا مع ىذا 
. 5"عن خلق كتأيت مثلو اخل فإنو على معٌت ال تفعل ىذا مع فعلك ىذا

                                                 
 .27: سورة األنفال، اآلية - 1
 .33: ، ص1: معاني القرآن، الفراء، ج - 2
، 101: ، ص2004المصطلح النحوي الكوفي وأثره على النحاة المحدثين تمام حسان ومهدي المخزومي نموذجين، حدوارة عمر، : ينظر - 3

  .166: ، 7: المدارس النحوية، شوقي ضيف، دار المعارف، مصر، ط: ، وينظر102
 .442: اإلنصاف في مسائل الخالف بين البصريين والكوفيين، ابن األنباري، ص - 4
 .111: كفاية المنهوم شرح على اللؤلؤ المنظوم، محمد باي بلعالم، ص - 5
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فمحمد بام بلعادل ذكر مسألة ا٠تبلؼ بُت البصريُت كالكوفيُت كانتصر للمذىب البصرم يف 
دكف أف يصرح ٔتصطلح كاك الصرؼ الذم جاء بو  (الفعل ا١تنصوب بعد كاك ا١تعية)استعمالو ١تصطلح 

. الكوفيوف
: المسائل النحوية وقضايا التركيب لدى محمد باي بلعالم- ثانيا

حيث تناك٢تا تناكؿ ٤تمد بام بلعادل الكثَت من ا١تسائل النحوية كقضايا الًتكيب يف مؤلفاتو،  
بالدراسة كالتحليل مستدال يف ذلك بآراء العلماء تارة، كمربزا رأيو تارة أخرل، كقد حظيت الدراسة 
، فهو العلم الذم يهتم بدراسة أكاخر  النحوية عنده بالقسط األكرب، ألف علم النحو ىو أبو العلـو

الكلمات، كتتلخص يف ا١تعربة كا١تبنية، فا١تعرب من األٝتاء يضم ا١ترفوعات كا١تنصوبات كاجملركرات، أما 
ا١تبٍت فما لـز حركة كاحدة يف ٥تتلف الًتاكيب، أما قضايا الًتكيب فتتمثل يف التقدصل كالتأخَت كالزيادة 
كاإللغاء كاإلضمار كاإلظهار كغَتىا كاليت أدرجناىا ضمن ا١تسائل، كاليت ارتأينا أف نقسمها على النحو 

: التارل
:  المسائل الخاصة باالسم– 1
:  االسم المعرب - أ

يهتم اإلعراب بالتغيَت الذم يطرأ على أكاخر الكلمات، كيف ىذا الصدد ٩تص االسم، كىو عند 
الكلمة إف دلت على معٌت يف نفسها كدل تقًتف بصيغتها للزماف فهي االسم كزيد كىند : "بام بلعادل
. 1"كإنساف

 : أما عبلماتو فهي
 : التنوين- 1

ىذا )الذم يقوؿ يف باب  (ىػ180.ت)من بينهم سيبويو  (التنوين) مصطلح فاستعمل البصريو
كىي ٕترم على ٙتاشل ٣تارو على النصب كاٞترن كالرفع كاٞتـز كالفتح : "(باب ٣تارل أكاخر الكلم من العربية

كالنصب يف األٝتاء رأيت زيدان كاٞتٌر مررت بزيد كالرفع ىذا زيده كليس يف ... كالضٌم كالكسر كالوقف
معوا على االسم ذىابىو كذىاب اٟتركة . 2"األٝتاء جـز لتمكنها كللحاؽ التنوين فإذا ذىب التنوين دل ٬تى

كقد  ... (ال تػىقيوليوا راًعنا): "الذم يقوؿ (ىػ207.ت)كما استعملو الكوفيوف أيضا منهم الفراء 
. 3"بالتنوين (ال تػىقيوليوا راًعنا): قرأىا اٟتسن البصرم 

                                                 
. 7: التحفة الوسيمة شرح على الدرة اليتيمة، محمد باي بلعالم، ص - 1
 .14، 13: ، ص1: الكتاب، سيبويو، ج - 2
 .70: ، ص1: معاني القرآن، الفراء، ج - 3
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نوف زائدة ساكنة تلحق آخر االسم يف اللفظ كتفارقو يف "كالتنوين عند ٤تمد بام بلعادل ىو 
تنوين ٘تكُت كيسمى تنوين صرؼ أيضا : ا٠تط استغناء عنها بتكرار اللفظ، كالتنوين على ٜتسة أقساـ

كيلحق االسم ا١تتمكن األمكن كزيد كرجل، كتنوين تنكَت كىو ما فرؽ بُت نكرة بعض األٝتاء ا١تبنية 
كمعرفتها كىي أٝتاء األفعاؿ كمو كصو فما نوف منها كاف نكرة كما دل ينوف كاف معرفة، كالثالث تنوين 

، 1﴾كىأىنتيٍم ًحينىًئذو تىنظيريكفى ﴿: العوض كىو البلحق من حينئذ كيومئذ فإنو عوض عن ٚتلة ٨تو قولو تعاذل
 تنوين ا١تقابلة ٨تو مسلمات فإنو يف مقابلة النوف يف ٚتع ا١تذكر السادل ا٠تامس تنوين الًتزل، كىو الرابع

، كقسم بعضهم التنوين إذل ستة أقساـ (أقلِّي اللنٍوـى عىاًذؿى  كىالًعتىابىنٍ ): البلحق للقوايف ٨تو قوؿ الشاعر
 2".كبعضهم إذل عشرة أقساـ

بسم ا الرٛتاف )كجود اٞتر يف آخره سواء كاف باٟترؼ أك اإلضافة أك التبعية مثل : "كىو: الجر- 2
أك ( الرٛتاف)كالنعت ٨تو ( ا)كباإلضافة ٨تو ( بسم)فإهنا قد ٚتعت اجملركر باٟترؼ ٨تو . (الرحيم

مررت بزيد )أك البدؿ ٨تو ( مررت بزيد نفسو)أك التوكيد ٨تو  (أك عمرك دبزممررت )بالعطف ٨تو 
 3(".ىذا جحر ضب خرب)أك ٔتجاكرة ٨تو  (أخيك

: المرفوعات- أ
:  المبتدأ والخبر - 1

ىذا باب ا١تسند كا١تسند إليو ك٫تا ما ال يػىٍغٌتى كاحده منهما عن : "(ىػ180.ت)يقوؿ سيبويو 
د ا١تتكٌلمي منو بدان فمن ذلك االسمي ا١تبتدأي كا١تبٌتُّي عليو كىو قولك عبدي ا أخوؾ كىذا  اآلخر كال ٬تى

. 4"أخوؾ
قوليك كافى كيكوف كصار كماداـ كليسى كما كاف ٨توىنن من الًفعل ٦تا ال : " كيقوؿ يف موضع آخر

ا أرٍدتى أف ٗتيٍربى عن األيخٌوة كأدخلتى كافى لتىجعلى ذلك  يىستغٍت عن ا٠ترب تقوؿ كاف عبدي ا أخاؾ فإ٪تن
. 5"فيما مضى

كىالنًذينى )إذل قولو  6﴾ًإفن النًذينى آمىنيوا كىالنًذينى ىاديكا ﴿:كقولو : "(ىػ207.ت) كيقوؿ الفراء 
إف : كأنت ال تقوؿ يف الكبلـ ( إفٌ )كىف أٌكؿ الكبلـ ( إفٌ )فجعل يف خربىم ( ًإفن اللنوى )مث قاؿ  (أىٍشرىكيوا

                                                 
. 84: سورة الواقعة، اآلية- 1
 .8، 7: التحفة الوسيمة شرح على الدرة اليتيمة، محمد باي بلعالم، ص - 2
 8: ، صالمصدر نفسو - 3
 .91: إتمام الدراية لقّراء النقاية، السيوطي، ص: ، وينظر23: ، ص1: الكتاب، سيبويو، ج - 4
. 45: ، ص1: ، جالمصدر نفسو - 5
. 62: سورة البقرة، اآلية- 6
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أخاؾ إنٌو ذاىب، فجاز ذلك ألٌف ا١تعٌت كاٞتزاء ، أم من كاف مؤمنا أك على شيء من ىذه األدياف 
كمن قاؿ ىذا ...إٌف أخاؾ إف الٌدين عليو لكثَت، : كرٔتا قالت العرب . ففصل بينهم كحساهبم على الٌلو

إٌف أباؾ إنو قائم ألف األٝتُت قد اختلفا فحسن رفض األكؿ ، : إنك إنك قائم، كال يقوؿ : دل يقل 
 .1"كجعل الثاشل كأنو ىو ا١تبتدأ فحسن لبلختبلؼ كقبح لبلتٌفاؽ

من ذلك، دخلت البلـ ، 2﴾كىًإفن كيبلًّق لىمنا لىيػيوىفػِّيػىنػنهيمٍ ﴿: كقولو: " كيقوؿ الفرٌاء عن مصطلح ا٠ترب
كال ٬توز ذلك يف عبد الٌلو، كزيد أف . ١تكاف إٌف، كدخلت يف الصلة كما دخلت يف ليبطئن (ما)يف 
إف أخاؾ ليقومٌن ألف األخ كزيدا ال ٭تتاجاف إذل صلة، كال تصلح البلـ أف تدخل يف خرب٫تا كىو : تقوؿ

زيد كالٌلو يكرمك، كال تقوؿ زيد : متأخر ألف اليمُت إذا كقعت بُت االسم كا٠ترب بطل جواهبا كما تقوؿ
 .3"كالٌلو ليكرمك

االسم اجملرد من : "كا١تبتدأ عند ٤تمد بام بلعادل ىو ا١تسند إليو كىو األصل يف ا١ترفوعات، كىو
. 5"ا١تسند الذم تتم بو مع ا١تبتدأ فائدة: "، أما ا٠ترب فهو4"لئلسنادالعوامل اللفظية 

كالرافع للمبتدأ ىو : " كقد كقع ا٠تبلؼ بُت النحويُت يف رافع ا١تبتدأ كا٠ترب، يقوؿ الشيخ بلعادل
كإف ا٠ترب مرفوع با١تبتدأ فالعامل يف ا١تبتدأ معنوم .. االبتداء كما ىو مذىب سيبويو كٚتهور البصريُت

كذىب قـو إذل أف العامل . كىو كوف االسم ٣تردا عن العوامل اللفظية غَت الزائدة، كا٠ترب مرفوع با١تبتدأ
: كقيل، يف ا١تبتدأ كا٠ترب االبتداء فالعامل فيهما معنوم، كقيل ا١تبتدأ مرفوع باالبتداء كا٠ترب مرفوع با١تبتدأ

 .6"كمعناه أف ا٠ترب رفع ا١تبتدأ كأف ا١تبتدأ رفع ا٠ترب.. ترافعا
.  ىذه ا١تسألة اليت أشار إليها ىي من بُت مسائل ا٠تبلؼ بُت البصريُت كالكوفيُت

 
 

                                                 
. 213: ، ص2: معاني القرآن، الفراء، ج - 1
. 111: سورة ىود، اآلية- 2
. 276: ، ص1: معاني القرآن، الفراء، ج - 3
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. 46: ص، المصدر نفسو-  5
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التقدصل كالتأخَت، منها تقدصل : كمن بُت قضايا الًتكيب اليت كردت يف مؤلفات ٤تمد بام بلعادل
 1 :كتأخَت ا٠ترب على ا١تبتدأ جوازا أك كجوبا يف اٟتاالت التالية

اًر زىٍيده ): ٨تو: م الخبر على المبتدأيقدجواز ت -1 (. جار ك٣تركر)، ألف ا٠ترب شبو ٚتلة (يف الدن
 :يتأخر ا٠ترب عن ا١تبتدأ كجوبا يف اٟتاالت التالية: وجوب تأخيره عن المبتدأ- 2
استوائهما :  كمثاؿ،زيد أخوؾ:  التعريف كالتنكَت، فمثاؿ استوائهما يف التعريفء ا١تبتدأ كا٠ترب يفاستوا- أ

أما إذا كاف يف الكبلـ ما يبُت .. كيف ىذه اٟتالة إذا عدـ البياف، أفضل مٍت، أفضل منك: يف التنكَت
. ا١تبتدأ من ا٠ترب جاز تقدصل ا٠ترب

. زيد قاـ كىند قامت:  أف يكوف فعبل مسندا إذل ضمَت ا١تبتدأ مع كوف ا١تبتدأ مفردا ٨تو-ب
. ما زيد إال قائم، كإ٪تا زيد قائم: مثالو:، ٨تو(إ٪ٌتا)أك بػ  (إالٌ ) أف يكوف ا٠ترب ٤تصورا بػ -ت
. لزيد قائم:  أف يكوف ا٠ترب مسندا ١تبتدأ مقركف ببلـ االبتداء ٨تو-ث
من : ٨تو، أدكات االستفهاـ كأدكات الشرط:  أف يكوف مسندا مبتدأ من أدكات الصدر، كذلك، ٨تو-ج

. يقم أقم معو
 :يتقدـ ا٠ترب عن ا١تبتدأ كجوبا يف اٟتاالت التالية: وجوب تقديمو على الخبر- 3
استفهاـ ألف ا٠ترب  (أين الكرصل ا١تنعم): ٨تو إذا كاف ا٠ترب ٦تا لو الصدارة يف الكبلـ، كاالستفهاـ -أ
. يستلـز التصديرك

.  عندم درىم:٨تو، أف يكوف ظرفا أك ٣تركرا مع كوف ا١تبتدأ نكرة- ب
ال يعود ئعلى التمرة مثلها زبدا، فبل ٬توز مثلها على التمرة ؿ:  أف يعود على ا٠ترب ضمَت ا١تبتدأ ٨تو-ت

. الضمَت من مثلها على التمرة، كىو متأخر لفظا كرتبة
  .ما لنا إال إتباع أٛتدا: ، ٨تو(إ٪ٌتا)أك بػ  (إالٌ )أف يكوف ا١تبتدأ ٤تصورا بػ  -ث
:   الفاعل - 2

: الذم يقوؿ (ىػ180.ت)جاء مصطلح الفاعل عند البصريُت يف عدة مواضع من بينهم سيبويو 
باب الفاعل الذم دل يتعدنه فعليو إذل مفعوؿو كا١تفعوًؿ الذم دل يىتعدن إليو ًفٍعلي فاعلو كال يتعدنل فعليو إذل ")

مفعوؿ آخىر كما يػىٍعملي من أٝتاء الفاعلُتى كا١تفعولُتى عىمىلى الفعل الذم يتعدنل إذل مفعوؿ كما يعمل من 
 2."ا١تصادر ذلك العمل

                                                 
. 51- 49: منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص: ينظر-  1
. 33: ، ص1: الكتاب، سيبويو، ج - 2
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: كقولو : "الذم يقوؿ (ىػ207.ت) كما جاء ىذا ا١تصطلح أيضا عند الكوفيُت منهم الفراء 
 فوٌحد الكافر كقبلو ٚتع كذلك من كبلـ العرب فصيح جيد يف االسم إذا ،1﴾كىال تىكيونيوا أىكنؿى كاًفرو ًبوً ﴿

 .2"كاف مشتٌقا من فعل، مثل الفاعل كا١تفعوؿ يراد بو كال تكونوا أٌكؿ من يكفر
االسم ا١تسند إليو فعل أك ما : "كالفاعل ىو ا١تسند إليو يف ا١ترفوعات ، كىو عند ٤تمد بام بلعادل

 3".جرل ٣تراه مقدما عليو على طريقة فعل أك الفاعل
االسم : من أكجد الفعل، كاصطبلحا: كالفاعل حقيقة ىو ا، كلغة: "كيقوؿ يف موضع آخر

أك ارتبط بو على .. جاء زيد كقعد عمرك: ا١ترتبط بو فعل أك شبهو سواء ارتبط بو على جهة اإلثبات ٨تو
أك ارتبط بو .. إف جاء زيد فأكرمو: أك ارتبط بو على جهة التعليق ٨تو.. ما قاـ زيد: جهة النفي ٨تو

االسم ا١تسند إليو فعل أك شبهو كحكمو : فحقيقة الفاعل ىو... ىل جاء زيد؟: على جهة اإلنشاء ٨تو
. 4"الرفع 

 كالفاعل يف الدراسات اللسانية اٟتديثة يغطي مفهومُت من حيث التفريع االشتقاقي الذم يدؿ 
مفهـو الفاعل ا١تنطقي أك الدالرل اض الذم : على اٟتدث ك٤تققو الفعلي يف الواقع اللغوم، أحد٫تا
الفاعل الشكلي أك النحوم الذم يتصف باٟتدث : يعٌد ٤تققا فعليا للحدث ا١تقيد بالزمن ا١تعُت، كاآلخر

  .5كينعت بو، كيرتبط بو عن طريق اإلسناد سواء أٖتقق ذلك اٟتدث أـ دل يتحقق
  :نائب الفاعل- 3

مفعوؿ بو أك غَته، كمصدر كظرؼ : "من مرفوعات األٝتاء نائب الفاعل، كىو عند النحاة
 .6"ضيًربى زيده : ك٣تركر عند عدمو أقيم مقامو يف الرفع، ككجوب التأخَت كالعمد بو فبل ٭تذؼ، ٨تو

ا١تفعوؿ الذم دل يسم فاعلو "كيقوؿ ٤تمد بام بلعادل من األٝتاء ا١ترفوعة النائب عن الفاعل كىو 
فاعلو بأف حذؼ لغرض من األغراض ا١تذكورة يف علم البياف كالعلم بو كما يف قولو أم دل يذكر معو 

نسىافي ضىًعيفنا﴿: تعاذل كاألصل كخلق ا اإلنساف برفع لفظ اٞتبللة على الفاعلية كنصب ، 7﴾خيًلقى اإٍلً
 ا للعلم بو فبقى الفعل ٤تتاجان إذل ما يسند إليو فأقيم ا١تفعوؿ بو اإلنساف فحذؼ  الفاعل الذم ىو

                                                 
. 41: سورة البقرة، اآلية - 1
. 32: ، ص1: معاني القرآن، الفراء، ج - 2
 .39: التحفة الوسيمة شرح على الدرة اليتيمة، محمد باي بلعالم، ص - 3
. 55: منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص-  4
 .37: المكون الداللي للفعل في اللسان العربي، أحمد حساني، ص: ينظر-  5
 .91: إتمام الدراية لقّراء النقاية، السيوطي، ص-  6
. 28: سورة النساء، اآلية- 7
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مقاـ الفاعل يف اإلسناد إليو فأعطى ٚتيع أحكاـ الفاعل فصار مرفوعان بعد أف كاف منصوبان فالتبست 
صورتو بصورة الفاعل فاحتيج إذل ٘تييز أحد٫تا على اآلخر فبقى الفعل مع الفاعل على صيغتو األصلية 

 1".كيرفع نائبو
:  اسم كان وأخواتها- 4

اسم كاف : "، يقوؿ ٤تمد بام بلعادل2 (كاف)ذكر النحاة من ا١ترفوعات من األٝتاء ما كاف اٝتا لػ
 (كاف زيد قائما)اليت كليس مثل  (كما)كاف زيد قائما ككاف الشيخ شابان ككاف ا غفوران : مرفوع ٨تو

كأخوات كاف أمسى كبات كأضحى كظل كصار كأصبح كليس كمازاؿ كمابرح كمافتئ كما انفك كماداـ 
 3".اجملموع ثبلثة عشر كلها ترفع االسم كتنصب ا٠ترب

: خبر إّن وأخواتها- 5
إٌف :"، كحكمو الرفع، كما يبٌُت ىذا ٤تمد بام بلعادل بقولو، ألف4خرب إٌف ىو ا١تسند بعد دخو٢تا 

كأخواهتا ترفع ا٠ترب كىي أف كإف كلكن ككاف كليت كلعل ككذلك ال يف بعض األحواؿ ترفع ا٠ترب كاكتفى 
إف حرؼ توكيد كنصب ذا اٟتـز اٝتها  (كاف ذا اٟتـز دقيق النظر)ٔتثاؿ إف ألهنا أـ األحرؼ فقاؿ 

منصوب باأللف نيابة عن الفتحة دقيق خربىا مرفوع بالضمة الظاىرة يف آخره مضاؼ كالنظر مضاؼ 
 5".إليو
:  التابع المرفوع - 6

التابع للمرفوع يأخذ حكمو كىو الرفع كيكوف توكيدا أك نعتا أك بدال أك عطفا، كما ذكرىا ٤تمد 
كىو على  (إذ كل تابع فكا١تتبوع كذاؾ توكيد)كالتابع للمرفوع فإنو يكوف مرفوعان : " بام بلعادل يف قولو

قسمُت لفظي كمعنوم كا١تعنوم على قسمُت قسم يدؿ على إثبات اٟتقيقة كرفع اجملاز كقسم يدؿ على 
 6".اإلحاطة كالشموؿ

 

                                                 
 .40: التحفة الوسيمة شرح على الدرة اليتيمة، محمد باي بلعالم، ص - 1
 .92: إتمام الدراية لقّراء النقاية، السيوطي، ص-  2
 .42: التحفة الوسيمة شرح على الدرة اليتيمة، محمد باي بلعالم، ص - 3
 إتمام الدراية لقّراء :، وينظر115: ، ص2002، 2: أحمد حسن حامد، دار الفكر، بيروت، ط: أسرار النحو، ابن كمال باشا، تحقيق - 4

 .92: النقاية، السيوطي، ص
 .42: التحفة الوسيمة شرح على الدرة اليتيمة، محمد باي بلعالم، ص - 5
 .43: ، صالمصدر نفسو - 6
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تقوؿ جاء زيد نفسو كا٠تلفاء كلهم كراـ فنفسو ككلهم توكيد فاألكؿ : فالرفع مثبل: "كيقوؿ أيضا
٨تو جاء زيد العاقل، كجاء عثماف  (كنعت)توكيد لزيد كالثاشل توكيد للخلفاء بالرفع فيهما تبعا للمؤكد 

الشهيد فالعاقل نعت لزيد مرفوع بالضمة الظاىرة يف آخره كالشهيد نعت لعثماف مرفوع بالضمة الظاىرة 
بأقسامو األربعة فمثاؿ بدؿ الكل من الكل جاء زيد أخوؾ جاء فعل ماضي كزيد فاعل أخوؾ  (كبدؿ)

بدؿ الكل من الكل، كبدؿ اشتماؿ نفعٍت زيد علمو كمثاؿ بدؿ الغلط جاء زيد اٟتمار فالبدؿ تابع 
للمبدؿ منو سواء كاف مرفوعان أك منصوبان أك ٥تفوضان كالرابع من التوابع العطف بقسميو أم عطف البياف 

 1".كعطف النسق فمثاؿ عطف النسق جاء زيد كعمر كمثاؿ عطف البياف جاء أبو حفص عمر
: (المشبهة بليس)النافية الحجازية  (ما)اسم - 7

النافية اٟتجازية ا١تشبهة بليس عند النحاة ىو ا١تسند إليو يف معمو٢تا كىي عاملة يف  (ما) اسم 
ما : تعمل يف ا١تعرفة كالنكرة، ٨تو (ما)لغة أىل اٟتجاز كعليها القرآف الكرصل كال تعمل يف لغة بٍت ٘تيم، ك

  2 .زيده قائمان، كال رجلى أفضلى منك
النافية اٟتجازية أم اليت يرفع هبا أىل اٟتجاز االسم  (ما)فصل : "كيقوؿ ٤تمد بام بلعادل

 .3"كينصبوف هبا ا٠ترب
: المنصوبات- ب

معناه لغة االستقامة كاصطبلحان تغَت ٥تصوص عبلمتو : "يقوؿ ٤تمد بام بلعا١تفي تعريفو للنصب
. 4"الفتحة كما ناب عنها

: ا١تنصوبات اليت ذكرىا ٤تمد بام بلعادل ىي
: المنادى- 1

اعلم أف النداء كل اسم مضاؼ  (ىذا باب النداء  ): "كردى ىذا ا١تصطلح عند سيبويو يف قولو
. 5فيو فهو نصب على إضمار الفعل ا١تًتكؾ إظهاره كا١تفرد رفع كىو يف موضع اسم منصوب

                                                 
 .43: التحفة الوسيمة شرح على الدرة اليتيمة، محمد باي بلعالم، ص - 1
 .93: إتمام الدراية لقّراء النقاية، السيوطي، ص: ، وينظر116: أسرار النحو، ابن كمال باشا، ص: ينظر - 2
. 99، 98: منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص - 3
 .11: التحفة الوسيمة شرح على الدرة اليتيمة، محمد باي بلعالم، ص - 4
. 182: ، ص2: الكتاب، سيبويو، ج - 5
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كالنصب فيها . تقرأ بالكسر، 1﴾كىىيوى قاًئمه ييصىلِّي يف اٍلًمٍحراًب أىفن اللنوى ﴿كقولو : "أما الفراء فيقوؿ
كمن كسر . نادكه بذلك أف الٌلو يبشرؾ: أكقع النداء عليها كأنو قاؿ  (أفٌ )فمن فتح . أجود يف العربٌية

 2".فاكسر إٌف ٔتعٌت اٟتكاية. النداء يف مذىب القوؿ، كالقوؿ حكاية: قاؿ 
ْترؼ قاـ مقاـ أدعو، كىو منصوب لفظا أك ٤تبل هبذا  أريد إقباؿ مدلولو كا١تنادل ىو االسم

النداء يف اللغة الصوت، كيضم أكلو كيكسر، كيف : "، كيعرفو ٤تمد بام بلعادل بقولو3الفعل ا١تضمر
النداء يصلح ... بعيد كقريب كمتوسط : الدعاء ْتركؼ ٥تصوصة، كا١تنادل ثبلثة أقساـ: االصطبلح

بكل كاحد من اٟتركؼ ا٠تمسة، كىي الياء كىي أـ الباب، ك٢تذا ينادل هبا القريب كالبعيد كا١تتوسط، أك 
. 4"بأيا أك ٫تزة كػ يا زيد أك أٍم زيد للمتوسط كىيا
 (أيا)ك (يا)مقصورتُت ك٦تدكدتُت، ك (أم)ك (ا٢تمزة): "كتستعمل حركؼ النداء ْتسب معناىا

 (يا)للمتوسط، ك (أم)للقريب، ك (ا٢تمزة)للبعيد ك (ىيا)ك (أيا)كذىب ا١تربد إذل أف  (كا)، ك(ىيا)ك
. 5"للجميع

ا١تفرد العلم، كالنكرة ا١تقصودة، كالنكرة غَت : كذكر ٤تمد بام بلعادل أف ا١تنادل ٜتسة أنواع
يا رجبلن : ا١تقصودة، كا١تضاؼ كا١تشبو با١تضاؼ، كالنكرة غَت ا١تقصودة حكمها النصب أك التنوين ٨تو

خذ بيدم، كيا هًنمان دع الشره، حيث نصب ا١تنادل ألنو نكرة دل يقصد هبا معينا، كا١تفرد يف باب النداء 
يا سعدي، كما : ما ليس مضافا كال شبيها با١تضاؼ، مثل يا زيد، مبٍت على الضم يف ٤تل نصب كمنو

يا صاحبى الٌرداء، كيا عبدى ا، كمثل ا١تضاؼ ا١تشبو با١تضاؼ، : ينصب ا١تنادل ا١تضاؼ يف النداء، ٨تو
يا ٤تمودان فعليو، كيا حسنان كجهوي، كيا ٚتيبلن فعلوي : ٨تو

6 .
فكنز منصوب على أنو منادل مضاؼ إليو كا١تشبو با١تضاؼ  (كياكنز الغٌت)ا١تنادل ا١تضاؼ "ك

يا غفبل كا١توت )كيا حسنا كجهو ككذلك النكرة غَت ا١تقصودة كقوؿ الواعظ  (يا رحيما بالعباد)٨تو 
 7" .(يطلبو

                                                 
. 39: سورة آل عمران، اآلية- 1
. 209: ، ص1: معاني القرآن، الفراء، ج - 2
 .121: أسرار النحو، ابن كمال باشا، ص: ينظر - 3
 .100، 99: منحة األتراب شرح ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص - 4
 .100: ، صالمصدر نفسو - 5
 .101، 100: منحة األتراب شرح ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص: ينظر - 6
 .47: التحفة الوسيمة شرح على الدرة اليتيمة، محمد باي بلعالم، ص - 7
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: ، كمنو قولو تعاذل(رب استجب دعائي):  كما  أشار إذل جواز حذؼ النداء، يف ٨تو
ا ﴿ ذى ، كما ٬توز حذؼ ا١تنادل ا١تضاؼ، ك٬توز حذؼ حرؼ النداء من 1﴾ييوسيفي أىٍعًرٍض عىٍن ىى 

، كأما منع حذؼ (أيها ا١تؤمنوف): ال يزاؿ ٤تسنا أحسن إرٌل، كما ٖتذؼ يف ٨تو (مىنٍ ): ا١توصوؿ ٨تو
يا إياؾ قد كفيتك، كال مع ا١تستغاث : كا زيداه، كمع الضمَت ٨تو: حرؼ النداء فيكوف مع ا١تندكب، ٨تو

 .  2يا لزيد: ٨تو
كما كردت مسائل أخرل ترتبط بباب النداء، منها االستغاثة كالندبة اليت ذكرناىا، كمنها الًتخيم 

. الذم توسع ٤تمد بام بلعادل يف تناكلو
كالًتخيم حذؼ أكاخر األٝتاء  (ىذا باب الًتخيم): "الًتخيم قائبل (ىػ180.ت)ذكر سيبويو 

كاعلم أف الًتخيم ال يكوف إال يف النداء إال ... ا١تفردة ٗتفيفا كما حذفوا غَت ذلك من كبلمهم ٗتفيفا 
أف يضطر شاعر كإ٪تا كاف ذلك يف النداء لكثرتو يف كبلمهم فحذفوا ذلك كما حذفوا التنوين ككما 

 3."حذفوا الياء من قومي ك٨توه يف النداء
.  الندبة تنوف، كالًتخيم ٬توز أف ينوف ك٬توز أف ال ينوف: "فيقوؿ (ىػ291.ت) أما ثعلب 

 :كأنشد... كرٔتا
سبلـي ا يىا مىطىره عليها    كليس عليكى ياى مىطىري السبلـي 
4 .

 5".أراد يا مطراه: كقالوا. كرٔتا قالوه كردكه إذل أصلو: قاؿ
: ترقيق الصوت كتليينو، كاصطبلحا: لغة: " ىو (الًتخيم) كيقوؿ ٤تمد بام بلعادل يف باب 
. 6"كمعٌت الًتخيم ىو حذؼ آخر االسم... حذؼ بعض الكلمة على كجو ٥تصوص 

                                                 
. 29: سورة يوسف، اآلية- 1
 .102: منحة األتراب شرح ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص: ينظر - 2
 .239: ، ص2: الكتاب، سيبويو، ج - 3
محمد علي سلطاني، : ، وشرح أبيات سيبويو، السيرافي، تحقيق202: ، ص2: الكتاب، سيبويو، ج: ىذا الشاىد لألحوص األنصاري، ينظر - 4

: ، والمحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات وااليضاح عنها، ابن جني، تحقيق25: ، ص2: ، ج1977مطبوعات مجمع اللغة العربية، دمشق، 
، واألزىية في علم الحروف، علي بن محمد الهروي، 93: ، ص2: ، ج1994علي النجدي ناصف وآخرين، لجنة إحياء كتب السنة، مصر، 

، ورصف المباني في شرح حروف المعاني، أحمد بن 164: ، ص1993عبد المعين المّلوحي، مطبوعات مجمع اللغة العربية، دمشق، : تحقيق
، والجنى الداني في حروف 177: ىـ، ص1394أحمد محمد الخراط، مطبوعات مجمع اللغة العربية، دمشق، : عبد النور المالقي، تحقيق
، والمعجم المفصل في 149: ، ص1992، 1: فخر الدين قباوة ومحمد نديم فاضل، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: المعاني، المرادي، تحقيق

 .139: ، ص7: ، ج1996، 1: شواىد اللغة العربية، إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
 .74: ، ص1: مجالس ثعلب، ثعلب، ج - 5
 .103: منحة األتراب شرح ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص - 6
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كالًتخيم ٮتص االسم ا١تعرفة كال ٬توز ترخيم النكرة ا١تقصودة أك غَت ا١تقصودة، كال يرخم ا١تركب 
، كيف  (عامر)فتقوؿ يا طلحى، كيف  (طلحة)تركيب إسناد، كمن أمثلة الًتخيم، ترخم  يا  (يا سعاد)يا عاـً

، ىذا يف األٝتاء غَت الثبلثية، أما الثبلثية فأشار إذل (ْتذؼ األلف كالنوف)يا مركا  (يا مركاف)سعاى، كيف 
ىند، كدعد، كزيد، أما إذا كانت ٥تتومة بتاء التأنيث فيجوز فيها الًتخيم : أنو ال ٬توز فيها الًتخيم، ٨تو

يا  (ىبة)يا جارم، كيف  (جارية)فاطمة فَتخم يا فاطم، كيف : مطلقا سواء كانت ثبلثية أك غَتىا، ٨تو
. 1ىبى 

: المفعول بو- 2
ىذا باب ما أيٍجرىل ٣تىٍرل ): "٢تذا ا١تصطلح يقوؿ (ىػ180.ت)كمن مواضع استعماؿ سيبويو 

كذلك اٟترؼي ما تقوؿ ما عبدي ا أخاؾ كما  (لىٍيسى يف بعض ا١تواضع بلغة أىل اٟتجاز مث يىصَتي إذل أصلو
زيده منطلقان كأٌما بنو ٘تيم فيجركهنا ٣ترل أما كىل أم ال يعملوهنا يف شيء كىو القياس ألنو بفعل كليس 

ما كليس كال يكوف فيها إضمار كأما أىلي اٟتجاز فيشبىهوهنا بلىٍيسى إذ كاف معناىا كمعناىا كما شٌبهوا هبا 
التى يف بعض ا١تواضع كذلك مع اًٟتُت خاٌصةن ال تكوف التى إال مع اٟتُت تيٍضًمري فيها مرفوعا كتػىٍنًصبي 

. 2"اٟتُت ألنٌو مفعوؿ بو
يكوف الذين يف موضع  ،3﴾كىيىٍستىًجيبي النًذينى آمىنيوا كىعىًمليوا الصناٟتًىاتً ﴿ :كقولو: "أما الفراء فيقوؿ

، كا١تعٌت ، كالٌلو (فىاٍستىجابى ٢تىيٍم رىبػُّيهيمٍ ): ك٬تيب الٌلو الذين آمنوا ، كقد جاء يف التنزيل : نصب ٔتعٌت 
أجاب : استجاب أدخلت البلـ يف ا١تفعوؿ بو، كإذا قلت: فأجاهبم رهبم ، إاٌل أنك إذا قلت : أعلم 

 4."استجاب ٢تم: حذفت البلـ ، كيكوف استجاهبم ٔتعٌت
ما كقع عليو فعل الفاعل مثل ضربت زيدا كأعطيت : " كا١تفعوؿ بو عند ٤تمد بام بلعادل ىو

: أخاؾ در٫تا كاستبق ا٠تَت استبق فعل أمر كا٠تَت مفعوؿ بو ك٬توز أف يتقدـ على الفعل ٨تو قولو تعاذل
 6".ذا العلم مفعوؿ مقدـ، اقتفو فعل أمر (كذا العلم اقتفو) ،5﴾فريقان ىدل كفريقان حق عليهم الضبللة﴿
 6".أمر

 
                                                 

 .105- 103: منحة األتراب شرح ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص: ينظر - 1
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 كا١تفعوؿ بو يكوف منصوبا إذا دل يكن نائبا عن الفاعل، كدل يدخل عليو حرؼ جر إذا كاف الفعل 
، مث أشار إذل ا١تواضع اليت يتقدـ فيها ا١تفعوؿ على الفعل، 1 (صاد األمَت أرنبا): متعديا إذل كاحد ٨تو

: ، كيتقدـ جوازا أيضا إذا كجدت قرينة تبُت الفاعل من ا١تفعوؿ ٨تو(فريقا ىدل): فيتقدـ جوازا ٨تو
، كيتقدـ الفاعل كيتأخر ا١تفعوؿ كجوبا يف عدة مواضع (أكل الكمثرل موسى)، ك(أكل موسى الكيمىثرل)

، ألف اإلعراب يكوف خفيا يف (كٌلم موسى يعلى): كإذا خيف اللبس ٨تو، 2﴾ًإيناؾى نػىٍعبيدي ﴿: منها، ٨تو
 .3(إ٪تا ضرب زيد عمرا)، ك(ما ضرب زيد إال عمرا): الفاعل كا١تفعوؿ معا، كإذا كاف ٤تصورا، فتقوؿ

:  المفعول المطلق - 3
 أك كما يفضل أف يسميو ٤تمد بام بلعادل ا١تصدر، 4ا١تفعوؿ ا١تطلق: كمن منصوبات األٝتاء

كىو باٞتر معطوؼ على ا١تفعوؿ بو كىو الذم ٬تيء ثالثا يف تصريف الفعل ٨تو ضرب  (مصدر): "يقوؿ
 5".يضرب ضربا
ٍيلً  ﴿:قولو تعاذل: "كمثالو ًيليوا كيلن اٍلمى  كىو على قسمُت لفظي كمعنوم فإف كافق لفظو ،6﴾فىبلى ٘تى

فعلو فهو لفظي ٨تو قتلتو قتبل كإف كافق معٌت فعلو دكف لفظو فهو معنوم ٨تو جلست قعودا كقمت 
 7".كقوفا كيعمل ا١تصدر كإف حذؼ عاملو كقولك ضربا زيد

: مث نٌبو ٤تمد بام بلعادل إذل أف األصل يف ا١تصدر أف يكوف من لفظ العامل فيو كمعناه ٨تو 
ضربتي العبدى ): ، أك تنوب عنو اآللة ٨تو(ضربتي شديدان ): ، كقد ينوب عنو الوصف ٨تو(ضربتي ضربان )

، (سرت سَتتُت: )لبياف لعدد، ٨تو: ، كيؤتى بو لثبلث فوائد(اجلدهي ٙتانُت جلدةن : )، أك العدد ٨تو(سوطان 
 .8(سرت سَتا شديدا): ، كالثالث التوكيد ٨تو(سَت ذم رشد): لبياف النوع، ٨تو: كالثاشل

أٌما النصب يف ا١تصدر فإنو ينصب ٔتا سبقو من فعل أك كصف مشتق منو، كقد يضمر فعلوي أم  
٭تذؼ إذا كاف غَت مؤكد، كأما إذا كاف مؤكدا فإنو ٯتتنع حذؼ العامل، أما النوع كا١تعدكد ٬توز حذؼ 

قولك عند : ، ك٨تو(بل ضربان شديدان )، ك(ما ضربت زيدان بل ضربتُت): عاملهما إذا دؿ عليو دليل، ٨تو

                                                 
. 60، 59: منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص: ينظر - 1
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أم أٝتع لك ٝتعا، كأطيعك طوعا، كأحبك حبا، كأكرمك  .. (ٝتعان لك كطوعان كحٌبان ككرامةن ): األمَت
 .1كرامة

:  المفعول معو - 4
( الواك)لتقييده يف السؤاؿ كاٞتواب بػ: "(ىػ661.ت) ٌٝتي ا١تفعوؿ معو هبذا االسم عند األندلسي 

. 2"مع فبلف مع ما مرٌ : مع من ذىبت؟ قلت: ، فإف قلت لك(مع)اليت ٔتعٌت 
العرب كضعت الواك مكاف مع ألف مع "كيعٌلل ٤تمد بام بلعادل سبب تسميتو هبذا االسم، ألف 

تقتضي ا١تصاحبة كقد تكوف ا١تصاحبة مع الواك العطف فتقوؿ اشًتؾ زيد كعمرك فلما كضعت الواك 
موضع مع صار اإلعراب يف االسم الذم كاف بعد مع ألف اٟترؼ ال ٭تتمل اإلعراب فقولوا استول ا١تاء 

 3".كا٠تشبة كسرت كالنيل ككيف أنت كقصعة من ثريد
أم الدالة على ا١تصاحبة من غَت  (مع)اليت ٔتعٌت  (الواك)االسم ا١تنتصب ا١تذكور بعد "كىو أيضا 
. 4"تشريك يف اٟتكم 

: المفعول لو-5
علة اإلقداـ على الفعل، كىو جواب ١تو؟ كذلك : "ا١تفعوؿ لو كيسمى أيضا ا١تفعوؿ ألجلو كىو 

فعلت كذا ٥تافة الشر كادخار فبلف، كضربتو تأديبا لو، كقعدت عن اٟترب جبنا، كفعلت ذلك : قولك
.  5"أجل كذا

فهذا مفعوؿ لو، ألٌف ( فػىعىٍلتيوي ٥تىىافىةى الشرِّ )إذا قلت : "(ىػ377.ت) كيقوؿ أبو علي الفارسي 
الفعل ال ييفعىل إال لغرض من األغراض، كمعٌت من ا١تعاشل، فػىيػىٍفعىلي بأف يكوف يىفعىلي بشيء كمع شيء أك 

. 6"لشيء، فإذا كاف ىذا ٢تذا، كحذفت ىذه اٟتركؼ اٞتارٌة تسٌلط الفعل إذل مفعولو فنصبو
 

                                                 
. 67: منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص: ينظر - 1
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األكؿ كونو مصدرا فبل ٬توز جئتك العسل أك السمن، : كيوضح ٤تمد بام بلعادل شركطو كىي
كالثاشل كوف ا١تصدر قلبيا كالرغبة فبل ٬توز جئتك قراءة للعلم، كالثالث كونو ظاىرا ٓتبلؼ ا١تضمر فبل 
٬توز رجاءؾ جئتو، كالرابع اٖتاده بالفعل بو كقتا فبل ٬توز جئتك أمس طمعا يف معركفك، كا٠تامس 

أحدىا أف : اٖتاده با١تعلل فبل ٬توز جئتك ٖتيتك لو، كما كضح أف ا١تفعوؿ لو يأيت على ثبلث أحواؿ
قصدتك ابتغاء : يكوف ٣ترد من أؿ كاإلضافة كقمت إجبلال لعمرك، كالثاشل أف يكوف مضافا ٨تو

ال أقعد اٞتنب عن ا٢تيجاء، ىذه ىي الشركط، : معركفك، كالثالث أف يكوف معرفا باأللف كالبلـ، ٨تو
قمت إلجبللك فإجبلال كتعظيما يف البيت : كإذا فقدت الشركط أك بعضها كجب جره بالبلـ فتقوؿ

. 1مفعوؿ ألجلو
: ظرفا الزمان والمكان- 6

ظرؼ زماف كظرؼ مكاف، فظركؼ : الظرؼ ظرفاف: "(ىػ377.ت)يقوؿ أبو علي الفارسي 
األزمنة تتعدل إليها ٚتيع األفعاؿ مؤقتة كانت أك غَت مؤقتة، مبهمة كانت أك غَت ذلك، كإ٪تا كاف ذلك 
ألف الفعل يدؿ داللة لفظية على الزماف، فلما كاف يدؿ على ذلك تسلط عليو إذ كاف يدٌؿ عليو، كال 
يىفعىل إال فيو، فلذلك ال ٯتتنع من ٚتيع الزماف، كأٌما الظركؼ من األماكن فبل يتعدل إليها األفعاؿ إال 
إذا كانت مبهمة، ألهنا إف دل تكن مبهمة فهي كسائر األٝتاء، فإذا كقع اإلهباـ تسلط الفعل عليها ألنو 
ال يىفعىل إال يف مكاف، كيعلم بالداللة أٌف الفعل البٌد لو من مكاف يفعل فيو، فؤلجل ىذه الداللة صار 

يتعٌدل إليو فينصبو، ألٌف الشيء البٌد لو من جهات سٌت، كإذا خصصت صارت أٝتاء، كإذا كقع اإلهباـ 
. 2"تسٌلط الفعل عليها

أف الظرؼ لغة ىو الوعاء كاصطبلحا ىو االسم ا١تنصوب ا١تقدر بفي، : يقوؿ ٤تمد بام بلعادل
مثاؿ ظرؼ الزماف كصمت أياما فأياما ظرؼ زماف كمثاؿ ظرؼ الزماف كا١تكاف قمت سحران خلف ا١تقاـ 

عند ظرؼ مكاف مضاؼ  (عند بيت طهران )فسحرا كخلف ظرفاف للزماف كللمكاف ككذلك ٨تو جلست 
 3.إليو كطهر فعل ماض

:  الحال - 7
تار فيو : "الذم يقوؿ (ىػ180.ت)استعمل البصريوف مصطلح اٟتاؿ، من بينهم سيبويو  ك٦تا ٮتي

أف يكوف ظرفان كيقبيحي أف يكوف غَتى ظرؼ صفةي األحياف تقوؿ سَت عليو طويبلن كسَت عليو حديثا كسَت 
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عليو كثَت كسَت عليو قليبل كسَت عليو قدٯتا كإ٪ٌتا نيًصبى صفةي األىحياف على الظرؼ كدل ٬تز الرفعي ألفن 
الصفنة ال تقع مىواًقعى االسم كما أننو ال يكوف إالٌ حاال قوليو أىالى ماءى كلو باردان ألنو لو قاؿ كلو أتاشل بارده 

كاف قبيحا كلو قلت آتيك ّتٌيدو كاف قبيحا حىتن تقوؿى بًدرىم جٌيدو كتقوؿى آتيك بو جٌيدان فكما ال تىقول 
 1".الصنفةي يف ىذا إالن حاالن 

كل فعل أكقعتو على أٝتاء : "الذم يقوؿ (ىػ207.ت)كما استعملو الكوفيوف من بينهم الفراء 
٢تا أفاعيل ينصب على اٟتاؿ الذم ليس بشرط ففيو الرفع على االبتداء، كالنصب على االتصاؿ ٔتا قبلو 

رأيت القـو قائما كقاعدا ، كقائم كقاعد ألنك نويت بالنصب القطع، كاالستئناؼ يف القطع : من ذلك 
فيها القـو قياما : فإذا نصبت على اٟتاؿ دل ٬تز أف تفٌسر اٞتمع باالثنُت، كلكن ٕتمع فتقوؿ ... حسن،
. 2"كقعودا

جلء زيد : )زيادة يف ا٠ترب، فإذا قلت: "فهو (ىػ377.ت) أما اٟتاؿ عند أيب علي الفارسي 
فقد خرٌبت عن ٣تيئو، كزدت يف الكبلـ خربا بركوبو، فعلمت هبذا أٌف اٟتاؿ زيادة فائدة، كيعمل  (راكبا

فيها الفعل كمعٌت الفعل، كإ٪تا عمل فيها معٌت الفعل، ألهنا مفعوؿ فيها، كىي ىيئة الفاعل كا١تفعوؿ فمن 
. 3"حيث أٍشبػىهىٍت الظرؼى صارت مفعوال فيها

 أم حا٢تم كيف اصطبلح كأصلح با٢تم: لغة الباؿ قاؿ ا تعاذل"اٟتاؿ: كيقوؿ ٤تمد بام بلعادل
أىل اللغة ىو تبيُت ما انبهم من ا٢تيئات كإف شئت قلت بياف ىيئة الفاعل حُت كقوع ا١تفعوؿ منو كىيئة 
ا١تفعوؿ حُت كقوع الفعل عليو فتقوؿ مثبل جاء زيد كىيئتو منبهمة فإذا أردت بياهنا أتيت باٟتاؿ فقلت 

 4".راكبا أك ماشيا أك مسرعا
ال يكوف إال نكرة كفضلة كال يكوف صاحبو إال معرفة كقو٢تػ "كاألصل يف اٟتاؿ عند النحاة 

ا١تراد بالوصف اسم الفاعل كاسم ا١تفعوؿ كالصفة  (كصفا)ا١تراد بالفضلة ما يصح االستغناء عنو  (كفضلة)
جئت فعل كفاعل كذاكرا حاؿ من الفاعل  (كجئت ذاكرا)ا١تشبهة كأمثلة ا١تبالغة كأفعل التفضيل كقولو 

 5".الذم ىو ضمَت ا١تتكلم

                                                 
. 228، 227: ، ص1: الكتاب، سيبويو، ج - 1
. 193: ، ص1: معاني القرآن، الفراء، ج - 2
 .60، 59: المسائل المنثورة، أبو علي الفارسي، ص - 3
 .45: التحفة الوسيمة شرح على الدرة اليتيمة، محمد باي بلعالم، ص - 4
 .46، 45: ، صالمصدر نفسو - 5
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كعامل النصب يف اٟتاؿ قد يكوف فعبل ككصفا مشتقا، كقد يكوف اسم إشارة ١تا فيو من معٌت 
: كذا. مبتدأ (من)من ذا بالفناء قاعدا، فػ : ىذا زيده مقببلن، ألنو ٔتعٌت أشَت إذل زيد، ك٨تو: الفعل كقولك

بػ . فعل كفاعل: بعتو بدرىم صاعدا، فبعتو: ك٨تو. (قاعدا)متعلق بػ : كبالفناء. حاؿ: كقاعدا. خربه
. 1حاؿ: صاعدا. جار ك٣تركر: (درىم)
: التمييز- 8

اعلم أٌف : "يقوؿ عنو (ىػ338.ت)يسمى التمييز عند بعض النحاة بالتفسَت، أمثاؿ النحاس 
عندم ٜتسة : كل شيء ذكرتو ٦تا ٭تتمل أنواعا مثٌ فسرتو بنوع نكرة، كاف التفسَت نصبا، تقوؿ من ذلك

. 2"عشر در٫تا، نصبت الدرىم على التفسَت، كيقاؿ على التمييز
ىو االسم النكرة ا١تضمن معٌت من لبياف ما قبلو من إيهاـ يف اسم ٣تمل اٟتقيقة أك : "التمييز

إٚتاؿ يف نسبة العامل إذل فاعلو كمفعولو كيقاؿ فيو ٘تييز ك٦تيز كتفسَت مفسر كىو من منصوبات األٝتاء 
كيذكر بعد العدد كالوزف كالكيل كالذرع كمنو ما يكوف بعد أفعاؿ ا١تدح كالذـ كبعد أفعل التفضيل كمنو ما 

 (كطبت نفسا كمن عسبل)يسمى الفاعل كاوؿ اقتصر الناظم على اوؿ عن الفاعل كالوزف فقاؿ 
 3".فنفسا ٘تييز ٤توؿ عن الفاعل كعسبل ٘تييز مبُت للوزف

أحدىا أف : "مث نٌبو الشيخ ٤تمد بام بلعادل إذل األمور اليت اجتمعت يف التمييز كىي ٜتسة
يكوف اٝتان الثاشل أف يكوف فضلة كالثالث أف يكوف نكرة كالرابع أف يكوف جامدا ا٠تامس أف يكوف 

 4".مفسرا ١تا انبهم من الذكات
:  االستثناء - 9

 فقاؿ أٯتا تكوف صفة : "قائبل (ىػ180.ت)مصطلح االستثناء ىو بصرم كويف استعملو سيبويو 
للنكرة كحاال للمعرفة كتكوف استفهاما مبنيا عليها كمبنية على غَتىا كال تكوف لتبيُت العدد كال يف 
االستثناء ٨تو قولك أتوشل إال زيدا أال ترل أنك ال تقوؿ لو عشركف أٯتا رجل كال أتوشل إال أٯتا رجل 

فالنصب يف رل مثلو رجبل كالنصب يف عشرين رجبل فأٯتا ال تكوف يف االستثناء كال ٮتتص هبا نوع من 
 5."األنواع كال يفسر هبا عدد

                                                 
. 73-71: منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص: ينظر - 1
 .24: ، صالتفاحة في النحو، أبو جعفر النحاس - 2
 .46: التحفة الوسيمة شرح على الدرة اليتيمة، محمد باي بلعالم، ص - 3
 .46: ، صالمصدر نفسو - 4
. 181، 180: ، ص2: الكتاب، سيبويو، ج-  5
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ًإالن :  كيف إحدل القراءتُت،1﴾فىشىرًبيوا ًمٍنوي ًإالن قىًليبلن ًمنػٍهيمٍ ﴿: كقولو: "(ىػ207.ت) كيقوؿ الفراء 
كإذا كاف الذم قبل ... أف ينصب ما بعدىا إذا كاف ما قبلها ال جحد فيو، (إاٌل )كالوجو يف . قىًليله ًمنػٍهيمٍ 

فإف قٌدمت . (ما عندم أحد إاٌل أخوؾ): نكرة مع جحد فإنك تتبع ما بعد إال ما قبلها كقولك  (إال)
كانت مسوقة على ما  (إاٌل )كذلك أف . (ما أتاشل إال أخاؾ أحد): إاٌل نصبت الذم كنت ترفعو فقلت 

 2."قبلها فاتٌبعو، فلما قٌدمت فمنع أف يتبع شيئا ىو بعدىا فاختاركا االستثناء
إخراج بعض ما يوجبو اللفظ من عمـو : "يف تعريف لبلستثناء (ىػ661.ت) كيقوؿ األندلسي 

: قاـ القوـي إالٌ زيدان، كمثاؿ عمـو اٟتكم: لفظ ظاىر، أك عمـو حكم أك عمـو معٌت، مثاؿ عمـو اللفظ
  .3"ما قاـ إال زيده : ال أكلمك إال يـو اٞتمعة، كمثاؿ عمـو ا١تعٌت

لغة ىو اإلخراج كاصطبلحا ىو إخراج بعض من كل بإال أك "كاالستثناء عند ٤تمد بام بلعادل 
قاـ فعل ماض القـو فاعل إال حرؼ استثناء كاحدا منصوب  (من ٨تو قاـ القـو إال كاحدا)أخواهتا كقولو 

فا١تستثٌت بإال ينصب إذا كاف الكبلـ تامان موجبان كمعٌت تاما ذكر : على االستثناء قاؿ يف األجركمية
 4".ا١تستثٌت منو كمعٌت موجبا دل يتقدـ عليو نفي أك شبو نفي

مثاؿ التاـ ا١تنفي ٨تو ما قاـ القـو إال زيدا كإال زيد جاز يف زيد النصب أك الرفع على البدلية "ك
بالرفع على البدلية من أحدكما قرأ ابن كثَت .5﴾ ًإالن اٍمرىأىتىكى كىالى يػىٍلتىًفٍت ًمنكيٍم أىحىده ﴿: كمنو قولو تعاذل

 6".كأبو عمر كقرأ الباقوف بالنصب على االستثناء
: خبر كان- 10

، كيقوؿ ٤تمد بام 7قائما يف قولنا كاف زيد قائما: ىو ا١تسند إذل معموؿ كاف معموال ٢تا، ٨تو
. 8"ما يرفع ا١تبتدأ كينصب ا٠ترب كىو كاف كأخواهتا: "بلعادل

 
 

                                                 
. 249: سورة البقرة، اآلية- 1
. 167، 166: ، ص1: معاني القرآن، الفراء، ج-  2
. 173:  صالمحصل في شرح المفصل، أو محمد القاسم بن أحمد بن الموفق علم الدين اللورقي المعروف باألندلسي،-  3
 .47، 46: التحفة الوسيمة شرح على الدرة اليتيمة، محمد باي بلعالم، ص - 4
 .81:  سورة ىود، اآلية- 5
 .47: التحفة الوسيمة شرح على الدرة اليتيمة، محمد باي بلعالم، ص - 6
.  148: أسرار النحو، ابن كمال باشا، ص: ينظر - 7
.  95: منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص - 8
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:  اسم إّن وأخواتها- 11
ا١تسند إليو من معموليها، كال ٭تذؼ اسم ىذًه اٟتركؼ إال إذا كاف ضمَت الشأف فبل يقاؿ "ىو 

.   1"إٌف قائم 
كأخواهتا كىي من نواسخ االبتداء ينصنب االسم كيرفعن  (إفٌ )باب : " كيقوؿ الشيخ بلعادل

. 2"ا٠ترب
كما تناكؿ ٤تمد بام بلعادل حكم اسم إٌف مث أشار إذل عدد ىذه النواسخ اليت تنصب األكؿ 

إٌف، كأٌف، كلكٌن، لعٌل، كليت، كأٌف، مث أشار إذل السبب ا١توجب لتقدصل : كترفع الثاشل فقاؿ أهنا ستة كىي
عمل ىذه اٟتركؼ فرعا كتقدصل ا١تنصوب على ا١ترفوع فرع، فقدـ ليعلم "ا١تنصوب على ا١ترفوع كذلك ألف 

أف عملها فرع كإ٪تا قيل يف عملها فرع من جهة أف اٟترؼ إذا اختص باالسم فحقو أف يعمل عمبل 
كاحدا كىو ا٠تفض كىذه ١تا اشبهت الفعل ا١تتعدم خرجت عن ذلك األصل كصار العمل فيها فرعا 

. 3"كالصحيح أف خربىا مرفوع هبا
: اسم ظّن وخبرىا- 12

 4 .كخربىا (ظنٌ )من منصوبات األٝتاء عند النحاة اسم 
ظننت كأخواهتا من نواسخ االبتداء كعملها ٥تالف لعمل كاف كلعمل : "يقوؿ ٤تمد بام بلعادل

إٌف، ألهنا تدخل على ا١تبتدأ كا٠ترب فتنصبهما معا ٨تو ظننت زيدا قائما ك٨توىا كىي حسبت كزعمت 
 5".كخلت كرأيت كعلمت ككجدت كاٗتذت كجعلت كٝتعت

شرع يف بياف  (ظننت كأخواهتا) بعد أف كضح ٤تمد بام بلعادل النوع الثالث من النواسخ كىو 
عًلم ك : ظٌن، كخاؿ، كحسب، كأفعاؿ اليقُت ىي: أفعاؿ الشك كاليقُت، كفٌرؽ بينهما فأفعاؿ الشك ىي

فهذه األفعاؿ تنصب مفعولُت، كتسمى ىذه األفعاؿ . (زعىم)كجىد كرأىل، كالفعل الذم ٭تتملهما معا ىو 
، كمنها ما يفيد فيو ترددا مع (علمية)، فمنها ما يفيد يف ا٠ترب يقينا كتسمى (األفعاؿ القلبية)عند النحاة 

: أم" خلت ا٢تبلؿ الئحا: "فقولك (ظنٌ )فهي ٔتعٌت  (خاؿ): ، كىي(ظنية)رجحاف الوقوع، كتسمى 
قد كجدت ا١تستشار ناصحا، أم علمتو، : ، ك٨تو(علم)فهي ٔتعٌت  (كجد)كأما .. ظننت ا٢تبلؿ الئحا

                                                 
 .  149: أسرار النحو، ابن كمال باشا، ص - 1
 .47: منحة األتراب شرح ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص - 2
 .75: الرحيق المختوم لنزىة الحلوم، محمد باي بلعالم، ص - 3
 .97: صالسيوطي، ، إتمام الدراية لقّراء النقاية - 4
 .49، 48: التحفة الوسيمة شرح على الدرة اليتيمة، محمد باي بلعالم، ص - 5
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، كتكوف للظن (علم)ٔتعٌت  (أرل)كما أظن عامرا رفيقا، ك: فهي أصل األفعاؿ الظنية، ٨تو (ظنٌ )كأما 
فهي  (علم)أم يظنونو كنعلمو، كأما  (إهنم يركنو بعيدا كنراه قريبا): كللعلم، كقد اجتمع يف فقولو تعاذل

حسبت اٟتبيب قادما، كىي ٔتعٌت : ٨تو (حسبت)علمت اٞتود ٤تبوبا، ك: ٔتعٌت ٖتققت كعرفت ٨تو
 1 .ٖتتمل الوجهُت، كإذا كانت ٔتعٌت الكفالة فإهنا ال تتعدل إال لواحد (زعمت)، ك(ظننت)

كدل يكتف ٤تمد بام بلعادل بالتفصيل يف ىذه األفعاؿ، بل أكرد ٪تاذج لئلعراب، حىت يبُت 
: فعل كفاعل، ا٢تبلؿ: خلت: (خلت ا٢تبلؿ): اإلعراب التفصيلي ١تثل ىذه العوامل كمعموالهتا، ٨تو

ضمَت  (التاء)فعل ماض، : كجد: (كجدت ا١تستشار ناصحا)مفعوؿ ثاف، ك:الئحا. مفعوؿ بو أكؿ
نافية، : ما: (ما أظن): (ما أظن عامرا رفيقا)مفعوؿ ثاف، ك: مفعوؿ أكؿ، ناصحا: الفاعل، ا١تستشار

ال أرل )مفعوؿ ثاف، ك: مفعوؿ أكؿ، رفيقا: مستًت كجوبا تقديره أنا، كعامرا: فعل مضارع، الفاعل: أظن
مفعوؿ أكؿ، : جار ك٣تركر، خالدا:فعل مضارع، رل: نافية، أرل: ال(: ال أرل: )(رل خالد صديقا

مفعوؿ : مفعوؿ أكؿ، ك٤تبوبا: فعل كفاعل، اٞتود: علمت: (علمت اٞتود ٤تبوبا)مفعوؿ ثاف، ك: صديقا
مفعوؿ ثاف، : مفعوؿ أكؿ، قادما: فعل كفاعل، اٟتبيب: حسبت: (حسبت اٟتبيب قادما)ثاف، ك

: مفعولو األكؿ، كصديقا: ضمَت ا١تتكلم فاعل، كبكرا: فعل ماض، كالتاء: زعم: (زعمت بكرا صديقا)ك
. 2مفعولو الثاشل

: النافية للجنس (ال)اسم - 13
ما ينصب ببل اليت لنفي اٞتنس اٝتا ٢تا، كىو ا١تسند إليو معموال : "النافية للجنس ىو (ال)اسم 

. 3"ال غبلـى رجل كال خَتا يف زيد: ٢تا كال ينصب إال إذا كاف نكرة مضافا أك مشاهبا لو تاؿ إليو، ٨تو
ا١تنصوب ببل اليت لنفي اٞتنس، ىي كما (: "ال)يف تعريفو السم  (ىػ661.ت)كيقوؿ األندلسي 

. 4"فلذلك نصب هبا االسم كرفع هبا ا٠ترب (إفٌ )ذكرت ٤تمولة على 
 (ال)يعٍت أٌف ... النافية أم اليت يقصد هبا نفي اٞتنس  (ال)باب : "يقوؿ ٤تمد بام بلعادل
أف تكوف نافية، الثاشل أف يكوف النفي هبا اٞتنس، الثالث أف يكوف النفي : تنصب النكرات بشركط األكؿ

                                                 
. 62، 61: منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص: ينظر - 1
. 63، 62: ، صالمصدر نفسو - 2
. 150، 149: أسرار النحو، ابن كمال باشا، ص - 3
. 229:  صالمحصل في شرح المفصل، أو محمد القاسم بن أحمد بن الموفق علم الدين اللورقي المعروف باألندلسي،-  4
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: جئت ببل زادو، كقو٢تم: نصا يف ذلك، الرابع أف ال يدخل عليها جار كما دخل عليها يف ٨تو قو٢تم
. 1"أف ال يفصل بينها كبُت اٝتها فاصل أمن فاصل: غضبت من ال شيء، السادس

: النافية الحجازية (ما)خبر - 14
ا١تسند من معمو٢تا فإف قدـ خرب٫تا على : "ىو (ليس)ا١تشبهتُت بػ (ال)اٟتجازية ك (ما) خرب 

كبُت اٝتهما بأف أك انتقض النفي بإال، أك عطف على خرب٫تا ببل  (ال)ك (ما)اٝتهما، أك فصل بُت 
ك٫تا ال يعمبلف إال يف لغة أىل اٟتجاز، كأما بنو ٘تيم فَتفعوف ما بعد٫تا على ... كلكن، يبطل عملهما، 

.  2"االبتداء
إعما٢تا يف لغة أىل "اتفق النحاة على (: ما)يف تعريفو ؿ  (ىػ661.ت)كيقوؿ األندلسي 

 .3 "(ليس)اٟتجاز، كأٌف ذلك استحقتو لشبهها بػ
النافية اٟتجازية أم اليت يرفع هبا أىل اٟتجاز االسم  (ما)فصل : " يقوؿ ٤تمد بام بلعادل

أف ال يزاد : األكؿ: لشبهها بليس يف نفي اٟتاؿ، كيشًتط لعملها أربعة شركط... كينصبوف هبا ا٠ترب 
بقاء : ال تزاد بعد ليس، الثاشل (أذن )ما أٌف زيده قائمه ألف : فإف زيدت بعدىا فإهنا ال تعمل ٨تو (أفن )بعدىا 

أف ال يتقدـ معموؿ خربىا على اٝتها، كىو : ما قائمه إال زيده، الرابع: النفي، فلو بطل النفي دل تعمل ٨تو
ما يف " غَت ظرؼ أك ٣تركر، فلو كاف ظرفا أك ٣تركرا جاز التقدصل لتوسعهم يف الظركؼ كاجملركرات، ٨تو

الدار زيده جالسان، كما عندؾ عمرهك مقيمان، كأما إذا كاف غَت ظرؼ أك ٣تركر امتنع تقدٯتو، فبل ٬توز 
. 4"ما طعاميكى زيده أٍكبل ن : النصب بعد تقدٯتو ٨تو

: االشتغال- 15
 تناكؿ النحاة مصطلح االشتغاؿ كيقصدكف بو الضمَت العائد على ما تقدـ من اسم أك فعل، فقد 

يػىٍغشى طائًفىةن ﴿: كقولو: "منها قولو( معاشل القرآف)يف عدة مواضع من كتابو  (ىػ207.ت)تناكلو الفراء 
ٔتا رجع من ذكرىا، كإف شئت  (أ٫تتهم)ترفع الطائفة بقولو ، 5﴾ًمٍنكيٍم، كىطائًفىةه قىٍد أى٫تىنتػٍهيٍم أىنٍػفيسيهيمٍ 

فىرًيقنا ىىدىل  ﴿ رفعتها بقولو يىظينُّيوفى بًاللنًو غىيػٍرى اٟتٍىقِّ كلو كانت نصبا لكاف صوابا مثل قولو يف األعراؼ

                                                 
. 85، 84: منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص - 1
. 151: أسرار النحو، ابن كمال باشا، ص - 2
. 270:  صالمحصل في شرح المفصل، أو محمد القاسم بن أحمد بن الموفق علم الدين اللورقي المعروف باألندلسي،-  3
. 99، 98: منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص - 4
. 154: سورة آل عمران، اآلية- 5
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لىةي  ، كإذا رأيت اٝتا يف أٌكلو كبلـ كىف آخره فعل قد كقع على راجع ذكره جاز 1﴾كىفىرًيقنا حىقن عىلىٍيًهمي الضنبلى
 .2"يف االسم الرفع كالنصب
إذل ىذا ا١تصطلح يف إحدل ا١تسائل ا٠تبلفية كىي  ( ىػ577.ت) كما تطرؽ ابن األنبارم 

( زيدا ضربتو)ذىب الكوفيوف إذل أف قو٢تم : "حيث يقوؿ (القوؿ يف ناصب االسم ا١تشغوؿ عنو)مسألة 
منصوب بالفعل الواقع على ا٢تاء كذىب البصريوف إذل أنو منصوب بفعل مقدر كالتقدير فيو ضربت زيدا 

 .3" ضربتو
 دل يعٌرؼ الفراء كابن األنبارم مصطلح االشتغاؿ إال أهنما كضحا مدلولو كيقصد بو الضمَت 

. العائد على االسم الذم تقدـ على فعلو
حد االشتغاؿ كىو ٬ترم يف النصب : "فيعرؼ االشتغاؿ يف قولو ( ىػ972.ت)أما الفاكهي 

كالرفع كادكد األكؿ أف يتقدـ يف اللفظ اسم معرفة أك نكرة كيتأخر عنو إما فعل متصرؼ أم ٥تتلفة 
، أك كصف صاحل للعمل فيما تقدـ عليو  .4"أبنيتو الختبلؼ الزمن كضرب كدحرج كأكـر

من ا١تواضع اليت ٬تب فيها حذؼ ناصب ا١تفعوؿ بو ٝتاعا مع القياس يف ا١تفعوؿ، الذم أيضًمر 
: عامليو كىو اسم بعده فعل، لغَت عامل االسم بلفظو أك ٔتعناه أك يبلزمو، عامبل يف ضمَت االسم، ٨تو

زيدا مررت بو، كىي من ا١تتعلقات، : زيدان ضربتيوي، أم ضربت زيدا ضربتو، فا١تقدر لفظ الفعل، ك٨تو
. 5كالتعليق أف يكوف ضمَت ا١تنصوب من تتمتو

كمن ا١تنصوب : "باب االشتغاؿ يف كتابو اصل، يقوؿ (ىػ661.ت)كذكر أيضا األندلسي 
ضربت زيدان : زيدان ضربتو، كأٌنك قلت: بالبلـز إضماره، ما أيضًمر عاملو على شريطة التفسَت يف قولك

ىذا الضرب يضمر فيو الناصب، لداللة ما بعده عليو، ... ضربتو، إال أٌنك ال تربزه استغناء بتفسَته، 
كإ٪تا لـز اإلضمار، ألٌف الذم بعد ا١تنصوب ١تا كقع مفسرا داال على ذلك ا١تضمر فكأنو ناب عنو، 
فإظهاره بعد ذلك كاٞتمع بُت العوض كا١تعوض عنو، كيعرب عن ىذا الباب بباب اشتغاؿ الفعل عن 

. 6"ا١تفعوؿ بضمَته، كمعٌت اشتغالو بو أنو تعدل الفعل بنفسو، أك بواسطة ضمَت اسم متقدـ عليو
 

                                                 
. 30: سورة األعراف، اآلية- 1
 .240: ، ص1: معاني القرآن، الفراء، ج - 2
 .77: اإلنصاف في مسائل الخالف، ابن األنباري، ص - 3
. 201: ، ص1993، 2: المتولي رمضان أحمد الدميري، مكتبة وىبة، ط: شرح كتاب الحدود في النحو، الفاكهي، تحقيق - 4
. 129: أسرار النحو، ابن كمال باشا، ص: ينظر - 5
. 50:  صالمحصل في شرح المفصل، أو محمد القاسم بن أحمد بن الموفق علم الدين اللورقي المعروف باألندلسي،-  6
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: كأما االشتغاؿ عند ٤تمد بام بلعادل فيشرحو شرحا مفصبل، فيبدأ بأركانو كىي
. كىو االسم ا١تتقدـ: مشغوؿ عنو: األكؿ
. كىو الفعل ا١تتأخر: مشغوؿ: كالثاشل
. 1كىو الضمَت الذم تعدل إليو الفعل بنفسو أك بالواسطة: مشغوؿ بو : كالثالث

شركط ا١تشغوؿ عنو، كىو االسم ا١تتقدـ يف مث بٌُت شركط كل ركن من األركاف الثبلثة، فبدأ ب  
: كىي ٜتسةالكبلـ، 
أك متعددا يف اللفظ دكف ا١تعٌت . زيدان ضربتو: أال يكوف متعددا لفظا كمعٌت أف يكوف كاحدا ٨تو:   األكؿ
: زيدا كعمرا ضربتهما، ألف العطف جعل االٝتُت كاالسم الواحد فإف تعدد يف اللفظ كا١تعٌت ٨تو: ٨تو

 .دل يصحٌ .. زيدا در٫تا أعطيتو
دل يكن من باب االشتغاؿ بل إف نصبت زيدا فهو . ضربتو زيدا:أف يكوف متقدما، فإف تأخر ٨تو: الثاشل

. بدؿ من الضمَت كإف رفعتو فهو مبتدأ خربه اٞتملة قبلو
قبل اإلضمار ال يصح االشتغاؿ على اٟتاؿ كالتمييز كال على اجملركر ْترؼ ٮتتص بالظاىر كػ : الثالث

. (حىت)
ليس من باب االشتغاؿ، لكوف االسم مكتفيا .. جاءؾ زيد فأكرمو: كونو مفتقرا ١تا بعده، ٨تو: الرابع

. بالعامل ا١تتقدـ عليو
ليس " كرىبانية ابتدعوىا"كونو صاٟتا لبلبتداء بو بأف ال يكوف نكرة ٤تضة فنحو قولو تعاذل : ا٠تامس

 2 .معطوؼ على ما قبلو بالواك (رىبانية)من باب االشتغاؿ، بل 
: فهي يف ا١تشغوؿ، كىو الفعل الواقع بعد االسم، مراعاهتاكأما الشركط اليت ٬تب 

أف يكوف متصبل با١تشغوؿ عنو فإف انفصل عنو بفاصل ال يكوف ١تا بعده عمل فيما قبلو كأدكات : األكؿ
زيد ىل )، ك(زيد إف لقيتو فأكرمو): الشرط، كأدكات االستفهاـ ك٨توىا، دل يكن من باب االشتغاؿ ٨تو

يف ىذه األمثلة ك٨توىا، كال ٬توز نصبو ألف ما ال يصلح أف  (زيد) فيجب رفع ،(زيد ما لقيتو)، ك(تضربو؟
 . يعمل فيما قبلو ال يصح أف يفسر عامبل فيما قبلو

                                                 
. 52: منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص: ينظر - 1
. 53، 52: ، صالمصدر نفسو: ينظر - 2
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كونو صاٟتا للعمل فيما قبلو بأف يكوف فعبل متصرفا أك اسم فاعل أك اسم مفعوؿ، فإف كاف : الثاشل
حرفا أك اسم فعل أك صفة مشبهة أك فعبل جامدا كفعل التعجب، ككل ىذه العوامل لضعفها ال تعمل 

 1 .فيما تقٌدـ عليها، دل يصحٌ 
 أما الضمَت كىو ا١تشغوؿ بو، فنبو إذل األشياء اليت ٘تنعو من العمل، فبل يعمل ما بعدىا فيما 

: قبلها، كىي
. زيد إف لقيتو فأكرمو، كزيد حيثما تلقو فأكرمو:  أدكات الشرط ٚتيعها ٨تو-1
 .زيد ىل أكرمتو؟، كعلي أسٌلمت عليو؟: أدكات االستفهاـ ٚتيعها ٨تو- 2
 .!زيد ىبل أكرمتو، كخالد أال تزكره :  أدكات التحضيض ٚتيعها، ٨تو-3
. زيد أال تكرمو كبكر أما ٖتبو:  أدكات العرض ٚتيعها ٨تو-4
. زيد ألنا قد ضربتو، كخالد ألنا أحبو حبا ٚتا:  الـ االبتداء ٨تو-5
.  كم نصحت لوكإبراىيمزيد كم ضربتو، :  كم ا٠تربية ٨تو-6
. زيد إشل ضربتو، كبكر كأنو السيف مضاء عزٯتة:  اٟتركؼ الناسخة ٨تو-7
. زيد الذم تضربو، كىند اليت رأيتها:  ا١توصولة ٨تواألٝتاء -8
. زيد رجل ضربتو:  ا١توصوفة بالعامل ا١تشغوؿ ٨تواألٝتاء -9
يشًتط أف تقع يف كاليت : (ال)، كزيد رجل ما ضربتو: مطلقا ٨تو (ما):  بعض حركؼ النفي كىي-10

أك كاف .. زيد دل أضربو:٨تو (ال)ك  (ما) فإف كاف حرؼ النفي غَت ،زيد كا ال أضربو: جواب قسم ٨تو
 ،فإنو يًتجح الرفع كال ٬تب.. زيد ال أضربو: ، كىو ليس يف جواب القسم، ٨تو(ال)حرؼ النفي ىو 

 2 .ألهنا حينئذ ال تفصل ماال بعدىا عما قبلها
: التعجب- 16

كاختصت العرب لكل ضرب من ىذه الضركب (: "ا١تعرفة)يف باب  (ىػ180.ت)يقوؿ سيبويو 
كيدخلو التعجب كتوصف بو األٝتاء ا١تبهمة كمعرفتو ... اٝتا على معٌت الذم تعرفها بو ال تدخلو النكرة

 3."باأللف كالبلـ ٨تو الرجل كالتعجب كقولك ىذا الرجل كأنت تريد أف ترفع شأنو
 

                                                 
. 53: منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص: ينظر - 1
. 54، 53: ، صالمصدر نفسو: ينظر - 2
. 96، 95: ، ص2: الكتاب، سيبويو، ج - 3
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على كجو التعٌجب  1﴾كىٍيفى تىٍكفيريكفى بًاللنًو كىكيٍنتيٍم أىٍمواتان  ﴿:كقولو: "(ىػ207.ت) كيقوؿ الفراء 
 2".كالتوبيخ ال على االستفهاـ اض

. 3"انفعاؿ النفس عند إدراؾ ما خفي سبىبيوي عنو: "كالتعجب ىو
كالتعجب ىو استعظاـ زيادة يف كصف الفاعل  (باب التعجب): "أما ٤تمد بام بلعادل فيقوؿ
سبحاف ا كيا لك : كقد يكوف بغَت٫تا ٨تو (أفعل بو)ك (ما أفعل)خفي سببها كيكوف غالبا بصيغتُت 

كتنصب األٝتاء يف التعجب، يعٍت أف األٝتاء تنصب بعد صيغة التعجب إذا كاف بػ ... من رجل، 
 .4"(أفعل)
فعل التعجب، : مبتدأ، أحسنى : ما أحسنى زيدان، ما: مث كٌضح حكم النصب ٔتثاؿ إعرايب، تقوؿ 

 (ما)، فػ (ما أنقى بياض العاج): منصوب على التعجب، ك٨تو: كالفاعل ضمَت مستًت كجوبا، زيدا
 5.مضاؼ إليو: منصوب على التعجب، العاج: فعل التعجب، بياض: مبتدأ، أنقى

: اإلغراء والتحذير- 17
التحذير، كسبب اٟتذؼ ىو ضيق الوقت، : من ا١تواضع اليت ٬تب فيها حذؼ ناصب ا١تفعوؿ 

، ٖتذيرا ٦تا بعد : ألف مثل يقاؿ عند مشارفة ا٢تبلؾ كشدة ا٠توؼ، كىو معموؿ معو معموؿ غَته ٨تو اتقِّ
 6 .إياؾ من األسد، أك إياؾ كاألسد، أك إياؾ عن األسد: ٨تو (عن)أك الواك أك  (من)إف ذكر بػ

أخاؾ أخاؾ، أم : كل مغرنل بو مكرر أك معطوؼ بالواك مع معطوفو، ٨تو: أما التحذير فهو
 7 .ما شأنك كاٟتجن، كالعامل فيها ىو الـز ك٨توه: الـز أخاؾ، كمثاؿ العطف
إياؾ كاألسدى، : من ا١تنصوب بالبلـز إضماره قولك يف التحذير: "(ىػ661.ت)كيقوؿ األندلسي 

ىذا ىو الضرب الثاشل الذم يضمر فيو ... اتق نفسك أف تتعرض لؤلسد، كاألسدى أف يهلكك: أم
قياسي، كالقياسي ما بدأ بو كعلة حذفو على طريق : ٝتاعي، كالثاشل: أحد٫تا: الناصب كىو على ضربُت

مذكورا بعده  (إيٌاؾ)اللزـك باالستغناء عنو، بداللة التحذير عليو، فإٌف كوف ا١تخاطب ا١تنهي مذكورا بلفظة 

                                                 
. 28: سورة البقرة، اآلية- 1
. 23: ، ص1: معاني القرآن، الفراء، ج - 2
. 254: أسرار النحو، ابن كمال باشا، ص - 3
 .87، 86: منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص - 4
 .88، 87: ، صالمصدر نفسو - 5
. 132: أسرار النحو، ابن كمال باشا، ص: ينظر - 6
أحمد إسماعيل : شرح الصدور بشرح زوائد الشذور، شمس الدين البرماوي، تحقيق: ، وينظر133: أسرار النحو، ابن كمال باشا، ص: ينظر - 7

. 101: ، ص2011، 1: عبد الكريم، دار الكتب العلمية، ط
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إياؾ كاألسدى أك عن األسد قرينة دالة على : ا١تنهي عنو ْترؼ العطف أك ْترؼ اٞتر، كما مثل بو من ٨تو
 .1"إياؾ باعد أك نحِّ : الفعل، فكأنو يقوؿ

أمر ٥تاطب : كاصطبلحا ىو... ىو لغة اإللصاؽ، : "كيقوؿ ٤تمد بام بلعادل يف تعريف لئلغراء
. 2"بلزـك ما ٭تمد بو

: (خبل)، فػ(خبل برا)الـز : خبلن برٌان، أم: مثٌ يبٌُت حكم اإلغراء كىو النصب بفعل مضمر ، ٨تو
 3 .منصوب على اإلغراء

. 4"تنبيو ا١تخاطب على مكركه ٬تب االحًتاز منو: "أما التحذير فهو
، فيكوف منصوبا بفعل ٤تذكؼ تقديره: كمثاؿ التحذير األسدى، كىو منصوب : نٌح رأسك، ك٨تو: رأسىكى

. 5احذر األسدى : على التحذير، ك٬توز إظهار العامل فنقوؿ
: المجرورات- ت

، أك باإلضافة أك بالتبعية، يقوؿ ٤تمد بام بلعادل6االسم اجملركر عند النحاة :  يكوف ْتركؼ اٞترٍّ
 7".كاٞتر يكوف باٟترؼ كباإلضافة كبالتبعية"

الكسرة كما ينوب : "كاٞتٌر مصطلح من مصطلحات البصرٌيُت يقابلو ا٠تفض عند الكوفيُت، كىو
. 8"بسم ا: عنها ٦تا ٭تدثو عامل اٞتر من حرؼ ٨تو

: الجر بالحروف- 1
تناكؿ ٤تمد بام بلعادل اٞتر باٟتركؼ يف باب االسم حيث جعلو عبلمة من عبلمات االسم،  

. 9"الرابع من عبلمات االسم دخوؿ حركؼ اٞتر: "يقوؿ
 
 

                                                 
. 40:  صالمحصل في شرح المفصل، أو محمد القاسم بن أحمد بن الموفق علم الدين اللورقي المعروف باألندلسي،-  1
 .89: منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص - 2
 .89: ، صالمصدر نفسو: ينظر - 3
 .89: ، صالمصدر نفسو - 4
 .90، 89: ، صالمصدر نفسو: ينظر - 5
 .97: ، صإتمام الدراية لقراء النقاية، السيوطي - 6
 .51: التحفة الوسيمة شرح على الدرة اليتيمة، محمد باي بلعالم، ص - 7
 .14: الرحيق المختوم لنزىة الحلوم، محمد باي بلعالم، ص - 8
 .15: ، صالمصدر نفسو - 9
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، 1 أم أف االسم يعرؼ بقبولو ٟتركؼ اٞتر، كعددىا كذكر معانيها كنيابة بعضها عن بعض
من، إذل، عن، يف، رٌب، الباء، البلـ، منذ، مذ، كاك القسم، كباء القسم، كتاء : كحركؼ اٞتر ىي

 2 .القسم
:  الجر باإلضافة- 2
كاعلم أنو قد تىدخل : "الذم يقوؿ (ىػ180.ت)تداكؿ البصريوف مصطلح اإلضافة منهم سيبويو  

األلفي كالبلـ يف التوكيد يف ىذه ا١تصادر ا١تتمكننة اليت تكوف بدالن من اللفظ بالفعل كدخو٢تا يف األمر 
راىا ىناؾ ككذلك اإًلضافةي  ٔتنزلة األلف كالبلـ فأٌما كالنهى كا٠ترب كاالستفهاـ فأىٍجرىا يف ىذا الباب ٣تي

ةن كىًىيى ٘تىيرُّي مىرن السنحىاًب صيٍنعى اللنوً ﴿: ا١تضاؼ فقوؿ ا تبارؾ كتعاذل بػيهىا جىاًمدى  4."3﴾كىتػىرىل اٍٞتًبىاؿى ٖتىٍسى
كأكثر ما ٗتتار : "الذم يقوؿ (ىػ207.ت) كما استعمل الكوفيوف ىذا ا١تصطلح منهم الفراء 

 5."فإذا كاف معناه ماضيا دل يكادكا يقولوف إالٌ باإلضافة. العرب التنوين كالنصب يف ا١تستقبل
... اإلسناد :  كىي لغة(اإلضافةباب ): " كيقوؿ ٤تمد بام بلعادل يف تعريف لئلضافة

ىو كل اسم تنزؿ منزلة تنوين اسم أك نونو فيسمى األكؿ مضافا كالثاشل مضافا إليو كيصَتاف : كاصطبلحا
. 6" كاالسم الواحدباإلضافة

أف ال يكوف منونا كال  (ا١تضاؼ) مث يستطرد يف شرح اإلضافة، فيشًتط يف األكؿ منهما كىو 
 ،كقد يكوف األكؿ منهما مرفوعا أك منصوبا أك ٣تركرا على حسب العوامل الداخلة عليو، (اؿ)بػ معرفا 

رأيت ) ك(جاء غبلـ زيد): ، فتقوؿ(غبلـ زيد) أك (دار أيب قحافة) :٨توكأما الثاشل فانو يكوف ٣تركرا 
 أم لزيد، كىو (غبلـ زيد):  فتارة تأيت ٔتعٌت البلـ أم تقدر بالبلـ ٨تو(مررت بغبلـ زيد)، ك(غبلـ زيد
كمثاؿ ا١تقدر ،  منا زيت أم من زيت ٨تو كتارة تأيت ٔتعٌت من،أليب ٘تاـ: أم، (أتى عبد أيب ٘تاـ): كقولو

. 7 أم يف الليل(مكر الليل كالنهار) : ٨تو(يف)بػ 

                                                 
معانيها في الفصل الثالث في : حروف الجر ونيابة بعضها عن بعض، وينظر: الظواىر النحوية من ىذا الفصل، تضمن الحروف منها: ينظر - 1

 .داللة الحروف
 .، وما بعدىا15: الرحيق المختوم لنزىة الحلوم، محمد باي بلعالم، ص: ينظر - 2
. 88: سورة النمل، اآلية- 3
 .381: ، ص1: الكتاب، سيبويو، ج - 4
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 فبل لئلضافة كىي أٝتاء مبلزمة كما نٌبو أيضا إذل بعض األٝتاء ا١تضافة اليت ٕتر دائما ما بعدىا،
كىي كلمات ، تستعمل أبدا إال مضافة كىي معربة على حسب ما قبلها كأما ما بعدىا فمجركر هبا أبدا

سبحاف ا :  ٨تو(سبحاف) :، كمنها أيضا أم عنده،قعدت لدف زيد:  كقولك(لدف)كثَتة فمنها 
جاء ذك ماؿ كذك :  ا٠تمسة كقولكاألٝتاء ٔتعٌت الصاحب، كىي اسم من (ذك) ك ،كسبحاف الذم

مع زيد أك معك :  ٨تو(مع) لئلضافة ا١تبلزمة األٝتاءكمن . مثلو كمثلك كمثل زيد:  كذلك(كمثل). علم
أم ( كل) ،(أكلو العلم)ك (أكلو الفضل):  ٨تو(كأكلو) ،كذلك عنده كعندؾ كعند زيدك (عند)ك ،أك معو

. 1كبعض كسولىي غَت  كما بعدىا يكوف ٣تركرا هبا لئلضافةا١تبلزمات ، ككذلك من كلهم ككلها
: التابع للمخفوض- 3

ما يتبع السابق على أكثر أحواؿ آخره من اإلعراب اللفظي كالتقديرم كالي كشبو : "التابع ىو
 .2"اإلعراب من جهة كاحدة

. أم أف التابع للمرفوع مرفوع، كالتابع للمنصوب منصوب، كالتابع للمجركر ٣تركر 
. 3"التابع للمخفوض يف النعت كالعطف كالتوكيد كالبدؿ: "يقوؿ ٤تمد بام بلعادل

التوابع كىي ا١تواضع اليت يعرب فيها التابع بإعراب ا١تتبوع من رفع كنصب أكجٌر، : "كيقوؿ أيضا
النعت : فيظهر عليو إعراب األكؿ أك يقدر أك يكوف يف ٤تل اإلعراب إف كاف مبنيا أك ٚتلة كالتوابع ىي

. 4"كالعطف كالتوكيد كالبدؿ
: ما يجوز فيها الحاالت اإلعرابية الثالثة: رابعا

 تطرقنا سابقا إذل اٟتاالت اإلعرابية اليت يأيت عليها االسم ا١تعرب، فقسمناىا إذل ا١ترفوعات 
الرفع كالنصب )كا١تنصوبات كاجملركرات، كتأيت حاالت أخرل لبلسم اليت ٭تتمل فيها اٟتاالت الثبلث 

: ، منها(كاٞتر
:  إعراب األسماء الخمسة- 1

. أبو، كأخو، ٛتو، ذك، فو: األٝتاء ا٠تمسة عند ٤تمد بام بلعادل ىي
 (رأيت أباؾ)ك (جاء أبوؾ)٨تو ...ترفع بالواك كٗتفض بالياء كتنصب باأللف "ىذه األٝتاء 

 (الكاؼ)فاعل مرفوع كعبلمة رفعو الواك نيابة عن الضمة ك (أبوؾ)فعل ماضي  (جاء)، (مررت بأبيك)ك
                                                 

. 45: منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص: ينظر - 1
 .98: إتمام الدراية لقراء النقاية، السيوطي، ص: ، وينظر157، 156: أسرار النحو، ابن كمال باشا، ص - 2
 .112: الرحيق المختوم لنزىة الحلوم، محمد باي بلعالم، ص - 3
. 80: ، صالمصدر نفسو - 4
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مفعوؿ بو  (أباؾ)فعل كفاعل  (رأيت) (رأيت أباؾ)مضاؼ ٥تفوض كعبلمة خفضو مبٌت ألنو ضمَت ك
مضاؼ إليو يف  (الكاؼ)مضاؼ ك (أب)منصوب باأللف نيابة عن الفتحة ألنو من األٝتاء ا٠تمسة ك

جار ك٣تركر ٥تفوض كعبلمة خفضو الياء نيابة  (بأبيك)فعل كفاعل  (مررت) (مررت بأبيك)٤تل جر، ك
مضاؼ إليو يف ٤تل جر كاٞتار كاجملركر متعلق ٔتررت، كمن األمثلة يف القرآف يف  (الكاؼ)عن الكسرة ك

اٍرًجعيوا ﴿ كمن أمثلة اٞتر بالياء ، 2﴾كىجىاءيكا أىبىاىيٍم ﴿من أمثلة النصب باأللف ، 1﴾قىاؿى أىبيوىيمٍ ﴿ الرفع 
رأيت )ك (جاء ٛتوؾ)ك (مررت بأخيك)ك (رأيت أخاؾ)ك (جاء أخوؾ)كمثل ذلك ، 3﴾ًإذلى  أىبًيكيٍم 

رأيت )ك( ىذا فوؾ)ك( مررت بذم ماؿ)ك( رأيت ذا ماؿ)ك( جاء ذك ماؿ)ك( مررت ْتميك)ك (ٛتاؾ
 .4"فكلها ترفع بالواك كتنصب باأللف كٗتفض بالياء( نظرت إذل فيك)ك (فاؾ
  :المثنىإعراب - 2

٨تو جاء الزيداف كالعمراف، فجاء فعل  (كالرفع يف كل مثٌت باأللف): "عبلمات اإلعراب يف ا١تثٌت
ماضي كالزيداف فاعل مرفوع كعبلمة رفعو األلف نيابة عن الضمة، كالنوف عوض عن اٟتركة كالعمراف 

 (كالنصب كاٞتر بياء)معطوؼ عليو كا١تعطوؼ على ا١ترفوع مرفوع كعبلمة رفعو األلف نيابة عن الضمة 
٨تو رأيت الزيدين كمررت بالزيدين رأيت فعل كفاعل كالزيدين مفعوؿ بو منصوب كعبلمة نصبو الياء 

ا١تفتوح ما قبلها ا١تكسور ما بعدىا نيابة عن الفتحة كالنوف عوض عن التنوين يف االسم ا١تفرد، كمررت 
بالزيدين مررت فعل كفاعل بالزيدين جار ك٣تركر ٥تفوض كعبلمة جره الياء ا١تفتوح ما قبلها ا١تكسور ما 

. 5"بعدىا نيابة عن الكسرة
: إعراب جمع المذكر السالم- 3

يعٍت أف الواك تكوف عبلمة للرفع يف ٚتع ا١تذكر السادل كىو : "عبلمات إعراب ٚتع ا١تذكر السادل
كل ٚتع ا١تذكر بعقل أكصفة من يعقل ٨تو الزيدكف كا١تسلموف تقوؿ جاء الزيدكف جاء فعل ماض 

. 6"كالزيدكف فاعل مرفوع بالواك نيابة عن الضمة كالنوف عوض عن التنوين يف االسم ا١تفرد
 

                                                 
. 94: سورة يوسف، اآلية- 1
. 16: سورة يوسف، اآلية- 2
. 81: سورة يوسف، اآلية- 3
 .18، 17: التحفة الوسيمة شرح على الدرة اليتيمة، محمد باي بلعالم، ص - 4
 . 20، 19: ، صالمصدر نفسو - 5
 .21: ، صالمصدر نفسو - 6
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نصبو فاٞتر بالياء، تقوؿ رأيت الزيدين كمررت بالزيدين كإعرابو رأيت فعل كفاعل كالزيدين "أما 
مفعوؿ بو منصوب كعبلمة نصبو الياء ا١تكسور ما قبلها ا١تفتوح ما بعدىا نيابة عن الفتحة، كمررت 

بالزيدين مررت فعل كفاعل بالزيدين جار ك٣تركر كعبلمة جره الياء ا١تكسور ما قبلها ا١تفتوح ما بعدىا 
. 1"نيابة عن الكسرة كالنوف عوض عن التنوين يف االسم ا١تفرد

:  جمع المؤنث السالم- 4
اٞتمع الذم عبلمتو ألف كتاء زائدتاف على مفرده ككل ٣تموع بتاء كألف "ٚتع ا١تؤنث السادل ىو 

فرفعو أم ٚتع ا١تؤنث السادل بضمة ال ٮتتلف تقوؿ جاءت ا٢تندات كخرجت الزينبات جاءت ا٢تندات 
جاء فعل ماض ا٢تندات فاعل مرفوع بالضمة الظاىرة يف آخره كالنصب مثل اٞتر بالكسر، تقوؿ رأيت 

ا٢تندات كمررت با٢تندات رأيت فعل كفاعل كا٢تندات مفعوؿ بو منصوب كعبلمة نصبو الكسرة نيابة عن 
الفتحة كمررت با٢تندات مررت فعل كفاعل با٢تندات جار ك٣تركر ٥تفوض كعبلمة خفضو الكسرة 

 .2"الظاىرة يف آخره
: االسم المبني- ب
إما أف يكوف مبنيا على إحدل اٟتركات "االسم ا١تبٍت ىو االسم الذم لـز حالة إعرابية كاحدة،  

. 3"الثبلث أك على السكوف، كا١تبٍت على السكوف ىو األصل، كما أف األصل يف اإلعراب اٟتركات
:  أشار ٤تمد بام بلعادل إذل مسألة بناء االسم كا٠تبلؼ الذم كقع بُت العلماء حو٢تا، يقوؿ

اختلف علماء العربية يف سبب بناء بعض األٝتاء، أىو شيء كاحد يوجد يف كل مبٍت منها، أك أشياء "
متعددة يوجد منها يف بعض أنواع ا١تبنيات، كبعض آخر يف نوع آخر، فذىب ٚتاعة إذل أف السبب 

، (ىيهات)ك (نزاؿ): متعدد كأٌف من أسباب مشاهبة االسم يف ا١تعٌت ا١تبٍت كمثالو عند ىؤالء من االسم
. 4"يف ا١تعٌت فبنيا، كىذا السبب غَت صحيح (بعد)، ك(انزؿ)فإهنما أشبها 

 فبعد أف عرض ٤تمد بام بلعادل ىذه ا١تسألة ا٠تبلفية بُت العلماء، كضح موقفو فرٌد على حٌجتهم 
إٌف من أسباب البناء : كمنهم من قاؿ: "أهنا غَت صحيحة، مث عرض كجوىا أخرل للمسألة نفسها قائبل

إف من أسباب البناء أف ٬تتمع يف االسم ثبلثة أسباب : عدـ الًتكيب، كىذا غَت صحيح كمنهم من قاؿ

                                                 
 .21: التحفة الوسيمة شرح على الدرة اليتيمة، محمد باي بلعالم، ص - 1
 .22: ، صالمصدر نفسو - 2
 .150: منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص - 3
 .151: ، صالمصدر نفسو - 4
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ال علة للبناء إال مشاهبة اٟترؼ، كىو رأم اٟتذاؽ : من موانع الصرؼ كىذا فاسد أيضا، كمنهم من قاؿ
. 1"من النحويُت

 يف ىذا القوؿ آراء أخرل للعلماء حوؿ سبب بناء االسم، عرضها ٤تمد بام بلعادل مث رٌجح 
. الرأم األخَت منها كىو مشاهبتو االسم ا١تبٍت للحرؼ

. أما ا١تبنيات اليت ذكرىا فهي أٝتاء األفعاؿ كالكنايات كالظركؼ كاٟتركؼ
كإ٪تا : "، يقوؿ(أٌكهو )ك (شٌتافى )، ك(نزاؿً ): ذكر ٤تمد بام بلعادل ٚتلة من أٝتاء األفعاؿ، منها 

، كغَت٫تا من األٝتاء ىي مشاهبتها اٟترؼ يف كوهنا (أٌكه)ك (شٌتاف)، ك(نزاؿ)العلة اليت من أجلها بٍت 
كاف اسم فعل مبٍت على الكسر، ال ٤تل لو  (نزاؿ): عاملة غَت معمولة لشيء، أال ترل أنك إذا قلت

من اإلعراب، ككاف لو فاعل كىو ضمَت مستًت فيو كجوبا تقديره أنت، كىذا الفاعل ىو ا١تعموؿ السم 
. 2"الفعل، كال يكوف اسم الفعل أبدا مستًتا بعامل يعمل فيو، ال يف لفظو كال يف ٤تلو

كتنوين تنكَت كىو ما فرؽ بُت نكرة بعض األٝتاء ا١تبنية : "(التنوين) كيقوؿ أيضا يف باب 
 3".كمعرفتها كىي أٝتاء األفعاؿ كمو كصو فما نوف منها كاف نكرة كما دل ينوف كاف معرفة 

: كما قسم ٤تمد بام بلعادل ا١تبٍت إذل أربعة أقساـ
: المبني على السكون- 1
:  ذكر ٤تمد بام بلعادل ا١تبٍت على السكوف، كىي 

.  كتكوف اٝتا موصوال كشرطية كنكرة موصوفة كنكرة تامة كتكوف لبلستفهاـ: (مىنٍ )- 
كىي اسم ناقص مبهم مبٍت على السكوف، كلو موضعاف االستفهاـ كا٠ترب، أم كم ا٠تربية : (كمٍ )- 

. كاالستفهامية
، (لكنٍ )كىي من حركؼ اٞتر، ك (مذ)كىي حرؼ جواب ٔتعٌت نعم، ك (أجل): كمن اٟتركؼ كىي- 

كىي حرؼ :  (ىل)كلمة جواب كتصديق، ك(أجل)كىي مثل  (نعمٍ )كىي من حركؼ العطف، ك
 4 .استفهاـ
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:  المبني على الضم- 2
 1 :أما ا١تبٍت على الضم، فمنو 

. إذا جردا عن اإلضافة (بعدي )ك (قبلي )- 
. يف الزماف كىو اسم مبٍت، كإ٪تا حٌرؾ اللتقاء الساكنُت (حينا)كىي ظرؼ مكاف ٔتنزلة  (حيثي )ك- 
. (مذ)مبٍت على الضم مثل  (منذ)ك- 
كىو ضمَت رفع منفصل للمتكلم، حٌرؾ آخره بالضم اللتقاء الساكنُت ألف الضمة من جنس  (٨تن)- 

. الواك اليت ىي عبلمة للجمع، ك٨تن كناية عنو
ما أفارقو : ما رأيتو قط كال ٬توز دخو٢تا على ا١تستقبل، فبل تقوؿ: معناه الزماف ا١تاضي، يقاؿ: (قطٌ )- 

٥تففة الطاء لغة فيو مع فتح القاؼ كضمها، كىذا إذا كانت ٔتعٌت الدىر، كأما إذا كانت : (قىطي )قط، ك
. رأيتو مرٌة كاحدة فػىقىطٍ : ٔتعٌت حىٍسب كىو االكتفاء فهي مفتوحة ساكنة الطاء، ٨تو

: المبني على الفتح- 3
 2 :من ٪تاذج ا١تبٍت على الفتح اليت ذكرىا ٤تمد بام بلعادل ما يلي 

. أين زيد؟، كتكوف اسم شرط جاـز: كىي لبلستفهاـ عن ا١تكاف ٨تو: (أين)- 
. ، فتبٌت على الفتح(مىت)، كىو سؤاؿ عن الزماف مثل (حُت)كمعناه أم  (أيٌاف)- 
اسم مبهم غَت متمكن كإ٪تا حٌرؾ آخره اللتقاء الساكنُت، كبٍت على الفتح دكف الكسر : (كيف)- 

. ١تكاف الياء، كىو لبلستفهاـ عن األحواؿ، كقد يقع ٔتعٌت التعجب
. (افًتؽ)أك  (بػىعيدى )كىو اسم فعل ماض ٔتعٌت : (شٌتاف)- 
  .كىي من حركؼ اٞتر، يراد هبا التقليل كالتكثَت (ربٌ )- 
: المبني على الكسر- 4
 3 :من أمثلة ا١تبٍت على الكسر 

كىو اسم حرؾ آخره اللتقاء الساكنُت، كىو مبٍت على الكسر عند أكثر العرب، كمنهم من : (أمسً )- 
. يعربو معرفة

. بكسر الراء ىو ٯتُت للعرب كمعناىا حقا، اسم مبٍت على الكسر: (جىٍَتً )- 
. اسم إشارة مبٍت على الكسر يشار بو إذل اٞتمع مطلقا:(ىؤالء)- 

                                                 
 .153، 152: منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص: ينظر - 1
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. مبنية على الكسر، تقاؿ بكثرة يف اٟترب عند طلب ا١تبارزة (انزؿ)اسم فعل أمر ٔتعٌت : (نزاؿً )- 
، كقطاـً -    .من أٝتاء األفعاؿ أيضا، ك٫تا مبنياف على الكسر: حذاـً

: المسائل الخاصة بالفعل- 2
تناكؿ ٤تمد بام بلعادل كثَتا من ا١تسائل اليت ٗتص الفعل يف مؤلفاتو، كتضمنتها الكثَت من 

. قضايا الًتكيب، كالتقدصل كالتأخَت كاٟتذؼ كالزيادة كاإلضمار كاإلظهار
إف دلت على معٌت يف نفسها كاقًتنت بصيغتها للزماف فهي الفعل ٨تو خرج كٮترج : "فالكلمة

. 1"كاخرج
: األفعال التامة- أوال

ىذا بابي عٍلم )الذم يقوؿ يف باب  (ىػ180.ت)الفعل ا١تاضي استعملو البصريوف أمثاؿ سيبويو 
 فالكىًلم اسمه كًفٍعله كحىٍرؼه جاء ١تعٌٌت ليس باسم كال فعل فاالسمي رجله كفرسه : "(ما الكىًلمي من العربية

كحائط كأما الفعل فأمثلة أيخذٍت من لفظ أحداث األٝتاء كبينيٍت ١تا مضى ك١تا يكوف كدل يقع كما ىو 
. 2"كائن دل ينىقطع

فإذا كاف الفعل الذم : "(ىػ207.ت)كمن مواضع استعماؿ الكوفيُت ٢تذا ا١تصطلح قوؿ الفراء 
قبل حىت ال يتطاكؿ كىو ماض رفع الفعل بعد حىٌت إذا كاف ماضيا، فأٌما الفعل الذم يتطاكؿ كىو ماض 

. 3"جعل فبلف يدصل النظر حىت يعرفك أال ترل أف إدامة النظر تطوؿ: فقولك 
الفعل ا١تاضي ٯتتاز عن الفعل : " كمن مواضع كركد ىذا ا١تصطلح عند ٤تمد بام بلعادل قولو

. 4"ا١تضارع كاألمر بصبلحيتو للتاء الساكنة ككذلك تاء الضمَت من قولك ضربت كضربت
. 5"كٝتي مضارعا ألنو شابو االسم يف اإلعراب: "الفعل ا١تضارع- ب
فعل األمر كىو استدعاء طاعة ا١تأمور بفعل ا١تأمور بو مبٍت على ما ٬تـز بو مضارعو من حذؼ - "ج

. 6"٨تو ادع كاـر كاخش كصلوشل كاضربوا أك سكوف ٨تو قم كقل
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األمر )كالياء من خايف هبا فعل : " كفعل األمر ٯتتاز عن قسميو ا١تاضي كا١تضارع بالياء فقاؿ
. 1"كبقى من عبلمات فعل األمر كجود نوف التوكيد ا٠تفيفة كالثقيلة (ا٧تبل

: إعراب الفعل- 1
:  يعرب الفعل فتظهر اٟتركات اإلعرابية على آخره يف اٟتاالت التالية

 :ينصب الفعل ا١تضارع بعدة عوامل أشار إليها ٤تمد بام بلعادل يف باب النواصب:النصب
:  نصب الفعل بأداة ظاىرة - أ

كإعرابو  (لن يقـو زيد): كىي حرؼ نصب للمضارع كينفي معناه كيصَته خالصا لبلستقباؿ ٨تو: (لن)- 
فعل مضارع منصوب بلن كعبلمة نصبو الفتحة الظاىرة، : (يقـو)حرؼ نفي كنصب كاستقباؿ، : (لن)
. 2فاعل مرفوع كعبلمة رفعو الضمة الظاىرة يف آخره (زيد)

كتسمى التعليلية، كيشًتط يف النصب هبا من غَت تقدير أف بعدىا أف تكوف مصدرية كىي : (كي)- 
حرؼ مصدر : (كي)الـ كي، ك (البلـ):  كإعرابولكي ال تأسوااليت تتقدـ عليها البلـ إما لفظان ٨تو 

فاعل  (الواك)فعل مضارع منصوب بكي كعبلمة نصبو حذؼ النوف، ك: (تأسوا)النافية، : (ال)كنصب، ك
ا﴿ :مبٍت على السكوف يف ٤تل رفع، كإٌما تقديرا ٨تو قولو تعاذل نػيهى إذا قدرت البلـ قبل ، 3﴾كىٍي تػىقىرن عىيػٍ

فعل مضارع منصوب بكي كعبلمة نصبو فتحة  (تقرٌ )حرؼ مصدر كنصب ك (كي)كإعرابو  (كي)
فاعل كٝتيت حينئذ مصدرية لتأك٢تا مع ما بعدىا ٔتصدر أم لعدـ إساءتكم  (عينها)ظاىرة يف آخره 

 .4كلقرة عينها
أف تكوف يف صدر اٞتواب، : كىي حرؼ جواب كجزاء كيشًتط يف النصب هبا ثبلث شركط: (إذف)- 

كأف يكوف الفعل بعدىا مستقببل، كأف ال يفصل بينها كبُت الفعل فاصل غَت القسم، أك النداء أك 
. 5النفي
، أف: كىي حرؼ مصدر كنصب، ٨تو: أفٍ -  فعل : حرؼ نصب كمصدر، تقوـى : أعجبٍت أف تقـو

 6 .كعبلمة نصبو الفتحة (أف)مضارع منصوب بػ 
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:  نصب الفعل بأداة مضمرة - ب
: ينصب الفعل ْتركؼ ظاىرة كما ينصب ْتركؼ مضمرة، كاليت ذكرىا ٤تمد بام بلعادل ىي 
 1 :ا١تضمرة كجوبا يف ٜتسة مواضع (أف)ينصب الفعل بػ: (أفٍ )- 1
نىا ميوسىى   ﴿: بعد حىت، ٨تو قولو تعاذل- أ ، أك (إذل)حرؼ غاية كجر ٔتعٌت : (حىت)، 2﴾حىىتن  يػىٍرًجعى إًلىيػٍ

فعل مضارع منصوب بأف مضمرة كجوبا بعد حىت كعبلمة نصبو الفتحة : (يرجع)اليت ٔتعٌت الـ التعليل، فػ
 .الظاىرة يف آخره

أم بعد البلـ الواقعة بعد كاف ا١تنفية كىي ا١تسماة عند النحويُت ببلـ اٞتحود، : بعد الـ اٞتحود- ب
بػىهيٍم كىأىنتى ًفيًهمٍ ﴿: ٨تو . 3﴾كىمىا كىافى اللنوي لًيػيعىذِّ
ىي حرؼ تعليل ٔتعٌت البلـ كتكوف ناصبة للفعل بعدىا بأف مضمرة كجوبا  (كي): (كي)بعد - ت
فعل : (أقرأ)حرؼ تعليل كجر، ك: (كي)فعل كفاعل، ك: (جئت)، كإعرابو، (جئتي كي أقرأى العلمى ): ٨تو

. (كي)مضارع منصوب بأف مضمرة كجوبا بعد 
، فإعراب اٞتملة (ألقتلن الكافر أك يسلمى ): ٨تو (إال)اليت ٔتعٌت  (أك)بعد أك، ٬تب إضمار أف بعد - ث
فعل مضارع مبٍت على الفتح التصالو بنوف التوكيد الثقيلة يف ٤تل : (أقتلن)توطئة للقسم،  (البلـ): ىو

مفعوؿ بو منصوب بفتحة ظاىرة  (الكافر)للتوكيد ك (النوف)مستًت كجوبا تقديره أنا، ك (الفاعل)رفع، ك
كالفاعل مستًت جوازان  (أك)فعل مضارع منصوب بأف مضمرة كجوبا بعد : (يسلمى )حرؼ عطف، ك (أك)ك

. تقديره ىو يعود على الكافر
منادل حذؼ منو  (رب): ، كإعرابو(رب كفقٍت فاعملى صاٟتا): بعد الفاء السببية ككاك ا١تعية، ٨تو- ج

ياء النداء كىو منصوب بفتحة مقدرة على ما قبل ياء ا١تتكلم اذكفة للتخفيف منع ظهورىا اشتغاؿ 
فعل دعاء مبٍت على السكوف كىو فعل أمر كلكن ٝتي دعاء تأدبا : (كفق)ال ْتركة ا١تناسبة، 

مستًت كجوبا بعد تقديره  (الفاعل)فاء السببية ك (الفاء): (فاعملى )مستًت كجوبا تقديره أنت  (الفاعل)ك
فعل مضارع : (اعملى )كانت الواك كاك ا١تعية ك (كاعملى )مفعوؿ بو منصوب، كإف قلت  (صاٟتا)أنا ك

. منصوب بأف مضمرة كجوبا بعد كاك ا١تعية
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:  جزم الفعل - 2
ما ٬تـز فعبل كاحدا كما ٬تـز : تناكؿ ٤تمد بام بلعادل جواـز الفعل ا١تضارع، كقسمها إذل قسمُت

: فعلُت
 1 :ما ٬تـز فعبل كاحدا كلها حركؼ كىي :ما يجزم فعال واحدا- 1
 :فاإلعراب ىو، 2﴾لًيينًفٍق ذيك سىعىةو مِّن سىعىًتوً ﴿: يف الطلب الذم يشمل األمر كالنهي، ٨تو: البلـ- أ

مضاؼ : (سعة)فاعل كىو مضاؼ، ك: (ذك)فعل مضارع ٣تزـك ببلـ األمر، ك: (ينفق)ىذه الـ األمر، ك
نىا رىبُّيكى ﴿إليو، كمثاؿ الـ الدعاء  فعل مضارع ٣تزـك ببلـ  (يقض)الـ الدعاء ك (البلـ)فػ، 3﴾لًيػىٍقًض عىلىيػٍ

يف  (ال) كمثاؿ ،4﴾الى تىٍأخيٍذ بًًلٍحيىيًت ﴿يف النهي  (ال)الدعاء كعبلمة جزمو حذؼ الياء من آخره، كمثاؿ 
. 5﴾الى تػيؤىاًخٍذنىا﴿الدعاء 

 (١تا) ،6﴾كىلىمنا يػىٍعلىًم اللنوي النًذينى جىاىىديكا ًمنكيمٍ ﴿: من جواـز الفعل ا١تضارع ٨تو قولو تعاذل: (١تاٌ )- ب
فعل مضارع ٣تزـك بلٌما كعبلمة جزمو السكوف الظاىر يف آخره ككسر  (يعلم)حرؼ نفي كجـز كقلب، 

 .لفظ جبللة فاعل: (ا)اللتقاء الساكنُت ك
فعل مضارع ٣تزـك بلم : (يلد)حرؼ نفي كجـز كقلب، ك: (دل): ، كإعرابو7﴾دلٍى يىًلٍد  ﴿: ، ٨تو(دل)- ت

. بلم كعبلمة جزمو السكوف
 8 :ما ٬تـز فعلُت منها اٟتركؼ كمنها األٝتاء كىي: ما يجزم فعلين- 2
 (إف): إعراهبا ىو ك،9﴾ًإف يىنتػىهيوا يػيٍغفىٍر ٢تىيم منا قىٍد سىلىفى ﴿ :  كىي حرؼ ٨تو قولو تعاذل:(ِإنْ )- أ

فعل مضارع ٣تزـك على أنو فعل : (ينتهوا)حرؼ شرط ٕتـز فعلُت األكؿ فعل الشرط الثاشل جوابو كجزاؤه، 
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فعل مضارع ٣تزـك على  (يغفر)الشرط كعبلمة جزمو حذؼ النوف من آخره ألنو من األفعاؿ ا٠تمسة، 
 .أنو جواب الشرط كعبلمة جزمو السكوف الظاىر يف آخره

: موضوعة للعاقل مث ضمنت معٌت الشرط فجزمت ٨تو قولو تعاذل" كىي اسم كيف األصل :(َمنْ )- ب
 (يعمل)اسم شرط جاـز مبتدأ مبٍت على السكوف يف ٤تل رفع، : (من)فػ، 1﴾مىن يػىٍعمىٍل سيوءنا ٬تيٍزى ًبوً ﴿

فعل الشرط كعبلمة جزمو السكوف كالفاعل مستًت جوازا تقديره ىو يعود على  (من)فعل مضارع ٣تزـك بػ
فعل مضارع مبٍت ١تا دل يسم فاعلو : (٬تز)مفعوؿ بو، ك: (سوءا)، كاٞتملة يف ٤تل رفع خرب ا١تبتدأ، ك(من)

 .2 "٣تزـك ٔتن على أنو جواب الشرط كعبلمة جزمو حذؼ األلف من آخره كالفتحة قبلو دليل عليو
كىي اسم يف األصل موضوعة لغَت العاقل، مث ضمنت معٌت الشرط  (ما) ٦تا ٬تـز فعلُت :(ما)- ت

فعل مضارع ٣تزـك على أنو فعل : (تفعلوا)، فػ3﴾كىمىا تػىٍفعىليوا ًمٍن خىٍَتو يػىٍعلىٍموي اللنوي ﴿ :فجزمت ٨تو قولو تعاذل
: (يعلمو)جار ك٣تركر، : (من خَت)فعل الشرط كعبلمة جزمو حذؼ النوف من آخره نيابة عن السكوف، 

. لفظ جبللة فاعل: (ا)مفعوؿ بو، ك: (ا٢تاء)فعل مضارع ٣تزـك على أنو جواب الشرط، ك
ا تىٍأتًنىا ًبًو ًمٍن آيىةو لِّتىٍسحىرىنىا هًبىا فىمىا ٨تىٍني لىكى ٔتيٍؤًمًنُتى ﴿:  كىي اسم، ٨تو قولو تعاذل:(مهما)- ث  ،4﴾مىٍهمى

فعل مضارع : (تأت)اسم شرط جاـز كىي كذلك موضوعة ١تا ال يعقل،  (مهما): كإعرابو ،4﴾ٔتيٍؤًمًنُتى 
فما ٨تن لك )٣تزـك ٔتهما فعل الشرط كعبلمة جزمو حذؼ الياء كالكسرة قبلها دليل عليها، كٚتلة 

. جواب الشرط مقًتنة بفاء الربط (ٔتؤمنُت
: (تستقم)، فػ(حيثما تستقم يقدر لك ا ٧تاحا): كىي اسم تأيت لتعميم األمكنة، ٨تو: (حيثما)- ج

. فعل مضارع ٣تزـك على أنو جواب الشرط (يقدر)فعل مضارع ٣تزـك على أنو فعل الشرط، ك
:  فهي مبلزمة ٢تا، كمثا٢تا (ما)كزيدت عليها  (إذ)كىي حرؼ شرط أصلو : (إذما)- ح

كىًإننكى ًإٍذمىا تىٍأًت مىا أىٍنتى آًمره     ًبًو تػيٍلًف مىٍن أنيًّقاهي تىٍأميري آتًيىا
5 .

 (الكاؼ)حرؼ توكيد كنصب تنصب االسم كترفع ا٠ترب ك (ًإفن )حسب ما قبلها ك (الواك)كإعرابو 
حرؼ شرط جاـز ٕتـز فعلُت األكؿ فعل الشرط كالثاشل  (ًإٍذمىا)اٝتها مبٍت على الفتح يف ٤تل نصب ك

فعل مضارع ٣تزـك على أنو فعل الشرط كعبلمة جزمو حذؼ الياء كالكسرة قبلها دليل  (تىٍأتً )جوابو 
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فعل مضارع  (تػيٍلفً )اسم موصوؿ ٔتعٌت الذم مفعوؿ بو ك (مىا)عليها كالفاعل مستًت كجوبا تقديره أنت ك
. 1"٣تزـك على أنو جواب الشرط كعبلمة جزمو حذؼ الياء كالكسرة قبلو دليل عليو

اسم شرط جاـز  (أين): كإعرابو، 2﴾أىيٍػنىمىا تىكيونيوا ييٍدرًككُّيمي اٍلمىٍوتي ﴿  ٨تو كىي اسم شرط :(أين)- خ
للخرب ألهنا  (تكونوا)فاعل كال ٖتتاج  (الواك)ٕتـز فعلُت األكؿ فعل الشرط كعبلمة جزمو حذؼ النوف ك

الثانية مفعوؿ  (الكاؼ)فعل مضارع ٣تزـك بأين جواب الشرط كعبلمة جزمو السكوف ك: (يدرؾ)تامة، ك
 .(يدرؾ)فاعل  (ا١توت)بو مبٍت على الضم يف ٤تل نصب ك

، ك: ، فأياف(فأىينافى مىا تػىٍعًدٍؿ ًبًو الرِّيحي تػىٍنزًؿً ): ٨تو (أيّان)- د فعل مضارع ٣تزـك (: تعدؿ)اسم شرط جاـز
فاعل : (الريح)، ك(تعدؿ)جار ك٣تركر متعلق بػ: (بو)فعل الشرط كعبلمة جزمو السكوف، ك (أيٌاف)بػ
فعل مضارع ٣تزـك بأياف جواب الشرط كعبلمة جزمو السكوف  (تنزؿ)مرفوع بالضمة الظاىرة، ك (تعدؿ)

. كحٌرؾ بالكسر ألجل الركم
اسم شرط : (أم)، فػ3﴾أىيًّقا منا تىٍدعيوا فػىلىوي اأٍلىٍٝتىاءي اٟتٍيٍسٌتى  ﴿ :  كىي اسم، ٨تو قولو تعاذل:(أيّ )- "ذ

فعل مضارع ٣تزـك ْتذؼ النوف على أنو فعل : (تدعو)زائدة، ك (ما)جاـز مفعوؿ مقدـ لتدعو، ك
الشرط، كٚتلة فلو األٝتاء اٟتسٌت يف ٤تل جـز جواب الشرط، ألف القاعدة أف جواب الشرط إذا دل 

. يصلح أف يكوف فعبل للشرط تعُت قرنو بالفاء
اسم : (مىت) فإعرابو، ،4 (مىت أىضىًع العًمامةى تػىٍعرًفوشل : )٨تو كىي اسم تأيت لتعميم الزماف،: (متى)- ر

فعل مضارع ٣تزـك على أنو فعل الشرط كحٌرؾ بالكسر اللتقاء الساكنُت، : (أضع)شرط جاـز ك
. جواب الشرط كعبلمة جزمو حذؼ النوف عبلمة على اٞتـز (مىت)فعل مضارع ٣تزـك بػ (تعرفوشل)ك
 
 

                                                 
: الرحيق المختوم لنزىة الحلوم، محمد باي بلعالم، ص: ، وينظر37، 36: التحفة الوسيمة شرح على الدرة اليتيمة، محمد باي بلعالم، ص - 1

58. 
. 78: سورة النساء، اآلية- 2
. 110: سورة اإلسراء، اآلية- 3
: متى َأَضِع العِمامَة تـَْعرِفوِني، وىو لسحيم بن وثيل اليربوعي، ينظر... أنا ابُن َجالَ وَطاّلُع الثّنايا : ىذا الشاىد ىو عجز البيت الشعري اآلتي - 4

، ومغني اللبيب عن كتب 243: ، ص8: ، والمعجم المفصل في شواىد اللغة العربية، إميل بديع يعقوب، ج207: ، ص3: الكتاب، سيبويو، ج
، والمقرب، ابن 366: ، ص1: ج، 1991محمد محي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، بيروت، : تحقيقاألعاريب، ابن ىشام األنصاري، 

: ، ص3: ، وشرح المفصل، ابن يعيش، ج283: ، ص1: ج، 1972، 1: أحمد عبد الستار الجواري وعبد اهلل الجبوري، ط: تحقيقعصفور، 
62. 
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: كىي اسم تأيت لتعميم األمكنة، ٨تو: (أنىّ )- ز
ٍد حىطىبان جىٍزالن كنىارنا تىأىجنجىا فىأىٍصبىٍحتى أىسلن تىٍأهًتىا تىٍستىًجٍر هًبىا      ٕتًى
1 .

فعل الشرط كعبلمة جزمو حذؼ الياء كالكسرة قبلو دليل عليو  (أسلٌ )فعل مضارع ٣تزـك بػ (تأت)فػ
. كٕتد جواب الشرط ٣تزـك كعبلمة جزمو السكوف (تأت)فعل مضارع بدؿ اشتماؿ من  (تستجر)ك
:  بناء الفعل- 2

تناكؿ ٤تمد بام بلعادل مسألة بناء الفعل ا١تاضي كا١تضارع، كشرحهما، فأما بناء الفعل ا١تاضي 
:  فيقوؿ فيو
ما دل يتصل بو ضمَت ٥تاطب أك  (بالبنا حتما على فتح)للفعل ا١تاضي مثل قاـ كقعد كضرب "

لكنو خرج ٥ترج  ... (ضربوا)ك (قاموا)متكلم فيسكن مثل قمت كقعدت كضمَت ٚتع فيضم مثل 
الغالب، كأصل األفعاؿ البناء فبل يقاؿ دل بٍت الفعل ا١تاضي ألنو بٍت على أصل األفعاؿ كما جاء على 
أصلو فبل سؤاؿ عليو، كإ٪تا يقاؿ دل بٍت ا١تاضي على حركة كدل بُت على السكوف إذ ىو أصل البناء، 
كيقاؿ أيضا دل خص بتلك اٟتركة كيقاؿ إ٪تا بٍت على حركة كدل ينب على السكوف لتكوف لو مزية على 

مررت برجل )كما تقوؿ  (مررت برجل كتب): فعل األمر، ألنو يقع موقع االسم كبياف ذلك أٌنك تقوؿ
، كإ٪تا خص بالبناء على الفتح طلبا (مررت برجل اكتب)كىو قد كقع موقع كاتب كال تقوؿ  (كاتب

للتخفيف، ألف الفتح أخف اٟتركات كالفعل ثقيل فخففوه بالبناء على الفتح الذم ىو أخف اٟتركات 
. 2"كلو كاف الفتح مقدران ٨تو ا٧تلى فإف الفتح مقدر على األلف كا١تانع من ظهوره التعذر... 

 اتصلت بو نونا التوكيد الثقيلة كا٠تفيفة ٨تو ىل تقومن إذايبٌت على الفتح "فػ١تضارع االفعل أما 
متصبلن )الفعل ا١تضارع  (ف يكنإك) األمثاؿزيدكف كعبلمة رفع الفعل غَت ا١تباشر نوف ٤تذكفة الجتماع  يا

نو يبٌت على السكوف إ ؼدمباشرا للفعل ك٢تذا دل يقيده ٔتا قيد بو نوف التوكيإال كال يكوف  (بنوف النسوة
 نوف النسوة كجوبا أك دل تتصل بو نوف التوكيد إذا ا١تضارع أف ا١تعٌت ... ا٢تندات يضربن أك٨تو يقمن 
كالضمة ا١تقدرة على الياء ا١تانع من ظهورىا الثقل  (مثل نرٕتي) سواء كاف معتبل يف األخَت يعرب بالرفع

. 3" ينصبو(حيث خبل عن ناصب)ك٤تل كونو يعرب بالرفع  (نرىب)أك كاف آخره صحيحان مثل 

                                                 
َمَتى تَْأتَِنا تُِلِمْم : ىذا الشاىد النحوي الذي ذكره محمد باي بلعالم يختلف عن البيت الموجود في كتب النحو في صدر البيت، وىو كاآلتي - 1

، ومعجم شواىد النحو 32: ، رصف المباني، المالقي، ص86: ، ص3: الكتاب، سيبويو، ج: َتِجْد َحطَباً َجْزالً ونَارًا تََأجََّجا، ينظر... بِنا ِفي ِديَارِنا 
 .47: الشعرية، حنا جميل حداد، ص

 . 25: التحفة الوسيمة شرح على الدرة اليتيمة، محمد باي بلعالم، ص - 2
 . 26: ، صالمصدر نفسو - 3
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: األفعال الناقصة: ثانيا
األفعاؿ الناقصة ىي أفعاؿ تدخل على ا١تبتدأ كا٠ترب فتنسخ عملو، أم تزيلو، فًتفع ا١تبتدأ اٝتان ٢تا 
 1.كتنصب ا٠ترب خربان ٢تا، كىي كاف كأخواهتا اليت ال تستغٍت عن منصوهبا ٔترفوعها، فبل يتم الكبلـ إال بو
كاختلف النحاة يف سبب تسمية ىذه األفعاؿ بالناقصة، فذىب أكثرىم إذل أهنا ٝتيت بذلك 

، كقيل أهنا تفتقر إذل ا٠ترب كال تستغٍت عنو ألهنا ال تدؿ على حدث بل 2لنقصاهنا يف الداللة على اٟتدث
. 3تفيد الزماف ٣تردا من معٌت اٟتدث، كقيل ألهنا ال تتم ٔترفوعها

ىي أفعاؿ تدخل على ا١تبتدأ كا٠ترب فًتفع ا١تبتدأ اٝتان ٢تا كتنصب  (كاف كأخواهتا)كإذا كانت 
ىذا باب : ")يفضل أف يسمي معموليها بالفاعل كا١تفعوؿ، يقوؿ (ىػ180.ت) فإف سيبويو ا٠ترب خربان ٢تا

فمن مثىن ذيًكرى على  (الفعل الذم يىتعٌدل اسمى الفاعل إذل ا١تفعوؿ كاسمي الفاعل كا١تفعوًؿ فيو لشيء كاحدو 
تو كدل ييٍذكىٍر مع األكؿ كال ٬توز فيو االقتصاري على الفاعل كما دل ٬تز يف ظىننتي االقتصاري على ا١تفعوؿ  ًحدى

األكنؿ ألف حالك يف االحتياج إذل اآلخر ىهنا كحالك يف االحتياج إليو ٙتىنةى كسنبُتن لك إف شاء ا 
كذلك قوليك كافى كيكوف كصار كماداـ كليسى كما كاف ٨توىنن من الًفعل ٦تا ال يىستغٍت عن ا٠ترب تقوؿ 

ا أرٍدتى أف ٗتيٍربى عن األيخٌوة كأدخلتى كافى لتىجعلى ذلك فيما مضى كذكرت األكؿ  كاف عبدي ا أخاؾ فإ٪تن
. 4"كما ذكرتى ا١تفعوؿ األكؿ من ظننت

؛ فهي عند البصريُت (كاف كأخواهتا)يف عمل -  البصريوف كالكوفيوف–كما اختلف النحاة 
أفعاؿ رفعت ا١تبتدأ كٝتي اٝتها كنصبت ا٠ترب كٝتي خربىا، كأما الكوفيوف؛ فذىبوا إذل أهنا دل تعمل يف 
ا١ترفوع كبقي على حالو كىو الرفع، كعملت يف ا٠ترب فنصبتو، كما اختلف الكوفيوف يف نصب خربىا،  

 .5، كقاؿ بقية الكوفيُت أنو منصوب على اٟتاؿ(قاـ)فقاؿ الفراء تشبيها باٟتاؿ، ألهنا شبيهة بػ 
كقد فٌصل ٤تمد بام بلعادل اٟتديث عن كاف كأخواهتا، فذىب إذل أهنا تأيت ناقصة ألهنا ٖتتاج 

. 6"تستعمل ناقصة فتحتاج إذل خرب، كتكوف تامة فبل ٖتتاج (كاف): "إذل مرفوع كمنصوب، يقوؿ

                                                 
 .246: أسرار العربية، ابن كمال باشا، ص: ينظر - 1
 .246: ، صالمصدر نفسو: ينظر - 2
 .97: ، ص7: شرح المفصل، ابن يعيش، ج: ينظر - 3
 .45: ، ص1: الكتاب، سيبويو،ج - 4
اإلنصاف في مسائل الخالف بين البصريين والكوفيين، ابن : ، وينظر233: ، ص1: شرح التصريح على التوضيح، خالد األزىري، ج - 5

 .129: األنباري، ص
 .97: منحة األتراب شرح ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص - 6
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أم أهنا ال تكتفي ٔترفوعها بل ٖتتاج إذل منصوب ليكتمل معٌت اٞتملة، أما التامة فتكتفي 
. با١ترفوع كىو الفاعل

كبعد أف عٌرؼ بعملها عرج إذل أقسامها كىي ثبلثة، القسم األكؿ منها ما يرفع ا١تبتدأ كينصب 
كاف، كأصبح ، كأضحى، كأمسى، كظٌل، كبات، كصار كليس، كالقسم : ا٠ترب ببل شرط، كىي ٙتانية

زاؿ كبرح كفتئ كانفٌك، أما القسم الثالث : ما يعمل بشرط أف يتقدـ عليو نفي أك شبهو كىي: الثاشل
.  1ا١تصدرية كىو داـ (ما)فيشًتط أف يتقدـ عليو 

: كما ذكر أمثلة كثَتة يف ىذا الباب منها
 .ال تزؿ ذاكر ا١توت

 .كاف األمَت راكبا

. أصبح الربد شديدا
. 2بات زيد ساىرا، كغَتىا حيث كاف يقدـ األمثلة كيشَت إذل اإلعراب

كاف ا١تطر، أم حدث، كأخواهتا ٢تا اٟتكم : كذكر ٤تمد بام بلعادل عدة أمثلة لكاف التامة، منها
فتئ كليس كزاؿ، فبل تستعمل إال ناقصة، كمن أمثلة أخوات كاف التامة : نفسو، أم أهنا تأيت تامة إال

: األمثلة التالية
﴿فىسيٍبحىافى اللنًو ًحُتى ٘تيٍسيوفى كىًحُتى تيٍصًبحيوفى﴾: قولو تعاذل- 

3. 
﴿مىا دىامىًت السنمىوىات كىاألىٍرض﴾: كقولو تعاذل- 

4. 
كملخص القوؿ عن كاف كأخواهتا أهنا تأيت ناقصة فبل تكتفي با١ترفوع، بل ٖتتاج إذل منصوب  

ليتم معٌت الكبلـ، فا١ترفوع ىو اٝتها كا١تنصوب خربىا، كما أهنا قد تأيت تامة فبل ٖتتاج إال للمرفوع كىو 
 . فإهنا ال تأيت إال ناقصةفتئ كليس كزاؿ، الفاعل، ككلها تأيت على الوجهُت تامة كناقصة إال

: إن وأخواتها: ثالثا
إف كأخواهتا ىي النوع الثاشل من النواسخ اليت تدخل على ا١تبتدأ كا٠ترب كتنسخ حكمو من الرفع  

. إذل نصب ا١تبتدأ كرفع ا٠ترب

                                                 
 .97: منحة األتراب شرح ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص: ينظر - 1
 .97، 96: ، صالمصدر نفسو: ينظر - 2
 .17: سورة الروم، اآلية - 3
 .106: سورة ىود، اآلية - 4
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من نواسخ االبتداء إف كأخواهتا : " كقد تناكؿ ٤تمد بام بلعادل ىذا النوع من النواسخ، يقوؿ
كحكمها عكس كاف ألف كاف كأخواهتا ترفع االسم كتنصب ا٠ترب كإف كأخواهتا تنصب االسم كترفع 

. 1"ا٠ترب
 2: عرج إذل ذكرىا كىي (إٌف كأخواهتا) كبعد أف بٌُت ٤تمد بام بلعادل عمل 

: أف يسبقها كبلـ، ٨تو (أفٌ )إٌف زيدا قائم، كيشًتط يف : ك٫تا لتأكيد ا٠ترب كتقريره ٨تو (إٌف كأفٌ )- 1
. (بلغٍت أٌنك ٣تتهد): بلغٍت أك أعجبٍت، ٨تو

. 3لىٍيتى الشنبىابى يػىعيودي يػىٍومنا: للتمٍت كىو طلب ما ال مطمع فيو، ٨تو قوؿ الشيخ الكبَت: (ليت)- 2
. (كأٌف زيدا أسده ): كىي للتشبيو، ٨تو: (كأفٌ )- 3
فيتوىم أنو  (زيد عادل): لبلستدراؾ، كىو تعقيب لكبلـ برفع ما يتوىم ثبوتو أك نفيو، ٨تو: لكنٌ - 4

. (لكٌنو فاسق): صاحل، فتقوؿ
، أك لئلشفاؽ (لعٌل ا يرٛتٍت): كىي للًتجي، كىو طلب ابوب ا١تستقرب حصولو، ٨تو: (لعلٌ )- 5

. (لعٌل زيدا ىالك): كىو توقع ا١تكركه، ٨تو
: ظّن وأخواتها: رابعا

: ، يقوؿ ٤تمد بام بلعادل(ظٌن كأخواهتا)من النواسخ اليت تدخل على ا١تبتدأ كا٠ترب كتنصبهما معا  
. 4"ظٌن كأخواهتا تنصب ا١تبتدأ كا٠ترب على أهنما مفعوالف ٢تا"

 كما تطرؽ الشيخ بلعادل إذل أحد ا١تسائل ا٠تبلفية بُت البصريُت كالكوفيُت، كىي نصب ا١تفعوؿ 
. 5الثاشل لظٌن، فذىب البصريوف إذل أنو مفعوؿ كأما الكوفيوف فا١تفعوؿ الثاشل عندىم حاؿ

كىي األفعاؿ القلبية اليت تنقسم إذل ثبلثة  (ظنٌ )مث عرج ٤تمد بام بلعادل إذل التعريف بأخوات 
 6 :أقساـ

                                                 
 .75: الرحيق المختوم لنزىة الحلوم، محمد باي بلعالم، ص - 1
 .91: منحة األتراب شرح ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص: ينظر - 2
مغني اللبيب عن كتب األعاريب، ابن ىشام : فـََيا لَْيَت الشََّباَب يـَُعوُد يـَْوًما   فَُأْخِبَرُه ِبَما فـََعَل الَمِشيُب، ينظر: أصل البيت الشعري كاآلتي -3

 .467: ، رقم الشاىد314: ، ص1: األنصاري، ج
 .78: الرحيق المختوم لنزىة الحلوم، محمد باي بلعالم، ص - 4
اإلنصاف في مسائل الخالف : ، وينظر233: ، ص1: ، وشرح التصريح على التوضيح، خالد األزىري، ج78: ، صالمصدر نفسو: ينظر - 5

 .129: بين البصريين والكوفيين، ابن األنباري، ص
 .63، 62: منحة األتراب شرح ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص: ، وينظر79، 78: ، ص المصدر نفسو:ينظر - 6
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، (علمت اٞتود ٤تبوبا): ، ٨تو(علمت كرأيت ككجدت): ، كىي(علمية)ما يفيد اليقُت كتسمى - 1
ا، كىنػىرىاهي قىرًيبنا ﴿: ك٨تو قولو تعاذل أم يظنونو كنعلمو،فاجتمع فيها الظن كالعلم، ، 1﴾ ًإنػنهيٍم يػىرىٍكنىوي بىًعيدن

. (كجدت ا١تستشار ناصحا): ك٨تو
ما ): ، ٨تو(ظننت كحسبت كخلت): ،كىي(ظٌنية)كمنها ما يفيد الًتدد كرجحاف الوقوع كتسمى - 2

(. خلت ا٢تبلؿ الئحا)، ك(حسبت اٟتبيب قادما)، ك(أظٌن عامرا رفيقا
. (زعمت بكرا صديقا): ، ٨تو(زعم )ككاحد يًتدد بينهما كىو - 3
ًئكىةى النًذينى ىيٍم ًعبىادي الرنٍٛتى ًن ﴿قولو تعاذل: ، ٨تو(جعلت كاٗتذت): فعبلف للتحويل ك٫تا- 4 كىجىعىليوا اٍلمىبلى

  .3﴾كىاٗتنىذى اللنوي ًإبٍػرىاًىيمى خىًليبلن  ﴿ :، كقولو تعاذل2﴾ًإنىاثنا
: آراء محمد باي بلعالم في األصول النحوية- 3

اىتم النحاة منذ القدصل باألصوؿ النحوية، كيقصد باألصوؿ كما يقوؿ ابن األنبارم 
... أصوؿ النحو أدلة النحو اليت تفرعت منها فركعو كفصولو : " يف تعريفو ٢تا كفائدهتا (ىػ577.ت)

كفائدتو التعويل يف إثبات اٟتكم على اٟتجة كالتعليل كاالرتفاع عن حضيض التقليد إذل يفاع اإلطبلع 
. 4"على الدليل، فإف ا١تخلد إذل التقليد ال يعرؼ كجو ا٠تطأ من الصواب

أصوؿ النحو علم يبحث فيو عن أدلة النحو اإلٚتالية : "بقولو (ىػ911.ت)كيعرفها السيوطي 
. 5"من حيث ىي أدلتو ككيفية االستدالؿ هبا ، كحاؿ ا١تستًدؿ

كاختلف العلماء يف أقساـ أصوؿ النحو أم أدلتها، كقد ذكر ىذا ا٠تبلؼ السيوطي يف كتاب 
السماع كاإلٚتاع : ، كىي(ىػ392.ت)، فهي ثبلثة عند ابن جٍت (االقًتاح يف علم أصوؿ النحو)

أهنا أيضا ثبلثة لكن حذؼ اإلٚتاع ككضع ٤تلو استصحاب  (ىػ577.ت)كالقياس، كيذكر ابن األنبارم 
، كأطلق مصطلح النقل على السماع، مث ٚتع (النقل كالقياس كاستصحاب اٟتاؿ)اٟتاؿ، فهي عنده 

                                                 
. 7، 6: سورة المعارج، اآليتان- 1
. 19: سورة الزخرف، اآلية- 2
. 125: سورة النساء، اآلية- 3
. 80: ، ص1957سعيد األفغاني، مطبعة الجامعة السورية، : لمع األدلة في أصول النحو، ابن األنباري، تحقيق - 4
داعي : ، وينظر13: ، ص2006محمود سليمان ياقوت،  دار المعرفة الجامعية، األزاريطة، : االقتراح في علم أصول النحو، السيوطي، تعليق - 5

جميل : الفالح لمَخَبآت اإلقتراح في علم النحو، محمد علي بن محمد عالن بن إبراىيم البكري الصديقي المكي المعروف بابن عالن، تحقيق
. 40: ، ص2011عبد اهلل عويضة، 
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السماع كالقياس كاإلٚتاع : السيوطي بُت القولُت كعٌد األدلة أربعة كعقد لكل منها كتابا يف مؤلنفو كىي
. 1كاستصحاب اٟتاؿ 

كقد اىتم ٤تمد بام بلعادل هبذه األصوؿ يف مؤلفاتو، ألهنا ىي فعبل األصوؿ اليت قامت عليها 
. العربية

 :محمد باي بلعالم وموقفو منو عند السماع- 1
مصدرا مهما من مصادر ٚتع اللغة، كيشًتط فيو أف -  أك كما يسمى النقل–يعٌد السماع  

ما نسب إذل السماع كيف االصطبلح ىو ما دل يذكر فيو قاعدة كلية : "السماعي يف اللغةيكوف موثوقا، ك
 .2"مشتملة على جزئياهتا

. 3"ما ال قاعدة لو يعرؼ هبا:"أك ىو
النقل ىو الكبلـ العريب ": أما يف االصطبلح فيعرفو ابن األنبارم قائبل معربا عنو ٔتصطلح النقل

الفصيح ا١تنقوؿ بالنقل الصحيح ا٠تارج عن حد القلة إذل حد الكثرة، فخرج عنو إذا ما جاء يف كبلـ غَت 
. 4"العرب من ا١تولدين

ما ثبت يف كبلـ من يوثق بفصاحتو، فشمل كبلـ : "فالسماع ىو (ىػ911.ت)كعند السيوطي 
ا تعاذل، ككبلـ نبيو صلى ا عليو كسلم ككبلـ العرب قبل بعثتو كيف زمنو ، كبعده إذل أف فسدت 

. 5"األلسنة بكثرة ا١تولدين، نظما كنثرا عن مسلم أك كافر
من خبلؿ ىذا القوؿ يظهر أف السماع شرطو أف ينقل نقبل صحيحا موثوقا، كيضم القرآف 

. الكرصل، كاٟتديث النبوم الشريف، ككبلـ العرب شعرا كنثرا
فالسماع ىو الدليل األكؿ من أدلة النحو اليت اعتمدىا ٨تاة البصرة كالكوفة يف بناء القواعد 

النحوية، كعيًرؼى البصريوف بتشددىم، حيث ال يأخذكف إال ما ٝتعوه من العرب الفصحاء الغارقُت يف 
قيس ك٘تيم كأسد كىذيل كبعض كنانة كبعض الطائيُت كدل يؤخذ من غَتىم من : البداكة، أمثاؿ قبائل

                                                 
، واإلعراب في جدل 81: لمع األدلة في أصول النحو، ابن األنباري، ص: ، وينظر14: االقتراح في علم أصول النحو، السيوطي، ص: ينظر - 1

. 45: اإلعراب، ابن األنباري، ص
التوقيف على مهمات التعاريف، محمد عبد : ، وينظر127: ، ص1985، 1: التعريفات، الشريف الجرجاني، مكتبة لبنان، بيروت، ط-  2

. 141:صىـ،1410، 1:محمد رضوان الداية، دار الفكر المعاصر، بيروت، ط: الرؤوف المناوي، تحقيق 
عدنان درويش ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة، : كتاب الكليات، معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، أبو البقاء الكفوي، تحقيق-  3

. 156: صم، 1998بيروت، 
. 81:  لمع األدلة في أصول النحو، ابن األنباري، ص- 4
: ، ص2000البالغة، تمام حسان، عالم الكتب، القاىرة، - فقو اللغة- األصول دراسة ابستمولوجية للفكر اللغوي عند العرب النحو: ينظر-  5

 .191: المصطلحات واألصول النحوية، عبد الوىاب بن محمد الغامدي، جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية، ماجستير، ص: ، وينظر88
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سائر القبائل، يف حُت كاف الكوفيوف أكثر اتساعا يف السماع فأخذكا عن ٚتيع العرب بدكيهم 
 1. كحضريهم

كرأل ٘تاـ حساف أف السماع أمشل من النقل الشتمالو على الركاية كىي النقل كعلى مشافهة 
 2 .األعراب

كقد عرؼ ٤تمد بام بلعادل السماع كأ٫تية الشواىد فجاءت مؤلفاتو حافلة كثرية باالستشهاد 
: ٔتختلف مصادر اللغة، كاليت نقسمها على النحو التارل

 : والقراءات القرآنيةالقرآن الكريم -أ
يعٌد القرآف الكرصل أكثق ا١تصادر على اإلطبلؽ لسبلمتو من التصحيف كالتحريف، كىو أفصح  

كبلـ العرب، لذلك أٚتع العلماء على االستشهاد بو، كقد عرؼ ٤تمد بام بلعادل أ٫تيتو يف االستشهاد، 
فبل يستشهد لقضية لغوية إال كاف القرآف أكؿ مصدر الستنباط ىذه األمثلة، كاألمثلة كثَتة كغزيرة يف 

: مؤلفاتو نذكرمنها
:  االستشهاد بآيات القرآن الكريم على قاعدة من القواعد- 1

 كالقوؿ، مث أشار إذل الفرؽ بُت كىي الكلمة كالكبلـ (الكلمة كأقسامها)ذكر ٤تمد بام بلعادل يف باب 
فالقوؿ ىو اللفظ الداؿ على معٌت كرجل فرس " ىذه ا١تصطلحات، مث بُت أف الكلمة قد يراد هبا الكبلـ

، 3"كالقوؿ أعم الكبلـ كالكلمة كالكبلـ، كقد يقصد كبلـ بكلمة ككلمة الشهادة كىي أكثر من كلمة
ا تػىرىٍكتي ﴿: ، ك٘تاـ اآلية ىو قولو تعاذل(كال إنها كلمة) :كاستشهد بقولو تعاذل  ۚ  لىعىلِّي أىٍعمىلي صىاٟتًنا ًفيمى

. 4﴾  كىًمن كىرىاًئًهم بػىٍرزىخه ًإذلى  يػىٍوـً يػيبػٍعىثيوفى ۖ   ًإنػنهىا كىًلمىةه ىيوى قىائًليهىا ۚ  كىبلن 
فالعرب كضعت الواك : "إذل ا١تفعوؿ معو حيث قاؿ (منصوبات األٝتاء) كما تطرؽ يف باب 

مكاف مع ألف مع تقتضي ا١تصاحبة كقد تكوف ا١تصاحبة مع الواك العطف فتقوؿ اشًتؾ زيد كعمر ك١تا 
كضعت الواك موضع مع صار اإلعراب يف االسم الذم كاف بعد مع ألف اٟترؼ ال ٭تتمل اإلعراب فقولوا 

فاٚتعوا أمركم : استول ا١تاء كا٠تشبة كسرت كالنيل ككيف أنت كقصعة من ثريد قاؿ تعاذل
 ."5كشركاءكم

                                                 
. 160، 159: المدارس النحوية ، شوقي ضيف  - 1
 .74: االقتراح في علم أصول النحو، السيوطي، ص-  2
. 7: التحفة الوسيمة شرح على الدرة اليتيمة، محمد باي بلعالم، ص-  3
 .100:  سورة المؤمنون، اآلية- 4
 .7: التحفة الوسيمة شرح على الدرة اليتيمة، محمد باي بلعالم، ص - 5
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. (مع) كاف االستشهاد ىنا على القاعدة النحوية اليت مفادىا أف الواك تأيت ٔتعٌت 
بػيرى عىلىٍيكيم منقىاًمي كىتىٍذًكًَتم  ﴿:  ك٘تاـ اآلية كىاٍتلي عىلىٍيًهٍم نػىبىأى نيوحو ًإٍذ قىاؿى لًقىٍوًمًو يىا قػىٍوـً ًإف كىافى كى

بًآيىاًت اللنًو فػىعىلىى اللنًو تػىوىكنٍلتي فىأىٚتًٍعيوا أىٍمرىكيٍم كىشيرىكىاءىكيٍم مثين الى يىكيٍن أىٍمريكيٍم عىلىٍيكيٍم غيمنةن مثين اٍقضيوا ًإرلىن كىالى 
 1.﴾ تينًظريكفً 

:  االستشهاد بآيات القرآن الكريم مع إعراب الشاىد النحوي- 2
: ذكر عبلماتو كما أٟتق بو، كاستشهد على ا١تلحق بو بقولو تعاذل (باب ٚتع ا١تذكر السادل)كيف 

"شغلتنا أموالنا كأىلوناكدل يكتف 2" فأىلونا مرفوع بالواك نيابة عن الضمة ألهنا معطوؼ على أموالنا ،
يػىقيوؿي لىكى ﴿ : باالستشهاد هبذه اآلية فقط بل عرج إذل إعراب ٤تل الشاىد يف اآلية، ك٘تامها سى

نىا أىٍموىالينىا كىأىٍىليونىا فىاٍستػىٍغًفٍر لىنىا   قيٍل ۚ   يػىقيوليوفى بًأىٍلًسنىًتًهم منا لىٍيسى يف قػيليوهًبًٍم ۚ  اٍلميخىلنفيوفى ًمنى اأٍلىٍعرىاًب شىغىلىتػٍ
ٍيئنا ًإٍف أىرىادى ًبكيٍم ضىرًّقا أىٍك أىرىادى ًبكيٍم نػىٍفعنا  ًٍلكي لىكيم مِّنى اللنًو شى ًبَتناۚ  فىمىن ٯتى . 3﴾  بىٍل كىافى اللنوي ٔتىا تػىٍعمىليوفى خى

 :كتنصب كٕتر بالياء كمثاؿ الرفع قولو تعاذل: "قاؿ (ٚتع ا١تذكر السادل)كيف حديثو عن عبلمات 
 مبتدأ (ما) (ما علٌيوف) خرب األكؿ (أدراؾ) استفهامية مبتدأ أكؿ مبٍت (ما)ػؼ 4﴾كىمىا أىٍدرىاؾى مىا ًعلِّيُّيوفى ﴿

 خربه مرفوع بالواك نيابة عن الضمة كعليو فجمع ا١تذكر السادل كما ٟتق بو يرفع بالواك (علٌيوف)ثاشل 
. 5"كينصب كٮتفض بالياء

نواصب الفعل )كما كاف يستشهد بعدة آيات يف موضع كاحد، مع اإلعراب، منها قولو يف باب 
كيشًتط يف النصب هبا من غَت تقدير أف بعدىا أف تكوف مصدرية كىي (: "كي)كبالتحديد  (ا١تضارع

كإعرابو البلـ الـ كي ككي حرؼ مصدر كنصب كال  (لكي ال تأسوا)اليت تتقدـ عليها البلـ إما لفظان ٨تو 
النافية تأسوا فعل مضارع منصوب بكي كعبلمة نصبو حذؼ النوف كالواك فاعل مبٍت على السكوف يف 

حرؼ ( كي)كإعرابو ( كي)إذا قدرت البلـ قبل  (كي تقر عينها): ٤تل رفع كإما تقديرا ٨تو قولو تعاذل
فاعل  (عينها)فعل مضارع منصوب بكي كعبلمة نصبة فتحة ظاىرة يف آخره  (تقر)مصدر كنصب ك

 .6"كٝتيت حينئذ مصدرية لتأك٢تا مع ما بعدىا ٔتصدر أم لعدـ إساءتكم كلقرة عينها

                                                 
 .71:  سورة يونس، اآلية- 1
 .22: التحفة الوسيمة شرح على الدرة اليتيمة، محمد باي بلعالم، ص- 2
 .11:  سورة الفتح، اآلية- 3
 19:  سورة المطففين، اآلية- 4
 .22: التحفة الوسيمة شرح على الدرة اليتيمة، محمد باي بلعالم، ص- 5
 .28، 27:المصدر نفسو، ص:  ينظر- 6



     الفصل الثاني                                         الجهود النحوية لمحمد باي بلعالم

  -274-  

لِّكىٍيبلى تىٍأسىٍوا عىلىى  مىا فىاتىكيٍم كىالى تػىٍفرىحيوا ٔتىا ﴿:  ففي ىذا القوؿ استشهد بآيتُت، ك٘تاـ اآلية األكذل
بُّي كيلن ٥تيٍتىاؿو فىخيورو ۗ  آتىاكيٍم  . 1﴾  كىاللنوي الى ٭تًي

نػيهىا كىالى ٖتىٍزىفى كىلًتػىٍعلىمى أىفن كىٍعدى اللنًو حىقٌّ كىلى ًكنن ﴿:  كأما ٘تاـ الثانية فػىرىدىٍدنىاهي ًإذلى  أيمًِّو كىٍي تػىقىرن عىيػٍ
 .2﴾ أىٍكثػىرىىيٍم الى يػىٍعلىميوفى 

:  االستشهاد بآيات القرآن الكريم مع تبيين داللة الكلمات في شواىده- 3
: كا١تلحق بو، كاستشهد بقولو تعاذل (باب ٚتع ا١تذكر السادل)كيف 

كأكلو األرحاـ بعضهم أكذل ببعض 3 كىو اسم ٚتع ٔتعٌت أصحاب .
اـً بػىٍعضيهيٍم ۚ  كىالنًذينى آمىنيوا ًمن بػىٍعدي كىىىاجىريكا كىجىاىىديكا مىعىكيٍم فىأيكلى ًئكى ًمنكيٍم ﴿: ك٘تاـ اآلية  كىأيكليو اأٍلىٍرحى

 .4﴾ ًإفن اللنوى ًبكيلِّ شىٍيءو عىًليمه ۗ  أىٍكذلى  بًبػىٍعضو يف ًكتىاًب اللنًو 
. 5 أم حسانان عربا أترابا: كمنو قولو تعاذل: " كيف الشرح اللغوم لئلعراب قاؿ

 .6﴾ عيريبنا أىتٍػرىابنا﴿: ك٘تاـ اآلية
. 7"أم حا٢تم (كأصلح با٢تم): قاؿ تعاذل. الباؿ: كاٟتاؿ لغة":كيقوؿ أيضا
ٍم ﴿: ك٘تاـ اآلية  كىفنرى عىنػٍهيٍم ۙ  كىالنًذينى آمىنيوا كىعىًمليوا الصناٟتًىاًت كىآمىنيوا ٔتىا نػيزِّؿى عىلىى  ٤تيىمندو كىىيوى اٟتٍىقُّي ًمن رنهبًِّ

 .8﴾سىيِّئىاهًتًٍم كىأىٍصلىحى بىا٢تىيمٍ 
:  االستشهاد بآيات القرآن الكريم مع نقل آراء العلماء- 4

 استشهد ٤تمد بام بلعادل بآيات القرآف الكرصل يف االحتجاج على مسائلو ناقبل آراء العلماء، من 
أدل تكن آيات تتلى ): حذؼ ا١تعطوؼ عليو كمنو قولو تعاذل: "(العطف)بينهم الز٥تشرم، يقوؿ يف باب 

قاؿ الز٥تشرم التقدير أفلم تأتيكم آيايت فلم تكن تتلى عليكم فحذؼ ا١تعطوؼ عليو كىو أدل  (عليكم
. 9"تأتكم ككذالك خصصت الواك من حركؼ العطف ألهنا ٖتذؼ عامبل ٤تذكفا فأبقى معمولو

                                                 
 .23:  سورة الحديد، اآلية- 1
 .13:  سورة القصص، اآلية- 2
 .21:التحفة الوسيمة شرح على الدرة اليتيمة، محمد باي بلعالم، ص:  ينظر- 3
 .75:  سورة األنفال، اآلية- 4
 .11:التحفة الوسيمة شرح على الدرة اليتيمة، محمد باي بلعالم، ص:  ينظر- 5
 .37:  سورة الواقعة، اآلية- 6
 .71:  منحة األتراب في شرح ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص- 7
 .2:  سورة محمد، اآلية- 8
 .82:  كفاية المنهوم شرح على اللؤلؤ المنظوم، محمد باي بلعالم، ص- 9
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بيوفى ﴿: ك٘تاـ اآلية اليت استشهد هبا يف قولو ىو  .1﴾ أىدلٍى تىكيٍن آيىايت تػيتػٍلىى  عىلىٍيكيٍم فىكينتيم هًبىا تيكىذِّ
:  االستشهاد بآيات القرآن الكريم مع تفسيرىا- 5

ال )  احتج ٤تمد بام بلعادل ببعض آيات الذكر اٟتكيم مرفقة بتفسَتىا، كمثا٢تا قولو يف باب 
.... توجد ال يف كبلـ العرب على أنواع فقد تكوف عاطفة كتكوف ناىية كتكوف زائدة : "(النافية للجنس

كا١تعٌت كا  (فبل صدؽ كال صلى): كقد تكوف مبهمة مثل لوال كىبل يف التحضيض كٔتعٌت دل كقولو تعاذل
. 2"أعلم دل يصدؽ كدل يصل

. 3﴾فىبلى صىدنؽى كىالى صىلنى  ﴿: ك٘تاـ اآلية
 كما استشهد ٤تمد بام بلعادل بالقراءات القرآنية يف عدة مواضع منها ا١تنسوبة كمنها غَت 

كمثاؿ التاـ ا١تنفي : "ا١تستثٌت بإال حيث قاؿ (منصوبات األٝتاء)ا١تنسوبة، فأما مثاؿ األكذل قولو يف باب 
كال يلتفت : ٨تو ما قاـ القـو إال زيدا كإال زيده جاز يف زيد النصب أك الرفع على البدلية كمنو قولو تعاذل

 بالرفع على البدلية من أحدكما قرأ ابن كثَت كأبو عمر كقرأ الباقوف بالنصب على منكم احد إال امراتك
. 4االستثناء

 فىأىٍسًر بًأىٍىًلكى ًبًقٍطعو مِّنى اللنٍيًل كىالى ۖ  قىاليوا يىا ليوطي ًإننا ريسيلي رىبِّكى لىن يىًصليوا إًلىٍيكى ﴿: ك٘تاـ اآلية
 أىلىٍيسى الصُّيٍبحي ۚ   ًإفن مىٍوًعدىىيمي الصُّيٍبحي ۚ   ًإننوي ميًصيبػيهىا مىا أىصىابػىهيٍم ۖ  يػىٍلتىًفٍت ًمنكيٍم أىحىده ًإالن اٍمرىأىتىكى 

. 5﴾ًبقىرًيبو 
فمثاؿ الفصل : "(إذف)كمثاؿ القراءات القرآنية غَت ا١تنسوبة قولو يف نواصب الفعل ا١تضارع 

٨تو  (كافصل بأف) (إذف ال أكرمك)كالنفي  (إذف كا أكرمك)كالقسم  (إذف يازيد أكرمك)بالنداء 
فعل مضارع  (تقـو)حرؼ نصب كمصدر  (أف)فعل مضارع  (يعجبٍت)كاإلعراب  (يعجبٍت أف تقـو)

، كتنصب بشرط أف ال يقع بعدىا فعل علم ألهنا إذ ذاؾ تكوف ٥تففة من (ما دل تلي علما)منصوب بأف 
ا٢تمزة لبلستفهاـ كالفاء عاطفة  (أفبل )،6﴾أىفىبلى يػىرىٍكفى أىالن يػىٍرًجعي إًلىٍيًهٍم قػىٍوالن  ﴿ :الثقيلة، كمثالو قولو تعاذل

نافية  (ال)ك (أنو)٥تففة كاٝتها ٤تذكؼ تقديره  (أف)فعل مضارع مرفوع بثبوت النوف ك (يركف)نافية  (ال)ك
أم الرفع كالنصب بعد  (كجهاف)ا١تخففة من الثقيلة كقولو  (إف)فعل مضارع يف ٤تل رفع خرب  (يرجع)

                                                 
 .105:  سورة المؤمنون، اآلية- 1
 .106:  كفاية المنهوم شرح على اللؤلؤ المنظوم، محمد باي بلعالم، ص- 2
 .31:  سورة القيامة، اآلية- 3
 .47:التحفة الوسيمة شرح على الدرة اليتيمة، محمد باي بلعالم، ص:  ينظر- 4
 .81:  سورة ىود، اآلية- 5
. 89: سورة طو، اآلية- 6
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نىةه ﴿: الظن، كمنو قولو تعاذل بالنصب كالرفع، إما النصب فعلى أهنا ناصبة، ، 1﴾كىحىًسبيوا أىالن تىكيوفى ًفتػٍ
. 2"كبالرفع على أهنا ٥تففة من الثقيلة

. كىنا أيضا استشهد بآيتُت ٕتوز فيهما قراءتاف بالرفع كالنصب
من ىنا ٩تلص إذل أٌف العرب القدامى عرفوا قيمة الشاىد النحوم يف دراساهتم، فيستدلوف بآيات  

القرآف الكرصل كالقراءات على مسائلهم اللغوية، كمن ىؤالء ٤تمد بام بلعادل الذم ال ٗتلو مؤلفاتو منها، 
كقد احتج باآليات يف مواضع متباينة، حيث استدؿ هبا إلثبات قواعده مكتفيا بذكرىا أحيانا، كمفسرا 

. ٢تا أحيانا أخرل، كمرفقة باإلعراب أحيانا كمبينا لدالالهتا كنقل آراء العلماء يف أخرل
: الحديث النبوي الشريف- ب

ا٠ترب ما لو نسبة يف ا٠تارج : "جاء مصطلح اٟتديث مرادفا ١تصطلح ا٠ترب كالفرؽ بينهما أف
تطابقو كما مر كا٠ترب عند علماء اٟتديث مرادؼ ؿ اٟتديث كقيل اٟتديث ما جاء عن النيب كا٠ترب ما 
جاء عن غَته كقيل ا٠ترب أعم من اٟتديث مطلقا كعليو فهو باعتبار كصولو إلينا أما أف يكوف متواترا أك 

 .3"مشهورا أك عزيزا أك غريبا كما ىي مع ما يتعلق هبا مبينو يف كتب علم اٟتديث
اسم من التحديث كىو اإلخبار مث ٝتي بو قوؿ أك فعل أك تقرير نسب إذل "  ىو أيضااٟتديث ك

. 4"(أحاديث)النيب عليو الصبلة كالسبلـ ك٬تمع على 
، إال أف العلماء  العرب كلهمأفصحىو  (صلى ا عليو كسلم)ف الرسوؿ أ يف  كال ٮتتلف اثناف

اختلفوا يف االحتجاج باٟتديث النبوم الشريف، فمنهم من ٬تيز االحتجاج بو، كمنهم من يرفض، كذلك 
كأما كبلمو صلى ا عليو كسلم فيستدؿ منو ٔتا : " (ىػ911.ت)لركاية اٟتديث با١تعٌت، يقوؿ السيوطي 

ثبت أنو قالو على اللفظ ا١تركم، كذلك نادر جدا، إ٪تا يوجد يف األحاديث القصار على قلة أيضا، فإف 
غالب األحاديث مركٌم با١تعٌت، كقد تداكلتها األعاجم كا١تٌولدكف قبل تدكينها، فرككىا ٔتا أدت إليو 

عبارهتم فزادكا كنقصوا كقدموا كأخركا كأبدلوا ألفاظا بألفاظ، ك٢تذا ترل اٟتديث الواحد يف القصة الواحدة 
. 5"مركيٌا على أكجو شىت بعبارات ٥تتلفة

                                                 
. 71: سورة المائدة، اآلية- 1
 .29:التحفة الوسيمة شرح على الدرة اليتيمة، محمد باي بلعالم، ص:  ينظر- 2
. 85: ، ص1991، 1: مازن المبارك، دار الفكر المعاصر، بيروت، ط: الحدود األنيقة والتعريفات الدقيقة، زكريا األنصاري، تحقيق-  3
. 55:  الكفوي، صكتاب الكليات، معجم في المصطلحات والفروق اللغوية،-  4
 .89: االقتراح في علم أصول النحو، السيوطي، ص-  5
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 كيعٌد ٤تمد بام بلعادل من العلماء الذين ٬تيزكف االحتجاج باٟتديث النبوم الشريف، كذلك 
الحتجاجو بو يف مسائلو اللغوية، كإف كاف ال يبلغ نسبة االحتجاج بالقرآف الكرصل إال أف قبوؿ االحتجاج 

قاؿ صلى ا عليو )بو كاضح يف مؤلفاتو، فكاف يف أغلب األحياف يصرح بأنو حديث أك يشَت إليو بقولو 
. كأحيانا أخرل يستدؿ بو دكف التصريح بو (كسلم

:   التصريح بو- 1
:  احتج ٤تمد بام بلعادل باٟتديث مع التصريح بو يف مرات متعددة، من بينها

فالقوؿ ىو اللفظ الداؿ على معٌت كرجل فرس كالقوؿ أعم الكبلـ : "(باب الكلمة كأقسامها)يقوؿ يف 
كبل إهنا : كالكلمة كالكبلـ كقد يقصد كبلـ بكلمة ككلمة الشهادة كىي أكثر من كلمة، قاؿ تعاذل

كلمتاف حبيبتاف إذل الرٛتاف خفيفتاف على اللساف ثقيلتاف يف ا١تيزاف سبحاف ا » كيف اٟتديث كلمة
. 1"«كْتمده سبحاف ا العظيم

   .2"«أنا أفصح من نطق بالضاد »:كما قاؿ صلى ا عليو كسلم:" كيقوؿ أيضا
 فيو باسم يبدأكل أمر ذم باؿ ال  »:بقولو صلى ا عليو كسلم: "كيف حديثو عن فضل البسملة قاؿ

. 3"«بًتأا فهو 
كالثيب »: فمن البياف قولو صلى ا عليو كسلم: "(اإلعراب)كيقوؿ يف شرحو اللغوم للفظة 

  .4"«تعرب عن نفسها
ككما قاؿ يف  .... كتأيت البتداء الغاية من غَت الزماف كا١تكاف: " كيقوؿ يف معاشل حركؼ اٞتر

 .5"«إننو ًمٍن ٤تمد رسوؿ ا إذل ًىٍرقل»: اٟتديث
. 6"«دخلت امرأة النار يف ىرة حبستها»: كتأيت للسببية كحديث: "كمن معانيها (يف)كمن حركؼ اٞتر

 
   .7"«لن يدخل أحدكم اٞتنة بعملو»: كمنو اٟتديث : "(الباء) كيقوؿ أيضا يف معاشل حرؼ اٞتار 

   .7"«بعملو
                                                 

 .7: التحفة الوسيمة شرح على الدرة اليتيمة، محمد باي بلعالم، ص- 1
 .4: المصدر نفسو، ص- 2
 .4: المصدر نفسو، ص- 3
 .11: المصدر نفسو، ص- 4
 .7: منحة األتراب شرح على ملحة األتراب، محمد باي بلعالم، ص- 5
 ..37: المصدر نفسو، ص- 6
 .39: منحة األتراب شرح على ملحة األتراب، محمد باي بلعالم ، ص- 7
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 كدل يقتصر ٤تمد بام بلعادل على االحتجاج باٟتديث النبوم فقط، بل أحيانا يوثق راكيو، كمثاؿ 
كالنيب صلى ا عليو كسلم أعظم من : "ذلك قولو يف فضل االستغاثة بالرسوؿ صلى ا عليو كسلم

يستغاث بو إذل ا سبحانو كتعاذل يف كشف الكربات كقضاء اٟتاجات كقد كاف أصحابو يستعينوف بو 
كيستغبثوف بو كيطلبوف منو الشفاعة كيشكوف حا٢تم إليو من الفقر كا١ترض كالببلء كالدين كيعتقدكف أنو 

كقوؿ األعرايب الذم أتاه كىو ٮتطب »ليس إال كاسطة كسببا يف النفع كالضرر كالفاعل حقيقة ىو ا 
يـو اٞتمعة فقاؿ يا رسوؿ ا ىلكت األمواؿ كانقطعت السبل فادع ا أف يغيثنا فدعا ا كجاء ا١تطر 
إذل اٞتمعة الثانية فجاء كقاؿ يا رسوؿ ا هتدمت البيوت كانقطعت السبل كىلكت ا١تواشي يعٍت من 

   .1"«ركاه البخارم. كثرة ا١تطر فدعا صلى ا عليو كسلم فا٧تاب السحاب كصار ا١تطر حوؿ ا١تدينة
: عدم التصريح بو- 2
استشهد ٤تمد بام بلعادل باٟتديث النبوم الشريف يف مسائل كثَتة، كصرح فيها بأنو حديث،  

ما بُت »شة ئكمن ذلك قوؿ عا": (الكبلـ)كقلما ٧تده ال يصرح هبا، مثاؿ ذلك قولو دالالت مصطلح 
. 2"« دفيت ا١تصحف كبلـ

قالت عائشة عن رسوؿ ا ) فبٌُت فيو راكم اٟتديث كىي عائشة رضي ا عنها كدل يصرح كيقوؿ 
. (صلى ا عليو كسلم

: (الشعر والنثر )كالم العــرب : ثالثا
. يعٌد كبلـ العرب بشعره كنثره من ا١تصادر ا١تهمة لبلستدالؿ على القضايا اللغوية كالنحوية 
  :الشعر -1

الشعر ديواف العرب، لذا اىتم العلماء باالستشهاد بو للتدليل على صحة التقعيد ١تسائلهم 
اللغوية، كمن بُت ىؤالء ٤تمد بام بلعادل الذم جاءت مؤلفاتو حافلة باالستشهاد بو، كال ٗتلو أم 

. مسألة من ا١تسائل منو
كقد استخدمو ٤تمد بام بلعادل لعدة أغراض منها تفسَت األلفاظ كاستنباط األحكاـ كشاىد 

كثر من األبيات اليت ال مدقيقا يف استشهاده، ْتيث ال كاف كقد  على صحة الظواىر اللغوية كالنحوية،
 باإلضافة إذل ىذا، ٧تده أحيانا  األحياف معظمما كاف يستشهد ببيت كاحد يف ، فهو كثَتاحاجة ٢تا

يستشهد بشطر البيت فقط إذا كاف ٤تل الشاىد فيو، كما أنو يوثق البيت كينسبو لقائلو مرة، كيشَت إذل 

                                                 
 .109: الرحيق المختوم لنزىة الحلوم، محمد باي بلعالم، ص- 1
 .6: التحفة الوسيمة شرح على الدرة اليتيمة، محمد باي بلعالم، ص- 2
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األبيات : صاحبو بضمَت الغائب مرة أخرل، كمن ىنا ٯتكن أف نصنف األبيات الشعرية إذل صنفُت
. ا١تنسوبة، كاألبيات غَت ا١تنسوبة

: األبيات المنسوبة- أ
كمن : "قاؿ (إعراب االسم ا١تنقوص)يف باب  :ا١تنسوبالشعر ب فيها استشهد من ا١تواطن اليت

العرب من يعامل ا١تنقوص يف حالة النصب معاملتو إياه يف حاليت الرفع كاٞتر فيقدر فيو الفتحة على الياء 
 :أيضا إجراء للنصب ٣ترل الرفع، كقد جاء من ذلك قوؿ ٣تنوف ليلى

  2".1اكىلىٍو أىفن كىاشو بًاليىمىامىًة دىاريهي          كىدىارًم بًأىٍعلىى حىٍضرى مىٍوتى ًاٍىتىدىل رلى 
 (الفيض)فلما شرح مفردة الشرح اللغوم، : كما تنوعت ضركب االستشهاد بالشعر منها

كالفيض ىو الشيء الكثَت الغزير، قالت : " استشهد هبا يف الشعر كنسب البيت إذل قائلو، حيث يقوؿ
 :ا٠تنساء

ٍيًن ًمٍدرىاري  كىأىفن أىٍدميًعي ًلذًٍكرىاهي ًإذىا خىطىرىٍت   فػىٍيضه يىًسيلي ًمنى ا٠تىدن
3." 4 

 . استشهد هبذا البيت لبلستدالؿ على صحة الشرح اللغوم للمفردة
كمن العرب من يعامل ا١تنقوص يف حاليت الرفع كاٞتر كما يعاملو يف حالة النصب : " كيقوؿ أيضا

: فيظهر الضمة كالكسرة على الياء كما يظهر الفتحة عليها، كقد كرد من ذلك قوؿ جرير
 6."5كالن تػىغىونؿي غي كيػىٍومان تػىرىل ًمنػٍهينن ...  ا٢ٍتىوىل غىيػٍرى مىاىًضي افػىيػىٍومان يػيوىاًفُتى 

إعراب ٚتع )باب كأحيانا ٧تده يتطرؽ إذل شرح بعض الكلمات من البيت مثاؿ ذلك قولو يف 
 . (اٟتامدات)، ك(ا١تسلمات)، ك (ا٢تندات) ىو كل ٚتع سادل فيو تاء زائدة يف آخره ؾ (: "ا١تؤنث

" كرفع حامده.. "جاءت ا٢تندات: أم فإنو يرفع بالضمة ٨تو" ككل ٚتع فيو تاء زائده فارفعو بالضم"
أم كينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة ك٬تر بالكسرة " كنصبو كجره بالكسر. "جاءت اٟتامدات: ٨تو

كمنو .. (إذرعات)ك  (عرفات)ككذلك ما جاء على صيغة ا١تؤنث السادل من ا١تفاريد علما ١تؤنث ؾ .... 
 : قوؿ امرئ القيس

                                                 
 .177، 1: ، وشرح شافية ابن الحاجب، االستراباذي، ج51:، ص6: شرح المفصل، ابن يعيش، ج:  ينظر- 1
 .27: منحة األتراب شرح على ملحة، محمد باي بلعالم، ص- 2
ْيِن ِمْدرَاُر، ينظر:البيت في ديوان الخنساء كاآلتي-  3 . 45: الديوان، ص: َكَأنَّ َعْيِني ِلذِْكَراُه ِإَذا َخَطَرْت   فـَْيٌض َيِسيُل َعَلى الَخدَّ
. 4: كفاية المنهوم شرح على اللؤلؤ المنظوم، محمد باي بلعالم، ص-  4
، 1980، 1: إبراىيم محمد، دار األندلس، القاىرة، ط: ، وضرائر الشعر، ابن عصفور، تحقيق314: ، ص3: الكتاب، سيبويو، ج:  ينظر- 5

 .42: ص
 .28: منحة األتراب شرح على ملحة، محمد باي بلعالم، ص- 6
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ا بًأىٍذرًعىاتو كأىٍىليها  بًيىٍثًربى أىٍدسلى دىارًىىا نظره عىًارل    تػىنػىونٍرتػيهى
1. 

 2 .اسم موضع: فأذرعات
: الشعر غير المنسوب- ب
ىذا الصنف من الشعر جاء كثَتا يف مؤلفات ٤تمد بام بلعادل مثاؿ ذلك استداللو على  

 االلف كالبلـ الزايدتاف على أصل أمعليو  (اؿ)٦تا يعرؼ بو االسم دخوؿ : "يقوؿ: عبلمات االسم
: الكلمة كقد ٚتعها بعضهم بقولو

اءي تػىٍعرًفهًٍت         كالرُّيٍمحي كالسنٍيفي كالًقٍرطىاسي كىالقىلىمي  ا٠تىٍيلي كالنٍلييل كىالبػىٍيدى
3"4 .

 حذؼ عامل ا١تصدر إذا : " كمن أجل بياف مصدر الكلمة أيضا استدؿ بقوؿ الشاعر يف قولو
: كاف بدال من فعلو، كقولو الشاعر
ىاؿى نىٍدؿى الثٌعالبً ... على ًحُتى أى٢ٍتىى الناسى جيلُّي أيمورًٍىم 

فػىنىٍدالن زيريقي ا١ت
5. 

: (زريق)ك. مصدر ندؿ، كىو يدؿ عن اللفظ بالفعل كالتقدير أندؿ، كمعٌت الندؿ ا٠تطف: (ندال)فػ 
. 6 "مفعوؿ بو: (ا١تاؿ)اسم رجل، كىو منادل على حذؼ حرؼ النداء، ك

. فهنا استدؿ على مسألتو مث عرج إذل إعراب الشاىد يف البيت
 باإلضافة إذل ىذا ٧تده أحيانا ال يستشهد بالبيت كامبل بل بنصفو، فيذكر ٤تل الشاىد فقط 

تنوين الًتزل كىو البلحق للقوايف ٨تو قوؿ : "(التنوين كأقسامو)فيو، كاألمثلة كثَتة نذكر منها قولو يف باب 
أقلِّي اللنٍوـى عىاًذؿى  كىالًعتىابىنٍ : الشاعر

7"8 .
كا١تثٌت ىو االسم الداؿ على اثنُت بزيادة يف آخره صاٟتان للتجريد كعطف مثلو : " كمثالو أيضا قولو

عليو دكف اختبلؼ ا١تعٌت كالتثنية يف اللغة ىو التشفيع كيف االصطبلح ضم اسم إذل مثلو بشرط اتفاؽ 

                                                 
: ، وشرح المفصل، ابن يعيش، ج233: ، ص3: ، والكتاب، سيبويو، ج345: رصف المباني في شرح حروف المعاني، المالقي، ص:  ينظر- 1
 . 47: ، ص1
 .28: منحة األتراب شرح على ملحة، محمد باي بلعالم، ص- 2
ديوان المتنبي، دار بيروت، : والسَّْيُف والرُّْمُح والِقْرطَاُس َوالَقَلُم، ينظر... الَخْيُل والَّْلُيل َوالبَـْيَداُء تـَْعرِفٌِني :  البيت في ديوان المتنبي كاآلتي- 3

 .332: ، ص1983بيروت، 
 .6: التحفة الوسيمة شرح على الدرة اليتيمة، محمد باي بلعالم، ص- 4
 .116: ، ص1: الكتاب، سيبويو، ج:  ينظر الشاىد في- 5
 .67: منحة األتراب شرح على ملحة، محمد باي بلعالم، ص- 6
تكحيل الطرف بشرح وتحقيق شذا العرف : وقولي إن أصبت لقد أصابن، ينظر:  ىذا عجز من بيت شعري لجرير بن عطية الخطفي، وتتمتو- 7

 .245: في فن الصرف، أحمد الحمالوي، ص
 .8: التحفة الوسيمة شرح على الدرة اليتيمة، محمد باي بلعالم، ص- 8
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اللفظُت كأصل التثنية العطف كإ٪تا عدلوا عنو لئل٬تاز كاالختصار كيدؿ على أف أصلها العطف أف 
 :الشاعر إذا اضطر إذل الوزف رجع إليو مثل قوؿ الشاعر

اؿو ضىنكً  . 2"1لىيثه كىلىيثه يف ٣تى
 (كأياف)"كمن اٞتواـز : "يقوؿ:  كٔتا أنو يستشهد بنصف البيت، فهو يقدـ إعرابا ل الشاىد فيو

فعل مضارع ٣تزـك ( تعدؿ)اسم شرط جاـز ك( أيٌاف)فػ (فأىينافى مىا تػىٍعًدٍؿ ًبًو الرِّيحي تػىٍنزًؿً )٨تو قوؿ الشاعر
مرفوع  (تعدؿ)فاعل  (الريح)جار ك٣تركر متعلق بتعدؿ ك (بو)بأياف فعل الشرط كعبلمة جزمو السكوف، ك

فعل مضارع ٣تزـك بأياف جواب الشرط كعبلمة جزمو السكوف كحرؾ بالكسر  (تنزؿ)بالضمة الظاىرة ك
. 3 "(كام)ألجل الركل 

 ك٩تلص ىنا إذل أٌف ٤تمد بام بلعادل كاف كثَت االستشهاد بالشعر يف مؤلفاتو إلدراكو أل٫تية 
الشاىد الشعرم، فكاف يستدؿ باألبيات ا١تنسوبة كغَت ا١تنسوبة كبأنصاؼ األبيات، كدل يتبع منهجا 
كاحدا يف االستشهاد بالشعر، فكاف يشرح بعض مفرداهتا مرة، كيقدـ إعراهبا مرة أخرل، كيكتفي يف 

. معظم األحياف بذكر ٤تل الشاىد فقط
: النثــــر  -ب

كبلـ العرب  احتج ٤تمد بام بلعادل بالنثر، كيدؿ على ذلك عبارات استعملها يف مؤلفاتو، ألف 
. إلثبات القواعد كاألصوؿ اللغويةدليبل كحجة يعد - كاألمثاؿ كاألقواؿ كلغات العرب-ا١تنثور 

تقوؿ العرب ، ككرد عن العرب، كعن العرب ) فأما األقواؿ فكاف ٮتتصرىا يف عدة عبارات منها 
. (كغَتىا

. 4"دل أحد اللسانُتؽتقوؿ العرب اؿ:" من أمثلة ذلك قولو
 .5"أعربت اإلبل عن مرعاىا، إذا انتقلت من موضع إذل موضع: تقوؿ العرب: "كمثالو أيضا قولو

 .5"موضع

                                                 
. تخريج البيت في الفصل التمهيدي - 1
 .19: التحفة الوسيمة شرح على الدرة اليتيمة، محمد باي بلعالم، ص- 2
 .35:، صالمصدر نفسو - 3
 .6: المصدر نفسو، ص- 4
 .20: منحة األتراب شرح على ملحة، محمد باي بلعالم، ص- 5
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االسم ا١تسند إليو فعل أك شبهو كحكمو الرفع، كما تقدـ، : فحقيقة الفاعل ىو: " كمثالو أيضا
.. خرؽ الثوب ا١تسمار : فقد كرد عن العرب قو٢تم.. كقد ينصب الفاعل كيرفع ا١تفعوؿ إذا أمن اللبس

 .1"كقد كردت أمثلة كثَتة عن العرب يف ىذا ا١تعٌت. برفع الثوب كنصب ا١تسمار، ككسر الزجاج
كالتأنيث اٟتقيقي ىو ما كاف مسندا لذات فرج حقيقي، كأما أف كاف مسندا لغَت : "كيقوؿ أيضا

طلعت الشمس : ذات فرج حقيقي فإنو يسمى التأنيث اجملازم، فيجوز إثبات التاء كحذفها، فتقوؿ
: كأما التأنيث اٟتقيقي فبل ٬توز فيو حذفها إال إذا كقع بُت الفعل كالفاعل كقو٢تم ٨تو.. كطلع الشمس

أتى القاضي بنت الواقف، فيجوز حذؼ التاء كإثباهتا كشذ اٟتذؼ بدكف فصل، كما حكاه سيبويو عن 
 .2 "(قاؿ فبلنة): بعض العرب

،  بالفصاحةخرل ألكشهد بعدد من لغات العرب ٤تمد بام بلعادل استشهد  أما اللغات فقد
ذىب قـو أك )، كأحيانا أخرل ال يصرح هبا فيقوؿ (لغة كذا)فكاف أحيانا يصرح هبا كيشَت إليها بعبارة 

:  أمثلة ذلك قولو من(كىي عند قـو
قاـ الزيداف، كقاـ الزيدكف، : أم جٌرده من عبلمة التثنية كمن عبلمة اٞتمع فتقوؿ (كٌحد الفعل) "

كىذه اللغة الفصيحة إذا اسند الفعل إذل الفاعل الظاىر، فإف أيسند إذل ضمَت .. كسار الرجاؿ الساعة
كاردة عن العرب، كىي أف "أكلوشل الرباغيث"كلغة .. الزيداف قاما، كالرجاؿ ساركا: اسم متقدـ قلت

: يلحق الفعل ا١تسند إذل ا١تثٌت ألف، كا١تسند إذل اٞتمع ا١تذكر كاك، كا١تسند إذل اٞتمع ا١تؤنث نوف ٨تو
كأسركا النجول الذين ظلموا كىذه األحرؼ البلحقة "كمنو .. قاما الزيداف، كقاموا الزيدكف، كقمن ا٢تندات

حرفا  (قامت ىند): للفعل على ىذه اللغة ليست بضمائر كإ٪تا ىي عبلمات للفعل، كما كانت التاء يف
ارتفعت ىند بػ : تدؿ على التأنيث عند ٚتيع العرب، كاالسم الذم بعد الفعل ا١تذكور مرفوع بو، كما

. 3 "(قامت)
. (أكلوشل الرباغيث)فهنا احتج باللغة الفصيحة، كبا١تقابل غَتىا الشاذة كلغة 

كمن حركؼ : "، يقوؿ(حركؼ اٞتر) كيستشهد باللغة الفصيحة كلغة أخرل كلغة خزاعة يف باب 
اٞتر البلـ كٕتر الظاىر كالضمَت ٨تو لزيد كلك كلو كرل كاألفصح كسرىا مع الظاىر غَت مستغاث لو 

                                                 
 .55: منحة األتراب شرح على ملحة األتراب، محمد باي بلعالم، ص- 1
 .57:، صالمصدر نفسو - 2
 .55: المصدر نفسو، ص- 3
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كفتحها مع الظاىر مطلقا لغة كاألفصح أيضا فتحها أيضا مع الضمَت إال الياء كفتحها مع الضمَت مطلقا 
 1".لغة خزاعة كاألصل فيها أف تكوف للملك
األكثر يف أياف فتح ا٢تمزة : "فقاؿ (فتح ككسر ٫تزة أيٌاف) كموضع استشهاده بلغة ٘تيم كاف يف 

. ، كاألكثر يعٍت لغة أىل اٟتجاز2"ك٘تيم يكسركهنا
ا١تستثٌت بعد النفي أك ما أشبهو : "، يقوؿ(االستثناء) كاستشهد بلغيت أىل اٟتجاز ك٘تيم يف باب 

ما )كىو النهي كاالستفهاـ اختَت إتباعو على نصبو على االستثناء يعٍت أف اإلتباع أكذل من النصب فنحو 
ما مررت بأحد )ك( ما قاـ أحد إال زيدا)أحسن من ( ما مررت بأحد إال زيدو )بالرفع، ك (قاـ أحد إال زيده 

بالنصب فيهما، كا١تتصل ما كاف ا١تستثٌت بعض األكؿ كإذا كاف منقطعا فلغة أىل اٟتجاز  (إال زيدا
ما قاـ )كجوب النصب على االستثناء، كا١تنقطع ىو ما كاف فيو ا١تستثٌت من غَت جنس ا١تستثٌت منو ٨تو 

 كأجاز بنو ،3﴾مىا ٢تىيم ًبًو ًمٍن ًعٍلمو ًإالن اتػِّبىاعى الظننِّ ﴿ كبلغة أىل اٟتجاز نزؿ القرآف ٨تو  (القـو إال ٛتارا
 .4"٘تيم اإلبداؿ فيقرؤكف إال إتباع الظن بالرفع

كإذا كاف ثاشل الفعل ا١تاضي ألفا مثل باع كصاد كساء : " كمن مواطن عدـ تصر٭تو باللغة قولو
 5".فللعرب فيو ثبلث لغات

جيٍحري ضىبو خىًربو ركم ّتر خرب جملاكرتو ضبو كىو يف ٤تل رفع صفة جحر : " كيقوؿ أيضا
. 6"كعلى الرفع أكثر العرب

 كدل تكن اللغات عند ٤تمد بام بلعادل على الدرجة من الفصاحة، بل كانت متفاكتة كىذا ما 
، (أفصح، كأكثر العرب، كنزؿ القرآف بلغة أىل اٟتجاز كغَتىا)يدؿ على ترجيحو للغة على أخرل بقولو 
. فمعناه أنو يرجح ىذه اللغات على غَتىا

: القياس ومصطلحاتو عند محمد باي بلعالم- 2
 اىتم العلماء العرب بالقياس يف استنباط قواعدىم اللغوية كالنحوية، كال ٯتكن االستغناء عنو ألف 

 .السماع ال يكفي كحده للتقعيد للغة العربية، كقد عرؼ يف بداية نشأة الدراسات النحوية

                                                 
 .19: الرحيق المختوم لنزىة الحلوم، محمد باي بلعالم، ص- 1
 ..59: المصدر نفسو، ص- 2
. 157: سورة النساء، اآلية- 3
 .19: الرحيق المختوم لنزىة الحلوم، محمد باي بلعالم، ص- 4
 .66، 65: المصدر نفسو، ص- 5
 .103، 102: المصدر نفسو، ص- 6
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ٛتل ٣تهوؿ على معلـو : "، أم1"ٛتل غَت ا١تنقوؿ على ا١تنقوؿ إذا كاف يف معناه: "كالقياس ىو
   .2"١تساكاتو لو يف علٌية حكمو
تقدير الفرع ْتكم األصل، كقيل ٛتل فرع على أصل بعلة كإجراء حكم األصل "كىو عبارة عن 

. 3"على الفرع
 .4"قوؿ مؤلف من قضايا إذا سلمت لـز عنها لذاهتا قوؿ آخر: " كىو أيضا
القياس عند أىل ا١تيزاف مؤلف من قضايا إذا سلمت لـز عنها لذاهتا قوؿ آخر ٨تو "كما أٌف 

العادل متغَت ككل متغَت حادث فهو من قوؿ مركب من قضيتُت إذا سلمتا لـز عنهما لذاهتما العادل 
.  5"حادث كعند أىل األصوؿ إٟتاؽ معلـو ٔتعلـو يف حكمو ١تساكاة األكؿ للثاشل يف علة حكمو

، (ىػ69.ت) كقد عرؼ النحاة القدامى القياس منذ كقت مبكر، أم مع أيب األسود الدؤرل 
كاف أليب األسود يف ذلك فضل السبق كشرؼ التقدـ مث كصل ما : "يقوؿ الزبيدم يف بداية نشأة النحو

أصلوه من ذلك الٌتالوف ٢تم، كاآلخذكف عنهم، فكاف لكل منهم من الفضل ْتسب ما بسط من القوؿ، 
. 6"كمٌد من القياس كفتق من ا١تعاشل كأكضح من الدالئل، كبٌُت من العلل

 فالقياس كاف كثيق الصلة بالنحو، كنشأ منذ نشأتو مع أيب األسود الدؤرل، مث توالت جهود 
النحاة يف االىتماـ بو على مر الزمن، ككاف البصريوف أصحاب الفضل يف االىتماـ بالقياس كالتوسع فيو، 

كأقاموه على قدر كبَت من السماع، فاألصل ىو السماع كالقياس فرع عنو، أما الكوفيوف فكانوا أكثر 
. 7تسا٤تا يف السماع، فجاء غلب ٝتاعهم على قياسهم

: كقد اىتم ٤تمد بام بلعادل ىو اآلخر بالقياس، فجاء يف ثنايا مؤلفاتو، كعرؼ القياس بقولو ىو
التقدير كىو أف يقصد معرفة قدر أحد األمرين بالنسبة لآلخر فيقاؿ قست الثوب با١تًت كقست األرض "

بالذراع أم قدرهتما هبما كيكوف كل من ا١تًت كالذراع مقياسا ألنو أداة القياس كيطلق على ا١تساكاة فيقاؿ 
 8".فبلف ال يقاس بفبلف

                                                 
. 45: ص، 1957سعيد األفغاني، مطبعة الجامعة السورية، : تحقيقاإلغراب في جدل اإلعراب، ابن األنباري،  - 1
. 81: الحدود األنيقة والتعريفات الدقيقة، ص - 2
. 45: االقتراح في علم أصول النحو، السيوطي، ص - 3
. 190: التعريفات، الشريف الجرجاني، ص - 4
 .205 :ص التوقيف على مهمات التعاريف، محمد عبد الرؤوف المناوي، - 5
 .12 :ص، 2: محمد أبو الفضل إبراىيم، دار المعارف، مصر، ط:  طبقات النحويين واللغويين، الزبيدي، تحقيق- 6
 .281 :صالمصطلحات واألصول النحوية، عبد الوىاب بن محمد الغامدي، :  ينظر- 7
 .77: ميسر الحصول على سفينة الوصول، محمد باي بلعالم، ص- 8
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كما أف القياس يف علم أصوؿ النحو مرتبط بالقياس يف علم أصوؿ الفقو، ك٦تا كرد يف مؤلفات 
كيف االصطبلح قاؿ الغزارل يف ا١تستصفى ىو : "الشيخ تعريفو للقياس يف اصطبلح علماء األصوؿ، يقوؿ

أم لسبب علة يف األصل ... ٛتل معلـو على معلـو يف إثبات حكم ٢تما أك نفيو عنهما بأمر جامع 
. 1"ٕتمعهما أم األصل كالفرع يف حكم األصل

كىذا التعريف الذم قدمو ىو تعريف يصب يف معٌت تعريف القياس عند النحويُت كالذم جاء بو 
ابن األنبارم، باإلضافة إذل ىذا أف أركاف القياس يف علم أصوؿ النحو ىي األركاف نفسها يف علم أصوؿ 

. 2األصل كالفرع كالعلة كاٟتكم: الفقو كاليت ذكرىا ٤تمد بام بلعادل كىي
. أم أف األصل ىو ا١تقيس عليو، كالفرع ىو ا١تقيس، كالعلة كاٟتكم

كٌحد ): "، حيث يقوؿ(توحيد الفعل) كقد جاء القياس يف مؤلفاتو يف عدة مواضع، منها يف باب 
قاـ الزيداف، كقاـ الزيدكف، كسار الرجاؿ : أم جٌرده من عبلمة التثنية كمن عبلمة اٞتمع فتقوؿ (الفعل
كىذه اللغة الفصيحة إذا اسند الفعل إذل الفاعل الظاىر، فإف أيسند إذل ضمَت اسم متقدـ .. الساعة
.... الزيداف قاما، كالرجاؿ ساركا: قلت

كىذه األحرؼ البلحقة للفعل على ىذه اللغة ليست بضمائر كإ٪تا ىي عبلمات للفعل، كما 
حرفا تدؿ على التأنيث عند ٚتيع العرب، كاالسم الذم بعد الفعل ا١تذكور  (قامت ىند): كانت التاء يف
: كمن ذلك قوؿ الشاعر. (قامت)ارتفعت ىند بػ : مرفوع بو، كما

يمي  ىارًًقُتى بًنػىٍفًسًو                 كىقىٍد أىٍسلىمىايه ميبػٍعىده كىٛتًى
تػىوىذلن ًقتىاؿى ا١ت

3 .
حيث كصل بالفعل ألف التثنية مع أف الفاعل اسم ظاىر، " كقد أسلماه مبعد كٛتيم: "كالشاىد يف قولو

 .4"أسلمو مبعد كٛتيم: ككاف القياس على الفصحى أف يقوؿ

كما استعمل ٤تمد بام بلعادل عدة مصطلحات للداللة على القياس أك ما تفرع عنو، مثاؿ 
كقاؿ بعضهم ٥ترج على أف : "حيث يقوؿ (نواصب الفعل ا١تضارع)يف باب  (اٟتمل على)ذلك مصطلح 

 5".أٍف مهملة غَت ناصبة ٛتبل ٢تا على أختها ما ا١تصدرية

. قياسا ٢تا على أختها ما ا١تصدرية (أفٍ )فالتقدير إ٫تاؿ 
                                                 

 .77: ميسر الحصول على سفينة الوصول، محمد باي بلعالم، ص- 1
 .80: صالمصدر نفسو،:  ينظر- 2
، والمعجم المفصل في شواىد اللغة 175: الجنى الداني في حروف المعاني، المرادي، ص:  ىذا الشاىد لعبيد بن قيس الّرقيات، ينظر- 3

 .258: ، ص7: العربية، إميل بديع يعقوب، ج
 .55: منحة األتراب شرح على ملحة، محمد باي بلعالم، ص- 4
 .34: كفاية المنهوم شرح على اللؤلؤ المنظوم، محمد باي بلعالم، ص- 5
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دل كانت الكسرة يف ىذا : فإف قلت: " (عبلمات اإلعراب) كيقوؿ يف موضع آخر يف باب 
اٞتمع عبلمة للنصب كاٞتر قيل أهنم فعلوا ذلك ٛتبل على ٚتع ا١تذكر السادل يف نصبو كجره بالياء ألف 
ا١تؤنث فرع عن ا١تذكر فوجب أف ٬ترم على طريقتو فقلبت الكسرة يف ىذا اٞتمع بياء يف ذلك كالتاء 

 (مسلمات)كاأللف يف ٚتع ا١تؤنث عبلمة اٞتمع كعبلمة التأنيث كيدؿ على ذلك حذؼ التاء من ٨تو 
لئبل ٬تتمع يف كلمة كاحدة تاءاف كما ال ٬تتمع تنويناف يف كلمة كاحدة كخصت األكذل باٟتذؼ دكف 

الثانية ألف الثانية تدؿ على عبلمتُت عبلمة التأنيث كعبلمة اٞتمع كاألكذل تدؿ على عبلمة كاحدة كىي 
. 1"التأنيث فكانت أكذل باٟتذؼ

الضمة تكوف عبلمة للرفع يف ما ٚتع : "(عبلمات اإلعراب) كمن ٪تاذج القياس قولو يف باب 
بالتاء كاأللف أم ٚتع ا١تؤنث السادل كىو مقيس يف ٜتسة أنواع يف كل مفرد دخلت عليو التاء علما كاف 
أك غَت علم مؤنثا أك غَت مؤنث كفاطمات كطلحات كالثاشل كل علم مؤنث ال عبلمة فيو كحزاـ كالثالث 

مصغر مذكر ما ال يعقل كدريهمات كالرابع كصف مذكر غَت عاقل كأياـ معدكدات كجباؿ راسيات 
 2".كا٠تامس ما يقصر يف ٚتعو باأللف كالتاء على السماع كشماالت كأمهات كٝتاكات

اسم شرط جاـز  (كيفما) (كيفما ٕتلس ٧تلس)٨تو  (ككيفما): "(اٞتواـز) كقولو أيضا يف باب 
فعل مضارع ٣تزـك على أنو جواب الشرط  (٧تلس)فعل مضارع ٣تزـك على أنو فعل الشرط ك (ٕتلس)

كعبلمة جزمهما السكوف الظاىر فيهما قاؿ ابن بادم كدل يوجد ٢تا شاىد من كبلـ العرب بعد الفحص 
 3 ".الشديد كإ٪تا ذكركا ٢تا مثاال بطريق القياس

مثاؿ ٣تزـك فالبلـ الـ األمر كتقنعا فعل  (كالنصب كاٞتـز ْتذؼ النوف كلتقنعا): " كقولو أيضا
 (ترضيا)الـ كي ك (البلـ) (لًتضيا)مضارع ٣تزـك ببلـ األمر كعبلمة جزمو حذؼ النوف عن السكوف 

 ، فعل مضارع منصوب ببلـ كي كعبلمة نصبو حذؼ النوف من آخره نيابة عن الفتحة قاؿ ابن آجرـك
 (يفعبلف)كيقاس على بقية األمثاؿ فيقاس على . كأما األفعاؿ ا٠تمسة فًتفع بالنوف كتنصب كٕتـز ْتذفها

فكلها  (دل تفعلي)ك (دل تفعلوا)ك (دل يفعلوا)ك (دل تفعبل)ك (دل يفعبل)٨تو  (لتقنعا)ما بعدىا كعلى 
فكلها  (لن تفعلي)ك (لن تفعلوا) (لن يفعلوا) (لًتضيا)٣تزكمة كعبلمة جزمها حذؼ النوف كيقاس على 

. 4"منصوبة كعبلمة نصبها حذؼ النوف كاأللف كالواك كالياء فاعل
                                                 

. 37: الرحيق المختوم لنزىة الحلوم، محمد باي بلعالم، ص-  1
 .28: كفاية المنهوم شرح على اللؤلؤ المنظوم، محمد باي بلعالم، ص- 2
 .59: المصدر نفسو، ص- 3
 .24، 23: التحفة الوسيمة شرح الدرة اليتيمة، محمد باي بلعالم، ص- 4
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كمنها ما ال يعمل إال بشرط : "... كاف كأخواهتا: النواسخ) كمن أمثلة القياس أيضا قولو يف باب 
فمثاؿ  (كقدـ النفي على زاؿ)كىو قسماف أحد٫تا ما يشًتط يف عملو أف يسبقو نفي كىذا معٌت قولنا 

، كال (ال تفتؤكا)أم ، 1﴾قىاليوا تىاللنًو تػىٍفتىأي تىٍذكيري ييوسيفى ﴿ كمثلو تقديرا  (مىازىاؿى زىٍيده قىاًئمنا)النفي لفظا 
 :٭تذؼ النايف معها قياسا إال بعد القسم، كشذ اٟتذؼ بدكف قسم كقوؿ الشاعر

ـى اللنوي قػىٍوًمي ٍيدا ... كىأىبٍػرىحي مىا أدىا ًْتىٍمد اللنًو ميٍنتىًطقا ٣تًي
2."3 

ال ٭تذؼ منها النفي إال بعد القسم، كقد ٭تذؼ كال  (تفتأ) ففي ىذا القوؿ ذكر القياس كىو أف 
. يكوف بعد القسم كىو شاذ

 من ىنا ٩تلص إذل أف القياس ىو األصل الثاشل من أصوؿ النحو، كال ٯتكن إنكار أ٫تيتو يف 
النحو، كيوضح لنا ٘تاـ حساف أ٫تية القياس اليت تكمن يف فتح عدد ال حصر ٢تا من اٞتمل بنمط تركييب 

صناعة كليس معرفة، كالدليل على ذلك أننا لو : "كاحد ٦تا يدؿ على القوة اإلنتاجية للنحو كيوضح أنو
: أخذنا ٪تطا كاحدا بسيطا مثل ضرب زيد عمرا، كٯتكن أف ٪تثلو بطريقة أخرل ىي

مفعوؿ بو، مث افًتضنا أف اللغة العربية تشتمل على ألفي فعل ماض فقط كأهنا + فاعل+ فعل ماض 
: تشتمل على ألفي اسم فحسب فإننا ٨تصل على مبليُت اٞتمل من ىذا النمط بدليل ما يلي

إذا عرفنا ذلك تبُت لنا سعة إمكانات ىذا النوع ...  ٚتلة، 8000000( = 2×2000× )2000
. 4"من القياس

 فظهور القياس يف مؤلفات ٤تمد بام بلعادل نابع عن معرفتو لو كأ٫تيتو يف النحو العريب، فهو 
الذم ٯتٌكننا من إنتاج مفردات كتراكيب ال حصر ٢تا يف اللغة العربية باتباع ٪توذج كاحد يكوف ىو األصل 

. يف االحتذاء بو
:  اإلجماع عند محمد باي بلعالم- 3
. 5"البصرة كالكوفة: إٚتاع ٨تاة البلدين: "اإلٚتاع كما يقوؿ السيوطي ىوا١تراد ب 
 

                                                 
. 85: سورة يوسف، اآلية- 1
 .110:، ص1: شرح األشموني على أألفية ابن مالك، ج:  ىذا البيت للخداش بن زىير، ينظر تخريج البين في كتاب- 2
 .66: كفاية المنهوم شرح على اللؤلؤ المنظوم، محمد باي بلعالم، ص- 3
، 2000، تمام حسان، عالم الكتب، القاىرة، -(البالغة- فقو اللغة- النحو)دراسة ابستمولوجية للفكر اللغوي عند العرب – األصول - 4

 .153، 152:ص
 .187:  االقتراح في علم أصول النحو، السيوطي، ص- 5
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لغة العـز كاالتفاؽ كاصطبلحا اتفاؽ علماء عصر من : "كاإلٚتاع عند ٤تمد بام بلعادل ىو 
. 1"العصور على حكم شرعي اجتهادم بعد كفاة الرسوؿ صلى ا عليو كسلم

ىذا التعريف ذكره ٤تمد بام بلعادل يف تعريف اإلٚتاع يف اللغة كيف أصوؿ الفقو  
أما يف علم أصوؿ النحو، فهو اتفاؽ علماء البصرة كالكوفة يف االحتجاج لقاعدة لغوية معينة،  

 :كقد ٕتسد ىذا التعريف يف عدة مواطن يف مؤلفاتو، نذكر منها النماذج التالية
أجزاء الكبلـ ثبلثة ال رابع ٢تا باإلٚتاع كما نقل عن ابن ىشاـ كا١ترادم : "(الكبلـ)باب يقوؿ يف 

 2".كال التفات ١تن زاد رابعا كٝتاه خالفة كأعٍت بذلك اسم الفعل كصو
كإف ا٠ترب .. الرافع للمبتدأ ىو االبتداء كما ىو مذىب سيبويو كٚتهور البصريُت: " كيقوؿ أيضا 

مرفوع با١تبتدأ فالعامل يف ا١تبتدأ معنوم كىو كوف االسم ٣تردا عن العوامل اللفظية غَت الزائدة، كا٠ترب 
كذىب قـو إذل أف العامل يف ا١تبتدأ كا٠ترب االبتداء فالعامل فيهما معنوم، كقيل ا١تبتدأ . مرفوع با١تبتدأ

 ".مرفوع باالبتداء كا٠ترب مرفوع با١تبتدأ
تدؿ على االتفاؽ كاف علماء البصرة على ا٠تصوص حوؿ  (ٚتهور) ففي ىذا القوؿ مفردة 

. مسألة الرافع للمبتدأ كىو عامل االبتداء
: (الفعل ا١تضارع)يف عدة مواطن أخرل منها قولو يف باب  (ٚتهور) كقد ترددت  ىذه اللفظة 

التجرد من النواصب كاٞتواـز كاختاره ابن ا٠تباز كابن مالك كقاؿ سيبويو : كاختلف يف رافعو فقاؿ الفراء"
كٚتهور البصريُت مرفوع لوقوعو موقع االسم كذىب ثعلب إذل أف الرافع لو مضارعة األٝتاء كىو حسن، 

 3".كذىب الكسائي إذل أف الرافع لو حركؼ ا١تضارعة كرد بوجودىا يف حاليت النصب كاٞتـز
كبدأنا بو لكونو  (أك٢تا الفاعل)ا١تتكلمُت بالعربية  (عند ٚتلة العرب)من األٝتاء : " كمنو قولو أيضا

 4".أصل ا١ترفوعات عند اٞتمهور
عندما تناكؿ  األفعاؿ : (ظن كأخواهتا: النواسخ)كمثاؿ االتفاؽ عند اٞتمهور أيضا قولو يف باب 

كإعرابو ٝتعت فعل كفاعل النيب مفعوؿ أكؿ يقوؿ فعل  (ٝتعت النيب يقوؿ): "اليت تنصب مفعولُت
مضارع مرفوع بالضمة الظاىرة يف آخره كالفاعل مستًت يعود على النيب كاٞتملة يف ٤تل نصب ىي 

ا١تفعوؿ الثاشل لسمعت كىذا على رأم أيب علي الفارسي يف قولو إف ٝتع إذا دخلت على ما ال يسمع 
                                                 

 .67: ميسر الحصول على سفينة الوصول، محمد باي بلعالم، ص- 1
. 12: كفاية المنهوم شرح اللؤلؤ المنظوم، محمد باي بلعالم، ص-  2
. 47: الرحيق المختوم لنزىة الحلوم، محمد باي بلعالم، ص: ، وينظر42: ص، المصدر نفسو-  3
. 57: ص، المصدر نفسو-  4
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تعدت الثنُت كىو رأم ضعيف، كا١تعتمد عند اٞتمهور أف ٚتلة يقوؿ يف موضع نصب على اٟتاؿ من 
النيب ألف ٚتيع اٟتواس اليت ىي ٝتع كذاؽ كأبصر ك١تس كشم ال يتعدل إال إذل مفعوؿ كاحد كىذا ىو 

 1".الذم يفيد حصوؿ النسبة يف السمع
اليت كظفها يف عدة مواضع منها  (االتفاؽ كأكثر العرب)عباريت  (اإلٚتاع عند اٞتمهور)كيرادؼ 
 اٟتاصل أف ىذه األفعاؿ الثبلثة عشر يف التصرؼ كعدمو ثبلثة أقساـ : "(كاف كأخواهتا)قولو يف باب 

ما ال يتصرؼ أصبل كىو ليس باتفاؽ كداـ على األصح كما تصرفو ناقص كىو مازاؿ كأخواهتا ألهنا ليس 
 2".أمر كال مصدر كما تصرفو تاـ كىو الباقي

. يعٍت بإٚتاع العلماء (اتفاؽ)فمصطلح 
جحر ضب خربو ركم ّتر خرب جملاكرتو ضبو كىو يف ٤تل : "فيقوؿ (أكثر العرب)أما عبارة 

. 3"رفع صفة جحر كعلى الرفع أكثر العرب
. يعٍت اإلٚتاع كاالتفاؽ بُت أكثر العرب على الرفع

 كمن ىذه ا١تصطلحات كالعبارات ا١تختلفة اليت كظفها ٤تمد بام بلعادل للداللة على االتفاؽ 
كاإلٚتاع بُت العلماء يظهر أنو من العلماء الذين ٬تيزكف االحتجاج بكبلـ العرب ا١تتفق عليو بإٚتاعهم، 
كمن ىنا ٩تلص إذل أنو كاف عا١تا لغويا متميزا، حيث كانت لو مقدرة كبَتة على استيعاب ا١تسائل اللغوية 
كمناقشتها كٖتليلها كاختيار كترجيح بعضها على بعض، كيتضح ذلك من فًتة ألخرل عندما ٬تد ا١تسألة 

، كدل يكن ٣ترد ناقل كمصنف لؤلقواؿ يف كتبو، فإذا أيد آراء البصرة فهذا دليل على اللغوية ٖتتاج لذلك
 .ىضمو ١تذىب الكوفة، كإف كافق سيبويو فهذا دليل آخر على استيعابو آلراء الكسائي

 :العلة النحوية وأنواعها عند محمد باي بلعالم- 4
تعدُّي العلة النحوية ركنان أساسيا من أركاف القياس؛ كذلك ألهنا تربط بُت ا١تقيس كا١تقيس عليو، 
ْتيث ينتقل من خبل٢تا اٟتكم من ا١تقيس عليو إذل ا١تقيس، ٢تذا اىتم هبا النحاة منذ القدصل، يف تفسَت 
كتعليل قواعدىم، فقد ظهرت بظهور النحو، ككثر التأليف فيها، فمن النحاة من ذكرىا يف ثنايا كتبو، 
كما فعل ا٠تليل بن أٛتد الفراىيدم كسيبويو كا١تربد كابن السراج كابن جٍت كغَتىم، كمنهم من أفرد ٢تا 

، فمجموع جهود ىؤالء ا١تتكاملة (اإليضاح يف علل النحو)مؤلفات خاصة كما فعل الزجاجي يف كتابو 
. شكلت العلة كالتعليل يف تفسَت الظواىر النحوية عند العرب

                                                 
. 75: كفاية المنهوم شرح اللؤلؤ المنظوم، محمد باي بلعالم، ص-  1
. 67:  صالمصدر نفسو،-  2
 .112: الرحيق المختوم لنزىة الحلوم، محمد باي بلعالم، ص- 3
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 يشغل حدث كالعٌلة معتل، صاحبها ك ا١ترض، : العٌلة " :يقاؿ عٌل، الفعل من مشتق العلة لفظك
  .1"كجهو عن صاحبو

. مرضو سبب مرضو، كعٌلة عليل، للمريض يقاؿ كمنها ا١ترض،ك السبب ىو لغة العٌلة فمعٌت
 هبذا النحو تسمية يف العٌلة مثبل منها ك كضعو، أك الشيء لوجود ا١توجب السبب ىي اصطبلحاك

 2 .كىو تفشي ظاىرة اللحن بعد اختبلط العرب باألعاجم سببو، أم االسم

. 3"تغيَت ا١تعلوؿ عما كاف عليو: " كالعلة أيضا ىي
يبُت علة اإلعراب أك البناء على -  تقًتف فيو العلة با١تعلوؿ–كالتعليل يف النحو ىو تفسَت اقًتاشل 

اإلطبلؽ كعلى ا٠تصوص كفق أصولو العامة، كاإلعراب كالبناء شامل للنحو العريب كلو، كال يكوف اللفظ 
يف العربية إال معربا أك مبنيا، كالتفسَت معناه الكشف عن ا١تراد من اللفظ ٨تويا سواء كاف ظاىرا كرفع 

ا١تخففة الناصبة للمضارع بالرغم من  (أف)أك غَت ظاىر يف تعليل عدـ جـز  (جاء زيد)الفاعل يف ٚتلة 
 4 .أف أصل عملها ىو اٞتـز

كما يعٌد التعليل ركيزة أساسية يف النحو العريب حيث نشأ بنشأتو، كٯتكن أف نلخص مراحل 
ا١ترحلة األكذل كىي مرحلة النشوء كالتكوين اليت ٘تثلت يف : التعليل النحوم يف أربع مراحل أساسية

إرىاصات التعليل يف ركايات نشأة النحو حىت ظهور ا٠تليل بن أٛتد الفراىيدم كا١تربد، كأبو البقاء 
العكربم الذين ٯتثلوف ا١ترحلة الثانية كىي مرحلة النمو كاالرتقاء، أما ا١ترحلة الثالثة كىي مرحلة النضج 
كاالزدىار فبدأت منذ القرف الرابع للهجرة مع ابن السراج كالزجاجي كالسَتايف كابن جٍت كعبد القاىر 
اٞترجاشل، ك٘تتد ىذه ا١ترحلة إذل القرف السابع للهجرة حيث تبدأ ا١ترحلة الرابعة كاليت تتمثل يف مرحلة 
ا١تراجعة كاالستقرار، كٯتثلها ابن يعيش كابن عصفور كاالسًتاباذم كابن ىشاـ كأبو حياف كالسيوطي 
كغَتىم ك٘تيزت ىذه ا١ترحلة بكثرة النحاة كتوضيحاهتم كتفصيبلت لكل ما جاء غامضا قبلهم كىنا 

 5 .اكتمل التعليل النحوم بتكامل جهودىم يف ٥تتلف ا١تراحل
فإذا كاف التعليل مرتبطا بالنحو العريب، فإف التفسَت قد ظهر يف الدرس اللساشل اٟتديث كىو 
مفهـو قريب من التعليل، حيث ركز عليو تشومسكي يف النظرية التوليدية التحويلية، كىو نظاـ من 

                                                 
. العين الخليل بن أحمد الفراىيدي، مادة عل معجم - 1
. 89: اإليضاح في علل النحو، أبو القاسم الزجاجي، ص : ينظر - 2
. 2: إبراىيم السامرائي، دار الفكر، عمان، ص: رسالة الحدود، الرماني، تحقيق  - 3
، 29: ، ص2000، 1: نظرية التعليل في النحو العربي بين القدماء والمحدثين، حسن خميس سعيد الملخ، دار الشروق، األردن، ط: ينظر - 4

30 .
. 82- 35:  صالمرجع نفسو،: ينظر - 5
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الصوت، : التعليبلت على شكل نظريات كمبادئ تفسر انتظاـ الظاىرة اللغوية ٔتختلف مستوياهتا
 1 .كالصرؼ كالنحو، كالداللة ا١تعجمية

كيسعى التعليل يف النحو العريب كالتفسَت يف النظرية التوليدية التحويلية إذل ٕتاكز الوصف اض 
للظاىرة اللغوية ٨تو تفسَتىا تفسَتا علميا يرتكز على الربىاف يف صحة القواعد اليت تنتج أ٪تاط الكبلـ 
ا١تختلفة، لكن الفرؽ اٞتوىرم بينهما أف التعليل النحوم مرتبط بالعربية أم خاص هبا كىو مبٍت على 

استقراء كبلـ العرب، يف حُت أف التفسَت يف النظرية التوليدية التحويلية ىو عاـ يف منطلقاتو كغاياتو، ألنو 
 2 .يسعى إذل ٤تاكلة بناء ٨تو كلي يضم لغات البشر الطبيعية كلها

فالتعليل كالتفسَت ٫تا طريقاف للبحث يف النظاـ الكامن كراء صحة القواعد النحوية كىذا ركيزة اىتماـ 
. النحاة العرب بالتعليل كتشومسكي بالتفسَت

أحد دعائم ا١تنهج العلمي اٟتديث؛ إذ يذكر علماء ا١تناىج أف قانوف االستقراء ىو كالتعليل   
 : يعتمد على مبدأ العلٌية الذم يتمثل يف ثبلث طرؽ أساسية(جوف استيوارت مل)الذم أرسى قواعده 

كتعٍت أف العلة كا١تعلوؿ متبلزماف يف الوقوع ْتيث إذا كجدت العلة كجد ، األكذل طريقة التبلـز يف الوقوع
، طريقة التبلـز يف التخلف: ا١تعلوؿ، كىي طريقة اإلطراد اليت ٖتدث عنها النحاة يف شركط العلة، كالثانية

كتعٍت أنو كلما انتفت العلة انتفى ا١تعلوؿ، كىي طريقة العكس اليت ٖتدث عنها النحاة يف مسالك العلة 
طريقة اٞتمع بُت التبلـز يف الوقوع كالتبلـز يف التخلف كتعٍت أف كجود العلة يستتبع :كقوادحها، كالثالثة 

 3 .كجود معلو٢تا كاختفاء العلة يستتبع اختفاء معلو٢تا
 كيعٌد ٤تمد بام بلعادل من العلماء الذين اىتموا بالعلة كالتعليل كالتفسَت يف ا١تسائل اليت تناك٢تا، 

كأصل األفعاؿ البناء فبل يقاؿ : "(قسمة األفعاؿ)حيث ظهر التعليل جليا يف مؤلفاتو، منها قولو يف باب 
دل بٍت الفعل ا١تاضي، ألنو بٍت على أصل األفعاؿ كما جاء على أصلو فبل سؤاؿ عليو، كإ٪تا يقاؿ دل بٍت 
ا١تاضي على حركة كدل ينب على السكوف، إذ ىو أصل البناء كيقاؿ أيضا دل خص بتلك اٟتركة، كيقاؿ 
إ٪تا بٍت على حركة كدل ينب على السكوف لتكوف لو مزية على فعل األمر، ألنو يقع موقع االسم، كبياف 

كال  (كاتب)كىو قد كقع موقع  (مررت برجل كاتب)كما تقوؿ  (مررت برجل كتب)ذلك أنك تقوؿ 

                                                 
. 31: نظرية التعليل في النحو العربي بين القدماء والمحدثين، حسن خميس سعيد الملخ، ص: ينظر - 1
. 239، 32:  صالمرجع نفسو،: ينظر - 2
. 8: في المقاصد العامة للنحو العربي، رؤية جديدة للعلل النحوية، مصطفي أحمد عبد العليم، جامعة اإلمارات العربية المتحدة، ص: ينظر - 3
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، كإ٪تا خص بالبناء على الفتح طلبا للتخفيف، ألف الفتح أخف اٟتركات (مررت برجل اكتب)تقوؿ 
. 1"كالفعل ثقيل فخففوه بالبناء على الفتح الذم ىو أخف اٟتركات

ففي ىذا القوؿ يظهر التعليل كاضحا، حيث كاف يذكر بعض األسئلة اتملة مث ٬تيب عنها مع 
. التعليل

كما اىتم ٤تمد بام بلعادل بالعلة كأنواعها، كإف دل ٮتصص ٢تا ٣تاال ٤تددا إال أهنا جاءت متناثرة 
: يف ثنايا مؤلفاتو، منها

:  علة استثقال  -1
االسم ا١تنقوص كىو كل اسم آخره ياء خفيفة ساكنة قبلها كسرة : "كمن أمثلة ىذًه العلة قولًو 

القاضي كا١تستشرم فإف الياء تكوف ساكنة يف حاليت الرفع كاٞتر خاصة الستثقاؿ الضمة كالكسرة : مثل
 كٝتي منقوصا ألنو نقص حركتاف من حركات (مررت بالقاضي)، ك(جاء القاضي): عليها فتقوؿ

 .2" أك ٟتذؼ آخره مع التنويناإلعراب
، فالقاضي يف األكذل مرفوع بضمة (مررت بالقاضي)ك (رأيت القاضي): "كجاء أيضان يف قولوً 

. 3"مقدرة على الياء ا١تانع من ظهور٫تا االستثقاؿ
. يعٍت سبب عدـ ظهور الضمة ىو علة االستثقاؿ

:   علة اضطرار - 2
كا١تثٌت ىو االسم الداؿ على اثنُت بزيادة يف آخره صاٟتان : " كمن أمثلتو عند ٤تمد بام بلعادل

للتجريد كعطف مثلو عليو دكف اختبلؼ ا١تعٌت كالتثنية يف اللغة ىو التشفيع، كيف االصطبلح ضم اسم 
اذل مثلو بشرط اتفاؽ اللفظُت كأصل التثنية العطف، كإ٪تا عدلوا عنو لئل٬تاز كاالختصار، كيدؿ على أف 

 :أصلها العطف أف الشاعر إذا اضطر إذل الوزف رجع إليو مثل قوؿ الشاعر
اؿو ضىنكً  . 5"، كلوال الوزف لقاؿ ليثاف4لىيثه كىلىيثه يف ٣تى

 
 

                                                 
. 25: التحفة الوسيمة شرح على الدرة اليتيمة، محمد باي بلعالم، ص - 1
 .26: منحة األتراب شرح ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص - 2
. 25: الرحيق المختوم لنزىة الحلوم، محمد باي بلعالم، ص - 3
 .ينظر تخريج البيت في الفصل التمهيدي - 4
. 19: التحفة الوسيمة شرح على الدرة اليتيمة، محمد باي بلعالم، ص - 5
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:  علة التقاء الساكنين- 3
٨تو قولو  (١تا)من جواـز الفعل ا١تضارع : "من مواضع كركد ىذًه العلة عند ٤تمد بام بلعادل قولو

فعل مضارع ٣تزـك  (يعلم)حرؼ نفي كجـز كقلب  (١تا) ،1﴾كىلىمنا يػىٍعلىًم اللنوي النًذينى جىاىىديكا ًمنكيمٍ ﴿ :تعاذل
 .2"فاعل (ا)بلما كعبلمة جزمو السكوف الظاىر يف آخره ككسر اللتقاء الساكنُت ك

، 3(مىت أىضىًع العًمامةى تػىٍعرًفوشل ): ٨تو قوؿ الشاعر (كمىت): "(جواـز الفعل)كقولو أيضا يف باب 
فعل مضارع ٣تزـك على أنو فعل الشرط كحرؾ بالكسر اللتقاء  (أضع)اسم شرط جاـز ك (مىت)فإعرابو 

جواب الشرط كعبلمة جزمو حذؼ النوف عبلمة على  (مىت)فعل مضارع ٣تزـك بػ (تعرفوشل)الساكنُت، ك
 4".اٞتـز
:  علة تخفيف - 4

من النواصب للمضارع الفاء كالواك  (أف): "كمن أمثلتها قوؿ ٤تمد بام بلعادل يف أحد مؤلفاتو
الواقعُت يف اٞتواب لكن بأف مضمرة كجوبان كا١تراد بالفاء الفاء ا١تفيدة للسببية كا١تراد بالواك الواك ا١تفيدة 

منادل  (رب)كإعرابو  (رب كفقٍت فاعمل صاٟتا)٨تو  (كالدعاء)أم النحاة قولو  (قرركه)للمعية قولو 
حذؼ منو ياء النداء كىو منصوب بفتحة مقدرة على ما قبل ياء ا١تتكلم اذكفة للتخفيف منع ظهورىا 

فعل دعاء مبٍت على السكوف كىو فعل أمر كلكن ٝتي دعاء تأدبا  (كفق)اشتغاؿ ال ْتركة ا١تناسبة، 
 (أنا)فاء السببية كالفاعل مستًت كجوبا بعد تقديره  (الفاء) (فاعمل)مستًت كجوبا تقديره أنت  (الفاعل)ك
فعل مضارع منصوب  (اعمل)كانت الواك كاك ا١تعية ك (كاعمل)مفعوؿ بو منصوب كإف قلت  (صاٟتا)ك

. 5"بأف مضمرة كجوبا بعد كاك ا١تعية
 
 

                                                 
. 142: سورة آل عمران، اآلية- 1
. 34، 33: التحفة الوسيمة شرح على الدرة اليتيمة، محمد باي بلعالم، ص - 2
: متى َأَضِع العِمامَة تـَْعرِفوِني، وىو لسحيم بن وثيل اليربوعي، ينظر... أنا ابُن َجالَ وَطاّلُع الثّنايا : ىذا الشاىد ىو عجز البيت الشعري اآلتي - 3

، ومغني اللبيب عن كتب 243: ، ص8: ، والمعجم المفصل في شواىد اللغة العربية، إميل بديع يعقوب، ج207: ، ص3: الكتاب، سيبويو، ج
، والمقرب، ابن 366: ، ص1: ج، 1991محمد محي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، بيروت، : تحقيقاألعاريب، ابن ىشام األنصاري، 

: ، ص3: ، وشرح المفصل، ابن يعيش، ج283: ، ص1: ج، 1972، 1: أحمد عبد الستار الجواري وعبد اهلل الجبوري، ط: تحقيقعصفور، 
62. 

. 36: التحفة الوسيمة شرح على الدرة اليتيمة، محمد باي بلعالم، ص - 4
. 31: المصدر نفسو، ص - 5
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: علة الرجوع إلى األصل - 5
كىي يف  (من)٦تا ٬تـز فعلُت : "من ا١تواطن اليت كردت فيها ىذه العلة قوؿ ٤تمد بام بلعادل

، 1﴾مىن يػىٍعمىٍل سيوءنا ٬تيٍزى ًبوً ﴿: األصل موضوعة ١تن يعقل مث ضمنت معٌت الشرط فجزمت ٨تو قولو تعاذل
فعل  (من)فعل مضارع ٣تزـك بػ (يعمل)اسم شرط جاـز مبتدأ مبٍت على السكوف يف ٤تل رفع، : (من)فػ

، كاٞتملة يف ٤تل رفع (من)الشرط كعبلمة جزمو السكوف كالفاعل مستًت جوازا تقديره ىو يعود على 
فعل مضارع مبٍت ١تا دل يسم فاعلو ٣تزـك ٔتن على أنو جواب : (٬تز)مفعوؿ بو، ك: (سوءا)خرب ا١تبتدأ، ك

. 2"الشرط كعبلمة جزمو حذؼ األلف من آخره كالفتحة قبلو دليل عليو
: ما كاف عينو كالمو حرفُت من جنس كاحد مظهرا كاف أك مدغما ٨تو: "كمن أمثلتها أيضا قولو
 .3"مٌد كشٌد أصلو مىٍددى ك شىٍددى 

:  علة الضرورة الشعرية - 6
األصل يف معٌت الكاؼ التشبيو : "(حركؼ اٞتر)كمن أمثلتها عند ٤تمد بام بلعادل قولو يف باب 

كتستعمل كاؼ التشبيو اٝتا يف الضركرة كقوؿ  (ليس كمثلو شيء)كقد تزاد للتأكيد كقولو تعاذل ... 
: الشاعر

اٍبًن ا١تاًء ييج تىصىونبي فيًو العُتي طىٍوران كىتػىٍرتىقي...  كىٍسطىنىا نىبي كريٍحنىا ًبكى
4."5 

:  علة العدل - 7
االسم الداؿ على اثنُت بزيادة يف آخره صاٟتان : "(ا١تثٌت)كمن أمثلة ىذًه العلة قوليوي يف باب 

للتجريد كعطف مثلو عليو دكف اختبلؼ ا١تعٌت، كالتثنية يف اللغة ىو التشفيع، كيف االصطبلح ضم اسم 
إذل مثلو بشرط اتفاؽ اللفظُت، كأصل التثنية العطف كإ٪تا عدلوا عنو لئل٬تاز كاالختصار كيدؿ على أف 

. 6"أصلها العطف أف الشاعر إذا اضطر إذل الوزف رجع إليو
 
 

                                                 
. 123: سورة النساء، اآلية- 1
. 35: التحفة الوسيمة شرح على الدرة اليتيمة، محمد باي بلعالم، ص - 2
 .15: منحة األتراب شرح ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص - 3
: ، ص1988، 1: علي فاعور، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: أدب الكاتب، ابن قتيبة، ابن قتيبة، شرح وتقديم: البيت المرئ القيس، ينظر - 4

 .212: ، ص5: ، والمعجم المفصل في شواىد اللغة العربية، إميل بديع يعقوب، ج196: ، ورصف المباني، المالقي، ص331
 .21: الرحيق المختوم لنزىة الحلوم، محمد باي بلعالم، ص - 5
 .19: التحفة الوسيمة شرح على الدرة اليتيمة، محمد باي بلعالم، ص - 6
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:  علة العوض - 8
( الزيداف)فعل ماضي ك( جاء)فػ (جاء الزيداف كالعمراف): "كمن أمثلتها عند ٤تمد بام بلعادل قولو

معطوؼ عليو  (العمراف)فاعل مرفوع كعبلمة رفعو األلف نيابة عن الضمة كالنوف عوض عن اٟتركة ك
 .1"كا١تعطوؼ على ا١ترفوع مرفوع كعبلمة رفعو األلف نيابة عن الضمة

كىي زائدة عوض من أخرل ٤تذكفة : كللتعويض: "(يف)كقولو أيضا يف معاشل حرؼ اٞتر 
. 2"(من رغبت فيو)، أصلو (ضربت فيمن رغبت): كقولك

:  علة الفرق - 9
كتنوين تنكَت كىو ما فرؽ بُت نكرة بعض األٝتاء ا١تبنية كمعرفتها كىي أٝتاء : " كمن أمثلتها قولو

. 3"فما نوف منها كاف نكرة كما دل ينوف كاف معرفة (صو)ك (مو)األفعاؿ كػ
 :علة احتراز- 10

الظرؼ لغة ىو الوعاء، كيف االصطبلح االسم ا١تنصوب  (ظرفا الزماف كا١تكاف): "من أمثلتها قولو
ا١تقدر بفي إذا كاف منصوبا احًتازا ٦تا إذا كاف مرفوعا فإنو ليس بظرؼ، بل ىو إما مبتدأ أك خرب أك 

 .4"(شهدت يـو اٞتمعة)أك  (دخل يـو اٞتمعة)أك  (يـو اٞتمعة يـو مبارؾ): فاعل أك مفعوؿ، ٨تو
 ا١تشددة، فإهنا تنصب االسم كترفع (لكنن ) ا٠تفيفة احًتازا من (لكن)كقولنا : " كقولو أيضا

 .5"ا٠ترب

: علة االستغناء - 11
ال يثٌت ما ال ثاشل لو يف الوجود : "(ا١تثٌت)من أمثلة ىذه العلة عند ٤تمد بام بلعادل قولو يف باب 

فمن باب اجملاز، كقولو دل يغن عنو غَته فبل  (القمراف للشمس كالقمر)كأما قولو  (الشمس كالقمر)مثل 
. 6"(سواءاف)كدل يقولوا  (سٌياف)يثٌت سواء ألهنم استغنوا بتثنية سي عن تثنيتو فقالوا 

 
 

                                                 
. 20: التحفة الوسيمة شرح على الدرة اليتيمة، محمد باي بلعالم، ص - 1
 .8، 7: منحة األتراب شرح ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص - 2
. 20: التحفة الوسيمة شرح على الدرة اليتيمة، محمد باي بلعالم، ص - 3
. 45: ، صالمصدر نفسو - 4
 .46: منحة األتراب شرح ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص - 5
 .33: الرحيق المختوم لنزىة الحلوم، محمد باي بلعالم، ص - 6
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: علة أمن اللبس - 12
االسم ا١تسند إليو فعل أك شبهو كحكمو الرفع، كما تقدـ، كقد : الفاعل ىو: "من أمثلتها قولو

برفع . (خرؽ الثوب ا١تسمار): فقد كرد عن العرب قو٢تم. ينصب الفاعل كيرفع ا١تفعوؿ إذا أمن اللبس
 1".كقد كردت أمثلة كثَتة عن العرب يف ىذا ا١تعٌت. الثوب كنصب ا١تسمار، ككسر الزجاج

كقد يتقدـ ، 2﴾فىرًيقنا ىىدىل  ﴿: كقد يتقدـ ا١تفعوؿ على الفعل نفسو جوازا، ٨تو: "كيقوؿ أيضا
، أم إذا خيف اللبس فبل بد من تقدصل (كٌلم موسى يعلى): كإف تقل، 3﴾ًإيناؾى نػىٍعبيدي ﴿: كجوبا ٨تو

الفاعل كتأخَت ا١تفعوؿ، ألف االعراب يكوف خفيا يف الفاعل كا١تفعوؿ معا، كإذا كجدت قرينة تبُت الفاعل 
، (أكل الكمثرل موسى)، ك(أكل موسى الكيمىثرل): من ا١تفعوؿ جاز تقدصل ا١تفعوؿ كتأخَته، تقوؿ

 4."(أرضعت الصغرل الكربل)ك
  :هعلة التشبي- 13

ا١تشابو، ٝتي بذلك ألنو أشبو االسم، كيسمى :  ا١تضارع(الفعل ا١تضارع): "من أمثلتها قولو
كحقيقتو ىو ما أفهم . ألنو يصلح للحاؿ كاالستقباؿ حىت يدخل عليو ما ٮتصصو ألحد٫تا (مبهما)

. 5"اٟتاؿ كاالستقباؿ
، ألف االسم غَت (براىيمإ)ك  (ٝتاعيلإ)ك  (أٛتد) فغَت ا١تنصرؼ ال ينوف كػ : "كقولو أيضا

. 6"نصرؼ ال ينوف ألنو يشبو الفعلادل
 :علة الجواز - 14

كا١تراد باٞتمع ٚتع التكسَت ٓتبلؼ ٚتع . ((التاء)على الفعل ا١تسند إذل اٞتمع : "من أمثلتها قولو 
كأما ٚتع . (جاءت الرجاؿ)، ك(جاء الرجاؿ): ا١تذكر السادل، فبل ٬توز إٟتاؽ التاء بو، فيجوز أف تقوؿ

. 7"(جاءت ا١تسلمات): ا١تؤنث السادل فيجب إٟتاقها بو ٨تو

                                                 
 .55: منحة األتراب شرح ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص - 1
. 30: سورة األعراف، اآلية- 2
. 5: سورة الفاتحة، اآلية- 3
 .59: منحة األتراب شرح ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص - 4
 .17: المصدر نفسو، ص - 5
 .22: المصدر نفسو، ص - 6
 .55: المصدر نفسو، ص - 7
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كالتأنيث اٟتقيقي ىو ما كاف مسندا لذات فرج حقيقي، كأما أف كاف مسندا لغَت : " كقولو أيضا
طلعت الشمس ): ذات فرج حقيقي، فإنو يسمى التأنيث اجملازم، فيجوز إثبات التاء كحذفها، فتقوؿ

. 1"(كطلع الشمس
 : علة السماع - 15

 فإهنا (التاء)كأما .. (بك ألفعلن)، ك(با ألفعلن): الباء ٕتر الظاىر كا١تضمر، ٨تو": مثا٢تا قولو
ع.. (تالرٛتاف): فبل يقاؿ.. (تا ا):  تعاذل دكف غَته ٨تو(ٗتتص باسم ا) . 2"(ترب الكعبة): كٝتي

: علة كثرة االستعمال - 16
ىي ّتملتها للتعريف ك٫تزهتا : ، فقيل(اؿ)اٍختيًلفى يف : " من أمثلتها عند ٤تمد بام بلعادل قولو

ىي البلـ كحدىا : كقاؿ سيبويو. ٫تزة قطع كحذفت يف الوصل لكثرة االستعماؿ، كىو مذىب ا٠تليل
 .3"كا٢تمزة كصل

  :اإلتباععلة - 17
ا١تستثٌت بعد النفي أك ما أشبهو كىو النهي كاالستفهاـ اختَت إتباعو على : " قولو ىذه العلةمثاؿ 

ما مررت )بالرفع، ك (ما قاـ أحد إال زيده )نصبو على االستثناء، يعٍت أف اإلتباع أكذل من النصب، فنحو 
بالنصب فيهما، كا١تتصل ما ( ما مررت بأحد إال زيدا)ك( ما قاـ أحد إال زيدا)أحسن من  (بأحد إال زيدو 

كاف ا١تستثٌت بعض األكؿ كإذا كاف منقطعا فلغة أىل اٟتجاز كجوب النصب على االستثناء، كا١تنقطع 
  .4"(ما قاـ القـو إال ٛتارا): ىو ما كاف فيو ا١تستثٌت من غَت جنس ا١تستثٌت منو ٨تو

 :علة التغليب - 18
موافقا يف اللفظ كا١تعٌت لو فبل يثٌت : "عن ىذه العلة (شركط التثنية) ٤تمد بام بلعادل يف باب قاؿ 

. 5"ما دل يتفق يف اللفظ، كأما األبواف فهو من باب التغليب
 :علة االختصاص - 19

: ٤تلهما االسم الظاىر كالفعل ا١تضارع، كقولك. (الرفع كالنصب ببل ٦تانع): " من أمثلتها قولو
 أم (كاٞتر يستأثر). (ييضرىب)، كا١تضارع (زيده )فاالسم . ، فهما قد دخبل يف االسم ا١تضارع(ييضرىب زيده )

                                                 
 .55: منحة األتراب شرح ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص - 1
 .43: المصدر نفسو، ص - 2
 .13:  صالمصدر نفسو، - 3
 .19: الرحيق المختوم لنزىة الحلوم، محمد باي بلعالم، ص- 4
 .33: المصدر نفسو، ص - 5
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ٮتتص باألٝتاء، كال يدخل يف األفعاؿ لثقلو كثقل األفعاؿ، كاٞتـز يف الفعل فبل يدخل يف األٝتاء ٠تفتو 
 1".كخفة األٝتاء

 من ىنا نرل االىتماـ الكبَت الذم ٕتسد يف مؤلفات ٤تمد بام بلعادل حوؿ التعليل كالعلة 
كأنواعها، باعتبارىا أصبل من األصوؿ اليت يعتمد عليها النحاة، حيث حاكؿ يف أغلب األحياف أف يفسر 
ك٬تد العلل كا١تسببات للظواىر اللغوية اليت عاٞتها يف كتبو حىت يقتنع القارئ كيثبت لو صحة ما ذىب 

.  إليو من آراء كمناقشات
  :محمد باي بلعالم ونظرية العامل -5

تقـو نظرية العامل يف النحو العريب على أساس العبلقات ا١توجودة بُت أجزاء الًتاكيب، كالًتابط 
ا١توجود بُت العناصر يف اٞتملة؛ فكل عنصر يتأثر ٔتا قبلو كيؤثر فيما بعده، كيقتضي العامل أثرنا ىو 
العبلمة اإلعرابٌية، كما تقتضي العبلمات اإلعرابٌية مؤثرنا ىو العامل، فالعامل ىو ا١تؤثر، كا١تعموؿ ىو 

ا١تتأثر، أٌما العبلمات اإلعرابية فهي األثر الناتج عن عملية التأثر كالتأثَت، ك٢تذا تتأٌلف اٞتملة من العامل 
وجد 

ي
كا١تعموؿ كعبلقة العمل الرابطة بينهما، ك٢تذا تظهر العبلقة بُت العامل كاإلعراب؛ فالعامل ىو ا١ت

للمعاشل الوظيفية للكلمات، كحُت يريد ا١تتكٌلم التعبَت عن تلك الوظائف فإنٌو ٮتتار ٢تا العبلمة ا١تناسبة 
يف عيرؼ اللغة، كلذلك اىتم النحاة بالعامل، كبنوا عليو قواعدىم كأحكامهم، كساد القوؿ بو يف 

.  2مؤلفاهتم؛ فبل تكاد ٗتلو منو أغلب كتب النحو
  :مفهوم العامل  - 1
عًمل : "(ىػ175.ت)، يقوؿ ا٠تليل بن أٛتد الفراىيدم (عمل)كيعود لفظ العامل إذل اٞتذر  

سعى يف : فعل فعبل عن قصد كمهن كصنع كفبلف على الصدقة: عمل عمبل"، ك3" عمبل فهو عامل
. 4"كاف كاليا عليو فهو عامل: كللسلطاف على بلد... ٚتعها 

. فالعامل لغة معناه ىو الفاعل

                                                 
 .21: منحة األتراب شرح ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص - 1
اتجاىات البحث في قضية األعراب عند اللغويين العرب المحدثين، خالد الحجيالن، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، : ينظر - 2

. 203: ىـ، ماجستير، ص1421
. (عمل)، مادة 153: ، ص2: العين، الخليل بن أحمد الفراىيدي، ج - 3
. (عمل)، مادة 628: المعجم الوسيط، ص - 4
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ما أكجب كوف آخر الكلمة : "(ىػ471.ت)أما العامل اصطبلحا فيعرفو عبد القاىر اٞترجاشل 
جاء زيد كرأيت زيدا كمررت بزيد، كأما التعريف للعامل : مرفوعا أك منصوبا أك ٣تركرا أك ساكنا، ٨تو

. 1"فهو ما بو يتقـو ا١تعٌت ا١تقتضى لئلعراب: ا١تقيد أعٍت عامل االسم
ما أكجب كوف آخر الكلمة على كجو : "أيضا بأنٌو  (ىػ818.ت)كعرٌفو الٌشريف اٞترجاشٌل 

. 2"٥تصوصو من اإلعراب
  .فالعامل يف اصطبلح النحويُت القدامى مرتبط باإلعراب

اإلبانة عن ا١تعاشل باأللفاظ، أال ترل أنك إذا ٝتعت أكـر سعيد أباه، كشكر سعيد "كاإلعراب ىو
. 3"أبوه، علمت برفع أحد٫تا كنصب اآلخر الفاعل من ا١تفعوؿ

٦تا جعل  ،4، فهي تتمٌيز بو عن سائر اللغات األخرلالعربيةاللغة يف لو أ٫تية كبَتة لئلعراب ؼ
العلماء يولونو عناية كبَتة من أجل تبسيط فهمو، كلتفسَت الظواىر اإلعرابية البد من اللجوء إذل فكرة 

، (ىػ175.ت)العامل، كاليت يعود الفضل يف تثبيت أصوؿ ىذه النظرية إذل ا٠تليل بن أٛتد الفراىيدم 
 أف ا٠تليل ىو الذم ثبنت أصوؿ نظرية يرل رأم العُت سيبويو كل من يقرأ كتاب: "يقوؿ شوقي ضيف

، فقد أرسى العوامل كمٌد فركعها كأحكمها إحكامنا ْتيث أخذت صورهتا اليت تثبت على مٌر العصور
قواعدىا العامة ذاىبا إذل أنو البد مع كل رفع لكلمة أك نصب أك خفض أك جـز عامل يعمل يف األٝتاء 

 .5"كاألفعاؿ ا١تعربة كمثلهما األٝتاء ا١تبنية
. فالعامل ىو الفاعل كا١تسبب يف الرفع أك النصب أك اٞتر أك اٞتـز

 البنية العامة –كىي السماع كالقياس كالتعليل - يشكل العامل بتضافره مع األصوؿ الثبلثة 
 6.لنظرية النحو العريب، فحركات اإلعراب ٔتدلوليو اللفظي كا١تعنوم إ٪تا ىي نإتة عن آثار العوامل

كإ٪تا قاؿ : "(ىػ392.ت)كقد قسم النحاة العوامل إذل نوعُت، لفظي كمعنوم، يقوؿ ابن جٍت 
مررتي بزيدو )النحويٌوف عامل لفظٌي كعامل معنوٌمً ليػيريكؾ أف بعض العمل يأيت مسٌببان عن لفظ يصحبو، كػ

                                                 
البدراوي زىران، دار المعارف، : العوامل المائة النحوية في أصول علم العربية، عبد القاىر الجرجاني، شرح الشيخ خالد األزىري، تحقيق  - 1

  .73: ، ص 2: القاىرة، ط
  .239: الّتعريفات، الّشريف الجرجاني، ص - 2
 .35: ، ص1: الخصائص، ابن جني، ج - 3
 .158: اتجاىات البحث في قضية األعراب عند اللغويين العرب المحدثين، خالد الحجيالن، ص: ينظر - 4
 38: المدارس النحوية، شوقي ضيف، ص-  5
، 4 و3: ، العدد18: نظرية العامل في النحو العربي ودراسة التركيب، عبد الحميد مصطفى السيد، مجلة جامعة دمشق، المجلد: ينظر-  6

 .46: ، ص2002
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، كبعضو يأيت عاريا من مصاحبو لفظ يتعلق بو، كرفع ا١تبتدأ باالبتداء كرفع الفعل (كليت عمرنا قائمه 
فأما يف اٟتقيقة  ك٤تصوؿ اٟتديث، فالعمل . لوقوعو موقع االسم ىذا ظاىر األمر، كعليو صفحة القوؿ

من الرفع كالنصب كاٞتٌر كاٞتـز إ٪تا ىو للمتكٌلم نفًسو، ال لشيء غَتًه، كإ٪تا قالوا لفظٌي كمعنوٌم ١تٌا 
. 1"ظهرت آثار فعل ا١تتكلم ٔتضاٌمة اللفظ للفظ أك باشتماؿ ا١تعٌت على اللفظ كىذا كاضح

كمن ىنا ٧تد إٚتاع النحاة القدامى على كجود نظرية العامل يف تفسَت ظاىرة اإلعراب، أمثاؿ 
ا٠تليل بن أٛتد الفراىيدم كسيبويو كابن جٍت كغَتىم، كٯتكن تلخيص نظرية العامل عند النحاة يف 

فكرتُت، تتمثل األكذل يف الفهم الشائع ا١تشهور كىو تأثَت العوامل فعبل كأثرىا يظهر يف اٟتركات كاٟتركؼ 
كالسكنات، أما الثانية فلم تظهر بشكل كاضح بل ىي ٣ترد أفكار مبعثرة ىنا كىناؾ، كتتمثل يف 

. 2اإلشارات كالعبلمات ا١تمهدة لوجوده كليست عوامل حقيقية
لكن نظرية العامل لقيت يف القرف السادس للهجرة رفضا يف الفهم الشائع ا١تشهور كىو تأثَت 

، (الرد على النحاة)من خبلؿ كتابو  (ىػ592.ت)العوامل فعبل، كٯتثل ىذا الرفض ابن مضاء القرطيب 
قصدم يف ىذا الكتاب أف أحذؼ من النحو ما يستغٍت النحوم عنو  (فصل عن إلغاء العوامل): "يقوؿ

فمن ذلك إدعاؤىم أف النصب كا٠تفض كاٞتـز ال يكوف إال بعامل : كأنبو على ما أٚتعوا على ا٠تطأ فيو
لفظي، كأف الرفع منها يكوف بعامل لفظي كبعامل معنوم، كعربكا عن ذلك بعبارات توىم أف قولنا 

. 3 "(ضرب)إ٪تا أحدثو  (عمرك)كالنصب الذم يف  (زيد)أف الرفع الذم يف  (ضرب زيد عمرا)
ففي ىذا القوؿ تصريح كاضح من ابن مضاء يف إلغائو لنظرية العامل يف النحو العريب اليت أقر هبا 

. الكثَت من النحاة أمثاؿ سيبويو كابن جٍت كغَت٫تا
مب يرد على من يعتقد أف معاشل ىذه : فإف قيل: "مث ذىب ليستدؿ على صحة رفضو قائبل

الفاعل عند القائلُت بو إما أف يفعل بإرادة كاٟتيواف، كإما أف يفعل بالطبع : األلفاظ ىي العاملة؟ قيل
كما ٖترؽ النار كيربد ا١تاء، كال فاعل إال ا عند أىل اٟتق، كفعل اإلنساف كسائر اٟتيواف فعل ا تعاذل، 
ككذلك ا١تاء كالنار كسائر ما يفعل، كقد تبُت ىذا يف موضعو، أما العوامل النحوية فلم يقل بعملها عاقل، 

. 4"ال ألفاظها كال معانيها ألهنا ال تفعل بإرادة كال بطبع

                                                 
 .110، 109: ، ص1: الخصائص، ابن جني، ج - 1
، 1989، 4: أصول النحو العربي في نظر النحاة ورأي ابن مضاء وضوء علم اللغة الحديث، محمد عيد، عالم الكتب، القاىرة، ط: ينظر - 2

 .201: ص
 .69: ، ص1979، 1: محمد إبراىيم البنا، دار االعتصام، ط: الرد على النحاة، ابن مضاء القرطبي، تحقيق - 3
 .69: المصدر نفسو، ص - 4
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. اللفظية كا١تعنوية: كيف ىذا القوؿ أيضا يؤكد رفضو للعوامل بنوعيها
 كما لقيت نظرية العامل قبوال كرفضا بُت اللغويُت ادثُت، أما ا١تؤيدكف ٢تذه النظرية فكثَتكف،

رًفاعة الٌطهطاكٌم، كقاسم أمُت، كطو حسُت، كأٛتد :  منهمالذين دعوا إذل ٕتديد النحو كتيسَتهك
، كمصطفى أمُت، كًإبٍػرىاًىيم مصطفى، كشوقي  ا١ترصفٌي، كعبد ا فكرم، كحفٍت ناصف، كعلٌي اٞتاـر

 كعبد اٟتميد حسن، كمازف ا١تبارؾ ك٤تمد ىاشم عبد الداصل، ضيف، كًإبٍػرىاًىٍيم أىنًٍيس، ك٘تىناـ حىسناف،
كأٛتد عبد الستار اٞتوارم، كفخر الدين قباكة، كغَتىم، حيث دافعوا عن فلسفة النحو كعللو كأكدكا 

 1.على دكر العامل كأ٫تيتو يف اإلعراب
النظرة اٞتديدة إذل ا١توضوعات النحوية من دكف مٌس أصوؿ اللغة : "كالتيسَت يف النحو معناه

كقواعدىا، على أف تعكس ىذه النظرة للمتعلمُت كاقع اللغة اليت يتعامل هبا من دكف حذؼ كاختصار، 
عند الكثرة الغالبة ٦تن يعنوف بأمر اللغة "، كالتيسَت 2"ألف التيسَت ظاىرة من ظواىر التطور يف اللغة

كيتصدكف للبحث فيها، يعٍت التسهيل كاالختصار، كتذليل الصعب من مباحث النحو ك٘تهيد الوعر 
  .3"كىذا يف اٟتق جزء من التيسَت كجانب من جوانبو. من مسالكو

تكييف النحو كالصرؼ مع : "كما أف مصطلح التيسَت يرتبط ٔتصطلح التجديد، فالتجديد ىو
ا١تقاييس اليت تقتضيها الًتبية اٟتديثة عن طريق تبسيط الصورة اليت تعرض فيها القواعد على ا١تتعلمُت، 

.  4"فعلى ىذا ينحصر التيسَت يف كيفية تعليم النحو، ال يف النحو ذاتو
ضركرات ا١تنهج لكنو ال يعٍت عند الغيارل من ىذه األمة أف ننتقص  أمر تتطلبو"كالتجديد ىو 

. 5"من تراثنا اإلسبلمي، ألنو تراث يعرب عن حضارة شا٥تة
كالتيسَت ال  يقـو على االختصار، كال على حذؼ الشركح النحوية كالتعليقات كاٟتواشي اليت 
٘تؤل بطوف كتب النحو، كلكنو ينبٍت على العرض اٞتديد ١توضوعات النحو بإصبلح شامل ١تنظومة 

 كمنها ٗتليص النحو العريب ٦تا علق من شوائب كفلسفة ،الدرس النحوم كموضوعاتو أصوال كفركعا
ٛتلتها فكرة العامل؛ لذا ىناؾ فرؽ كاضح بُت التيسَت كالتهدصل الذم يدعو إليو من ال يرل يف قواعد 
اللغة العربية ك٨توىا إال عبئا يف سبيل االنطبلؽ الفكرم كاإلبداع األديب، كاستخدـ ا١توسى مصطلح 

                                                 
 .222، 221: نظرية التعليل في النحو العربي بين القدماء والمحدثين، حسن خميس الملخ، ص: ينظر - 1
 .1:  صعلى خطى التيسير الحركات اإلعرابية والمعاني النحوية، إحياء النحو إلبراىيم مصطفى عرض وتقويم، وفاء عباس فياض، - 2
 .15: ، ص1984نحو التيسير دراسة ونقد منهجي، أحمد عبد الستار الجواري، مطبعة المجمع العلمي العراقي،  - 3
 .15: ، صالمرجع نفسو - 4
 .479: ، ص1989النحو العربي ومناىج التأليف والتحليل، شعبان عوض محمد العبيدي، منشورات جامعة قاريونس،  - 5
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التيسَت كربطو باٞتانب التعليمي، كقدمو منهجا يف تيسَت اإلعراب، كتناكؿ لوحيشي مصطلح التيسَت 
بالنظر إذل ا١تنهج اللغوم اٟتديث مبينا أف تيسَت النحو العريب ال ٯتكن أف يتم إذا دل يستند الباحثوف 
كالدارسوف إذل ا١تنهج اللغوم اٟتديث، كيتنكبوا عن التفاسَت الفلسفية كالتأكيبلت ا١تتعسفة، كىو هبذا 

 . ٮتلط بُت النحو التعليمي كالنحو العلمي الذم يستند إذل النظرية النحوية، كيستلـز الدخوؿ فيها
بعد : كبٌُت بعيطيش أف مصطلح التيسَت الذم يقابل التبسيط دار عند العلماء حوؿ بعدين

 كبعد إصبلح طرائق تعليمو ،تبسيط مفاىيم النحو كمصطلحاتو أك اختزاؿ بعض أبوابو كحذؼ الكثَت
. 1باعتماد طرائق إجرائية

كيفرؽ الدارسوف ادثوف بُت عدة مصطلحات تندرج ضمن التيسَت كالتجديد كاإلصبلح،  
فيشًتطوف أف تسبق خطوة التيسَت خطوة إحياء أك إصبلح أك ٕتديد، فإذا ٘تت ىذه ا٠تطوة أعقبتها 

خطوة التيسَت، فاإلصبلح أك التجديد ىو مهمة لغوية عامة أما التيسَت فهو مهمة لغوية خالصة، كعملية 
. 2اإلحياء البد أف تفضي إذل التيسَت أك تساعد على بلوغو

تقـو نظرية العامل يف النحو العريب على أساس العبلقات ا١توجودة بُت أجزاء الًتاكيب، كالًتابط ك
ا١توجود بُت العناصر يف اٞتملة؛ فكل عنصر يتأثر ٔتا قبلو كيؤثر فيما بعده، كيقتضي العامل أثرنا ىو 
العبلمة اإلعرابٌية، كما تقتضي العبلمات اإلعرابٌية مؤثرنا ىو العامل، فالعامل ىو ا١تؤثر، كا١تعموؿ ىو 

ا١تتأثر، أٌما العبلمات اإلعرابية فهي األثر الناتج عن عملية التأثر كالتأثَت، ك٢تذا تتأٌلف اٞتملة من العامل 
وجد 

ي
كا١تعموؿ كعبلقة العمل الرابطة بينهما، ك٢تذا تظهر العبلقة بُت العامل كاإلعراب؛ فالعامل ىو ا١ت

للمعاشل الوظيفية للكلمات، كحُت يريد ا١تتكٌلم التعبَت عن تلك الوظائف فإنٌو ٮتتار ٢تا العبلمة ا١تناسبة 
يف عيرؼ اللغة، كلذلك اىتم النحاة بالعامل، كبنوا عليو قواعدىم كأحكامهم، كساد القوؿ بو يف 

فإذا كاف العامل عند القدماء أمثاؿ سيبويو  مؤلفاهتم؛ فبل تكاد ٗتلو منو أغلب كتب النحو،
ىو األساس يف تغيَت حركات اإلعراب يف أكاخر الكلمات، فإنو عند بعضهم يعد من بُت  (ىػ180.ت)

. الصعوبات اليت تعرقل تعليم النحو فدعوا إذل ىدمو كإلغائو
العامل يف النحو قد أٌدل إذل تصور عاـ لؤلساليب اللغوية كالذم ٭تتم كجود ثبلثة أركاف ترتبط ؼ

العامل كا١تعموؿ كأثر العامل يف ا١تعموؿ : فيما بينها ارتباطنا كثيقنا، تسٌمى بأطراؼ العمل النحوم، كىي
                                                 

، خالد بن عبد الكريم بسندي، قسم اللغة العربية،  (نقد ورؤية: المصطلح والمنهج)محاوالت التجديد والتيسير في النحو العربي : ينظر - 1
 .10:  ص،(م2008/ 1429بحث منشور في مجلة الخطاب الثقافي العدد الثالث خريف  )جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، 

جهود التجديد والتيسير عند شوقي ضيف وعبد الرحمن أيوب، زينب مديح جبارة النعيمي، مجلة واسط للعلوم اإلنسانية، جامعة : ينظر - 2
 .12: ، ص15واسط، العدد 
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، كتبقى ىذه األطراؼ ثابتة دائمنا سواء كاف العامل لفظينا أـ معنوينا، فإبقاء العامل  (اٟتركة اإلعرابٌية)
النحوم ضركرم عند ادثُت لذلك دعوا إذل إبقائو، كتأكيد دكره كقيمتو يف إيضاح كبلـ العرب، كبياف 

.  1انسجامو مع أساليب العرب يف كبلمها
 لدفاعهم عن فلسفة النحو كعللو، فقد فسر ادثوف نظرية العامل كرأكا أهنا ترتكز على ةكنتيج 

ثبلث نظريات أساسية، أك٢تا نظرية االقتضاء اليت تعٌد ا١تفهـو األصلي للعامل، فالفعل ا١تتعدم يقتضي 
الفاعل كا١تفعوؿ بو فهو عامل فيهما، كحرؼ النداء يقتضي ا١تنادل، كاسم كاف كخربىا يقتضياف كاف أك 
إحدل أخواهتا، فالعامل ىو الذم يقتضي كيستدعي ما ٭تتاجو ليؤثر فيو، كالثانية نظرية االحتماؿ اليت 
، كىذا االحتماؿ  مضموهنا أف كل فعل أك اسم ٭تتمل األحكاـ األربعة كىي الرفع كالنصب كاٞتر كاٞتـز
يسميو ٘تاـ حساف بظاىرة ٖتقيق صدؽ النتائج الذم يعد مظهرا من مظاىر التفسَت يف النظرية التوليدية 
التحويلية، فهي كا١تسائل اٟتسابية كا١تعادالت الرياضية حُت ٗتضع لبلختبار ليعرؼ صدقها أك كذهبا، 

كاختبار صدؽ عملية الضرب بالقسمة، فكذلك الشأف عند النحاة حيث عمدكا إذل اختبار النتائج عن 
مثبل ىي اسم يستحق اإلعراب ٢تذا  (زيد)نظرية الصفر اإلعرايب فكلمة : طريق االحتماؿ، كالثالثة منها

تصبح  (زيد ٣تتهد)كعند دمج الكلمتُت معا  (٣تتهد)فقيمتو اإلعرابية ىي صفر، ككذلك الشأف يف كلمة 
الرفع، فالكلمة ا١تعربة تنتقل من عبلمة الصفر اإلعرايب إذل حالة  (٣تتهد)ك (زيد)القيمة اإلعرابية لكلميت 

مثبل على اٞتملة حيث تكوف الكلمات  (كاف)اإلعراب عندما تدخل اٞتملة، كالشأف نفسو إذا أخلنا 
 .2 (كاف)مستعدة لقبوؿ أثر العامل اٞتديد كىو 

فريق ألغاىا إلغاء مطلقا، كفريق آخر ألغاىا مع : أما الرافضوف لنظرية العامل فانقسموا إذل فريقُت
 (إحياء النحو)يف كتابو  (إبراىيم مصطفى): تقدصل بديل عنها، أما الرافضوف ٢تا دكف تقدصل بديل فمنهم 

شوقي )حيث رفض نظرية العامل اليت رأل أهنا تعٌسر النحو على ا١تعلمُت كا١تتعلمُت، كتبعو يف ىذا أيضا 
حيث تأثر بآرائو كصار يدعو إذل تيسَت النحو التعليمي ( ابن مضاء القرطيب)عند ٖتقيقو لكتاب  (ضيف

يف النحو )يف كتابو  (مهدم ا١تخزكمي)بإلغاء نظرية العامل، كتبعهما يف الرفض كثَت من ادثُت أمثاؿ 
الذم جٌرد النحو من فكرة العامل كاليت رآىا شوائب علقت بالنحو طواؿ عشرة  (العريب قواعد كتطبيق

 3.كغَتىم (ىادم هنر)ك (يوسف اٟتمادم)ك: قركف، كمنهم

                                                 
 .210- 206: اتجاىات البحث في قضية األعراب عند اللغويين العرب المحدثين، خالد الحجيالن، ص: ينظر - 1
 .151-149: نظرية التعليل في النحو العربي بين القدماء والمحدثين، حسن خميس الملخ، ص: ينظر - 2
 . وما بعدىا194: ، ص1992، 2: إحياء النحو، إبراىيم مصطفى، القاىرة، ط: ، وينظر218، 217: ، صالمرجع نفسو: ينظر - 3
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كلئلشارة فإٌف التجديد يف النحو ال يكوف بإلغائو، كإ٪تا عرض جديد يتضمن تقدصل اٟتلوؿ 
ا١تناسبة الستمراره كبقائو، ألف اٟتذؼ كاإللغاء يف أبواب النحو ىو ىدـ لو كليس بتيسَت أك ٕتديد، 

إال ألنو حاكؿ ( إحياء النحو) يف التيسَت كالتجديد، كما ٌٝتى كتابو بػجهود كاضحة (إبراىيم مصطفى)كلػ
فيو أف يصلح النحو كينٌبو إليو من اطمأنوا إذل الغفلة عنو، كٗتليصو من نظرية العامل اليت ارتبطت بو 
لقركف كثَتة، كغايتو من ىذا كلو ىو العودة بالنحو إذل طريقو الصحيح بعدما ا٨ترؼ عنو، من أجل 
تيسَت النحو العريب كتقريبو إذل الطالب كاإل٬تاز يف مباحثو الكثَتة اليت يصعب على ا١تتعلم استيعاهبا، 
ك٘تثلت ٤تاكلة إبراىيم مصطفى يف تيسَته للنحو كٕتديده بربط داللة عبلمات اإلعراب على معاف يف 

. تأليف اٞتملة كربط الكلم
دراسة أحكاـ نظم : فإبراىيم مصطفى ركز يف رؤيتو التجديدية على فكرتُت أساسيتُت، أحد٫تا

 .الكبلـ كأسرار تأليف العبارة، كثانيهما مطالبتو بإلغاء نظرية العامل
ـ، كىو أكؿ كتاب ظهر يف العادل العريب يف 1937يف يناير عاـ " إحياء النحو"ظهر كتاب كقد 

، كالذم ٛتل يف طياتو إصبلح النحو كتيسَته، كالذم كاف 1العصر اٟتديث لنقد نظريات النحو التقليدية
. لو األثر الواضح يف نشأة عدة دراسات بعده تدعو إذل اإلصبلح كالتيسَت

كما -النحو : " كتابو بتعريف النحو كعبلقتو بأسرار تأليف العبارة، يقوؿ(إبراىيم مصطفى)بدأ 
ىو قانوف تأليف الكبلـ، كبياف لكل ما ٬تب أف تكوف عليو الكلمة يف - نرل ككما ٬تب أف يكوف

اٞتملة، كاٞتملة مع اٞتمل، حىت تتسق العبارة كٯتكن أف تؤدم معناىا، كذلك أٌف لكل كلمة كىي منفردة 
معٌت خاصا تتكفل اللغة ببيانو، كللكلمات مركبة معٌت، ىو صورة ١تا يف أنفسنا، ك١تا نقصد أف نعرب عنو 
كنؤديو إذل الناس، كتأليف الكلمات يف كل لغة ٬ترم على نظاـ خاص هبا، ال تكوف العبارات مفهمة 
كال مصورة ١تا يراد حىت ٕترم عليو كال تزيغ عنو، كالقوانُت اليت ٘تثل ىذا النظاـ كٖتدده تستقر يف نفوس 

 .2" ا١تتكلمُت كملكاهتم، كعنها يصدر الكبلـ، فإذا كشفت ككضعت كدكنت فهي علم النحو
ٖتديد الوظائف الداللية ٟتركات اإلعراب يف األٝتاء، تعد من أبرز ما قدمو إبراىيم مصطفى ك

من ٤تاكالت يف إعادة تبويب النحو، حيث استغٌت عن بعض أبوابو، كأدمج عددا منها يف بعضها، كقدـ 

                                                 
في : ج من المقدمة، وينظر: ، ص1957دراسات نقدية في النحو العربي، عبد الرحمن محمد أيوب، مؤسسة الصباح، القاىرة، : ينظر - 1

: النحو العربي ومناىج التأليف والتحليل، شعبان عوض محمد العبيدي، ص: ، وينظر99: إصالح النحو العربي، عبد الوارث مبروك سعيد، ص
458. 

جهود الدكتور شوقي ضيف في تجديد النحو التعليمي وتيسيره، رافع عبد اهلل العبيدي، قسم : ، وينظر2: ، صإحياء النحو، إبراىيم مصطفى - 2
 .5: ، ص2001اللغة العربية، جامعة الموصل، العراق، 
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فهما جديدا لبعض ثالث، كىذا التغيَت الذم أشار إليو كالذم عـز على إدخالو على ا١تنهج النحوم 
 1 .كالذم كاف يريد ٖتقيقو من أجل تيسَت النحو

فكرتو إلغاء نظرية العامل، ألٌف اٟتركات اإلعرابية " إبراىيم مصطفى"فمن األصوؿ اليت بٌت عليها 
، فالضمة علم اإلسناد، كالكسرة علم اإلضافة، أما  ليست حكما لفظيا خالصا، بل ىي أعبلـ ١تعافو

لقد أطلت تتبع : "الفتحة فليست بعلم إعراب ، كإ٪تا ىي اٟتركة ا٠تفيفة ا١تستحبة عند العرب، يقوؿ
- كلو خالص اإلخبات كالشكر– الكبلـ، أْتث عن معاشل ٢تذه العبلمات اإلعرابية، كلقد ىداشل ا 

: إذل شيء أراه قريبا كاضحا، كأبادر إليك اآلف بتلخيصو
. إف الرفع علم اإلسناد كدليل أف الكلمة يتحدث عنها- 1
. إٌف اٞتر علم اإلضافة سواء أكانت ْترؼ أـ بغَت حرؼ- 2
إف الفتحة ليست بعلم على اإلعراب، كلكنها اٟتركة ا٠تفيفة ا١تستحبة، اليت ٭تب العرب أف - 3

. ٮتتموا هبا كلماهتم ما دل يلفتهم عنها الفت، فهي ٔتنزلة السكوف يف لغتنا الدارجة
  .2"إٌف عبلمات اإلعراب يف االسم ال ٗترج عن ىذا إال يف بناء، أك نوع من اإلتباع- 4

كىنا تتجلى العبلقة الواضحة بُت ا١تعٌت كالعبلمة اإلعرابية، فالرفع عىلمه لئلسناد، أم أنو دليل على 
أف الكلمة ا١ترفوعة يراد اإلسناد إليها، كما أٌف الكسرة ىي علم لئلضافة، سواء أكانت بأداة كحركؼ أك 
بغَت أداة كحركؼ، فاإلعراب الضمة كالكسرة فقط، كليستا بقية من لفظ أك أثرا لعامل من اللفظ، ك٫تا 

من عمل ا١تتكلم، ليدؿ هبما على معٌت يف تأليف اٞتملة كنظم الكبلـ، أما الفتحة فليست عبلمة 
إعراب، ألهنا أخف اٟتركات، بل ىي اٟتركة ا٠تفيفة ا١تستحبة عند العرب كاليت تعٌد ٔتثابة السكوف يف 

العامية أك أخٌف منو، فإبراىيم مصطفى رفض الربط بُت الرفع كالنصب كاٞتر كبُت العوامل، كربط 
. اٟتركات اإلعرابية با١تعٌت

: كقد فٌصل إبراىيم مصطفى اٟتديث عن ىذه األصوؿ
عبلمة على أف االسم أيضيف إليو غَته، "اٞتر علم اإلضافة سواء أكانت ْترؼ أـ بغَت حرؼ، أم - 2

سواء كانت ىذه اإلضافة ببل أداة، كمطر السماء، كخصب األرض، أك بأداة، كمطر من السماء، 
كال ٕتد الكسرة يف غَت ىذا ا١توضع إال أف تكوف يف إتباع كالنعت، أك يف اجملاكرة، . كخصب يف األرض

                                                 
 .101: في إصالح النحو العربي، عبد الوارث مبروك سعيد، ص: ينظر - 1
صادق فوزي دباس، كلية .م.جهود علماء العربية في تيسير النحو وتجديده، م: و، ز، وينظر: ، صإحياء النحو، إبراىيم مصطفىمقدمة كتاب  - 2

 .96: ، ص2008، 7: ، المجلد2، 1: اآلداب، مجلة القادسية في اآلداب والعلوم التربوية، جامعة الكوفة، العددان
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فالكسرة ىي علم اإلضافة كموضعها ىو ا١تضاؼ إليو مهما اختلفت كسيلة ...كىي نوع من اإلتباع 
.  1"اإلضافة 

فإٌف الكسرة إذا كانت علما على معٌت يف تأليف الكبلـ كىو " كإذا كانت الكسرة علم اإلضافة، 
اإلضافة، كاف من ا١تساير ٢تذا كا١تنسجم معو أف تكوف الضمة علما أيضا على معٌت يف الكبلـ كما بينا 

. 2"من قبل، فهو سبيل من التفكَت يشد الحقو سابقو، كينسجم أكلو كآخره
الفتحة ليست علم إعراب، فهي ال تدؿ على معٌت كالضمة كالكسرة، بل ىي حركة خفيفة - 3

مستحبة عند العرب، كاليت ٭تبوف أف تشكل هبا آخر كل كلمة يف الوصل، كالفتحة نظَت السكوف يف 
أما أف الفتحة : " إلثبات صحة كبلمو من أصوؿ النحاة، يقوؿ(إبراىيم مصطفى)اللغة العامية، كيستدؿ 

أخف اٟتركات، فذلك أصل مقرر عند النحاة، يًتدد يف كبلمهم، ك٬ترم كثَتا يف جد٢تم، كيستمدكف 
 .3"منو السبب كالعلة لكثَت من أحكاـ التصريف كاإلعراب

. كمراقبة العربية تشهد بكثرة دكراف الفتحة كغلبتها على غَتىا من اٟتركات: " كيضيف قائبل
كتستطيع أف ٗتترب ذلك يف أم جزء من الكبلـ، خذ مثبل فاٖتة الكتاب الكرصل، كأحص ما فيها من 

كإذا رجعت إذل علم ٥تارج اٟتركؼ . اٟتركات، فسًتل أف الفتحة كحدىا أكثر من الضمة كالكسرة معا
كاستشهدت طبيعة الفتحة يف نطقها، كقستها إذل غَتىا من اٟتركات، كجدت الربىاف اٞتلي على خفة 

كىي - الفتحة، كالشهادة لذكؽ العرب يف استحباهبا، كذلك أٌف الفتحة القصَتة، أك الفتحة الطويلة
  .4"ال تكلف الناطق إال إرساؿ النفس حرٌا، كترؾ مسرل ا٢تواء أثناء النطق ببل عناء يف تكييفو- األلف

 فهو ىنا يبُت كيوضح خفة الفتحة كأيسرىا يف النطق على أختيها الضمة كالكسرة، خصوصا يف 
كسط اللفظ كدرج الكبلـ، مث ينفي معرفة النحاة يف خفة الفتحة عن اٟتركات ٚتيعا ٔتا فيها السكوف، 

كال أعلم للنحاة مثل ىذا الرأم، بل قد أجد يف أقوا٢تم ما يشَت إذل أف السكوف أخف من : "يقوؿ
أضعف  (الشيء)اٟتركات ٚتيعا، فقد يسمونو التخفيف، كيقولوف إف السكوف عدـ، كاٟتركة كجود، ك

 .5"، مهما يكن يسَتا ضعيفا(شيء)كأخف من 
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العرب قد فركا يف " كليستدؿ على صحة رأيو يف خفة الفتحة عن غَتىا من اٟتركات فقد ذكر أف 
فًتة كحسرة كدعد : بعض ا١تواضع من اإلسكاف إذل الفتح، كمن ذلك صنيعهم يف ٚتع ا١تؤنث السادل ١تثل

فإٌف العُت يف ا١تفرد ساكنة كمن حقها يف ٚتع ا١تؤنث السادل أف تبقى ساكنة أيضا، ألٌف اٞتمع السادل ال 
فًتات، كحسرات، : يبدؿ فيو بناء مفرده، كلكن العرب أكجبت يف مثل ىذا فتح العُت، فيقولوف

 .1"كدعدات، كال ٬توزكف اإلسكاف إال يف ضركرة من الشعر
 كبعد أف بٌُت أف الفتحة أخف اٟتركات، ذىب إذل إثبات أهنا ليست بعلم إعراب، كأهنا ٗتالف 

إذا كقفت : ما قرره النحاة يف أكجو الوقف على ا١تتحرؾ الذم قبلو ساكن، قالوا: "الضمة كالكسرة، يقوؿ
عمرك، كبدر، جاز لك نقل حركة اإلعراب إذل ىذا الساكن، إذا : على كلمة قبل آخرىا ساكن مثل

كانت ضمة أك كسرة، أما إذا كانت فتحة فليس لك ذلك، تقوؿ ىذا البٍدر كالبدير، كنور البٍدر كالبًدر، 
فواضح أٌف العرب فرٌقت ما بُت الفتحة كبُت ... انظر البدر، امتنع أف تنقل الفتحة إذل الداؿ: فإذا قلت

أختيها، مث احتالت لتحتفظ هباتُت اٟتركتُت على ما يف النطق هبما من شدة، كدل تر أف ٖتتفظ بالفتحة، 
على سهولتها كيسر نطقها يف مذىب اٞتميع كال ٯتكن أف أرل ىذا التفريق عبثا، كلكن كانت الضمة 

 .2"كالكسرة عبلمة على معاشل، فاحتفظ هبما، كدل يكن يف الفتحة ما يدعو إذل ىذا االحتفاظ
فٌرؽ العريب بُت الضمة كالكسرة، : " كيستدؿ أيضا على قولو أف الفتحة ليست بعلم إعراب بقولو

كبُت الفتحة، فليس ١تنصف يعرؼ اٟتق أف يغفل ىذه التفرقة من العريب، كأف يهمل كجو داللتها، كما 
تشَت إليو من معٌت، فهذه من الدالئل على ما رأينا من أف الضمة كالكسرة ٫تا علما اإلعراب، كأٌف 
الفتحة ليست من عبلماتو، كإ٪تا ىي اٟتركة ا٠تفيفة ا١تستحبة عند العرب اليت ٖتبوف أف تنتهي هبا 

الكلمات يف درج القوؿ، ما دل يدعهم اإلعراب إذل حركة يدلوف هبا على معٌت، أك يدعهم الوقف إذل 
 .3"إسكاف يػيبىتُّي عنده النطق

األصل يف ا١تبٍت السكوف، كىذا أصل قرره النحاة، كجعلوه أساسا لكثَت من ْتثهم يف باب البناء، - 4
إذا علمنا أف : "يف ىذا الصدد" إبراىيم مصطفى"كأكثر الكلمات ا١تبنية يف العربية تكوف ساكنة، يقوؿ 

حركؼ ا١تعاشل ىي أكثر الكلمات دكرانا على اللساف، كأكٞتها يف تأليف اٞتمل، كأهنا كلها مبنية، كاف 
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يف تسكينها ما يشهد أٌف السكوف أخٌف كأيسر، ٔتا أنو قد اختَت ألسَت األلفاظ كأشيعها يف االستعماؿ، 
 .1"كدل يكن لنا أف نرد ىذه الشهادة، كٔتثلها نتنور أصوؿ العربية، كنستشف أسرارىا

قد يتبادر إذل فهم القارئ أٌف الكثَت الغالب على ا١تبنيات ىو : " كيعقب على ىذا الكبلـ قائبل
السكوف، كأٌف النحاة إ٪تا أخذكا ىذا األصل الذم قٌرركا من تتبع ا١تبنيات يف كبلـ العرب كاستقرائها، 

 .2"كليس ىذا بصحيح، فإهنم قد استمدكا ىذا األصل من فلسفتهم النظرية
 عدة أقواؿ للنحاة القدماء  معلقا عليها كمبطبل صحة ما ذىبوا إليو (إبراىيم مصطفى) مث ساؽ 

: (كاألصل يف ا١تبٍت أف يسكنا)قاؿ األمشوشل يف شرح ا٠تبلصة عند قولو : "يف تسكُت ا١تبنيات، يقوؿ
كلقد كاف ذلك يكفينا يف  (األصل أم الراجح كا١تصطحب ال الغالب، إذ ليس أغلب ا١تبنيات ساكنا)

رفض أصلهم، كدفع االعًتاض بو، كلكننا رأينا أف ننظر يف استقصاء ا١تبنيات كتقسيمها لنعلم نسبة 
الساكن منها إذل ا١تتحرؾ، كأمن اٟتركات أغلب؟ كدل ننس أنا ندرس حركات اإلعراب، ال حركات البناء، 

كلكنا تقدمنا إذل درس طبائع اٟتركات كموازينها يف النطق، فكاف درس اٟتركة يف ا١تبٍت ٦تا عساه أف 
 .3"يكشف عن اٟتق أك يؤيده

 حركؼ ا١تعاشل، فوجدىا سبعُت حرفا، الساكن منها اثناف (إبراىيم مصطفى) مث أحصى 
كعشركف، كا١تتحرؾ ٙتانية كأربعوف، أما ا١تتحرؾ ا١تفتوح فمنو اثناف كأربعوف، كا١تكسور ٜتسة، كا١تضمـو 

. 4كاحد، كىنا يظهر جليا أف الساكن يف البناء أقل من ا١تتحرؾ
 فكرتو عندما دعا إذل إلغاء نظرية العامل ألف (إبراىيم مصطفى) ىذه األصوؿ اليت بٌت عليها 

ىذه النظرية أقامها النحاة على أصوؿ فلسفية كما ترتبت عليها من أحكاـ، كرأل أهنا أصابت النحو 
بالتعقيد كالصعوبة، كحىت كإف كانت جهوده خطوة حقيقية على طريق إصبلح النحو كتيسَته إال أف 

٤تاكالتو لقيت ردكدا كثَتة منها ما دافعت عن آرائو كأيدت حججو، كمنها ما توجهت بالنقد كالتحليل 
 .لكل ما قدـ من ٤تاكالت

لئلعراب أ٫تية كبَتة يف اللغة العربية، حيث كقف عنده النحاة مطوال من أجل البحث عن سبل ك
تيسَت فهمو، فأبدعوا فكرة العامل اليت حاكلوا من كرائها تشخيص ظاىرة اإلعراب، ألف العامل قائم على 

ما بو يػىتػىقىونـ ا١تعٌت "ىو (ىػ669.ت)نظرية اإلعراب، كالعامل عند النحاة كما يقوؿ ابن اٟتاجب 
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كيعٍت بالتقٌوـ ٨تونا من قياـ : "ىذا التعريف قائبل (ىػ686.ت)، كيشرح االسًتاباذم 1"ا١تقتضي لئلعراب
كوف الكلمة عمدة أك فضلة أك مضافا إليها، : العرض باٞتوىر؛ فإف معٌت الفاعلية كا١تفعولية كاإلضافة

كىي كاألعراض القائمة بالعمدة كالفضلة كا١تضاؼ إليو، بسبب توسط العامل، فا١توجد كما ذكرنا ٢تذه 
العامل، ك٤تلها االسم، ككذا ا١توجد لعبلمات ىذه ا١تعاشل ىو ا١تتكلم، لكن : العوامل ىو ا١تتكلم، كاآللة

 2." كما تقٌدـ، ك٢تذا ٝتيت اآلالتي عواملى -النحاة جعلوىا اآللة؛ كأهنا ىي ا١توجدة للمعاشل كلعبلماهتا 
عبلمات اإلعراب ىي دكاؿ على معاشل ، كمن الواجب البحث يف ثنايا الكبلـ عٌما تشَت إليو ؼ

كل عبلمة منها، كأما اٟتركات فتختلف باختبلؼ موضع الكلمة من اٞتملة كصلتها ٔتا معها من 
، فالكشف عن سٌر اإلعراب الذم اىتدل 3 كلمات، فهي تشَت إذل معٌت يف تأليف اٞتملة كربط الكبلـ

 دل يهتد إليو النحاة األكائل، ألهنم أخطأكا يف ففهمهم للنحو ككظيفتو فجعلوا (إبراىيم مصطفى)إليو 
اإلعراب متعلقا باٟترؼ األخَت من الكلمات يف اٞتملة، كىذا ا٠تطأ يف الفهم قادىم إذل خطأ أكرب كىو 

التضييق يف حدكده، كسلكوا بو طريقا منحرفا إذل غاية قاصرة فضاعت كثَتا من أحكاـ نظم الكبلـ 
 4.كأسرار تأليف العبارة

: فقد قدموا بديبل عنو، كمن أبرز ااكالت البديلةأما الفريق الثاشل من الرافضُت لنظرية العامل 
٤تمد ٛتاسة عبد اللطيف : اليت جاء هبا ٘تاـ حساف، كتبعو يف ىذه النظرية الكثَت أمثاؿ (نظرية القرائن)

. ك٤تمد ٤تمد يونس ك٤تمد صبلح الدين بكر كعبد ا٢تادم الفضلي كغَتىم
الفكرة ا١تركزيٌة "كقد أقاـ ٘تاـ حساف نظريتو على فكرة التعليق أك العبلقات السياقية، فالتعليق ىو 

يف النحو العريب كأف فهم التعليق على كجو، كاؼو كحده للقضاء على خرافة العمل النحوم كالعوامل 
النحويٌة؛ ألٌف التعليق ٭تٌدد بواسطة القرائن معاشل األبواب يف السياؽ، كيفٌسر العبلقات بينها على صورة 

. 5"أكىف كأفضل كأكثر نفعنا يف التحليل اللغوم ٢تذه ا١تعاشل الوظيفية النحويٌة
 كسبب رفضو لفكرة العامل النحوم، أٌف ا١تنهج اللغوم اٟتديث يقـو على أساس مبلحظة اللغة 

ا١تدركسة نفسها، كال يقٌر بتدخل ا١تنطق األرسطي أك الفلسفة يف دراسة اللغة، كيرل أنو ينبغي على عادل 
                                                 

 .72: ، ص1: ، ج1975يوسف حسن عمر، : شرح الرضي على الكافية، االسترباذي، تحقيق - 1
 .72: ، ص1: المصدر نفسو، ج - 2
 .49: ، صإحياء النحو، إبراىيم مصطفى: ينظر - 3
: النحو والنحاة بين األزىر والجامعة، محمد أحمد عرفة، ص: ، وينظر99: في إصالح النحو العربي، عبد الوارث مبروك سعيد، ص: ينظر - 4

: على خطى التيسير الحركات اإلعرابية والمعاني النحوية، إحياء النحو إلبراىيم مصطفى عرض وتقويم، وفاء عباس فياض، ص: ، وينظر27، 26
1. 
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اللغة الوصفي أف يقصر نشاطو على ا١تبلحظة كالوصف، فالعامل النحوم عنده ما ىو إال مبالغة أٌدل 
إليها النظر السطحي، كا٠تضوع يف تقليد النحاة القدامى، كدل يرفض العامل فحسب بل رفض كل ما لو 
عبلقة بو من أصوؿ كمفاىيم كأحكاـ كقواعد؛ كالتعليل الذم يعد أثر من آثار خضوع الدرس النحوم 

. 1عند العرب للمنطق األرسطي، كىو ا١تسؤكؿ عن كجود نظرية العامل
، (ضرب زيده عمرنا) مث ذكر ٘تاـ حساف عدة أمثلة للتدليل على نظريتو، منها إعراب ا١تثاؿ التارل 

، ىذه الصيغة (فػىعىلى )اليت جاءت على صيغة  (ضىرىبى )فإذا أردنا اإلعراب ننظر يف الكلمة األكذل كىي 
، فهي (يػىٍفعىلي، افػٍعىلٍ )اليت تدؿ على الفعل ا١تاضي سواء من حيث صورهتا أك من حيث كقوفها بإزاء 

ضرب فعل ): كمن ىنا نقوؿ أف (الفعل)تندرج ٖتت قسم أكرب من بُت أقساـ الكلم كالذم يسمى 
:  فنبلحظ أنو( زيد)، مث ننظر بعد ذلك يف (ماض

.  (قرنية الصيغة)ينتمي إذل مبٌت االسم - 1
.  (قرينة العبلمة اإلعرابية)مرفوع - 2
.  (قرينة التعليق)العبلقة بينو كبُت الفعل ا١تاضي ىي عبلقة اإلسناد - 3
.  (قرينة الرتبة)ينتمي إذل رتبة التأخر - 4
.  (قرينة الرتبة)تأخره عن الفعل رتبة ٤تفوظة - 5
.  (قرينة الصيغة)الفعل معو مبٍت للمعلـو - 6
  (كىذا إسناده مع االسم الظاىر دائمنا)الفعل معو مسند إذل ا١تفرد الغائب - 7
 . ىو الفاعل (زيد)، كبسبب كل ىذه القرائن نصل إذل أف (قرينة ا١تطابقة)   

:  فنبلحظ أنو" عمرنا"مث ننظر بعد ذلك يف 
.  (قرينة الصيغة)ينتمي إذل مبٌت االسم - 1
.  (قرينة العبلمة اإلعرابية)منصوب - 2
.  (قرينة التعليق)العبلقة بينو كبُت الفعل ىي عبلقة التعدية - 3
.  (قرينة الرتبة)رتبتو من كل من الفعل كالفاعل ىي رتبة التأخر - 4
.  (قرينة الرتبة)ىذه الرتبة غَت ٤تفوظة - 5

مفعوؿ بو، كقرينة التعليق ىي أـ القرائن النحوية " عىٍمرنا"كبسبب ىذه القرائن نصل إذل أف 
كأصعبها ألنو ال ٯتكن الكشف عنها بسهولة إال بالتأمل، كالكشف عنها ىو الغاية الكربل من التحليل 
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 كعملية التعليق ىو كضوح ا١تعٌت الوظيفي الذم ٯتكننا من إعراب اٞتملة دكف اللجوء إذل اإلعرايب،
. 1ا١تعجم

األكؿ : كا١تعاشل عنده ثبلثة أنواعفالصلة قائمة بُت اإلعراب كا١تعٌت الوظيفي للجملة ا١تراد إعراهبا، 
منها ىي ا١تعاشل النحوية الوظيفٌية، كالفاعلية كا١تفعولية كاإلضافة، كغَتىا، كىي نإتة عن التحليل 

اإلعرايب، لتتضح العبلقات اليت بينها، ككل كلمة معربة ٢تا معٌت كظيفي، كالثاشل ىو ا١تعاشل ا١تعجمٌية، 
كىي اليت تشَت إليها الكلمة ا١تفردة كما كردت يف ا١تعاجم، أما الثالث فهو القرينة االجتماعية الكربل أك 

 2 .معٌت ا١تقاـ يف اصطبلح الببلغيُت، كاجتماع ىذه ا١تعاشل يكوف ا١تعٌت الدالرل
فنظرية القرائن عند الباحثُت اللغويُت يف العصر اٟتديث تغٍت عن نظرية العامل اليت نادل هبا 

. القدماء
كيعٌد ٤تمد بام بلعادل من العلماء ا١تؤيدين لنظرية العامل يف العصر اٟتديث، حيث اىتم 

: بالتعليل كالعلة كذكر العوامل يف مؤلفاتو يف عدة مواضع، كلتأكيد ىذا نسوؽ أقوالو التالية
. 3"تغيَت أكاخر الكلمة بسبب تغيَت العامل الداخل عليها: " ىويعرؼ اإلعراب عن طريق العامل فيقوؿ

فهو تغَت أكاخر الكلم الختبلؼ العوامل : كأما يف االصطبلح:"كيقوؿ أيضا يف موضع آخر
ا)ك  (جىاءى زىٍيده )الداخلة عليها لفظا إذا كانت اٟتركات ترل كتسمع كػ  . (مررتي بزيدو )ك  (رأيتي زيدن

 4."(مررت بالفىت)ك  (رأيت الفىت)ك  (جاء الفىت)كتقديرا إذا كانت اٟتركات ال ترل كال تسمع، كػ 
ألنو مرفوع بعامل .... ا١تبتدأ ىو االسم العارم عن العوامل اللفظية ": كعند تعريف للمبتدأ يقوؿ

 .5"معنوم على الصحيح

أم أف عامل رفع ا١تبتدأ ىو عامل معنوم كيقصد بو عامل االبتداء كىو ٣ترد من العوامل 
. اللفظية

:  أما يف تعريفو للخرب فيدرج ضمنو مسألة ا٠تبلؼ بُت النحويُت يف عامل رفع ا٠ترب، فيقوؿ
.. أقائم الزيداف؟ : ا١تسند الفاعل يف ٨تو: كا٠ترب ىو ا١تسند الذم تتم بو مع ا١تبتدأ فائدة فخرج بقولنا"

مع ا١تبتدأ ٨تو قاـ قولك قاـ زيد : فإنو كإف ٘تت بو مع ا١تبتدأ الفائدة لكنو مسندا إليو ال مسند، كبقولنا

                                                 
 .182، 181: اللغة العربية معناىا ومبناىا، تمام حسان، ص: ينظر - 1
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 .20: منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص - 4
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كإف .. كالرافع للمبتدأ ىو االبتداء كما ىو مذىب سيبويو كٚتهور البصريُت... كحكم ا١تبتدأ كا٠ترب الرفع 
ا٠ترب مرفوع با١تبتدأ فالعامل يف ا١تبتدأ معنوم كىو كوف االسم ٣تردا عن العوامل اللفظية غَت الزائدة، 

كذىب قـو إذل أف العامل يف ا١تبتدأ كا٠ترب االبتداء فالعامل فيهما معنوم، كقيل . كا٠ترب مرفوع با١تبتدأ
 1."ا١تبتدأ مرفوع باالبتداء كا٠ترب مرفوع با١تبتدأ

كىي : كتنقسم العوامل إذل لفظي: "فالعوامل عند ٤تمد بام بلعادل نوعاف، لفظية كمعنوية، يقوؿ
ا١تلفوظ هبا أك معنوية كاالبتداء يف رفع ا١تبتدأ، كالتجرد من الناصب كاٞتاـز يف الفعل ا١تضارع كاإلضافة 
على قوؿ التبعية على قوؿ ككل عامل يطلب عملو فيما دخل عليو، كمدخوؿ العامل إما معرب كىو 

االسم السادل من مشاهبة اٟترؼ بوجو كا١تضارع ا٠تارل من نوف اإلناث كمن نوف التوكيد ا١تباشرة ٨تو زيد 
، كإما مبٍت كىو غَت٫تا من األٝتاء كاألفعاؿ كأما اٟتركؼ فكلها مبنية . 2"يقـو

الفاعل كبدأنا بو لكونو أصل : "كما أنو يفرؽ بُت ما كاف عاملو لفظي كعاملو معنوم، يقوؿ
. 3"ا١ترفوعات عند اٞتمهور ألف عاملو لفظي كعامل ا١تبتدأ معنوم

فالفاعل مرفوع كعامل رفعو لفظي كىو الفعل، أما ا١تبتدأ فهو اآلخر مرفوع لكن عاملو معنوم 
. كىو االبتداء

باب نواسخ االبتداء كالنواسخ ىي " :كما يذكر بعض العوامل اللفظية كمنها النواسخ، يقوؿ
العوامل اليت تدخل على ا١تبتدأ كا٠ترب كىي كاف كأخواهتا فإهنا ترفع ا١تبتدأ رفعا غَت رفعو األكؿ كتنصب 

. 4"ا٠ترب
فا١تبتدأ كا٠ترب أصلهما الرفع كعامل رفعهما ىو االبتداء، لكن ١تا دخلت عليهما النواسخ كىي 
. كاف كأخواهتما غَتت من عامل الرفع ا١تعنوم كىو االبتداء إذل عامل لفظي رفع األكؿ كنصب الثاشل

ىذه النماذج اليت ذكرناىا تثبت اىتماـ ٤تمد بام بلعادل بالعامل كالتعليل يف مؤلفاتو، فبل ٯتكن 
تفسَت القضايا اإلعرابية إال من خبلؿ الرجوع إذل الدكر الذم لعبو العامل اللفظي أك ا١تعنوم، فنظرية 
العامل شغلت اىتماـ النحاة القدامى كاللغويُت ادثُت من أجل تفسَت ظاىرة اإلعراب، ككاف النحاة 

القدامى يعرفوف اإلعراب عن طريق العامل، كما تعٌد ا١تدرسة التوليدية التحويلية اليت يتزعمها تشومسكي 
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من أشهر ا١تدارس اللسانية اٟتديثة اليت اىتمت بنظرية العامل كأحدث مبادئ يقـو عليها ا١تنهج 
. التحويلي

ك٤تمد بام بلعادل كجمهور النحويُت كاللغويُت أيد نظرية العامل كاحتج ٢تا يف عدة مواضع يف 
مؤلفاتو مبينا أٌف األلفاظ تتأثر بعوامل معنوية أك لفظية ٦تا ٭تدث تأثَتا على ا١تعاشل الداخلية ٢تذه 

. األلفاظ
 :الظواىر النحوية عند محمد باي بلعالم: ثالثا

اىتم ٤تمد بام بلعادل اىتماما بالغا يف مؤلفاتو بالظواىر ا١تتعلقة باٟتركؼ، كإحبلؿ اٟترؼ ٤تل 
. ، كالزيادة كاٟتذؼ، كغَتىا(تناكب اٟتركؼ)غَته، كاليت تسمى بػ 

: ظاىرة التناوب بين الحروف- 1
لقيت حركؼ ا١تعاشل اىتماـ النحاة كاللغويُت، حيث أفردكا ٢تا مؤلفات خاصة هبا منذ القدصل، 

كرصف ا١تعاشل  (ىػ384.ت)، كمعاشل اٟتركؼ للرماشل (ىػ340.ت)ككتاب حركؼ ا١تعاشل للزجاجي 
كاٞتٌت  (ىػ743.ت)كالتحفة الوفية ٔتعاشل حركؼ العربية  (ىػ702.ت)يف شرح حركؼ ا١تعاشل للمالقي 

، كمعاشل األدكات كاٟتركؼ البن (ىػ749.ت)الداشل يف حركؼ ا١تعاشل البن أيـٌ قىاًسم ا١تعركؼ با١ترادم 
.  كغَتىا من ا١تؤلفات اليت اىتمت باٟتركؼ كمعانيها (ىػ751.ت)القيم اٞتوزية 

ناب : "(ىػ175.ت)يقوؿ ا٠تليل بن أٛتد الفراىيدم  (ناب)يعود مصطلح التناكب من األصل 
 .1"عٍت فبلف يف األمر نيابة، إذا قاـ مقامك، كتناكبنا ا٠تطب كاألمر نتناكبو، إذا قمنا بو نوبة بعد نوبة

أتاىم مرة بعد : كانتاب فبلف القـو. ناب ىذا األمر نوبة": (ىػ395.ت)كيقوؿ أٛتد بن فارم 
  2".مرة

 .فالتناكب لغة معناه إحبلؿ الشيء مكاف الشيء
، كما خصص علماء اللغة للحرؼ الواحد 3أما اصطبلحا فمعناه جعل اٟترؼ مكاف حرؼ آخر

 .4معٌت أصلي، كٯتكن أف تتفرع عنو عدة معاف تستنبط من خبلؿ سياؽ الكبلـ
كقد كانت مسألة تناكب اٟتركؼ ٤تل خبلؼ بُت البصريُت كالكوفيُت، حيث رفض بعض 

باب ما جاء من ذلك على ثبلثة : "الذم يقوؿ (ىػ316.ت)البصريُت مسألة التناكب منهم ابن السراج 
                                                 

 .(نوب)، مادة 379: ، ص8: معجم العين، الخليل بن أحمد الفراىيدي، ج - 1
 . (نوب)مجمل اللغة، أحمد بن فارس، مادة  - 2
 .218: ، ص1: معاني القرآن، الفراء، ج: ينظر - 3
 .36: الجنى الداني في حروف المعاني، المرادي، ص: ينظر - 4
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ذكر ٤تمد بن يزيد أهنا تكوف حرفا كاٝتا كفعبل كإٌف ٚتيع ذلك مأخوذ من  (على)أحرؼ فمن ذلك 
. 1"االستعبلء

. معناىا األساسي ىو االستعبلء (على)أم أٌف 
كمذىب : "كتطرؽ إذل رفض البصريُت مسألة التناكب الباحث فاضل صاحل السامرائي حيث قاؿ

. 2"ٚتهور البصريُت أف حركؼ اٞتٌر أف ال ينوب بعضها عن بعض، إال شذكذا أما قياسا فبل
كاٟتق أف األصل يف حركؼ اٞتر : "مث أيٌد البصريُت يف مذىبهم برفض ظاىرة التناكب حيث قاؿ

ال ينوب بعضها عن بعض، بل األصل أف لكٌل حرؼ معناه كاستعمالو ، كلكن قد يقًتب معنياف أك 
. 3"أكثر من معاشل اٟتركؼ فتتعاكر اٟتركؼ على ىذا ا١تعٌت

أما الكوفيوف فأجازكا أف ٭تمل اٟترؼ الواحد أكثر من معٌت، كٯتكن أف ينوب عنو ك٭تٌل ٤تٌلو من 
: حيث يقوؿ( حىت)يف عرضو ٟتجج الكوفيُت يف مسألة  (ىػ577.ت)ذلك قوؿ أبو الربكات األنبارم 

فقد قامت  (كي)أم إذل أف تطلع الشمس، فإف كانت ٔتعٌت  (اذكر ا حىت تطلع الشمس)كقولك "
. 4"(كي)مقاـ 

. فهذا القوؿ يدؿ على أف الكوفيُت أجازكا تناكب اٟتركؼ مكاف بعضها
ٝتاه " تأكيل مشكل القرآف:٢تذه ا١تسألة بابا يف كتابو  (ىػ276.ت)كما خصص ابن قيتبة 

: ، يقوؿ(على)تنوب عن  (يف)، من أمثلة ما ذكره أف "باب دخوؿ بعض حركؼ الصفات مكاف بعض"
. 6" أم على جذكع النخل5 (كألصلبنكم يف جذكع النخل)قولو تعاذل  (على)مكاف  (يف)"

أما نيابة اٟترؼ عن اٟترؼ فمصدرىا ا١تبدأ : "كقد كقف ٘تاـ حساف عند ظاىرة التناكب قائبل
الذم يسمح للمبٌت الوظيفي أف تتعدد معانيو كإنك لو رجعت إذل معاشل حركؼ اٞتر مثبل يف أم منت 

. 7"من متوف النحو لوجدت ا١تعٌت الواحد رٔتا عرب عنو عدد من اٟتركؼ 

                                                 
محمد علي الصابوني، مركز إحياء : معاني القرآن الكريم، النحاس، تحقيق: ، وينظر216: ، ص2: األصول في النحو، ابن السراج، ج - 1

 .12: ، ص3: ، ج1988، 1: التراث اإلسالمي، المملكة العربية السعودية، ط
 .7: ، ص3: ، ج2000، 1: معاني النحو، فاضل صالح السامرائي، دار الفكر، األردن، ط - 2
 .7: ، ص3: ، جالمرجع نفسو - 3
: معاني النحو، فاضل صالح السامرائي، ج: ، وينظر477: اإلنصاف في مسائل الخالف بين البصريين والكوفيين، أبو البركات األنباري، ص - 4
 .7: ، ص3
 .71: سورة طو، اآلية - 5
 .567: ، ص1973، 2: أحمد صقر، مكتبة دار التراث، القاىرة، ط: تأويل مشكل القرآن، ابن قتيبة، شرح - 6
 .188: ، ص1993البيان في روائع القرآن، دراسة لغوية وأسلوبية للنص القرآني، تمام حسان، عالم الكتب، القاىرة، -  7
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 (ىػ672.ت) مصطلح ا٠تلف، يقوؿ األمشوشل: كيطلق على ىذه الظاىرة عدة مصطلحات منها
 ا١تصدر ا١تصدر أعم مطلقان من ا١تفعوؿ ا١تطلق ، ألفن : "يف باب ا١تفعوؿ ا١تطلق عندما ينوب عنو ا١تصدر

 نظران إذل ما ، كا١تفعوؿ ا١تطلق اليكوف إالن مصدران  بو، كغَت ذلك،فاعبلن، كمفعوالن يكوف مفعوال مطلقا ، ك
 . 1"، كأنٌو األصليقـو مقامو ٦تا يدؿ عليو خىلىفه عنو يف ذلك

" يقوؿ ابن منظور  الشيء يف شيء آخر، إدراج كجعل لغة معناهالتضمُت كمصطلح التضمُت، ك
ضىًمنى الشيء الشيء أكدعىوي إياه كما تودع الوعاء ا١تتاع كا١تيت القرب ، كلكل شيء أحرز فيو شيء فقد 

  .2"ضمنو 
، كتارة يكوف يف األٝتاء، كيف األفعاؿ، إعطاء الشيء معٌت الشيء" فمعناه اصطبلحا       أما التضمُت 

كأما األفعاؿ فأف تضمن فعبل معٌت فعل آخر، كيكوف فيو معٌت الفعلُت ٚتيعا، كذلك ... كيف اٟتركؼ، 
بأف يكوف الفعل يتعدل ْترؼ، فيأيت متعديا ْترؼ آخر ليس من عادتو التعدم بو، فيحتاج إما إذل 

تأكيلو أك تأكيل الفعل، ليصٌح تعديو بو، كاختلفوا أيهما أكذل فذىب أىل اللغة كٚتاعة من النحويُت إذل 
. 3" أف التوسع يف اٟترؼ كأنو كاقع موقع غَته من اٟتركؼ أكذل

 فهذا القوؿ يدؿ على أف التضمُت يقع يف االسم كالفعل كاٟترؼ، كيؤكد أف اٟترؼ قد ينوب 
. عن حرؼ آخر بشكل كاسع

:  كيقف ٘تاـ حساف عند ىذا ا١تصطلح كيصرح بأنو يرادؼ مصطلح التناكب حيث يقوؿ
كالتضمُت يف البياف أف تعدم الفعل بغَت حرفو أما يف النحو فهو إشراب كلمة معٌت كلمة أخرل لتقع "

موقعها كتتبوأ بيئتها يف الكبلـ كتؤدم كظيفتها النحوية، كقد رأينا ٪توذجا من ذلك يف نيابة اٟترؼ منذ 
. 4"قليل كلكن ظاىرة التضمُت النحوم أكسع مدل من إقليم اٟتركؼ

 معناه أف مصطلح التضمُت يطلق على عدة ٣تاالت منها ٣تاؿ النحو كالذم يقصد بو إحبلؿ 
. كنيابة كلمة أك حرؼ مكاف آخر مع اٟتفاظ على الوظيفة النحوية اليت يؤديها اٟترؼ األكؿ

ذكرنا أنو قد ينوب : " كيوضح الباحث فاضل صاحل السامرائي مصطلح التضمُت حيث يقوؿ
حرؼ عن حرؼ ألداء معٌت معُت، كلكن األصل عدـ النيابة بل إبقاء اٟترؼ على أصل معناه، كلسنا 

نذىب مذىب من ٬تعل نيابة اٟتركؼ عن بعضها ىي األصل، كأف اٟترؼ الواحد يقع ٔتعٌت عدة 
                                                 

 . 208، 1: شرح االشموني على ألفية ابن مالك، ج-  1
 .(ضمن)، مادة 258، 257 ، 2:لسان العرب، ابن منظر، ج-  2
  .338:  ص3: محمد أبو الفضل إبراىين، مكتبة دار التراث، القاىرة، ج: البرىان في علوم القرآن، الزركشي، تحقيق-  3
 .191: البيان في روائع القرآن، دراسة لغوية وأسلوبية للنص القرآني، تمام حسان، ص-  4
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كمعٌت التضمُت إشراب لفظ معٌت لفظ فيعطونو حكمو، كفائدتو أف تؤدم ... حركؼ بصورة مطردة 
بالبلـ كإ٪تا أصلو أف  (يسمع)أم استجاب فعدل  (ٝتع ا ١تن ٛتده)كلمة مؤدل كلمتُت، كقو٢تم 

. 1"يتعدل بنفسو
  فالسامرائي ٚتع بُت مصطلحي التناكب كالتضمُت كلكن فرؽ بينهما حيث رفض التناكب الذم 

يعٍت إحبلؿ حرؼ مكاف حرؼ آخر ألداء معناه، أما التضمُت أف يكوف للفظ معٌت حقيقي كٯتكن أف 
. يكوف معو فعل آخر يناسبو يف ا١تعٌت

كٌل شيء يػيٍعًقبي شيئان، فهو "كيطلق على ظاىرة التناكب مصطلح التعاقب، كالتعاقب لغة ىو 
الليل كالنهار، إذا قضى أحد٫تا، عقب اآلخر، فهما عقيباف، ككٌل : خىلىفى ٮتليف، ٔتنزلة: عقيبيو، كقولك

يتعاقباف، إذا جاء أحد٫تا ذىب اآلخر، كعقب الليل النهار : كاحد منهما عقيب صاحبو، كيعتقباف
أم خىلىفىو، كأتى فبلف إذل فبلف خربا فعقب ٓتَت منو أم أردؼ، كيقاؿ عٌقب أيضا : كالنهار الليل

. 2"مشددا
أما التعاقب اصطبلحا فأطلقو اللغويوف القدامى على التغَتات الصوتية كاإلبداؿ كالقلب 

، أما ادثوف فيقصر التنعاقب عندىم على 3حكيت كحكوت: ككتعاقب الواك كالياء فيما بينهما ٨تو
اٞتانب الٌنحوم دكف غَته من ا١تستويات اللغويٌة، حيث أفردت الباحثة نادية رمضاف الٌنجار، ضمن 

، كفرٌقت فيو بُت ثبلثة (التضاـ كالتنعاقب يف الفكر النحوم): ْتثا عنوانو (أْتاث ٨توية كلغويٌة )كتاهبا 
اإلنابة كالتنعاقب كاإلغناء، فخصصت اإلغناء لؤلفعاؿ، كالتنعاقب للحركؼ، : مصطلحات أساسية كىي

. 4كاإلنابة لؤلٝتاء، حىت ال يؤدم ا٠تلط بُت ىذه ا١تصطلحات على إذل اللبس كاالضطراب 
ىو التداكؿ كالٌتناكب بُت عنصرين لغويُت على معٌت كاحد؛ لقرب : "كعرٌفت التنعاقب بقو٢تا

الٌداللة بينهما، أك ٔتعٌت آخر، ىو إنابة عنصر مكاف غَته، فيحٌل ٤تٌلو يف كظيفتو، أك معناه، أك لفظو، 
.  5كمعٌت ذلك أٌف اإلنابة كالتنعاقب على معٌت كاحد عند النحاة

التنعاقب كاإلنابة : اإلغناء، إذف: كما تضيف ىذه الباحثة أنو كرد مصطلح آخر ٔتعنييهما ىو
كاإلغناء مصطلحات مًتادفة يف الدرس اللغوٌم، كتأيت ىذه الظٌاىرة يف ٚتيع أنواع الكبلـ، فقد ترد يف 

                                                 
. 12: ، ص3:  معاني النحو، فاضل صالح السامرائي، ج -1
 .(عقب)، مادة 179:، ص1: معجم العين ،الخليل، ج-  2
. 5، 4: ، ص2009مصطلحاً، محمَّد أمين الروابدة، كلية اآلداب، جامعة مؤتة،  (التَّعاقبِ )التَّعاقُب في اللغِة العربّيِة، رأٌي في تأصيِل : ينظر-  3

 .مقال منشور في االنترنت
 .9:  صالمرجع نفسو: ينظر-  4
 .10:  صالمرجع نفسو: ينظر-  5



     الفصل الثاني                                         الجهود النحوية لمحمد باي بلعالم

  -317-  

الباء كيف، قد تعاقبا على معٌت اإللصاؽ، : زيد ٔتٌكة، كزيد يف ا١تدينة، فاٟترفاف: األدكات، كما يف قولو
 1.كاالحتواء؛ لقرب الٌداللة بينهما

كا١تقصود با١تعاقبة صبلحية عنصر : "كىنا ٧تد ٘تاـ حساف يطلق مصطلح ا١تعاقبة حيث يقوؿ
لغوم أف ٭تل ٤تل عنصر آخر سواء كاف أحد العنصرين أـ كبل٫تا مفردا أـ ٚتلة فإذا حل ٤تلو أخذ 

. 2"حكمو
فمن خبلؿ قوؿ ٘تاـ حساف نرل أف ا١تعاقبة أك التعاقب ال تقتصر على اٟتركؼ فقط، بل 

تتعداىا إذل الكلمات كالًتاكيب اليت ٖتل ٤تل أخرل، فهي ظاىرة لغوية تشمل كل ا١تستويات ألهنا تتعلق 
.  باٟتركؼ كالكلمات كالًتاكيب

. كفيما يأيت نعرض ما جاء يف تناكب حركؼ اٞتر يف مؤلفات ٤تمد بام بلعادل 
 :  (من)تناوب : أوال

: مع عدة حركؼ، كىي (على)جاء تناكب 
 .4"3﴾يىنظيريكفى ًمن طىٍرؼو خىًفيٍّ ﴿: كرادفت باء ٨تو: "جاء ىذا يف قولو : (الباء)ٔتعٌت  (من)- 1

أم بطرؼ .  5"على ، كالباء ، كالبلـ (من)كيصلح مكاف : "كأثبت ىذا التناكب الفراء يف قولو
. خفي

: كرادفت يف ٨تو: "،  كما عند ٤تمد بام بلعادل 6كىو ما قاؿ بو الفراء كأثبتو : (يف)ٔتعٌت  (من)- 2
. أم يف األرض. 8"7﴾أىريكشل مىاذىا خىلىقيوا ًمنى اأٍلىٍرًض  ﴿
تقوؿ أضربت عنو كأعرضت عنو كانصرؼ عنو، : "(ىػ180.ت)يقوؿ سيبويو  : (عن)ٔتعٌت  (من )- 3

إ٪تا تريد أنو تراخى عنو كجاكزه إذل غَته، كتقوؿ أخذت عنو حديثان أم عدا منو إرل حديث، كقد تقع 
 9".أطعمو من جوعو ككساه من عرمو كسقاه من العيمة: من موقعها أيضان تقوؿ

                                                 
 .10: مصطلحاً، محمَّد أمين الروابدة، ص (التَّعاقبِ )التَّعاقُب في اللغِة العربّيِة، رأٌي في تأصيِل : ينظر-  1
 .34: ، ص2000، 1: الخالصة النحوية، تمام حسان، عام الكتب، القاىرة، ط-  2
 45: سورة الشورى، اآلية- 3
. 36: منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص-  4
. 306: ، ص1: معاني القرآن، الفراء، ج- 5
. 370: ، ص2: المصدر نفسو، ج: ينظر - 6
 .  40: سورة فاطر، اآلية- 7
. 36: منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص-  8
 .  227: ، ص4:  ج، سيبويو،الكتاب-  9
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 . أطعمو عن جوع ككساه عن عرم كسقاه عن عيمة
 .2"1﴾فػىوىٍيله لٍِّلقىاًسيىًة قػيليوبػيهيم مِّن ذًٍكًر اللنوً ﴿: ٨تو (عن) ك: "كيقوؿ ٤تمد بام بلعادل

. أم عن ذكر ا تعاذل
. أم على القـو، 3(كىنىصىٍرنىاهي ًمنى اٍلقىٍوـً ): ٨تو (على): " يقوؿ ٤تمد بام بلعادل : (على)ٔتعٌت  (من)- 4

:  (إلى)تناوب : ثانيا
: مع عدة حركؼ، كىي (على)جاء تناكب 

ٍكًد ) : "يعٍت ٔتعٌت مع كقو٢تم (كصاحب): "قاؿ ٤تمد بام بلعادل : (مىعى )ٔتعٌت  (إذل)- 1 الذنٍكدي إذل الذن
. 4" أم مع الذكد(ًإًبله 
كقد . يف موضع البلـ (إذل)كرٌٔتا جعلت العرب : "(ىػ207.ت)يقوؿ الفراء  : (البلـ)ٔتعٌت  (إذل )- 2

ا ﴿: كقاؿ ، 5﴾بًأىفن رىبنكى أىٍكحىى  ٢تىىا ﴿: قاؿ الٌلو عٌز كجٌل  انىا ٢ًتى ذى : كقاؿ، 6﴾اٟتٍىٍمدي لًلنًو النًذم ىىدى
ا﴿ :  كقد ٬توز يف العربٌية أف تقوؿ ،8﴾فىأىٍكحىى  إًلىٍيًهٍم رىبػُّيهيمٍ ﴿: كقاؿ ، 7﴾كىيػىٍهًديًهٍم إًلىٍيًو ًصرىاطنا مُّيٍستىًقيمن
يفعلو ): ألف معٌت اإلخبات ا٠تشوع ، فيقوؿ  (يفعل ذلك بوجهو إذل الٌلو): تريد (فبلف ٮتبت إذل الٌلو)

كأخبتوا فرقا من الٌلو فمن يشاكل معٌت البلـ كمعٌت إذل إذا : كجاء يف التفسَت . (بوجهو إذل الٌلو كلٌلو
 .9"أردت بو ١تكاف ىذا كمن أجل ىذا

. 11 "10﴾كىاأٍلىٍمري إًلىٍيكً ﴿ : "٨تو قولو تعاذل (الما) كرادفت : " كيقوؿ ٤تمد بام بلعادل
. أم األمر لك

 
 

                                                 
. 22: سورة الزمر، اآلية- 1
. 36: منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص-  2
 .  77: األنبياء، صسورة -  3
. 36: منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص-  4
. 5: سورة الزلزلة، اآلية- 5
. 43: سورة األعراف، اآلية- 6
. 175: سورة النساء، اآلية- 7
. 13: سورة إبراىيم، اآلية- 8
. 10، 9: ، ص2: معاني القرآن للفراء ، ج- 9

 .  33: سورة النمل، ص - 10
. 37: منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص-  11



     الفصل الثاني                                         الجهود النحوية لمحمد باي بلعالم

  -319-  

:  كرادفت عند قوؿ الشاعر: "يقوؿ ٤تمد بام بلعادل: (ًعٍندى )ٔتعٌت  (إذل)- 3
 1 .أىـٍ الى سىًبيلى ًإذلى الشنبىاًب، كىذًٍكػريهي         أىٍشهىى ًإذلن ًمنى الرنًحيًق، السنٍلسىلً 

. 2"أم أشهى عندم
أم  3﴾لىيىٍجمىعىننكيٍم ًإذلى يػىٍوـً اٍلًقيىامىة﴿ : كٔتعٌت يف ٨تو قولو تعاذل: "يقوؿ الشيخ : (يف)ٔتعٌت   (إذل)- 4

 4."يف يـو القيامة
:  كقوؿ الشاعر (من) كتأيت ٔتعٌت : "يقوؿ ٤تمد بام بلعادل: (من)ٔتعٌت  (إذل)- 5

ػا      أىييٍسقىى، فىبلى يػىٍركىل ًإذلن اٍبني أىٍٛتىرىا ، كىقىٍد عىالىٍيتي بًالكيوًر، فػىٍوقػىهى  5 .تػىقيوؿى
. 6"أم منو كالضمَت يف تقوؿ راجع إذل الناقة

: (في)تناوب : ثالثا
: مع عدة حركؼ، كىي (على)جاء تناكب 

يصىلِّبػىننكيٍم يف جيذيكًع ﴿: "ٔتعٌت على كقولو تعاذل: "يقوؿ ٤تمد بام بلعادل: (على )ٔتعٌت  (يف)- 1 ألى
 .8"7﴾الننٍخلً 

فػىرىدُّيكا أىٍيًديػىهيٍم يف ﴿: "، ٨تو قولو تعاذل(من)كٔتعٌت : "يقوؿ ٤تمد بام بلعادل :(من )ٔتعٌت  (يف)- 2
 10".9﴾أىفػٍوىاًىًهمٍ 

:  تناوب على: رابعا
: مع عدة حركؼ، كىي (على)جاء تناكب 

                                                 
، والجنى الداني في حروف المعاني، 89: ، ص1:  في مغني اللبيب عن كتب األعاريب، ابن ىشام األنصاري، ج112الشاىد رقم : ينظر - 1

 .389:المرادي، ص
. 37: منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص-  2
 .  87: سورة النساء، اآلية - 3
. 37: منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص-  4
 في مغني اللبيب عن كتب األعاريب، ابن ىشام 111، والشاىد رقم 336: أدب الكاتب، ابن قتيبة، ص: ىذا البيت البن أحمر، ينظر - 5

، والمعجم المفصل في شواىد اللغة العربية، إميل بديع 388: ، والجنى الداني في حروف المعاني، المرادي، ص89: ، ص1: األنصاري، ج
 .141: ، ص3: يعقوب، ج

. 37: منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص-  6
. 71: سورة طو، اآلية - 7
. 37: منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص-  8
. 9: سورة إبراىيم، اآلية- 9

. 37: منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص-  10
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كىآتىى اٍلمىاؿى عىلىى  ﴿: ، كقولو تعاذل(مع) كتأيت ٔتعٌت : "يقوؿ ٤تمد بام بلعادل : (مع)ٔتعٌت  (على)- 1
 .2" أم مع حٌبو1﴾حيبًِّو 

: ٨تو قوؿ الشاعر (عن)كتأيت ٔتعٌت : "يقوؿ الشيخ : (عن)ٔتعٌت  (على )- 2
بىًٍت ًرضىاىىا ، أىٍعجى  3 .ًإذىا رىًضيىٍت عىلىين بػىنيو قىشىٍػَتو         لىعىٍمري أىبًيكى

. 4"أم عٍت
ًإذىا اٍكتىاليوا عىلىى ﴿ :٨تو قولو تعاذل (من) كتأيت ٔتعٌت : "يقوؿ ٤تمد بام بلعادل : (من)ٔتعٌت  (على)- 3

 6" .، أم من الناس5﴾النناًس يىٍستػىٍوفيوفى 
 أىالن أىقيوؿى عىلىى اللنًو ًإالن ﴿حىًقيقه عىلىين ":٨تو (الباء) كتأيت ٔتعٌت : "يقوؿ الشيخ : (الباء)على ٔتعٌت - 4

. 8" أم ٖتقيق يب7 ﴾اٟتىقن 
﴿كىاتػنبػىعيوا مىا تػىتػٍليو الشنيىاًطُتي عىلىى  : ٨تو (يف)كتأيت ٔتعٌت : "يقوؿ ٤تمد بام بلعادل: (يف)ٔتعٌت  (على)- 5

ميٍلًك سيلىٍيمىاف﴾
 10." أم يف ملك سليماف9 

: (عن)تناوب : خامسا
: مع عدة حركؼ، كىي (على)جاء تناكب 

: كقوؿ الشاعر (يف)كتقدر بػ الظرفية ": يقوؿ ٤تمد بام بلعادل: (يف)ٔتعٌت  (عن)- 1
 11.تىكي عىٍن ٛتىًٍل الرنعىينة كىائًيىا كىبػىٍُتى بػىنىاًت اٟتىٌي حىٍيثي لىًقيتػىهيٍم               كىالى 

                                                 
 .  177: سورة البقرة ، اآلية - 1
. 37: منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص-  2
، واألزىية في علم 52: ، ص1: ، والمحتسب، ابن جني، ج332: أدب الكاتب، ابن قتيبة، ص: ىذا البيت للقحيف العقيلي، ينظر-  3

 في مغني اللبيب عن كتب األعاريب، ابن 223: ، والشاىد رقم120: ، ص1: ، وشرح المفصل، ابن يعيش، ج277: الحروف، الهروي، ص
. 477: ، والجنى الداني في حروف المعاني، المرادي، ص372: ، ورصف المباني، المالقي، ص164: ، ص1: ىشام، ج

. 37: منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص-  4
 .   2: اآليةسورة المطففين،  - 5
. 37: منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص-  6
 .  105: سورة األعراف، اآلية - 7
. 37: منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص-  8
..  102: سورة البقرة ، اآلية - 9

. 38، 37: منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص-  10
الجنى الداني في حروف : ، ينظر(َوالَ َتُك َعْن َحْمِل الرِّبَاَعِة، َوانَِيا*** وآِس َسَراَة الَقْوِم َحْيُث َلِقيتَـُهمْ ): ىذا البيت لألعشى الكبير، وىو - 11

، ومغني اللبيب عن كتب األعاريب، ابن ىشام األنصاري، 187: ، ومعجم الشواىد الشعرية، حّنا جميل حداد، ص247: المعاني، المرادي، ص
 .169: ، ص1: ج
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 1."أم يف ٛتل الرعية
 : (من)ٔتعٌت  (عن)- 2

 2﴾كىىيوى النًذم يػىٍقبىلي التنوبىةى عىٍن ًعبىاًدهً ﴿: "، ٨تو قولو تعاذل(من)ٔتعٌت : " يقوؿ ٤تمد بام بلعادل
 .3"أم من عباده

 :(الباء)ٔتعٌت (عن)- 3
كىمىا يػىٍنًطقي عىًن ا٢ٍتىوىل﴿: "٨تو قولو تعاذل (الباء)كتأيت ٔتعٌت 

 .5"أم با٢تول، 4 
كىمىن يػىٍبخىٍل فىًإ٪تنىا يػىٍبخىلي عىن ﴿ٔتعٌت على كقولو تعاذل: "يقوؿ ٤تمد بام بلعادل: (على)ٔتعٌت  (عن)- 4

 .7" أم على نفسو6﴾نػنٍفًسوً 
كىمىا ٨تىٍني بًتىارًًكي آ٢ًتىًتنىا عىن ﴿كٔتعٌت البلـ كقولو : "يقوؿ ٤تمد بام بلعادل: (البلـ)ٔتعٌت  (عن)- 5

 .9"أم لقولك 8﴾قػىٍوًلكى 
ن طىبػىقنا عىن طىبىقو ﴿كٔتعٌت بعد كقولو تعاذل : "يقوؿ ٤تمد بام بلعادل: (بعد)ٔتعٌت  (عن)- 6  10﴾لىتػىرٍكىنبي

. 11"أم بعد طبق
 
 
 
 
 
 

                                                 
. 38: منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص-  1
  .25: الشورى، اآليةسورة -  2
. 39، 38: منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص-  3
.  3: سورة النجم، اآلية - 4
. 39: منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص-  5
. 38: سورة محمد، اآلية-  6
. 17: الرحيق المختوم لنزىة الحلوم، محمد باي بلعالم، ص-  7
. 53: سورة ىود، اآلية- 8
. 17: الرحيق المختوم لنزىة الحلوم، محمد باي بلعالم، ص-  9

. 19: سورة االنشقاق، اآلية- 10
. 17: الرحيق المختوم لنزىة الحلوم، محمد باي بلعالم، ص-  11
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:  تناوب الباء : سادسا
: مع عدة حركؼ، كىي (على)جاء تناكب 

 يعٍت من حركؼ اٞتر الباء كٕتر الظاىر (كالباء)": ، يقوؿ ٤تمد بام بلعادل(من)ٔتعٌت  (الباء)- 1
 :٨تو قوؿ الشاعر" : التبعيض...ك٢تا معاف كثَتة . مررت بزيد كبو كبك كيب: كالضمَت ٨تو

شىرًٍبنى ٔتىاًء البىٍحًر مثين تػىرىفػنعىتٍ 
ننا يىٍشرىبي هًبىا ًعبىادي اللنًو ﴿: منو قولو تعاذلك. يعٍت من ماء البحر ...،1 ، 2﴾عىيػٍ

 .3"أم منها، 2﴾
كىلىقىٍد نىصىرىكيمي اللنوي ﴿: البعدية ٨تو قولو تعاذلك: "، يقوؿ ٤تمد بام بلعادل(يف)ٔتعٌت  (الباء )- 2

 .5"4﴾بًبىٍدرو 
مىٍن ًإف تىٍأمىٍنوي ًبًقنطىارو ﴿: كاالستعبلء ٨تو قولو تعاذل: "يقوؿ ٤تمد بام بلعادل : (على)ٔتعٌت (الباء)- 3

 .7 "6﴾يػيؤىدًِّه إًلىٍيكى 
 .9 "8﴾كىقىٍد أىٍحسىنى يب ﴿: كاالنتهاء ٨تو: "يقوؿ ٤تمد بام بلعادل : (إذل)ٔتعٌت  (الباء)- 4
 .11 "10﴾اٍىًبٍط ًبسىبلـو ﴿:  ٨تو(صاحبوا)ك" :يقوؿ ٤تمد بام بلعادل : (مع)ٔتعٌت  (الباء)- 5
فىاٍسأىٍؿ ًبًو ﴿: ٨تو قولو تعاذل: (جاكزكا) ك: "يقوؿ ٤تمد بام بلعادل: (عن)ٔتعٌت  (الباء)- 6

ًبَتان   .13"12﴾خى
:  كقوؿ الشاعر14 (سأؿ سائل بعذاب)كقولو تعاذل  (عن)كتأيت ٔتعٌت : "كيقوؿ أيضا

                                                 
، 339: أدب الكاتب، ابن قتيبة، ص: َمَتى ُلَجٍج ُخْضٍر َلُهنَّ نئيُج، ينظر... شربَن بماِء البحِر ثمَّ تـََرفَّعْت : ىذا الشاىد ىو بيت شعري كاآلتي-  1

 .151: ورصف المباني، المالقي، ص
. 6: سورة اإلنسان، اآلية- 2
. 39: منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص-  3
. 123: سورة آل عمران، اآلية- 4
. 39: منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص-  5
. 75: سورة آل عمران، اآلية- 6
. 39: منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص-  7
. 100: سورة يوسف، اآلية- 8 
. 39: منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص-  9

 .  48: سورة ىود، اآلية- 10
. 39: منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص-  11
 .  59: سورة الفرقان، اآلية - 12
. 39: منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص-  13
.  1: سورة المعارج، اآلية - 14
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بىًصَته بأىٍدكىاًء النِّساًء طىبيبي ... فإٍف تىٍسأىليوشل بالنِّساًء فإننٍت 
1"  2 .

: تناوب الالم: سابعا
: مع عدة حركؼ، كىي (على)جاء تناكب 

كيلٌّ ٬تىٍرًم أًلىجىلو ﴿كيف انتهاء غاية ٨تو قولو تعاذل: "يقوؿ ٤تمد بام بلعادل : (إذل)ٔتعٌت  (البلـ)- 1
 .4"3﴾مُّيسىمًّقى 

رُّيكفى ﴿ :ككافقن بو على ٨تو قولو تعاذل: "يقوؿ ٤تمد بام بلعادل : (على)ٔتعٌت  (البلـ)- 2  كىٮتًى
 .6 "5﴾ًلؤٍلىٍذقىافً 

أىًقًم الصنبلةى ًلديليوًؾ ﴿كبعدا ٨تو قولو تعاذل: "، يقوؿ ٤تمد بام بلعادل(بعد)ٔتعٌت  (البلـ) -3
. 8" 7﴾الشنٍمسً 

 ٨تو قولو تعاذل (يف)ك: "، كقاؿ بو ٤تمد بام بلعادل9أىثبت ىذا ا١تعٌت الفراء : (يف)ٔتعٌت  (البلـ)- 4
. 11 "10﴾كىنىضىعي اٍلمىوىازًينى اٍلًقٍسطى لًيػىٍوـً اٍلًقيىامىةً ﴿
: ٨تو قوؿ الشاعر (كمن): "يقوؿ ٤تمد بام بلعادل : (من)ٔتعٌت  (البلـ)- 5

نٍػيىا  أىٍفضىلي ، لىكيٍم يػىٍوـى الًقيىامىةً ، كىأىنٍػفيكى رىاًغمه       كى٨تىٍني ،لىنىا الفىٍضلي يف الدُّي
12"13 .

 

                                                 
، والجنى الداني في 284: ، واألزىية في علم الحروف، الهروي، ص333: أدب الكاتب، ابن قتيبة، ص: البيت لعلقمة بن عبدة، ينظر - 1

. 309: ، ص1: ، والمعجم المفصل في شواىد اللغة العربية، إميل بديع يعقوب، ج42: حروف المعاني، المرادي، ص
.  20: الرحيق المختوم لنزىة الحلوم، محمد باي بلعالم، ص - 2
. 2: سورة الرعد، اآلية-  3
. 39: منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص-  4
 .  109: سورة اإلسراء ، اآلية- 5
. 39: منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص-  6
 .  78: سورة اإلسراء، اآلية- 7
. 39: منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص-  8
 .  205: ، ص2: معاني القرآن، الفراء، ج:  ينظر - 9

 .  47: سورة األنبياء، اآلية - 10
. 39: منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص-  11
، 124: ، ومعجم شواىد النحو الشعرية، حّنا جميل حداد، ص367: ، ص1986ديوان جرير، دار بيروت، بيروت، : ينظرالبيت لجرير،  - 12

. 238: ، ص1: ، ومغني اللبيب عن كتب األعاريب، ابن ىشام األنصاري، ج102: والجنى الداني في حروف المعاني، المرادي، ص
. 39: منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص-  13
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كىقىاؿى النًذينى كىفىريكا لًلنًذينى ﴿٨تو قولو تعاذل  (عن)ك: "يقوؿ ٤تمد بام بلعادل :  (عن)ٔتعٌت  (البلـ)- 6
بػىقيونىا إًلىٍيوً   .2"1﴾آمىنيوا لىٍو كىافى خىٍَتان مىا سى

:  ٨تو قوؿ الشاعر(مع) ك: "يقوؿ ٤تمد بام بلعادل: (مع)ٔتعٌت  (البلـ)- 7
لىةن مىعىاؽٍ فػىلىمنا تػىفىرن  نىا كىأىشلِّ كىمىاًلكنا              ًلطيوًؿ ًاٍجًتمىاًع دلٍى نىًبٍت لىيػٍ

3"4. 
كتسمى الـ ، كتبتو ٠تمسو خىلىٍوفى : ٨تو( عند)ك : "يقوؿ ٤تمد بام بلعادل  :(عند)ٔتعٌت  (البلـ )- 8

 .5"التاريخ
بعد )ك (٠تمس خلوف )بُت قولك " فاضل صاحل السامرائي إذل كجود فرؽ كيذىب الباحث

بعد ٜتس ال يتعٌُت فيو أنٌو اليـو السادس، بل ما بعد ا٠تمس ٭تتمل السادس كالسابع : فقولك  (ٜتس
تعاؿ بعد منتصف الشهر، كتعاؿ بعد العيد، كتعاؿ بعد : كالعاشر كغَتىن؛ ألف ذلك كٌلو كما تقوؿ

، كبينهما قركف كأما قولو (٤تمد بعد عيسى)فنحن نقوؿ . كل ذلك ٭تتمل ا١تباشرة كغَتىا . رمضاف
. 6"فيتعٌُت أنٌو كتب بعدىن ببل فاصل أم يف اليـو السادس كىي لبلختصاص كما يبدك (٠تمس خلوف)

. 6"يبدك
:  تناوب منذ: ثامنا

: مع عدة حركؼ، كىي (على)جاء تناكب 
مذ منذ  كال ٬تراف إال الظاىر ك٫تا ٔتعٌت من : "كيف ىذا يقوؿ ٤تمد بام بلعادل: (من)ٔتعٌت  (منذ)- 1

. 7"(ما رأيتو منذ يـو اٞتمعة)االبتدائية إذا كاف اجملركر هبما ماضيا ٨تو 
.   أم ما رأيتو من يـو اٞتمعة

: يشَت ابن مالك بقولو: "كيف ىذا يقوؿ ٤تمد بام بلعادل: (يف)ٔتعٌت  (منذ)- 2
كىًإٍف ٬ترا يف ميًضيو فىكىمىٍن     ٫تيىا كىيف اٟتيضيوًر مىٍعٌتى يف ًاٍستىنًبٍ 

. 1"كىقػىٍوليوي يف اٟتيضيوًر ٨تىٍوى مىا رىأىيٍػتيوي ميٍنذي يػىٍوًمنىا أىٍم يف يػىٍوًمنىا 
                                                 

 .  11: سورة األحقاف، اآلية - 1
. 39: منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص-  2
، والجنى الداني في 223: ، ورصف المباني، المالقي، ص289: األزىية في علم الحروف، الهروي، ص: ينظرالبيت لمتمم بن نويرة،  - 3

، ومعجم شواىد النحو الشعرية، حّنا جميل 238: ، ص1: حروف المعاني، المرادي، ومغني اللبيب عن كتب األعاريب، ابن ىشام األنصاري، ج
. 232، 4: ، جإميل بديع يعقوب، والمعجم المفصل في شواىد اللغة العربية، 110: حداد، ص

. 39: منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص-  4
. 39:  صالمصدر نفسو،-  5
 .   65:  ، ص3: معاني النحو، فاضل صالح السامرائي، ج-  6
. 19، 18: الرحيق المختوم لنزىة الحلوم، محمد باي بلعالم، ص-  7
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:  ظاىرة زيادة الحروف- 2
.  تناكؿ النحاةي ظاىرة زيادة اٟتركؼ كتطرقوا إذل مواضعها، كشركط زيادهتا

  .  2"أف يكوف دخولو كخركجو من غَت إحداث معٌت: "كالزائد معناه
ال حرؼ ينفي بو ك٬تحد، كقد ٕتيءي :))يف قولو (ىػ175.ت)كرد مصطلح الزيادة عند ا٠تليل 

أقسػم با كقد تطرحها : ال أقًسػمي با، ألكرمٌنك إ٪ٌتا تريػد:زائدةن،كإ٪تا تزيدىا العرب مع اليمُت،كقولك
. 3"العرب

ىذا باب ما يتقدـ أكؿ ): "حيث يقوؿ (ىػ180.ت) تردد ىذا ا١تصطلح كثَتا عند سيبويو كما
فلم تصل إذل أف تبتدئ بساكن فقدمت الزيادة  (اٟتركؼ كىي زائدة قدمت إلسكاف أكؿ اٟتركؼ

متحركة لتصل إذل التكلم كالزيادة ىهنا األلف ا١توصولة كأكثر ما تكوف يف األفعاؿ فتكوف يف األمر من 
 4."باب فعل يفعل ما دل يتحرؾ ما بعدىا كذلك قولك اضرب اقتل اٝتع اذىب

٢تا موضعاف تقع فيهما كليست باسم ... ٢تا ٜتسة مواضع  (ما) : "(ىػ285.ت) كيقوؿ ا١تربد 
ا ىي فيهما حرؼ فأىحد٫تا النفي ٨تو قولك ما زيد يف الدار كما يقـو زيد كا١توضع اآلخر ىي فيو  ًإ٪تن

 5."(فبما نقضهم ميثاقهم)ككذلك  (فىًبمىا رىٍٛتىةو  ): زائدة مؤكِّدة ال ٮتٌل طرحها با١تعٌت كقوؿ الٌلو عزن كجلن 
فَتجع أصل تسمية الزيادة إذل البصريُت، كيقابلو مصطلح الصلة  ( ىػ646.ت)أما ابن يعيش 

كالصلة كاٟتشو من عبارات الكوفيُت كالزيادة كاإللغاء من عبارات :  "كاٟتشو عند الكوفيُت، يقوؿ
.  6"البصريُت

كلكن ٧تد ا٠تليل بن أٛتد الفراىيدم يستعمل مصطلحي اٟتشو كالصلة كىو أستاذ البصريُت، 
كال اليت ... معناه أف تسجد 7 (ما منعك أالٌ تسجد)كال حشو مثل قوؿ ا عزكجل : "حيث يقوؿ

. 9 "صلة (ال)معناه أقسم ك8 (ال أقسم): للصلة قولو تعاذل

                                                                                                                                                             
. 19، 18:  صالمصدر نفسو،-  1
 . 128: ، ص8: شرح المفصل، ابن يعيش، ج-  2

 .  349: ، ص8:ج  العين، الخليل بن أحمد الفراىيدي،- 3
. 145، 144: ، ص4: الكتاب، سيبويو، ج-  4
. 186: ، ص1: المقتضب، المبرد، ج-  5
 . 128: ، ص8: شرح المفصل، ابن يعيش، ج-  6
. 12: سورة األعراف، اآلية-  7
. 1: سورة البلد، اآلية-  8
. 302، 301: الجمل في النحو، الخليل بن أحمد الفراىيدي، ص-  9
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القاؼ كاٟتاء كا١تيم أصل : قحم، الذم يعود للفعل (اإلقحاـ)كيطلق على الزيادة مصطلح 
رمى بنفسو فيها من : صحيح يىدٌؿ على توٌرد الشيء بأدسل جفاء كإقداـ ، يقاؿ قحم يف األمور قحومان 

   1.غَت ركية
. 2 أقػحم فرسو النهر إقحامان، ككل ما أدخلتو شيئان فقد أقحمتو إياه، كأقحمتو فيوكيقاؿ

ىو إدخاؿ كلمة أك أكثر بُت كلمتُت متصلتُت ْتذؼ غَت ا١تبلئم، أما معٌت اإلقحاـ اصطبلحا ؼ
 بعد حذؼ الضمَت ا١تختص با١تضاؼ (بُت ا١تضاؼ كا١تضاؼ إليو)كإدخاؿ ا١تعطوؼ على ا١تضاؼ إليو 

  3.، كىذا الًتكيب فصيح(كتاب العادل كقلمو)كاألصل  (كتاب كقلم العادل)إليو، مثل 
مصطلح اٟتشو كالزيادة كاللغو، يقوؿ ا٠تليل بن أٛتد الفراىيدم اإلقحاـ كيرادؼ مصطلح 

معناه 4 (إف الذين كفركا كيصدكف عن سبيل ا: )كاك اإلقحاـ مثل قوؿ ا عز كجل: "( ىػ175.ت)
، معناه آتيتا موسى 5 (كلقد آتينا موسى كىاركف الفرقاف، كضياء): يصدكف كالواك فيو كاك إقحاـ، كمثلو

. 6 "كىاركف الفرقاف ضياء، ال موضع للواك ىهنا إال أهنا أدخلت حشوا
. فالزيادة كاإلقحاـ كاٟتشو مًتافات يف ىذا القوؿ

كيدلك على أف الكاؼ ىي العاملة : "مصطلح اللغو يف قولو (ىػ180.ت)كيضيف سيبويو 
ًإننوي ٟتىىقٌّ  ﴿قو٢تم ىذا حقه مثل ما أنك ىاىنا كبعض العرب يرفع فيما حدثنا يونس كزعم أنو يقوؿ أيضان 

فلوال أف ما لغوه دل يرتفع مثل كإف نصبت مثل فما أيضان لغو ألنك تقوؿ مثل ، 7﴾مٍِّثلى مىا أىننكيٍم تىنًطقيوفى 
 .8 "أنك ىاىنا

جاء  استعماؿ مصطلح الزيادة عند ٤تمد بام بلعادل يف عدة مواضع، منها كثَتة، منها قولو يف 
اسم شرط  (أم)فػ، 9﴾أىيًّقا منا تىٍدعيوا فػىلىوي اأٍلىٍٝتىاءي اٟتٍيٍسٌتى  ﴿: ٨تو قولو تعاذل (كأم) : "(جواـز الفعل)باب 

                                                 
: ، ص5: ج. م1984، 3أحمد عبد الغفار، دار العلم للماليين ، بيروت، ط:  تاج العروس، إسماعيل الجوىري ، تحقيقمعجم: ينظر-  1

.  ، مادة قحم2006
 مادة 560: ، ص1:ج. م1987، 1:رمزي بعلبكي، دار العلم للماليين، بيروت، ط: جمهرة اللغة، أبو بكر محمد بن دريد، تحقيق: ينظر-  2

. قحم
 .15: م، ص2001ظاىرة اإلقحام في التراكيب اللغوية، خالد بن عبد الكريم بسندي، معهد البحوث والدراسات العربية، مصر،  - 3
.  25: سورة الحج، اآلية - 4
. 48: سورة األنبياء، اآلية - 5
 . 288: الجمل في النحو، الخليل أحمد الفراىيدي، ص - 6
. 23: سورة الذاريات، اآلية- 7
 .207: ، ص2: األصول في النحو، ابن السراج، ج: ، وينظر140: ، ص3: الكتاب، سيبويو، ج - 8
. 110: سورة اإلسراء، اآلية- 9
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فعل مضارع ٣تزـك ْتذؼ النوف على أنو فعل الشرط  (تدعو)زائدة ك (ما)جاـز مفعوؿ مقدـ لتدعو ك
يف ٤تل جـز جواب الشرط ألف القاعدة أف جواب الشرط إذا دل يصلح أف  (فلو األٝتاء اٟتسٌت)كٚتلة 

 1".يكوف فعبل للشرط تعُت قرنو بالفاء
كقد تناكؿ ٤تمد بام بلعادل ظاىرة زيادة اٟتركؼ، فكاف ينبو إذل اٟترؼ الزائد، كمن ىذًه 

: األحرؼ اليت أشار إذل زيادهتا مايلي
:  (من)زيادة - 1

أحد٫تا أف يكوف اجملركر هبا : ال تزاد عند ٚتهور البصريُت إال بشرطُت (من) ذكر النحاة أف 
كاالستفهاـ  (ال تضرب من أحد)النهي، ٨تو : نكرة، كالثاشل أف يسبقها نفي أك شبهو، كا١تراد بشبو النفي

... ، (جاءشل من زيد)، كال تزاد يف اال٬تاب كال يؤتى هبا جارة ١تعرفة فبل تقوؿ (ىل جاءؾ من أحد)٨تو 
قد كاف )أم  (قد كاف من مطر): كأجاز الكوفيوف زيادهتا يف اال٬تاب بشرط تنكَت ٣تركرىا، كمنو عندىم

  .2"(مطر
يف النكرة الستغراؽ اٞتنس يف الفاعل "تزاد ( من)أف  (ىػ940.ت) كذكر ابن كماؿ باشا 

تكوف من ... ، كتزاد يف ا١تبتدأ نفيا كاستفهاما (ال تضرب): (ال يذىب من أحد): كا١تفعوؿ هنيا ٨تو
، كإذا كاف ٣تركرىا من تلك األٝتاء فتكوف جملرد التأكيد ال (ما جاءشل من رجل): الستغراؽ اٞتنس ٨تو

سواء يف التبعيض على  (ما جاءشل من أحد)، ك(ما جاءشل أحد)للتبعيض على االستغراؽ، ألف معٌت 
، كٝتيت مزيدة مع إفادهتا االستغراؽ لعدـ تغَت ا١تعٌت بإسقاطها . 3"العمـو

 من ىنا نرل أف اٟترؼ الزائد ىو ما ٯتكن االستغناء عنو دكف أف ٭تدث خلبل يف ا١تعٌت بعد 
. حذفو

القسم : "بقولو( من)ا١تواضع اليت تزاد فيها  (ىػ702.ت)كيوضح أٛتد بن عبد النور ا١تالقي 
الفرؽ بُت نفي اٞتنس ... الذم تكوف فيو زائدة تنقسم قسمُت قسم لنفي اٞتنس كقسم الستغراؽ نفيو

كاستغراؽ نفيو أٌف اليت لنفي اٞتنس ٭تتمل ما بعدىا أف ينفي مفرده اللفظي أك جنسو ا١تعنوم، فيحتمل 

                                                 
 .36: التحفة الوسيمة شرح على الدرة اليتيمة، محمد باي بلعالم، ص - 1
: ، ص2: ، ج2003محمد محي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، بيروت، : شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، ابن عقيل، تحقيق-  2

19 .
.  272: أسرار النحو، ابن كمال باشا، ص- 3
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أٍف تريد جنس الرجاؿ ك٭تتمل أف تريد الرجل الواحدى، كاليت الستغراقو ال تنفي إاٌل اٞتنس بكليتو، كال 
. 1"تبقي منوي شيئان 

أم كتأيت للتنصيص  (نصصن)ك: "يف قولو (من)كاختصر ٤تمد بام بلعادل اٟتديث عن زيادة 
 .2"أف يسبقها شرط أك شبهو: على العمـو لتأكيد التنصيص عليو كىي الزائدة ك٢تا شرطاف

كبنو ٘تيم ، 3﴾مىا ٢تىيم ًبًو ًمٍن ًعٍلمو ًإالن اتػِّبىاعى الظننِّ ﴿قاؿ تعاذل : "كيقوؿ أيضا يف باب االستثناء
بالرفع على أنو بدؿ من العلم، كال ٬توز أف يقرأ على  (إال اتباعي الظن)٬تيزكف النصب كاإلبداؿ، كيقرأكف 

معرفة موجبة  (اتباع الظن)الزائدة، ك (ًمنٍ )ا٠تفض على اإلبداؿ منو باعتبار اللفظ، ألف ا٠تافض لو 
 .4"ال تعمل إال يف النكرات ا١تنفية أك ا١تستفهم عنها (من)ك
 :  (َعنْ )زيادة - 2
 : كتأيت زائدة، كقوؿ الشاعر: "يقوؿ ٤تمد بام بلعادل 

ٍنبػىٍيكى تىٍدفىعي إً أىٕتىٍزىعي   .6"5ٍف نػىٍفسه أىتىاىىا ًٛتىاميهىا                فػىهىبلن الِّيت عىٍن بػىٍُتً جى
. كتقدير البيت فػىهىبلن تدفع عن اليت بُت جنبيك

: زيادة الكاف- 3
ًمٍثًلًو شىٍيءه ﴿إذا دخلت على لفظ ا١تثل كقولو تعاذل " ذكر النحاة أف الكاؼ تكوف زائدة  ، 7﴾كى

كلو دل تكن زائدة يلـز إثبات ا١تثل  تعاذل، ألف ا١تسلوب حينئذ يكوف مثل مثلو تعاذل ال نفس مثل ا 
، فبلبد من اٟتكم بزيادة أحد٫تا يعٍت (فأصبحوا مثل كعصف)تعاذل، أك دخوؿ لفظ ا١تثل عليها، ٨تو 

 .  8"ا١تثل كالكاؼ ألف معنا٫تا كاحد
ًمٍثًلًو شىٍيءه ﴿: كتكوف زائدة كقولو تعاذل: " ٤تمد بام بلعادل حيث قاؿكإذل ىذا ذىب   1."9﴾كى

 1."9﴾شىٍيءه 
                                                 

. 324: رصف المباني في شرح حروف المعاني، أحمد بن عبد النور المالقي، ص- 1
. 16: الرحيق المختوم لنزىة الحلوم، محمد باي بلعالم، ص: ، وينظر36: منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص-  2
. 157: سورة النساء، اآلية- 3
. 36: منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص-  4
الجنى : ، وينظر170: ، ص1:   وىو مجهول القائل  في كتاب مغني اللبيب عن كتب األعاريب، ابن ىشام، ج238البيت رقم : ينظر - 5

 .104: ، ومعجم الشواىد الشعرية، حّنا جميل حداد، ص248: الداني في حروف المعاني، المرادي، ص
. 38: منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص-  6
. 11: سورة الشورى، اآلية- 7
.  284، 283: أسرار النحو، ابن كمال باشا، ص- 8
. 11: سورة الشورى، اآلية- 9
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: زيادة الالم- 4
كالـ اإلقحاـ مثل قوؿ ا : "زيادة البلـ يف قولو (ىػ175.ت)ذكر ا٠تليل بن أٛتد الفراىيدم   

، يعٍت البلـ 4"معناه ردفكم، 3﴾عىسىى  أىف يىكيوفى رىًدؼى لىكيم﴿كقولو تعاذل ، 2﴾ًإف كىادى لىييًضلُّينىا﴿عز كجل 
 .جاءت زائدة كحشوا

السامرائي أف البلـ الزائدة أنواع، منها الـ التقوية كما يسميها كيذىب الباحث فاضل صاحل 
النحاة كىي عندىم اليت تزاد لتقوية عامل ضعف إما بتأخره أك ألنو فرع، كاألصل أقول من الفرع، مث 

كفيما أرل كبلـ ال حقيقة ٖتتو، فإف البلـ للتقوية كلكن ليست لتقوية : "يعقب على ما قالو النحاة بقولو
فإذا أردت التخصيص  (أكرمت ٤تمدا)العامل الضعيف بل لتقوية االختصاص كتوكيده، فإنك تقوؿ 

بتقدصل ا١تفعوؿ، فإذا أردت زيادة التخصيص كتوكيده جئت بالبلـ الدالة على  (٤تمدا أكرمت)قلت 
. 5 "(مد أكرمت)االختصاص فتقوؿ 
 يلتقي ٤تمد بام بلعادل مع علماء اللغة ادثُت عندما أشار إذل زيادة البلـ تفيد  كيف ىذا الصدد

: أم الزائدة للتوكيد ٨تو قوؿ الشاعر: "التوكيد حيث يقوؿ
ابيو      لًيىٍكًسرى عيودى الدنٍىًر فىالدنٍىري كىاًسريهٍ  كىمىٍن يىكي ذىا عىٍظمو صىًليبو رًحى
6"7. 

. فزيادهتا يف ىذا البيت لتفيد التوكيد
:  زيادة الباء- 5

 .8"(أىٍحًسٍن ًبزىٍيدو )كتأيت زائدة ٨تو : "أشار ٤تمد بام بلعادل إذل أف الباء تأيت زائدة منها قولو
هي ﴿: الباء ٗتتص بليس يف ا٠ترب، ٨تو قولو تعاذل: "كيقوؿ أيضا ككقو٢تم ليس ، 9﴾أىلىٍيسى اللنوي ًبكىاؼو عىٍبدى

كقد ترد الباء قليبل يف خرب ، 1﴾كىمىا رىبُّيكى ًبغىاًفلو عىمنا يػىٍعمىليوفى ﴿، ٨تو (ما)الفىت باتقر، ككذلك تزاد بعد 
 :كقوؿ الشاعر (ال)خرب 

                                                                                                                                                             
. 40: منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص-  1
. 42: سورة الفرقان، اآلية- 2
. 72: سورة النمل، اآلية- 3
. 237: رصف المباني في شرح حروف المعاني، المالقي، ص: ، وينظر263: الجمل في النحو، الخليل بن أحمد الفراىيدي، ص-  4
.  74: ، ص3: معاني النحو، فاضل صالح السامرائي، ج - 5
: ، ص1: ، ومغني اللبيب عن كتب األعاريب، ابن ىشام األنصاري، ج79: معجم شواىد النحو الشعرية، حّنا جميل حداد، ص: ينظر - 6

241. 
. 40: منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص-  7
. 40:  صالمصدر نفسو،-  8
. 36: سورة الزمر، اآلية- 9
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 2.فىكيٍن رل شىًفيعنا يػىٍوـى الى ذيك شىفىاعىةو    ٔتيٍغنو فىًتيبلن عىٍن سىوىاًد بًن قىاًربً 
: ككذلك تزاد يف خرب مضارع كاف ا١تنفية بلم كقوؿ الشاعر

ًلًهٍم ًإٍذ أىٍشجىعي القىٍوـً أىٍعجىلي  كىًإٍف ميدنًت األىٍيًدم ًإذلى الزناًد دلٍى أىكيٍن   بًأىٍعجى
3"4 .

: (ما)زيادة - 6
 (ما)زيدت عليها  (إذ)كىي حرؼ شرط أصلو  (إذ ما)ك٦تا ٬تـز فعلُت: "يقوؿ ٤تمد بام بلعادل

: فهي مبلزمة ٢تا كمثاؿ اٞتـز هبا قولو
كىًإننكى ًإٍذمىا تىٍأًت مىا أىٍنتى آًمره     ًبًو تػيٍلًف مىٍن أنيًّقاهي تىٍأميري آتًيىا
5 .

 (أين)جوابو ٣تزـك ْتذفها أيضا، ك (تلف)فعل الشرط ٣تزـك ْتذؼ الياء ك: (تأت)حرؼ شرط، : (إذما)
اسم  (أين)فػ، 6﴾أىيٍػنىمىا تىكيونيوا ييٍدرًككُّيمي اٍلمىٍوتي ﴿: كىي اسم شرط كتأيت لتعميم األمكنة، ٨تو قولو تعاذل

فعل  (أين)فعل مضارع ٣تزـك بػ : (تكونوا)زائدة ك (ما)شرط جاـز مبٍت على الفتح يف ٤تل الظرفية، ك
 .7"الشرط كعبلمة جزمو حذؼ النوف، كالواك فاعل، ألف كاف ىنا تامة فبل ٖتتاج إذل ا٠ترب

: (ال)زيادة - 7
. 8"ال توجد يف كبلـ العرب على أنواع فقد تكوف عاطفة كتكوف ناىية كتكوف زائدة: "يقوؿ

كقد تطرؽ ٤تمد بام بلعادل إذل زيادة كثَت من اٟتركؼ نكتفي هبذه النماذج، ألف اإلحاطة هبا 
. يطيل البحث

:  ظاىرة حذف الحروف - 3
تتعرض ا١تفردات لعدة ظواىر منها الزيادة كمنها اٟتذؼ الذم تناكلو علماء اللغة كالنحو يف  

. القدصل كاٟتديث، كنتحدث يف ىذا الصدد عن اٟتذؼ الذم ١تس قسم من أقساـ الكلم كىو اٟترؼ

                                                                                                                                                             
. 132: سورة األنعام، اآلية- 1
، المعجم المفصل في شواىد اللغة العربية، إميل 54: الجنى الداني في حروف المعاني، المرادي، ص: ىذا البيت لسواد بن قارب، ينظر-  2

. 405: ، ص1: بديع يعقوب، ج
، المعجم المفصل في شواىد اللغة العربية، إميل بديع 54: الجنى الداني في حروف المعاني، المرادي، ص: ىذا البيت للشنفرى، ينظر-  3

:  ، ص: يعقوب، ج
. 98: منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص-  4
 .184: معجم شواىد النحو الشعرية، حنا جميل حداد، ص: ينظر - 5
. 78: سورة النساء، اآلية- 6
. 147: منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص-  7
. 104: الرحيق المختوم لنزىة الحلوم، محمد باي بلعالم، ص-  8
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ىذا باب ما ): "الذم يقوؿ (ىػ180.ت)تردد ىذا ا١تصطلح كثَتا عند البصريُت منهم سيبويو  
ذفوف الكلم كإٍف كاف أصليو يف الكبلـ غَت ذلك، ك٭تذفوف  (يكوف يف اللفظ من األعراض اعلم أهٌنم ٦تا ٭تى

كيعوِّضوف كيىستغنوف بالشيء عن الشيء الذم أصلو يف كبلمهم أف يستعمل حىتن يصَت ساقطا، كسًتل 
ذلك إف شاء ا فممنا حيذؼ كأصلو يف الكبلـ غَت ذلك دلٍى يىكي كال أىٍدًر كأشباهي ذلك، كأما استغناؤىم 

 1."بالشيء عن الشيء، فإهٌنم يقولوف يىدىعي كال يقولوف كىدىع استغنوا عنها بتػىرىؾى كأشباهي ذلك كثَت
. من النحاة الذين ٬تيزكف كقوع اٟتذؼ يف اللغة (ىػ180.ت) فسيبويو 

الذم  (ىػ207.ت)يف استعماالت الكوفيُت منهم الفراء  (اٟتذؼ) كما تردد أيضا مصطلح 
للعرب يف الياءات اليت يف  (كمن اتٌبعن) (فىًإٍف حىاجُّيوؾى فػىقيٍل أىٍسلىٍمتي كىٍجًهيى لًلنًو كىمىًن اتػنبػىعىنً )كقولو : "يقوؿ

اًع ًإذا دىعاًف  »مثل اتبعن، كأكرمن، كأىانن، كمثل قولو - أكاخر اٟتركؼ  أف - « كىقىٍد ىىدافً - دىٍعوىةى الدن
كذلك أهنا كالصلة إذ . فمن حذفها اكتفى بالكسرة اليت قبلها دليبل عليها. ٭تذفوا الياء مرة كيثبتوىا مرة

 2."كمن أ٘تٌها فهو البناء كاألصل. سكنت كىى يف آخر اٟتركؼ كاستثقلت فحذفت
الذم تطرؽ إذل  ( ىػ392.ت)ابن جٍت : كمن علماء اللغة القدماء الذين رفضوا ظاىرة اٟتذؼ
اعلم أف اٟتركؼ ال يليق هبا الزيادة كال : "ظاىريت الزيادة كاٟتذؼ بنوع من الدقة كالتوضيح حيث قاؿ
 فأما كجو القياس يف امتناع حذفها فمن ،اٟتذؼ كأف أعدؿ أحوا٢تا أف تستعمل غَت مزيدة كال ٤تذكفة

 عن (ما) فقد نابت ،(ما قاـ زيد) : أال ترل أنك إذا قلت،قبل أف الغرض يف اٟتركؼ إ٪تا ىو االختصار
 فوقوع اٟترؼ مقاـ الفعل كفاعلو غاية ، عن أستفهم(ىل) فقد نابت (ىل قاـ زيد) كإذا قلت ،أنفي

 ، ألف اختصار ا١تختصر إجحاؼ بو، فلو ذىبت ٖتذؼ اٟترؼ ٗتفيفا ألفرطت يف اإل٬تاز،االختصار
 فلو ذىبت ،فهذا كجو كأما كجو ضعف زيادهتا فمن قبل أف الغرض يف اٟتركؼ االختصار كما قدمنا

. 3" ألنك كنت تصَت من الزيادة إذل ضد ما قصدتو من االختصار،قصدتو تزيدىا لنقضت الغرض الذم
. 3"االختصار

برأيو يف رفض ظاىرة الزيادة كاٟتذؼ يف اٟتركؼ فقط، كإ٪تا  (ىػ392.ت)كدل يكتف ابن جٍت 
: استدؿ برأم أيب علي الفارسي يف ىذا الصدد حيث يقوؿ

كلوال أف يف اٟترؼ إذا زيد -كىو هناية يف معناه-إف أبا علي حكاه عن الشيخ أيب بكر رٛتهما ا " 
ضربا من التوكيد ١تا جازت زيادتو البتة، كما أنو لوال قوة العلم ٔتكانو ١تا جاز حذفو البتة؛ فإ٪تا جاز فيو 

                                                 
. 24، 23: ، ص1: الكتاب، سيبويو، ج - 1
 .201، 200: ، ص1: معاني القرآن، الفراء، ج - 2
. 270، 269:، ص1:سر صناعة اإلعراب، ابن جني، ج - 3
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 فقد علمنا من ، كإذا كاف األمر كذلك،اٟتذؼ كالزيادة من حيث أريتك على ما بو من ضعف القياس
 فقد ،كما أنا إذا رأيناىم قد حذفوا حرفا، فقد أرادكا غاية التوكيد ،ىذا أننا مىت رأيناىم قد زادكا اٟترؼ

 ، كلوال ذلك الذم أٚتعوا عليو كاعتزموه ١تا استجازكا زيادة ما الغرض فيو اإل٬تاز،أرادكا غاية االختصار
. 1" فقد استغٌت عن حذفو بقوة اختصاره،كال حذؼ ما كضعو على هناية االختصار

يذىب يف قولو إذل أف اٟترؼ يف األصل ىو اختصار حيث قامت مقاـ  (ىػ392.ت)فابن جٍت 
الفعل كالفاعل، فبل ٯتكن حذفها ألنو إجحاؼ، كال ٯتكن الزيادة فيها ألف غايتنا ىي االختصار كالزيادة 

. فيها تناقض مع ىذا االختصار
األحرؼ الثبلثة األلف : "كجاء مصطلح اٟتذؼ عند ٤تمد بام بلعادل يف عدة مواضع، منها قولو

حرؼ نفي كجـز  (دل) (دل يدع) ... (دل ير)ك (دل يـر)ك (دل يدع)كالواك كالياء، ٖتذؼ يف اٞتـز فتقوؿ 
دل )كعبلمة جزمو حذؼ الواك من آخره كالضمة قبلو دليل عليو  (دل)فعل مضارع ٣تزـك بػ (يدع)كقلب، 

فعل مضارع ٣تزـك بلم كعبلمة جزمو حذؼ حرؼ الياء من ( يـر)حرؼ نفي كجـز كقلب ( دل )(يـر
فعل مضارع ٣تزـك بلم  (ير)حرؼ نفي كجـز كقلب  (دل) (دل ير)آخره، كالكسرة قبلو دليل عليو ك

. 2"كعبلمة جزمو حذؼ حرؼ األلف من آخره كالفتحة قبلو دليل عليو
 ،إذا كاف يف آخر فعل األمر حرؼ من حركؼ العلة": كمن أمثلة كقوع اٟتذؼ يف اٟتركؼ قولو

. 3 "(اـر)ك (اغد)ك  (اسع) األلف كالواك كالياء، فبناؤه يكوف على حذؼ آخره ؾ :كىي
. 4 ٟتذؼ األلف(كاسع) مثاؿ ٟتذؼ الواك (يا زيد اغد: تقوؿ): قولو: "كيقوؿ أيضا

كما أشار أيضا ٤تمد بام بلعادل إذل حذؼ اٟتركؼ لبياف ا١تعٌت؛ كيستدؿ على ذلك ٔتا جاء 
يف القرآف الكرصل، كبكبلـ العرب على تقدير اٟترؼ اذكؼ، أك جواز حذفو، كاٟتركؼ اليت تكثر 

:  إشاراتو إليها يف اٟتذؼ، منها 
:  حذف حرف النداء- 1
تطرؽ الشيخ بلعادل إذل حذؼ حرؼ النداء فمنها اٞتائز كمنها ا١تمتنع، فأما اٟتذؼ اٞتائز  

، كمنو قولو (رب استجب دعائي)جائز من ا١تنادل يف ٨تو قوؿ القائل  (ياء النداء)حذؼ : "فيقوؿ
ا﴿تعاذل  ذى  .6"1﴾ييوسيفي أىٍعًرٍض عىٍن ىى 

                                                 
. 270: ، ص1: جالمصدر نفسو، - 1
 .13: التحفة الوسيمة شرح على الدرة اليتيمة، محمد باي بلعالم، ص - 2
 .16: منحة األتراب شرح ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص - 3
 .16: ص المصدر نفسو، - 4
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، كما ٬توز من (...من ال يزاؿ ٤تسنا أحسن إذل): ك٬توز اٟتذؼ من ا١توصوؿ ٨تو: "كيقوؿ أيضا
يعٍت حذفها من اسم اإلشارة، فهو  ...(أيٌو ا١تؤمنوف): ، كمنو أم ٨تو(يا طالعا جببل أقبل): ا١تطوؿ ٨تو

 .2"٦تنوع عند بعضهم كجائز عند البعض
كا ): ال ٬توز حذؼ حرؼ النداء مع ا١تندكب ٨تو: "مثٌ تناكؿ اٟتذؼ ا١تمنوع، حيث يقوؿ

 .3("يا لزيد: )كال مع ا١تستغاث ٨تو( يا إياؾ قد كفيتك: )كال مع الضمَت ٨تو (زيداه
:  كيقوؿ أيضا يف شرحو لقوؿ الشاعر

ىاؿى نىٍدؿى الثٌعالبً ...  على ًحُتى أى٢ٍتىى الناسى جيلُّي أيمورًٍىم "
 .4"فػىنىٍدالن زيريقي ا١ت

.  مصدر ندؿ، كىو يدؿ عن اللفظ بالفعل كالتقدير أندؿ، كمعٌت الندؿ ا٠تطف: (ندال)فػ 
. 5"مفعوؿ بو : اسم رجل، كىو منادل على حذؼ حرؼ النداء، كا١تاؿ: كزريق

من النواصب للمضارع الفاء كالواك الواقعُت يف اٞتواب ": كمن مواضع حذؼ حرؼ النداء قولو
 (قرركه)لكن بأف مضمرة كجوبان كا١تراد بالفاء الفاء ا١تفيدة للسببية كا١تراد بالواك الواك ا١تفيدة للمعية قولو 

منادل حذؼ منو ياء النداء،  (رب)كإعرابو  (رب كفقٍت فاعمل صاٟتا)٨تو  (كالدعاء)أم النحاة قولو 
كىو منصوب بفتحة مقدرة على ما قبل ياء ا١تتكلم اذكفة للتخفيف منع ظهورىا اشتغاؿ ال ْتركة 

مستًت  (الفاعل)فعل دعاء مبٍت على السكوف كىو فعل أمر كلكن ٝتي دعاء تأدبا ك (كفق)ا١تناسبة 
مفعوؿ  (صاٟتا)مستًت كجوبا بعد تقديره أنا ك (الفاعل)فاء السببية ك (الفاء) (فاعمل)كجوبا تقديره أنت 

 6".بو منصوب
: حذف الالم- 2

أم البلـ فهي حرؼ تعليل ٔتعٌت البلـ كتكوف ناصبة للفعل  (كحذؼ)": يقوؿ ٤تمد بام بلعادل
 (كي)فعل كفاعل ك (جئت)كإعرابو  (جئت كي اقرأ العلم)٨تو  (كي)بعدىا بأف مضمرة كجوبا بعد 

. 7"(كي)فعل مضارع منصوب بأف مضمرة كجوبا بعد  (أقرأ)حرؼ تعليل كجر ك

                                                                                                                                                             
 .29: سورة يوسف، اآلية- 1
 .102: منحة األتراب شرح ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص - 6
 .102: منحة األتراب شرح ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص - 2
 .102: ص المصدر نفسو، - 3
 .116: ، ص1: الكتاب، سيبويو، ج:  ينظر الشاىد في- 4
 .67: منحة األتراب شرح ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص - 5
 .32، 31: التحفة الوسيمة شرح على الدرة اليتيمة، محمد باي بلعالم، ص - 6
 . 28: ص المصدر نفسو، - 7



     الفصل الثاني                                         الجهود النحوية لمحمد باي بلعالم

  -334-  

. أم جئت لكي أقرأ
 
: التعريف (ال)حذف الهمزة من - 3

ىي ّتملتها للتعريف ك٫تزهتا ٫تزة قطع : ، فقيل(اؿ) اٍختيًلفى يف : " يقوؿ ٤تمد بام بلعادل
ىي البلـ كحدىا كا٢تمزة : كقاؿ سيبويو. كحذفت يف الوصل لكثرة االستعماؿ، كىو مذىب ا٠تليل

 .1"كصل
: (ُربَّ )حذف - 4

ٗتتص  (ريبن ): "ٖتذؼ يف عدة مواضع ٠تصها يف قولو (ريبن ) يذىب ٤تمد بام بلعادل إذل أف 
 كما قاؿ ابن (كال يليها االسم إال نكرة). بكوهنا ال تقع إال يف أصل الكبلـ ألف أصل ٣تركرىا مبتدأ

، كيبقى الواك منها (رب)فتحذؼ ( تضمر بعد الواك). األحواؿ يف بعض (كتارة). كبرب منكرا: مالك
 :قكقوؿ (الواك)فبعد ، ...(كىريبن رىاًكبو ًّتىاًكم):  أم(كراىًكبو ًّتىاًكم): كما مثل الناظم لو بقولو

ٍوًج البىٍحًر أىٍرخىى سيديكلىوي      عىلىين بًأىنٍػوىاًع ا٢تيميوـً لًيىٍبتىًلي كىلىٍيلو كىمى
2 .

  :كبعد الفاء قليبل كقولو.. (كرٌب ليل): أم
، كىميٍرًضعو فىًمٍثًلًك، حيبػٍلىى قىٍد  طىرىٍقتي

بىٍل بػىلىدو ًمٍلءي الًفجاًج : ٨تو قوؿ الشاعر (بل)اخل، ككذلك بعد ... ،3
الًفجاًج قػىتىميوٍ 
 .5"اخل البيت... 4

ٖتذؼ يف بعض ا١تواضع كتبقى القرينة اليت تدؿ على حذفها، منها كقوعها بعد  (ريبن ) أم أف 
 . الواك كبل

 عيرًفت عند النحاة ، كخبلصة القوؿ أٌف الظواىر النحوية كتناكب اٟتركؼ كزيادهتا كحذفها
كاللغويُت القدماء كادثُت، ككانت ٤تٌل خبلؼ بينهم، حيث رفض بعض البصريُت تناكب اٟتركؼ 

كذىبوا إذل أنٌو ال ٯتكن أف ٭تٌل اٟترؼ ٤تٌل حرؼ آخر، يف حُت أجاز الكوفيوف ىذا التناكب، كما اىتم 
                                                 

 .13: منحة األتراب شرح ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص - 1
: ، ص2: ، ومغني اللبيب عن كتب األعاريب، ابن ىشام األنصاري، ج147: معجم شواىد النحو الشعرية، حّنا جميل حداد، ص: ينظر - 2

 .463: ، ص6: المعجم المفصل في شواىد اللغة العربية، إميل بديع يعقوب، ج، و416
َلى َقْد َطَرْقُت، َوُمْرِضٍع    فَأَْلَهْيتـَُها، َعْن ِذي َتَماِئَم ِمْحَوِل، ينظر: ىذا الشاىد ىو بيت شعري المرئ القيس، وىو كاآلتي - 3 ديوان : َفِمْثِلِك، ُحبـْ

مغني اللبيب عن كتب األعاريب، ابن : ، وينظر12: ، ص1999، 5: محمد أبو الفضل ابراىيم، دار المعارف، مصر، ط: امرئ القيس، تحقيق
 .75: ، والجنى الداني في حروف المعاني، المرادي، ص156: ، ص1: ىشام األنصاري، ج

ديوان رؤبة بن : مجموع أشعار العرب: َبْل بـََلٍد ِمْلُء الِفجاِج قـََتُمْو، ينظرَوَاْعَتَل َأْديَاُن الصَِّبا َوِدَجُمْو   :  ىذا البيت لرؤبة بن العجاج، وأصلو- 4
 .150: العجاج، ص

 .42: منحة األتراب شرح ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص - 5
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ادثوف أمثاؿ ٘تاـ حساف كفاضل صاحل السامرائي كغَت٫تا هبذه الظاىرة ككاف ٢تما موقف كرأم فيها، 
فأقر ٘تاـ حساف بوجود ظاىرة التناكب مع اٟتفاظ على ا١تعٌت األساسي للحرؼ، أما فاضل صاحل 

السامرائي فرفضها رفضا قاطعا فيستحيل عنده إحبلؿ حرؼ ٤تل حرؼ آخر يف ا١تعٌت، كما أطلقت 
. التناكب، كالتضمُت، كالتعاقب: على ىذه الظاىرة عدة مصطلحات منها

 كيعٌد ٤تمد بام بلعادل من العلماء ادثُت الذين يقٌركف بوجود ىذه الظاىرة يف الًتاكيب العربية، 
حيث ٯتكن للحرؼ أف ٭تٌل ٤تل حرؼ آخر، كقد صرٌح هبذا يف عدة مواضع ككاف يستعمل عدة 

 (يأيت ٔتعٌت)أم ىذا اٟترؼ يرادؼ ذاؾ يف ا١تعٌت، أك (رادؼ)مصطلحات للداللة على ىذا منها مثبل 
. أم ىذا اٟترؼ يأيت ٔتعٌت ذاؾ اٟترؼ

الزيادة : كما تناكؿ النحاة كاللغويُت ظاىرة زيادة اٟتركؼ، كأطلقوا عليها عدة مصطلحات منها 
كاٟتشو كاللغو كاإلقحاـ، كقد كرد مصطلح الزيادة يف مؤلفات ٤تمد بام بلعادل كمعٌت زيادهتا ىو إمكانية 

. حذفها كاالستغناء عنها، كلكن ىذه الزيادة ال تأيت عبثا بل تكوف للتوكيد كتقوية ا١تعٌت
 إضافة إذل ىذا، اىتم اللغويوف كالنحاة بظاىرة اٟتذؼ يف اٟتركؼ، فمنهم من أجازه من العلماء 

أمثاؿ الفراء، كمنهم من رفضو كابن جٍت الذم رأل أف اٟتركؼ تأيت يف الكبلـ دكف زيادة أك حذؼ، 
كىذا رأم أستاذه أيب علي الفارسي، أما ٤تمد بام بلعادل فذىب إذل جواز اٟتذؼ يف اٟتركؼ لبياف 

ا١تعٌت، كىذا اٟتذؼ يقًتف بوجود ما يدؿ على حذفو، كحذؼ حرؼ النداء كاإلبقاء على ا١تنادل ليدؿ 
يف عدة  (ربٌ )، كحذؼ (كي)الناصبة كإضمارىا إذا كقعت بعد عدة حركؼ ٨تو  (أف)عليو، كحذؼ 
. ليدالف على حذفها (الواك)ك (بل)بعد : مواضع منها
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نتناكؿ يف ىذا الفصل السياؽ كالداللة لدل ٧بمد بام بلعامل، كالذم يتفرع بدكره إىل عدة 
مباحث ٫باكؿ من خبل٥با أف نقف عند القضايا الٍب عا١بها يف مؤلفاتو كالٍب تصب يف موضوع علم 

 .الداللة
 :السياق: أوال

ٙبتمل األلفاظ كىي خارج االستعماؿ عدة دالالت، كال ٲبكن توجيو معناىا ا٢بقيقي إال من 
خبلؿ كركدىا يف السياؽ، الذم لو أٮبية بالغة يف ٙبديد داللتها، كيفرؽ علماء اللغة يف العصر ا٢بديث 

ا٤بعُب ا٤بعجمي للكلمة بأنٌو متعدد كٰبتمل أكثر من "بْب ا٤بعُب ا٤بعجمي كا٤بعُب السياقي، فهم يصفوف
. 1"معُب كاحد، يف حْب يصفوف ا٤بعُب السياقي ٥با بأنٌو كاحد ال ٰبتمل غّب معُب كاحد

داللة الكلمة على كجو الدقة كبوساطتو تتجاكز كلمات اللغة  حدكدىا ٰبدد " كمن ىنا فالسياؽ
 قد تكوف ٦بازية ، أك إضافية، أك نفسية، أك إٰبائية، أك ،الداللية ا٤بعجمية ا٤بألوفة لتفرز دالالت جديدة

. 2"، أك غّب ذلك من الدالالت الٍب ٠باىا بعض ادثْب ٗبسميات خاصةاجتماعية
ا٤بعاين الفنية اَّازية يكثر : "كيقوؿ ٛباـ حساف عن أٮبية السياؽ يف توضيحو لداللة ا٤بفردات

ترديدىا على األلسنة مع إطبلقها اَّازم الفِب، فحْب يطوؿ عليها األمد يف ىذا االستعماؿ ٲبيل الناس 
إىل اعتبار داللتها على ا٤بعُب اَّازم ا١بديد داللة عليو على سبيل ا٢بقيقة، كمن مث يصبح معُب الكلمة 
متعددا كترصد ٥با ىذه ا٤بعاين ا٤بتعددة يف ا٤بعجم فتكوف الكلمة بْب جلديت ا٤بعجم ٧بتملة لكل معانيها 

 3."ا٤بعجمية ا٤بختلفة ا٤بنشأ حٌب توضع يف سياؽ ٰبدد ٥با كاحدا من ىذه ا٤بعاين
فا٤بعاين ا٤بعجمية عاجزة عن ٙبديد الداللة ا٢بقيقية للمفردات كإدراؾ معناىا، ألهنا ٙبتمل ٨بتلف 

. الدالالت، كال ٲبكن أف يتحدد معناىا ا٢بقيقي الواحد إال من خبلؿ كقوعها يف السياؽ
قد استعملت حديثا يف عدة معاف ٨بتلفة،  (context)ككلمة السياؽ : "كيقوؿ ستيفن أك٤باف

كا٤بعُب الوحيد الذم يهم مشكلتنا يف ا٢بقيقة ىو معناىا التقليدم، النظم اللفظي للكلمة كموقعها من 
ذلك النظم، بأكسع معاين ىذه العبارة، إف السياؽ على ىذا التفسّب ينبغي أف يشمل ال الكلمات 

. 4"كا١بمل ا٢بقيقية السابقة كالبلحقة فحسب، بل كالقطعة كلها، كالكتاب كلو
                                                 

 .185: ص، 1986، 1: دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، طمنهج البحث اللغوي بين التراث وعلم اللغة الحديث، علي زوين، -  1
. 236: ص، 2008، 1: دار عالم الكتب الحديثة، إربد، طعلم الداللة التطبيقي في التراث العربي، ىادي نهر، -  2
 .320: ، تمام حسان، صاللغة العربية معناىا ومبناىا-   3
 .57: ، صكمال محمد بشر، مكتبة الشباب: دور الكلمة في اللغة، ستيفن أولمان، ترجمة-   4
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داللة الكلمة نسبية ال تتحدد إال يف ضوء عبلقاهتا بالكلمات األخرل يف اَّموعة الداللية "فػ 
. 1"الٍب تنتمي إليها

 الكلمة تكتسب قيمتها كداللتها من خبلؿ عبلقاهتا ٗبا سبقها فمن خبلؿ ما سبب، يتبْب أفٌ 
ك٢بقها من ا٤بفردات، فداللتها نا٘بة عن حاصل ا٤بعُب الكلي ٥بذه ا٤بفردات كالٍب ٛبثل السياؽ، فهو نظم 

. متكامل ال ٲبكن الفصل بْب أجزائو
ال ٲبكن فهم أية كلمة على ٫بو تاـ ٗبعزؿ عن الكلمات األخرل ذات الصلة ُّا كالٍب "كما أنو 

ٙبدد معناىا، كلو نظرنا إىل ا٤بسألة من كجهة نظر داللية لوجدنا من األفضل اعتبار البنية ا٤بعجمية للغة 
بنية مفرداهتا شبكة كاسعة معقدة من عبلقات ا٤بعُب، أم أهنا تشبو نسيج العنكبوت الواسع ا٤بتعدد 

. 2"األبعاد، ٲبثل كل خيط فيو إحدل ىذه العبلقات كٛبثل كل عقدة فيو كحدة معجمية ٨بتلفة
إ٭با ... الذم يعْب قيمة الكلمة: "دكر السياؽ يف ٙبديد داللة الكلمات قائبل (فندريس) كتناكؿ 

ىو السياؽ، إذ أف الكلمة توجد يف كل مرة تستعمل فيها يف جو ٰبدد معناىا ٙبديدا مؤقتا، كالسياؽ 
ىو الذم يفرض قيمة كاحدة بعينها على الكلمة بالرغم من ا٤بعاين ا٤بتنوعة الٍب يف كسعها أف تدٌؿ 

عليها، كالسياؽ أيضا الذم ٱبلص الكلمة من الدالالت الٍب يف كسعها أف تدؿ عليها، كالسياؽ أيضان 
 .3"ىو الذم ٱبلب ٥با قيمة حضورية

أحدٮبا معُب معجمي تكوف معانيها فيو كاسعة :  ك٩با سبب، يتبْب لنا أٌف الكلمة ٙبتمل معنيْب
ا٤بعُب السياقي كىو ا٤بعُب الدقيب كا٤بضبوط كالضيب كىو ا٤بعُب الذم : كمفتوحة كغّب ٧بددة، كثانيهما
. ٲبكنها من تأدية داللتها ا٢بقيقية

كأيب  (ىػ215.ت)األخفش : ، أمثاؿكما لقي السياؽ اىتماما من ا٤بفسرين كعلماء األصوؿ
كالزركشي ، (ىػ745.ت)كأيب حياف األندلسي  (ىػ538.ت)كالز٨بشرم  (ىػ338.ت)جعفر النحاس 

ألف السياؽ ىو الذم يزيل اإلُّاـ عن اَّمل كيوضح ٚبصيص العاـ، كيقيد ا٤بطلب، كىو ، (ىػ794.ت)
يبٌْب أٮبية  (ىػ794.ت)، كيف ىذا ٪بد الزركشي الذم ٰبدد الداللة ا٤بقصودة عند تنوع دالالت األلفاظ

داللة السياؽ فإهنا ترشد إىل تبيْب اَّمل كالقطع بعدـ احتماؿ غّب : " السياؽ يف توجيو الداللة قائبل
                                                 

 .75: علم اللغة، حاتم صالح الضامن، بيت الحكمة، جامعة بغداد، ص-  1
علم : ، وينظر83: ، ص1987عباس صادق عبد الوىاب، دار الشؤون الثقافية العامة، العراق، : ، جون الينز، ترجمةاللغة والمعنى والسياق-   2

 .263: الداللة التطبيقي في التراث العربي، ىادي نهر، ص
 .231: ، صعبد الحميد الدواخلي ومحمد القصاص، مكتبة االنجلو المصرية: اللغة، فندريس، تعريب-   3
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ا٤براد، كٚبصيص العاـ كتقييد ا٤بطلب كتنوع الداللة، كىو من أعظم القرائن الدالة على مراد ا٤بتكلم فمن 
 كيف ٘بد 1 (ذيٍؽ ًإنَّنكى أىنتى اٍلعىزًيزي اٍلكىرً ي ): أٮبلو غلط يف نظّبه كغالط يف مناظراتو كانظر إىل قولو تعاىل

. 2"سياقو يدؿ على أنو الذليل ا٢بقّب
فالسياؽ عند علماء األصوؿ كالتفسّب ىو كسيلة من كسائل ٙبديد ا٤بعُب يف النصوص القرآنية، 

. فقد ٚبتلف داللة الكلمة الواحدة تبعا للسياقات ا٤بختلفة الٍب ترد فيها
كما اىتم علماء النحو بالسياؽ، ألنو يبْب الداللة ا٢بقيقية للكبلـ، فا٢بركة الواحدة إذا تغّبت 

دكف ضبط  (ىٌنأٍت األستاذة فاطمة)يف السياؽ نفسو، من شأهنا أف تغٌّب كل ا٤بعُب ا٤بقصود، فإذا قلنا 
 (فاطمة)فاعبل ك (األستاذة)األكؿ أف تكوف : فالسياؽ ٰبتمل معننْب (األستاذة كفاطمة)ا٢بركات يف 

مفعوال بو، ٥بذا كجب علينا ٙبديد ا٢بركات  (األستاذة)فاعبل ك (فاطمة)أف تكوف : مفعوال بو، كالثاين
. اإلعرابية من أجل الوقوؼ على ا٤بعُب ا٤بقصود من خبلؿ ىذا السياؽ

٧بمد بام : كمن بْب العلماء الذين اىتموا بدكر السياؽ يف ٙبديد دالالت ا٤بفردات كالَباكيب
.    بلعامل الذم كضح يف مواضع عديدة أف السياؽ يلعب دكرا بالغا يف بياف ا٤بقصود من النصوص القرآنية

: داللة الحروف: ثانيا
 اىتم اللغويوف العرب با٢بركؼ كمعانيها اىتماما كبّبا، حيث أفرد القدماء ٥با مؤلفات خاصة ُّا، 

كاألزىية يف علم  (ىػ384.ت)، كمعاين ا٢بركؼ للرماين (ىػ340.ت)كحركؼ ا٤بعاين للزجاجي 
كالتحفة  (ىػ702.ت)كرصف ا٤بباين يف شرح حركؼ ا٤بعاين للمالقي  (ىػ415.ت)ا٢بركؼ للهركم 

البن أيـٌ قىاًسم ا٤بعركؼ " ا١بُب الداين يف حركؼ ا٤بعاين"ك (ىػ742.ت)الوفية ٗبعاين حركؼ العربية 
كغّبىا، كإ٭با بدأنا  (ىػ751.ت)، كمعاين األدكات كا٢بركؼ البن القيم ا١بوزية (ىػ749.ت)با٤برادم 

بداللة ا٢بركؼ ألف ا٢بركؼ أصغر أجزاء الكبلـ، من ا١بزء للوصوؿ إىل الكل، فأردنا أف نستهل ىذا 
 .الفصل بداللة ا٢بركؼ مث الكلمات مث داللة الَباكيب

كما حظيت لدل ادثْب باىتماـ بالغ، حيث ربطوىا ٗبا توصلت إليو الدراسات اللسانية 
عباس ): ا٢بديثة، كمن الباحثْب ادثْب الذين اىتموا اىتماما بالغا با٢بركؼ كمعانيها كاستعماالهتا

حيث تطرؽ إىل استعماالت حركؼ ا٤بعاين  (حركؼ ا٤بعاين بْب األصالة كا٢بداثة)يف كتابو  (حسن

                                                 
 . 49: سورة الدخان، اآلية-  1
 . 201، 200: ، ص2: البرىان في علوم القرآن، الزركشي، ج-  2
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كربطها ٖبصائص األصوات ا٤بكونة ٥بذه ا٢بركؼ كمعانيها الفطرية، كذلك ألف داللة ا٢برؼ العريب عنده 
ىي عبارة عن صدل صوتو يف النفس، كما أنو يؤاخذ العلماء القدماء كادثْب يف عدـ استخبلصهم 

 نادكا عاليان بالرغم من أهنمخصائص األحرؼ العربية الٍب تشارؾ يف تركيبو، ٤بعاين ا٢بركؼ بالرجوع إىل 
 اقتصرت إٔباثهم يف تقصٍّي معاين حركؼ ا٤بعاين كأصوؿ استعماالهتا على كإ٭بابفطرة اللغة العربية، 
 1 .الَباث اللغوم حصران 

. كقبل التطرؽ إىل معاين ىذه ا٢بركؼ، حرم بنا أف نشّب إىل تعريف ا٢برؼ
: يف تعريفو للحرؼ (ىػ175.ت)يقوؿ ا٣بليل بن أٞبد الفراىيدم  ٠بي ا٢برؼ حرفا لتطرفو يف الكبلـ، 

ٍرفان كإٍف كافى " ا٢بىٍرؼ من حيركؼ ا٥ًبجاء، ككلُّ كلمةو بيًنيىٍت أداةن عاريةن يف الكبلـ لتفرقة ا٤بعاين تيسمَّنى حى
ٍرفان يقاؿ : بناؤىا ٕبىٍرفػىٍْب أك أكثر مثلي حىٌٌب كىىٍل كبىٍل كلىعلَّن، ككلُّ كلمةو تيقرأ على كيجوهو من القرآف تيسمَّنى حى

ا٢باء الراء كالفاء  (حرؼ)"، كيقوؿ أٞبد بن فارس2"ييقرىأ ىذا ا٢بىٍرؼ يف حىٍرؼ ابن مسعود أم يف قراءتو
حدُّ الشيء، كالعيدكؿ، كتقدير الشَّنيء، فأٌما ا٢بٌد فحٍرؼي كلٍّ شيء حدُّه، كالسيف : ثبلثة أصوؿ

. 3"كغّبه
اختلف النحاة يف تعريفهم االصطبلحي للحرؼ، حيث ذىب فريب منهم إىل أف ا٢برؼ ليس ك

لو معُب إال يف غّبه، كفريب آخر ذىب إىل أف ا٢برؼ ٰبمل معُب يف نفسو، أما الفريب األكؿ فيمثلو 
الكىًلم اسمه كًفٍعله كحىٍرؼه جاء ٤بعٌُب : "الذم يقوؿ (ىػ180.ت) سيبويو ٝبهور النحاة، كعلى رأس ىؤالء

كأما ما جاء ٤بعٌُب كليس باسم كال فعلو فنحو مثيَّن كسىٍوؼ ك كاك القسم كالـ ... ليس باسم كال فعل، 
. 4"اإلضافة ك٫بوىا

فسيبويو يف ىذا التعريف ال ينفي أف يكوف ا٢برؼ حامبل ٤بعُب يف نفسو، كمل يصرح بأف ا٢برؼ 
يف شرحو لكتاب سيبويو يوضح ما قصده من  (ىػ368.ت)يتضح معناه من خبلؿ غّبه، لكن السّبايف 

مل قاؿ، كحرؼ جاء ٤بعُب، كقد علمنا أف األ٠باء كاألفعاؿ : فإف سأؿ سائل فقاؿ": ىذا القوؿ فيقوؿ
. 5" يف االسم ك الفعل(كحرؼ جاء ٤بعُب) إ٭با أراد : لوجئن ٤بعاف؟ قيل

                                                 
 .9، 3: ص، 2000دمشق، ، منشورات اتحاد الكتاب العربحروف المعاني بين األصالة والحداثة، عباس حسن، : ينظر-  1

2
. 151: ، ص2: معجم العين، الخليل بن أحمد الفراىيدي، ج-  
 . (حرف)، مادة 42: ، ص2: ، ج1979عبد السالم محمد ىارون، دار الفكر، بيروت، : مقاييس اللغة، أحمد بن فارس، تحقيق-  3
 . 12: ، ص1: الكتاب، سيبويو، ج-  4
 .52: ، ص1: ، ج1986رمضان عبد التواب ومحمود فهمي حجازي، ، الهيئة المصرية للكتاب، : شرح كتاب سيبويو، السيرافي، تحقيق-  5
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حيث أكرد " مقدمة يف النحو"يف كتابو  (ىػ180.ت)كيتبع سيبويو يف ىذا خلف األٞبر 
. 1"اسم كفعل كحرؼ جاء ٤بعُب: العربية على ثبلثة"التعريف نفسو الذم جاء بو سيبويو، كالذم قاؿ 

حركؼ ا٤بعاين ما مل يكن ا٠با كال فعبل، : "الذم يقوؿ (ىػ299.ت)كمنهم أيضا ابن كيساف 
. 2"إٌف كليت كيف كمن كمل كلن كما أشبو ذلك: كلكن يتعلب بأحدٮبا، ٫بو

ا٢برؼ ما دٌؿ على معُب يف غّبه : "الذم يقوؿ (ىػ338.ت)كمنهم أيضا أبو جعفر النحاس 
. 3"كخبل من دليل االسم كالفعل مثل ىل كبل كمن كإىل كمٌب كقد كما أشبو ذلك

 كا٢برؼ ما مل ٙبسن فيو عبلمات األ٠باء، كال : "الذم يقوؿ (ىػ392.ت)كمن بينهم أيضا ابن جِب 
قد ىل، كال تأمر : من ىل، كال: ىل كبل كقد، كال تقوؿ: عبلمات األفعاؿ، كإ٭با جاء ٤بعُب يف غّبه ٫بو

. 4"بو
. يعِب أنك ال تسند ا٢برؼ إىل ا٢برؼ، كىذا معُب قولو جاء ٤بعُب يف غّبه

ا٢برؼ ىو ما دؿ على معُب يف غّبه، : "(ىػ538.ت)كمن أصحاب ىذا الفريب أيضا الز٨بشرم 
كمن مث مل ينفك من اسم، أك فعل يصحبو إال يف مواضع ٨بصوصة حذؼ فيها الفعل كاقتصر على 

 .5"ا٢برؼ فجرل ٦برل النائب، ٫بو قو٥بم نعم كبلى
كقولنا دلت على معُب يف : " يف شرحو للمفصل، حيث قاؿ (ىػ643.ت)كتبعهم ابن يعش 

غّبىا فصل ميزه من االسم كالفعل، إذ معُب االسم كالفعل يف أنفسهما كمعُب ا٢برؼ يف غّبه، أال تراؾ 
فهم منو ا٤بعرفة، كلو قلت أؿ مفردة لو يفهم منو معُب، فإذا قرف ٗبا بعده من االسم  (الغبلـ)إذا قلت 

. 6"أفاد التعريف يف االسم، فهذا معُب داللتو يف غّبه
 

                                                 
 .35: ، ص1961عز الدين التنوخي، وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، دمشق، : مقدمة في النحو، خلف األحمر، تحقيق-  1
: ، ص1975، 4: ، مج2: عبد الحسين الفتلي وىاشم طو شالش، مجلة المورد، بغداد، العدد: الموفقي في النحو، ابن كيسان، تحقيق-  2

106. 
 .14: ، ص1965كوركيس عواد، مطبعة العاني، بغداد، : التفاحة في النحو، أبو جعفر النحاس، تحقيق-  3
 .16: ، ص1988سميح أبو مغلي، دار مجدالوي، األردن، : اللمع في العربية، ابن جني، تحقيق-  4
 . 30: األنموذج في النحو، الزمخشري، ص: ، وينظر283: المفصل في علم العربية، الزمخشري، ص-  5
 . 2: ، ص8:شرح المفصل، ابن يعيش، ج-  6
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، كابن عصفور 1 (ىػ577.ت)أبو الربكات األنبارم : كتبعهم كثّب من النحاة، أمثاؿ
.  كغّبىم من ٝبهور النحاة4 (ىػ769.ت)، كابن عقيل 3 (ىػ749.ت)، كا٤برادم 2 (ىػ669.ت)

- إىل-  من: ا٢بركؼ : " (النحو الوايف) كمن النحاة ادثْب عباس حسن الذم قاؿ يف كتابو 
ال تدؿ كلمة من الكلمات السابقة على معُب، أم معُب، ... ىل- ال- حٌٌب - إفَّن - إفٍ - مل- على- يف

. 5"مادامت منفردة بنفسها، لكن إذا كضعت يف كبلـ ظهر ٥با معُب مل يكن من قبل
أبو علي : أما الفريب الثاين الذم يرل داللة ا٢برؼ يف نفسو، فهم قلة من النحاة، كمنهم

ا٢بركؼ كلها تدؿ على معاف، كإٌف ا٤بعاين الٍب تدؿ عليها تكوف : "الذم يقوؿ (ىػ377.ت)الفارسي 
. 6"غّب أشخاص

من زعم أف ا٢برؼ ما دٌؿ على معُب يف غّبه فإنو ينبغي أف تكوف أ٠باء : "كيقوؿ يف موضع آخر
إنو الذم ال ٯبوز أف : ككذلك قوؿ من قاؿ... األحداث كلها حركفا، ألهنا تدؿ على معاف يف غّبىا، 

يكوف خربا كال ٨بربا عنو، فاسد ألف األ٠باء ا٤بضمرة اَّركرة كاأل٠باء ا٤بضمرة ا٤بنصوبة ا٤بتصلة كا٤بنفصلة 
. 7"ال تكوف أخبارا كال ٨بربا عنها

كالذم يقوؿ  (ىػ669.ت)يف شرحو ٤بقرب ابن عصفور  (ىػ698.ت)كتبعو أيضا ابن النحاس 
كإ٭با ٠بي حرفا إذا كاف فضلة كطرفا يف باب اإلسناد، ألنو ال ييسند كال ييسند إليو، : "يف تعريفو للحرؼ

كا٤بعُب ا٤بفهـو ... ا٢برؼ لو معُب يف نفسو : "مث يضيف بعدىا فيقوؿ" فأخذ من حرؼ ا١ببل كىو طرفو
.  8"من ا٢برؼ حاؿ الَبكيب أمٌت ٩با يفهم منو عند اإلفراد

كمن ادثْب من يرل أف حركؼ ا٤بعاين أك األدكات ال ٙبمل معاف معجمية كلكن معاف كظيفية، 
، كمن بْب ىؤالء ٛباـ حساف الذم تألهنا تؤدم كظيفة الربط كالتعليب بْب أجزاء ا١بملة، أك بْب ا٤بفردا

                                                 
 .12: أسرار العربية، أبو البركات األنباري، ص-  1
 .46: ، ص1: المقرب، ابن عصفور، ج-  2
 .22-20: الجنى الداني في حروف المعاني، المرادي، ص-  3
 .20: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، ص-  4
 .66: ، ص1: النحو الوافي، عباس حسن، ج-  5
 . 59: ، ص2002علي جابر المنصوري، دار الثقافة، : المسائل العسكريات في النحو العربي، أبو علي الفارسي، تحقيق-  6
 . 61: المصدر نفسو، ص-  7
 .62-60: التعليقة على المقرب، ابن النحاس، ص-  8
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األداة مبُب تقسيمي يؤدم معُب التعليب كالعبلقة الٍب تعرب عنها األداة إ٭با تكوف بالضركرة بْب : "يقوؿ
. 1"كالتعليب باألداة أشهر أنواع التعليب يف اللغة العربية الفصحى... األجزاء ا٤بختلفة من ا١بملة، 

كما يوضح ٛباـ حساف أيضا أٌف األدكات تشَبؾ ٝبيعها يف تأديتها ٤بعاف كظيفية، كال تدؿ على 
معاف معجمية، مث ٚبتص كل طائفة منها بوظيفة خاصة، كالنفي كالتأكيد كغّبىا، حيث تكوف األداة 
ىي العنصر الرابط بْب أجزاء ا١بملة كلها، حٌب ٲبكن لؤلداة عند حذؼ ا١بملة أف تؤدم ا٤بعُب كامبل 

مًلى، فيكوف ا٤بعُب الذم تدؿ عليو ىذه األدكات ىو معُب ا١بملة كاملة : كالذم نراه يف عبارات مثل
كٙبدده القرينة بالطبع، كحْب أراد النحاة أف يعربكا عٌما فهموه بوضوح من أف معاين األدكات ىي 

معاف حقها أف تؤدل )كظائفها أم معناىا كظيفي ال معجمي قالوا يف تعبّبىم عن ىذا الفهم إف ىذه 
. 2 (با٢برؼ

من األدكات ما يدخل على ا١بملة فيكوف : "كيشّب يف موضع آخر إىل أهنا ٙبمل معاف، يقوؿ
مسلطا على عبلقة اإلسناد بْب طرفيها أك بْب ا١بملة كجواُّا كمنها ما يدخل على ا٤بفردات فّببط ا٤بفرد 
الذم يف حيزه بعنصر آخر من عناصر ا١بملة، كا٤بعركؼ أف األدكات ذكات معاف، فما كاف منها داخبل 

. 3"على ا١بملة فقد يلخص األسلوب النحوم للجملة كالنفي أك الشرط أك االستفهاـ
الذم يرل أف  (كر  حسْب ناصح ا٣بالدم)٪بد  (ٛباـ حساف)كمن الباحثْب ادثْب الذم يتبع 

ا٢برؼ ما ىو إال قرينة ٗبثابة الدليل على كجوب الرفع أك النصب أك ا١بر عندما يشكل اإلعراب، أك 
أما ا٢برؼ فهو قرينة كاضحة أفاد منها النحاة يف معرفة ا٤برفوعات : "دليبل على ا٢بذؼ، يقوؿ

كا٤بنصوبات كاَّركرات يف ا٢باالت الٍب يشكل فيها اإلعراب، ففي أبواب االشتغاؿ جعلوا ا٢بركؼ 
ا٤بختصة بالدخوؿ على األ٠باء دليبل على كجوب رفع االسم ا٤بشغوؿ عنو الفعل، كما جعلوا ا٢بركؼ 

. 4"ا٤بختصة بالدخوؿ على األفعاؿ دليبل على كجوب نصب ا٤بشغوؿ عنو

                                                 
 . 123: اللغة العربية معناىا ومبناىا، تمام حسان، ص-  1
 . 125: المرجع نفسو، ص-  2
 .70: الخالصة النحوية، تمام حسان، ص-  3
 . 185: ص، 2006، 1: دار صفاء، األردن، ط، كريم حسين ناصح الخالدينظرية المعنى في الدراسات النحوية، -  4
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جعل النحاة بعض ا٢بركؼ أدلة على أفعاؿ ٧بذكفة أك أ٠باء ٧بذكفة لتقريب : "كيقوؿ أيضا
كغّبىا من ا٢بركؼ الٍب  (٧بمد يف الدار)ا٤بعاين ا٤بقصودة كحركؼ االستثناء كالنداء كحرؼ ا١بر يف قولنا 

. 1"استعانوا ُّا لتقدير ا٤بعاين ا٤بقصودة يف مواضع ا٢بذؼ
فا٢بركؼ ىي أدلة على ا٢بذؼ أك كجوب الرفع أك النصب أك ا١بر، ٗبعُب أهنا قرائن تبْب ا٤بواضع 

.  الٍب يكوف فيها ا٢بذؼ أك النصب أك ا١بر
كمن ىنا فإف األدكات ىي قرائن ٙبمل معاف كظيفية، مهمتها الربط بْب أجزاء ا١بمل أك الربط 
بْب ا٤بفردات، أم أف معاين األدكات ىي الوظائف الٍب تؤديها، يعِب أف معناىا ال يتجلى إال من خبلؿ 

جاء ٧بمد كخالد، فإف الواك الٍب ىي حرؼ عطف ليس معناىا العطف، كإ٭با : السياؽ، فإذا قلنا مثبل
. ٧بمد كخالد: الوظيفة الٍب تؤديها يف ىذه ا١بملة ىي العطف كالربط بْب اال٠بْب

كلكن يف الدراسات اللسانية ا٢بديثة ٪بد أٌف الوظيفة ٚبتلف عن ا٤بعُب، فالوظيفة ىي الدكر الذم 
تؤديو الكلمة يف ا١بملة، كوظيفة الفاعل كا٤بفعوؿ يف مقابل طبيعتها أك نوعها الذم تنتمي إليو يف أقساـ 

فهي من حيث ا٤بعُب تدؿ على كائن إنساين يف زمن معْب من  (طفل)الكبلـ، فإذا قلنا مثبل كلمة 
، فهي ال تدؿ على ا٤بعُب السابب فحسب، (يلعب الطفل)مراحل العمر، كىي نفسها كفاعل يف قولنا 
. 2بل ٙبدد دكرىا كمنفذ لفعل، كىي كظيفتو

عبد : كمن الدارسْب ادثْب من يلتبس عليو ىذا الفرؽ، فيخلط بْب ا٤بعُب كالوظيفة، منهم
كلكن مل يفرؽ  (الوظيفة)، فكاف عنواف كتابو يتضمن مصطلح (النحو الوظيفي)العليم إبراىيم يف كتابو 
ٲبكن تقسيم ا٢بركؼ طوائف ٨بتلفة، تشمل كل منها ٦بموعة من ا٢بركؼ : "بينها كبْب ا٤بعُب، يقوؿ

. 3"تتشابو يف عدد أحرفها، أك يف ا٤بعاين الٍب تؤديها، أك يف عملها كأثرىا اإلعرايب
حركؼ تتشابو يف عدد أحرفها كاألحادية كالثنائية : فا٢بركؼ تنقسم إىل ٦بموعات، منها

كالثبلثية، أك يف ا٤بعاين الٍب تؤديها كمعناىا الوظائف الٍب تؤديها كىي العطف كالنداء كغّبىا، كحركؼ 
. تتشابو يف عملها أم حركؼ ا١بـز كالنصب كغّبىا

                                                 
 . 186: ، صكريم حسين ناصح الخالدينظرية المعنى في الدراسات النحوية، -  1
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تصور تصنيفي يقدـ "فإذا أخذنا حركؼ ا١بر مثبل، فإٌف التصور القد  ٢بركؼ ا١بر مبِب على 
كل حرؼ على حده من غّب ربطو، يف الغالب، با٢بركؼ األخرل، كالدراسات القدٲبة، كإف ربطت بْب 

بعض ا٢بركؼ كبعض معانيها، فإهنا مل تكن تقدـ طرحا عاما يفسر التعالب بْب ا٤بعاين يف إطار نظرة 
مشولية ٤با ٲبكن أف يدؿ عليو حرؼ ا١بر بشكل عاـ، كقد ٝبعت حركؼ ا١بر تركيبا كدالليا، كيرل 

التجميع الَبكييب أهنا حركؼ إضافة ألهنا تضيف ما بعدىا إىل ما قبلها، كأهنا حركؼ جر ألف مفعو٥با 
يكوف ٦بركرا، أما التجميع الداليل فكاف يشكو من بعض النقص، كخصوصا على مستول ربط العبلئب 

الدالة، سواء بْب استعماالت ا٢برؼ الواحد كتأكيبلتو، أك على مستول ما يوٌحد تأكيبل بْب حركؼ 
. 1"متعددة

، فإننا نبلحظ أف حريف ا١بٌر يف ىذه (خرجتي من البيت كتوجهت إىل ا١بامعة)فإذا قلنا مثبل 
يثبت ا٢بلوؿ "ا١بملة يفيداف دالليا معنيْب متنافيْب، إذ تفيد األكىل االبتعاد كالثانية االقَباب، فاالقَباب 

. 2"كاالبتعاد ينفيو
كمن النحويْب ادثْب من يرل بأف ىذه ا٤بعاين الٍب تؤديها ا٢بركؼ ال حاجة ٥با عند دارس 

كا٢بب أف ىذه ا٤بعاين تفيد دارس الببلغة، فهو الذم : "النحو، كإ٭با تفيد دارس الببلغة، يقوؿ ٧بمد عيد
يبحث عن ا٢بركؼ كما تؤديو من ٝبلة إىل ٝبلة، أما دارس النحو، فإٌف الذم يهمو من ىذه ا٢بركؼ ىو 

يهمو أف يعرؼ فقط أف ىذه ا٢بركؼ ٘بر األ٠باء الٍب بعدىا مهما : معانيها النحوية، أك بعبارة أخرل
. 3" كاف ا٤بعُب الذم تؤديو يف ا١بملة

ىو من بْب الباحثْب يف العصر ا٢بديث الذين  (٧بمد عيد)ككتعقيب على ىذا القوؿ، نقوؿ أف 
يدعوف تيسّب كتسهيل النحو العريب، كقولو ىذا يعكس اىتمامو بالتيسّب كالتسهيل، ك٤با كانت حركؼ 
ا٤بعاين كحركؼ ا١بر مثبل تقع موقع بعضها البعض فبل حاجة ٢بصر معانيها، ألف السياؽ ىو الذم 

ٰبدد داللة ا٢بركؼ، فحصر ا٤بعاين ا٤بختلفة للحرؼ الواحد من شأنو أف يعرقل التيسّب الذم يدعو إليو 
يف النحو العريب، كلكن ىذا ال ٯبعلنا نقصي السياقات ا٤بختلفة الٍب تظهر فيها معاين ا٢بركؼ، كال هتم 

دارس الببلغة فقط بل هتٌم أيضا دارس النحو، فإذا قلنا مثبل حركؼ العطف كظيفتها الربط بْب مكونات 
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ا١بملة، فهذا ال يستدعي حصرىا ٙبت موضوع حركؼ العطف فقط، كإ٭با نقف عند الدالالت الٍب 
ٰبملها كل حرؼ من ا٢بركؼ، فالواك كبل كأك كمث كلها تندرج ضمن حركؼ العطف، لكن الوظيفة الٍب 

. تؤديها الواك ليست ىي نفسها الٍب تؤديها بقية ا٢بركؼ
جاء أٞبد كعلي ، كجاء أٞبد أك علي، ٚبتلفاف يف ا٤بعُب بسبب الوظيفة الٍب :   فمثبل ا١بملتاف
، حيث معُب ا١بملة األكىل ٦بيء أٞبد مرتبط بعلي، أم ٦بيئهما ٮبا معا، (أك)ك (الواك)تؤديها كل من 

كظهر ىذا من خبلؿ معُب الواك كىو ا١بمع، أما ا١بملة الثانية فمجيء أٞبد غّب مرتبط ٗبجيء علي، 
.    كىو التخيّب، يعِب جاء أحدٮبا فقط كغاب اآلخر (أك)كظهر ىذا من خبلؿ معُب 

كما ٪بد ٧بمد بام بلعامل ىو اآلخر اىتم با٢بركؼ كدالالهتا، مدعما ذلك بأمثلة يوضح فيها 
الدكر الذم يؤديو الَبكيب يف دالالت ىذه ا٢بركؼ، ك٫باكؿ يف ىذا الصدد أف نقف عند ىذه ا٢بركؼ 

، كاألحادية كالثنائية (أم عدد أحرفها)مع معانيها، حيث مٌت تقسيمها تبعا للحركؼ الٍب تَبكب منها 
. كالثبلثية مرتبة ترتيبا ألفبائيا

يطلب على طرؼ الشيء كعلى :  ىو ليغىةن (كىا٢بىٍرؼي )"يقوؿ ٧بمد بام بلعامل يف تعريفو للحرؼ
ىو كل كلمة مل تدؿ على معُب يف نفسها :  كاصطبلحا،شفّبه كعلى كل حرؼ من حركؼ التهجي

. 1"أصبل بل معناىا يف الداخلة عليو
. 2"كإف دلت على معُب يف غّبىا فهي ا٢برؼ ٫بو من كعن كمل كىل: "كيقوؿ أيضا

أم أف ا٢بركؼ ليس ٥با معاف يف أنفسها، كلكن تكتسب معانيها من خبلؿ السياؽ الذم 
كمن ىنا فمهما كاف ا٣ببلؼ القائم بْب النحويْب يف داللة ا٢برؼ يف غّبه أك داللتو بنفسو، تدخل فيو،  

فبل ٲبكن أف نقف على الداللة ا٢بقيقية ٥بذه ا٢بركؼ إال من خبلؿ كركدىا يف السياؽ، فا٢برؼ خارج 
السياؽ لو معُب عاـ غّب ٧بدكد، مث بوجوده يف السياقات ا٤بختلفة فإنو يكتسب داللتو من خبلؿ 

اختبلفها، ألف كظيفة ا٢برؼ ىو الربط بْب عناصر ا١بملة، كعند تغّب السياؽ يتغّب ا٤بعُب، حٌب كإف كاف 
ا٢برؼ نفسو، كىذا ما ٪بده عند النحاة القدماء كادثْب، حيث كانوا ٱبصوف ا٢برؼ ٗبعُب عاـ مشَبؾ، 
مث تتعدد معانيو بتعدد السياقات الٍب يكوف فيها، كىذا ما ٪بده أيضا لدل ٧بمد بام بلعامل، الذم كاف 

 .تابعا ١بمهور النحاة
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من : "حركؼ ا٤بعاين كحركؼ ا٤بباين، يقوؿ: كفٌرؽ أيضا ٧بمد بام بلعامل بْب نوعْب من ا٢بركؼ
أجزاء الكبلـ حرؼ كىو كلمة دلت على معُب يف غّبىا كىو على ثبلثة أقساـ خاص باالسم كفي 

كخاص بالفعل كلم كمشَبؾ بينهما كهل كبل، كا٤براد با٢برؼ ىنا حرؼ ا٤بعُب ال حرؼ ا٥بجاء كالزام 
. 1"كالياء من زيد

فحركؼ ا٤بعاين ٙبمل معاف إذا كظفت يف الَبكيب كا٤بقصود ُّا حركؼ العطف كا١بر كغّبىا، 
فهي ال  (زيد)أما حركؼ ا٤بباين فهي حركؼ ا٥بجاء أك حركؼ العربية، ٫بو الزام كالداؿ كالياء من كلمة 

. معُب ٥با، كىي حركؼ مباف ألهنا تستعمل يف بناء ا٤بفردات
كالفرؽ بْب حرؼ ا٤بعُب كحرؼ ا٤ببُب عند ادثْب أٌف األكؿ يتعلب با٤بفردات كالَباكيب، كالثاين 

. 2يتعلب بالصوامت كالصوائت
كخٌص ٧بمد بام بلعامل عبلمة ا٢برؼ ٗبصطلح عرؼ عند النحاة القدامى بعدـ قبوؿ العبلمة، 

. 3"كا٢برؼ ما مل يقبل عبلمة كاحد منهما: "(ىػ885.ت)أك ترؾ العبلمة، يقوؿ البقاعي 
ترؾ )أما يف الدراسات اللسانية ا٢بديثة كخاصة مع عبد الرٞبن حاج صاحل كىو مصطلح 

. 4"ال عبلمة يعرؼ ُّا، كعبلمتو ترؾ العبلمة لو: "حيث يقوؿ ٧بمد بام بلعامل عن ا٢برؼ (العبلمة
يعِب أف االسم عبلمتو دخوؿ حركؼ ا١بر عليو، كالفعل تدخل عليو قد كالسْب كسوؼ، أما ا٢برؼ 

فعبلمتو أف ال تدخل عليو حركؼ ا١بر كال قد كالسْب كسوؼ، كعدـ قبو٥با لدخوؿ ىذه ا٢بركؼ ىي يف 
حد ذاهتا عبلمة على أهنا حركؼ، كمثالو أيضا ا٢باء الٍب تعرؼ من بْب ا١بيم كا٣باء بعدـ كجود نقطة 

فيها، فا٤بنقوطة من أسفل ىي ا١بيم كا٤بنقوطة من أعلى ىي ا٣باء، أما عدـ كجود النقطة فدليل على أهنا 
.  ا٢باء

 الكلمة أف كمعناىا (العبلمة العدمية)كما أف ىذا ا٤بصطلح يسميو عبد الرٞبن حاج صاحل بػ 

 بغّبىا مقابلتها عند كذلك كتظهر اسوس، اللفظي مظهرىا يف غائية ٨بتفية، كلكنها ٗبعناىا، موجودة

 ظاىرة عبلمة ٤بقابلتها العبلمة ىذه العدمية، كٚبتفي بالعبلمة لو يرمز فارغا موقعها يظل إذ االستبداؿ يف
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 الٍب العبلمات ٔبميع كمثل ٥با، () بالعبلمة ٥با كيرمز ،عدـ كجود العبلمة الظاىرةأم ، آخر موضع يف

 كا٤بؤنث كا٤بثُب، للجمع، بالنسبة ظاىرة غّب عبلمات ٥با كا٤بكرب كا٤بذكر، ا٤بفرد، أصو٥با، عن الفركع ٛبيز
 موجود كىو قركف، منذ كالعرب ا٥بنود، اللغويوف عنو ٙبدث جدا قد  العدمية العبلمة مفهـو، ككا٤بٌصغر

، كما أنو مفهـو مقتبس من مفهـو اَّموعة الفارغة ا٤بستعمل يف الطبيعية اللغات كل يف كظاىرة
 1.الرياضيات ا٢بديثة

: كنوضح ذلك باألمثلة التالية
 مسلم- 1

     مسلمة 
 مسلم- 2

     مسلماف 
    مسلموف 

.     مسلموف كمسلمات
3 - مسلم

        ا٤بسلم 
الٍب تغيب فيها التاء  (مسلم)الٍب تدؿ التاء فيها على التأنيث، كبالتايل كلمة  (مسلمة)  فكلمة 

ىي عبلمة على التذكّب، فعدـ العبلمة ىي عبلمة، ٗبعُب عدـ كجود تاء التأنيث يف مسلم ىي عبلمة 
 (مسلم)تتضمن حركؼ تدؿ على ا١بمع كتقابلها أيضا  (مسلماف كمسلموف كمسلمات)على التذكّب، ك

الٍب تتضمن عبلمة التعريف أؿ فهي  (ا٤بسلم)الٍب ال تتضمن عبلمة ا١بمع فهي عبلمة على إفرادىا، ك
. كىي عبلمة على تنكّبىا (مسلم)معرفة، كتغيب من 
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: الحروف األحادية: أوال
: الهمزة- 1

يف النداء كاالستفهاـ، فهي لنداء القريب يف النداء، : تستعمل ا٥بمزة عند النحاة يف موضعْب
ا٥بمزة حرؼ مهمل، يكوف لبلستفهاـ كللنداء، كما عدا ىذين من أقساـ : "(ىػ749.ت)يقوؿ ا٤برادم 

. 1"ا٥بزة، فليس من حركؼ ا٤بعاين
 2 :كيف االستفهاـ تستعمل يف عدة أكجو، منها

ـى زىٍيده؟: أف يكوف على جهل من ا٤بستفًهم، ٫بو- 1 . أىقىا
ا؟: أف يكوف إنكارا، ٫بو- 2 . أىزىٍيده أىمىرىؾى ًُّىذى
ذيكين كىأيمٍّيى ًإ٥بىىٍْبً ًمٍن ديكًف اللَّنوً  ﴿: أف يكوف توبيخا، ٫بو قولو تعاىل- 3 . 3﴾أىأىنتى قػيٍلتى لًلنَّناًس اٚبًَّن
ا؟: أف يكوف تعجبا، ٫بو قولك- 4 . أىيىكيوفي ًمٍثلي ىىذى
؟، : ٫بو قولك (ليس)أك  (مل)أك  (ما)تكوف تقريرا كٙبقيقا كذلك إذا دخلت على - 5 أىمىا أىٍحسىٍنتي إًلىٍيكى

؟، أىلىٍستى ًٖبىٍّبو؟، كا١بواب . بػىلىى: أىملٍى أيٍكرًٍمكى
؟: تكوف تسوية، ٫بو- 6 . مىا أيبىايل، أىقيٍمتى أىـٍ قػىعىٍدتى
أىٍلقىٍيتي مىا يف يىًدم، حكمنا على زيادة ا٥بمزة يف الفعل : أف تكوف للتعدية كالنقل خاصة، ٫بو قولك- 7
: ألنو من اللقاء، فعلمنا أنو ال معُب لدخو٥با على ىذا الفعل إال لتعديتو، أما النقل فنحو قولك (ألقى)

أشكل األمر فهذا الفعل ال ينطب بثبلثيو، كإف كاف األصل من حيث إف حركفو أصوؿ، فا٥بمزة زائدة 
. للنقل

ٍدؾى يىًتيمنا فىآكىل﴿: أف تكوف للتذكّب، ٫بو قولو تعاىل- 8 . 4﴾أىملٍى ٯبًى
اًء مىاءن ﴿: التنبيو كالتهديد، فمثاؿ األكؿ قولو تعاىل- 9 . 5 ﴾أىملٍى تػىرى أىفَّن اللَّنوى أىنٍػزىؿى ًمنى السَّنمى
 

                                                 
 .30: الجنى الداني في حروف المعاني، المرادي، ص-  1
- 32: ، ص1981، 2: عبد الفتاح إسماعيل شلبي، دار الشروق، المملكة العربية السعودية، ط: معاني الحروف، الرماني، تحقيق: ينظر-  2

- 30: الجنى الداني في حروف المعاني، المرادي، ص: ، وينظر51- 38: رصف المباني في شرح حروف المعاني، المالقي، ص: ، وينظر34
 .13-11: يحي مراد، ص: ، مصابيح المغاني في حروف المعاني، ابن نور الدين، قراءة وضبط33

 .116: سورة المائدة، اآلية-  3
 .6: سورة الضحى، اآلية-  4
 .63: سورة الحج، اآلية-  5
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. 1﴿أىملٍى نػيٍهًلًك اأٍلىكَّنًلْبى﴾: كمثاؿ الثاين قولو عز كجلٌ 
﴿ أىملٍى يىٍأًف لًلَّنًذينى آمىنيوا أىف ٚبىٍشىعى قػيليوبػيهيٍم ًلذًٍكًر اللَّنًو﴾: االستبطاء، ٫بو قولو تعاىل- 10

2 .
أىٍصطىفىى اٍلبػىنىاًت عىلىى اٍلبىًنْبى﴾ ﴿ : اإلنكار، ٫بو قولو تعاىل- 11

3 .
تيكى تىٍأميريؾى أىٍف نػىتػٍريؾى مىا يػىٍعبيدي آبىاؤينىا أىٍك أىٍف نػىٍفعىلى يف ﴿: التهكم، ٫بو قولو تعاىل-12 قىاليوا يىا شيعىٍيبي أىصىبلى

. 4﴾أىٍموىالًنىا مىا نىشىاءي 
:  كقد ذكر ٧بمد بام بلعامل ا٥بمزة كدالالهتا يف عدة مواضع يف ثنايا مؤلفاتو، منها

:  ىمزة االستفهام- 1
يعُب أف االسم إذا شابو ا٢برؼ يف البناء فانو ٲبنع من الصرؼ : "(االسم ا٤بنقوص)يقوؿ يف باب 

سواء شاُّو يف الوضع أك يف ا٤بعُب كمثاؿ الوضع ضربتنا فالتاء مبنية لشبهها با٢برؼ يف كضعها على 
حرؼ كاحد كنا أيضان لشبهها با٢برؼ يف كضعها إىل حرفْب كمثاؿ ا٤بعُب يف مٌب فإهنا أشبهت ٮبزة 

 .5"االستفهاـ إذا كانت استفهاما كإف الشرطية إذا كانت شرطا
 :ىمزة التقرير- 2

أىملٍى ﴿: ٫بو قولو تعاىل (با٥بمز أمل)كمن ا١بواـز ا٤بقركف : "(باب ا١بواـز)يقوؿ ٧بمد بام بلعامل يف 
فعل مضارع ٦بزـك  (نشرح)حرؼ نفي كجـز كقلب ك (مل)، كإعرابو ا٥بمزة للتقرير، 6﴾نىٍشرىٍح لىكى صىٍدرىؾى 

جار ك٦بركر  (لك)كعبلمة جزمو السكوف الظاىر يف آخره، كالفاعل مستَب كجوبا تقديره ٫بن  (مل)بػ
 7".(نشرح)متعلب بػ
 
 
 
 

                                                 
 .16: سورة المرسالت، اآلية-  1
 .16: سورة الحديد، اآلية-  2
 .153: سورة الصافات، اآلية-  3
 . 87: سورة ىود، اآلية-  4
 .12: التحفة الوسيمة شرح على الدرة اليتيمة، محمد باي بلعالم، ص-  5
 . 1: سورة الشرح، اآلية-  6
 .34: التحفة الوسيمة شرح على الدرة اليتيمة، محمد باي بلعالم، ص-  7
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: ىمزة التعدية والنقل- 3
ا٤بتعدين إىل اثنْب إذا دخلت عليهما ٮبزة النقل  (رأل)ك (علم): "(ا٤بفعوؿ بو) يقوؿ يف باب 

تعديا ُّا إىل ثبلثة، فا٤بفعوؿ األكؿ ىو الذم كاف فاعبل ُّما قبل دخوؿ ا٥بمزة، كالثاين كالثالث ٮبا 
. 1"(أرأيت زيدا عمرا منطلقا): اللذاف كانا منصوبْب ُّما تقوؿ

فاستعما٥با للنداء القريب يعود ، ٥بمزة االنفجار، ٗبا يثّب انتباه السامعكمن ا٣بصائص الصوتية ؿ
 أصل ، ك ىيكانت للنداء البعيد (آ) كإذا ميدَّن صوهتا فصارت ،إىل إثارة االنتباه بانفجار صوهتا القصّب

 كذلك إما ، األصل يف االستفهاـ ىو أف يبدأ ا٤بتكلم بإثارة انتباه ا٤بخاطبألفٌ أدكات االستفهاـ ٝبيعان، 
 كإما بصوت انفجارم يضرب بو على ٠بعو، ٩با ، أك ٕبركة يدكية،ٕبركة جسمية يلفت ُّا نظر ا٤بخاطب

أف ، كما  الصدارةللهمزةلذلك كاف ، يضاىي كقع ا٢بركة ا١بسمية يف نظره، أك كقع اليد على جسده
ـ ا٢بركؼ ااستخد، ك٥بذا ٪بد يل إىل الشدة ٗبا يتناسب مع صوهتا االنفجارممتاستعماالهتا لبلستفهاـ 

. 2 ا٤بعاين كا٤بقاصد الٍب أراد التعبّب عنهاتناسب معذكات ا٣بصائص الصوتية االنفجارية أك االىتزازية ٗبا م
 :الباء- 2

تعٌد الباء حرفا من ا٢بركؼ األحادية العاملة، كال تأيت إال للجر، أما معانيها فقد اختلف العلماء 
كباء ا١بر إ٭با ىي : "ككل ا٤بعاين األخرل تتفرع عنو، يقوؿ (ىػ180.ت)فيها؛ فهي لئللصاؽ عند سيبويو 
خرجت بزيدو، كدخلت بو، كضربتيو بالسوط ألزىٍقتى ضربىك إياه : لئللزاؽ كاالختبلط، كذلك قولك

. 3"فما اتسع من ىذا يف الكبلـ فهذا أصلو. بالسَّنوط
. أم أف ا٤بعُب األصلي للباء ىو اإللصاؽ كما جاء من معاف أخرل فهو فرع عنو

: ، كىي (ىػ688.ت)كمن العلماء من ذكر ٥با تسعة معافو أمثاؿ رضي الدين االسَباباذم 
اإللصاؽ، كالقسم، كاالستعانة كا٤بصاحبة كا٤بقابلة كالتعدية كالظرفية كالتبعيض كالتجريد، ككل ىذه ا٤بعاين 

، كمنهم من ذكر ٥با اثِب عشر معُب أمثاؿ ا٤بالقي 4تعود إىل ا٤بعُب األكؿ األساسي كىو اإللصاؽ
التعدية كاالستعانة كاإللصاؽ كا٤بصاحبة كالسؤاؿ كالسبب كالتعجب كالظرفية : ، كىي(ىػ702.ت)

                                                 
 .60: منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص-  1
. 80-78: حروف المعاني بين األصالة والحداثة، عباس حسن، ص: ينظر-  2
 .217: ، ص4: الكتاب، سيبويو، ج-  3
 .282- 280: ، ص4: شرح االستراباذي على كافية ابن الحاجب، ج: ينظر -  4



     الفصل الثالث                                              الجهود السياقية والداللية لمحمد باي بلعالم 

  -352-  

إال أٌف  (ىػ749.ت)، كذكر ٥با البعض ثبلثة عشر معُب أمثاؿ ا٤برادم 1كا٢باؿ كالعوض كالقسم كالتشبيو
، كالبعض اآلخر كصلت عندىم إىل أربعة عشر 2 كل ىذه ا٤بعاين تتفرع عن معُب أساسي كىو اإللصاؽ

  3.، إال أهنا ال ٚبرج عن معُب اإللصاؽ(ىػ761.ت)معُب كابن ىشاـ األنصارم 
  : أٌما ٧بمد بام بلعامل فذكر بعض ا٤بعاين الٍب تدؿ عليها الباء كىي

. ٫بو با: القسم- 1
 .، أم من ماء البحر4 (شىرًٍبنى ٗبىاًء البىٍحًر مثيَّن تػىرىفػَّنعىتٍ ): ٫بو: التبعيض- 2
 .5 ﴾بًبىٍدرو  اللَّنوي  نىصىرىكيمي  كىلىقىدٍ ﴿:  ٫بو قولو تعاىل:التعدية- 3
 .6﴾ًإنَّنكيٍم ظىلىٍمتيٍم أىنٍػفيسىكيٍم بًاٚبٍّىاذًكيمي اٍلًعٍجلى ﴿: ٫بو قولو تعاىل:السببية- 4
 .كتبت بالقلم:  ٫بو:االستعانة- 5
 .7 ﴾ مىٍن ًإٍف تىٍأمىٍنوي ًبًقنطىارو يػيؤىدًٍّه إًلىٍيكى ﴿:  ٫بو قولو تعاىل:االستعبلء- 6
 .8 ﴾ كىقىٍد أىٍحسىنى يب ﴿:  قولو تعاىل ٫بو:االنتهاء- 7
ـو ﴿:  ٫بو:ةصاحبامل- 8  .9 ﴾ اٍىًبٍط ًبسىبلى
 .10 ﴾ فىاٍسأىٍؿ ًبًو خىًبّبنا﴿: ٫بو قولو تعاىل: اَّاكزة- 9
. 11 ﴾ كىكىفىى بًاللَّنًو شىًهيدنا﴿: ، ك٫بوأحسن بزيد:  ٫بو:التوكيد- 10
 
 

                                                 
- 48: حروف المعاني، الزجاجي، ص: ، وينظر147- 143: ، ورصف المباني، المالقي، ص149:، ص4: المقتضب، المبرد، ج: ينظر -  1

50. 
 .45 -36: الجنى الداني في حروف المعاني، المرادي، ص-  2
 .146- 117: ، ص2: مغني اللبيب عن كتب األعاريب، ابن ىشام األنصاري، ج: ينظر -  3
، 339: أدب الكاتب، ابن قتيبة، ص: ، ينظرَمَتى ُلَجٍج ُخْضٍر َلُهنَّ نئيجُ ... شربَن بماِء البحِر ثمَّ تَ َرفَّعْت : ىو بيت شعري كاآلتيىذا الشاىد -  4

 .151: ورصف المباني، المالقي، ص
 .123: سورة آل عمران، اآلية-  5
 .54: سورة البقرة، اآلية-  6
 .75: سورة آل عمران، اآلية-  7
 . 100: سورة يوسف، اآلية-  8
 .48: سورة ىود، اآلية-  9

 . 59: سورة الفرقان، اآلية-  10
 .28: سورة الفتح، اآلية-  11
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  1".لن يدخل أحدكم ا١بنة بعملو: " كمنو ا٢بديث،اشَبيتو بألف: ٫بو: ا٤بقابلة - 11
. البدؿ- 12
. الظرفية- 13
 2 .اإللصاؽ- 14

كىذه ا٤بعاين الٍب ذكرىا الشيخ بلعامل كالٍب تدؿ عليها الباء، جاءت عند اللغويْب العرب يف 
.  مؤلفاهتم، كمل يضف ٥با معافو جديدة

 بضغط قيبدأ تشكلكٲبكن استنباط ا٣بصائصها الصوتية كا٤بعاين الفطرية لصوت الباء، حيث 
الشفة على الشفة بشيء من الٌشدة حبسان للنفىس، كيتم تشكلو بانفراجهما الفجائي عن بعضهما 

الظهور كا٢بفر كالتوسع :  ىي، رئيسيةمعاف ةثبلث، كتتوزع معانيها على البعض بشيء من االنفجار
كال ترتبط ٕبرؼ آخر، فإهنا ٙبمل كثّبا من ا٤بعاين، نظرا ٣باصية ا١بارة منفردة  (الباء)،كٗبا أف كالبياف

، االستعانة، كالتعدية: االنفجار يف صوهتا الٍب منحتها ا٢برية كالتنوع كالتشعب، كىذه ا٤بعاين ىي
، كالبدؿ، كا٤بقابلة، كاَّاكزة، كاالستعبلء، كالتبعيض، كالقسم، الظرفية، كا٤بصاحبة، كاإللصاؽك ،السببيةك

لفظا أك  ،التعدية كاالستعانةكالغاية، كالتوكيد، كلكن كل ىذه ا٤بعاين كاالستعماالت ا٤بختلفة ٥با ترجع إىل 
 3 .خصائص صوهتا االنفجارمتقديرا، كىذا يتوافب مع 

: التاء- 3
تا : ال تعمل إال يف اسم ا تعاىل يف القسم ٫بو"التاء ىي من حركؼ العاملة، كتاء القسم

ىًكيدىفَّن  كىتىاللَّنوً ﴿: ألخرجٌن، كفيها معُب التعجب، قاؿ ا تعاىل ، كإ٭با مل تعمل إال يف 4  ﴾أىٍصنىامىكيمٍ  ألى
اسم ا عز كجٌل، ألهنا بدؿ من بدؿ، كذلك أف األصل يف باب القسم الباء، ألهنا من حركؼ التعدية، 
الٍب توصل األفعاؿ إىل األ٠باء، كتلصقها ُّا، مث يبدلوف منها الواك لقرب إحداٮبا من األخرل يف ا٤بخرج 
كا٤بعُب، فأما يف ا٤بخرج فؤلٌف الباء من الشفتْب ككذلك الواك، كأما ا٤بعُب، فؤلف الباء لئللصاؽ، كالواك 

                                                 
ثَ َنا َأبُو اْلَيَماِن َأْخبَ َرنَا ُشَعْيٌب َعْن الزُّْىِريِّ قَاَل َأْخبَ َرِني َأبُو ُعبَ ْيٍد َمْوَلى َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن َعْوٍف َأنَّ َأبَا ُىَريْ َرَة : "النص األصلي للحديث كما يلي-  1 َحدَّ

َدِني اللَُّو  قَاَل َسِمْعُت َرُسوَل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم يَ ُقوُل َلْن يُْدِخَل َأَحًدا َعَمُلُو اْلَجنََّة قَاُلوا َواَل َأْنَت يَا َرُسوَل اللَِّو قَاَل اَل َواَل َأنَا ِإالَّ َأْن يَ تَ َغمَّ
ًرا َوِإمَّا ُمِسيًئا فَ َلَعلَُّو َأْن َيْستَ ْعِتبَ  َينَّ َأَحدُُكْم اْلَمْوَت ِإمَّا ُمْحِسًنا فَ َلَعلَُّو َأْن يَ ْزَداَد َخي ْ ُدوا َوقَارِبُوا َواَل يَ َتَمن َّ ، صحيح البخاري، رقم "ِبَفْضٍل َورَْحَمٍة َفَسدِّ

 .121: ، ص7: ، ج5673: الحديث
 .39: منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب ، محمد باي بلعالم، ص: ينظر -  2
. 30-27: حروف المعاني بين األصالة والحداثة، عباس حسن، ص: ينظر-  3
 . 57: سورة األنبياء، اآلية-  4
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للجمع، كاإللصاؽ كا١بمع يتقارباف، مث أبدلوا التاء من الواك، كما أبدلوىا يف ٚبمة، كتكأة كتراث ك٘باه، 
تا، : كاألصل يف ىذه األشياء الواك، ألهنا من الوخامة، كمن توكأت، كمن كرث، كمن كاجهت، فقالوا

أسُب القـو إذا دخلوا يف السنة ٨بصبة كانت أك ٦بدبة، : كأصل كا با، ك٥بذا نظّب، كذلك أهنم يقولوف
فإذا قالوا أسنت القـو مل يكن ذلك إال يف اَّدبة، كذلك أف التاء بدؿ من الياء يف أسنينا، كالياء بدؿ 

من الـ الفعل الٍب ىي كاك على قوؿ من قاؿ ساهنت، فلما كاف بدال من بدؿ ألزمت شيئا كاحدا إشعارا 
. 1"بذلك، كخصوا ُّا أشهر األ٠باء كىو ا عز كجلٌ 

ا٢بديث عن التاء، حيث ذىب إىل أهنا ال يكوف يف كبلـ العرب  (ىػ702.ت) كفٌصل ا٤بالقي 
قسم أصل كقسم بدؿ من أصل، أما القسم الٍب ىي أصل فلها أربعة : إال مفردة، كتنقسم إىل قسمْب

  :مواضع
. أنتى تػىقيوـي، كأنًت تقومْبى، كأىنٍػتيٍم تػىقيوميوفى كغّبىا: أف تكوف للمضارعة يف الفعل، ٫بو- 1
. امرأة، قىاًئمىة، زىٍكجىة، كقىامىٍت كخىرىجىتٍ : أف تكوف للتأنيث يف االسم كالفعل، ٫بو- 2
. أنتى كأنًت كأنتما كأنتم كأنًبٌ : أف تكوف للخطاب خاصة ٦بردة من اال٠بية، ٫بو- 3
صيغة تػىفىاعىلى كىتىضىارىبى كىتػىقىاتىلى الٍب : أف تكوف زائدة يف صيغة اللفظة للداللة على معُب معْب، ٫بو- 4

 2 .تدؿ على أف الفضل لبلثنْب معا
تا ):  أما القسم الٍب ىي بدؿ من أصل، فهي أف تكوف بدال من كاك القسم، ٫بو قولك

ىٍخريجىنَّن  ىٍخريجىنَّن )، كاألصل (ألى ، كالدليل على أهنا بدؿ من الواك كذلك ألهنا ال تدخل إال على اسم (كىاً ألى
ا خاصة دكف غّبه من األ٠باء، ككذلك تأيت الواك مفتوحة كالتاء أيضا مفتوحة، أما الباء فمكسورة، ٩با 

  .يدٌؿ على أهنا أقرب إىل حركة الواك فهي مبدلة منها
التاء حرؼ : "بْب نوعْب من التاء، العاملة كغّب العاملة، يقوؿ (ىػ749.ت) كيفرؽ ا٤برادم 

تاء القسم، كتاء التأنيث، كتاء ا٣بطاب، كما سول ىذه : يكوف عامبل، كغّب عامل، كأقسامو ثبلثة
. 3"األقساـ فليس من حركؼ ا٤بعاين، كتاء ا٤بضارعة

                                                 
 .42، 41: معاني الحروف، الرماني، ص-  1
 .172- 158: رصف المباني في شرح حروف المعاني، المالقي، ص-  2
 .56: الجنى الداني في حروف المعاني، المرادي، ص-  3
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قىاليوا تىاللَّنًو ﴿:  فالتاء ىي حركؼ من حركؼ ا١بر، كال تدخل إال على اسم ا، ٫بو قولو تعاىل
، كتاء التأنيث ىي حرؼ يلحب الفعل، للداللة على تأنيث فاعلو كال تلحب إال 1﴾تػىٍفتىأي تىٍذكيري ييوسيفى 

ا٤باضي كتكوف ساكنة، كتاء التأنيث الٍب تلحب االسم فبل تعٌد من حركؼ ا٤بعاين، كتاء ا٣بطاب ىي 
 (أف)، فالتاء فيهما ىي حرؼ ا٣بطاب ك(أنتً )ك (أنتى ): التاء البلحقة للضمّب ا٤برفوع ا٤بنفصل ٫بو

 2 .منهما ىو الضمّب
فالتاء الٍب ىي حرؼ من حركؼ ا٤بباين ىي غّب عاملة، :  كىنا فرؽ ا٤برادم بْب نوعْب من التاء

. أما التاء الٍب ىي حرؼ من حركؼ ا٤بعاين فهي عاملة
:  كقد ذكر ٧بمد بام بلعامل للتاء عدة مواضع، كىي

: تاء التأنيث وتاء المخاطب- 1
. 3 "(قىامىٍت ًىٍندي ): تاء التأنيث الٍب توجد يف آخر الفعل من قولك"التاء : يقوؿ

ٲبتاز عن الفعل ا٤بضارع كاألمر بصبلحيتو للتاء الساكنة ككذلك تاء " الفعل ا٤باضي: كيقوؿ أيضا
. 4"الضمّب من قولك ضربت كضربت

: تاء المضارعة في الفعل- 2
ا٤بشابو، ٠بي بذلك ألنو أشبو : ا٤بضارع(: "الفعل ا٤بضارع)باب  يقوؿ ٧بمد بام بلعامل يف 

كحقيقتو .. ألنو يصلح للحاؿ كاالستقباؿ حٌب يدخل عليو ما ٱبصصو ألحدٮبا (مبهما)االسم، كيسمى 
 (أىقيوـي )  ... ، ككاف ابتداؤه ٕبرؼ من الزكائد األربعة(لن)ك  (مل)ىو ما أفهم ا٢باؿ كاالستقباؿ، كقبل 

 (يػىٍفعىلي )ك (نىٍذكيري )ك (نىٍضًربي )ك (نػىٍفعىلي )ك (تػىقيوًمْبى )ك (تػىقيوميوفى )ك (تػىقيومىافً )ك (تػىقيوـي )ك (أىٍضًربي )ك (أىفػٍعىلي )ك
فً )ك . 5 "(يػىٍفعىٍلنى )ك (يػىٍفعىليوفى )ك (يػىٍفعىبلى

. ا٥بمزة كالتاء كالنوف كالياء:  كحركؼ الزكائد األربعة ىي

                                                 
 .85: سورة يوسف، اآلية-  1
 .89، 88: مصابيح المغاني في حروف المعاني، ابن نور الدين، ص: ، وينظر58، 57: الجنى الداني في حروف المعاني، المرادي، ص-  2
 .9: التحفة الوسيمة شرح على الدرة اليتيمة، محمد باي بلعالم، ص-  3
 .9: ص المصدر نفسو،-  4
 .17: منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص-  5
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كإذا كاف الفعل : "(ا٤بفعوؿ الذم مل يذكر معو فاعلو)يقوؿ يف باب :  التاء الزائدة في صيغة اللفظة-3
. 1"تيديٍحرًجى : ا٤ببِب للمفعوؿ مفتتحا بتاء ا٤بطاكعة ضم أكلو كثانيو فتقوؿ يف تىدىٍحرىجى 
.  كتاء ا٤بطاكعة ىي التاء الزائدة يف اللفظة للداللة على معُب ا٤بطاكعة

: تاء القسم- 4
كا٤بعُب أف ىذه ا٢بركؼ الثبلثة ا٤بذكورة (: "حركؼ القسم باب) ٧بمد بام بلعامل يف باب  يقوؿ
ىفػٍعىلىنَّن كذا: ق ٫بورُّ  كإذا دخلت على االسم فإهنا تج(حركؼ القسم)ىي   كأما التاء ...بًاً، ككىاً، كتىاً ألى

ع.. (فتىالرَّنحم): فبل يقاؿ (تىاً ): تعاىل دكف غّبه ٫بو فإهنا ٚبتص باسم ا . 2 "(تػىرىبٍّ الكعبة: )ك٠بي
كىذه   كالضعف،كحي بالرقة كاللْبكمن ا٣بصائص الصوتية كا٤بعاين الفطرية لصوت التاء أهنا ت

، كتأيت التاء على ثبلثة أكجو، أينما كجدت يف حركؼ ا٤بعاينارتبطت ُّا ا٣بصائص الفطرية لصوهتا 
 3:ىي
ىًكيدىفَّن أىٍصنىامىكيمٍ ): كىي ا٤بختصة ٔبر لفظ ا١ببللة يف القسم، كقولو تعاىل: حرؼ جر-1 (. كتاً ألى
َّن -أىنٍػتيمٍ -أىٍنتى ): كىي ا٤بوجودة يف سلسلة ضمائر ا٤بخاطب: حرؼ خطاب-2 . (أىنٍػًبي
. قىامىٍت ًىٍندي : كىي الساكنة الداخلة على الفعل، ٫بو: للتأنيث-3

 ٗبا ٙبمل معُب الضعف كالرقة كاللْب (القسم أك ا٣بطاب أك التأنيث)كالتاء يف ىذه األكجو الثبلثة 
. يتوافب مع خصائص الضعف الفطريٌة يف صوهتا

: السين- 4
السْب من ا٢بركؼ : "أف السْب حرؼ من ا٢بركؼ العاملة، يقوؿ (ىػ415.ت) يرل الرماين 

العوامل، ألهنا صيغت مع ما دخلت عليو حٌب صارت كأحد أجزائو، كلوال ذلك لوجب أف تعمل، ألهنا 
٨بتصة بالفعل، كمعناىا التنفيس، كذلك قولك سأخرج كسأذىب فهي عدة كتنفيس كما قاؿ سيبويو، 
كإذا دخلت على الفعل أخلصتو لبلستقباؿ بعد أف كاف ٧بتمبل الزمانْب، فهي يف األفعاؿ ٗبنزلة الـ 

. 4"ا٤بعرفة لؤل٠باء
 

                                                 
 .59: منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص-  1
 .43: ص المصدر نفسو،-  2
.  32، 31: حروف المعاني بين األصالة والحداثة، عباس حسن، ص: ينظر-  3
 .43، 42: معاني الحروف، الرماني، ص-  4
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  : كتأيت السْب للداللة على ٟبسة معاف، كىي
. سْب االستقباؿ- 1
. اٍستػىنػٍوىؽى ا١بىمىلي : سْب النقل، ٫بو- 2
. اٍستىٍسقىٍيتيوي فىسىقىاين : سْب الطلب، ٫بو- 3
ٍنتيوي أم كىجىٍدتيوي : سْب الوجداف، ٫بو- 4 . اٍستىٍحسى
 1 .أىٍخرىجى كاٍستىٍخرىجى : سْب الزيادة، ٫بو- 5

قسم تكوف فيو يف بنية الكلمة، كقسم : فتأيت على قسمْب (ىػ702.ت) أما السْب عند ا٤بالقي 
زيادهتا ثانية يف الفعل كما تصرؼ : ال تكوف يف بنيتها، أما القسم األكؿ منهما ففيو موضعاف، أحدٮبا

يٍػتيوي استجداء): منو، للداللة على الطلب، ٫بو أف تكوف للوقف بعد كاؼ ا٤بؤنث : ، كثانيهما(اٍستىٍجدى
عليًك كإليًك )ا٤بضمر ا٤بخاطب كيسمى النطب ُّا كسكسة ىوازف، ألهنا خاصة ُّم، فيقولوف يف 

 2 .، فإذا كصلوا حذفوا ىذه السْب(عليكس كإليكس كمنكس: )عند الوقف (كمنكً 
 أما القسم الثاين، فتكوف فيو السْب يف غّب بناء الكلمة، كىي الداخلة على ا٤بضارع ٚبلصو 

لبلستقباؿ، كتسٌمى حرؼ تنفيس ألهنا تػىنػىفيسي يف الزماف، فيصّب الفعل ا٤بضارع مستقببل بعد احتمالو 
. 3ستخرج كستذىب: للحاؿ كاالستقباؿ، ٫بو

 فإٌف بعض النحاة يركف أهنا مهملة  كإذا كاف الرماين يرل أٌف السْب حرؼ من ا٢بركؼ العاملة،
السْب حرؼ استقباؿ قائم : "، يقوؿ ا٤بالقي(ىػ749.ت)كا٤برادم  (ىػ702.ت)كغّب عاملة أمثاؿ 

. 4"بنفسو ٨بتص بالفعل ا٤بضارع كجزء منو، لذلك مل يكن عامبل، فبل يصٌح أف يفصل بينو كبْب فعلو
. 5"حرؼ مهمل يكوف للتنفيس كيكوف زائدا يف الوقف لبياف ا٢بركة: السْب: " كيقوؿ ا٤برادم

أما ٧بمد بام بلعامل فذكر السْب الداخلة على الفعل ا٤بضارع للداللة على التنفيس، يقوؿ يف عبلمات 
ـى : ، كتدخل على ا٤باضي، ٫بو(قىدٍ ) ػيعرؼ ب": الفعل  ،قىٍد يػىقيوـي :  كعلى ا٤بضارع، ٫بو،قىٍد قىا

                                                 
 .43: معاني الحروف، الرماني، ص: ينظر-  1
 .395- 393: رصف المباني في شرح حروف المعاني، المالقي، ص: ينظر-  2
 .396: ص المصدر نفسو،: ينظر-  3
 .108: مصابيح المغاني في حروف المعاني، ابن نور الدين، ص: ، وينظر397: ص المصدر نفسو،-  4
 .59: الجنى الداني في حروف المعاني، المرادي، ص-  5
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يػىقيوؿي السُّفىهىاءي ): ٫بو"كىالسٍّْب"  كىو حرؼ تنفيس ٚبيٍرًج ا٤بضارعى من ضيب ا٢باؿ إىل سعة ،1 (سى
. 2"االستقباؿ

عمالو، كيقل إٮبالو كالسْب إأما ا٢برؼ ا٤بختص الغالب : " كيقوؿ أيضا بلعامل يف عمل السْب
 3 ." كأما ا٤بشَبؾ بْب االسم كالفعل فإنو ال يعمل،كسوؼ ا٤بختصاف با٤بضارع

:  الفاء- 5
الذم قاؿ أهٌنا  (ىػ392.ت)ابن جِب :  ذكر النحاة أف الفاء تأيت على ثبلثة أضرب، من بينهم

ضرب تكوف فيو للعطف كاإلتباع ٝبيعا، كضرب تكوف فيو لئلتباع ٦بردا من العطف، كضرب "تأيت على 
تكوف فيو زائدة دخو٥با كخركجها، إال أٌف ا٤بعُب الذم ٚبتص بو كتنسب إليو ىو معُب اإلتباع، كما سول 

. 4"ذلك فعارض غّب الـز ٥با
كالفاء معناىا : "أٌف معُب الفاء ىو االفَباؽ، يقوؿ (ىػ377.ت) كذكر أبو علي الفارسي 

. 5 "(أصاب ا٤بطر كذا فكذا): االفَباؽ، مل ٘بئ الفاء ٗبعُب الواك إال يف البلداف، قالوا
يعِب ا٤بطر يبدأ يف النزكؿ ٗبوضع بعد موضع، كبالتايل ماداـ ا٤بوضعاف ٨بتلفْب كمتفرقْب، فهي تفيد 

. االفَباؽ
. 6"العطف كا١بواب كالزيادة: "أهنا تقع يف ثبلثة مواضع كىي (ىػ384.ت)كذكر الرماين 

 كاختلف النحاة يف األكجو الٍب تأيت عليها الفاء، فمنهم من جعلها عشرة أمثاؿ ا٥بركم 
 7: كمنهم من جعلها ٜبانية كابن نور الدين، ك٪بمل ىذه األكجو فيما يلي (ىػ415.ت)
﴿فىأىزى٥بَّنيمىا : كتدؿ على ثبلثة معاف كىي التشريك كالَبتيب كالتعقيب، ٫بو قولو تعاىل: تكوف عاطفة- 1

انىا ًفيًو﴾  8.الشَّنٍيطىافي عىنػٍهىا فىأىٍخرىجىهيمىا ٩بَّنا كى

                                                 
 .142: سورة البقرة، اآلية-  1
 .10، 9: منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص-  2
 .10: ص المصدر نفسو،-  3
 .39: حروف المعاني، الزجاجي، ص: ، وينظر251: سّر صناعة اإلعراب، ابن جني، ص-  4
 .69: المسائل المنثورة، أبو علي الفارسي، ص-  5
، والجنى الداني في 387- 376: ورصف المباني في شرح حروف المعاني، المالقي، ص: ، وينظر43: معاني الحروف، الرماني، ص-  6

 .61: حروف المعاني، المرادي، ص
 .136 – 131: ، ومصابيح المغاني في حروف المعاني،ابن نور الدين، ص246   241: األزىية في علم الحروف، الهروي، ص: ينظر-  7
 .36: سورة البقرة، اآلية - 8
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ـي ًمٍن رىبًٍّو كىًلمىاتو فػىتىابى عىلىٍيًو﴾: تكوف سببية عاطفة، ٫بو قولو تعاىل- 2 ﴿فػىتػىلىقَّنى آدى
1 .

تكوف للتعقيب اض اَّرد عن العطف، كذلك إذا كانت يف جواب اإلنشاء كاألمر كالنهي - 3
﴿يىا لىٍيتىًِب كيٍنتي مىعىهيٍم فىأىفيوزى فػىٍوزنا عىًظيمنا﴾: كاالستفهاـ كالنفي كالتمِب كالعرض، ٫بو قولو تعاىل

2 .
بٍػهيٍم فىًإنػَّنهيٍم ًعبىاديؾى كىًإٍف تػىٍغًفٍر ٥بىيٍم فىًإنَّنكى : تكوف رابطة بْب الشرط كا١بزاء، ٫بو قولو تعاىل- 4 ﴿ًإٍف تػيعىذٍّ

أىٍنتى العىزًيزي ا٢بىًكيمي﴾
3 .

: تكوف زائدة للتوكيد، ٫بو قوؿ زىّب بن أيب سلمى- 5
أىرىاين إىذىا مىا ًبتُّ ًبتُّ عىلىى ىىونل      فػىثيمَّن إىذىا أىٍصبىٍحتي أىٍصبىٍحتي غىًاديىا
4 .

: ، ٫بو قوؿ امرئ القيس(ربٌ )تكوف ٗبعُب - 6
، كىميٍرًضعو    فىأى٥ٍبىٍيتػيهىا، عىٍن ًذم ٛبىىاًئمى ٧ًبٍوىًؿ  فىًمٍثًلًك، حيبػٍلىى قىٍد طىرىٍقتي
5  .

﴿عامل : ، إذ ال ٯبوز أف تكوف عاطفة لعدـ ا١بـز كال سببية لعدـ النصب، كقولو تعاىل(ال)تكوف كػ - 7
. 6الغيب كالشهادة فتعاىل عٌما يشركوف﴾

. ميًطٍرنىا بػىٍْبى الكيوفىة فىالقىاًدًسيَّنة، أىٍم ًإىلى القىاًدًسيىة: ٫بو قولك (إىل)تكوف ٗبعُب - 8
. أىمَّنا زىٍيده فىميٍنطىًلبه : كقولك (أٌما)كتكوف جواب - 9

ـى زىٍيده ): ، كالٍب للجزاء، ٫بو(خىرىٍجتي فىًإذىا زىٍيده قىًائمه ): الٍب للمفاجأة ٫بو (إذا)كتكوف مع - 10 ًإذىا قىا
. (فػىتػىقيٍم مىعىوي 

يف ثنايا مؤلفاتو يف عدة مواضع منها  (الفاء)كما أشار ٧بمد بام بلعامل إىل دالالت حرؼ 
الفاء كىي للَبتيب كالتعقيب، إذا قيل جاء زيد فعمرك فمعناه أف : "داللتها على العطف، من ذلك قولو

. 7"من غّب مهلة (زيد)كقع بعد ٦بيء  (عمرك)٦بيء 

                                                 
 .37: سورة البقرة، اآلية - 1
 .73: سورة النساء، اآلية - 2
 .118: سورة المائدة، اآلية - 3
مغني اللبيب عن : ، وينظر76: ، ص2005، 2: حمدو طّماس، دار المعرفة، بيروت، ط: ديوان زىير بن أبي سلمى، اعتنى بو وشرحو: ينظر - 4

فَ ُثمَّ ِإَذا ...  َأرَاِني َإَذا َأْصَبْحُت َأْصَبْحُت َذا َىًوى :، وىو كالتالي173: ، رقم البيت135: ، ص1: كتب األعاريب، ابن ىشام األنصاري، ج
 .96: ، ص8: ، وشرح المفصل، ابن يعيش، جَأْمَسْيُت َأْمَسْيُت َغاِديَا

 .75: الجنى الداني في حروف المعاني، المرادي، ص: ، وينظر12: ديوان امرئ القيس، ص: ينظر-  5
 .92: سورة المؤمنون، اآلية-  6
 .119: منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص-  7
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تفيد الَبتيب كالتعقيب كىو ا٤بعرب عنو : "كما كضح داللة الفاء يف موضع آخر قائبل
. 1"باالتصاؿ

ا تىٍأتًنىا ًبًو ًمٍن آيىةو : ٫بو قولو تعاىل (مهما)٩با ٯبـز فعلْب : "كيسميها أيضا بفاء الربط، يقوؿ مىٍهمى
اسم شرط جاـز كىي كذلك موضوعة ٤با ال يعقل  (مهما):  كإعرابولًتىٍسحىرىنىا ًُّىا فىمىا ٫بىٍني لىكى ٗبيٍؤًنْب

فعل الشرط كعبلمة جزمو حذؼ الياء كالكسرة قبلها دليل عليها،  (مهما)فعل مضارع ٦بزـك بػ (تأت)
 2".جواب الشرط مقَبنة بفاء الربط (فما ٫بن لك ٗبؤمنْب)كٝبلة 

من النواصب للمضارع الفاء كالواك الواقعْب يف ا١بواب : "أما الفاء الدالٌة على السببية فيقوؿ فيها
: كإعرابو (رٌب كىًفٍقًِب فىاٍعمىلى صىا٢بًنا)٫بو ... لكن بأف مضمرة كجوبان كا٤براد بالفاء الفاء ا٤بفيدة للسببية 

منادل حذؼ منو ياء النداء كىو منصوب بفتحة مقدرة على ما قبل ياء ا٤بتكلم اذكفة  (ربٌ )
فعل دعاء مبِب على السكوف كىو فعل أمر  (كفب)للتخفيف منع ظهورىا اشتغاؿ ال ٕبركة ا٤بناسبة 

الفاء فاء السببية كالفاعل مستَب  (فاعمل)كلكن ٠بي دعاء تأدبا كالفاعل مستَب كجوبا تقديره أنت 
 3".مفعوؿ بو منصوب (صا٢با)كجوبا بعد تقديره أنا ك

أقسامو أم الكبلـ  : "(أقساـ الكبلـ)، يقوؿ يف باب (الفاء الفصيحة)كذكر أيضا مصطلح 
الفاء للفصاحة كاالسم لو من تلك األقساـ الثبلثة األكىل  (فاالسم)أربعة كىي الٍب تقدـ ذكرىا، كقولنا 
ا)يف الرفع، كى  (جىاءى زىٍيده ): كىي الرفع كالنصب كا٣بفض، ٫بو يف  (مىرىٍرتي ًبزىٍيدو )يف النصب، ك (رىٍأٍيتي زىٍيدن

. 4"ا٣بفض، كا١بـز امتنع أم منع كجوده يف األ٠باء ألف األ٠باء خفيفة كا١بـز خفيف
أم أٌف ا١بـز ٣بفتو ال يتناسب مع االسم ألنو ىو اآلخر خفيف، فخصت بو األفعاؿ كىو 
القسم الرابع من األقساـ الٍب أشار إليها ٧بمد بام بلعامل، كفاء الفصيحة ىي الفاء االستئنافية 

: (الفاعل)يقوؿ ٧بمد بام بلعامل يف األبيات الٍب نظمها يف باب 
الفىاًعلي اإًلٍسمي الًذم قىٍد ريًفعىا    ًبًفٍعًلًو أىٍك ًشٍبًهًو ًإٍف كىقػىعىا 
كىٍىوى عىلىى ًقٍسمىٍْبً ًفيمىا ذيًكرىا    فػىيىٍأيت ظىاًىرنا كىيىٍأيت ميٍضمىرىا 

                                                 
 .84: الرحيق المختوم لنزىة الحلوم، محمد باي بلعالم، ص-  1
 .35: التحفة الوسيمة شرح على الدرة اليتيمة، محمد باي بلعالم، ص-  2
 .32، 31: ص المصدر نفسو،-  3
 .25: كفاية المنهوم شرح على اللؤلؤ المنظوم، محمد باي بلعالم، ص-  4
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فىظىاًىره كىجىاءى زىٍيده كىالرٍّجىاؿ   كىميٍضمىره كىقيٍمتي يف سىٍفًح ا١بًبىاؿ
1 .

أم الفاعل  (كىو)... كا٤بعُب أف الفاعل ىو االسم ا٤برفوع بفعلو : "مث يشرح ىذه األبيات قائبل
على قسمْب فيما ذكرا فيأيت ظاىرا، أم ال ٰبتاج إىل تفسّب أك إىل شيء يعود إليو من الظهور ضد 

كىو ما دٌؿ على مسماه بقيد  (يأيت مضمرا)ا٣بفاء كفٌسر بعضهم الظاىر ٗبا دٌؿ على مسماه ببل قيد، ك
. 2 "(كىجىاءى زىٍيده )الفاء فاء الفصاحة  (فظاىر)كإف شئت قلت ىو ما كِب بو عن الظاىر اختصارا، 

فوركد الفاء الٍب ٠بٌاىا بفاء الفصاحة يف ىذين القولْب توحي بأهنا الفاء الرابطة االستئنافية، ألنو 
بعد أف ذكر قسمي الفاعل يف القوؿ الثاين على سبيل اإلٝباؿ، استأنف الكبلـ ليفٌصل ا٢بديث فيهما 

. (قيٍمتي يف سىٍفًح ا١بًبىاؿ)كا٤بضمر كمثالو  (جاء زيد كالرجاؿ)فبدأ بالظاىر كمٌثل لو بػ 
 كمن ىنا ٪بد أف ٧بمد بام بلعامل مل يذكر من األكجو الٍب تأيت عليها الفاء إال كجهْب فقط كٮبا 

. العاطفة كالسببية كاالستئنافية كأٮبل األكجو األخرل
 بضرب األسناف العليا على  الفاءيبدأ تشكل صوتكتبعا للخصائص الصوتية كا٤بعاين الفطرية، 

فكاف من معاين ىذا ا٢برؼ ،  كبانفراج الفكْب ٱبرج صوهتا كاضحان مشبعان ،الشفة السفلى حبسان للنفىس
 ،ٗبا يضاىي ضربى األسناف العليا على الشفة السفلى عند بداية تشكل صوهتا، (ا٢بٍفر كالقٍطع كالفٍصل)
بعض عند اؿحركة انفراج الفكْب عن بعضهما ناسب ٗبا م (التوسع كاالنفراج كالتباعد): من معانيها أيضان ك

 3: ثبلثة أمور، ك٣بص معانيها يفصوتاؿخركج 
.  ٗبعُب أهنم جاؤكا متتابعْب بذات الَبتيب ا٤بذكور،(رجىاءى زىٍيده، فػىعىٍمرك، فػىبىكٍ ): ٫بو ،الَبتيب-1
.  فذلك بزمن متقارب،(جىاءى زىٍيده فػىعىٍمرك): ٫بو ،ىو يف كل شيء ٕبسبو: التعقيب-2
القضاء عليو كإف كاف ك ،تفيد التعقيبفالفاء  ،(فػىوىكىزىهي ميوسىى، فػىقىضىى عىلىٍيوً ):  قولو تعاىل:٫بو: السببية-3

. بسبب ككزه، إال أنو جاء بالضركرة عقب الوكز
 فالَبتيب ،العطف فقط العاطفة ىو الَبتيب كالتعقيب كليس (الفاء)فاألصل يف معُب   كمن ىنا 

فالَبتيب ،  خصائصها الفطرية اإلٲبائية، كٮبا معنياف مستمداف منكالتعقيب يتضمناف العطف بالضركرة
 فبْب ا٤بعطوؼ عليو كا٤بعطوؼ بالفاء حفرة صوتية ،(ا٢بفر كالقطع كالفصل)يف  (الفاء)تقتضيو معاين 

                                                 
 .58: كفاية المنهوم شرح على اللؤلؤ المنظوم، محمد باي بلعالم، ص-  1
 .58: ص المصدر نفسو،-  2
. 17، 16: حروف المعاني بين األصالة والحداثة، عباس حسن، ص: ينظر-  3
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 فيأتياف بَبتيب زمِب متقارب ٗبا يتوافب مع قصر الزمن البلـز الذم ،صغّبة ٙبوؿ دكف تدافع ا٤بعطوفْب ُّا
أما التعقيب فيتم بزمن مَباخ بقدر ا٢باجة، ، يستغرقو النطب بصوهتا قفزان فوؽ ا٢بيفًر كاحدان بعد اآلخر

 1.يف طريقة التلفظ بالفاء (التوسع كاالنفراج كالتباعد)كذلك ٗبا يتوافب مع خاصية 
كما كرد نوع من أنواع الفاء كىي الفاء الفصيحة الٍب تكررت كثّبا يف كتب العلماء اللغويْب 

 .كا٤بفسرين

﴿كىًإًذ اٍستىٍسقى ميوسى لًقىٍوًمًو فػىقيٍلنىا اٍضًرٍب : يف تفسّبه لآلية (ىػ538.ت)يقوؿ الز٨بشرم 
ًبعىصاؾى ا٢بٍىجىرى فىانٍػفىجىرىٍت ًمٍنوي اثٍػنىتا عىٍشرىةى عىٍينان قىٍد عىًلمى كيلُّ أيناسو مىٍشرىبػىهيٍم كيليوا كىاٍشرىبيوا ًمٍن رًٍزًؽ اللَّنًو كىال 

اٍضًرٍب ًبعىصاؾى )عطشوا يف التيو، فدعا ٥بم موسى بالسقيا فقيل لو : "2تػىٍعثػىٍوا يف اأٍلىٍرًض ميٍفًسًدينى﴾
الفاء متعلقة ٗبحذكؼ، أم فضرب فانفجرت، أك فإف ضربت فقد انفجرت، كما  (فىانٍػفىجىرىتٍ ... ا٢بٍىجىرى 

. 3"كىي على ىذا فاء فصيحة ال تقع إال يف كبلـ بليغ (فىتابى عىلىٍيكيمٍ ): ذكرنا يف قولو 
كما : "، يقوؿ(فصيحة)كلكن مل يصرح با٠بها  (ىػ761.ت)كما ذكرىا ابن ىشاـ األنصارم 

 (الًذم يىٍأتًيًِب فػىلىوي ًدٍرىىمه ): تربط الفاء ا١بواب بشرطو كذلك تربط شبو ا١بواب بشبو الشرط كذلك يف ٫بو
كبدخو٥با فهم ما أراده ا٤بتكلم من ترتب لزـك الدرىم على اإلتياف، كلو مل تدخل احتمل ذلك كغّبه، 

يف إيذاهنا ٗبا أراده ا٤بتكلم من معُب  (لىًئٍن أيٍخرًجيوا الى ٱبىٍريجيوفى مىعىهيمٍ  )كىذه الفاء ٗبنزلة الـ التوطئة يف ٫بو 
. 4 "(كىمىا أىصىابىكيٍم ًمٍن ميًصيبىة فىًبمىا كىسىبىٍت أىٍيًديكيٍم )القسم، كقد قرئ باإلثبات كا٢بذؼ قولو تعاىل 

بىا ًإىلى اٍلقىٍوـً الَّنًذينى : )كمن حذؼ جواب الفعل: "يف تفسّبه  (ىػ794.ت)كيقوؿ الزركشي  اٍذىى
، كالفاء العاطفة على ا١بواب (فذىبا إليهم فكذبوٮبا فدمرناىم: )، تقديره(كىذَّنبيوا بًآياتًنىا فىدىمَّنٍرنىاىيمٍ 

 5".اذكؼ ىي ا٤بسماة عندىم بالفاء الفصيحة
 
 

                                                 
. 17: حروف المعاني بين األصالة والحداثة، عباس حسن، ص: ينظر-  1
 .60: سورة البقرة، اآلية-  2
 .144:  ص1:  جالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل فى وجوه التأويل، الزمخشرى،-  3
 .144: ، صمغني اللبيب عن كتب األعاريب، ابن ىشام األنصاري-  4
. 182:  ص3:  جالبرىان في علوم القرآن، بدر الدين الزركشي،-  5
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ىذه الفاء تسمى الفصيحة، كىي الدالة على : "(ىػ852.ت)كيقوؿ ابن حجر العسقبلين 
٧بذكؼ قبلها ىو سبب ٤با بعدىا، ٠بيت فصيحة إلفصاحها عما قبلها، كقيل ألهنا تدؿ على فصاحة 

 .1"ا٤بتكلم ُّا، فوصفت بالفصاحة على اإلسناد اَّازم، ك٥بذا ال تقع إال يف كبلـ بليغ
ا فػىٍوقػىهىا ﴿: يف شرحو لقولو تعاىل (ىػ1094.ت)كيقوؿ أيضا الكفوم  فما : "2﴾مَّنا بػىعيوضىةن فىمى

ىي إما فصيحة، كىي الٍب : تستعمل يف ا٤بكاف كالزماف كا١بسم كالعدد كا٤بنزلة، الفاء  (فوؽ)دكهنا، ك
ىي : ٰبذؼ فيها ا٤بعطوؼ عليو مع كونو سببا للمعطوؼ من غّب تقدير حرؼ الشرط، قاؿ بعضهم 

قاؿ الشيخ  ... (فانفجرت): داخلة على ٝبلة مسببة عن ٝبلة غّب مذكورة، ٫بو الفاء يف قولو تعاىل
إهنا تيفصح عن اذكؼ كتفيد بياف سببيتو كالٍب تذكر بعد األكامر كالنواىي بيانا لسبب : سعد الدين 

كال تسمى ... الطلب، لكن كماؿ حسنها كفصاحتها أف تكوف مبنية على التقدير، منبئة عن اذكؼ، 
فصيحة إف مل ٰبذؼ ا٤بعطوؼ عليو، بل إف كاف سببا للمعطوؼ تسمى فاء التسبيب، كإال تسمى فاء 
التعقيب، كإف كاف ٧بذكفا كمل يكن سببا ال تسمى فصيحة أيضا، بل تسمى تفريعية، كاألصح أف ال فرؽ 
بْب الفصيحة كالتفريعية، مث التفريع قد يكوف تفريع السبب على ا٤بسبب، كتفريع البلـز على ا٤بلزـك أيضا، 
كإف كاف ا٤بعطوؼ شرطا ال تسمى فصيحة أيضا، بل تسمى جزائية ، سواء حذؼ ا٤بعطوؼ عليو أـ مل 

. 3"ٰبذؼ
ىي الفاء الٍب تدؿ على ٧بذكؼ قبلها، فإف كاف ": كيقوؿ ٧بمد الطاىر بن عاشور يف تفسّبه

شرطا فالفاء فاء ا١بواب، كإف كاف مفردا فالفاء عاطفة كيشملها اسم فاء الفصيحة، كىذه طريقة 
 .4"ا١بمهور على الوجهْب، فتسميتها بالفصيحة ألهنا أفصحت عن ٧بذكؼ

الفاء الٍب ٰبذؼ فيها ا٤بعطوؼ عليو مع كونو سببا "كالفاء الفصيحة عند ادثْب ىي 
تفصح عن اذكؼ كتفيد بياف : للمعطوؼ، من غّب تقدير حرؼ الشرط، كقيل ٠بيت فصيحة ألهنا

. 5"ىي داخلة على ٝبلة مسببة عن ٝبلة غّب مذكورة: سببيتو، كقاؿ بعضهم

                                                 
. 216: ، ص8: عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز، دار المعرفة، بيروت، ج: فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقالني،  تحقيق-  1
 .26: سورة البقرة، اآلية-  2
. 676: الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية المؤلف، أبو البقاء الكفوي، ص-  3
. 519: ، ص1: ، ج1984التحرير والتنوير، محمد الطاىر بن عاشور، الدار التونسية للنشر، -  4
معجم النحو، عبد : ، وينظر321: ، ص1986، 1: معجم القواعد العربية في النحو والتصريف، عبد الغني الدقر، دار القلم، دمشق، ط-  5

. 259: ، ص1986، 3: الغني الدقر، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
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:  كما ذكرىا ٧بمد بام بلعامل يف عدة مواضع يف مؤلفاتو، منها قولو يف شرح اللؤلؤ ا٤بنظـو
ٍزـي     أىٍقسىاميوي أىٍربػىعىة فىاإًلٍسػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم " رىٍفعه كىنىٍصبه مثيَّن خىٍفضه جى

. قىٍد خيصَّن بًالثَّنبلىًث كىا١بىٍزـي ًاٍمتػىنىٍع   يف اإًلٍسًم كىا٣بىٍفضي ًمنى الًفٍعًل اًنٍػقىطىع
. 1"لو من تلك األقساـ الثبلثة األكىل كىي الرفع كالنصب كا٣بفض (االسم)الفاء للفصاحة ك... 

٠بيت بذلك لكوهنا أفصحت عن : "كيعلل يف موضع آخر سبب تسميتها بالفصيحة فيقوؿ
. 2"جواب شرط مقدر

: الكاف- 6
جارٌة : كاعلم أف الكاؼ ا٤بفردة تستعمل يف الكبلـ على ضربْب: "(ىػ392.ت) يقوؿ ابن جِب 

. 3"أحدٮبا حرؼ كاآلخر اسم: كغّب جارٌة، كا١بارٌة أيضا على ضربْب
إىل أف الكاؼ تأيت يف كبلـ العرب مفردة كمركبة، فأما ا٤بفردة فلها  (ىػ702.ت) كنٌبو ا٤بالقي 

جارة كغّب جارة كما أشار إىل ا٣ببلؼ الذم كقع حو٥با، فمنهم من يرل أهنا حرؼ كمنهم : موضعاف
أف تكوف : ا٤بوضع األكؿ: اعلم أف الكاؼ ا٤بفردة ٥با يف الكبلـ موضعاف: "من يرل أهنا اسم، يقوؿ

قسم تكوف جارٌة ال ٯبوز زيادهتا، كقسم تكوف : حرؼ جر فتخفض ما بعدىا أبدا كتنقسم فيو قسمْب
زيد كعمرك كعبد ا : القسم ا١بارٌة غّب الزائدة ال تكوف أبدا إال للتشبيو، ٫بو قولك. جارٌة زائدة

كجعفر، على أف النحويْب قد اختلفوا يف ىذه الكاؼ، فذىب بعضهم إىل أهنا حرؼ حٌب يقـو الدليل 
على أهنا اسم، كاحتٌج لذلك بأهنا على حرؼ كاحد، كذلك شأف ا٢بركؼ كالباء كالفاء كالواك كالتاء يف 

القسم كالبلـ ا١بارة كغّبىا، كذىب بعضهم إىل أهنا اسم حٌب يقـو الدليل على أهنا حرؼ، كاحتٌج 
. 4"كما معناه اسم فهو اسم (مثل)لذلك بأهنا يف معُب 

كاؼ : كاؼ ا١بر، كغّب العامل: عامبل، كغّب عامل، فالعامل" أم أف الكاؼ ىي حرؼ يكوف 
. 5"ا٣بطاب

                                                 
. 58، 25-22: كفاية المنهوم شرح على اللؤلؤ المنظوم، محمد باي بلعالم، ص-  1
 .35: الرحيق المختوم لنزىة الحلوم، محمد باي بلعالم، ص-  2
 .47: ، ومعاني الحروف، الرماني، ص39: حروف المعاني، الزجاجي، ص: ، وينظر281: سر صناعة اإلعراب، ابن جني، ص-  3
 .195: رصف المباني في شرح حروف المعاني، المالقي، ص-  4
 .78: الجنى الداني في حروف المعاني، المرادي، ص-  5
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 فإذا لفظ صوهتا ٨بفوتان بو ،باختبلؼ طريقة النطب ُّاعند ادثْب  (الكاؼ)ٚبتلف معاين ك
فكاف من معانيها الفطرية ،  احتكاؾ ا٣بشب با٣بشبفهو يشبوكمضغوطان عليو بعض الشيء، ، قليبلن 

بالضخامة كاالمتبلء يوحي صوهتا ؼأما إذا لفظ صوهتا بنربة عالية كبشيء من التفخيم، ، االحتكاؾ
 1 .كالتجمع كالَباكم

 2 :، ىي معافأربعةلكاؼ ا٢برفية ا١بارة كؿ
كىاألىسىًد، ىذا ا٤بعُب مستمد من خاصية االحتكاؾ يف صوهتا ىو ا٤بعُب الفطرم  زىٍيده  :التشبيو، ٫بو- 1

فتشبيو شيء بشيء يتطلب إجراء ا٤بطابقة بْب صفاهتما ا٢بسية أك ا٤بعنوية ا٤بشَبكة، يف صور ، األصيل ٥با
. من االحتكاؾ ا٤بادم أك الذىِب

مثلما ىداكم، ): ، الكاؼ ىنا للتشبيو بتقدير(كىأىٍحًسٍن كىمىا أىٍحسىنى اي إًلىٍيكى ) :كقولو تعاىل: التعليل- 2
.  مع خاصية االحتكاؾ يف صوهتا، ألنو يتوافب(كمثلما أحسن ا إليك

، (كن يف ا٢باضر أك ا٤بستقبل مثلما كنت يف ا٤باضي)، بتقدير (كيٍن كىمىا أىٍنت): ٫بو: االستعبلء- 3
.  (الكاؼ) ينصرؼ معُب االستعبلء إىل التشبيو كىو أحد ا٤بعاين الفطرية لػ ىناك
ًمٍثًلوً ﴿: كىي الكاؼ الزائدة كقولو تعاىل: التوكيد- 4 مع فزيادة الكاؼ تتناسب ، 3﴾  شىٍيءلىٍيسى كى

 ، كمن ىنا فخاصية االحتكاؾ الٍب تتميز ُّا الكاؼ ضيقت من دائرةخصائصها الصوتية يف االحتكاؾ
. موحيات صوهتا يف االحتكاؾمعناىا على التشبيو الذم يتوافب مع استعماالهتا ليقتصر يف ذلك  التوسع

الكاؼ العاملة كىي حرؼ جر، كغّب العاملة : كالكاؼ عند الشيخ بلعامل على ضربْب أيضا
. كىي كاؼ ا٣بطاب

الكاؼ كمن معانيها التشبيو ٫بو زيد : "التشبيو، يقوؿ: فأما العاملة فذكر ٥با عدة دالالت منها
 4".كالبدر

 

                                                 
.  30: حروف المعاني بين األصالة والحداثة، عباس حسن، ص: ينظر-  1
.  31، 30: المرجع نفسو، ص: ينظر-  2
 .11: سورة الشورى، اآلية-  3
 .51: التحفة الوسيمة شرح على الدرة اليتيمة، محمد باي بلعالم، ص-  4
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حركؼ ا١بر الكاؼ، كاألصل فيها من ": كتأيت أيضا للتعليل، كما ترد يف الكبلـ زائدة، يقوؿ
البىٍدرً ): التشبيو ٫بو كتكوف زائدة . 1﴾ كىاذٍكيريكهي كىمىا ىىدىاكيمٍ ﴿: كتأيت للتعليل ٫بو قولو تعاىل.. (زىٍيده كى
ًمٍثًلوً ﴿: كقولو تعاىل  3".2﴾  شىٍيءلىٍيسى كى

األ٠باء )يف باب  كأما الكاؼ غّب العاملة فذكرىا عدة مرات يف ثنايا مؤلفاتو، من ذلك قولو
مىرىٍرتي )ك (رىأىٍيتي أىبىاؾى )ك (جىاءى أىبيوؾى ): ٫بو... ترفع بالواك كٚبفض بالياء كتنصب باأللف : "(ا٣بمسة
مضاؼ ( الكاؼ)فاعل مرفوع كعبلمة رفعو الواك نيابة عن الضمة ك( أبوؾ)فعل ماضي ( جاء )(بًأىبًيكى 

مفعوؿ بو منصوب  (أباؾ)فعل كفاعل  (رأيت) (رأيت أباؾ)٨بفوض كعبلمة خفضو مبُب ألنو ضمّب ك
مضاؼ إليو يف ٧بل جر  (الكاؼ)مضاؼ ك (أب)باأللف نيابة عن الفتحة ألنو من األ٠باء ا٣بمسة ك

جار ك٦بركر ٨بفوض كعبلمة خفضو الياء نيابة عن  (بأبيك)فعل كفاعل  (مررت) (مررت بأبيك)ك
. 4"(مررت)مضاؼ إليو يف ٧بل جر كا١بار كاَّركر متعلب بػ (الكاؼ)الكسرة ك

اسم  (أين)كإعرابو  5﴾أىيٍػنىمىا تىكيونيوا ييٍدرًككُّمي اٍلمىٍوتي ٫بو﴿ (أين): "(ا١بواـز)كيقوؿ أيضا يف باب 
فاعل كال ٙبتاج تكونوا  (الواك)شرط جاـز ٘بـز فعلْب األكؿ فعل الشرط كعبلمة جزمو حذؼ النوف ك

 (الكاؼ)جواب الشرط كعبلمة جزمو السكوف ك (أين)فعل مضارع ٦بزـك بػ (يدرؾ)للخرب ألهنا تامة ك
 6".(يدرؾ)فاعل  (ا٤بوت)الثانية مفعوؿ بو مبِب على الضم يف ٧بل نصب ك

: الالم- 7
أٌف البلـ تنقسم إىل قسمْب، أصلي كفرعي، فاألصلي منها على  (ىػ340.ت) يرل الزجاجي 
الـ االبتداء، كالـ التأكيد، كالـ القسم، كالـ اإلٯباب كالـ التعجب كالـ الشرط، أما : ستة أضرب كىي

 7.ا٤بلك كاالستحقاؽ كاالختصاص كالعذر: الفرعي فهو الـ ا١بر مع ا٤بضمر يف أربعة معاف، كىي
 

                                                 
 .198: سورة البقرة، اآلية-  1
 .11: سورة الشورى، اآلية-  2
 .40، 39: منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص-  3
 .18، 17: التحفة الوسيمة شرح على الدرة اليتيمة، محمد باي بلعالم، ص-  4
 .78: سورة النساء، اآلية-  5
 .35: التحفة الوسيمة شرح على الدرة اليتيمة، محمد باي بلعالم، ص-  6
 .44-40: حروف المعاني، الزجاجي، ص: ينظر-  7
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إىل قسمْب حسب حركتها، فا٤بفتوحة مهملة غّب عاملة، كىي  (ىػ384.ت) كيقسمها الرماين 
الـ االبتداء كالٍب تأيت للتوكيد يف ا٤ببتدأ كا٣برب، أما ا٤بكسورة فهي عاملة، فتأيت للجر يف األ٠باء كا١بـز يف 

، كذكر 2، أك تأيت للملك، كا٤ببلبسة كاالستحقاؽ1األفعاؿ، كا١بارٌة تأيت ٤بعنيْب كٮبا ا٤بلك كاالختصاص
 3.ا٤بلك كاالستحقاؽ كالنسب كالتبعيض كالفعل: عدة معاف كىي (ىػ702.ت)٥با ا٤بالقي 

: ، نوجزىا فيما يلي(ىػ749.ت) كٝبع ا٤برادم لبلـ من كبلـ النحويْب ثبلثْب قسما 
االختصاص، االستحقاؽ، ا٤بلك، التمليك، شبو ا٤بلك، شبو التمليك، التعليل، النسب، التبيْب، القسم، 

، (عند)، ٗبعُب (على)، ٗبعُب (عن)، ٗبعُب (يف)، ٗبعُب (إىل)التعدية، الصّبكرة، التعجب، التبليغ، ٗبعُب 
، التبعيض، الـ ا٤بستغاث بو، الـ ا٤بستغاث من أجلو، الـ ا٤بدح، (من)، ٗبعُب (مع)، ٗبعُب (بعد)ٗبعُب 

 4. الـ الذـ، الـ كي، الـ ا١بحود، البلـ الزائدة
 كفائدة البلـ ىي االختصاص كىذا ا٤بعُب ال يفارقها، فقد تدؿ على االختصاص إما با٤بلكية 

ىاؿي لًزىٍيدو ): ٫بو
ـي لًٍلفىرىسً ): ، أك بغّبىا، ٫بو(ا٤ب ا ، أم أف ا٤بعُب األساسي الذم 5(ا١بىنَّنةي لًٍلميٍؤًمنً )، ك(اللٍّجى

. تؤديو ىو االختصاص كما جاء من معاف أخرل فهو فرع عنو
بالًتصاؽ  البلٌـ يتشكل صوتكتستنبط معاين البلـ من خصائصها الصوتية كمعانيها الفطرية، ؼ

إحدل حافٍب اللساف با٢بنك األعلى مع ترؾ ا٢بافة الثانية سائبة يتسرب على جانبيها ا٥بواء ا٣بارج من 
 كالتملك ،خاصية االلتصاؽ يف طريقة النطب بصوهتا ىي من أىم كظائفها كمعانيها، ؼا١بوؼ، أم النفىس

 أقدـ البلـ كالياء ىي منا٤بؤلفة من  (يل)كلمة ، لذلك ؼىو أحد التطبيقات ا٤بيدانية لواقعة اإللصاؽ
كنظران لبساطة البلـ ا٤بنفردة كمركنة صوهتا ، اَّركرات ا٤بستعملة، تلبية ٢باجات اإلنساف الغريزية يف التملك

 أكثر حرية كٙبرران كطواعية يف أداء ٨بتلف ا٤بعاين ٩با يدكر حوؿ اإللصاؽ جعلها ذلككٛباسكو، فقد 
 يف دالالهتا تتفوؽ على معظم حركؼ ا٤بعاين كغّبىا، كجعلها أيضا كااللتصاؽ كالتملك كاإللزاـ كااللتزاـ

 6.الكثّبة
                                                 

 .55-51: معاني الحروف، الرماني، ص: ينظر-  1
 .325: سر صناعة اإلعراب، ابن جني، ص: ينظر-  2
 .219، 218: رصف المباني في شرح حروف المعاني، المالقي، ص: ينظر-  3
: مصابيح المغاني في حروف المعاني، ابن نور الدين، ص: ، وينظر105- 96: الجنى الداني في حروف المعاني، المرادي، ص: ينظر-  4

167 -172. 
 .61: كفاية المعاني في حروف المعاني، عبد اهلل الكردي البيتوشي، ص: ينظر-  5
. 24: حروف المعاني بين األصالة والحداثة، عباس حسن، ص: ينظر-  6
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 ٲبكن تقسيمها إىل كخاصية اإللصاؽ يف طريقة النطب بصوهتا، فبلـ ا١بر تستمد معانيها من 
 1 : معاف، كىي فئاتةثبلث

 التعليل كشبو التمليك كالتمليككالتملك  كاالختصاص كاالستحقاؽ: كىي لسبعة معاف:  ا٤بلكية-1
 .البلـكىذه ا٤بعاين مستمدة مباشرة من خاصية اإللصاؽ ا٤بادم أك ا٤بعنوم يف ، لتعديةكا
 كىذه التقوية مستمدة أصبلن من خاصية اإللصاؽ  كتقويتو،توكيد النفي، كىي لثبلثة معاف، اإللصاؽ- 2
كىي  البلـ ا٤بقحمة، كا٤بعَبضة بْب الفعل ا٤بتعدم كمفعولو الذم يضم البلـ التوكيد اإلٯبايبالبلـ، كيف 

، كا٤بعَبضة بْب   تعود إىل كلهاكىذه ا٤بعاين ، ا٤بستغاث (الـ) كالتقوية، (الـ)شيئْب من حقهما التبلـز
 ذاهتا تتضمن معُب تو فطبيع،توكيد النفي كظيفتو إلصاؽ األحكاـ ٗبتعلقيها، ؼ(البلـ)خاصية اإللصاؽ يف 

.  اإللصاؽ
 (من)ك (بعد) ك(عند)ك، (يف)ك (على)ك (إىل)، كموافقتها لػعاين بعض حركؼ ا١برالبلـ ملكافقة ـ-3
ىي الرابطة بْب استعماالهتا كبْب ما كافقتو من حركؼ ا١بر  (البلـ)خاصية اإللصاؽ الفطرية يف ؼ ،(مع)ك
كىذا التوافب مرده أف أحرؼ ا١بر كأ٠باء الظرؼ . (بعد-مع-عند): ، كأ٠باء الظرؼ(من-يف-على-إىل)

  .توافقها أك ال توافقها (البلـ)تتضمن ىي ذاهتا معاين اإللصاؽ، سواء أكانت 
 2 :، كىي ٥با سبعة معافات غّب العاملةالبلـك

. (لىًنٍعمى الرَّنجيلي زىٍيده ): التوكيد، ٫بو (الـ)االبتداء، كتسمى  (الـ)-1
. (ًإفَّن زىٍيدان لىقىاًئمه ): ا٤بشددة، ٫بو (إفٌ )ا٤بزحلقة عن صدر ا١بملة إىل عجزىا بعد دخوؿ  (الـ)-2
. (إٍف زىٍيدان لىقىاًئمه ): ا٤بخففة، ٫بو (إفٍ )ا٤بزحلقة بعد  (البلـ)كىي ، الفارقة (البلـ)-3
 . (مىا زىاؿى )، كخرب (مىا)، كخرب (لكنَّن )خرب ك كىي الواقعة يف خرب ا٤ببتدأ، ،الزائدة (البلـ)-4
تىا ﴿، كقولو تعاىل (لو، كلوال)الواقعة يف جواب  (البلـ)- 5   .3﴾لىٍو كىافى ًفيًهمىا آ٥ًبىةه ًإالَّن اللَّنوي لىفىسىدى
ىًكيدىفَّن أىٍصنىامىكيم بػىٍعدى أىف تػيوىلُّوا ميٍدًبرًينى ﴿ :الواقعة يف جواب القسم كقولو تعاىل (البلـ)- 6  .4﴾كىتىاللَّنًو ألى
  5.﴾كىلىًئن نَّنصىريكىيٍم لىيػيوىلُّنَّن اأٍلىٍدبىارى مثيَّن الى يينصىريكفى ﴿: ا٤بوطئة للقسم، كقولو تعاىل (البلـ)- 7

                                                 
. 27-24: حروف المعاني بين األصالة والحداثة، عباس حسن، ص: ينظر-  1
. 27: حروف المعاني بين األصالة والحداثة، عباس حسن، ص: ينظر-  2
 .22: سورة األنبياء، اآلية- 3
 .57: سورة األنبياء، اآلية- 4
 .12: سورة الحشر، اآلية- 5
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األحكاـ  ىذه البلمات يف ٨بتلف معانيها تفيد التوكيد صراحة أك ضمنان، ٩با يفيد إلصاؽ
كمن ىنا هتيمن ا٣باصية الفطرية على البلـ كىي اإللصاؽ، فبالرغم من تنوع أقسامها كعملها ٗبتعلقيها، 

 1 .إال أهنا تدؿ على خاصية اإللصاؽ الفطرية
كتبقى  ا،تابكما ٲباثلو من معاين التوصيل كالضم كاإللزاـ كااللتزاـ ث (البلـ)معُب اإللصاؽ يف يبقى 

، تدؿ على الطلب، كاألمر، كالدعاء، : ىذه ا٣باصية مع الـ األمر، كىذه البلـ ىي حرؼ جـز
اإللزاـ ، ك غّبىه بأمرو مايلـزالفاعلي كااللتماس، كالتهديد، فخاصية اإللصاؽ مناسبة لكل ىذه ا٤بعاين، ألف 

 2 .(الـ األمر)ضربان من ضركب اإللصاؽ، فتحافظ على معانيها الفطرية يف 
 كيذكر ٧بمد بام بلعامل عدة أنواع من البلـ يف ثنايا مؤلفاتو، منها العاملة كمنها غّب العاملة، 

: فأما العاملة فمنها
: الم األمر والم كي- 1

فعل  (تػىٍقنػىعىا)مثاؿ ٦بزـك فالبلـ الـ األمر ك (كالنصب كا١بـز ٕبذؼ النوف كػ لتقنعا): "يقوؿ
فعل  (ترضيا)البلـ الـ كي ك (لًتػىٍرًضيىا)مضارع ٦بزـك ببلـ األمر كعبلمة جزمو حذؼ النوف عن السكوف 

كعبلمة نصبو حذؼ النوف من آخره نيابة عن الفتحة قاؿ ابن آجرـك كأما  (كي)مضارع منصوب ببلـ 
. 3"األفعاؿ ا٣بمسة فَبفع بالنوف كتنصب ك٘بـز ٕبذفها

. فذكر ىنا الـ األمر كالـ كي
تتصل باألفعاؿ ا٤بستقبلة كينتصب الفعل بعدىا عند "عند النحاة ىي البلـ الٍب  (كي)كالـ 

كعند الكوفيْب البلـ بنفسها ناصبة للفعل كىي يف كبل ا٤بذىبيْب متضمنة معُب  (أىفٍ )البصريْب بإضمار 
إيل فالناصب  (أًلىٍف ٙبسن)كتقديره  (كي ٙبسن إيل)ا٤بعُب  (زيٍرتيكى لًتيٍحًسنى ًإيلىَّن )كذلك قولك  (كي)

للفعل أف ا٤بقدرة بعد البلـ، كىذه البلـ عند البصريْب ىي ا٣بافضة لؤل٠باء فتكوف أف كالفعل بتقدير 
ىكذا تقديره عندىم، كاستدلوا  (لئلحساف إيلٌ )أم  (ًجٍئتيكى لًتيٍحًسنى ًإيلىَّن ): مصدر ٨بفوض بالبلـ كقولك

على صحة ىذا ا٤بذىب بأف حرفا كاجدا ال يكوف خافضا لبلسم ناصبا للفعل فجميع ا٢بركؼ سول 

                                                 
. 27: حروف المعاني بين األصالة والحداثة، عباس حسن، ص: ينظر-  1
. 47، 46: المرجع نفسو، ص: ينظر-  2
 .24، 23: التحفة الوسيمة شرح على الدرة اليتيمة، محمد باي بلعالم، ص-  3
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الٍب تنصب األفعاؿ ا٤بستقبلة سول أف كلن كإذف إ٭با تنصبها بإضمار أف كالكوفيوف يركف أف ىذه 
. 1"ا٢بركؼ أنفسها ناصبة لؤلفعاؿ
: جازمة للفعل ا٤بستقبل للمأمور الغائب كذلك أصل دخو٥با كقولك"أما الـ األمر فهي 

كأٝبع النحويوف من البصريْب كالكوفيْب على أٌف الفعل  ... (لًيىٍذىىٍب زىٍيده كىٍليػىرٍكىٍب عىٍمرك كىٍليػىٍنطىًلٍب أىخيوؾى )
لًيىٍذىىٍب زىٍيده كىٍلتػىرٍكىٍب يىا ): إذا دخلت عليو ىذه البلـ كاف ٦بزكما ُّا لغائب كاف أك ٢باضر كقولك

 .2"(عىٍمرك
: الم الجحود- 2

تيضمر كجوبا يف ٟبسة مواضع عىًقبى الـً جىٍحدو أم بعد  (أف): "أما الـ ا١بحود فجاءت يف قولو
 3".البلـ الواقعة بعد كاف ا٤بنفية كىي ا٤بسماة عند النحويْب ببلـ ا١بحود

سبيلها يف نصب األفعاؿ بعدىا بإضمار أف سبيل الـ كي عند البصريْب إال أف "كالـ ا١بحود 
أًلىٍف )تقديره  (مىا كىافى زىٍيده لًيىٍخريجى ): بعدىا كقولك (أفٍ )الفرؽ بينهما ىو أف الـ ا١بحود ال ٯبوز إظهار 

كلو ( ًجٍئتيكى لًتيٍحًسنى ًإيلىَّن : )كقولك( كي)بعد الـ ( أىفٍ )غّب جائز كٯبوز إظهار ( أىفٍ )كإظهار  (ٱبىٍريجى 
كاف ذلك جائزا كال ٯبوز يف الـ ا١بحود، ككذلك ال ٯبوز  (ًجٍئتيكى أًلىٍف ٙبيًٍسنى ًإيلىَّن ): فقلت (أىفٍ )أظهرت 
مىٌبى ٚبىٍريٍج فىأىٍخريجى : إذا نصبت بعدىا األفعاؿ ككذلك قولك (الفاء كالواك كأك ككي كحٌب)بعد  (أىفٍ )إظهار 

 .4"مىعىكى كسىأىٍلزىميكى أىٍك تػىٍقًضي حىقٍّي
: الم القسم- 3

اًفرى أىٍك ييٍسًلمى )٫بو : " كأما الـ القسم فيقوؿ يف موضع إعرابو ىقػٍتػيلىنَّن الكى توطئة  (البلـ)إعرابو  (ألى
فعل مضارع مبِب على الفتح التصالو بنوف التوكيد الثقيلة يف ٧بل رفع كالفاعل مستَب  (أىقػٍتػيلىنَّن )للقسم 

حرؼ عطف  (أىكٍ )مفعوؿ بو منصوب بفتحة ظاىرة ك (الكافرى )كجوبا تقديره أنا كالنوف للتوكيد ك
يعود  (ىو)كالفاعل مستَب جوازان تقديره  (أك)مضمرة كجوبا بعد  (أىفٍ )فعل مضارع منصوب بػ (ييٍسًلمى )ك

 5".(ألقتلن الكافر إالٌ أٍف ييٍسًلمى )على الكافر، كا٤بعُب 
                                                 

 .66: صالالمات، أبو القاسم الزجاجي، -  1
 .94-92: صالمصدر نفسو، -  2
 .30: التحفة الوسيمة شرح على الدرة اليتيمة، محمد باي بلعالم، ص-  3
 .68: صالالمات، أبو القاسم الزجاجي، -  4
 .31، 30: التحفة الوسيمة شرح على الدرة اليتيمة، محمد باي بلعالم، ص-  5
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اعلم أف حركؼ القسم أربعة كىي الباء كالتاء كالواك كالبلـ، ىذه : "يقوؿ الزجاجي يف الـ القسم
ىٍنطىًلقىنَّن ): ا٢بركؼ ٚبفض ا٤بقسىم بو، كىي صبلت فعل مقدر كقولك ىٍخريجىنَّن كباً كىتىاً كىاً ألى  (كاً ألى

فالفعل مقدر كإف مل ينطب بو، كإف حذفت ىذه ا٢بركؼ نصبت ا٤بقسىم بو  (أقسم با): كالتقدير
ىٍخريجىنَّن ): كقولك فأما الواك كالباء فتدخبلف على كل ٧بلوؼ بو، كال تدخل التاء إال على ا  (اى ألى

كيف  (ال)ك (ما)كحده كال البلـ إال عليو يف حاؿ التعجب كال بٌد للقسم من جواب كجوابو يف النفي 
 .1"(البلـ)ك (ًإفٍ )اإلٯباب 

: الم النهي- 4
: حيث يقوؿ (الـ النهي)يأيت ٧بمد بام بلعامل على ذكر  (جواـز الفعل الواحد)كيف باب 

اٍجًزـٍ ًببلىـو )أحدٮبا ٯبـز فعبل كاحدا كاآلخر ٯبـز فعلْب، كإىل األكؿ أشار بقولو : ا١بواـز على قسمْب"
لًيينًفٍب ذيك سىعىةو ﴿: كالطلب يشمل األمر كالنهي، فمثاؿ الـ النهي كالدعاء قولو تعاىل (كًببلى يف الطَّنلىبً 

لًيػىٍقًض  ﴿، كمثاؿ الـ الدعاء (الـ األمر)فعل مضارع ٦بزـك بػ (يػيٍنًفبٍ )كىذه الـ األمر ك، 2﴾مٍّن سىعىًتوً 
نىا رىبُّكى  فعل مضارع ٦بزـك ببلـ الدعاء كعبلمة جزمو حذؼ الياء  (يػىٍقضً )فالبلـ الـ الدعاء ك، 3﴾عىلىيػٍ

الى  ﴿يف الدعاء  (ال)كمثاؿ ، 4﴾ الى تىٍأخيٍذ بًًلٍحيىًٍب  ﴿ (ال تىٍسَبىًبٍ )يف النهي  (ال)من آخره كمثاؿ 
 6".5﴾تػيؤىاًخٍذنىا

 : الم إيضاح المفعول من أجلو-5
كونو مصدرا فبل ٯبوز : لو شركط ٟبسة األكؿ... ا٤بفعوؿ ألجلو : " يقوؿ (ا٤بفعوؿ لو)كيف باب 

: ، الثالث(ًجٍئتيكى ًقرىاءىةن لًٍلًعٍلمً )كوف ا٤بصدر قلبيا كالرغبة فبل ٯبوز : ، الثاين(ًجٍئتيكى العىسىلى أٍك السٍُّمنى )
ًجٍئتيكى أىٍمس )اٙباده بالفعل بو كقتا فبل ٯبوز : ، الرابع(رىجىاءىؾى ًجٍئتىوي )كونو ظاىرا ٖببلؼ ا٤بضمر فبل ٯبوز 

يىتكى )اٙباده با٤بعلل فبل ٯبوز : ا٣بامس (طىمىعنا يف مىٍعريكًفكى  أف يكوف : لو ثبلث أحواؿ، أحدىا( ًجٍئتيكى ٙبًى

                                                 
 .83: صالالمات، أبو القاسم الزجاجي، -  1
 .7: سورة الطالق، اآلية- 2
 .77:سورة الزخرف، اآلية- 3
 .94:سورة طو، اآلية- 4
 .286: سورة البقرة، اآلية- 5
 .33: التحفة الوسيمة شرح على الدرة اليتيمة، محمد باي بلعالم، ص-  6
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قىصىٍدتيكى اًٍبًتغىاءى ): أف يكوف مضافا ٫بو: ، الثاين(قيٍمتي ًإٍجبلىالن لًعىٍمرك)كاإلضافة، كػ (أؿ)٦برد من 
 1" .، الثالث أف يكوف معرفا باأللف كالبلـ(مىٍعريكًفكى 

كذا فقدت الشركط ا٤بتقدمة أك بعضها كجب جره بالبلـ فتقوؿ : "كبعد ذكره ٥بذه الشركط يقوؿ
 2".قمت إلجبللك فإجبلال كتعظيما يف البيت مفعوؿ ألجلو

٘بيء مبينة علة إيقاع الفعل كذلك قولك إ٭با "كالـ إيضاح ا٤بفعوؿ من أجلو ىذه البلـ الٍب 
أكرمت زيدا لعمرك أم من أجل عمرك كإ٭با بررت أخاؾ لك أم من أجلك، ككذلك ما أشبهو كرٗبا 

دخلت على الفعل ا٤بستقبل فكانت ٗبنزلة الـ كي يف نصب ما بعدىا ألهنا متضارعاف ٯبيئاف مبينْب علة 
بعينها كإذا دخلت  (كي)إيقاع الفعل، كبعض الناس يقوؿ إذا دخلت على الفعل ا٤بستقبل فهي الـ 

 .3"على األ٠باء فهي الٍب تبٌْب ا٤بفعوؿ
: الم الجر- 6

كاألصل  (لًزىٍيدو كىلىكى كىلىوي كىيل )البلـ، ك٘بٌر الظاىر كا٤بضمر ٫بو " : يقوؿ (حركؼ ا١بر)كيف باب 
يٍلكي ): فيها أف تكوف للملك ٫بو

 4".كتأيت لغّب ذلك (ا٤ب
. فذكر ٥با ىنا معُب كاحدا كىو ا٤بلك

: كما استدؿ بقوؿ ٧بمد بن أٌب ا٤بزمرم الذم ذكر ٥با كاحدا كعشرين معُب يف قولو
ىعىاين                   كىكىاًحد ظىًفٍرتى بًاألىمىاين 

 .ًلبلَّـن ًعٍشريكفى ًمنى ا٤ب
 .ا٤بٍلكي ًشٍبوي ا٤بٍلًك كىالتػَّنٍعًليل                 كىالزَّنٍيدي كالتَّنٍمًليكي يىا نىًبيل
 .كىًشبػٍهيوي فاٍعلىٍم كىلًلتَّنٍبيًْب                    كىلًلتػَّنعىجيًب مىعى اليىًمْبً 

اًء غىايىةو أىٍيضنا ًقًفي  .كىًلميجىرىًد التػَّنعىجيًب يىًفي                    كىيف اًٍنًتهى
ىدىد 
كىلًلسُّؤىاًؿ كىلًتىٍبًليغو كىرىد                    كىسىبىبه تػىٍعًديىةه نًٍلتى ا٤ب

ا ا                   كىيف كىًمنى كىعىٍن كىمىعى كىًعٍندى كىكىافػىٍقنى ًبًو عىلىى كىبػىٍعدى
5 .

 
                                                 

 .48، 47: التحفة الوسيمة شرح على الدرة اليتيمة، محمد باي بلعالم، ص-  1
 .48: المصدر نفسو، ص-  2
 .138: صالالمات، أبو القاسم الزجاجي، -  3
 .51: التحفة الوسيمة شرح على الدرة اليتيمة، محمد باي بلعالم، ص-  4
 .40: منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص-  5
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 1 : كيشرح ٧بمد بام بلعامل ىذه األبيات، كيذكر أمثلة للمعاين الٍب ذكرىا، نوجزىا فيما يلي
 2.﴾﴿لوي مىا يف السَّنمىاكىاًت كىمىا يف األىٍرضً : ٫بو قولو تعاىل: ا٤بلك- 1

: موصلة ٤بعُب ا٤بلك إىل ا٤بالك كىي متصلة با٤بالك ال ا٤بملوؾ كقولك" كتسمى الـ ا٤بلك ألهنا 
اير لًزىٍيدو ) ًذًه الدَّن ىاؿي لًعىٍمرك)ك (ىى

ا ا٤ب ا ثػىٍوبه أًلىًخيكى )ك (ىىذى ، كقد تتقدـ مع ا٤بالك قبل ا٤بملوؾ إال أنو (ىىذى
. 3 "ألف التقدير معُب ا٤بلك (لًعىٍبًد اً ثػىٍوبه )ك (لًزىٍيدو مىاؿه ): البٌد من تقدير فعل تكوف من صلتو كقولك

 .سً الٌسرٍجي لًٍلفىرى : شبو ا٤بلك، ٫بو- 2
 4.﴾إًليبلًؼ قػيرىٍيشو ﴿: التعليل ٫بو قولو تعاىل- 3
:  ٫بو قوؿ الشاعر،الزائدة للتوكيد- 4

ابيو      لًيىٍكًسرى عيودى الدَّنٍىًر فىالدَّنٍىري كىاًسريهٍ  كىمىٍن يىكي ذىا عىٍظمو صىًليبو رًحى
5 .

 .كىبت لزيد درٮبا:  التمليك ٫بو-5
. 6﴾جىعىلى لىكيٍم ًمٍن أىنٍػفيًسكيٍم أىٍزكىاجنا﴿:٫بو قولو تعاىل: شبو التمليك- 6
. ، كجاءت لتدٌؿ على التبيْب7﴾قىالىٍت ىىٍيتى لىكى ﴿:  ٫بو قولو تعاىل:لتبيْبا -7

تلحب بعد ا٤بصادر ا٤بنصوبة بأفعاؿ ٨بزكلة مضمرة لتبْب من ا٤بدعو لو "الـ التبيْب ىي البلـ الٍب ك
كإ٭با اختزؿ الفعل ألهنم جعلوا ا٤بصدر بدال منو، مث تلحب ... سيٍقيىا كرعيا كرحبا كنعمة: ُّا كذلك قولك

الـ التبيْب، فيقاؿ سقيا لزيد كرعيا لو كتبا لعمرك كنكرا لو كجوعا لو كنوعا، ألنو لوال ىذه البلـ مل يعلم 
 .8"من ا٤بدعو لو بشيء من ىذا أك ا٤بدعو عليو

:  ٫بو قوؿ الشاعر،لتعجب مع اليمْب أم كللتعجب كالقسم معاا- 8

                                                 
 .41، 40: منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص-  1
 .6: سورة طو، اآلية-  2
 .62:  صالالمات، أبو القاسم الزجاجي،-  3
 .1: سورة قريش، اآلية-  4
: ، ص1: ، ومغني اللبيب عن كتب األعاريب، ابن ىشام األنصاري، ج79: معجم شواىد النحو الشعرية، حّنا جميل حداد، ص: ينظر-  5

241. 
. 72: سورة النحل، اآلية-  6
. 23: سورة يوسف، اآلية-  7
 .122:  صالالمات، أبو القاسم الزجاجي،-  8
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ـً لًلَّنًو يػىبػٍقىى عىلىى  يَّنافي كىاآلسي ظَّن ًق اؿبً  ، ذيك حىيىدو      ٗبيٍشمىًخرو األىيىا
1. 

 :كَّرد التعجب، ٫بو قوؿ الشاعر- 9
فػىيىالىكى ًمٍن لىٍيلو كىأىفَّن ٪بييومىوي     ًبكيلٍّ ميغىاًر الفىٍتًل شيدَّنٍت بًيىٍذبيلً 
2 .

 . دره فارسا: كقو٥بم
 .3﴾كيلٌّ ٯبىٍرًم ألىجىلو مُّسىمًّى﴿:  ٫بو قولو تعاىل،غايةاؿكيف انتهاء - 10
. 4 ﴾ فىاٍلتػىقىطىوي آؿي ًفٍرعىٍوفى لًيىكيوفى ٥بىيٍم عىديكًّا كىحىزىننا﴿: ٫بو قولو تعاىل:  كللمثاؿ- 11

 كتسٌمى ىذه البلـ عند البصريْب ببلـ العاقبة، كعند الكوفيْب ببلـ الصّبكرة كىي البلـ الٍب 
ناصبة ٤با تدخل عليو من األفعاؿ بإضمار أف كا٤بنصوب بعدىا بتقدير اسم ٨بفوض كىي ملتبسة  "تكوف

ببلـ ا٤بفعوؿ من أجلو كليست ُّا كذلك قولك أعددت ىذه ا٣بشبة ليميل ا٢بائط فأدعمو ُّا كأنت مل 
ترد ميل ا٢بائط كال أعددهتا للميل ألنو ليس من بغيتك كإرادتك كلكن أعددهتا خوفا من أف ٲبيل 

﴿فىاٍلتػىقىطىوي آؿي ًفٍرعىٍوفى لًيىكيوفى ٥بىيٍم عىديٌكان كىحىزىنان﴾: فتدعمو ُّا كالبلـ دالة على العاقبة، ككذلك قولو تعاىل
5، 

كىحىزىنان﴾
 كىم مل يلتقطوه لذلك إ٭با التقطوه ليكوف ٥بم فرحا كسركرا، فلما كاف عاقبة أمره إىل أف صار ،5

٥بم عدكا كحزنا، جاز أف ييقاؿ ذلك فدٌلت البلـ على عاقبة األمر، كالعرب قد تسمي الٌشيء باسم 
. 6"عاقبتو
 .قػهٍلتي لىوي، كىأىًذٍنتي لىوي :  ٫بو،كللتبليغ كرد- 12
 .ا٤بًٍنبػىري لًٍلخىاًطبً :  ٫بو،نسباؿ ك-13
. 7﴾فػىهىٍب يل ًمن لَّندينكى كىلًٌيان ﴿: تَّنعدية، ٫بو قولو تعاىلاؿ - 14
رُّكفى ًلؤٍلىٍذقىاف﴿:  ٫بو قولو تعاىل(على) موافقة - 15 . 8﴾كىٱبًى

                                                 
: ، ص1: ، ومغني اللبيب عن كتب األعاريب، ابن ىشام األنصاري، ج97: معجم شواىد النحو الشعرية، حّنا جميل حداد، ص:  ينظر- 1

. 98: ، والجنى الداني في حروف المعاني، المرادي، ص240
: ، ص1: ، ومغني اللبيب عن كتب األعاريب، ابن ىشام األنصاري، ج147: معجم شواىد النحو الشعرية، حّنا جميل حداد، ص:  ينظر- 2

240 .
. 2: سورة الرعد، اآلية-  3
. 8: سورة القصص، اآلية-  4
. 8: سورة القصص، اآلية-  5
. 120، 119: صالالمات، أبو القاسم الزجاجي، -  6
. 5: سورة مريم، اآلية-  7
. 109: سورة اإلسراء، اآلية-  8
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ةى ًلديليوًؾ الشَّنٍمسً  ﴿: ، ٫بو قولو تعاىل(بعد)موافقة  -16 . 1﴾ أىًقًم الصَّنبلى
. 2 ﴾ كىنىضىعي اٍلمىوىازًينى اٍلًقٍسطى لًيػىٍوـً اٍلًقيىامىةً ﴿:  ٫بو قولو تعاىل(يف)موافقة - 17
 :جرير ٫بو قوؿ (ًمن)موافقة - 18

نٍػيىا  أىٍفضىلي ، لىكيٍم يػىٍوـى الًقيىامىةً ، كىأىنٍػفيكى رىاًغمه       كى٫بىٍني ،لىنىا الفىٍضلي يف الدُّ
3 .

بػىقيونىا إًلىٍيو﴿:  ٫بو قولو تعاىل(عن)موافقة - 19 يػٍرنا مىا سى  .4 ﴾ كىقىاؿى الَّنًذينى كىفىريكا لًلَّنًذينى آمىنيوا لىٍو كىافى خى
:  ٫بو قوؿ الشاعر(مىعى )موافقة - 20 

لىةن مىعىاؽٍ فػىلىمَّنا تػىفىرَّن  نىا كىأىينٍّ كىمىاًلكنا              ًلطيوًؿ ًاٍجًتمىاًع ملٍى نىًبٍت لىيػٍ
5 .

تىٍبتيوي ًلخى :  ٫بو(عند) موافقة- 21  . كتيسىمَّنى الـ التاريخ،سو خىلىٍوفى ـٍ كى
:  كما ذكر ٧بمد بام بلعامل أنواعا أخرل لبلـ كىي غّب عاملة، منها

:  الم االبتداء- 7
تدخل على االبتداء كا٣برب مؤكدة كمانعة ما قبلها من ٚبطيها إىل ما بعدىا " كىي البلـ الٍب 

ىنتيٍم أىشىدُّ رىٍىبىةن يف صيديكرًًىم مٍّنى اللَّنًو﴾: ألخوؾ شاخص كلزيد قائم ككقولو تعاىل: كقولك ﴿ألى
6"7 .

ٮبزة زائدة يتوصل ُّا إىل "  كيذكر ٧بمد بام بلعامل الـ االبتداء عند حديثو عن ٮبزة الوصل، ىي
أجيب .. فلماذا أكيت با٥بمزة ليتوٌصل ُّا إىل النطب بالساكن كمل تتحرؾ البلـ؟ : النطب الساكن، فإف قيل

عن ذلك بأهنا لو حركت لكانت إما أف ٙبرؾ بالكسر فتلتبس ببلـ ا١بر، أك بالفتح فتلتبس ببلـ 

                                                 
. 78: سورة اإلسراء، اآلية-  1
. 47: سورة األنبياء، اآلية-  2
، 124: ، ومعجم شواىد النحو الشعرية، حّنا جميل حداد، ص367: ، ص1986ديوان جرير، دار بيروت، بيروت، : ينظرالبيت لجرير، -  3

. 238: ، ص1: ، ومغني اللبيب عن كتب األعاريب، ابن ىشام األنصاري، ج102: والجنى الداني في حروف المعاني، المرادي، ص
. 11: سورة األحقاف، اآلية-  4
، والجنى الداني في 223: ، ورصف المباني، المالقي، ص289: األزىية في علم الحروف، الهروي، ص: ينظرالبيت لمتمم بن نويرة، -  5

، ومعجم شواىد النحو الشعرية، حّنا جميل 238: ، ص1: حروف المعاني، المرادي، ومغني اللبيب عن كتب األعاريب، ابن ىشام األنصاري، ج
. 232، 4: ، والمعجم المفصل في شواىد اللغة العربية، إميل بديع يعقوب، ج110: حداد، ص

. 13: سورة الحشر، اآلية-  6
. 78: صالالمات، أبو القاسم الزجاجي، -  7
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فؤلجل ذلك عيدٍّؿ عن ٙبريك البلـ كبقيت على .. االبتداء، أك الضم فتكوف ٩با ال نظّب لو يف العربية
. 1"أصل كضعها كجيء ُّمزة الوصل قبلها

 :الواو- 8
. 2"الواك تكوف عطفا، كال دليل فيها على أٌف األكؿ قبل الثاين: "(ىػ340.ت) يقوؿ الزجاجي 

 كاختلف النحاة حوؿ الواك، فمنهم من يذىب إىل أهنا من ا٢بركؼ ا٤بهملة، أمثاؿ الرماين 
، كمنهم 3"ألهنا تدخل على االسم كالفعل ٝبيعا: ا٥بوامل"الذم يقوؿ كالواك من ا٢بركؼ  (ىػ384.ت)

الواك : "الذم يقوؿ (ىػ749.ت)من يرل أهنا تأيت على ضربْب عاملة كغّب عاملة، كىذا مذىب ا٤برادم 
 (ربٌ )كاك القسم ككاك : جار كناصب، فا١بارٌ : حرؼ يكوف عامبل كغّب عامل، فالعامل قسماف

، كالواك الٍب ينتصب الفعل ا٤بضارع بعدىا ىي الناصبة  (مع)كالناصب ككاك  تنصب ا٤بفعوؿ معو عند قـو
. 4"لو عند الكوفيْب، فأقساـ الواك العاملة أربعة، كال يصح منها غّب األكؿ

كاك العطف، كالواك الٍب ٗبعُب : "أهنا تأيت على أربعة أضرب كىي (ىػ392.ت)كيرل ابن جُب 
. 5"مع، ككاك ا٢باؿ، ككاك القسم

 6 :أف للواك اثِب عشر موضعا، ٪بملها فيما يلي (ىػ415.ت) كيقوؿ ا٥بركم 
ـى زىٍيده كىعىٍمرهك): ٫بو: النسب-  1 . (قىا
ىيوى الَّنًذم خىلىقىكيم مٍّن ًطْبو مثيَّن قىضىٰى أىجىبلن ﴿: أم يستأنف ُّا ما بعدىا، ٫بو قولو تعاىل: االستئناؼ- 2

ٍتػىريكفى  هي مثيَّن أىنتيٍم ٛبى . 7﴾كأىجىله مُّسىمًّى ًعندى
ا): القسم، ٫بو - 3 ا كىكىذى ىفػٍعىلىنَّن كىذى  .(كىاً ألى
: ، ٫بو قوؿ الشاعر(ربٌ )ٗبعُب - 4

ٍوًج البىٍحًر أىٍرخىى سيديكلىوي      عىلىيَّن بًأىنٍػوىاًع ا٥بيميوـً لًيىٍبتىًلي كىلىٍيلو كىمى
1 .

                                                 
 .13: منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص-  1
 .36: حروف المعاني، الزجاجي، ص-  2
 .59: معاني الحروف، الرماني، ص-  3
 .154، 153: الجنى الداني في حروف المعاني، المرادي، ص-  4
 .69: المسائل المنثورة، أبو علي الفارسي، ص: ، وينظر632: سر صناعة اإلعراب، ابن جني، ص-  5
مصابيح :  وما بعدىا، وينظر410: رصف المباني، المالقي، ص: ، وينظر240- 231: األزىية في علم الحروف، الهروي، ص: ينظر-  6

 .256- 250: المغاني في حروف المعاني، ابن نور الدين، ص
. 2: سورة األنعام، اآلية-  7
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. أم كرٌب ليلو 
ىاءي كىا٣بىشىبىة، أم مع ا٣بشبة: ، ٫بو(مىعى )ٗبعُب - 5

. ًاٍستػىوىل ا٤ب
. شىاةه ًبًدٍرىىمو : ، أم(شىاةه كىًدٍرىىمه : ًبٍعتي الشَّناءى ): ، ٫بو(الباء)ٗبعُب - 6
، أم: ، ٫بو(إذٍ )ٗبعُب - 7 . ًإًذ السَّنمىاءي ٛبيًٍطري : أىتػىٍيتيكى كىالسَّنمىاءي ٛبيًٍطري
، 2﴾ فىانًكحيواٍ مىا طىابى لىكيم مٍّنى النٍّسىاء مىثٍػُبى كىثيبلثى كىريبىاعى ﴿: يف التخيّب، ٫بو قولو تعاىل (أك)ٗبعُب - 8

. أم مثُب أك ثبلث أك رباع
، بالنصب، أم ال : تكوف للصرؼ عن جهة األكؿ، ٫بو قولنك- 9 ال تأكًل السَّنمىكى كىتىٍشرىبى الٌلنبى

. ٘بمع بْب أكل السمك كشرب اللنب
بيوا ًبًو كىأىٍٝبىعيوا أىٍف ٯبىٍعىليوهي يف غىيىابىًت ا١بٍيبٍّ ﴿: تأيت مقحمة، أم زائدة، ٫بو قولو تعاىل- 10 فػىلىمَّنا ذىىى

نىا إًلىٍيوً  يػٍ . (٤بٌا)أكحينا إليو كىي جواب لػ : ، كا٤بعُب3﴾كىأىٍكحى
ا ًإالَّن كىعىلىٍيًو ثًيىابه حىسىنىة، أم: تكوف زائدة للتوكيد، ٫بو قولك- 11 . ًإالَّن عىلىٍيوً : مىا رىأىٍيتي أىحىدن
مىا لىكى كىزىٍيدان، : ، فإضمار الفعل ٫بو قولك(أف)تأيت ناصبة ٤با بعدىا بإضمار فعل أك بإضمار - 12
ا، كبإضمار : أم ، بإضمار : ٫بو قولك (أف)مىا لىكى تيبلىًبسي زىٍيدن : أم (أفٍ )الى يىسىعيًِب شىٍيءه كىيىًضيبى عىٍنكى

. ال ٯبتمع أف يسعِب شيء كيضيب عنك
:  ىذه ا٤بواضع الٍب ذكرىا النحاة، ذكر ٧بمد بام بلعامل بعضا منها، كىي

: واو المعية- 1
من النواصب للمضارع كالفاء الواك : "حيث يقوؿ (النواصب)ذكرىا ٧بمد بام بلعامل يف باب 

الواك : الفاء ا٤بفيدة للسببية، كا٤براد بالواك: الواقعْب يف ا١بواب لكن بأف مضمرة كجوبان، كا٤براد بالفاء
فعل مضارع منصوب بأف  (اعمل)كانت الواك كاك ا٤بعية، ك (كىاٍعمىلٍ ): كإف قلت... ا٤بفيدة للمعية،

 4".مضمرة كجوبا بعد كاك ا٤بعية 

                                                                                                                                                             
: ، ص2: ، ومغني اللبيب عن كتب األعاريب، ابن ىشام األنصاري، ج147: معجم شواىد النحو الشعرية، حّنا جميل حداد، ص: ينظر-  1

 .463: ، ص6: المعجم المفصل في شواىد اللغة العربية، إميل بديع يعقوب، ج، و416
. 3: سورة النساء، اآلية-  2
. 15: سورة يوسف، اآلية-  3
 .32، 31: التحفة الوسيمة شرح على الدرة اليتيمة، محمد باي بلعالم، ص-  4
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ألف  (مىعى )فالعرب كضعت الواك مكاف : ا٤بفعوؿ معو: "(منصوبات األ٠باء)كيقوؿ أيضا يف باب 
فلما  (ًاٍشتػىرىؾى زىٍيده كىعىٍمرهك): تقتضي ا٤بصاحبة، كقد تكوف ا٤بصاحبة مع الواك العطف، فتقوؿ (مع)

ألف ا٢برؼ ال ٰبتمل اإلعراب،  (مع)صار اإلعراب يف االسم الذم كاف بعد  (مع)كضعت الواك موضع 
ىاءي كىا٣بىشىبىة): فقالوا

 1 ".(كىٍيفى أىٍنتى كىقىٍصعىة ًمٍن ثىرًيدو )كى  (ًسٍرتي كىالٍّنيلً )ك (ًاٍستػىوىل ا٤ب
: واو القسم- 2

ىفػٍعىلىنَّن ):  الباء ٘بٌر الظاىر كا٤بضمر، ٫بو: "(حركؼ ا١بر) كيقوؿ أيضا يف باب  ًبكى )، ك(بًاً ألى
ىفػٍعىلىنَّن  ع (تىالرَّنٞبن): فبل يقاؿ (تىا اً ): ٚبتص باسم ا تعاىل دكف غّبه ٫بو  فإهنا (التاء) كأما ،(ألى : ك٠بي

كىالطُّوًر، كالنَّنٍجًم، : فإهنا ال ٚبتص باسم ا١ببللة، كتدخل على غّبىا ٫بو (الواك)كأما  (ترب الكعبة)
. 2"كىاللَّنٍيلً 

: واو العطف- 3
كا٤بعُب أٌف ... الواك كىي أـ األحرؼ، كىي للجميع من غّب ترتيب : " يقوؿ ٧بمد بام بلعامل

ـى زىٍيده كىعىٍمرهك بػىٍعدىه): للجمع ا٤بطلب، فبل تدؿ على ترتيب، بل يعطف ُّا الحب، ٫بو (الواك) ، (قىا
لىوي ): كسابب، ٫بو . 3"(جىاءى زىٍيده كىعىٍمرهك مىعىوي ): كمصاحب، ٫بو (جىاءى زىٍيده كىعىٍمرهك قػىبػٍ

 4 :كذكر ٥با ثبلثة أمثلة
كىًإٍذ يػىٍرفىعي ًإبٍػرىاًىيمي اٍلقىوىاًعدى ًمنى اٍلبػىٍيًت كىًإ٠ٍبىاًعيلي﴾﴿: ٫بو قولو تعاىل: مثاؿ ا٤بعية- 1

5 .
ًإذىا زيٍلزًلىًت األٍرضي زًٍلزىا٥بىىا كىأىٍخرىجىًت األٍرضي أىثٍػقىا٥بىىا كىقىاؿى اإلٍنسىافي مىا ﴿: ٫بو قولو تعاىل: مثاؿ الَبتيب- 2
. 6﴾٥بىىا
 
يىاتػينىا مىا ًىيى ًإالَّن ﴿: ٫بو قولو تعاىل: مثاؿ عكس الَبتيب- 3 نٍػيىا حى . 7﴾كى٫بىٍيىا ٭بىيوتي  الدُّ
: (ربّ )واو - 4

                                                 
 .48: التحفة الوسيمة شرح على الدرة اليتيمة، محمد باي بلعالم، ص-  1
 .43: منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص-  2
 .118: ص المصدر نفسو،-  3
 .118: ص المصدر نفسو،: ينظر-  4
. 127: سورة البقرة، اآلية-  5
. 3-1: سورة الزلزلة، اآليات-  6
. 24: سورة الجاثية، اآلية-  7
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: ، فتبقى الواك لتدٌؿ عليها، كمٌثل ٥با بقوؿ الشاعربعد الواك ٙبذؼرب كتضمر  
 

ٍوًج البىٍحًر أىٍرخىى سيديكلىوي      عىلىيَّن بًأىنٍػوىاًع ا٥بيميوـً لًيىٍبتىًلي كىلىٍيلو كىمى
1 .

 2 .كىريبَّن لىٍيلو : أم
 3 .أتػىٍيتيوي كىالشَّنٍمسي طىالًعىةه : ٫بوواو الحال، - 5

: الحروف الثنائية: ثانيا
:  أل التعريف- 1

كىي حرؼ من ا٥بوامل، كإف كاف ٱبتص االسم، ألنو مع (: "أؿ)يف  (ىػ384.ت)يقوؿ الرماين  
. 4"ما دخل عليو كالشيء الواحد

.  (ا١بارية)ك (الغبلـ) فأما الـ التعريف فهي ٫بو قولك : "(ىػ392.ت)كيقوؿ فيها ابن جِب 
فالبلـ ىي حرؼ التعريف، كإ٭با دخلت ا٥بمزة عليها ألهنا ساكنة، فتوصلوا إىل االبتداء ُّا 

 (اؿ)كقد ذكرنا يف باب ا٥بمزة مل فتحت ىذه ا٥بمزة كمل تكسر، كذىب ا٣بليل إىل أف . با٥بمزة قبلها
 (اؿ)يف األفعاؿ كأف ا٥بمزة كالبلـ ٝبيعا للتعريف كحكي عنو أنو كاف يسميها  (قد)حرؼ التعريف ٗبنزلة 

 .5"القاؼ كالداؿ (قىدٍ )كأنٌو مل يكن يقوؿ األلف كالبلـ، كما ال يقوؿ يف  (قىدٍ ): كقولنا
النحويوف األلف * اعلم أٌف ىذه اللفظة ىي الٍب يسموهنا: "فيقوؿ عنها (ىػ702.ت)أما ا٤بالقي 

. 6"كالبلـ كٮبا اللتاف للتعريف
ا٤بوصولة ( أؿ)لفظ مشَبؾ، يكوف حرفا كا٠با، فاالسم ( أؿ: ")فيقوؿ (ىػ749.ت)أما ا٤برادم 

. 7"على الصحيح، كما سول ذلك من أقسامها، فهو حرؼ

                                                 
: ، ص2: ، ومغني اللبيب عن كتب األعاريب، ابن ىشام األنصاري، ج147: معجم شواىد النحو الشعرية، حّنا جميل حداد، ص: ينظر-  1

416 .
 .42: منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص: ينظر-  2
 .112: كفاية المنهوم شرح على اللؤلؤ المنظوم، محمد باي بلعالم، ص: ينظر-  3
 .65: معاني الحروف، الرماني، ص-  4
. 333، 332: سر صناعة اإلعراب، ابن جني، ص-  5

.  من الكتاب70: ص: رصف المباني في شرح حروف المعاني، وىي لغة قليلة، ينظر)كلمة استعملها المالقي في كتابو  (يسمونها)*- 
 .70: رصف المباني في شرح حروف المعاني، المالقي، ص-  6
 .192: الجنى الداني في حروف المعاني، المرادي، ص-  7
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 1 :على عدة أكجو (أؿ)كما ترد 
. ، كىي الداخلة على اسم الفاعل كاسم ا٤بفعوؿ(الذم)أف تكوف ا٠با موصوال ٗبعُب - 1
. تعريف عهد كتعريف جنس: أف تكوف حرؼ تعريف- 2
.  أف تكوف زائدة- 3

٩با يعرؼ : "يف ثنايا مؤلفاتو، منها أنو ذكرىا يف قولو (أؿ)كقد جاء حديث ٧بمد بام بلعامل عن  
كاحَبزنا بالزائدتْب من ...  األلف كالبلـ الزائدتاف على أصل الكلمة أمعليو  (أؿ)بو االسم دخوؿ 

. 2"، فإف ىذه من الكلمة فليست عبلمة لبلسم(أى٥ٍبىاكيمٍ )ك (أىٍلغىاؼ)ك (أىٍلوىاح): الٍب من الكلمة ٫بو (أؿ)
ىي ٔبملتها : ، فقيل(أؿ)اٍختيًلفى يف : "، حيث يقوؿ(أؿ) كما ذكر اختبلؼ العلماء حوؿ 

ىي : كقاؿ سيبويو. للتعريف كٮبزهتا ٮبزة قطع كحذفت يف الوصل لكثرة االستعماؿ، كىو مذىب ا٣بليل
. 3"البلـ كحدىا كا٥بمزة كصل

ًبدو ميبػٍهىمو ): كيقوؿ يف موضع آخر فيو "  قىاؿى ، أم منكر(كىآلىةي التػَّنٍعرًيًف أىٍؿ فىمىٍن ييرًٍد  تػىٍعرًيفى كى
ًبدٍ  ، (تلك)ك (ذا)ك (ذم) ػؾ: اإلشارةكأنا كىو، كاسم :  كا٢باصل أف ا٤بعارؼ ستة أقساـ ا٤بضمر،اٍلكى

، كالى (غبلـ زيد) ػ، كا٤بضاؼ إىل كاحد ؾ(الٍب)ك (الذم)ػ، كا٤بوصوؿ ؾ(عمرك)ك (زيد) ػكالعلم ؾ
  .4 (الرجل)ك (الغبلـ) ػباأللف كالبلـ ؾ

: َأنْ - 2
 ا٤بخففة عدة مواضع تعود كلها إىل أربعة مواضع فتوحة ا٥بمزةا٢برفية ـ (أىفٍ )ذكر النحويوف لػ

: أساسية، كىي
 كتعمل ظاىرة ،ىي إحدل نواصب الفعل ا٤بضارعتكوف ناصبة للفعل ا٤بستقبل، ك ،ا٤بصدرية-1

 . (أيرًيدي أىٍف ٚبىٍريجى ): ٫بو.كمضمرة

.  5﴾عىًلمى أىف سىيىكيوفي ًمنكيم مَّنٍرضىىٰ  ﴿: تكوف ٨بففة من الثقيلة كقولو تعاىل- 2
أف ا٤بفسرة، كىي الٍب ٰبسن يف موضعها أم، كعبلمتها أف تقع بعد ٝبلة، فيها معُب القوؿ، دكف - 3

                                                 
 .23، 22: مصابيح المغاني في حروف المعاني، ابن نور الدين، ص: ينظر-  1
 . 8: التحفة الوسيمة شرح على الدرة اليتيمة، محمد باي بلعالم، ص-  2
 . 13: منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص-  3
 . 12: ص المصدر نفسو،-  4
 .20: سورة المزمل، اآلية-  5
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نىا إًلىٍيًو أىًف اٍصنىًع اٍلفيٍلكى بًأىٍعييًننىا﴿ : قولو تعاىل ٫بو،حركفو يػٍ ي كقوؿ ا تعاىل ﴿ ك،1﴾ فىأىٍكحى كىانطىلىبى اٍلمىؤلى
. أم امشوا ،2﴾ًمنػٍهيٍم أىًف اٍمشيوا كىاٍصربيكا عىلىٰى آ٥ًبىًتكيمٍ 

 .4، كفائدة زيادهتا التوكيد3﴾فػىلىمَّنا أىف جىاءى اٍلبىًشّبي ﴿ كتطرد زيادهتا بعد ٤با، ٫بو،أف الزائدة- 4
ا٤بصدرية عدة مرات يف مؤلفاتو، فمنها العاملة  (أفٍ )كذكر ٧بمد بام بلعامل من ىذه ا٤بواضع 

أىفىبلى يػىرىٍكفى أىالَّن يػىٍرًجعي إًلىٍيًهٍم  ﴿ :يف إعرابو لقولو تعاىل (النواصب)كمنها غّب العاملة، من ذلك قولو يف باب 
فعل مضارع مرفوع بثبوت النوف ( يركف)نافية ( ال)عاطفة ك( الفاء)لبلستفهاـ ك( ا٥بمزة )(أفبل)، 5﴾ قػىٍوالن 

فعل مضارع يف ٧بل رفع خرب إف  (يرجعي )نافية  (ال)٨بففة كا٠بها ٧بذكؼ تقدره أنو ك (أف)النوف ك
 6".ا٤بخففة من الثقيلة

كىحىًسبيوا أىالَّن تىكيوفى  ﴿: قولو تعاىل"  كما ٯبوز فيها كجهاف أم الرفع كالنصب بعد الظن، كمثا٥با 
نىةه   8". بالنصب كالرفع أما النصب فعلى أهنا ناصبة كبالرفع على أهنا ٨بففة من الثقيلة7﴾ًفتػٍ

 (كارتقى لينظرا) (كي)ألهنا مثل الـ "،(كيٍ )عاملة مضمرة إذا كقعت بعد الـ  (أفٍ ) كما تأيت 
 9".(كي)مضمرة جوازان بعد الـ  (أف)فعل مضارع منصوب بػ (لينظر)الـ كي  (البلـ)، فػ(لكي ينظر)أم 
 9".(كي)

، ىي من بْب ا٤بواضع الكثّبة الٍب فٌصل فيها (أفٍ ) كىذه ا٤بواضع الٍب ذكر فيها ٧بمد بام بلعامل 
.  ا٤بالقي يف رصف ا٤بباين كا٤برادم يف ا١بُب الداين كغّبٮبا: النحاة القدامى، أمثاؿ

: َأمْ - 3
أـ ا٤بتصلة، كىي : األكؿ:  لو أربعة أقساـ  تدخل على الفعل كاالسم،حرؼ مهمل،ىي  (أىـٍ )

ٍرتػىهيٍم أىـٍ ملٍى تينًذٍرىيٍم الى يػيٍؤًمنيوفى  ﴿ :ا٤بعادلة ٥بمزة التسوية، ٫بو  أك ٥بمزة االستفهاـ،، 1﴾ سىوىاءه عىلىٍيًهٍم أىأىنذى
                                                 

 .27: سورة المؤمنون، اآلية-  1
 .6: سورة ص، اآلية-  2
 .96: سورة يوسف، اآلية-  3
، ومعاني الحروف، 226-215: ، و الجنى الداني في حروف المعاني، المرادي، ص124، 123: حروف المعاني، الزجاجي، ص: ينظر-  4

 .118   111:، رصف المباني في شرح حروف المعاني، المالقي، ص74   59: ، واألزىية في علم الحروف، ص74-71: الرماني، ص
 .89: سورة طو، اآلية-  5
 .29، 28: التحفة الوسيمة شرح على الدرة اليتيمة، محمد باي بلعالم، ص-  6
 71: سورة المائدة، اآلية-  7
 .29: التحفة الوسيمة شرح على الدرة اليتيمة، محمد باي بلعالم، ص-  8
 .29: ص المصدر نفسو،-  9
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ـى زىٍيده أىـٍ قػىعىدى : ٫بو  ، كىي الٍب ال يكوف قبلها إحدل ا٥بمزتْب،أـ ا٤بنقطعة: الثاينكىي ىنا عاطفة، ك ؟أىقىا
، 2﴾أىـٍ يػىقيوليوفى افػٍتػىرىاهي  ﴿قولو تعاىل  ٫بو أـ الزائدة: الثالثكال تكوف عاطفة كيقع قبلها االستفهاـ كغّبه، ك

. 3أـ الٍب ىي حرؼ تعريف، يف لغة طٓبء، كقيل لغة ٞبّب: الرابعك
. 4الشك كالتبيْب كالعطف كالتخيّب (ىػ377.ت)عند أيب علي الفارسي  (أـ)كمن معاين 

ىي حرؼ من حركؼ العطف أيضا لدل ٧بمد بام بلعامل، ألنو أدرجها ضمن الباب  (أـ)ك
من حركؼ العطف، كيعطف ُّا إثر ٮبزة التسوية، ٫بو قولو  (أـ): "الذم خصصو ٢بركؼ العطف، يقوؿ

ٍرتػىهيٍم أىـٍ ملٍى تينًذٍرىيٍم  ﴿: تعاىل . 6"5﴾سىوىاءه عىلىٍيًهٍم أىأىنذى
ا٤بتصلة كا٤بعادلة ٥بمزة  (أـ)كىو  (أـ)يعِب أنو يف ىذا القوؿ صرٌح بالقسم األكؿ من أقساـ 

 (أـ)من حركؼ العطف : "التسوية، كلكنو يف موضع آخر ذكرىا بشيء من التفصيل، حيث يقوؿ
أعندؾ زيد أـ عمرك، إذا كنت عا٤با أف أحدٮبا عند ا٤بخاطب، كتشرؾ ما بعدىا ٤با : لطلب التعيْب، ٫بو

ٍرتػىهيٍم أىـٍ ملٍى تينًذٍرىيٍم  ﴿٫بو قولو تعاىل  قبلها يف ا٢بكم كتقع بعد ٮبزة التسوية . 8"7﴾سىوىاءه عىلىٍيًهٍم أىأىنذى
كأما إف مل تقع بعد ا٥بمزتْب فهي حينئذ : "ا٤بنقطعة، فيقوؿ فيو (أك)أما القسم الثاين كىو 

، كال تشَبؾ ما بعدىا ٤با قبلها إال يف اإلعراب ال يف ا٢بكم، كال تليها حينئذ (بل)منقطعة كتكوف ٗبعُب 
. 10"9 (أىـٍ يػىقيوليوفى افػٍتػىرىاهي  الى رىٍيبى ًفيًو ًمن رَّنبٍّ اٍلعىالىًمْبى ): إال ٝبلة، كقولو تعاىل

، كمن ا٥بمزة انفجار صويت يوحي بالربكز ٗبا يشكل حاجزان فاصبلن من ا٥بمزة كا٤بيم، ك (أـ)كتتكوف 
، كمن معانيها العطف التناقض يف خصائصهما كمعانيهما، كىنا يظهر  ا١بمع كالضممعاين ا٤بيم

                                                                                                                                                             
 .6: سورة البقرة، اآلية-  1
 .38: سورة يونس، اآلية-  2
: ، واألزىية في علم الحروف، الهروي، ص71، 70: ومعاني الحروف، الرماني، ص، 115، 114: حروف المعاني، الزجاجي، ص: ينظر-  3

-204:  والجنى الداني في حروف المعاني، المرادي، ص،97-93: ، ورصف المباني في شرح حروف المعاني، المالقي، ص124-133
207. 

 .206-203: المسائل المنثورة، أبو علي الفارسي، ص: ينظر-  4
 .6: سورة البقرة، اآلية-  5
 .119: منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص-  6
 .6: سورة البقرة، اآلية-  7
 .85: الرحيق المختوم لنزىة الحلوم، محمد باي بلعالم، ص: ، وينظر119: منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص-  8
 ﴾ تَنزِيُل اْلِكَتاِب اَل رَْيَب ِفيِو ِمن رَّبِّ اْلَعاَلِمينَ ﴿: جمع محمد باي بلعالم في ىذا الشاىد بين آيتين منفصلتين اآلية األولى ىي قولو تعالى-  9
. (38: سورة يونس، اآلية)﴾  َأْم يَ ُقوُلوَن افْ تَ َراهُ  ﴿: ، واآلية الثانية ىي قولو تعالى(2: سورة السجدة، اآلية)

 .85: الرحيق المختوم لنزىة الحلوم، محمد باي بلعالم، ص-  10
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 (أـ)، أما اإلضراب الناتج عن  من خصائص حرؼ ا٤بيم يف الضم كا١بمعيستمدٌ العطف كاإلضراب، ؼ
 1.(أـ)من  (ا٥بمزة) كذلك ألف ما بعدىا منقطع عما قبلها غّب معطوؼ عليو كذلك بفعل ،ا٤بنقطعة

: ِإنْ - 4
 ترجع إليها باقي ا٤بواضع األخرل، كتكوف عاملة كغّب  أقساـأربعة (إف)لػ  ذكر ٥با النحويوف

   2 :عاملة، كىي
ًإٍف ):  تكوف جزاء، كقولك، كإف الشرطية ىي أـ أدكات الشرط، إف الشرطية، كىو حرؼ ٯبـز فعلْب-1

 .(تيٍكرًٍمًِب أيٍكرًميكى 
كغّب العاملة كثّب ، فالعاملة ترفع االسم كتنصب ا٣برب، عاملة، كغّب عاملة:  إف النافية، كىي ضرباف-2

اًفريكفى ًإالَّن يف غيريكرو ﴿كجودىا، يف الكبلـ، كقولو تعاىل   .(ما الكافركف إال يف غركر)، معناه 3﴾ ًإًف اٍلكى
ا لىقىاًئمه ):  كتكوف للتحقيب ٨بففة من الثقيلة فيلزمها يف ا٣برب البلـ ،كقولك-3  .(ًإفَّن زىٍيدن
 ػ ؼ،(مىا ًإٍف زىٍيده قىاًئمه ):  ا٢بجازية ٫بو(ما)فالكافة بعد ، كافة، كغّب كافة:  إف الزائدة، كىي ضرباف-4
 (ما)بعد : ، كىييف أربعة مواضعتقع كغّب الكافة ،  عن العمل( ما)ػ زائدة كافة ؿيف ىذا ا٤بثاؿ (إف)

. قبل مدة اإلنكارك االستفتاحية، (أال)بعد ك ا٤بصدرية، (ما)بعد كا٤بوصولة اال٠بية، 
كىذىريكا مىا بىًقيى ﴿قولو تعاىل ، مثا٥با (إذ) إف الٍب ٗبعُب : كأضاؼ بعض النحاة موضعا خامسا كىو

ـى ًإف شىاءى اللَّنوي ﴿إذ كنتم، كقولو تعاىل :  معناهأم ،4﴾ ًمنى الرٍّبىا ًإف كينتيم مٍُّؤًمًنْبى   لىتىٍدخيلينَّن اٍلمىٍسًجدى ا٢بٍىرىا
    6 .ك٫بو ىذه األمثلة، ٩با الفعل فيو ٧بقب الوقوع، 5﴾آًمًنْبى 

: كىي حرؼ، ٫بو قولو تعاىل "(ًإفٍ ) :الشرطية يف قولو (ًإفٍ )كذكر ٧بمد بام بلعامل من أقساـ  
حرؼ شرط ٘بـز فعلْب األكؿ فعل الشرط الثاين  (إفٍ ) إعراُّا ،7﴾ًإٍف يىنتػىهيوا يػيٍغفىٍر ٥بىيم مَّنا قىٍد سىلىفى ﴿

                                                 
. 21، 20: حروف المعاني بين األصالة والحداثة، عباس حسن، ص: ينظر-  1
، 58-45: ، واألزىية في علم الحروف، الهروي، ص77-74: ، ومعاني الحروف، الرماني، ص123: حروف المعاني، الزجاجي، ص: ينظر-  2

. 215-207: ، والجنى الداني في حروف المعاني، المرادي، ص111-104: ورصف المباني في شرح حروف المعاني، المالقي، ص
 .20: سورة الملك، اآلية-  3
 .278: سورة البقرة، اآلية-  4
 .27: سورة الفتح، اآلية-  5
، 58-45: ، واألزىية في علم الحروف، الهروي، ص77-74: ، ومعاني الحروف، الرماني، ص123: حروف المعاني، الزجاجي، ص: ينظر-  6

. 215-207: ، والجنى الداني في حروف المعاني، المرادي، ص111-104: ورصف المباني في شرح حروف المعاني، المالقي، ص
 .38: سورة األنفال، اآلية-  7
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فعل مضارع ٦بزـك على أنو فعل الشرط كعبلمة جزمو حذؼ النوف من آخره ألنو  (ينتهوا)جوابو كجزاؤه 
فعل مضارع ٦بزـك على أنو جواب الشرط كعبلمة جزمو السكوف الظاىر يف  (يغفر)من األفعاؿ ا٣بمسة 

 1".آخره
ًإٍف ): الشرطية ا٤بكسورة ا٤بخففة كىي أـ الباب، ٫بو (إف): "(الشرط كا١بزاء) كيقوؿ يف باب 

. 2"٘بىٍتىًهٍد تػىٍعلىمٍ 
: َأوْ - 5

ـى زىٍيده أىٍك عىٍمرهك، : يف ا٤بعُب، ألنك إذا قلت ك تشرؾ يف اإلعرابكىي ،حرؼ عطفىي  (أك) قىا
، ألف ما بعدىا مشارؾ ٤با قبلها يف ا٤بعُب  معا تشرؾ يف اإلعراب كا٤بعُب، فهيفالفعل كاقع من أحدٮبا

 عند النحاة،  ٜبانية معاف، ك٥باالذم جيء ُّا ألجلو؛ أال ترل أف كل كاحد منهما مشكوؾ يف قيامو
 3 :كثبلثة عشر معُب عند بعضهم، أما ا٤بعاين الٍب اتفب عليها ٝبهور النحاة فثمانية، كىي

ـى زىٍيده أىٍك عىٍمرهك):  ٫بو، الشك-1 . (قىا
كالفرؽ بينهما أف الشك من جهة ا٤بتكلم، كاإلُّاـ ، 4﴾ كىًإنَّنا أىٍك ًإيَّناكيٍم لىعىلىٰى ىيدنل﴿ ٫بو ، اإلُّاـ-2

. على السامع
. (خيٍذ ًدينىاران أىٍك ثػىٍوبان ):  ٫بو، التخيّب-3
كالفرؽ بينهما جواز ا١بمع يف اإلباحة، كمنع ا١بمع ، (جىاًلس ا٢بىسىنى أك ابنى ًسّبينى ):  ٫بو، اإلباحة-4

. يف التخيّب
 . اسم أك فعل أك حرؼ:الكلمة:  ٫بو، التقسيم-5
ٰ ًمائىًة أىٍلفو أىٍك يىزًيديكفى ﴿ كقولو تعاىل ، اإلضراب-6 .  (بل) ىنا ٗبعُب (أك)فػ، 5﴾  كىأىٍرسىٍلنىاهي ًإىلى
 .6﴾ أىٍك يىزًيديكفى ﴿ ٫بو قولو تعاىل ، معُب الواك-7

                                                 
 .34: التحفة الوسيمة شرح على الدرة اليتيمة، محمد باي بلعالم، ص-  1
 .146: منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص-  2
، 80-77: ، ومعاني الحروف، الرماني، ص117، 116، 78:  ، وحروف المعاني، الزجاجي، ص184:، ص3:الكتاب، سيبويو، ج: ينظر-  3

، الجنى الداني في 134-131: ، ورصف المباني في شرح حروف المعاني، المالقي، ص123-111: واألزىية في علم الحروف، الهروي، ص
 .71: ، والمسائل المنثورة، أبو علي الفارسي، ص232- 227: حروف المعاني، المرادي، ص

 .24: سورة سبأ، اآلية-  4
 .147: سورة الصافات، اآلية-  5
 .147: سورة الصافات، اآلية-  6
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 :كبعد النفي، كقولو تعاىل، 1﴾  كىالى تيًطٍع ًمنػٍهيٍم آٜبنا أىٍك كىفيورنا﴿ : معُب كال بعد النهي، كقولو تعاىل-8
 .2﴾أىٍك بػيييوًت آبىاًئكيٍم ﴿

ىي حرؼ من حركؼ العطف لدل ٧بمد بام بلعامل، حيث أدرجها ضمن الباب الذم  (أك)
 3 :خصصو ٢بركؼ العطف، ك٥با عدة معاف لديو، كىي

. (تػىزىكَّنٍج ًىٍندان أىٍك أيٍختػىهىا): التخيّب، ٫بو- 1
بْب  جواز ا١بمع بْب اإلباحة كالتخيّب كالفرؽ ، ك(جىاًلس ا٢بىسىنى أك ابنى ًسّبينى ): اإلباحة، ٫بو- 2

 . يف التخيّبقيف اإلباحة، كمنعاألمرين 
. (اسم أك فعل أك حرؼ: الكلمة): التقسيم، ٫بو- 3
. (ًعٍنًدم زىٍيده أىٍك عىٍمرك): اإلُّاـ، ٫بو- 4
ـى زىٍيده أىٍك عىٍمرهك): الشك، ٫بو- 5 ، كالفرؽ بْب اإلُّاـ كالشك أٌف اإلُّاـ يكوف ا٤بتكلم عا٤با كييبهم (قىا

. على ا٤بخاطب، كالشك يكوف ا٤بتكلم غّب عامل
ٰ ًمائىًة أىٍلفو أىٍك يىزًيديكفى ﴿: اإلضراب، ٫بو قولو تعاىل- 6 . 4﴾  كىأىٍرسىٍلنىاهي ًإىلى
: كقد تأيت ٗبعُب الواك ألمن اللبس، ٫بو قوؿ الشاعر- 7

ا أىتىى رىبَّنوي ميوسىى عىلىى قىدىرً  انىٍت لىوي قىدىرىا    كىمى جىاءى ا٣ًببلىفىةى أىٍك كى
5  .

. ككانت لو قدرا : أم
. 6﴾ كىقىاليوا كيونيوا ىيودنا أىٍك نىصىارىٰل تػىٍهتىديكا﴿: التفصيل، ٫بو قولو تعاىل- 8

السبعة األكىل حٌب يف  (أك) كمن ىنا نرل اتفاؽ ٧بمد بام بلعامل مع ٝبهور النحاة يف معاين 
، ككأنو يريد أف يقوؿ أف ىذا ا٤بعُب  يندرج ضمن (كال)األمثلة الٍب ساقها، إال أنو مل يذكر مرادفتها لػ 

                                                 
 .24: سورة اإلنسان، اآلية-  1
 .61: سورة النور، اآلية-  2
، وكفاية المنهوم شرح على اللؤلؤ المنظوم، محمد باي بلعالم، 119: منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص: ينظر-  3

 .85: ، والرحيق المختوم لنزىة الحلوم، محمد باي بلعالم، ص84، 83: ص
 .147: سورة الصافات، اآلية-  4
، ومغني 230: ، الجنى الداني في حروف المعاني، المرادي، ص114: األزىية في علم الحروف، الهروي، ص: ىذا الشاىد لجرير، ينظر-  5

، وجاء البيت 475: ، ص3: ، والمعجم المفصل في شواىد اللغة العربية، ج75: ، ص1: اللبيب عن كتب األعاريب، ابن ىشام األنصاري، ج
 .211: ديوان جرير، ص: َجاَء الِخالََفَة ِإْذ  َكاَنْت َلُو َقَدرَا    َكَما َأَتى رَبَُّو ُموَسى َعَلى َقَدِر، ينظر: في ديوانو كاآلتي

 .135: سورة البقرة، اآلية-  6
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ا٤بعاين السبعة األكىل، فهو غّب أساسي كإ٭با معُب ثانوم، مث أضاؼ معُب آخر مل يذكره النحاة كىو ا٤بعُب 
. الثامن الذم يضم معُب التفصيل

 انفجار صويت يوحي بالربكز، ٩با ٯبعلها حاجزان ، فا٥بمزة ىي(الواك) ك(ا٥بمزة)من  (أك) كتتكوف 
كنظران للتناقض بْب معاين ، للجمع العشوائي ببل ترتيب (الواك)، كصوتيان ٰبوؿ دكف ا١بمع بْب ا٤بتعاطفْب
تتوافب  سول ثبلثة معاف، ك٥بذا ال ٲبكن أف تتضمن  شركط ا١بمعـحرفيها، فإف متعاطفيها ال تتوفر لو

 يتوافب مع ٧بصلة ا٣بصائص ا٤بتناقضة يف معاين ا٥بمزة  الذملتخيّبا: ، كىيمع ا٣بصائص الفطرية ٢برفيها
 فا٥بمزة ،(أك)كحاجز صويت يف  (ا٥بمزة)يتوافب مع كظيفة أيضا كىذا ، (بل)اإلضراب ٗبعُب ، ككالواك

 1 .ٙبجز ا٢بكم ٩با قبلها، كالواك تعطف ا٢بكم على ما يليها
: َبلْ - 6

األكؿ :  كلو حاالف عن األكؿ كاإلٯباب للثاين،ضرابمن ا٢بركؼ ا٤بهملة، كمعناه اإلحرؼ  ىي 
فإف كقع بعده ٝبلة كاف إضرابان عما قبلها، إما على جهة ، أف يقع بعده مفرد: كالثاين، أف تقع بعده ٝبلة
كإما على جهة الَبؾ لبلنتقاؿ، من غّب ، 2﴾ بىٍل جىاءىىيم بًا٢بٍىبٍّ ، أىـٍ يػىقيوليوفى ًبًو ًجنَّنةه ﴿اإلبطاؿ، ٫بو 
يٍػنىا ًكتىابه يىنًطبي بًا٢بٍىبٍّ ﴿إبطاؿ، ٫بو   (بل)كإذا كقع بعد كىي حرؼ عطف، ، 3﴾  كىىيٍم الى ييٍظلىميوفى ، كىلىدى

مىا ): فإف كانت بعد نفي ٫بو:  كلكن حا٥با فيو ٨بتلف،، كمعناىا اإلضراب أيضامفرد فهي حرؼ عطف
ـى زىٍيده بىٍل عىٍمرهك ، فهي لتقرير حكم األكؿ، كجعل ضده ٤با (الى تىٍضًرٍب زىٍيدان بىٍل عىٍمران ): ، أك هني ٫بو(قىا

 كيف ا٤بثاؿ الثاين قررت النهي عن ضرب ، ففي ا٤بثاؿ األكؿ قررت نفي القياـ لزيد، كأثبتتو لعمرك،بعدىا
 4."زيد، كأثبتت األمر بضرب عمرك

مىا ): من حركؼ العطف، ٫بو (بل): "كقد ذكرىا ٧بمد بام بلعامل ضمن حركؼ العطف، يقوؿ
ـى زىٍيده بىٍل عىٍمرهك ، كىي للنفي كالنهي، أم تأيت بعدٮبا، فمثاؿ إتياهنا بعد النفي ما تقدـ، كمثاؿ إتياهنا (قىا

. 5"(الى تىٍضًرٍب زىٍيدان بىٍل عىٍمرا): بعد النهي

                                                 
. 19، 18: حروف المعاني بين األصالة والحداثة، عباس حسن، ص: ينظر-  1
 .70: سورة المؤمنون، اآلية-  2
 .62: سورة المؤمنون، اآلية-  3
-219: ، واألزىية في علم الحروف، الهروي، ص94: ومعاني الحروف، الرماني، ص، 81، 80: حروف المعاني، الزجاجي، ص: ينظر-  4

 . 237-235: ، والجنى الداني في حروف المعاني، ص157   153: ، ورصف المباني في شرح حروف المعاني، ص223
 .120، 119: منحة األتراب شرح ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص-  5



     الفصل الثالث                                              الجهود السياقية والداللية لمحمد باي بلعالم 

  -387-  

، أم نفي القياـ (ما قاـ زيد بل عمرك): تأيت بعد النفي كالنهي، فمثاؿ النفي قولنا (بل)أم أٌف 
، أم النهي عن ضرًب زيد (ال تضرب زيدا بل عمرا): عن زيد كإثباتو لعمرك، أما مثاؿ النهي فنحو قولنا
. كإ٢باقو بعمرك، كىذا معُب قوؿ ٧بمد بام بلعامل

حرؼ  (بل)جاء زيد بل عمرك، : كمن معانيها اإلضراب ٫بو (بل): "كيقوؿ يف موضع آخر
. 1"(زيد)معطوؼ على  (عمرك)عطف ك

أم أف ا٤بتكلم بدأ ا٢بديث عن ٦بيء زيد مث أضرب عن الفعل نفسو كألغاه كأثبتو آلخر كىو 
. عمرك

فهو حرؼ عطف كإضراب، كمعناه أف تنفي ا٢بكم عما قبلها كتثبتو  (بل)تظهر داللة ا٢برؼ 
حصره ٗبا كيف عزؿ ما قبلها م نفجار صوهتا االبا٢بفرة الٍب أحدثها، كىنا يظهر دكر الباء على ما بعدىا

 2.بعدىا ٣باصية اإللصاؽ بالبلـ
: َعنْ - 7

اال٠بية، حيث تكوف ا٠بان : ثبلثة أقساـ، األكؿ٥با  النحاة كذكرىي حرؼ من حركؼ ا١بر، 
 (عن)الثاين كالثالث فهما ا٣باصاف بػ: ، أما القسماف(عىلىى)أك (ًمن)إذا دخلت عليها  (جانب)ٗبعُب 

، كما اتفب على ذلك النحاة ٗبا فيهم ٧بمد  معافك٥با عشرة ، أف تكوف حرؼ جر منهمااألكؿا٢برفية، ؼ
 3 :بام بلعامل كالذم كاستشهد عليها بأمثلة، نوجزىا فيما يلي

 فمن ،كىو أشهر معانيها، كمل يثبت ٥با البصريوف غّب ىذا ا٤بعُبأكا٤بزايٌلة كما ٠باه ا٤بالقي،  ،اَّاكزة- 1
صٌد، :  كلكوهنا للمجاكزة عيٌدم ُّا،ألنو يقذؼ عنها بالسهم كيبعده: (رىمىٍيتي عىًن القىٍوسً ): ذلك قولو

                                                 
 .86: الرحيق المختوم لنزىة الحلوم، محمد باي بلعالم، ص-  1
تتكون من الباء  (بل)استنبط معناىا من خصائصها الصوتية ومعانيها الفطرية، ف ، حيث  لدى المحدثين أمثال  عباس حسنجاء ىذا المعنى-  2

والالم، ومن معاني الباء الحفر الذي يوافق صوتها االنفجاري الذي يشكل حاجزاً صوتياً يضاىي الهمزة، ومن معاني الالم اإللصاق وااللتصاق مما 
 المعاني بين األصالة والحداثة، عباس حسن، حروف: ينظريفيد الجمع واإللزام، وبالجمع بين معاني الحرفين يظهر التناقض بين ىذه المعاني، 

. 20، 19: ص
، ومعاني الحروف، 226:، ص4: ، و الكتاب، سيبويو، ج39، 38: منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص: ينظر -  3

، 370   366:  ورصف المباني في شرح حروف المعاني، المالقي، ص281   278: ، واألزىية في علم الحروف، الهروي، ص95: الرماني، ص
 .250  242: والجنى الداني في حروف المعاني، المرادي، ص
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. (رىًغٍبتي عىًن اللَّنٍهًو، كىًمٍلتي عىٍنوي ):  ٫بو،كأعرض، ك٫بوٮبا، كرغب، كماؿ، إذا قصد ُّما ترؾ ا٤بتعلب
ٍيئنا﴿ البدؿ، ٫بو -2   .1 ﴾كىاتػَّنقيوا يػىٍومنا الَّن ٘بىٍزًم نػىٍفسه عىن نػَّنٍفسو شى
 ألف الذم يسأؿ ،(ٖبل عنو كاألصل عليو) ،2﴾فىًإ٭بَّنىا يػىٍبخىلي عىٍن نػىٍفًسوً ﴿ :، ٫بو قولو تعاىلاالستعبلء- 3

لى ) ففي ،فيبخل ٰبمل السائل ثقل ا٣بيبة، مضافان إىل ثقل ا٢باجة ، فكاف جديران بأف (ثقل) معُب (ٖبًى
. (على) ػيشاركو يف التعدية ب

، يف إفادة معُب االستعانة، ألهنم (الباء) ىنا ٗبعُب (عن) ػ ؼ،(رىمىٍيتي عىًن القىٍوسً ) :، ٫بو االستعانة-4
 (.رميت بالقوس): يقولوف

 .3﴾كىمىا كىافى اٍسًتٍغفىاري ًإبٍػرىاًىيمى أًلبًيًو ًإالَّن عىٍن مىٍوًعدىةو ﴿ قولو تعاىل ، ٫بو التعليل-5
َّن طىبػىقنا عىن طىبىبو ﴿ : أف تكوف ٗبعُب بعد، كقولو تعاىل-6 .  4﴾  لىتػىرٍكىنبي
 .أم من عباده، 5﴾  كىىيوى الَّنًذم يػىٍقبىلي التػَّنٍوبىةى عىٍن ًعبىاًدهً ﴿: تأيت ٗبعُب من، ٫بو قولو تعاىل- 7
 :، كقوؿ الشاعر(يف)الظرفية كىي الٍب تقدر بػ  -8

 6.تىكي عىٍن ٞبىًٍل الرَّنعىيَّنة كىائًيىا كىبػىٍْبى بػىنىاًت ا٢بىٌي حىٍيثي لىًقيتػىهيٍم               كىالى 
 .أم يف ٞبل الرعية

: ٫بو قوؿ الشاعر أف تزاد عوضان، -9
ٍنبػىٍيكى تىٍدفىعي إً أى٘بىٍزىعي   7 .ٍف نػىٍفسه أىتىاىىا ًٞبىاميهىا                فػىهىبلَّن الٍٍّب عىٍن بػىٍْبً جى
 8.بأصحايب: ، أم(قيٍمتي عىٍن أىٍصحىايب ): ٫بو قولك: قاؿ. أف تكوف ٗبعُب الباء- 10

                                                 

 .  48: سورة البقرة، اآلية - 1
 .  38:  سورة محمد، اآلية -2
 .  114: سورة التوبة، اآلية - 3
 .19: سورة االنشقاق، اآلية-  4
 .25: سورة الشورى، اآلية-  5
الجنى الداني في حروف : ينظر، (بَاَعِة، َوانَِيا َوالَ َتُك َعْن َحْمِل الرِّ *** َحْيُث َلِقيتَ ُهمْ وآِس َسَراَة الَقْومِ ): ىذا البيت لألعشى الكبير، وىو - 6

، ومغني اللبيب عن كتب األعاريب، ابن ىشام األنصاري، 187: ، ومعجم الشواىد الشعرية، حّنا جميل حداد، ص247: المعاني، المرادي، ص
 .169: ، ص1: ج
الجنى : ، وينظر170: ، ص1:   وىو مجهول القائل  في كتاب مغني اللبيب عن كتب األعاريب، ابن ىشام، ج238البيت رقم : ينظر-  7

 .104: ، ومعجم الشواىد الشعرية، حّنا جميل حداد، ص248: الداني في حروف المعاني، المرادي، ص
 .، سيأتي الكالم عليها ضمن الفصل الخاص بالظواىر النحوية لدى محمد باي بلعالم10 إلى 6المعاني من -  8
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 كىي لغة لبِب ٛبيم، ،(أف) ا٢برفية فهو أف تكوف ٗبعُب (عن)كأما القسم الثاين من قسمي  
بىًِب عىٍن تػىقيوـى، أم): يقولوف (. أىٍف تػىقيوـى : أىٍعجى

يتوافب اَّاكزة، فالتجاكز ىو أقرب ا٤بعاين الذم : فهي (عن)أما ا٤بعاين الٍب ٰبملها حرؼ ا١بر 
أك (أىٍذىىبى ا٢بيٍزفى عىٍنوي ): ، كيكوف إما معنويا ٫بو(عن)مع ٧بصلة ا٤بعاين الفطرية ا٤بتضادة ٣بصائص حريف 

البدؿ، كاالستعبلء، كالتعليل، : أيضا (عىنٍ )، كمن معاين حرؼ ا١بر (مىسىحى العىرىؽى عىٍن كىٍجًهوً ): حسٌيا ٫بو
، ككل ىذه ا٤بعاين ا٤بذكورة ترجع تقديرا ( كالباء كعلىًمنبعد كيف ك): كاالستعانة، كتكوف زائدة كمرادفة

 1 .إىل معُب التجاكز الذم يتناسب مع ا٣بصائص الفطرية ٢برفيها
: في- 8
كمعناىا الوعاء، كذكر ٥با ٧بمد بام بلعامل تسعة معاف باتفاقو مع ٝبهور النحاة،  ،حرؼ جر (يف)

 2:كىي
 ،كىي األصل فيو، كال يثبت البصريوف غّبه ،يف الببلد كيف الليل: ٫بوزمانا كمكانا  ،الظرفية:  األكؿ-1

 قولو ك٦بازان، ٫بو، 3﴾ كىاذٍكيريكا اللَّنوى يف أىيَّناـو مَّنٍعديكدىاتو ﴿ : قوؿ ا عز كجلٌ كتكوف للظرفية حقيقة، ٫بو
يىاةه يىا أيكيل اأٍلىٍلبىاًب لىعىلَّنكيٍم تػىتػَّنقيوفى ﴿ :تعاىل  . 4﴾  كىلىكيٍم يف اٍلًقصىاًص حى

نًس يف ﴿ : قولو تعاىل ا٤بصاحبة، ٫بو-2  قىاؿى اٍدخيليوا يف أيمىمو قىٍد خىلىٍت ًمن قػىٍبًلكيم مٍّنى ا١بًٍنٍّ كىاإٍلً
 .مع أمم: أم، 5﴾النَّنارً 
ًلكينَّن الَّنًذم ليٍمتػينَّنًِب ًفيوً ﴿:  قولو تعاىل التعليل، ٫بو-3 .  6﴾  قىالىٍت فىذٰى

                                                 
من خصائصها الصوتية ومعانيها الفطرية، فمن معاني صوت العين العلو والظهور واإلحاطة، أما  (عن)يستنبط عباس حسن معاني حرف الجر -  1

النون فمن معانيها الصميمّية والبطون والنفاذ، وىنا يظهر تناقض بين معاني حرفيها، وبالجمع بين ىذه المتناقضات، فأصدق عبارة تدل عليها ىي 
-34: حروف المعاني بين األصالة والحداثة، عباس حسن، ص: ينظر، (تلقى الفقو عن شيخو، وورث الشجاعة عن أبيو): المعاني المعنوية، نحو

36  .
، منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، 51: التحفة الوسيمة شرح على الدرة اليتيمة، محمد باي بلعالم، ص: ينظر-  2

-267: ، واألزىية في علم الحروف، الهروي، ص97، 96: ، ومعاني الحروف، الرماني، ص78: ، وحروف المعاني، الزجاجي، ص37: ص
 .253-250: ،و الجنى الداني في حروف المعاني، المرادي، ص391-388: ، ورصف المباني في شرح حروف المعاني، المالقي، ص272

 .203: سورة البقرة، اآلية-  3
 .179: سورة البقرة، اآلية-  4
 .38: سورة األعراف، اآلية-  5
 .32: سورة يوسف، اآلية-  6
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نٍػيىا يف اآٍلًخرىًة ًإالَّن قىًليله ﴿:  قوؿ ا جل ثناؤه ا٤بقايسة، ٫بو-4 كىي الداخلة ، 1﴾ فىمىا مىتىاعي ا٢بٍىيىاًة الدُّ

، يقصد تعظيمو كٙبقّب متلوه . على تاؿو
يصىلٍّبػىنَّنكيٍم يف جيذيكًع النَّنٍخلً ﴿ : قولو تعاىل، ٫بو(على) أف تكوف ٗبعُب -5 على جذكع : أم، 2﴾ كىألى

. النخل
 . أم يف سبب3«دخلت امرأة النار يف ىرة حبستها»: ٫بو أك السببية، أف تكوف ٗبعُب الباء، -6
. إىل أفواىهم:  أم،4﴾فػىرىدُّكا أىٍيًديػىهيٍم يف أىفػٍوىاًىًهمٍ ﴿ : أف تكوف ٗبعُب إىل، كقولو تعاىل-7
 .ضربت فيمن رغبت، أصلو من رغبت فيو ، عوض من أخرل ٧بذكفة أف تكوف زائدة-8
ا ًبٍسًم اللَّنًو ٦بىٍرىاىىا كىميٍرسىاىىا﴿:  كتأيت للتوكيد، ٫بو قولو تعاىل-9 بيوا ًفيهى  .أم اركبوىا، 5﴾ كىقىاؿى ارٍكى

 فأس كفتح، : ، ٫بوالفصل كالشب كالتوسع: من الفاء كالياء، كمن معاين الفاء (يف)كتتشكل 
، كبا١بمع يف الذىن صورة حفرة يف الطبيعةفينتج ، (ٙبت) ٕبسب حركة النطب بصوهتا تشّب إىل كالياء

 6 . كعاءن للمحتويات أم ظرؼ للمكاف(يف)بْب معاين حرفيها تكوف 
يف أىٍدَنى  ،غيًلبىًت الرُّكـي ﴿: الظرفية إما مكانية، كقولو تعاىل: فهي (يف) راجل حرؼ أما معاين

يػىٍغًلبيوفى  كىىيم مٍّن بػىٍعًد غىلىًبًهٍم ﴿: كإما زمانية، كما يف بقية اآلية، 7﴾ اأٍلىٍرًض كىىيم مٍّن بػىٍعًد غىلىًبًهٍم سى
يػىٍغًلبيوفى  نًس يف  ﴿: كقد تكوف ٦بازية ٫بو، 8﴾ سى قىاؿى اٍدخيليوا يف أيمىمو قىٍد خىلىٍت ًمن قػىٍبًلكيم مٍّنى ا١بًٍنٍّ كىاإٍلً

التعليل، : ، كمن معانيها أيضا(يف ٝبلة أمم) يف التقدير كلكنها تصبح ظرفية ،أم معهم، 9﴾ النَّنارً 

                                                 
 .38: سورة التوبة، اآلية-  1
 .71: سورة طو، اآلية-  2
قال . حدثنا معمر عن ىمام بن منبو. عبد الرزاق. حدثنا محمد بن رافع حدثنا»: نص الحديث األصلي موجود في صحيح مسلم، مضمونو-  3

دخلت امرأة النار من "وقال رسول اهلل صلى اهلل عليو و سلم : فذكر أحاديث منها. ىذا ما حدثنا أبو ىريرة عن رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم
محمد : تحقيق صحيح مسلم، : ، ينظر«"حتى ماتت ىزال. وال ىي أرسلتها ترمرم من خشاش األرض. ربطتها فال ىي أطعمتها. جّراء ىرة لها أو ىر

 . (البر والصلة واآلداب)، باب 2619: ، رقم الحديث2023: ، ص4: جفؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 
 .9: سورة إبراىيم، اآلية-  4
 .41: سورة ىود، اآلية-  5
.  39: حروف المعاني بين األصالة والحداثة، عباس حسن، ص: ينظر-  6
 .3، 2: سورة الروم، اآلية-  7
 .3: سورة الروم، اآلية-  8
 .38: سورة األعراف، اآلية-  9
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 كمن ىنا فكل ا٤بعاين األخرل ،( كإىل كًمنٍ الباء)مرادفة ، كالتوكيد، كالتعويض، كا٤بقايسة، كاالستعبلءك
ترجع إىل معُب الظرفية الزمانية أك ا٤بكانية ٗبا يتوافب مع ا٣بصائص الفطرية ٢برفيها كىي كعاء 

 1 .للمحتويات
 :َقدْ - 9

أف : األكؿ:  فأما قد اال٠بية فلها معنياف، يكوف ا٠بان كحرفان ،لفظ مشَبؾلدل النحاة ىي  (قد)
 ٨بتص  مهملكأما قد ا٢برفية فحرؼ، أف تكوف اسم فعل ٗبعُب كفى: الثاين، كتكوف ٗبعُب حسب

بالفعل، كتدخل على ا٤باضي، بشرط أف يكوف متصرفان، كعلى ا٤بضارع، بشرط ٘برده من جاـز كناصب 
  2 : ٟبسة معافكذكر ٥با النحاة ،كحرؼ تنفيس

قىٍد ٱبىٍريجي ):  كذلك مع ا٤بضارع كاضح، ٫بو، كقد ترد للداللة على التوقع مع ا٤باضي، كا٤بضارع،التوقع- 1
 كأما مع ا٤باضي فتدؿ على أنو كاف متوقعان ،منتظر:  ىنا تدؿ على أفَّن ا٣بركج متوقع، أم(قد) ػ ؼ،(زىٍيده 

.  كلذلك يستعمل يف األشياء ا٤بَبقبة،منتظران 
كىقىٍد فىصَّنلى لىكيم مَّنا حىرَّنـى عىلىٍيكيٍم ًإالَّن ﴿ :قولو تعاىل:  ٫بو، كال ترد للداللة عليو إال مع ا٤باضي،التقريب- 2

 .3﴾مىا اٍضطيرًٍرمتيٍ إًلىٍيوً 
(. ًإفَّن البىًخيلى قىٍد ٯبىيودي ):  ٫بو، كترد للداللة عليو، مع ا٤بضارع،التقليل- 3
 :  قوؿ الشاعر٫بو ، التكثّب-4

      قىٍد أىٍشهىدي الغىارىةى، الشَّنٍعوىاءى، ٙبىًٍملينًػي  جىٍردىاءي، مىٍعريكقىةي اللَّنٍحيػىٍْبً، سيٍرحيوبي 
4. 

قىٍد أىفػٍلىحى  ﴿ : قولو تعاىل فمع ا٤باضي ٫بو،ا٤باضي كا٤بضارع:  كترد للداللة عليو مع الفعلْب، التحقيب-5
 . 6﴾ قىٍد نػىٍعلىمي ًإنَّنوي لىيىٍحزينيكى الَّنًذم يػىقيوليوفى  ﴿ : قولو تعاىلكمع ا٤بضارع ٫بو، 5﴾ اٍلميٍؤًمنيوفى 

                                                 
. 40: حروف المعاني بين األصالة والحداثة، عباس حسن، ص: ينظر-  1
، واألزىية 99، 98:، و معاني الحروف، الرماني، ص80، 79:  ، وحروف المعاني، الزجاجي، ص179:، ص3: الكتاب، سيبويو، ج: ينظر-  2

، والجنى الداني في حروف 393، 392: ، ورصف المباني في شرح حروف المعاني، المالقي، ص213-211: في علم الحروف، الهروي، ص
 . 260-253: المعاني، المرادي، ص

 .119: سورة األنعام، اآلية-  3
 . 46: ديوان امرئ القيس، ص-  4
 .1: سورة المؤمنون، اآلية-  5
 .33: سورة األنعام، اآلية-  6
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 كمع ،التوقع، كالتقريب، كالتحقيب:  تفيد مع ا٤باضي أحد ثبلثة معاف(قد)ك٦بمل القوؿ أف 
 .1التوقع، كالتقليل، كالتحقيب، كالتكثّب: ا٤بضارع أحد أربعة معاف
 ػيعرؼ ب: "، كمن عبلماتو دخو٥با عليو، يقوؿ(الفعل)يف باب  (قد) كذكر ٧بمد بام بلعامل 

ـى ): ، كتدخل على ا٤باضي، ٫بو(قىدٍ ) ، كمل يذكر من معانيها إال 2("قىٍد يػىقيوـي ):  كعلى ا٤بضارع، ٫بو،(قىٍد قىا
 3 .حرؼ ٙبقيب: (قد) : التحقيب، كذلك عند إعرابو للشواىد النحوية، فكاف يقوؿ

: َكمْ - 10
، خبلفان للكسائي  عند ٝبهور النحاةليست مركبةىي  ك،اسم لعدد مبهم ا١بنس كا٤بقدارىي 

كسكنت ميمها لكثرة   فإهنا عندٮبا مركبة من كاؼ التشبيو كما االستفهامية ٧بذكفة األلف،،كالفراء
 كأما ا٣بربية ، أما االستفهامية فبل خبلؼ يف ا٠بيتها،استفهامية، كخربية: ككم ٥با قسماف، االستعماؿ

. 4فذىب بعض النحويْب إىل أهنا حرؼ
تكوف استفهاما، كتكوف : تكوف على كجهْب( كم: ")(ىػ377.ت)كيقوؿ أبو علي الفارسي 

خربا، فإذا كانت خربا، جاز فيما بعدىا ا١بر كالرفع كالنصب، تقوؿ كم رجلو أتاين، فتجره بكم، كإ٭با 
 (كم)للقلة ك (ربٌ )، من أصو٥بم ٞبل الشيء على نقيضو،أال ترل أٌف (ربٌ )نقيضة  (كم)جررتو بػ
 .5"للكثرة

ا٣بربية، حيث خصص ٥با بابا ٠باه  (كم) كيذىب ٧بمد بام بلعامل مذىب النحاة يف حرفية 
، فكم خربية ٗبعُب  (كم ماؿو )تقوؿ  ... (كم ا٣بربية): "، كيذكر فيو أمثلة مع إعراُّا، يقوؿ(كم ا٣بربية)

  .6"(كم)٦بركر بػ (ماؿ)كثّب، ك
 
 

                                                 
: ، واألزىية في علم الحروف، الهروي، ص99، 98:، و معاني الحروف، الرماني، ص80، 79: حروف المعاني، الزجاجي، ص: ينظر-  1

-253: ، والجنى الداني في حروف المعاني، المرادي، ص393، 392: ، ورصف المباني في شرح حروف المعاني، المالقي، ص211-213
260 . 

 .9: منحة األتراب شرح ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص-  2
 .68، 43، 32: ص المصدر نفسو،: يتظر-  3
 .261: ، والجنى الداني في حروف المعاني، المرادي، ص126: حروف المعاني، الزجاجي، ص: ينظر-  4
 .102، 101: المسائل المنثورة، أبو علي الفارسي، ص-  5
 .46: منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص-  6
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: َكيْ - 11
أف : الثاينك ،أف تكوف حرؼ جر، ٗبعُب الـ التعليل:  األكؿ،٥با ثبلثة أقساـلدل النحاة  (كي)

 االستفهامية، أك ا٤بصدرية، أك أف ا٤بصدرية، كيلـز اقَباهنا بالبلـ لفظان أك ،تكوف حرفان مصدريان، ٗبعُب أف
 ىنا ناصبة للفعل بنفسها، ألف دخوؿ البلـ عليها ( كي)ػ، ؼ(ًجٍئتي ًلكىٍي تيٍكرًمىًِب ):  فإذا قلت،تقديران 

، احتملت أف تكوف مصدرية (ًجٍئتي كىٍي تيٍكرًمىًِب ):  كإذا قلت،يعْب أف تكوف مصدرية ناصبة بنفسها
 كىذه اسم، ،(كيف)أف تكوف ٗبعُب : الثالثك،  بعدىا مقدرة، كىي ناصبة(أفٍ )ناصبة بنفسها، كأفَّن 

. 1(كيف)يرتفع الفعل بعدىا، كما يرتفع بعد 
ىي  كحفرة صوتية الياء، كالحتكاؾ كالتشبيوا من الكاؼ الٍب تتضمن معنيي (كي)كتتشكل 

ك٧بصلة معاين حرفيها تشّب إىل كظيفتها الفطرية يف جعل الفاعل ٰبتٌك ، للنسبة الذاتية كا٤بكاف ا٣بفيض
ا٤بضمرة بعدىا يف  (أف) كظيفتها، أك إىل إىلأما نصبها ا٤بضارع فّبجع إمَّنا ، ٗبفعولو، فيستكْب لطلبو

قد جعلت  (كي) الكاؼ يفدرست كي أ٪بحى، ؼ: ، فإذا قلنا مثبلٙبميلو رغبة الفاعل كقصده مباشرة
 كحفرة صوتية، فقد جعلت (كي)، أما الياء يف (النجاح)ٙبتك كتتطابب مع رغبٍب يف  (دراسٍب)
، كيزيد من تأكيد فاستكاف ٥با فكاف مفعوالن بو مؤكالن يستحب النصب يقع يف حيز ىذه الرغبة، (النجاح)

االحتكاؾ )كذلك لتوكيد خاصيٍب ، (لكي)اإللصاؽ عليها  (الـ)تقبل دخوؿ  (كي) ىذا ا٤بعُب أفٌ 
كشف عن شدة رغبٍب يف النجاح م ، فهذا درست لكي أ٪بحى :، فإذا قلنايف كظيفتها الفطرية (كا٤بطابقة

 2. (درست كي أ٪بحى )أكثر من عبارة 
كيشَبط يف "(كي): الناصبة يف عدة مواضع منها قولو (كي)كقد ذكر ٧بمد بام بلعامل منها 

لٍّكىٍيبلى ﴿النصب ُّا من غّب تقدير أف بعدىا أف تكوف مصدرية كىي الٍب تتقدـ عليها البلـ إما لفظان ٫بو 
فعل مضارع  (تأسوا)النافية  (ال)حرؼ مصدر كنصب ك (كي)الـ كي ك (البلـ)كإعرابو ، 3﴾تىٍأسىٍوا

فاعل مبِب على السكوف يف ٧بل رفع كإما تقديرا  (الواك)كعبلمة نصبو حذؼ النوف ك (كي)منصوب بػ
نػيهىا﴿: ٫بو قولو تعاىل حرؼ مصدر كنصب  (كي)إذا قدرت البلـ قبل كي كإعرابو ، 4﴾ كىٍي تػىقىرَّن عىيػٍ

                                                 
، والجنى الداني في 217-215: ، ورصف المباني في شرح حروف المباني، المالقي، ص100، 99: معاني الحروف، الرماني، ص: ينظر-  1

 .265-261: حروف المعاني، المرادي، ص
. 52، 51: حروف المعاني بين األصالة والحداثة، عباس حسن، ص: ينظر-  2
 .23: سورة الحديد، اآلية-  3
 .40: سورة طو، اآلية-  4
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فاعل ك٠بيت حينئذ  (عينها)كعبلمة نصبو فتحة ظاىرة يف آخره  (كي)فعل مضارع منصوب بػ (تقر)ك
 .1"مصدرية لتأك٥با مع ما بعدىا ٗبصدر أم لعدـ إساءتكم كلقرة عينها

ًجٍئتي كىٍي ): ٫بو (كي)كتكوف ناصبة للفعل بعدىا بأف مضمرة كجوبا بعد " كي:   كيقوؿ أيضا
( أفٍ )فعل مضارع منصوب بػ( أىقػٍرىأى )حرؼ تعليل كجٌر ك( كىيٍ )فعل كفاعل ك( ًجٍئتي )كإعرابو  (أىقػٍرىأى الًعٍلمى 

 .2"(كىيٍ )مضمرة كجوبا بعد 
: الَ - 12

تكوف عاملة كغّب عاملة، كأصوؿ أقسامها ثبلثة،  يف كبلـ العرب (ال) أٝبع أغلب النحاة أٌف 
: كىي

كال تعمل إال يف ، ال النافية للجنسالعاملة عمل إف كىي : األكؿ: ال النافية، ك٥با ثبلثة أقساـ- 1
، ٫بوػ فإف كاف مفردان بِب معها على الفتح، تشبيهان ب،نكرةاؿ  ، 3﴾الى رىٍيبى ًفيوً  ﴿ : ٟبسةى عشرى

النافية : الثالثال شيء على األرض باقيا، ك كال تعمل أيضان إال يف النكرة، ،العاملة عمل ليس: الثاينك
تشرؾ يف اإلعراب، دكف ا٤بعُب، : فالعاطفة، عاطفة، كجوابية، كغّبٮبا:  ك٥با ثبلثة أنواع،غّب العاملة

:  يف جواب(ال) كقولك ،(نعم)نقيضة :  كا١بوابية،(يػىقيوـي زىٍيده الى عىٍمرك): كتعطف بعد اإلٯباب، ٫بو
ـى زىٍيده )  كأما النافية، غّب العاطفة كا١بوابية، فإهنا تدخل على األ٠باء، ، كىي نائبة مناب ا١بملة،(؟ىىٍل قىا

كإذا ، على ا٤باضي قليبلن ، كقد تدخل فإذا دخلت على الفعل فالغالب أف يكوف مضارعان . كاألفعاؿ
اًر كالى عىٍمر): دخلت على األ٠باء فيليها ا٤ببتدأ، ٫بو . (ان الى زىٍيدى يف الدى

الى ٚبىىايف كىالى  ﴿ : قولو تعاىلحرؼ، ٯبـز الفعل ا٤بضارع، كٱبلصو لبلستقباؿ، ٫بوكىي  ، ال الناىية-2
 .5﴾رىبػَّننىا الى تػيؤىاًخٍذنىا ًإف نَّنًسينىا أىٍك أىٍخطىٍأنىا﴿: قولو تعاىلكترد للدعاء، ٫بو ، 4﴾ٙبىٍزىين 

ًجٍئتي ًببلى ): كقو٥بم،أف تكوف زائدة، من جهة اللفظ، فقط: األكؿ: ٥با ثبلثة أقساـك ،ال الزائدة- 3
 يف ذلك زائدة، من جهة اللفظ، لوصوؿ عمل ما قبلها إىل ما (ال) ػ ؼ،(غىًضٍبتي ًمٍن الى شىٍيءو )، ك(زىادو 

: ٫بو، أف تكوف زائدة، لتوكيد النفي: الثاين، ك كليست زائدة، من جهة ا٤بعُب، ألهنا تفيد النفي،بعدىا

                                                 
 . 28: التحفة الوسيمة شرح على الدرة اليتيمة، محمد باي بلعالم، ص-  1
 . 28: المصدر نفسو، ص-  2
 .2: سورة البقرة، اآلية-  3
 .7: سورة القصص، اآلية-  4
 .286: سورة البقرة، اآلية-  5
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 زائدة، (ال) ػؼ، 1﴾غىٍّبً اٍلمىٍغضيوًب عىلىٍيًهٍم كىالى الضَّنالٍّْبى ﴿: ، ك٫بو قولو تعاىل(مىا يىٍستىًوم زىٍيده كىالى عىٍمرهك)
. 2أف تكوف زائدة، دخو٥با كخركجها: الثالث، كلتوكيد النفي
نافية ، كتنصب االسم كترفع ا٣برب (إفَّن )نافية تعمل عمل : ٥با استعماالت كثّبة، منها (ال)ك

ناىية ال ، كنافية جوابية، نافية ال عمل ٥با، كنافية عاطفة، كترفع االسم كتنصب ا٣برب (ليس)تعمل عمل 
مؤلفة من البلـ ذات  (ال) ، كيرل عباس حسن أحد النحاة ادثْب أفزائدة ال عمل ٥با، كعمل ٥با

 كمركنة، كاألطوع تكيفان يف النطب ٗبعرض التعبّب عن ليونةاألشد  الصوت اللْب ا٤بتماسك كاأللف اللينة
بساطة ، ؼ فمن ا٤بتوقع أىف تكوف كثّبة الوجوه كاألنواع كاألقساـ كاالستعماالت،٨بتلف األغراض كا٤بعاين

 ىو ما ٯبعلو كثّب ا٤بعاين النطب با٢برؼ، كمركنة صوتو، مث ٙبرره من قيود ا٢بركؼ العربية ا٤بشاركة يف تركيبو
 3 .كاالستعماؿ كالتداكؿ

 الٍب البلـ كٮبا قد تأتَّنت من ٧بصلة ا٣بصائص الفطرية ٢برفيها (العاطفة- النافية) (ال)فوظيفة 
، (عمرك جاء زيد ال):  ففي قولنا، حاجز صويت فاصل مانع الٍب ىيإللصاؽ، كاأللف اللينةتدؿ على ا

أما ، دكف سواه من سائر األعماؿقد عملت على ربط زيد بعمرك ٗبوضوع اَّيء،  (ال)البلـ يف  ٪بد
 (زيد) فاقتصر حكم اَّيء، على ما قبلها ،األلف اللينة فيها، فقد فصىلت حكم ما قبلها عما بعدىا

 4 .فحسب، ١بهة البلـ منها
 ىنا  فالبلـ ىنا إللزاـ الفاعل بفعل معْب، كلكن األلف اللينة،الناىية فاألمر ٱبتلف (ال)أما يف 

، ألزمنا ا٤بخاطب بعدـ ضرب زيد (ال تضرٍب زيدان : ) ففي قولنا، فاصل صويت ٲبنع كقوع ىذا الفعلىي
غّبه أك يف معاقبة زيد بأية عقوبة أخرل، أك يف من  كأطلقنا لو ا٢برية يف ضرب من يشاء ،فحسب
 5 .مكافأتو

                                                 
 .7: سورة الفاتحة، اآلية-  1
-149: ، واألزىية في علم الحروف، الهروي، ص86-81: ، معاني الحروف، الرماني، ص97، 74:حروف المعاني، الزجاجي، ص: ينظر-  2

 .303-290: ، والجنى الداني في حروف المعاني، المرادي، ص274- 257: ، رصف المباني في شرح حروف المعاني، المالقي، ص162
. 61-59: حروف المعاني بين األصالة والحداثة، عباس حسن، ص: ينظر-  3
. 48، 47: المرجع نفسو، ص: ينظر-  4
. 47: حروف المعاني بين األصالة والحداثة، عباس حسن، ص: ينظر-  5
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 كقد ذكر ٧بمد بام بلعامل ٥بذه األقساـ يف مؤلفاتو، حيث خصص بابا للقسم األكؿ من ىذه 
، كتعرض للتعريف ُّا كشركط عملها مع ذكر أمثلة تدعم (إفٌ )النافية العاملة عمل  (ال)األقساـ كىو 
 1 :النافية عنده ىي الٍب يقصد ُّا نفي ا١بنس، كتنصب النكرات بستة شركط، كىي (ال)شرحو، فػ 

. أف تكوف نافية- 1
. كأف يكوف النفي ُّا ا١بنس-2
. أف يكوف النفي نصا يف ذلك- 3
. أف ال يدخل عليها جار- 4
. أف يكوف ا٠بها كخربىا نكرتْب- 5
. أف ال يفصل بينها كبْب ا٠بها أم فاصل- 6

يف النهي ٫بو  (ال)ك: "الناىية ا٢برفية الٍب ٘بـز الفعل ا٤بضارع، فيقوؿ (ال) أما القسم الثاين كىو 
رىبػَّننىا الى ﴿: كمنو كال ٚباصم من إذا قاؿ فعل، كمثلها يف الدعاء ٫بو، 2﴾الى تىٍأخيٍذ بًًلٍحيىًٍب ﴿: قولو تعاىل
 .4"3﴾تػيؤىاًخٍذنىا

، (غىًضٍبتي ًمٍن الى شىٍيء)، ك(ًجٍئتي ًببلى زىادو ):  أما القسم الثالث كىو الزائدة، فذكر من أمثلتها
 5 .من جهة ا٤بعُب  كليست زائدة، زائدة، من جهة اللفظ، لوصوؿ عمل ما قبلها إىل ما بعدىاكىي

توجد يف كبلـ العرب على أنواع، فقد تكوف عاطفة كتكوف ناىية  (ال): " كيقوؿ يف موضع آخر
كقد تكوف مبهمة مثل لوال كىبل يف ، 6﴾ كىالى تىٍستىًوم ا٢بٍىسىنىةي كىالى السَّنيٍّئىةي ﴿كتكوف زائدة كقولو تعاىل 

. 8"مل يصدؽ كمل يصل... كا٤بعُب 7﴾ فىبلى صىدَّنؽى كىالى صىلَّنىٰ ﴿التحضيض كٗبعُب مل كقولو تعاىل 

                                                 
: ، والرحيق المختوم لنزىة الحلوم، محمد باي بلعالم، ص85، 84: منحة األتراب شرح ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص: ينظر-  1

105 ،106. 
 .94: سورة طو، اآلية-  2
 .286: سورة البقرة، اآلية-  3
 .142: منحة األتراب شرح ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص-  4
 .85: ص المصدر نفسو،: ينظر-  5
 .34: سورة فصلت، اآلية-  6
 .31: سورة القيامة، اآلية-  7
 .105، 104: الرحيق المختوم لنزىة الحلوم، محمد باي بلعالم، ص-  8
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األلف اللينة ٥با امتداد صويت ك ،إللصاؽ كااللتزاـا  معناىاالبلـمن البلـ كاأللف، ؼ (ال)كتتكٌوف 
تناقض ، كىذا يوحي بوجود يوحي بالعلو، ٩با يؤىلها أف تكوف حاجزان صوتيان يفصل ما قبلها عما بعدىا

ىي  اإللصاؽ ؼ، فالبلـ بداللتها على(ال)، كىذا يتناسب مع معُب النفي الذم تتضمنو بْب معاين حرفيها
 1 .الفاصلة العازلة فتقع يف جهة ما بعدىا (األلف اللينة) أما ،تقع من جهة ما قبلها

كىي الصديقة كىذا ما  (ال)جاءت صديقٍب ال أخٍب، فقد أثبتنا اَّيء ٤با قبل :  فإذا قلنا مثبل 
توحي بو البلـ الٍب تدؿ على اإللصاؽ، مث جاءت األلف الٍب عزلت ا٤بعُب عما بعدىا كنفت ٦بيء 

. األخت، كىذا العزؿ ناتج عن ا٢باجز الصويت الذم تتميز بو األلف اللينة
: َلمْ -13
، فهي ٘بـز الفعل ا٤بضارع إال 2﴾ملٍى يىًلٍد كىملٍى ييولىدٍ ﴿ :، ٫بو كجـزحرؼ نفيلدل النحاة ىي  (مل)  

 3.إال أهنا ٚبلصو إىل ا٤باضي
، أما ا٤بيم فهي إللصاؽ كااللتصاؽ كاإللزاـمن البلـ كا٤بيم، فمن معاين البلـ ا (مل)كتتشكل 

الشفة على الشفة عند   هناية الكلمة، ٗبا يتوافب مع حركة انطباؽخصوصا يفللجمع كالضم كاالنغبلؽ، 
 ٗبزيد من اإللصاؽ أم ، كبا١بمع بْب معاين ا٢برفْب تنتج معاين ا١بمع كالضم(ملىٍ )الوقوؼ على صوهتا 
تتحوؿ عن ٝبع ( ملٍ )على األفعاؿ ا٤بضارعة، فإف كظيفة  (ملىٍ )دخوؿ ، فاقتصار ٝبعهم ٝبعان شديدان 

أم  (مل يذىٍب زيد): ، ٫بواألشياء كضمها، إىل ٘بميع مضامْب األفعاؿ فتجمدىا كتوقف فعالياهتا
، (ملٍ )شدة النفي يف ، كما أف (الذىاب)توقف عن الذىاب ك٘بمع على نفسو يف موقعو، فلم يقم بفعل 

 4 .خصائص حرفيها يف ا١بمع كالضمتتوافب مع 
، كإعرابو 5﴾ملٍى يىًلٍد كىملٍى ييولىدٍ ﴿٫بو  (كمل): "(ا١بواـز)كقد أشار إليها ٧بمد بام بلعامل يف باب 

مل )كعبلمة جزمو السكوف ككذلك قولو  (مل)فعل مضارع ٦بزـك بػ (يلد)حرؼ نفي كجـز كقلب ك (مل)
، كإعرابو 6﴾أىملٍى نىٍشرىٍح لىكى صىٍدرىؾى ﴿: ٫بو قولو تعاىل( با٥بمز أمل( )كمن ا١بواـز ا٤بقركف (يدـ عسر

                                                 
. 22، 21: حروف المعاني بين األصالة والحداثة، عباس حسن، ص: ينظر-  1
 .3 :سورة اإلخالص، اآلية-  2
، ورصف المباني في شرح حروف المعاني، 101، 100: ، ومعاني الحروف، الرماني، ص74: حروف المعاني، الزجاجي، ص: ينظر-  3

. 269-266: ، والجنى الداني في حروف المعاني، المرادي، ص281، 280: المالقي، ص
. 45، 44: حروف المعاني بين األصالة والحداثة، عباس حسن، ص: ينظر-  4
 .3 :سورة اإلخالص، اآلية-  5
 .1 :سورة الشرح، اآلية-  6
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كعبلمة جزمو السكوف  (مل)فعل مضارع ٦بزـك بػ (نشرح)حرؼ نفي كجـز كقلب ك (مل)للتقرير  (ا٥بمزة)
فهذه ا١بواـز  ... (نشرح)جار ك٦بركر متعلب بػ (لك) (٫بن)الظاىر يف آخره كالفاعل مستَب كجوبا تقديره 

 1".٘بـز فعبل كاحدا
 :َلنْ - 14

 حرؼ نفي، ينصب الفعل ا٤بضارع، كٱبلصو من ا٢بركؼ العاملة، كىي (لن)اتفب النحاة على أف 
 كذىب ا٣بليل، كالكسائي، ، فذىب سيبويو، كا١بمهور، إىل أهنا بسيطةيف أصلها، كاكاختلف، لبلستقباؿ

 2. إىل أهنا مركبة، كأصلها ال أف، حذفت ٮبزة أف ٚبفيفان، مث حذفت األلف اللتقاء الساكنْب
 يف  النوفمعاين، كمن إللصاؽ كا١بمع كاإللزاـمن البلـ كالنوف، فمن معاين البلـ ا (لن)تتشكل 
ا١بازمة تعود إىل توافب  (مل)خاصية النفي الشديد يف ، فإذا كانت الرقة كا٣بفاء كاالستقرار: هناية ا٤بصادر

كيعود  ، أقل شدة يف النفي منهاىي (لن)يف اإللصاؽ كا١بمع كالضم، فإف  (البلـ كا٤بيم)خصائص حريف 
 3 .يف هناية ا٤بصادر (النوف كا٤بيم)كل من ىذا إىل الفارؽ بْب خصائص 

حاكؿ بعض اللغويْب تعليل خاصية النفي يف ، كقد ىي حرؼ نصب كنفي كاستقباؿ (لن)ك
 ،، أهنا ال تفيد توكيد النفي كال تأييده(لن) إثبات ضعف النفي بػيف ك٩با ذكره ابن ىشاـ ،(لىن)معاين 

كعٌلة ، (مل) كال يقاؿ ذلك مع ،(لن آتيك إال إذا دعوتِب): ككذلك جواز تعليب منفيها على شرط، ٫بو
 ،نصبها للمضارع تعود إىل أف فعاليتو قد توقفت بنفي كقوعو، فكانت الفتحة أكىل بو من الضمة للفعالية

، كبالتايل ىذا ما يناسب مع فلم يستحب السكوف (مل)أقل شدة من نفيو بػ (لن)ك٤با كاف نفي ا٤بضارع بػ
 4.معاين حرفيها

الفعل ا٤بضارع ىو ا٤بشابو لبلسم، :" كالنفي كالنصب يثبتو أيضا ٧بمد بام بلعامل من خبلؿ قولو
كإعرابو  (لىٍن يػىقيوـى زىٍيده )كىي حرؼ نصب للمضارع كينفي معناه كيصّبه خالصا لبلستقباؿ ٫بو  (بلن)

                                                 
 .34: التحفة الوسيمة شرح على الدرة اليتيمة، محمد باي بلعالم، ص-  1
-285: ، ورصف المباني في شرح حروف المعاني، ص100: ، و معاني الحروف، الرماني، ص74: حروف المعاني، الزجاجي، ص: ينظر-  2

 .272-270: ، والجنى الداني في حروف المعاني، المرادي، ص288
. 49: حروف المعاني بين األصالة والحداثة، عباس حسن، ص: ينظر-  3
. 50، 49: حروف المعاني بين األصالة والحداثة، عباس حسن، ص: ينظر-  4
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كعبلمة نصبو الفتحة الظاىرة  (لن)فعل مضارع منصوب بػ (يقـو)حرؼ نفي كنصب كاستقباؿ  (لن)
. 1"فاعل مرفوع كعبلمة رفعو الضمة الظاىرة يف آخره (زيد)

 .2"حرؼ نفي كنصب كاستقباؿ (لن): "كيقوؿ أيضا
 : َما- 15

نافية، :  ا٢برفية فلها ثبلثة أقساـ(ما)فأما ،  يكوف حرفان كا٠بان ،لفظ مشَبؾعند النحاة ىي  (ما)
  :كمصدرية، كزائدة

 كىي ترفع االسم، كتنصب ا٣برب، ،ىي ما ا٢بجازية: فالعاملة، عاملة، كغّب عاملة: النافية قسماف- 1
كأما غّب العاملة فهي ، لغة بِب ٛبيمىي إٮبا٥با ك كغّب ا٢بجازيْب، كمن ذكر معهم، ،عند أىل ا٢بجاز

 ، فهذه ال خبلؼ بينهم، يف أهنا ال عمل ٥با،(ما يقـو عمرك)، ك(ما قاـ زيد):  ٫بو،الداخلة على الفعل
 أك كإذا دخلت على الفعل ا٤باضي بقي على مضيو، كإذا دخلت على ا٤بضارع خلصتو للحاؿ

لىوي ًمن تًٍلقىاًء نػىٍفًسي﴿ كقولو تعاىل االستقباؿ، . 3﴾ قيٍل مىا يىكيوفي يل أىٍف أيبىدٍّ
 ،ىي الٍب تقدر ٗبصدر، نائب عن ظرؼ الزماف: فالوقتية، كقتية، كغّب كقتية: كأما ا٤بصدرية فقسماف- 2

اًلًدينى ًفيهىا مىا دىامىًت السَّنمىاكىاتي كىاأٍلىٍرضي ًإالَّن مىا شىاءى رىبُّكى ﴿كقولو تعاىل  ،  كتسمى ظرفية أيضان ،4﴾ خى
ىي الٍب تقدر مع صلتها، ٗبصدر، : كال يشاركها، يف ذلك، شيء من األحرؼ ا٤بصدرية، كغّب الوقتية

كمذىب سيبويو كا١بمهور أف ، (صنعك)، أم (يػيٍعًجبيًِب مىا صىنػىٍعتى ): كال ٰبسن تقدير الوقت قبلها، ٫بو
 .كذىب األخفش كابن السراج كٝباعة من الكوفيْب، إىل أهنا اسم ما ا٤بصدرية حرؼ،

كىي الٍب دخلوىا يف الكبلـ ، أف تكوف زائدة َّرد التوكيد: األكؿ: أما الزائدة فلها أربعة أقساـ- 3
، 6﴾ قىاؿى عىمَّنا قىًليلو لَّنييٍصًبحينَّن نىاًدًمْبى ﴿ك، 5﴾فىًبمىا رىٍٞبىةو مٍّنى اللَّنًو لًنتى ٥بىيمٍ ﴿  قولو تعاىلكنح ،كخركجها

، ككاؼ (ريبَّن )كبعد ، 7﴾ ًإ٭بَّنىا اللَّنوي إًلٰىوه كىاًحده ﴿ ٫بو ، كىي تقع بعد إف كأخواهتا،أف تكوف كافة: الثاينك
أمَّنا أىٍنتى منطلقان ) :٫بوعوض من فعل، :  كىي ضرباف،أف تكوف عوضان : الثالث، كالتشبيو يف األكثر

                                                 
 . 27: التحفة الوسيمة شرح على الدرة اليتيمة، محمد باي بلعالم، ص-  1
 . 132: منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص-  2
 .15 :سورة يونس، اآلية-  3
 .107 :سورة ىود، اآلية-  4
. 159 :سورة آل عمران، اآلية-  5
. 40 :سورة المؤمنون، اآلية-  6
. 171 :سورة النساء، اآلية-  7
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ٍف كيٍنتى ميٍنطىًلقان اًٍنطىلىٍقتى ):  كاألصل،(انطلقت  فانفصل (كاف) التعليل، كحذفت (الـ) فحذفت ،(ألى
إذا )، ك(حيثما) :٫بو كعوض من اإلضافة، ، كافعنالضمّب ا٤بتصل ُّا ٢بذؼ عاملو، كجيء ٗبا عوضان 

 1. فما فيهما عوض من اإلضافة، ألهنما قصد ا١بـز ُّما، قطعان عن اإلضافة، كجيء ٗبا عوضان منها،(ما
فاصل صويت ٩بدكد ٰبوؿ دكف  كىي ةمن ا٤بيم كتعِب ا١بمع كالضم، كاأللف اللْب (ما)كتتكوف 

 ،النافية على ا١بملتْب الفعلية كاال٠بية (ما)تدخل كبوظيفتها يف ا١بمع كالضم فكاف النفي،  (ا٤بيم)قياـ 
اال٠بية ا١بملة  كإف دخلت على ،(ما جاء زيد): الفعلية، مل تعمل شيئان ٫بوا١بملة فإذا دخلت على 

كىقػيٍلنى حىاشى لًلَّنًو مىا  ﴿: قولو تعاىل:ا٢بجازية، ٫بو (ما)فهي تعمل عمل ليس عند ا٢بجازيْب كيسموهنا 
ا بىشىرنا ذى  3 .(إفٌ )تستعمل نافية للجنس، فتعمل عمل كىي مهملة عند غّبىم، كما أهنا ، 2﴾ىٰى

ضم الشفة إىل  الشفة :  إذ تتم على مرحلتْب،فهي أعقد كأطوؿ زمنان  (ما)طريقة النطب بػ عن أما 
ىاتاف ا٢بركتاف تستغرقاف زمنان أطوؿ ٩با ك ،بشيء من التأين حبسان للنفس، مث بانفراجهما كفتح الفم كاسعان 

يتطلب ٙبقيقها زمنان أطوؿ ٩با يتطلبو الرفض أك ، ٥بذا فهي تتناسب مع معاف (ال)يستغرقو النطب بػ 
، ٕبكم (ا١بمع كالضم)تشّب إىل   (ما)ا٤بيم يف ؼ ،النفي، كٗبا يتوافب مع طوؿ مرحلٍب خركج صوهتا

تنفرج الشفتاف عن بعضهما البعض، كينفتح الفم  (ما) كلكن عندما نقوؿ ،انطباؽ الشفة على الشفة
 4 .الرفضك النفيكاسعان مع ارتفاع الرأس إىل  األعلى يف حركتْب متمهلتْب تشّب ٧بصلتهما إىل 

النافية  (ما)يف عدة مواضع، حيث خصص للقسم األكؿ كىو  (ما) كقد ذكر ٧بمد بام بلعامل 
: ، حيث عٌرؼ ُّا، كبشركط عملها مدعما ذلك بأمثلة، يقوؿ(ما النافية ا٢بجازية)العاملة فصبل ٠باه 

. 5"النافية ا٢بجازية أم الٍب يرفع ُّا أىل ا٢بجاز االسم كينصبوف ُّا ا٣برب (ما)فصل "
 6 :أما شركط عملها فهي

                                                 
: ، واألزىية في علم الحروف، الهروي، ص91-86: ، ومعاني الحروف، الرماني، ص121-119: حروف المعاني، الزجاجي، ص: ينظر-  1

-322: ، والجنى الداني في حروف المعاني، المرادي، ص319-310: ، ورصف المباني في شرح حروف المعاني، المالقي، ص75-99
341. 

. 31 :سورة يوسف، اآلية-  2
. 63-61: حروف المعاني بين األصالة والحداثة، عباس حسن، ص: ينظر-  3
. 63: المرجع نفسو، ص: ينظر-  4
 . 98: منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص-  5
 . 99، 98: المصدر نفسو، ص: ينظر-  6
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ال تزاد بعد  (أفَّن )ما أف زيد قائم، ألف : أف ال يزاد بعدىا أف، فإف زيدت بعدىا فإهنا ال تعمل، ٫بو- 1
. (ليس)
. (مىا قىاًئمه ًإالَّن زىٍيده ): بقاء النفي، فلو بطل النفي مل تعمل، ٫بو- 2
اًر ): أف ال يتقدـ معموؿ خربىا على ا٠بها، إالٌ أف يكوف ظرفا أك ٦بركرا جاز التقد ، ٫بو-3 مىا يف الدَّن

. (زىٍيده جىاًلسان 
: كأما بنو ٛبيم فإهنا ال تعمل عندىم شيئا، فيقولوف: "ا٢بجازية، فقاؿ (ما) مث شرح ٤باذا ٠بيت بػ

. 1"خربه، كال عمل ٥با يف شيء منهما (قائم)مرفوع باالبتداء ك (زيد)، فػ(ما زيده قائمه )
(  زىٍيده أىٍحسىنى مىا ) (: " زىٍيده أىٍحسىنى مىا )  أما النافية غّب العاملة، فيقوؿ فيها عند إعرابو للجملة

 فاعل فسلبت ا٢بسن عن (كزيد) فعل ماضي (أحسن)نافية ك (ما) ػ ؼ(زيد) كرفع (أحسنى )بنصب 
 2".زيد

، فذكر أقسامها (كاف كأخواهتا)الظرفية ا٤بصدرية فذكرىا يف باب  (ما) أما القسم الثاين كىو 
الظرفية  (ما)ما يعمل بشرط أف يتقدـ عليو : الثالث: "ا٤بصدرية الظرفية، يقوؿ (ما)كمنها قسم يتضمن 
. 3"ا٤بصدرية كىو ماداـ

، 4﴾أىيًّا مَّنا تىٍدعيوا فػىلىوي اأٍلى٠ٍبىاءي ا٢بٍيٍسُبىٰ ﴿: قولو تعاىل" : الزائدة فيقوؿ فيها (ما)كالقسم الثالث ىو 
، فأم اسم شرط جاـز مفعوؿ مقدـ لتدعو كما زائدة كتدعو فعل مضارع ٦بزـك ٕبذؼ النوف 4﴾ا٢بٍيٍسُبىٰ 

على أنو فعل الشرط كٝبلة فلو األ٠باء ا٢بسُب يف ٧بل جـز جواب الشرط ألف القاعدة أف جواب الشرط 
 5".إذا مل يصلح أف يكوف فعبل للشرط تعْب قرنو بالفاء

أم الثالث ٩با  (كما): "ا١بازمة لفعلْب، يقوؿ (ما)كما أضاؼ ٧بمد بام بلعامل قسما رابعا كىو 
كىي يف األصل موضوعة ٤با ال يعقل، مث ضمنت معُب الشرط فجزمت ٫بو قولو تعاىل  (ما)ٯبـز فعلْب 

 7".6﴾كىمىا تػىٍفعىليوا ًمٍن خىٍّبو يػىٍعلىٍموي اللَّنوي ﴿
                                                 

 . 99: المصدر نفسو، ص-  1
. 5: التحفة الوسيمة شرح على الدرة اليتيمة، محمد باي بلعالم، ص-  2
 . 95: منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص-  3
. 110 :سورة اإلسراء، اآلية-  4
 .36: التحفة الوسيمة شرح على الدرة اليتيمة، محمد باي بلعالم، ص-  5
 .197 :سورة البقرة، اآلية-  6
 .35: التحفة الوسيمة شرح على الدرة اليتيمة، محمد باي بلعالم، ص-  7
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: َمنْ - 16
:  ذكر ٥با النحويوف أربعة مواضع، كىي

.  (مىٍن قىصىدىين؟): تأيت لبلستفهاـ، كقولك- 1
.  (مىٍن ييٍكرًميًِب أيٍكرًميو): تأيت للجزاء، ٫بو- 2
.  زىٍيده : ، فتجيب(مىٍن قىصىدىين؟): ، كقولك(الذم)تأيت خربا ٗبعُب - 3
رىأىٍيتي ًإٍنسىاننا ): ، أم(رىأىٍيتي مىٍن ظىرًيفان ): كتكوف نكرة ٗبعُب إنساف، كيلزمها النعت، ٫بو قولك- 4

. 1(مىرىٍرتي ٗبٍن ظريفو )، ك(ظىرًيفنا
 (َمنْ )٩با ٯبـز فعلْب : " الٍب تأيت للجزاء، يقوؿ (مىنٍ ):   كذكر ٧بمد بام بلعامل من ىذه ا٤بواضع

مىن يػىٍعمىٍل سيوءنا ﴿: كىي يف األصل موضوعة ٤بن يعقل، مث ضمنت معُب الشرط فجزمت ٫بو قولو تعاىل
فعل مضارع ٦بزـك  (يعمل)اسم شرط جاـز مبتدأ مبِب على السكوف يف ٧بل رفع  (من) فػ،2﴾ٯبيٍزى ًبوً 

كا١بملة يف  (من)فعل الشرط كعبلمة جزمو السكوف كالفاعل مستَب جوازا تقديره ىو يعود على  (من)بػ
على أنو  (من)فعل مضارع مبِب ٤با مل يسم فاعلو ٦بزـك بػ (ٯبز)مفعوؿ بو ك (سوءا)٧بل رفع خرب ا٤ببتدأ ك

 3".جواب الشرط كعبلمة جزمو حذؼ األلف من آخره كالفتحة قبلو دليل عليو
: ِمنْ - 17

فغّب الزائد لو أربعة ، حرؼ جر، يكوف زائدان، كغّب زائدىي  (ًمنٍ )اتفب ٝبهور النحاة على أف 
   4 :، كذكر ٥با ٧بمد بام بلعامل عشرة معاف، أما ا٤بعاين الكلية فهيعشر معُب

سيٍبحىافى الَّنًذم أىٍسرىٰل ًبعىٍبًدًه لىٍيبلن مٍّنى اٍلمىٍسًجًد ا٢بٍىرىاـً ﴿  قولو تعاىل ابتداء الغاية، يف ا٤بكاف اتفاقان، ٫بو-1
 .5﴾ ًإىلى اٍلمىٍسًجًد اأٍلىٍقصىى

                                                 
، واألزىية في 121:  ، وحروف المعاني، الزجاجي، ص136: ، ص4:  والمقتضب، المبرد، ج224:، ص4: الكتاب، سيبويو، ج: ينظر-  1

 .105-100: علم الحروف، الهروي، ص
. 123 :سورة النساء، اآلية-  2
 .35، 34: التحفة الوسيمة شرح على الدرة اليتيمة، محمد باي بلعالم، ص-  3
: ، األزىية في علم الحروف، الهروي، ص98 ، 97: ، ومعاني الحروف، الرماني، ص116، 115: حروف المعاني، الزجاجي، ص:ينظر-  4

   322: ، والجنى الداني في حروف المعاني، المرادي، ص323   322: ، رصف المباني في شرح حروف المعاني، المالقي، ص100-105
327 . 

.  1: اإلسراء، اآلية سورة -5
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 كعبلمتها جواز ،1﴾ مٍّنػٍهيم مَّنن كىلَّنمى اللَّنوي ۘ  تًٍلكى الرُّسيلي فىضَّنٍلنىا بػىٍعضىهيٍم عىلىٰى بػىٍعضو ﴿ التبعيض، ٫بو -2
.   بعضػاالستغناء عنها ب

فاجتنبوا : ألف ا٤بعُب، 2﴾فىاٍجتىًنبيوا الرٍٍّجسى ًمنى اأٍلىٍكثىاًف كىاٍجتىًنبيوا﴿ : قولو تعاىل بياف ا١بنس، ٫بو-3
 . الرجس، الذم ىو كثن

 .3﴾ ٯبىٍعىليوفى أىصىاًبعىهيٍم يف آذىاهًنًم مٍّنى الصَّنوىاًعًب حىذىرى اٍلمىٍوتً ﴿:  قوؿ ا عز كجلٌ  التعليل، ٫بو-4
نٍػيىا ًمنى اآٍلًخرىةً ﴿  قوؿ ا تعاىل البدؿ، ٫بو-5  .بدؿ اآلخرة: أم، 4﴾أىرىًضيتيم بًا٢بٍىيىاًة الدُّ
عن : ، أم5﴾الَّنًذم أىٍطعىمىهيم مٍّن جيوعو كىآمىنػىهيم مٍٍّن خىٍوؼو ﴿ فتكوف ٗبعُب عن، كقولو تعاىل ، اَّاكزة-6

 . جوع
 األكىل البتداء الغاية، كالثانية (ًمنٍ ) ػ ؼ،(رىأىٍيتي ا٥ًببلىؿى ًمٍن دىارًم ًمٍن خلل السَّنحىابً ) :٫بو ، االنتهاء-7

 .النتهاء الغاية
فعلى .  معناه أنٌو ٧بل البتداء الغاية كانتهائها معان ،(الصٍُّنديكؽً  أىخىٍذتي ًمنى ):  أف تكوف للغاية، ٫بو-8

. ىذا تكوف من يف أكثر ا٤بواضع البتداء الغاية فقط، كيف بعضها البتدائها كانتهائها معان 
.  على القـو:  أم،6﴾ كىنىصىٍرنىاهي ًمنى اٍلقىٍوـً الَّنًذينى كىذَّنبيوا بًآيىاتًنىا﴿: ٫بو قولو تعاىل االستعبلء، -9

. 7﴾كىاللَّنوي يػىٍعلىمي اٍلميٍفًسدى ًمنى اٍلميٍصًلحً ﴿ : قوؿ ا عز كجلٌ  الفصل، ٫بو-10
كىتػىرىاىيٍم يػيٍعرىضيوفى عىلىيػٍهىا خىاًشًعْبى ًمنى الذُّؿٍّ يىنظيريكفى ًمن طىٍرؼو ﴿ : قولو تعاىل موافقة الباء، ٫بو-11
 .8﴾خىًفيٍّي 
قيٍل أىرىأىيٍػتيم مَّنا تىٍدعيوفى ًمن ديكًف اللَّنًو أىريكين مىاذىا خىلىقيوا ًمنى ﴿ : قولو تعاىل٫بو ، أف تكوف ٗبعُب يف-12

                                                 

.  253: البقرة، اآلية سورة -1
. 30 :سورة الحج، اآلية-  2
. 19 :سورة البقرة، اآلية-  3
. 38 :سورة التوبة، اآلية-  4
 .4 :سورة قريش، اآلية-  5
 .77 :سورة األنبياء، اآلية-  6
 .220 :سورة البقرة، اآلية-  7
 .45 :سورة الشورى، اآلية-  8
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 .يف األرض: أم، 1﴾ اأٍلىٍرضً 
 :، ٫بو قوؿ الشاعر(ريبٌ ) أف تكوف ٤بوافقة -13

، ضىٍربىةن        عىلىى رىٍأًسًو، تػيٍلًقي اللٍّسىافى ًمنى الفىمً  كىًإنَّنا لىًممَّنا نىٍضًربي الكىٍبشى
2. 

.  بكسر ا٤بيم كضمها،(من ريب ألفعلن):  كال تدخل إال على الرب، فيقاؿ، أف تكوف للقسم-14
 كتسمى الزائدة لتوكيد ،أف يكوف دخو٥با يف الكبلـ كخركجها: األكىل: كأما الزائدة فلها حالتاف

، كىي كل نكرة ٨بتصة بالنفي، ٫بو،االستغراؽ ما قاـ من :  كىي الداخلة على األ٠باء، ا٤بوضوعة للعمـو
أف تكوف : كالثانيةا٤بعُب،  فهي مزيدة ىنا، َّرد التوكيد، ألف ما قاـ من أحد كما قاـ أحد سياف يف ،أحد

 كتسمى الزائدة، الستغراؽ ا١بنس، كىي الداخلة على نكرة ال ٚبتص ،زائدة لتفيد التنصيص على العمـو
، ألف ما يف الدار رجل ٧بتمل لنفي ،ما يف الدار من رجل: بالنفي، ٫بو  فهذه تفيد التنصيص على العمـو

، كلنفي كاحد من ىذا ا١بنس، دكف ما فوؽ الواحد :  كلذلك ٯبوز أف يقاؿ،ا١بنس، على سبيل العمـو
 3.فلما زيدت من صار نصان يف العمـو. ما قاـ رجل بل رجبلف

يف من خصائصها الصوتية كمعانيها الفطرية، فا٤بيم  (من)كٲبكن استنباط دالالت حرؼ ا١بر 
ا١بمع )يف هناية ا٤بصادر ، ك(ا٤بصُّ كالرُّضاع كاستخراج األشياء من أمكنتها)على   تدؿبداية ا٤بصادر

ا٤بعاين الفطرية ٥بذين ، كبَبكيب ىذه (البطوف كالصميمية كالنفاذ يف األشياء)، أما النوف فمعناىا (كالضم
من الداخل إىل ا٣بارج بفعل جاذبية االمتصاص يف  (اندفاع)ا٢برفْب تتناسب فيما بينها لتشكل حركة 

، أما ا٤بعاين الٍب تؤديها حرؼ ا١بر ىو ا٤بعُب الفطرم األصل ٥با (التبعيض أك التجزئة)معُب نتج  يف،(ا٤بيم)
، البدؿ، كالتعليل، كبياف ا١بنس أك زماين، كابتداء الغاية إٌما مكاين،كالتجزئة، أك التبعيض : فهي (ًمنٍ )

، كيف ( كيف كعند كعلى كرٗباالباء، كعن)مرادفة كالفصل كالغاية كالتنصيص على العمـو كتوكيد العمـو ك

                                                 
 .4 :سورة األحقاف، اآلية-  1
، والجنى 513: ، الشاىد رقم341: ، ص1: مغني اللبيب عن كتب األعاريب، ابن ىشام األنصاري، ج: البيت ألبي حّية النميري، ينظر-  2

 .165: ، ومعجم شواىد النحو الشعرية، حنا جميل حداد، ص315: الداني في حروف المعاني، المرادي، ص
: ، األزىية في علم الحروف، الهروي، ص98 ، 97: ، ومعاني الحروف، الرماني، ص116، 115: حروف المعاني، الزجاجي، ص:ينظر-  3

   322: ، والجنى الداني في حروف المعاني، المرادي، ص323   322: ، رصف المباني في شرح حروف المعاني، المالقي، ص100-105
، ومنحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، محمد باي 51: التحفة الوسيمة شرح على الدرة اليتيمة، محمد باي بلعالم، ص: ، وينظر327

 .152، 36، 35، 8: بلعالم، ص
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ٗبا يتوافب مع  (االستخراج)كمن مث  (التجزئة كالتبعيض) ىو عليها ا٤بعُب الغالب كل ىذه ا٤بعاين ٪بد
  1 .ا٣بصائص الفطرية ٢برفيها

: عشرة معاف، كىي (من)كقد ذكر ٧بمد بام بلعامل لػ 
التبعيض، كبياف ا١بنس، كابتداء األمكنة ك األزمنة، كالزائدة الٍب تدؿ على التنصيص، كالتعليل كالبدؿ، 

.  كمرادفتها للباء كيف كعن كعلى
: َىلْ - 18

:  حرؼ استفهاـ تدخل على األ٠باء كاألفعاؿ، لطلب التصديب ا٤بوجب، ال غّب، ٫بوىي (ىل)
ـى زىٍيده  ، كقد ترد لبلستفهاـاألصل يف ىل أف تكوف ؼ ،كال تدخل ىل على منفي؟،  كىىٍل زىٍيده قىاًئمه ؟ىىٍل قىا
أف تكوف ٗبعُب : الثاينك ،ما يقدر: ىل يقدر على ىذا غّبم، أم: النفي، ٫بو قولك: األكؿ: ٤بعاف أخر

ٍيئنا مَّنٍذكيورنا﴿ : قولو تعاىل، ٫بوقد نسىاًف ًحْبه مٍّنى الدَّنٍىًر ملٍى يىكين شى أم قد أتى، ، 2﴾ىىٍل أىتىٰى عىلىى اإٍلً
: الرابع، ك(إف)ٗبعُب ، 3﴾ ىىٍل يف ذٰىًلكى قىسىمه لًٍّذم ًحٍجرو ﴿ قولو تعاىل ٫بو ،أف تكوف ٗبعُب إف: الثالثك

ىىٍل ﴿كيف قولو تعاىل ، 4﴾ ىىٍل يف ذٰىًلكى قىسىمه لًٍّذم ًحٍجرو ﴿ قولو تعاىل ٫بو ،أف تكوف للتقرير كاإلثبات
نسىافً  فهذا صورتو ، 6﴾ فػىهىٍل أىنتيم مُّنتػىهيوفى ﴿أف تكوف لؤلمر، كقولو تعاىل : ا٣بامسك، 5﴾أىتىٰى عىلىى اإٍلً

 7.انتهوا: صورة االستفهاـ، كمعناه األمر، أم
، شأف صوهتا ا٤بهتز أف يثّب انتباه السامع إىل ما سيأيت بعدىاا٥باء، الٍب من : من (ىل)كتتشكل 

من عيانية ، ك٧بصلة خصائص حرفيها، تتوافب مع معانيها يف الطلب، لئللصاؽ كاإللزاـكالبلـ كىي 
 يتعلب بالسؤاؿ عن ا٢بدث  الذمطلب التصديب، كتكوف كؿحرؼ استفهاـىي  (ىل)، كككضوح كإلزاـ

مباشرة با٤بوضوع  (ىل)تستلـز التصاؽ  (البلـ)خاصية اإللصاؽ يف ؼىىٍل جىاءى زىٍيده، : ، ٫بوحصران 
 :ألننا نقوؿ، طلب التصديب ىو بطبيعتو إٯبايب، (اَّيء)ا٤بستفهم عنو موضوع التصديب كالتكذيب كىو 

                                                 
. 34-32: حروف المعاني بين األصالة والحداثة، عباس حسن، ص: ينظر-  1
 .1 :سورة اإلنسان، اآلية-  2
 .5:سورة الفجر، اآلية-  3
 .5:سورة الفجر، اآلية-  4
 .1 :سورة اإلنسان، اآلية-  5
 .91:سورة المائدة، اآلية-  6
، 209، 208: ، واألزىية في علم الحروف، الهروي، ص102: ، ومعاني الحروف، الرماني، ص68: حروف المعاني، الزجاجي، ص: ينظر-  7

 .346-341: ، والجنى الداني في حروف المعاني، المرادي، ص407، 406: ورصف المباني في شرح حروف المعاني، المالقي، ص
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اإللصاؽ كاإللزاـ ٖباصيٍب  البلـ التصاؽمل يقم زيد؟ كىذا ناتج عن ضركرة  ىل: كال نقوؿىل قاـ زيد؟  
 1 .مع معانيها كاستعماالهتايتناسب  (ىل)ا٣بصائص الفطرية ٢بريف ، كمن ىنا ؼىا مباشرةمٗبتعلب (ىل)يف 

عند ٧بمد بام بلعامل ىو حرؼ استفهاـ، يدخل على الفعل كيدخل على االسم، فمثاؿ  (ىىلٍ )ك
اًر فىأىٍمًضي إًلىٍيًو؟:  كمثاؿ االسمىىٍل جىاءى زىٍيده؟؟، زىٍيديكف فى ياكىىٍل تػىقيوـي : الفعل ىىٍل زىٍيده ك ىىٍل زىٍيده يف الدَّن
. 2؟قىاًئمه 
:  يَا- 19

: أف تكوف لتنبيو ا٤بنادل، ٫بو: األكؿ:  كىي قسمافىي حرؼ نداء كتنبيو باتفاؽ النحاة، (يا)
 كقد يينادل ُّا ، كىي أـ باب النداء، كىي لنداء البعيد مسافة أك حكمان ،حرؼ نداء ، فهي(يا زيد)

أف تكوف َّرد : الثاين،  ينادل ُّا القريب كالبعيد، لكثرة استعما٥با، مشَبكة(يا):  كقيل،القريب توكيدان 
. 3التنبيو

الياء كىي أـ الباب، ك٥بذا ينادل ُّا القريب كالبعيد : "يقوؿ ٧بمد بام بلعامل يف ىذا ا٢برؼ
. 4"كا٤بتوسط

. أـ الباب يعِب األصل يف حركؼ النداء، كلكثرة استعما٥با ينادل ُّا البعيد كا٤بتوسط كالقريب
يا زيد يا ):  حفرة عميقة على الطبيعة ٫بو ينبثب من خركج الصوتعند كمن خصائص الياء أهنا 

كىي لبلستغاثة، ٗبا يتوافب مع خركج الصوت من ىاكية نفسية عميقة، ٤بأزؽ أك ضائقة أك ًشدَّنة ، (ناس
، ك٧بصلة كىذاف االستعماالف فطرياف أصيبلف، (ءً يىا أ، يىا رىبَّن السَّنمىا)قد كقع فيها ا٤بستغيث ٫بو 
 5 . الصعود من ٙبت إىل فوؽمعانيها أهنا تتوافب مع حركة

: الحروف الثالثية: ثالثا
: َأَجلْ - 1

                                                 
.  80:حروف المعاني بين األصالة والحداثة، عباس حسن، ص: ينظر-  1
، ومنحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، محمد باي 32، 26: التحفة الوسيمة شرح على الدرة اليتيمة، محمد باي بلعالم، ص: ينظر-  2

 .55، 47: بلعالم، ص
، الجنى الداني في 454   451: ، ورصف المباني 93، 92: ، ومعاني الحروف، الرماني، ص85: حروف المعاني، الزجاجي، ص: ينظر-  3

 .358   354: حروف المعاني، المرادي، ص
 . 100: منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص-  4
. 13: حروف المعاني بين األصالة والحداثة، عباس حسن، ص: ينظر-  5
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ـى زىٍيده ) : تقوؿ ٤بن قاؿ، تكوف لتصديب ا٣برب، كلتحقيب الطلب،حرؼ جواب مثل نعمىو  : (؟قىا
 1. كال االستفهاـ كال تكوف جوابان للنفي، كال للنهي،أىجىلٍ : (ًاٍضًرٍب زىٍيدان ) : ك٤بن قاؿ،أىجىلٍ 
ىي من ا٢بركؼ ا٤ببنية لدل ٧بمد بام بلعامل، حيث أدرجها ضمن باب البناء، يقوؿ  (أجل) 

أحسن منو يف  (نػىعىمٍ )إالٌ أنو أحسن منو يف التصديب، ك (نػىعىمٍ )كىي حرؼ جواب كػ  (أىجىلٍ ): "عنها
. 2"االستفهاـ
 .األنسب أف تأيت يف جواب االستفهاـ (نعم)األنسب أف تأيت لتصديب ا٣برب، ك (أجلٍ ) أم أٌف 

: ِإَذنْ - 2
 ينصب الفعل ا٤بضارع، ، ا١بواب كا١بزاءتدؿ علىحرؼ ىي  (ًإذىفٍ )اتفب ٝبهور النحاة على أٌف 

 فإف تأخرت ألغيت ،أف تكوف مصدرة: الثاينك ،أف يكوف الفعل مستقببلن :  األكؿ:، كىيبثبلثة شركط
 3. فإف فصل بينهما بغّبه ألغيت،أال يفصل، بينهما كبْب الفعل، بغّب القسم: الثالثكحتمان، 

كالربكز  لظهورا من ا٥بمزة كالذاؿ كالنوف، فمن معاين ا٥بمزة يف أكائل ا٤بصادر (ًإذىفٍ )كتتشكل 
، أما الذاؿ بصوهتا االنفجارم تتضمن معاين التنبيو كا٤بفاجأة كأم انفجار صويت يف الطبيعة، ككا٢بضور
يثّب أيضان انتباه السامع، ٗبا يتوافب مع صدل صوهتا يف الذم   شديد ا٢بركةالصوت ا٤بهتز ا٤بضطربفهي 
٧بصلة ا٣بصائص ، كمن ىنا ؼ كأم صوت مهتز يف الطبيعة، ٩با يدعم كظيفة ا٥بمزة يف ا٤بفاجأة،النفس

كالٍب نقلت بدكرىا إىل حاالت الفطرية ٥بذين ا٢برفْب تتوافب مع حاالت ا٤بفاجآت الصوتية يف الطبيعة 
 تتوافب معانيها كاستعماالهتا ، كُّذاتتضمن معُب ا٤بفاجأة كالتمكْب (إذف)ا٤بفاجآت ا٤بعنوية يف اللغة، فػ

فإف ا٤بضارع الذم يليها مباشرة يقع عليو حكم ا١بواب ، ك٥بذا مع ا٣بصائص الفطرية ألصوات أحرفها
 4 .ا٤بفاجئ، فاستحب النصب ألنو غّب متحرر من أحكاـ ما قبلو

                                                 
، ومعجم 360، 359: الجنى الداني في حروف المعاني، المرادي، ص، و59: رصف المباني في شرح حروف المعاني، المالقي، ص: ينظر-  1

، والمرشد اآلوي ومعين الناوي لفهم 14: ، ص2008، 1: األدوات النحوية وإعرابها، ابن عبد اهلل أحمد شعيب، دار ابن حزم، بيروت، ط
أبو سلمان عبد الكريم قبول، دار الرشاد الحديثة، المغرب، : قصيدة الزواوي، أبو زكرياء يحي بن محمد بن أحمد السوسي البعقيلي، عناية

 .92: ، ص2008
 .152: منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص-  2
، 202: ، واألزىية في علم الحروف، الهروي، ص117، 116: ، ومعاني الحروف، الرماني، ص72: حروف المعاني، الزجاجي، ص: ينظر-  3

 .370- 361: ، والجنى الداني في حروف المعاني، المرادي، ص70-62: ، ورصف المباني في شرح حروف المعاني، المالقي، ص203
.  51، 50: حروف المعاني بين األصالة والحداثة، عباس حسن، ص: ينظر-  4
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 (ًإذىفٍ )من النواصب : "يف عدة مواضع، منها قولو (ًإذىفٍ ) أما ٧بمد بام بلعامل ففٌصل الكبلـ يف 
كأف ... أف تكوف يف صدر ا١بواب : كىي حرؼ جواب كجزاء كيشَبط يف النصب ُّا ثبلث شركط

ككما ٯبوز الفصل ... كأف ال يفصل بينها كبْب الفعل فاصل غّب القسم ... يكوف الفعل بعدىا مستقببل 
 .1"بينها كبْب معمو٥با باليمْب ٯبوز الفصل بالنداء كالنفي

ًإذىٍف الى )كالنفي  (ًإذىٍف كىاً أيٍكرًمىكى )كالقسم  (ًإذىٍف يىا زىٍيده أيٍكرًمىكى )فمثاؿ الفصل بالنداء 
( إذف)فعل مضارع منصوب بػ(: أيٍكرًمىكى )حرؼ جواب كجزاء كنصب، ك(: ًإذىفٍ )، كإعراُّا، (أيٍكرًمىكى 

 2.كعبلمة نصبو الفتحة الظاىرة على آخره
حرؼ جواب  (ًإذىفٍ )، (أيرًيدي أىٍف أىزيكرىؾى ): جوابا ٤بن قاؿ (ًإذىٍف أيٍكرًمىكى ): "كيقوؿ يف موضع آخر

 (الكاؼ)كعبلمة نصبو الفتحة الظاىرة على آخره، ك (إذف)فعل مضارع منصوب بػ: (أيٍكرًمىكى )كجزاء، 
مفعوؿ بو يف ٧بل نصب، كيشَبط يف النصب ُّا ثبلث شركط أف تدخل على فعل مستقبل كأف تكوف 

. 3"مقدَّنمة كأف يعتمد ما قبلها على ما بعدىا، 
مث تطرؽ إىل مسألٍب اإلعماؿ كاإلٮباؿ فيها، فإذا جاءت بالشركط الثبلثة األكىل بعد حركؼ 

فىكى ًإالَّن قىًليبلن  ﴿: العطف فيجوز فيها األمراف كاإللغاء أكثر، كمثل ٥با بقولو تعاىل ، 4﴾كىًإذنا الَّن يػىٍلبىثيوفى ًخبلى
فالرفع مراعاة ٢برؼ العطف قبلها كالنصب نظرا ألف أٌف حرؼ العطف كبل شيء، كأما إف أريد بالفعل 

كىأىٍف يػىقيوؿي لىكى قىاًئل ): الذم تدخل عليو ا٢باؿ، فبل ٯبوز فيها إال اإللغاء، كمٌثل ٥بذه ا٢بالة بقولو
فىأىنىا ًإذىٍف ): ، كييلغى عملها أيضا إذا توسطت بْب ا٣برب كصاحبو، ٫بو(ًإذىٍف أيصىدٍّقيكى )فتقوؿ لو  (أيًحبُّكى )

، كال ٯبوز الفصل بينها كبْب (ًإٍف يػىقيٍم زىٍيده ًإذىٍف يػىقيٍم عىٍمرهك: )، أك بْب الشرط كجوابو، ٫بو(أيٍكرًميكى 
 .5النافية (ال)معموليها إال بالنداء أك القسم أك 

                                                 
 . 28: التحفة الوسيمة شرح على الدرة اليتيمة، محمد باي بلعالم، ص-  1
 .132: ، ومنحة األتراب شرح ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص29، 28: المصدر نفسو، ص: ينظر-  2
 . 48: الرحيق المختوم لنزىة الحلوم، محمد باي بلعالم، ص-  3
 .76:سورة اإلسراء، اآلية-  4
 .49، 48: الرحيق المختوم لنزىة الحلوم، محمد باي بلعالم، ص: ينظر-  5
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كما أشار أيضا ٧بمد بام بلعامل إىل طريقة ر٠بها أك كتابتها، على أٌف ا١بمهور من النحاة اتفب 
كتابة إذا باأللف ككذا ر٠بت يف ا٤بصاحف كعلى أنٌو يوقف عليها بو كعن الفراء إف أٮبلت كيتبت "على 

. 1" الظرفية كإف أعملت كتبت باأللف لتمييزىا بالعمل (إذا)بالنوف لتفرؽ من 
يوحي بعملها كإٮبا٥با،ػ فإذا كانت مهملة ملغاة كتبت بالنوف  (إذف)أم أف الفرؽ يف رسم 

. (إذا)، كإذا كانت عاملة كتبت باأللف (إذف)
:  ِإَلى - 3

 أشار إليها ٧بمد بام بلعامل يف مؤلفاتو باتفاقو مع ٝبهور النحاة، حرؼ جر، يرد ٤بعاف ٜبانيةىي 
: كىي

، فمثاؿ انتهائها يف الزماف قولو ىو أصل معانيهاىذا  ك،انتهاء الغاية يف الزماف كا٤بكاف، كغّبٮبا-1
ـى ًإىلى اللَّنٍيلً ﴿: تعاىل مٍّنى اٍلمىٍسًجًد ا٢بٍىرىاـً ًإىلى ﴿: ، كمثاؿ انتهائها يف ا٤بكاف قولو تعاىل2 ﴾مثيَّن أىٛبُّوا الصٍّيىا

 .3﴾ اٍلمىٍسًجًد اأٍلىٍقصىى
، 4﴾فػىلىمَّنا أىحىسَّن ًعيسىٰى ًمنػٍهيمي اٍلكيٍفرى قىاؿى مىٍن أىنصىارًم ًإىلى اللَّنوً ﴿، كقولو تعاىل (مع) أف تكوف ٗبعُب -2

فإف مل : قاؿ. الذكد إىل الذكد إبل:  مع، إذا ضممت شيئان إىل شيء، كقوؿ العربٗبعُبكإ٭با ٘بعل إىل 
 .يكن ضم مل تكن إىل كمع

 .5﴾ قىاؿى رىبٍّ السٍٍّجني أىحىبُّ ًإيلىَّن ٩بَّنا يىٍدعيونىًِب إًلىٍيوً ﴿ كقولو تعاىل ، التبيْب-3
 .6﴾ كىاأٍلىٍمري إًلىٍيًك فىانظيرًم مىاذىا تىٍأميرًينى ﴿ :٫بو قولو تعاىل ، موافقة البلـ-4
ٰ يػىٍوـً اٍلًقيىامىًة الى رىٍيبى ًفيوً ﴿: ، ٫بو قولو تعاىل(يف) موافقة -5  .أم يف يـو القيامة، 7﴾لىيىٍجمىعىنَّنكيٍم ًإىلى
 : ، كقوؿ ابن أٞبر(ًمن) موافقة -6

                                                 
 .49: المصدر نفسو، ص-  1
 .187: سورة البقرة، اآلية-  2
 .1: سورة اإلسراء، اآلية-  3
 .52:سورة آل عمران، اآلية-  4
 .33:سورة يوسف، اآلية-  5
 .33:سورة النمل، اآلية-  6
 .12:سورة األنعام، اآلية-  7
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ػا      أىييٍسقىى، فىبلى يػىٍركىل ًإىلَّن اٍبني أىٍٞبىرىا ، كىقىٍد عىالىٍيتي بًالكيوًر، فػىٍوقػىهى  1 .تػىقيوؿى
 .ق، كالضمّب يف تقوؿ راجع إىل الناقةمن: أم
 :  موافقة عند، كقوؿ أيب كبّب ا٥بذيل-7

 2 .أىـٍ الى سىًبيلى ًإىلى الشَّنبىاًب، كىذًٍكػريهي         أىٍشهىى ًإىلَّن ًمنى الرَّنًحيًب، السَّنٍلسىلً 
. عندمأشهى أم 
ةن مٍّنى النَّناًس تػىٍهًوم ﴿: ، كتأيت للتوكيد، كذلك كقراءة بعضهم لقولو تعاىل أف تكوف زائدة-8 فىاٍجعىٍل أىٍفًئدى

. 4بفتح الواك3﴾ إًلىٍيًهٍم كىاٍرزيقػٍهيم مٍّنى الثَّنمىرىاًت لىعىلَّنهيٍم يىٍشكيريكفى 
بصوهتا االنفجارم تثّب االنتباه كتوحي من ا٥بمزة كالبلـ كاأللف ا٤بقصورة، فا٥بمزة  (إىل)كتتشكل 

لصاؽ باإل ، كالبلـ توحيبا٢بضور كالوضوح كالظهور، ٩با جعلها صا٢بة للقياـ بوظيفة النداء كاالستفهاـ
كىكذا تكوف ،  امتداد صويت للمسافة يف الزماف كا٤بكاف فهياأللف ا٤بقصورة، أما كااللتصاؽ كااللتزاـ

إلصاؽ حكم فعل الـز ٗبفعوؿ بو، على ظهور : ٕبكم ٧بصلة خصائص أحرفها كمعانيها (إىل)كظيفة 
حٌب اتصلت  (للهمزة)ذىبت إىل البيت، يعِب ذىبت جهاران :  ٫بو،مكاين- ككضوح بفاصل زماين

 5 .(لؤللف ا٤بقصورة)مكاين، - ، بفاصل زماين(لبلـ)بالبيت 
ـى ًإىلى ﴿: انتهاء الغاية الزمانية، كقولو تعاىل: فهي (إىل) أما معاين حرؼ ا١بر  مثيَّن أىٛبُّوا الصٍّيىا

 كىذا ا٤بعُب ،7﴾مٍّنى اٍلمىٍسًجًد ا٢بٍىرىاـً ًإىلى اٍلمىٍسًجًد اأٍلىٍقصىى﴿:  أيضان  تعاىلا٤بكانية كقولوانتهاء ك، 6﴾اللَّنٍيلً 
: ، كمن معانيها أيضاٗبا يتوافب مع خصائص أحرفها كمعانيها الفطرية (إىل)ا٤بعُب ىو األصل يف استعماؿ 

                                                 
 في مغني اللبيب عن كتب األعاريب، ابن ىشام 111، والشاىد رقم 336: أدب الكاتب، ابن قتيبة، ص: ىذا البيت البن أحمر، ينظر-  1

، والمعجم المفصل في شواىد اللغة العربية، إميل بديع 388: ، والجنى الداني في حروف المعاني، المرادي، ص89: ، ص1: األنصاري، ج
 .141: ، ص3: يعقوب، ج

، والجنى الداني في حروف المعاني، 89: ، ص1:  في مغني اللبيب عن كتب األعاريب، ابن ىشام األنصاري، ج112الشاىد رقم : ينظر-  2
 .389:المرادي، ص

 .37:سورة إبراىيم، اآلية-  3
 والمقتضب، 231:، ص4: ، و الكتاب، سيبويو، ج37، 36: منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص: ينظر-  4

؛ ورصف 290   267: ، واألزىية في علم الحروف، الهروي، ص132، 131: ، وحروف المعاني، الزجاجي، ص139: ، ص4: المبرد، ج
 .390- 385: ، والجنى الداني في حروف المعاني، المرادي، ص83   80: المباني في شرح حروف المعاني، المالقي، ص

.  38: حروف المعاني بين األصالة والحداثة، عباس حسن، ص: ينظر-  5
 .187: سورة البقرة، اآلية-  6
 .1: سورة اإلسراء، اآلية-  7
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، كىذه ا٤بعاين ٱبرج منها معُب االبتداء (، كالبلـ، كعنديف)موافقة ، كاالبتداء، كالتوكيد، كالتبيْب، كا٤بعية
، أما ا٤بعاين األخرل فتتناسب مع (إىل)كالتوكيد لعدـ تناسبهما مع خصائص األحرؼ الثبلثة ا٤بكونة لػ 

 1 .٧بصلة معاين أحرفها الثبلثة كىي اإللصاؽ كااللتزاـ ٕبضور ككضوح مع كجود فاصل زماين مكاين
: ِإّن و َأنّ - 4

 كيرفع االسمأف يكوف حرؼ توكيد ينصب : األكؿ: حرؼ لو قسماف- مكسورة ا٥بمزة -(ًإفَّن )
ذكر ذلك سيبويو، كما  ،(نػىعىمٍ )أف تكوف حرؼ جواب، ٗبعُب : الثاين، كًإفَّن زىٍيدان ذىاًىبه :  ٫بو،ا٣برب

اًف لىسىاًحرىافً ﴿قراءة من قرأ يف ا٤بربد، على ذلك،  ككاألخفش ذى ، كأضاؼ بعض النحويْب أقساما 2﴾ ًإٍف ىٰى
 3. أخرل إىل ىذين القسمْب حٌب كصلت إىل عشرة، لكن أشهرىا القسماف األكؿ كالثاين

أف تكوف حرؼ توكيد، تنصب االسم، : األكؿ: قسمافحرؼ لو - مفتوحة ا٥بمزة - (أىفَّن )ك
، من األحرؼ ا٤بصدرياتىي حرؼ أف ا٤بفتوحة الثاين،  ك، ا٤بكسورة(فَّن إً )ػكترفع ا٣برب، تفيد التوكيد ؾ

 ، كىو مذىب سيبويو، كا٤بربد كابن السراج،ىي فرع ا٤بكسورة: يف ا٤بفتوحة ا٥بمزة، فقيلالنحاة كاختلف 
 (فَّن أى ):  كقيل، ا٤بفتوحة، ألهنا فرع(أفٌ ) كمل يػىعيٌدكا ،األحرؼ ا٣بمسة: كلذلك قاؿ ىؤالء يف إف كأخواهتا

 4.ٮبا أصبلف:  كقيل،ا٤بفتوحة أصل للمكسورة
كالكسرة ، ىي ٕبكم انفجارىا الصويت توحي بالظهور كا٢بضور كالربكزمن ا٥بمزة ك (ًإفَّن )كتتكوف 
، لظهور كالعبلنيةكىي اا٤بفتوحة  تشّب إىل الذات يف حركة معاكسة ٤بوحيات ا٥بمزة (الياء)ٙبتها ٨بفف 
الصميمية كالبطوف كاالنبثاؽ كالنفاذ ٗبا يتوافب مع صدل  من معانيها ا٤بعجمية يف أكؿ ا٤بصادرأما النوف ؼ

الرقة كاألناقة  أف من معانيها يف هناية ا٤بصادر، كما صوهتا مضغوطان عليو بشيء من الشدة كالفعالية
كاالستكانة كا٣بفاء كاالستقرار ٗبا يتوافب مع صدل صوهتا مرققان منعمان يف ىذا ا٤بوقع ا٣بلفي من 

 5.ا٤بصادر

                                                 
. 39، 38: حروف المعاني بين األصالة والحداثة، عباس حسن، ص: ينظر-  1
 .63:سورة طو، اآلية-  2
: واألزىية في علم الحروف، الهروي، ص، 112-109: ، ومعاني الحروف، الرماني، ص96، 122: حروف المعاني، الزجاجي، ص: ينظر-  3

-393: الجنى الداني في حروف المعاني، المرادي، صو، 125   118: ، ورصف المباني في شرح حروف المعاني، المالقي، ص45-58
402. 

-59: واألزىية في علم الحروف، الهروي، ص، 112: ، ومعاني الحروف، الرماني، ص96، 122: حروف المعاني، الزجاجي، ص: ينظر-  4
 .418-402: ، والجنى الداني في حروف المعاني، المرادي، ص127   125: ، ورصف المباني في شرح حروف المعاني، المالقي، ص74

. 53، 52: حروف المعاني بين األصالة والحداثة، عباس حسن، ص: ينظر-  5
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 معظم معاين، كٗبا أٌف (ًإفَّن زىٍيدان قىاًئمه ): حرؼ توكيد تنصب االسم كترفع ا٣برب، ٫بوىي  (ًإفَّن )ك
 ٱبرج من  الذم كاستعماالهتا تعود إىل خاصية البطوف أك الصميمية يف طريقة النطب بصوهتاصوت النوف

 ،لتعبّب عن معاين االنبثاؽا ، فهذه ا٣باصية تناسبصميم الذات على صفاء كنقاء كبشيء من الفعالية
 كأنتما أنت أنتم)عن ذاتيتو اإلنسانية إىل ضمائر ا٤بخاطب يف كالتعبّب يف حركة من الداخل إىل ا٣بارج، 

كفقان  (إفٌ )التوكيد كالرسوخ يف كلمة ، كىذا يتناسب مع كذلك ٢بضوره بذاتو يف مواجهة ا٤بتكلم (كغّبىا
 1 .٣بصائص أحرفها
كلكن الفركؽ بْب معانيهما ، (إفٌ )يف خصائص أحرفها كمعانيها الفطرية مع  (أفٌ )كتشَبؾ 

 (إفٌ ) فرع من ، كيذىب النحاة إىل أهنابالفتح بدالن من الكسرة (أىفَّن ) ٙبريك ٮبزة إىلكاستعماالهتما تعود 
خاصية ؼ ، كمن ىناقد أضعفتها فتحة ا٥بمزةىا ضعيفة، خاصية التوكيد يف، كىذا ما ٯبعل كسورة ا٥بمزةـ

تشّب إىل ذات ا٤بتكلم،  (الياء)كذلك ألف الكسرة ٨بفف ، كسرة ا٥بمزةإىل مردىا  (إفٌ )التوكيد يف 
 (نوهنا)أما خاصية التوكيد يف ، التزامان شخصيان بصدؽ ما يقولو ا٤بتكلم بعدىا (إفٌ )فتضفي على معُب 

تضافر ا٤بضامْب الذاتية كالشخصية يف ىذين ا٢برفْب كبا٤بشددة فمردىا معاين الصميمية كالذاتية فيها، 
 2 .حرؼ توكيد بالدرجة األكىل (إفَّن )لتجعل من 

كأخواهتا  (إفٌ )باب : "، يقوؿ(إٌف كأخواهتا) كقد تناك٥بما ٧بمد بام بلعامل يف مؤلفاتو يف باب 
كمعناٮبا التوكيد،  (إٌف كأفٌ )... كىي من نواسخ االبتداء ينصنب االسم كيرفعن ا٣برب، كىي ستة أحرؼ 

ا قىاًئمه، ككذلك : لتأكيد ا٣برب كتقريره، فتقوؿ (ًإفَّن )زىٍيده قىاًئمه، مث تيدخل : تقوؿ إال أهنا البد  (أفٌ )ًإفَّن زىٍيدن
 .3"أك ٫بو ذلك (أعجبِب)أك  (بلغِب): أف يسبقها كبلـ، كقولك

 4 :، كىي(إفٌ ) مث أشار إىل ا٤بواضع الٍب ٘بب فيها كسر ٮبزة 
. 5﴾ قىاؿى ًإينٍّ عىٍبدي اللَّنًو آتىاينى اٍلًكتىابى كىجىعىلىًِب نىًبيًّا﴿: بعد القوؿ، ٫بو قولو تعاىل- 1
. 6﴾ ًإنَّنكى لىًمنى اٍلميٍرسىًلْبى  كىاٍلقيٍرآًف ا٢بٍىًكيمً ﴿يس بعد ا٢بلف أك القسم، ٫بو قولو تعاىل - 2

                                                 
.  54، 53: المرجع نفسو، ص: ينظر-  1
. 55، 54: ، صالمرجع نفسو: ينظر-  2
 .91: منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص-  3
 .92، 91: منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص: ينظر-  4
 .30:سورة مريم، اآلية-  5
 .3-1:سورة يس، اآلية-  6
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ًإفَّن رىبػَّنهيم ًًٍُّم ﴿: ال يف غّبىا من أخواهتا، ٫بو قولو تعاىل (إفٌ )بعد البلـ، كالبلـ تدخل يف معموالت - 3
. 1﴾ يػىٍومىًئذو ٣بَّنىًبّبه 

ٍوثػىرى ﴿: االبتداء، أم تكسر عندا تأيت يف بداية الكبلـ، ٫بو قولو تعاىل- 4 نىاؾى اٍلكى . 2﴾ ًإنَّنا أىٍعطىيػٍ
نىاهي ًمنى اٍلكينيوًز مىا ًإفَّن مىفىاًٙبىوي لىتػىنيوءي بًاٍلعيٍصبىًة أيكيل اٍلقيوَّنةً ﴿: بدء الصلة، ٫بو قولو تعاىل- 5  3.﴾كىآتػىيػٍ
كىمىا أىٍخرىجىكى رىبُّكى ًمن بػىٍيًتكى بًا٢بٍىبٍّ كىًإفَّن فىرًيقنا مٍّنى اٍلميٍؤًمًنْبى ﴿: إذا حلت ٧بل ا٢باؿ، ٫بو قولو تعاىل- 6

. 4﴾ لىكىارًىيوفى 
، (أىفَّن )ك (ًإفَّن )كما أشار ٧بمد بام بلعامل إىل مسألة اختبلؼ النحاة حوؿ األصل كالفرع يف 

ا٤بفتوحة ا٤بقصود ُّما التوكيد كاختلف يف أيهما األصل كأيهما  (أف)ا٤بكسورة ك (إفٌ ): "حيث يقوؿ
الفرع، فقيل ا٤بفتوحة ىي األصل كا٤بكسورة ىي فرعها من جهة أف ا٤بواضيع الٍب تكسر فيها مقيدة كما 

. 5"عداىا فهي مفتوحة، كمذىب سيبويو أف ا٤بكسورة ىي األصل
: أَيَا- 5

 مسافة أك حكما كالنائم لنداء البعيدمعناه التنبيو،  من حركؼ النداء ا٤بتفب عليها،حرؼ  (أيا)
كإذا كجدنا منادل دكف حرؼ نداء، حكمنا ل، كال ٯبوز حذفو كإبقاء ا٤بنادأك ا٤بَباخي أك الغافل، 

 6.األصل يف حركؼ النداء ألهنا (يا)ػ با٢بذؼ ؿ
. 7لدل ٧بمد بام بلعامل ىي حرؼ من حركؼ النداء ينادل ُّا البعيد (أيا)

 ،للنداء البعيد (يا)ك ،انفجار صويت يلفت االنتباه (ا٥بمزة)، فػ(يا)من ا٥بمزة ك (أيا)كتتشكل 
فاستعملها العريب للبعيد البعيد، كقد غابت عنها معاين االستغاثة، ألنو  (يا)فكانت بذلك أبلغ تأثّبان من 

 8 .ييستغاث بالبعيد البعيد، لعدـ ا١بدكل من ٪بدتو ال

                                                 
 .11:سورة العاديات، اآلية-  1
 .1:سورة الكوثر، اآلية-  2

. 76 :، اآليةالقصصسورة - 3 
 .5:سورة األنفال، اآلية-  4
 .77: الرحيق المختوم لنزىة الحلوم، محمد باي بلعالم، ص-  5
 والجنى الداني في حروف ،136: ، ورصف المباني في شرح حروف المعاني، المالقي، ص117: معاني الحروف، الرماني، ص: ينظر- 6

 .419، 418: المعاني، المرادي، ص
 .100: منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، الحريري، محمد باي بلعالم، ص: ينظر-  7
. 14: حروف المعاني بين األصالة والحداثة، عباس حسن، ص: ينظر-  8
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: ثُمَّ - 6
 كالَباخي، حرؼ عطف، يشرؾ يف ا٢بكم، كيفيد الَبتيب ٗبهلة (مثٌ )اتفب ٝبهور النحاة على أٌف 

ـى زىٍيده مثيَّن عىٍمرهك): ٫بو . 1 آذنت بأف الثاين بعد األكؿ ٗبهلة أم أٌنك،(قىا
من  (مثٌ ): " كذكر ٥با ٧بمد بام بلعامل معنيْب، كٮبا ا٤بهلة كاالمتداد، أكالَبتيب كالَباخي، يقوؿ

إذا كاف ٦بيء عمرك بعد زيد ٗبهلة  (جىاءى زىٍيده مثيَّن عىٍمرهك: حركؼ العطف كىي للَبتيب كالَباخي، ٫بو
. 2"كتراخو 

من معانيها يف بداية ا٤بصادر الشب كالفصل كالبعثرة  (الثاء)من الثاء كا٤بيم، فػ (مثيٌ )كتتكوف 
 كتشديدىا يزيد ،من معانيها يف هناية ا٤بصادر ا١بمع كالضم كالكسب ؼا٤بيم، أما كالتشتت كالتخليط

ا١بمع بْب متعاطفيها، ٣باصية ا١بمع يف ىو حرؼ الثبلثة األ٧بصلة معاين ا، كخاصٍب ا١بمع كالضم فيو
الٍب تفصل بْب ا٤بعطوؼ عليو  (الثاء) فسحة يف الزماف كا٤بكاف ٣باصية البعثرة يف  معا٤بشددة (ا٤بيم)

 3. يغلب على معانيها العطف بَبتيب كتراخ يف ا٤بكاف كالزماف، لذلككا٤بعطوؼ
: ُربَّ - 7

 كدليل حرفيتها مساكاهتا ا٢برؼ، يف الداللة على معُب غّب ،حرؼ جر، عند البصريْبىي  (ريبَّن )
مفهـو جنسو بلفظها، ٖببلؼ أ٠باء االستفهاـ كالشرط، فإهنا تدؿ على معُب يف مسمى مفهـو جنسو 

كالدليل على ذلك ، أهنا حرؼ تقليل يف معناىا، فذىب ٝبهور النحاة إىل كاختلف النحويوف، بلفظها
 ،أهنا قد جاءت يف مواضع، ال ٙبتمل إال التقليل، كيف مواضع ظاىرىا التكثّب، كىي ٧بتملة إلرادة التقليل

نفرد ُّا ت أحكاـ كخصائص ، كقد ذكر النحاة ٥بافتعْب أف تكوف حرؼ تقليل، ألف ذلك ىو ا٤بطرد فيها
 4 :، كىيعن سائر حركؼ ا١بر

 . سبع عشرة لغة(ربٌ ) يف -1
 فالظاىر ال يكوف إال نكرة، ألف التقليل كالتكثّب ال يكوف يف ،ظاىر، كمضمر:  قسماف(ربٌ ) ٦بركر -2

                                                 
: ، و الجنى الداني في حروف المعاني، المرادي، ص105: معاني الحروف، الرماني، ص، و75: حروف المعاني، الزجاجي، ص: ينظر-  1

426-432. 
: كفاية المنهوم شرح على اللؤلؤ المنظوم، محمد باي بلعالم، ص: ، وينظر85، 84: الرحيق المختوم لنزىة الحلوم، محمد باي بلعالم، ص-  2

83. 
. 18: حروف المعاني بين األصالة والحداثة، عباس حسن، ص: ينظر-  3
-259: ، واألزىية في علم الحروف، الرماني، ص107، 106: ، ومعاني الحروف، الرماني، ص80: حروف المعاني، الزجاجي، ص: ينظر-  4

 .457-438: ،  والجنى الداني في حروف المعاني، المرادي، ص194-188: ، ورصف المباني في شرح حروف المعاني، المالقي، ص266
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ريبَّنوي رىجيبلن ): ٫بو. كا٤بضمر يلـز أف يكوف مبهمان مفسران بنكرة، متأخرة، منصوبة على التمييز، ا٤بعرفة
 (.أىٍكرىٍمتى 

ا٤بربد كابن السراج كالفارسي كأكثر ا٤بتأخرين، إىل كجوب كصف ٦بركرىا  بعض النحاة ؾ ذىب-3
 ،ألف ا٤براد التقليل، (ريبَّن رىجيلو لىًقيتيوي ): ، كإما ٔبملة، ٫بو(ريبَّن رىجيلو صىاًلحو ): الظاىر، إما ٗبفرد، ٫بو

 .ككوف النكرة موصوفة أبلغ يف التقليل
: تقوؿ. ، عند أكثر النحويْب، أف الفعل الذم تتعلب بو ٯبب أف يكوف ماضيان (ريبَّن ) من خصائص -4
ألهنا : كقيل.  كإ٭با لـز مضي فعلها، ألهنا جواب لفعل ماض،(لسىأىٍلبى ) كال ٯبوز ،(ريبَّن رىجيلو كىرً و لىًقيتي )

. للتقليل، فأكلوىا ا٤باضي، ألنو قد ٙبققت قلتو
 . تتعلب بالفعل، كسائر حركؼ ا١بر غّب الزكائد(ريبَّن ) مذىب ا١بمهور أف -5
ريبَّن رىجيلو عىاملًو ): فبل تتعلب إال ٗبتأخر عنها، كقولك،  أهنا يلـز تصديرىا(ريبَّن ) من خصائص -6

.  كإ٭با كجب تصديرىا، ألف التقليل كالنفي، فبل يقدـ عليو ما يف حيزه،(لىًقيتي 
 ،(مىا لىًقيتى رىجيبلن عىاًلمان ):  من خصائصها أيضان أف عاملها يكثر حذفو، ألهنا جواب ٤بن قاؿ لك-7

 (.قىٍد لىًقيتي ): ، أم(ريبَّن رىجيلو عىاملًو ): فتقوؿ يف جوابو
 بعد الفاء كٙبذؼ كال يكوف ذلك يف غّبىا، ، أهنا قد ٙبذؼ، كيبقى عملها(ريبَّن ) من خصائص -8

 . أقل(بل) أكثر، كبعد (الواك)كثّبان، كبعد 
ـى ): ، أم(ريٗبَّنىا يػىقيوـي زىٍيده ):  إذا كقع الفعل ا٤بضارع بعد رٗبا صرفت معناه إىل ا٤بضي، ٫بو-10 ريٗبَّنىا قىا
 مستعملة يف ا٤بضي، فاستصحب ٥با (ما)ػ باقَباهنا كإ٭با صرفت معُب ا٤بضارع إىل ا٤بضي، ألهنا قبل ،(زىٍيده 

 ٤با مضى كجب (ريبَّن )٤با كانت ك ، للتوكيد، كليست بناقلة من معُب إىل معُب(ما) ك،ذلك بعد االقَباف
 . أف تكوف رٗبا أيضان كذلك

التكرار كالَبجيع كالتحرؾ كالتمفصل، ٗبا من الراء كالباء ا٤بشددة، كمن معاين الراء  (ريبَّن )كتتكوف 
 لظهور كالبيافكا ،(بعج كبجٌ ) : ٫بومن معانيها ا٢بفرالباء ؼ ، أمايتوافب مع طريقة النطب بصوهتا التكرارم

 1 .ك٧بصلة معاين ىذين ا٢برفْب تشّب إىل التكرار كالبياف، (ُّر): ٫بو
 

                                                 
.  41: حروف المعاني بين األصالة والحداثة، عباس حسن، ص: ينظر-  1
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قولو التكثّب ٫بو  ، فمثاؿ كظيفة كاحدة تتعلب بالعدد كثرة أك قلةفلها (ربٌ )أما معاين حرؼ ا١بر 
انيوا ميٍسًلًمْبى  ﴿:تعاىل  :أما التقليل فنحو قوؿ الشاعر، 1﴾ رُّٗبىىا يػىوىدُّ الَّنًذينى كىفىريكا لىٍو كى

 2 .قي أىبػىوىافً دى كىًذم كىلىدو ملٍى يىلٍ  *** أىالى ريبَّن مىٍوليودو كىلىٍيسى لىوي أىبه 
 تتوافب مع ا٣بصائص الفطرية ٢برفيها كىي تكرار الراء لكثرة كالتكرارا فمحصلة معانيها كىي

 3 .كبياف الباء
 4:كأحكامها يف عدة مواضع، ٪بملها فيما يلي (ريبَّن )كما أشار ٧بمد بام بلعامل ىو اآلخر إىل 

. تفيد التكثّب كثّبا كتدؿ على التقليل قليبل (ريبَّن )من حركؼ ا١بر - 1
، ك٘بٌر الضمّب قليبل كيشَبط فيو أف يكوف (ريبَّن رجل صاحل لقيتو): الظاىر كثّبا ٫بو (ريبَّن )٘بٌر  - 2

. مذكرا مفردا دائما
. إال يف أصل الكبلـ، ألف أصل ٦بركرىا مبتدأ (ريبَّن ))ال تقع - 3
. ال يليها االسم إال نكرة- 4
، كما (رٌب راكب ٔباكم)ك: أم (كراكبو ٔباكم): بعد الواك كثّبا كيبقى عملها، ٫بو (ريبَّن )ٙبذؼ - 5

. 5 (فىًمٍثًلًك حيبػٍلىى قىٍد طىرىٍقتي كىميٍرًضعً ): ٙبذؼ بعد الفاء قليبل ٫بو
. موصوفة (ريبَّن )قد تكوف النكرة اَّركرة بػ  -6
 .عدة لغات (ريبَّن )عد بعضهم لػ - 7

: َعَلى- 8
: ىي حرؼ باتفاؽ النحاة، حيث ذكركا لو ٜبانية معاف، كىي (على) 
،  6﴾ كيلُّ مىٍن عىلىيػٍهىا فىافو ﴿كقولو تعاىل ،  كمل يثبت ٥با أكثر البصريْب غّب ىذا ا٤بعُب، االستعبلء-1

                                                 
 .2:سورة الحجر، اآلية-  1
، والجنى الداني في حروف المعاني، المرادي، 155: ، ص1:  في مغني اللبيب عن كتب األعاريب، ابن ىشام، ج209: الشاىد رقم: ينظر-  2

. 441: ص
.  41: حروف المعاني بين األصالة والحداثة، عباس حسن، ص: ينظر-  3
كفاية المنهوم شرح اللؤلؤ المنظوم، : ، وينظر43-41: منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، الحريري، محمد باي بلعالم، ص: ينظر-  4

 .18، 17: محمد باي بلعالم، ص
َلى َقْد :ىذا الشاىد ىو بيت شعري المرئ القيس، وىو كاآلتي: فَأَْلَهْيتُ َها َعْن ِذي َتَماِئِم ُمْحَوِل، ينظر: ىذا صدر البيت وعجزه-  5  َفِمْثِلِك، ُحب ْ

مغني اللبيب عن كتب األعاريب، ابن ىشام : ، وينظر12: ديوان امرئ القيس، ص: َطَرْقُت، َوُمْرِضٍع    فَأَْلَهْيتُ َها، َعْن ِذي َتَماِئَم ِمْحَوِل، ينظر
 .75: الجنى الداني في حروف المعاني، المرادي، ص، و156: ، ص1: األنصاري، ج

 .26 :سورة الرحمن، اآلية-  6
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 .1﴾انظيٍر كىٍيفى فىضَّنٍلنىا بػىٍعضىهيٍم عىلىٰى بػىٍعضو ﴿ : تعاىلأك معُب كقولو
آتىى اٍلمىاؿى عىلىٰى حيبًٍّو ذىًكم اٍلقيٍر ىٰ كىاٍليىتىامىٰى كىاٍلمىسىاًكْبى  ﴿ ا٤بصاحبة، كقولو تعاىل -2  .2﴾ ى
 :  اَّاكزة، كقوؿ الشاعر-3

بىًِب ًرضىاىىا ، أىٍعجى  3 .ًإذىا رىًضيىٍت عىلىيَّن بػىنيو قىشىٍػّبو         لىعىٍمري أىبًيكى
. عِب: أم
بػٍّريكا اللَّنوى عىلىٰى مىا ىىدىاكيمٍ ﴿ التعليل، كقولو تعاىل -4 ًلكى سىخَّنرىىىا لىكيٍم لًتيكى  .4﴾كىذٰى
كتؤكلت اآلية على تضمْب ، 5﴾كىاتػَّنبػىعيوا مىا تػىتػٍليو الشَّنيىاًطْبي عىلىٰى ميٍلًك سيلىٍيمىافى ﴿ الظرفية، كقولو تعاىل -5

. تتقوؿ: تضمْب تتلو معُب
. 6﴾ الَّنًذينى ًإذىا اٍكتىاليوا عىلىى النَّناًس يىٍستػىٍوفيوفى ﴿ موافقة من، كقولو تعاىل -6

. إذا حكموا على الناس يف الكيل: كالبصريوف يذىبوف يف ىذا إىل التضمْب، أم
 .ٙبقيب يب: أم ،7﴾حىًقيبه عىلىٰى أىف الَّن أىقيوؿى عىلىى اللَّنًو ًإالَّن ا٢بٍىبَّن ﴿ موافقة الباء، كقولو تعاىل -7
 8 . أف تكوف زائدة للتعويض-8

تتشكل من ثبلثة  (على)با٣بصائص الصوتية ألحرفها، فػ  (على)كترتبط دالالت حرؼ ا١بر 
 ،خصائص كمعاف عديدة ٕبسب طريقة النطب بصوهتا٥با  العْب كالبلـ كاأللف ا٤بقصورة، فالعْب: أحرؼ

 9 :من معانيهاك

                                                 
 .21 :سورة اإلسراء، اآلية-  1
 .177 :سورة البقرة، اآلية-  2
، واألزىية في علم 52: ، ص1: ، والمحتسب، ابن جني، ج332: أدب الكاتب، ابن قتيبة، ص: ىذا البيت للقحيف العقيلي، ينظر-  3

 في مغني اللبيب عن كتب األعاريب، ابن 223: ، والشاىد رقم120: ، ص1: ، وشرح المفصل، ابن يعيش، ج277: الحروف، الهروي، ص
. 477: ، والجنى الداني في حروف المعاني، المرادي، ص372: ، ورصف المباني، المالقي، ص164: ، ص1: ىشام، ج

. 37 :سورة الحج، اآلية-  4
. 102 :سورة البقرة، اآلية-  5
. 2 :سورة المطففين، اآلية-  6
. 105 :سورة األعراف، اآلية-  7
: ، و األزىية في علم الحروف، الهروي، ص109   107: ، ومعاني الحروف، الرماني، ص90، 89: حروف المعاني، الزجاجي، ص:ينظر-  8

- 470: ، و الجنى الداني في حروف المعاني، المرادي، ص373   370: ، ورصف المباني في شرح حروف المعاني، المالقي، ص193
480. 

. 36: حروف المعاني بين األصالة والحداثة، عباس حسن، ص: ينظر-  9
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-عبل):  ٫بو كبشيء من الشدة كالتكرار،العلو كالظهور ٗبا يتوافب مع النطب بصوهتا بنربة عالية-1
. (عىرىب

. (العلم): ، ٫بوالعيانية كالوضوح، ٗبا يتوافب مع نصاعة صوهتا كنقائو كيفما نطب بو-2
. (ربطو: )عقل البعّب :لواه، كالعقد كالربط، ٫بو: عقد الشيء: ٫بو: العوج كا٤بيل-3
األلف اللينة أك ، كاإللصاؽ كااللتصاؽ: ، كمن معاين البلـ(فتلو: عبل ا٢ببل): الفتل كالدكراف، ٫بو- 4

: ، تكوف ٧بصلة ا٤بعاينأحرفها كمعانيها، كبا١بمع بْب خصائص  فاصل صويت لبلمتداد فهيا٤بقصورة
. االستعبلء كاإلحاطة كاالتصاؿ على تراخ كامتداد

ىو ا٤بعُب كالغالب يف استعماالهتا، ىو  االستعبلء كىذا ا٤بعُب :فهي (على)أما معاين حرؼ ا١بر 
: ، كمن معانيها أيضا كذلك لتوافقو مع ا٣بصائص الفطرية ألحرفها،األصل ٥با صراحة ببل تقدير أك تأكيل

أف تكوف كزائدة للتعويض، ك ،(يف)الظرفية ك ،(البلـ)  التعليل، ك(عن) اَّاكزةك ،(مع) ا٤بصاحبة
، كلكن كل ىذه ا٤بعاين ترجع إىل االستعبلء كاإلحاطة (الباءكمن )موافقة كلبلستدراؾ كاإلضراب 

 1 .كاالتصاؿ على تراخ كامتداد ٗبا يتوافب مع خصائصها الفطرية النا٘بة عن ٧بصلة معاين أحرفها
 : كذكر ٥با ٧بمد بام بلعامل ستة معاف، كأكد أٌف األصل يف معناىا االستعبلء، ٫بو قولو تعاىل

ك٫بو .3﴾انظيٍر كىٍيفى فىضَّنٍلنىا بػىٍعضىهيٍم عىلىٰى بػىٍعضو ﴿: ككقولو تعاىل أيضا ،2﴾كىعىلىيػٍهىا كىعىلىى اٍلفيٍلًك ٙبيٍمىليوفى ﴿
: ، باإلضافة إىل أهنا تأيت ٤بعاف أخرل، كىي(ركبت على الفرس): ك٫بو قولك.3﴾بػىٍعضو 

. 4﴾آتىى اٍلمىاؿى عىلىٰى حيبًٍّو ذىًكم اٍلقيٍر ىٰ كىاٍليىتىامىٰى كىاٍلمىسىاًكْبى ﴿كقولو تعاىل ، (مع)تأيت ٗبعُب  -1
: ٫بو قوؿ الشاعر (عىنٍ )كتأيت ٗبعُب - 2

بىًِب ًرضىاىىا ، أىٍعجى  5 .ًإذىا رىًضيىٍت عىلىيَّن بػىنيو قىشىٍػّبو         لىعىٍمري أىبًيكى
 .أم عِب

. أم من الناس، 6﴾ الَّنًذينى ًإذىا اٍكتىاليوا عىلىى النَّناًس يىٍستػىٍوفيوفى ﴿قولو تعاىل  ٫بو ،(ًمن) كتأيت ٗبعُب -3
                                                 

. 38، 37: حروف المعاني بين األصالة والحداثة، عباس حسن، ص: ينظر-  1
. 80 :سورة غافر، اآلية-  2
 .21 :سورة اإلسراء، اآلية-  3
 .177 :سورة البقرة، اآلية-  4
، والجنى الداني في حروف المعاني، المرادي، 164: ، ص1:  في مغني اللبيب عن كتب األعاريب، ابن ىشام، ج223: الشاىد رقم: ينظر-  5

. 477: ص
. 2 :سورة المطففين، اآلية-  6
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. أم ٙبقيب يب ،1﴾  ۚ حىًقيبه عىلىٰى أىف الَّن أىقيوؿى عىلىى اللَّنًو ًإالَّن ا٢بٍىبَّن ﴿كقولو تعاىل  (الباء) كتأيت ٗبعُب -4
 أم يف ملك 2﴾كىاتػَّنبػىعيوا مىا تػىتػٍليو الشَّنيىاًطْبي عىلىٰى ميٍلًك سيلىٍيمىافى ﴿كقولو تعاىل  (يف) كتأيت ٗبعُب -5

 3.سليماف
: َلِكنْ - 9

 كال عمل ٥با، إذا ،أف تكوف ٨بففة من لكن الثقيلة: األكؿ: بتخفيف النوف حرؼ، لو قسماف
، أما العاطفة فهي الٍب تشرؾ بْب ٝبهور النحويْبباتفاؽ ىذا ك ،أف تكوف حرؼ عطف: الثاينكخففت، 

 ، اال٠بْب كالفعلْب يف اللفظ، كىو اال٠بية يف اال٠بْب كالفعلية يف الفعلْب، كالرفع كالنصب كا١بر كا١بـز
ـى زىٍيده لىًكٍن عىٍمرهك): ٫بو لىٍن يػىقيوـى )، ك(مىا مىرىٍرتي ًبزىٍيدو لىًكٍن عىٍمروك)، ك(مىا رىأىٍيتي زىٍيدان لىًكٍن عىٍمران )، كى (مىا قىا

، كيقع النفي أك النهي قبلها الزما يف العطف على ا٤بفرد، كا٤بعطوؼ ُّا ٧بكـو لو (زىٍيده كىلىًكٍن يػىٍقعيدى 
بالثبوت، فإف دخلت عليها الواك، فمن النحاة من يبقيها على عطفها، كمنهم من ٱبرجها عن العطف 

 كال تقع بعد ،كأما إذا كليها ٝبلة فيجوز أف تقع بعد إٯباب أك نفي أك هني أك أمركٯبعل العطف للواك، 
يكوف معناىا اإلضراب، ؼإذا كانت حرؼ ابتداء ، كمعناىا يف ٝبيع مواضعها االستدراؾ، أما استفهاـ

 .5، ففي ىذه اآلية معناىا اإلضراب4﴾ لَّٰنًكًن اللَّنوي يىٍشهىدي ٗبىا أىنزىؿى إًلىٍيكى ﴿كقولو تعاىل 
: بنوعيها ا٤بخففة من الثقيلة كالعاطفة، يقوؿ عن األكىل (لىًكنٍ )كقد تناكؿ ٧بمد بام بلعامل 

 فمن ذلك ،ركؼ إذا دخلت على ا٤ببتدأ كا٣برب ال تغّبٮبا كال ٙبوؿ حكمهما الذم ىو الرفعاحلبعض "
فهذه العوامل، كإف كانت تفيد معُب لكنها ال تعمل شيئا (... لىًكٍن زىٍيده عىاًقله ):  ا٣بفيفة كقولك(لىًكنٍ )

. 6"يف ٝبلة ا٤ببتدأ
: كمعناىا االستدراؾ، مثل (لىًكنٍ ): "العاطفة فأدرجها ضمن حركؼ العطف، يقوؿ (لىًكنٍ )أما 

ـى زىٍيده لىًكٍن عىٍمرهك) ، كشرطها أف ال يعطف ُّا إال بعد النفي كأف ال يأيت بعدىا إال مفرد، فإف (مىا قىا

                                                 
. 105 :سورة األعراف، اآلية-  1
. 102 :سورة البقرة، اآلية-  2
، ومنحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، الحريري، محمد باي 51: التحفة الوسيمة شرح على الدرة اليتيمة، محمد باي بلعالم، ص:ينظر-  3

 .38، 37، 9، 8: بلعالم، ص
. 166 :سورة النساء، اآلية-  4
، ورصف المباني في شرح حروف المعاني، 134، 133: ، ومعاني الحروف، الرماني، ص82، 81: حروف المعاني، الزجاجي، ص: ينظر-  5

 .592-586: ، والجنى الداني في حروف المعاني، المرادي، ص278-274: المالقي، ص
 .46: منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، الحريري، محمد باي بلعالم، ص-  6
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ـى زىٍيده ): كقعت بعد ٝبلة كانت ٨بففة من الثقيلة كيكوف معناىا االستدراؾ كيتقدمها النفي مثل مىا قىا
. 1"(لىًكٍن عىٍمرهك

كىي أيضا من حركؼ العطف كتشارؾ ما بعدىا ٤با قبلها يف  (لىًكنٍ ): "كيقوؿ يف موضع آخر
، كلكن ال (مىا جاء زىٍيده لىًكٍن عىٍمرهك)): اإلعراب ال يف ا٢بكم، بل تنقل ا٢بكم إىل الثاين دكف األكؿ ٫بو

. 2"يعطف ُّا إال بعد النفي أك النهي
لكٌن لبلستدراؾ كقد ٚبفف فتكوف : "ا٤بخففة كالعاطفة بقولو (لكن)كفٌرؽ ٧بمد بام بلعامل بْب 

كصيغة العاطفة كيفرؽ بينهما ألف ما بعد ا٣بفيفة من ىذه ٝبلة ككوهنا يتقدمها اإلٯباب كالنفي، فيكوف 
ـى زىٍيده لىًكٍن عىٍمرنا ملٍى يػىقيمٍ ): ما بعدىا مضادا ٤با قبلها كقولك ـى )، ك(قىا ـى زىٍيده لىًكٍن عىٍمرنا قىا ، كغّب (مىا قىا

ـى زىٍيده كىلىًكٍن عىٍمرهك): ا٤بخففة ال يقع بعدىا إال ا٤بفرد كالبد من النفي قبلها مثل كىي العاطفة،  (مىا قىا
. 3"كا٤بخففة حرؼ ابتداء

: لَْيتَ - 10
 (إفٌ )من أخوات  كىي ،تكوف يف ا٤بمكن كا٤بستحيلمن ا٢بركؼ العوامل، حرؼ ٛبنو،  (ليت)

 4.تنصب االسم كترفع ا٣برب
 إىل ٙبت فتأخذ يف الذىن من البلـ الٍب تعِب اإللصاؽ كا١بمع، كالياء الٍب تشّب (ليت)تتألف 

اإللصاؽ عرب : فتكوف ٧بصلة معاين أحرفها، لرقة كالضعفا ، كالتاء الٍب ٙبملصورة ا٢بفرة الفاصلة
اإللصاؽ  (الـ)فاصلْب اثنْب، ٩با ٯبعل ٙبقب اآلماؿ ا٤بعلقة عليها صعبة ا٤بناؿ، فالياء كالتاء، تفصبلف 

 قليبل  حرؼ ٛبن يتعلب با٤بمكن(ليت)، ككبْب ما بعدىا (البلـ)عن متعلقها، ٩با يضعف الصلة بْب 
 (الياء)فا٢بفرة الصوتية يف ا٤بكونة ٥با، ألحرؼ ؿا٣بصائص الفطرية  كثّبا، كىذا يتوافب مع با٤بستحيلك

 5 .إىل  حٌد التبلشي (البلـ)، أضعفا خاصية اإللصاؽ يف (التاء)كموحيات الضعف يف صوت 

                                                 
 .85، 84: كفاية المنهوم شرح اللؤلؤ المنظوم، محمد باي بلعالم، ص: ينظر-  1
 .86: الرحيق المختوم لنزىة الحلوم، محمد باي بلعالم، ص: ينظر-  2
 .77: المصدر نفسو، ص-  3
: ، ورصف المباني في شرح حروف المعاني، المالقي، ص113:  ومعاني الحروف، الرماني، ص،71: حروف المعاني، الزجاجي، ص: ينظر-  4

 .493-491:  والجنى الداني في حروف المعاني، المرادي، ص،298
. 58، 57: حروف المعاني بين األصالة والحداثة، عباس حسن، ص: ينظر-  5
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تنصب االسم كترفع ا٣برب،  (إفٌ )لدل ٧بمد بام بلعامل ىي حرؼ عامل من أخوات  (لىٍيتى ) ك
: كتدٌؿ على التمِب، كىو طلب ما ال مطمع فيو، ٫بو قوؿ الشاعر

أىالى لىٍيتى الشَّنبىابى يػىعيودي يػىٍومنا
. 2(لىٍيتى يل ًقٍنطىارنا ًمنى الذَّنىىبً ): ، أك ما فيو عسر، كقوؿ الفقّب1

 :َمْنُذ ، وُمذْ - 11

 ا٠باف إذا ارتفع ما اف ا٠با كحرفا، يكوف أم أهنما،اف مشَبؾاف لفظلدل النحاة ٮبا (ميذٍ )ك (ميٍنذي )
 كأختها، (منذ)ىو  (مذ) أصل  أفٌ قالواكا٤بشهور أهنما حرفاف، لكن إذا ا٪بٌر ما بعدٮبا، ، كحرفاف بعدٮبا

 كلػ ، ا٢برفية(منذ) اال٠بية، كاألغلب على (مذ)األغلب على ك ،فحذفت نوهنا، كتركت أختها على أصلها
 3 : ثبلثة أحواؿ(مذ كمنذ)
، فهما مبتدآف كما بعدٮبا (ميٍنذي يػىٍومىافً )، أك (مىا رىأىيٍػتيوي ميٍذ يػىٍوـً ا١بيميعىةً ):  أف يليهما اسم مرفوع ٫بو-1

. خرب ٥بما
. ، فهما ىنا حرفا جرٌ (ميٍنذي يػىٍومىٍْبً )، ك( يػىٍومىٍْبً مىا رىأىيٍػتيوي ميذٍ ): أف يليهما اسم ٦بركر، ٫بو- 2
إف كليهما مرفوع أك ٝبلة، فهما ظرفاف ؼ كالكثّب أف تكوف فعلية، كقد تكوف ا٠بية، ،أف يليهما ٝبلة- 3

.  كإف كليهما ٦بركر فهما حرفاف،مضافاف إىل ا١بملة
مكانية أك   ابتداء الغاية(ًمنٍ )، فمن معاين (ًمٍن كذيك)يف اصطبلح الكوفيْب من  (ميٍنذي )كتتكوف 

تػىٍيتيوي آ) : كلكنها تأيت مصاحبة للزماف، ٫بو،(مىاؿو  ذيك: )، ٫بو(صاحب)معناىا األصلي  (ذيك)كزمانية، 
 ينتج ، كمن ىنا با١بمع بْب ىذه ا٤بعاينتتعلقاف با٢باضر أك ا٤باضي (مذ كمنذ)، ك(ذىاتى صىبىاحو كذىا مىسىاءو 
الزمانية فتكوف ٧بصلة معاين  (ذك)، فهي ٨بفف (الذاؿ) أما ،(من)كىو أحد معاين ، ابتداء الغاية الزمانية

، ك٤با خففت ابتداء الغاية الزمانية، لتتوافب بذلك خصائص أحرفهما الفطرية مع معانيهما (ذك+من)
 4 .(مذ)ٙبولت إىل  (منذ)

                                                 
َباَب يَ ُعوُد يَ ْوًما   فَُأْخِبَرُه ِبَما فَ َعَل الَمِشيُب، ينظر: أصل البيت الشعري كاآلتي -1 مغني اللبيب عن كتب األعاريب، ابن ىشام : فَ َيا لَْيَت الشَّ

 .467: ، رقم الشاىد314: ، ص1: األنصاري، ج
 .91: منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، الحريري، محمد باي بلعالم، ص: ينظر-  2
: ، ورصف المباني في شرح حروف المعاني، المالقي، ص104: ، ومعاني الحروف، الرماني، ص80: حروف المعاني، الزجاجي، ص: ينظر-  3

: ، ومعجم األدوات النحوية وإعرابها، ابن عبد اهلل أحمد شعيب، ص504- 500: ، والجنى الداني في حروف المعاني، المرادي، ص328
225 ،234. 

. 42، 41: حروف المعاني بين األصالة والحداثة، عباس حسن، ص: ينظر-  4



     الفصل الثالث                                              الجهود السياقية والداللية لمحمد باي بلعالم 

  -422-  

من حركؼ : "لدل ٧بمد بام بلعامل فهما حرفا جٌر، كما يصرح بذلك، يقوؿ (ميٍذ كميٍنذي ) أٌما 
كال يدخبلف إال على الظاىر، كالظاىر الذم يدخبلف عليو ال يكوف إال كقتا يعُب اسم  (ميٍنذي كميذٍ )ا١بر 

 1" .(ميٍذ يػىٍوـً ا١بيميعىة)ك (ميٍنذي يػىٍوًمنىا)زماف ٫بو 
منذ كمنذ ال ٯبراف إال الظاىر كٮبا ٗبعُب من االبتدائية إذا كاف اَّركر " كيقوؿ يف موضع آخر، 

ـي ): ُّما ماضيا ٫بو . 2"مىا رىأىيٍػتيوي ميٍنذي يػىٍوًمنىا أىٍم يف يػىٍوًمنىا): كيف ا٢بضور ٫بو... ،(ذي يػىٍوـً ا١بيميعىةً فٍ مىا رىأىيٍػتيوي 
ضمن حركؼ ا١بر دليل على أهنما ال تأتياف إال للداللة  (ميٍذ كميٍنذي ) فإدراج ٧بمد بام بلعامل لػ

. على جر ما بعدٮبا، كىذا يؤكد حرفيتهما، فهما من ا٢بركؼ كليس من األ٠باء
: نَ َعمْ - 12

بفتح : كفيها ثبلث لغات، (ال)كىي نقيضة   كالتصديب،حرؼ من حركؼ ا١بوابىي  (نعم)
 :تصديب ٨برب كقولك، كتأيت للداللة على ، بإبداؿ عينها حاء(٫بىىمٍ )بكسرىا، كىي لغة كنانة، ك كالعْب
ـى زىٍيده ):  ٤بن قاؿ(نػىعىمٍ ) ، أك كعد ؟(ىىٍل جىاءى زىٍيده ):  ًلمىٍن قىاؿى (نػىعىمٍ ) :، أك إعبلـ مستخرب كقولك(قىا

 3(.نػىعىٍم أىٍضرًبيوي ):  أم،(ًاٍضًرٍب زىٍيدان ):  ٤بن قاؿ(نػىعىمٍ )طالب كقولك 
ىي حرؼ من ا٢بركؼ ا٤ببنية لدل ٧بمد بام بلعامل، كالٍب أدرجها ضمن باب البناء،  (نعم)ك

 (نػىعىمٍ )إال أنو أحسن منو يف التصديب، ك (نػىعىمٍ )كىي حرؼ جواب كػ  (أىجىلٍ ): "(أىجىلٍ )كفٌرؽ بينها كبْب 
. 4"أحسن منو يف االستفهاـ

: َىَيا- 13
 كالنائم أك  بو البعيد مسافة أك حكمان ليناديدؿ على التنبيو،  من حركؼ النداء،حرؼ 

. 5الغافل
. 6لدل ٧بمد بام بلعامل ىي حرؼ من حركؼ النداء ينادل ُّا البعيد (ىيا)ك

                                                 
 .52، 51: التحفة الوسيمة شرح على الدرة اليتيمة، محمد باي بلعالم، ص-  1
 .19، 18: الرحيق المختوم لنزىة الحلوم، محمد باي بلعالم، ص-  2
: ، ورصف المباني في شرح حروف المعاني، المالقي، ص104:  ومعاني الحروف، الرماني، ص،72: حروف المعاني، الزجاجي، ص: ينظر-  3

 .243: ، ومعجم األدوات النحوية وإعرابها، ابن عبد اهلل أحمد شعيب، ص505: ، والجنى الداني في حروف المعاني، المرادي، ص364
 .152: منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، الحريري، محمد باي بلعالم، ص-  4
والجنى الداني في حروف ، 408: ، ورصف المباني في شرح حروف المعاني، المالقي، ص117: معاني الحروف، الرماني، ص:  ينظر- 5

 .507: المعاني، المرادي، ص
 .100: منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص: ينظر-  6
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اصية االىتزاز يف صوهتا ٩با يثّب انتباه السامع، بخ  تتميز(ا٥باء)، فػ (يا)من ا٥باء ك (ىيا)كتتكوف 
للنداء البعيد، فتكوف ٧بصلة ا٤بعاين ا٤بوافقة ألحرفها، النداء  (يا)يف  (الياء كاأللف)، فكانت للتنبيو
، فكانت (أيا)يف  (ا٥بمزة)يف ىيا أقل إثارة لبلنتباه من  (ا٥باء) كلكن بفارؽ أف ،(أيا)للبعيد، كما يف 

 (يا)كمل يستعملها العريب لبلستغاثة، على الرغم من دخوؿ ، للبعيد فقط (ىيا)ىذه للبعيد البعيد كظلت 
.  االستغاثة ردَّن ًفعلو غريزمٍّي فيجائي، فيجب أف تتمَّن بأبسط تعبّب كأقلٍّ زمن، ألفلبلستغاثة يف تركيبها

 1.فلم يستعملها العريب لبلستغاثة (يا)كما توافرا يف  (أيا)كىذاف الشرطاف ال يتوافراف فيها كال يف 
: الحروف الرباعية :  رابعا

: ِإْذَما- 1
حرؼ إىل أهنا  (ىػ180.ت)حيث ذىب سيبويو  ،(ًإٍذمىا) حرفية أك ا٠بية  اختلف النحويوف يف

إىل أهنا باقية على  الفارسي كذىب ا٤بربد، كابن السراج، كأبو علي، شرط، ٘بـز فعلْب مثل إف الشرطية
، لكن رجح ، كأف مدلوىا من الزماف صار مستقببلن، بعد أف كاف ماضيان  بعد دخوؿ ما عليهاا٠بيتها

،  كىو من معاين ا٢بركؼ، اَّازاةأصبحت تدٌؿ على بعد الَبكيب ٝبهور النحاة قوؿ سيبويو كقالوا أهنا
 فوجب انتفاء ،غّب قابلة لشيء من العبلمات، الٍب كانت قابلة ٥با قبل الَبكيبكما أهنا بعد تركيبها 

. 2ا٠بيتها، كثبوت حرفيتها
، كمثل  (كإذما) لدل ٧بمد بام بلعامل ىي حرؼ جاـز ٯبـز فعلْب، أدرجها ضمن باب ا١بواـز

: ٫بو قوؿ الشاعر (كإذما): "٥با ببيت من الشعر كقدـ إعرابو مفصبل، يقوؿ
كىًإنَّنكى ًإٍذمىا تىٍأًت مىا أىٍنتى آًمره     ًبًو تػيٍلًف مىٍن أنيًّاهي تىٍأميري آتًيىا
3 .

 (الكاؼ)حرؼ توكيد كنصب تنصب االسم كترفع ا٣برب ك (ًإفَّن )حسب ما قبلها ك (الواك)كإعرابو 
حرؼ شرط جاـز ٘بـز فعلْب األكؿ فعل الشرط كالثاين  (ًإٍذمىا)ا٠بها مبِب على الفتح يف ٧بل نصب ك

فعل مضارع ٦بزـك على أنو فعل الشرط كعبلمة جزمو حذؼ الياء كالكسرة قبلها دليل  (تىٍأتً )جوابو 

                                                 
. 14: حروف المعاني بين األصالة والحداثة، عباس حسن، ص: ينظر-  1
-190، 508: ، والجنى الداني في حروف المعاني، المرادي، ص60، 59: رصف المباني في شرح حروف المعاني، المالقي، ص: ينظر-  2

192. 
 .184: معجم شواىد النحو الشعرية، حنا جميل حداد، ص: ينظر-  3
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فعل مضارع  (تػيٍلفً )اسم موصوؿ ٗبعُب الذم مفعوؿ بو ك (مىا)عليها كالفاعل مستَب كجوبا تقديره أنت ك
. 1"٦بزـك على أنو جواب الشرط كعبلمة جزمو حذؼ الياء كالكسرة قبلو دليل عليو

. 2"تعليب ا١بواب على الشرط كإف كلذا كانت حرفا على األصح" كمعناىا 
، فذكره مث رجح رأم (إذما) كما أشار إىل ا٣ببلؼ الذم كقع بْب النحاة يف حرفية أك ا٠بية 

كلذلك اقتصر عليها كباقي األدكات كىي ماعدا  (لىنٍ )فا٤بشهور أهنا حرؼ مثل : "ٝبهور النحاة قائبل
 3".كلها أ٠باء (إف كإذما)

كىي حرؼ شرط  (إذما)٩با ٯبـز فعلْب : "، يقوؿ(ما)ك (إذ) كما أنو أشار إىل أهنا مركبة من 
. 4"فهي مبلزمة ٥با (ما)زيدت عليها  (إذ)أصلو 

: ِإالَّ - 2
تأيت ٣بمسة معاف أخرل،  ك لدل ٝبهور النحاة، ىذا معناىا ا٤بشهور،حرؼ استثناء (إاٌل )

 5:كىي
ـى القىٍوـي ًإالَّن زىٍيدان ):  أف تكوف حرؼ استثناء، ٫بو-1 (. قىا
 كقد ، أف تكوف صفة(غّب) أف تكوف استثناء، كأصل (إال) أف أصل ، أم(غّب)ٗبعُب أف تكوف - 2 

لىٍو ﴿ :، ٫بو قولو تعاىل فاستثُب ُّا(إالٌ ) على (غّب)، فيوصف ُّا، كما ٞبلت (غّب) على (إالٌ )ٙبمل 
تىا  .6﴾كىافى ًفيًهمىا آ٥ًبىةه ًإالَّن اللَّنوي لىفىسىدى

كىحىٍيثي مىا كينتيٍم فػىوىلُّوا ﴿ :، يعِب عاطفة ٗبنزلة التشريك، كمثاؿ ذلك قولو تعاىلٗبعُب الواكأف تكوف  -3
: ، أم7﴾كيجيوىىكيٍم شىٍطرىهي لًئىبلَّن يىكيوفى لًلنَّناًس عىلىٍيكيٍم حيجَّنةه ًإالَّن الَّنًذينى ظىلىميوا ًمنػٍهيٍم فىبلى ٚبىٍشىٍوىيٍم كىاٍخشىٍوين 

 .كال الذين ظلموا

                                                 
: الرحيق المختوم لنزىة الحلوم، محمد باي بلعالم، ص: ، وينظر37، 36: التحفة الوسيمة شرح على الدرة اليتيمة، محمد باي بلعالم، ص-  1

58. 

. 55، 54: كفاية المنهوم في شرح اللؤلؤ المنظوم، محمد باي بلعالم، ص -2
 .37: التحفة الوسيمة شرح على الدرة اليتيمة، محمد باي بلعالم، ص-  3

. 147: منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص - 4
، ورصف المباني في شرح 178   173:، واألزىية في علم الحروف، الهروي، ص128-126: معاني الحروف، الزجاجي، ص: ينظر-  5

 .522- 510: ، والجنى الداني في حروف المعاني، المرادي، ص93-85: حروف المعاني، المالقي، ص
. 22 :سورة األنبياء، اآلية-  6
. 150 :سورة البقرة، اآلية-  7
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مىا ):  عاطفة، يف ٫بو(إال)فػ  ، عاطفة ال ٗبعُب الواك، بل تشرؾ يف اإلعراب ال يف ا٢بكمتكوف الٍب -4
ـى أىحىده ًإالَّن زىٍيده   .، ٩با كقع بعد النفي كشبهو(قىا

 . زائدة تكوف الٍب-5
حركؼ االستثناء أم أدكات االستثناء : "يف باب االستثناء، يقوؿ (إالٌ ) ذكر ٧بمد بام بلعامل 

. 1" (إالٌ )كلكن عربنا با٢بركؼ تبعا لؤلصل، ألف منها ما ال يكوف إال حرفا مثل 
حرؼ كاسم كفعل كمشَبؾ بْب الفعل : أدكات االستثناء أربعة أقساـ: " كيقوؿ يف موضع آخر

 .2"كىي األصل يف أدكات االستثناء ألف غّبىا يقدر ُّا (إالٌ )كا٢برؼ، فا٢برؼ 

: ِإمَّا- 3
 (إفٍ )، كىي مركبة من حرؼ من حركؼ العطف عند أكثر النحويْبا٤بشددة ا٤بكسورة ىي  (إٌما)

 معاف، ذكرىا  ٟبسة، ك٥با(ًإمَّنا)فصارت  (مىا)قلبت النوف ميمان، مث أدغمت يف ميم  (مىا)الشرطية، ك
 3 :٧بمد بام بلعامل باتفاقو مع ٝبهور النحاة، كىي

ـى ًإمَّنا زىٍيده كىًإمَّنا عىٍمرهك):  الشك ٫بو-1 (. قىا
بػيهيٍم كىًإمَّنا يػىتيوبي عىلىٍيًهمٍ ﴿: قولو تعاىل اإلُّاـ ٫بو -2 . 4﴾كىآخىريكفى ميٍرجىٍوفى أًلىٍمًر اللَّنًو ًإمَّنا يػيعىذٍّ
. 5﴾قػيٍلنىا يىا ذىا اٍلقىٍرنػىٍْبً ًإمَّنا أىف تػيعىذٍّبى كىًإمَّنا أىف تػىتَّنًخذى ًفيًهٍم حيٍسننا﴿: كقولو تعاىل التخيّب -3
اًلٍس ًإمَّنا ا٢بىسىنى كىًإمَّنا اٍبنى ًسّبًين):  اإلباحة ٫بو-4 (. جى
يٍػنىاهي السَّنًبيلى ًإمَّنا شىاًكرنا كىًإمَّنا ﴿ : قولو تعاىل ٫بو كيسميو ٧بمد بام بلعامل بالتقسيم، التفصيل-5 ًإنَّنا ىىدى

. 6﴾كىفيورنا
 
 

                                                 

.  103: كفاية المنهوم شرح اللؤلؤ المنظوم، محمد باي بلعالم، ص - 1
.  80: منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص - 2
، واألزىية في 130، 129: ، وحروف المعاني، الزجاجي، ص120: منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص: ينظر-  3

، الجنى الداني في حروف 103 ، 100: ، ورصف المباني في شرح حروف المعاني، المالقي، ص143   139: علم الحروف، الهروي، ص
 .69: ، والمسائل المنثورة، أبو علي الفارسي، ص535- 528: المعاني، المرادي، ص

. 106 :سورة التوبة، اآلية-  4
. 86 :سورة الكهف، اآلية-  5
. 3 :سورة اإلنسان، اآلية-  6
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يف ا٤بعاين إال أهنا ال تكوف  (أىكٍ )مكسورة ا٥بمزة ىي مثل  (ًإمَّنا): " كما يقوؿ يف موضع آخر
. 1"لئلضراب

الزائدة على  (ما)ك (أف)كىي مركبة من : "، يقوؿ(إٌما) كما أنو يؤيد ٝبهور النحاة يف تركيب 
. 2"األصح

: َحتَّى- 4
يكوف حرؼ جر، كحرؼ عطف، كحرؼ : لو ثبلثة أقساـك ،حرؼ عند البصريْبىي  (حٌٌب )
 كزاد بعض ، كزاد الكوفيوف قسمان رابعان، كىو أف يكوف حرؼ نصب، ينصب الفعل ا٤بضارع،ابتداء

 3 :، كىذه األقساـ ىيالنحويْب قسمان خامسان، كىو أف يكوف ٗبعُب الفاء
:  ٫بو،(ًإىلى )مرادفة : ٥با معنيافك ،(ًسٍرتي حىٌبَّن اللَّنٍيلً ): ، ٫بو كمعناىا انتهاء الغاية، حٌٌب ا١بارة-1
ىًدينىة حىٌبَّن يىٍأيت الرَّنبًيعى )

. (أىٍسًلٍم حىٌبَّن تىٍدخيلى ا١بىنَّنةى ) :، ٫بو(كىيٍ ) كمرادفة ،(سىأيًقيمي يف ا٤ب
 ،ىو العطف ٣باصية االحتواء يف ا٢باء الٍب تناسب العطف كليس ا١بر (حىٌبَّن ) األصل يف كلكن

 4 . للعطفا١بر الحبؼ
يشىاةى ):  حىٌبَّن العاطفة، ٫بو-2

ـى ا٢بيجَّناجي حىٌبَّن ا٤ب يشىاةى )، ك(قىًد
مىرىٍرتي بًا٢بيجَّناًج )، كى (رىأىٍيتي ا٢بيجىاجى حىٌبَّن ا٤ب

يشىاةى 
 . فهذه حرؼ عطف، تشرؾ يف اإلعراب كا٢بكم،(حىٌبَّن ا٤ب

 كىي ، بل ا٤بعُب أهنا صا٢بة لذلك، كليس ا٤بعُب أهنا ٯبب أف يليها ا٤ببتدأ كا٣برب، حىٌبَّن االبتدائية-3
ـى القىٍوـي حىٌبَّن ٱبىٍريجي ): تقع بعدىا ا١بمل اال٠بية كالفعلية، ٫بوحرؼ ابتداء، يستأنف بعدىا الكبلـ، ؼ قىا

ـى القىٍوـي حىٌبَّن عىٍمرهك خىارًجه )، ك(عىٍمرهك (. قىا
 ، عندىم تنصب الفعل ا٤بضارع بنفسها(حىٌبَّن )ػ ؼ، ىذا القسم أثبتو الكوفيوف، حىٌبَّن الناصبة للفعل- 4

: ، ٫بو كمذىب البصريْب أهنا ىي ا١بارة، كالناصب أف مضمرة بعدىا، بعدىا توكيدان (أف)كأجازكا إظهار 
ىًدينىة)

 .(ًسٍرتي حىٌبَّن أىٍدخيلى ا٤ب

                                                 

.  120: منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص - 1
.  84: كفاية المنهوم شرح اللؤلؤ المنظوم، محمد باي بلعالم، ص - 2
: ، واألزىية في علم الحروف، الهروي، ص120، 119: ، ومعاني الحروف، الرماني، ص131، 130: حروف المعاني، الزجاجي، ص: ينظر-  3

- 542: الجنى الداني في حروف المعاني، المرادي، ص، و184-180: ، ورصف المباني في شرح حروف المعاني، المالقي، ص214-216
558. 

. 43، 42: حروف المعاني بين األصالة والحداثة، عباس حسن، ص: ينظر-  4
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 إذا رفع ا٤بضارع بعدىا لكونو حاالن، أك مؤكالن بو، فهي كالفاء يف إفادة معُب ، حىٌبَّن الٍب ٗبعُب الفاء-5
 كتصلح الفاء يف موضعها، كلكنها مع ذلك حرؼ ابتداء، ال حرؼ عطف، ألف حٌب العاطفة ،السببية

 .ال تعطف ا١بمل عند ا١بمهور
يف عدة مواضع يف مؤلفاتو، كيف ٝبلتها أهنا تكوف على ثبلثة  (حىٌبَّن ) أما ٧بمد بام بلعامل فتناكؿ 

: أقساـ، كىي
: ضمن نواصب األفعاؿ، مث قدـ مثاال كأرفقو باإلعراب التفصيلي، يقوؿ (حٌب)حٌٌب الناصبة، أدرج - 1
كعبلمة نصبو الفتحة ا٤بقدرة على  (حىٌبَّن )فعل مضارع منصوب بػ: (يػىرىل)حرؼ نصب كغاية،  (حىٌبَّن )"

.   1"مفعوؿ بو: (نػىتىاًئجى )األلف ا٤بانع من ظهورىا التعذر، كالفاعل مستَب جوازا تقديره ىو، 
ـه ًىيى حىٌبَّنٰ ﴿:  ٫بو قولو تعاىل(حىٌبَّن )": حىٌبَّن ا١بارة، كالٍب أدرجها ضمن حركؼ ا١بر، يقوؿ فيها- 2 سىبلى

 كما نبو إىل بعض أحكامها أٌف بعض حركؼ ا١بر ، 3" كىي ال ٘بر إال الظاىر فقط،2﴾مىٍطلىًع اٍلفىٍجرً 
 4.(حىٌبَّن )من بينها ٱبتص بالظاىر دكف ا٤بضمر، كىي سبعة أحرؼ 

 (أىفٍ )تيضمر : أم الٍب تدؿ على الغاية، أك الٍب ٗبعُب الـ التعليل، يقوؿ  (ًإىلى أىفٍ )حىٌبَّن الٍب ٗبعُب - 3
نىا ميوسىىٰ ﴿: أك الٍب ٗبعُب الـ التعليل ٫بو قولو تعاىل (إىل)الٍب ٗبعُب  (حىٌبَّن )بعد  ، 5﴾ حىٌبَّنٰ يػىٍرًجعى إًلىيػٍ
 (حىٌبَّن )فعل مضارع منصوب بأف مضمرة كجوبا بعد  (يػىٍرًجعى )ك (إىل)حرؼ غاية كجر ٗبعُب  (حىٌبَّن )

، (اٍسًلٍم حىٌبَّن تىٍدخيلى ا١بىنَّنة)فاعل كمثاؿ التعليل  (ميوسىى)كعبلمة نصبو الفتحة الظاىرة إلينا جار ك٦بركر 
فعل مضارع منصوب بأف مضمرة  (تدخل)حرؼ تعليل كجر ٗبعُب البلـ  (حٌب)فعل أمر ك (اسلم)فػ

 6.مفعوؿ بو (ا١بنة)كعبلمة نصبو الفتحة الظاىرة كالفاعل مستَب كجوبا تقديره أنت ك (حٌب)كجوبا بعد 
ا١بارة احَبازا من الٍب ( حىٌبَّن "): الناصبة قائبل (حٌب)ا١بارة ك (حٌب) إضافة إىل ىذا فٌرؽ بْب 

نىا ميوسىىٰ ﴿: تنصب ا٤بضارع، فتلك تدخل على الفعل، كما يف قولو تعاىل  كأما ا١بارة ، 7﴾ حىٌبَّنٰ يػىٍرًجعى إًلىيػٍ
 ا١بارة 

                                                 
 .139: منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص-  1
. 5 :سورة القدر، اآلية-  2
 .37: منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص-  3
 .43: المصدر نفسو، ص: ينظر-  4
. 91 :سورة طو، اآلية-  5
 .31، 30: التحفة الوسيمة شرح على الدرة اليتيمة، محمد باي بلعالم، ص: ينظر-  6
. 91 :سورة طو، اآلية-  7
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 2".1﴾  حىٌبَّنٰ مىٍطلىًع اٍلفىٍجرً ﴿: فنحو قولو تعاىل

 3 :أربعة معاف، كىي (حىٌبَّن )كيف موضع آخر ذكر لػ 
 4﴾  حىٌبَّنٰ مىٍطلىًع اٍلفىٍجرً ﴿: ا١بر، ٫بو- 1
نػىنىا ﴿: كالنصب، ٫بو- 2 يػٍري ا٢بٍىاًكًمْبى  ۚ فىاٍصربيكا حىٌبَّنٰ ٰبىٍكيمى اللَّنوي بػىيػٍ . 5﴾ كىىيوى خى
 .(النَّناسي جىاؤيكا كيلُّهيٍم حىٌبَّن العىمىى): كالعطف، ٫بو- 3
بان حىٌبَّن الكيلىٍيبى سىبَّنًِب : كاالبتداء، ٫بو- 4 حىٌبَّن ا١بًيىادى ملٍى تػيقىٍد بًأىٍرسىًُب *** يىا عىجى

6 .
ا٢باء من معانيها اإلحاطة كا٢بيازة من ا٢باء كالتاء ا٤بشددة كاأللف ا٤بقصورة، ؼ (حٌٌب )كتتكوف 
األلف ا٤بقصورة يوحي صوهتا ،كلرقة كالضعف من معانيها االتاء، كحجزكحبس : مثلكالدكراف كالربط 

الرقة كالضعف يف التاء الٍب ال تعيب الٍب ٙبملها ا٢باء ك اإلحاطة ، كبا١بمع بْبباالمتداد مثل األلف اللينة
فإنو يتحصل لدينا ضم بداية ما قبلها إىل هناية ما بعدىا، ،  االمتداد يف األلف ا٤بقصورة، مث٤بتحرؾ حركة

يفصل ىا كما بعدىا بذات ا٢بكم يعود إىل عدـ كجود أم حاجز صويت يف أحرؼ (حىٌبَّن )مشوؿ ما قبل ؼ
 7 .األلف ا٤بقصورة ىي ىنا لبلمتداد يف الزماف كا٤بكاف كليست للفصلك ،بْب ا٤بعطوؼ عليو كا٤بعطوؼ

ىو ىنا العاطفة  (حىٌبَّن )إف ا٤بعُب الذم ٙبملو ؼ ،(أىكىٍلتي السَّنمىكىةى حىٌبَّن ذىنػىبىها): فإذا قلت مثبل
 كما أف معطوفها داخل يف حكم ، يتوافب مع خصائص األلف ا٤بقصورة يف االمتدادكىذا ،معُب الغاية

الحتواء ، كىذا ما توحي بو ا٢باء الٍب تدؿ على ا مأكوؿ حتماىو ، فذنب السمكةا٤بعطوؼ عليو قبلها
 فمع العاطفة يكوف ذنب السمكة مشموالن ،ا١بارة (حٌب)العاطفة ك (حٌب) بْب ، أما الفرؽكاإلحاطة

كنظران لتوافب معُب العطف مع ، باألكل كمنصوبان بالعطف، أما مع ا١بارة فالذنب غّب مشموؿ باألكل

                                                 
. 5 :سورة القدر، اآلية-  1
 .8: منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص-  2
 .50: الرحيق المختوم لنزىة الحلوم، محمد باي بلعالم، ص: ينظر-  3
. 5 :سورة القدر، اآلية-  4
. 87 :سورة األعراف، اآلية-  5
ُهمْ : ، مذكور في مغني اللبيب عن كتب األعاريب كالتالي193الشاىد رقم -  6 : َوَحتَّى الِجَياُد َما يُ َقْدَن بَِأْرَساِن، ج*** َسَرْيُت ِبِهْم َحتَّى َتِكلُّ َمِطي ُّ
 .149: ، ص1
. 22: حروف المعاني بين األصالة والحداثة، عباس حسن، ص: ينظر-  7
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 (جار) أما معانيها كحرؼ ،فإنو ىو األصل (حٌب)ا٣بصائص الفطرية لؤلحرؼ الٍب تشارؾ يف تركيب 
 1.فهو الحب

: كأنّ -5
 كذىب ٝبهور النحويْب إىل ، ينصب االسم، كيرفع ا٣برب،(ًإفَّن ) من أخوات حرؼىي  (كىأىفَّن )

 الكاؼ تقدمت مث ،(ًإفَّن زىٍيدان كىاألىسىدً ):  فأصل الكبلـ عندىم،(ًإفَّن )مركبة من كاؼ التشبيو كأهنا 
، كقد أثبت ٥با البصريوف ا٤بكسورة ال يدخل عليها حرؼ ا١بر (إفٌ )، ألف (إفٌ )اىتمامان بالتشبيو، ففتحت 

أك٥با : معُب أساسي كىو التشبيو كالتوكيد، كأضاؼ الكوفيوف ٥بذا ا٤بعُب ثبلثة معاف أخرل،  كىي
كإف ، إف كاف خربىا ا٠بان جامدان كانت للتشبيو:  قالواحيث ،ٗبنزلة ظننتفهي لشك، كثانيها ا ،التحقيب

إذا كاف خربىا فعبلن، أك ٝبلة، أك صفة، فهي للظن كا٢بسباف، ، كاف مشتقان كانت للشك، ٗبنزلة ظننت
ـى ): ٫بو :  كذلك يف ٫بو،التقريب، كثالثها (كىأىفَّن زىٍيدان قىاًئمه )، ك(كىأىفَّن زىٍيدان أىبيوهي قىاًئمه )، ك(كىأىفَّن زىٍيدان قىا
، كلكن مل كا٤بعُب على تقريب إقباؿ الشتاء، كإتياف الفرج ،(كىأىنَّنكى بًالفىرىًج آتو )، ك(كىأىنَّنكى بًالشٍّتىاًء مهٍقًبله )

. 2يثبت ٥با ٝبهور النحاة إال معُب التشبيو فقط
الٍب تتضمن خاصية التوكيد الضعيفة،  (أفٌ )ك التشبيو، من الكاؼ الٍب تعِب (كأفٌ )كتتشٌكل

 3 .بعض التوكيد يف معانيهاىي الٍب أكسبتها النوف ا٤بشددة كلكن 
، ك٥با معنياف، ا٤بعُب األكؿ (إفٌ )لدل ٧بمد بام بلعامل ىي حرؼ مركب من أخوات  (كىأىفَّن )ك

: كىي للتشبيو كقولك (كأفٌ ): "الذم اتفب عليو ٝبهور النحاة، كا٤بعُب الثاين أثبتو الكوفيوف فقط، يقوؿ
. 4"(كىأىفَّن زىٍيدان كىاًتبه ): ، أك الظنٌ (كىأىفَّن زىٍيدان أىسىده )

تفيد التشبيو كىو مشاركة  (كأفٌ ): "كيف موضع آخر يضيف إىل معُب التشبيو معُب التوكيد، يقوؿ
. 5"الٍب للتوكيد (أفٌ )أمر ألمر يف معُب بينهما لَبكبها من كاؼ التشبيو ك

                                                 
. 23، 22: المرجع نفسو، ص: ينظر-  1
، ورصف المباني في شرح حروف المعاني، 122-120: ، ومعاني الحروف، الرماني، ص95، 94: حروف المعاني، الزجاجي، ص: ينظر-  2

 .576-568: ، والجنى الداني في حروف المعاني، المرادي، ص211-208: المالقي، ص
.  56، 55: حروف المعاني بين األصالة والحداثة، عباس حسن، ص: ينظر-  3
.  91: منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص - 4
. 77: الرحيق المختوم لنزىة الحلوم، محمد باي بلعالم، ص: ، وينظر84: كفاية المنهوم شرح اللؤلؤ المنظوم، محمد باي بلعالم، ص - 5
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التشبيو كالتوكيد باتفاؽ ٝبهور النحاة كأضاؼ ا٤بعُب الذم أثبتو : لديو ىي (كأفٌ )أم أف معاين 
. الكوفيوف كىو الظنٌ 

: َلَعلَّ - 6
 ،، فينصب االسم، كيرفع ا٣برب(إفٌ )أف يكوف من أخوات : األكؿ: حرؼ، لو قسماف (لىعىلَّن )

 إىل ذىب ا٤بربد كٝباعة من البصريْبك ،كمذىب أكثر النحويْب أنو حرؼ بسيط، كأف المو األكىل أصلية
 1 :، كىي معافعدة ٥با (لىعىلَّن )ك، كالمو األكىل الـ االبتداء  حرؼ مركبأهنا
. (لىعىلَّن اى يػىٍرٞبىينىا):  ٫بوىا، كأكثرىا كىو أشهر، الَبجي-1
ـي ):  ٫بو، اإلشفاؽ-2 .  كالفرؽ بينهما أف الَبجي يف ابوب، كاإلشفاؽ يف ا٤بكركه،(لىعىلَّن العىديكَّن يػىٍقدي
 : قولو تعاىل يف القرآف، من ٫بو جاء ىذا معُب أثبتو الكسائي، كاألخفش، ٞببل على ما، التعليل-3
 .لتشكركا: ، أم2﴾مثيَّن عىفىٍونىا عىنكيم مٍّن بػىٍعًد ذٰىًلكى لىعىلَّنكيٍم تىٍشكيريكفى ﴿
معناىا عند ، 3﴾ كىمىا ييٍدرًيكى لىعىلَّنوي يػىزَّنكَّنىٰ ﴿ :فقولو تعاىل ، كىو معُب قاؿ بو الكوفيوف، االستفهاـ-4

 .كعند الكوفيْب استفهاـ ترج، البصريْب
العلو كالفعالية ، كالعْب كالٍب ٙبمل العيانية كلئللصاؽ كا١بمعمن البلـ ا٢باملة  (لىعىلَّن )كتتكوف 

فتكوف ٧بصلة معاين أحرفها اإللصاؽ بعيانية ،  للمزيد من اإللصاؽ كااللتصاؽ، كالبلـ ا٤بشددةكاإلحاطة
لئلشفاؽ ، ك(لىعىلَّن أىخىاؾى نىاًجحه ): ٫بوكىو ترجي ا٤برغوب : التوقع:  أك٥با:٥با ثبلثة معاف (لعلٌ )، ككشدة

فػىقيوالى لىوي قػىٍوالن لَّنيػٍّننا لَّنعىلَّنوي يػىتىذىكَّنري ﴿:  التعليل، كقولو تعاىل:، كثانيها(لىعىلَّن صىًديقىكى مىرًيضه ): من ا٤بكركه، ٫بو
كلكن يبقى التوقع ىو ، 5﴾كىمىا ييٍدرًيكى لىعىلَّنوي يػىزَّنكَّنىٰ ﴿: االستفهاـ كقولو تعاىل: ا، كثالثو4﴾أىٍك ٱبىٍشىىٰ 

، كما أٌف ٩با يفيد الَبٌجي غّب مستبعدك، (لعلو يتذٌكر): التذكر متوقع يف قولو تعاىل، ؼالغالب على معانيها
 أيضا، كىذا ما ٯبعل ىذا غّب مستبعدة ٩با يفيد الَبجيك، (لعٌلو يزٌٌكى): التزكية متوقعة يف قولو تعاىل

 6. ا٤بعاين تلتقي مع ا٣بصائص الفطرية ألحرفها
                                                 

، 217: ، واألزىية في علم الحروف، الهروي، ص125، 124:  ومعاني الحروف، الرماني، ص،97: حروف المعاني، الزجاجي، ص: ينظر-  1
 .586-579:  والجنى الداني في حروف المعاني، المرادي، ص،218

. 52 :سورة البقرة، اآلية-  2
. 3 :سورة عبس، اآلية-  3
. 44 :سورة طو، اآلية-  4
. 3 :سورة عبس، اآلية-  5
. 58، 57: حروف المعاني بين األصالة والحداثة، عباس حسن، ص: ينظر-  6
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، لو ثبلثة معاف، (إفٌ )لدل ٧بمد بام بلعامل ىي أيضا حرؼ مشبو بالفعل من أخوات  (لعلٌ ) ك
 1 :كىي

. (لىعىلَّن اى يػىٍرٞبىيًِب ): كىو طلب ابوب ا٤بستقرب حصولو، كقولك: الَبجي- 1
ا ىىاًلكه ): كىو توقع ا٤بكركه، كقولك: اإلشفاؽ- 2 . (لىعىلَّن زىٍيدن
لكي يتذكر، كمل يثبت : ، أم2﴾ فػىقيوالى لىوي قػىٍوالن لَّنيػٍّننا لَّنعىلَّنوي يػىتىذىكَّنري أىٍك ٱبىٍشىىٰ ﴿: كقولو تعاىل: التعليل- 3

ا٤بعُب الرابع الذم أضافو الكوفيوف كىو االستفهاـ، بل اكتفى بذكر ا٤بعاين الثبلثة األساسية الٍب أثبتها 
ٝبهور النحاة، كىذا يوحي بأنو يتبع ا٤بذىب البصرم ألنو سايرىم يف قو٥بم با٤بعاين الثبلثة األساسية 

 .الَبجي كاإلشفاؽ كالتعليل: كىي (لعلٌ )لػ
: َلِكنَّ - 7

 كمعُب االستدراؾ أف تنسب حكمان ال٠بها، ، حرؼ استدراؾبتشديد النوف كفتحها، ىي (لىًكنَّن )
 كأنك ٤با أخربت عن األكؿ، ٖبرب، خفت أف يتوىم من الثاين مثل ذلك ،ٱبالف اكـو عليو قبلها

ر، كىي من كلذلك ال يكوف إال بعد كبلـ، ملفوظ بو، أك مقد. فتداركت ٖبربه، إف سلبان كإف إٯبابيان 
 3. تنصب االسم، كترفع ا٣برب، لشبهها بالفعل كأخواهتا(إف)أخوات 

كالكاؼ الٍب ٙبمل معُب االحتكاؾ، كالنوف  اإللصاؽ كا١بمع، من البلـ الٍب تعِب (لىًكنَّن )كتتألف 
 التوكيد ىو القاسم ا٤بشَبؾ بْب معاين أحرفها ٝبيعان، ٩با يتوافب مع الٍب تتضمن معُب التوكيد، كُّذا يكوف

 4 . التوكيدكىي (لكنٌ )الٍب تؤديها عاين املأحد 
أف ينسب ٤با بعدىا ، كمعناه االستدراؾ كىو ا٤بشهور: ا، أك٥بايف معانيو٥با ثبلثة أحواؿ  (لىًكنَّن )ك

، لىًكنَّنوي أىٍسوىده ): ، ٫بوحكم ٨بالف ٢بكم ما قبلها ا أىبٍػيىضه  كتارة لبلستدراؾترد تارة : ، كثانيها(مىا ىىذى
، كا٤ببلحظ أف معُب التوكيد كيصحب التوكيد معُب االستدراؾ (ًإفَّن ) للتوكيد دائمان مثل :كثا٥با ،للتوكيد

معُب تتضمن ، كالتوكيد منصٌب على ما يليها ألٌف  الفطرية ألحرفها كمعانيها،يتوافب مع ا٣بصائص

                                                 

، 77: ، والرحيق المختوم لنزىة الحلوم، محمد باي بلعالم، ص91: منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص: ينظر - 1
. 73: وكفاية المنهوم في شرح اللؤلؤ المنظوم، محمد باي بلعالم، ص

. 44 :سورة طو، اآلية-  2
، الجنى الداني في حروف 280   278: ، ورصف المباني في شرح حروف المعاني، المالقي، ص133: معاني الحروف، الرماني، ص: ينظر-  3

 .620- 615: المعاني، المرادي، ص
.  56: حروف المعاني بين األصالة والحداثة، عباس حسن، ص: ينظر-  4
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، ٨بالف أك مغاير أك مناقض ٤با قبلها، إما صراحة أك ضمنان   كذلك ألف حكم ما بعدىا، االستدراؾ
 اإللصاؽ ةخاصككاف التوكيد كاالستدراؾ مصاحبْب ٥با ٩با يتوافب مع خصائص التوكيد  يف أحرفها كُّذا 
 1 .(البلـ)يف 

لدل ٧بمد بام بلعامل ىي حرؼ من األحرؼ ا٤بشبهة بالفعل، حيث أدرجها ضمن  (لىًكنَّن )ك
لكٌن لبلستدراؾ، كىو تعقيب لكبلـ برفع ما : "، كحصر معناىا يف االستدراؾ، يقوؿ(ًإفَّن كأخواهتا)باب 

 (زىٍيده شيجىاعه ): ، كنقوؿ(لىًكنَّنوي فىاًسبه ): فيوىم أنو صاحل، فتقوؿ (زىٍيده عىامًله ): يتوىم ثبوتو أك نفيو، يقاؿ
. 2"(لىًكنَّنوي كىرً ه  ): فنقوؿ (لىٍيسى ًبكىرً و )فيوىم أنٌو 

ال ٙبمل إال داللة االستدراؾ يف كل ما ترد فيو، كيبقى ٥با ىذا ا٤بعُب األساسي  (لىًكنَّن )أم أٌف 
. الوحيد الذم تتضمنو

ا- 8 : َلمَّ
 كىي حرؼ نفي، تدخل على ، الٍب ٘بـز الفعل ا٤بضارع(لىمَّنا): األكؿ: حرؼ لو ثبلثة أقساـ

أحدٮبا بعد :  ك٥با موضعاف،(ًإالَّن ) الٍب ٗبعُب (لىمَّنا): الثاينكا٤بضارع فتجزمو، كتصرؼ معناه إىل ا٤بضي، 
الفرؽ بْب ، ك كىي حرؼ كجوب لوجوب، التعليقية(لىمَّنا): الثالثكالقسم القسم، كثانيهما بعد النفي، 

 كالٍب ٗبعُب ، من جهة اللفظ، أف ا١بازمة ال يليها إال مضارع، ماضي ا٤بعُب(٤بٌا)ىذه األقساـ الثبلثة لػ
كالٍب ىي حرؼ كجوب لوجوب ال يليها إال ماضي ،  ال يليها إال ماضي اللفظ، مستقبل ا٤بعُب(إال)

. 3"اللفظ كا٤بعُب، أك مضارع منفي بلم
مؤلفة ، فهي اإللصاؽ كا١بمع كالضم كاالمتدادفاجتماع البلـ كا٤بيم كاأللف معناه ٧بصلة معاين 

خاصية النفي يف ، فهي مكونة من شدة ، ٗبا ال ٱبرج عن ٧بصلة معاين أحرفهما(ما+مل): من كلمتْب
تشكل امتدادان صوتٌيان يَبجم إىل فاصل زماين الٍب  (٤بٌا)األلف اللينة يف هناية ك (ما)كالنفي أيضا يف ، (مل)

كمعانيهما ترجع ٝبيعان إىل  (٤بَّنا)ك (ملٍ )االختبلؼ بْب استعماالت ، ؼ بينهما كبْب منفٌيها،أك مكاين
 4 .(٤بٌا)لفاصل الزماين يف الٍب تدؿ على ا ،(٤بٌا)االمتداد الصويت يف األلف اللينة يف 

                                                 
. 57، 56: حروف المعاني بين األصالة والحداثة، عباس حسن، ص: ينظر-  1
.  91: منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص - 2
، ورصف المباني في شرح حروف المعاني، 133، 132: ، ومعاني الحروف، الرماني، ص77: حروف المعاني، الزجاجي، ص: ينظر-  3

 .597- 592: ، والجنى الداني في حروف المعاني، المرادي، ص284-281: المالقي، ص
. 46، 45: حروف المعاني بين األصالة والحداثة، عباس حسن، ص: ينظر-  4
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لدل ٧بمد بام بلعامل ىي حرؼ جاـز للفعل ا٤بضارع ٰبمل معُب النفي كا١بـز كالقلب،  (لىمَّنا)ك
كىلىمَّنا يػىٍعلىًم اللَّنوي الَّنًذينى جىاىىديكا ًمنكيٍم كىيػىٍعلىمى ﴿: من جواـز الفعل ا٤بضارع ٤با ٫بو قولو تعاىل: "يقوؿ

كعبلمة جزمو السكوف ( لىمَّنا)فعل مضارع ٦بزـك بػ( يػىٍعلىمً )حرؼ نفي كجـز كقلب  (لىمَّنا)، 1﴾ الصَّناًبرًينى 
 2".الظاىر يف آخره ككسر اللتقاء الساكنْب كا فاعل

، مدعما ذلك بأمثلة توضيحية، (مل)كفٌرؽ بينها كبْب  (لىمَّنا)كما أشار ٧بمد بام بلعامل إىل معُب 
، (قد)لنفي فعل ليس معو  (مل)ك (قد)يف النفي إال أهنا لنفي فعل معو  (مل)كمعُب  (لىمَّنا)معُب : "يقوؿ

ـى زىٍيده ): يقوؿ القائل ـى زىٍيده ): ، فإف قاؿ(لىمَّنا يػىقهمٍ )فتقوؿ  (قىٍد قىا ، كالفعل بعدىا يتصل (ملٍى يػىقيمٍ ): قلت (قىا
فإنو بعدىا قد يتصل كقد ال  (مل )ٖببلؼ ، 3﴾كىلىمَّنا يػىٍعلىًم اللَّنوي الَّنًذينى جىاىىديكا ًمنكيمٍ ﴿: بزمن ا٢باؿ ٫بو

. 4" يتصل
كنلخص حركؼ ا٤بعاين يف جدكؿ لنوضح استعماالهتا كمعانيها لدل القدماء مث لدل ٧بمد بام 

: بلعامل، كا١بدكؿ كالتايل
 

الحرف  استعماالتو ومعانيو لدى القدماء استعماالتو ومعانيو لدى محمد باي بلعالم
التقرير -التعجب-التوبيخ-اإلنكار-االستفهاـ- .التعدية كالنقل- التقرير-االستفهاـ- 

-التبيو-التذكّب-التعدية كالنقل-التسوية-كالتحقيب
. التهكم- االستبطاء- التهديد

أ 
 (الهمزة)

-السببية-التعدية-التبعيض-القسم-
-االنتهاء-االستعبلء-االستعانة
 -ا٤بقابلة-التوكيد-اَّاكزة-ا٤بصاحبة
 .اإللصاؽ-الظرفية-البدؿ

-ا٤بقابلة-ا٤بصاحبة-االستعانة-القسم-اإللصاؽ-
-السبب-السؤاؿ-التجريد-التبعيض-الظرفية-التعدية
 .التشبيو-القسم-العوض-ا٢باؿ-التعجب

 

 الباء

تاء - تاء التأنيث كتاء ا٣بطاب- زائدة يف صيغة -ا٣بطاب-التأنيث-تأيت للمضارعة  التاء
                                                 

. 142 :سورة آل عمران، اآلية-  1
 .33: التحفة الوسيمة شرح على الدرة اليتيمة، محمد باي بلعالم، ص-  2
. 142 :سورة آل عمران، اآلية-  3
: منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، محمد باي بلعالم، ص: ، وينظر77: الرحيق المختوم لنزىة الحلوم، محمد باي بلعالم، ص - 4

142 .



     الفصل الثالث                                              الجهود السياقية والداللية لمحمد باي بلعالم 

  -434-  

- التاء الزائدة يف صيغة اللفظة-ا٤بضارعة
 .تاء القسم

 .اللفظة للداللة على معُب معْب

 السين .الزيادة–الوجداف - الطلب- النقل- االستقباؿ- .التنفيس كاالستقباؿ- 
الَبتيب كالتعقيب أك االتصاؿ -العطف-

فاء الفصيحة كىي - السببية- كالربط
 .الرابطة االستئنافية

الرابطة بْب الشرط - التعقيب- السببية-العطف-
ٗبعُب - (ال)ٗبعُب - (ربٌ )ٗبعُب - الزائدة- كا١بزاء

 .الفجائية (إذا) مع – (أما)جواب - (إىل)

 الفاء

 الكاف .التشبيو- .زائدة- التعليل-التشبيو-
-الـ ا١بحود- (كي)الـ االمر كالـ -

الـ إيضاح - الـ النهي-الـ القسم
 .الـ ا١بر-ا٤بفعوؿ من أجلو

 :فهي (البلـ)أما معاين حرؼ ا١بر -
الزيادة -التعليل- شبو ا٤بلك- ا٤بلك
-التبيْب-شبو التمليك-التمليك-للتوكيد
انتهاء -التعجب كالقسم معا-التعجب
-التعدية-النسب- التبليغ-ا٤بثاؿ-الغاية
 .عند-مع-منعن-يف-بعد-على: موافقة

-شبو التمليك-شبو ا٤بلك- التمليك- ا٤بلك-
-التعدية-القسم- التبيْب- النسب- التعليل
- االستحقاؽ-التبعيض-التبليغ-التعجب-الصّبكرة

: تأيت ٗبعاين حركؼ أخرل كىي-العذر-االختصاص
الـ - (من-مع-بعد-عند-على-عن-يف-إىل)

- الـ ا٤بدح- الـ ا٤بستغاث من أجلو-ا٤بستغاث بو
 .البلـ الزائدة- الـ ا١بحود- (كي)الـ - الـ الذـ

 الالم

كاك -(ربٌ )كاك -العطف-القسم-ا٤بعية-
 .ا٢باؿ

ٗبعُب - (ربٌ )ٗبعُب- القسم- االستئناؼ-النسب-
للصرؼ عن - ٗبعُب أك- ٗبعُب إذ- ٗبعُب الباء-مع

الناصبة - الزيادة للتوكيد- اإلقحاـ- جهة األكؿ
 .بإضمار أف

 الواو

-حرؼ تعريف للعهد كا١بنس-تكوف ا٠با موصوال- .٩با ييعرؼ بو االسم أؿ التعريف 
 .زائدة

أل 
 التعريف

مضمرة عاملة بعد الـ -أف ا٤بصدرية-
 .كي

 َأنْ  .الزائدة-ا٤بفسرة- ٨بففة من الثقيلة-أف ا٤بصدرية-

 َأمْ  .التعريف-الزائدة-ا٤بنقطعة-أـ ا٤بتصلة العاطفة- .ا٤بنقطعة-أـ العاطفة ا٤بتصلة-
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- ٨بففة من الثقيلة تفيد التحقيب-النافية-الشرطية- .الشرطية-
 .الزائدة

 ِإنْ 

-اإلُّاـ-التقسيم-اإلباحة-التخيّب- 
 .التفصيل-ٗبعُب الواك-اإلضراب-الشك

-التقسيم-اإلباحة-التخيّب-اإلُّاـ- الشك-
 .بعد النهي (كال)معُب -معُب الواك-اإلضراب

 َأوْ 

 َبلْ  .اإلضراب عن األكؿ كاإلٯباب للثاين- .اإلضراب-
-االستعبلء-البدؿ- (ا٤بزاكلة)اَّاكزة - 

بعد، ًمٍن، ): ٗبعُب-التعليل-االستعانة
 .الزيادة-(الباء

-االستعانة-االستعبلء-البدؿ- (ا٤بزاكلة)اَّاكزة -
 .الزيادة-(بعد، ًمٍن، الباء): ٗبعُب-التعليل

 َعنْ 

-ا٤بقايسة-التعليل-ا٤بصاحبة-الظرفية-
- العوض- (على، الباء، إىل ): ٗبعُب
 .التوكيد

على، ): ٗبعُب-ا٤بقايسة-التعليل-ا٤بصاحبة-الظرفية-
 .التوكيد- العوض- (الباء، إىل 

 ِفي

 َقدْ  .التحقيب-التكثّب-التقليل-التقريب-التوقع - .التحقيب-
 َكمْ  .ا٣بربية-االستفهامية- .كم ا٣بربية ٗبعُب كثّب-
ٗبعُب - حرؼ مصدرم ٗبعُب أف- ٗبعُب الـ التعليل- .كي الناصبة-

 .كيف
 َكيْ 

ال الناىية -النافية العاملة عمل ليس-
 .الزائدة-ا٢برفية

العاملة عمل إٌف، العاملة عمل ليس، )ال النافية -
ال -(النافية غّب العاملة كالٍب تفيد العطف كا١بوابية

 .ال الزائدة-الناىية

 اَل 

 َلمْ  .النفي كا١بـز كالقلب- .النفي كا١بـز كالقلب-
 َلنْ  .النفي كالنصب- .النفي كالنصب-
- الظرفية ا٤بصدرية-النافية ا٢بجازية-

 .الزائدة
 َما .الزائدة-ا٤بصدرية–النافية -

 َمنْ  .نكرة ٗبعُب إنساف-ٗبعُب الذم-ا١بزاء-االستفهاـ- .ا١بزاء-
-بياف ا١بنس-التبعيض-ابتداء الغاية-

-الغاية-االنتهاء-اَّاكزة-البدؿ-التعليل
-البدؿ-التعليل-بياف ا١بنس-التبعيض-ابتداء الغاية-

: موافقة-الفصل-االستعبلء-الغاية-االنتهاء-اَّاكزة
 ِمنْ 
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الباء، يف، ): موافقة-الفصل-االستعبلء
 .القسم-(ربٌ 

 .القسم-(الباء، يف، ربٌ )

التقرير - (قد، ًإفٍ ): ٗبعُب-النفي-االستفهاـ- .االستفهاـ
 .األمر-كاإلثبات

 َىلْ 

 يَا .النداء كالتنبيو- .النداء كالتنبيو-
حرؼ جواب ٗبعُب نعم لتصديب ا٣برب كٙبقيب - .حرؼ جواب ٗبعُب نعم لتصديب ا٣برب-

 .الطلب
 َأَجلْ 

 ِإَذنْ  .ا١بواب كا١بزاء- .ا١بواب كا١بزاء كالنصب-
-زائدة للتوكيد-التبيْب-انتهاء الغاية--
 .(مع، البلـ، يف، من، عند): ٗبعُب

مع، ): ٗبعُب-زائدة للتوكيد-التبيْب-انتهاء الغاية-
 .(البلـ، يف، من، عند

 ِإَلى

 ِإنَّ وَأنَّ  .حرؼ جواب ٗبعُب نعم-التوكيد كالنصب- .التوكيد كالنصب-
 أَيَا .النداء كالتنبيو للبعيد- .النداء كالتنبيو للبعيد-
العطف كا٤بهلة كاالمتداد أك الَبتيب -

 .كالَباخي
 ثُمَّ  .العطف كالَبتيب كالَباخي-

 ُربَّ  .التقليل كالتكثّب- .التقليل كالتكثّب-
مع، من، عن، ): ٗبعُب-االستعبلء-

 .(الباء، يف
زائدة -الظرفية-التعليل-اَّاكزة-ا٤بصاحبة-االستعبلء-

 .(من، الباء): ٗبعُب-للتعويض
 َعَلى

 َلِكنْ  .العطف- .العطف كاالستدراؾ-
 لَْيتَ  .التمِب- .التمِب-
 ُمْنُذ وُمذْ  .من حركؼ ا١برٌ - .االبتدائية (ًمنٍ )ٗبعُب -
 نَ َعمْ  .ا١بواب كالتصديب- .ا١بواب كالتصديب-
 َىَيا .النداء كالتنبيو للبعيد - .النداء كالتنبيو للبعيد - 
 ِإْذَما .الشرط كا١بـز كاَّازاة- .الشرط كا١بـز-
-ٗبعُب الواك أم التشريك-ٗبعُب غّب-االستثناء- .االستثناء-  ِإاّلَ 



     الفصل الثالث                                              الجهود السياقية والداللية لمحمد باي بلعالم 

  -437-  

 .الزائدة-العطف كاإلشراؾ يف اإلعراب
-التخيّب-اإلُّاـ-الشك-العطف-

 .التقسيم- اإلباحة
- اإلباحة-التخيّب-اإلُّاـ-الشك-العطف-

 .التفصيل
 إمَّا

أم  (إىل أف)ٗبعُب -ا١بر-النصب-
 .العطف-االبتداء-الغاية

- النصب- (انتهاء الغاية)ا١بر -العطف-االبتداء-
 .ٗبعُب الفاء

 َحتَّى

-(ظننت)الشك -التحقيب-التوكيد-التشبيو- .الظنٌ -التوكيد- التشبيو-
 .التقريب

 َكَأنَّ 

 َلَعلَّ  .االستفهاـ-التعليل-اإلشفاؽ-الَبجي- .التعليل-اإلشفاؽ-الَبجي-
 َلِكنَّ  .االستدراؾ- .االستدراؾ-
ا .التعليب-(إاٌل )ٗبعُب -النفي كا١بـز- .النفي كا١بـز-  َلمَّ

 
من خبلؿ ىذا ا١بدكؿ الذم ٣بصنا فيو حركؼ ا٤بعاين الٍب تناك٥با ٧بمد بام بلعامل، نبلحظ أنٌو 
أحيانا يتوافب مع القدماء يف استعماالت ىذه ا٢بركؼ كمعانيها، كأحيانا أخرل تأيت ا٤بعاين لديو على 
سبيل التلخيص، ألنو انتهج يف تأليفو منهج االختصار، فكاف كثّبا ما ٱبتصر ىذه ا٤بعاين، ألنو يوجو 
مؤلفاتو إىل طلبتو بأسلوب تعليمي يتوخى فيو االختصار، حٌب يسهل استيعاُّا من طلبتو، فإذا كانت 

ا٤بعاين ٨بتصرة فيذكرىا باتفاؽ مع ٝبهور النحاة، أما إذا كانت كثّبة فهو ٱبتصرىا قدر اإلمكاف، إضافة 
إىل ىذا ٪بده كثّب التفصيل يف ا٢بركؼ ا٤بشهورة، أما ا٢بركؼ الٍب يقٌل استعما٥با فبل يفصل فيها كثّبا، 

كما أنو أحيانا أخرل يذكر ا٤بشهور من ا٤بعاين فقط، كباقي ا٤بعاين األخرل تكوف فرعا عن ا٤بعُب 
األصلي كتعود إليو مثلما ىو األمر يف معاين حرؼ الباء الٍب تدٌؿ على اإللصاؽ، ككل ا٤بعاين األخرل 

كالقسم كاالستعانة كا٤بصاحبة كغّبىا، تتفرع عن ا٤بعُب األصلي، إضافة إىل ىذا ٪بده دائما ينتقي ا٤بعاين 
الٍب اتفب عليها ٝبهور النحاة من البصريْب، فإذا أضاؼ الكوفيوف معاف أخرل فإنو ال يذكرىا، كىذا 

. يؤكد أنو ينتهج منهج ا٤بذىب البصرم
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: داللة المفردات: ثالثا
: التناوب بين الصيغ في الداللة- 1

 ا٤بقصود بالتناكب بْب الصيغ يف الداللة أف تستعمل صيغة مكاف أخرل، أك تتناكب الصيغ فيما 
. فيأيت اللفظ على صيغة كٰبمل يف معناه داللة صيغة أخرلبينها، 

 كقد عىرىؼى علماء التفسّب كاللغويْب كالنحاة ىذا التناكب، خصوصا يف تفسّبىم للقرآف الكر ، 
ابان مَّنٍستيوران )كقاؿ : "الذم يقوؿ (ىػ215.ت)األخفش األكسط : من بْب ىؤالء العلماء  ألف (ًحجى

ا ىو (مىٍيميوف) ك(ًإنَّنكى مىٍشؤكـٍ عىلىٍينا): كما تقوؿ، الفاعل قد يكوف يف لفظ ا٤بفعوؿ  (ياًمن) ك(شاًئم) كًإ٭بَّن
. 1 ("مىٍستيورا) ىا ىنا ىو الساتر، كقاؿ (ا٢ًبجابي ) ك(ٲبىىنىهم) ك(شىأىمىهيم)ألنو من 

إىل تناكب الصيغ فيما بينها، كمٌثل ٥بذا التناكب بآيات من  (ىػ276.ت)ابن قتيبة كما تطرؽ 
يػٍرى : ، من ذلك أف يأيت الفعل على بنية ا٤باضي ك ىو دائم، أك مستقبل، كقولو2القرآف الكر  ﴿كيٍنتيٍم خى

أيمَّنةو أيٍخرًجىٍت لًلنَّناًس﴾
. ، أم أنتم خّب أٌمة3

ذيكين كىأيمٍّي :         كمن أمثلتو أيضا قولو تعاىل ﴿كى ًإٍذ قاؿى اللَّنوي يا ًعيسىى اٍبنى مىٍر ىى أى أىٍنتى قػيٍلتى لًلنَّناًس اٚبًَّن
﴿ىذا يػىٍوـي يػىنػٍفىعي : ، أم ك إذ يقوؿ الٌلو يـو القيامة، يدلك على ذلك قولو سبحانو4ًإ٥بىٍْبً ًمٍن ديكًف اللَّنًو﴾
الصَّناًدًقْبى ًصٍدقػيهيٍم﴾

5 .
﴿أىتى أىٍمري اللَّنًو فىبل تىٍستػىٍعًجليوهي﴾:          كقولو تعاىل أيضا

، يريد يـو القيامة، أم سيأيت قريبا فبل 6
ٍهًد صىًبيًّا﴾: تستعجلوه، كقولو تعاىل ، أم من ىو صيٌب يف ا٤بهد، 7﴿قاليوا كىٍيفى نيكىلٍّمي مىٍن كافى يف اٍلمى

يعان بىًصّبان﴾: ككذلك قولو ﴿كىكافى اللَّنوي ٠بًى
﴿كىكافى اللَّنوي عىلى كيلٍّ شىٍي ءو قىًديران﴾: ، ككذلك قولو8

: ، إ٭با ىو9
. الٌلو ٠بيع بصّب، كالٌلو على كل شي ء قدير: ىو

                                                 
 .424: ، ص2: معاني القرآن، األخفش األوسط، ج-  1
 .298-295: تأويل مشكل القرآن، ابن قتيبة، ص: ينظر-  2
. 110: سورة آل عمران، اآلية-  3
. 116: سورة المائدة، اآلية-  4
. 119: سورة المائدة، اآلية-  5
. 1: سورة النحل، اآلية-  6
. 29: سورة مريم، اآلية-  7
. 134: سورة النساء، اآلية-  8
. 27: سورة األحزاب، اآلية-  9
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﴿ال عاًصمى :         كمن مواضع ىذا التناكب أف ٯبيء ا٤بفعوؿ بو على لفظ الفاعل، كقولو سبحانو
اٍليػىٍوـى ًمٍن أىٍمًر اللَّنًو ًإالَّن مىٍن رىًحمى﴾

. ، أم ال معصـو من أمره1
: ، يقوؿ(التعويض)فعقد ٥بذا ا٤بوضوع بابا يف كتابو ٠باه باب  (ىػ395.ت)أما أٞبد بن فارس 

ـى الكلمة" ـى الراىن، كقولو ،من سينن العرب التػَّنٍعوًيض كىو إقامة الكلمة مقا  فيقيموف الفعلى ا٤باضي مقا
اًذًبْبى ﴿): جٌل ثناؤه كىمىا ﴿ كمنو ،أـ أنت من الكاذبْب: ا٤بعُب، 2﴾ قىاؿى سىنىنظيري أىصىدىٍقتى أىـٍ كينتى ًمنى اٍلكى

لىةى الَّنًٍب كينتى عىلىيػٍهىا ﴿ ـى األمر، كقولو ، أنتى عليها: ٗبعُب3﴾كىمىا جىعىٍلنىا اٍلًقبػٍ كمن ذلك إقامة ا٤بصدر مقا
 ،سىٌبٍح سبحة:  يقولوف،الصبلة: كالسٍُّبحة، 4﴾ فىسيٍبحىافى اللَّنًو ًحْبى ٛبيٍسيوفى كىًحْبى تيٍصًبحيوفى  ﴿: جٌل ثناؤه

 فىضىٍربى ﴿: سىٌبحيوا ً جل ثناؤه، فصار يف معُب األمر كاإلغراء، كقولو جٌل ثناؤه: فتأكيلي اآلية
ـى ا٤بصدر، يقولوف، 5﴾الرٍّقىابً   ﴿: كيف كتاب ا جٌل ثناؤه...، قيٍم قائمان : كمن ذلك إقامةي الفاعل مقا

اًذبىةه   ﴿: كمن ذلك إقامة ا٤بفعوؿ مقاـ ا٤بصدر، كقولو جٌل ثناؤه، أم تكذيب، 6﴾ لىٍيسى ًلوىقػٍعىًتهىا كى
. 8"أم الفتنة، 7﴾ بًأىييٍّكيمي اٍلمىٍفتيوفي 

يف تفسّبه آليات القرآف العظيم،  (ىػ538.ت)كجاء تعويض الصيغ مكاف أخرل عند الز٨بشرم 
: 9﴾لىًئن بىسىطتى ًإيلىَّن يىدىؾى لًتػىٍقتػيلىًِب مىا أىنىا بًبىاًسطو يىًدمى إًلىٍيكى أًلىقػٍتػيلىكى  ﴿:يقوؿ يف تفسّبه لقولو تعاىل

فطوعت )قلت ليفيد أنو ال يفعل ما يكتسب بو ىذا الوصف الشنيع، كلذلك أكده بالباء ا٤بؤكدة للنفي "
، كفيو كجهاف (فطاكعت)فوسعتو لو كيسرتو من طاع لو ا٤برتع إذا اتسع كقرأ ا٢بسن  (لو نفسو قتل أخيو

أف يكوف ٩با جاء من فاعل ٗبعُب فعل كأف يراد أف قتل أخيو كأنو دعا نفسو إىل اإلقداـ عليو فطاكعتو كمل 
. 10ٛبتنع

                                                 
 43: سورة ىود، اآلية-  1
. 27 :سورة النمل، اآلية-  2
. 143 :سورة البقرة، اآلية-  3
. 17 :سورة الروم، اآلية-  4
. 4 :سورة محمد، اآلية-  5
. 2 :سورة الواقعة، اآلية-  6
. 6 :سورة القلم، اآلية-  7
. 236، 235: الصاحبي في فقو اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كالمها، أحمد بن فارس، ص-  8
. 28: سورة المائدة، اآلية-  9

.  226: ، ص2: الكشاف، الزمخشري، ج-  10
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، كضٌح فيها (إقامة صيغة مقاـ أخرل)٥بذا ا٤بوضوع بابا ٠باه  (ىػ794.ت)كما كضع الزركشي 
فاعل : فمنو: كلو صور (إقامة صيغة مقاـ أخرل): "كثّبا من الصيغ الٍب تقـو مقاـ بعضها البعض، يقوؿ

، كقولو تعاىل: أم، 1﴾الى عىاًصمى اٍليػىٍوـى ًمٍن أىٍمًر اللَّنوً ﴿: ٗبعُب مفعوؿ كقولو ًمن مَّناءو ﴿: ال معصـو
ذات رضا كىو ٦باز : مرضية ُّا كقيل على النسب أم:  أم،3﴾ يف ًعيشىةو مدفوؽ، ك﴿: أم، 2﴾دىاًفبو 

 .4"إفراد ال تركيب
 كما ٪بد ٧بمد بام بلعامل يتناكؿ ىذه الظاىرة كثّبا يف مؤلفاتو كذلك ألٮبيتها يف ٙبديد داللة 

: الصيغ، من أمثلة ذلك
: (َمْفُعول)بمعنى  (َفِعيل)- 1

البئر مأخوذ من بئرت األرض ابئرىا بأرا حفرهتا : "(بئر)يقوؿ ٧بمد بام بلعامل يف تفسّبه للفظ 
فهي مبئورة، كمنو التأبّب كىو شب طلع اإلناث، كذر طلع الذكور فيو كالبئّب فىًعيل ٗبعُب مىٍفعيوؿ كىي 

. 5"مؤنثة
حفر بؤرة ك البئر أك البؤرة حفرىا كالشيء خبأه ك ادخره ك ا٣بّب عملو : "يف اللغة بأرا  (بأر)ك
 .6"أبؤر كأبآر كآبار كبئار (ج)حفرة عميقة يستخرج منها ا٤باء أك النفط مؤنثة  (البئر)ك...مستورا، 

:  (فَاِعل)بمعنى  (ُمَفاَعَلة)أو  (ِفَعال)- 2
البدار مصدر بادرت كىو من باب ا٤بفاعلة الٍب : "(بدارا) يقوؿ ٧بمد بام بلعامل يف شرحو للفظ 

  .7"تكوف بْب اثنْب ٗبعُب أف الويل يبادر اليتيم إىل أخذ مالو كاليتيم يبادر الكرب أك ٗبعُب فاعل كسافر
ارنا﴿: يف تفسّبه لقولو تعاىل (ىػ215.ت) األخفش األكسط يقوؿك ا ًإٍسرىافنا كىًبدى  :8﴾كىالى تىٍأكيليوىى

 9."ال تأكيليوىا مبادرةى أىٍف يىشيبُّوا"

                                                 
. 43 :سورة ىود، اآلية-  1
. 6 :سورة الطارق، اآلية-  2
. 21 :سورة الحاقة، اآلية-  3
.  285: ، ص2: البرىان في علوم القرآن، الزركشي، ج-  4
. 16: المفتاح النوراني على المدخل الرباني للمفرد الغريب في القرآن، محمد باي بلعالم، ص-  5
 .36: ، صالمعجم الوسيط - 6

. 17: المفتاح النوراني على المدخل الرباني للمفرد الغريب في القرآن، محمد باي بلعالم، ص-  7
. 6: سورة النساء، اآلية-  8
. 246: ، ص1: معاني القرآن، األخفش األوسط، ج-  9
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َعلَ )بمعنى  (فَ َعلَ )- 3 : (َأف ْ
معُب يبطئن أم ليتأخرف كيتثاقلن عن ا١بهاد : "(يبطئن)يقوؿ ٧بمد بام بلعامل يف شرحو للفظ 

من بطأ البلـز بالتخفيف ٗبعُب أبطأ كعتم ٗبعُب أعتم إذا أبطأ أك ليبطئن غّبه أم ٯببننهم كيثبطنهم عن 
. 1"ا١بهاد من بطأ ا٤بتعدم بالتشديد

كىانظيٍر ًإىلىٰ ﴿: من قولو تعاىل( ننشز)يف شرحو للفظ  (ىػ215.ت) األخفش األكسط يقوؿك
اۖ  ًٞبىارًؾى كىلًنىٍجعىلىكى آيىةن لٍّلنَّناًس  من كىاٍنظيٍر ًإىلى ًٞبىارًؾى : ")2﴾ كىانظيٍر ًإىلى اٍلًعظىاـً كىٍيفى نينًشزيىىا مثيَّن نىٍكسيوىىا ٢بٍى

 كقاؿ بعضهم (طىوىٍيتي ) الٍب ىي ضدُّ (نىشىٍرتي ) من (كىلًنىٍجعىلىكى آيىةن لًلنَّناًس كىاٍنظيٍر ًإىلى الًعظىاـً كىٍيفى نػيٍنًشزيىىا
 3.("أىٍصدىٍدتي ) ك(صىدىٍدتي ):  كثّبان يف معُب كاحد تقوؿ(أىفػٍعىٍلتي ) ك(فػىعىٍلتي ) قد ٘بتمع ألنو (نػيٍنًشزيىا)

 (فػىعىلى )يأتياف ٗبعُب كاحد، ألنو ٲبكن أف تضاؼ ا٥بمزة إىل  (فػىعىلى كأىفػٍعىلى )كلكن ليس دائما 
 ،كأما أفػٍعىلى فيكوف ٗبعُب فعٍلتي : "(ىػ395.ت)، يقوؿ أٞبد بن فارس (فػىعىلى )فتؤدم إىل ضد معُب 

كقد ٱبتلفاف ، كأ٧ٍبىٍضتو. فعىٍلتي ٫بو ٧بىٍٍضتيو الويدَّن :  كيكوف ٗبعُب،قلت لو سىقيان لك: أٍسقٍيتو كسقَّنٍيتو: تقوؿ
تو على الشيء كجبػىٍرت العىظمى :٫بو ة،  أٍجربى ا: كقد يػىتىضاٌداف ٫بو نىشىٍطتي العٍقدى  كأٍنشىٍطتها إذا ،عقىٍدهتي

. 4"حىلٍلتها
تَ َعلَ )- 4  : (تَ َفاَعلَ )بمعنى  (ِاف ْ

نبتهل أم نتباىل كنتبلعن بأف نقوؿ ُّلة ا : "(نبتهل)يقوؿ ٧بمد بام بلعامل يف شرحو للفظ 
. 5"على الكاذب منا كمنكم كافتعل كتفاعل أخواف كاقتتل كتقاتل كالبهلة اللعنة

مث ٪بتهد يف : فمعُب اآلية... كأصل االبتهاؿ يف اللغة االجتهاد، : "(ىػ338.ت)كقاؿ النحاس 
 6."الدعاء باللعنة

 كالعـز ، بالرأم كا٤براد اَّيء (: "نػىٍبتىًهلي )يف تفسّبه ٥بذه اللفظة  (ىػ438.ت)كيقوؿ الز٨بشرم 
 يدع كل مُب كمنكم أبناءه كنساءه كنفسو أمكما نقوؿ تعاؿ نفكر يف ىذه ا٤بسألة نىدٍعي أىٍبناءىنا كىأىٍبناءىكيٍم 

                                                 
. 19، 18: المفتاح النوراني على المدخل الرباني للمفرد الغريب في القرآن، محمد باي بلعالم، ص-  1
. 259: سورة البقرة، اآلية-  2
. 198: ، ص1: معاني القرآن، األخفش األوسط، ج-  3
. 225: الصاحبي في فقو اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كالمها، أحمد بن فارس، ص-  4
. 23، 22: المفتاح النوراني على المدخل الرباني للمفرد الغريب في القرآن، محمد باي بلعالم، ص-  5
 .415: ، ص1: معاني القرآن الكريم، النحاس، ج - 6
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: كالبهلة بالفتح ، كالضم. إىل ا٤بباىلة مثيَّن نػىٍبتىًهٍل مث نتباىل بأف نقوؿ ُّلة اللَّنو على الكاذب منا كمنكم
صرار عليها كأصل  ال: كناقة باىل . إذا أٮبلو« أُّلو»كُّلو اللَّنو لعنو كأبعده من رٞبتو من قولك . اللعنة

. 1"االبتهاؿ ىذا، مث استعمل يف كل دعاء ٯبتهد فيو كإف مل يكن التعانا
، كفسر ...االسَبساؿ فيو كالتضرع، كابتهل دعا بإخبلص كاجتهاد، : "كاالبتهاؿ يف الدعاء

نوع من : "، كىو أيضا2"بعضهم االبتهاؿ ىنا باللعن إذ كاف االسَبساؿ يف الدعاء ىنا ألجل اللعن
الدعاء فيو اجتهاد كمبالغة، كأصلو من البهلة أم الٌلعنة، كذلك أف ٯبتمع القـو إذا اختلفوا يف شيء 

                                     .3"لعنة ا على الظامل مٌنا: فيقولوا
: (َمْفُعول)بمعنى  (َفِعيل)- 5

التقدير يطلب الليل النهار ٧بثوثا كأف يكوف : "(حثيثا)يقوؿ ٧بمد بام بلعامل يف شرحو للفظ 
صفة ٤بصدر ٧بذكؼ أم طلبا حثيثا يعِب يطلب الليل النهار طلبا سريعا حٌب يلحقو كيدركو كىو كناية 

. 4"عن أف أحدٮبا يأيت عقب اآلخر كٱبلفو ببل فاصل 
، (مىفعوؿ)ٗبعُب  (فعيل)(: "فىًعيل)يف توضيحو لداللة  (ىػ471.ت)يقوؿ عبد القاىر ا١برجاين 

فاٌبةي إذان ليست ىيى لو با٢بقيقة، كإ٭با ىي ًصفةه لغّبًه قد ال بسٍتوي كتعلقٍت بو تعلُّبى الفعًل با٤بفعوؿ، 
كالصفةي إذا كيصفٍت بالكماؿ كيصفٍت بو على أف يرجعى ذلك الكماؿي إىل مىٍن ىي صفةه لو، دكفى مىن 

أنت ابوبي على معُب أنت الكاملي يف كونك : تيبلبسوي ميبلبسةى ا٤بفعوؿ، كإذا كاف كذلك بػىعيدى أف تقوؿى 
بوبان كما أفَّن بعيدان أف يقاؿى ىو ا٤بضركبي على معُب أىنو الكاملي يف كونًو مضركبان  . 5"٧بى

اًفري عىلىٰى رىبًٍّو ﴿: كقولو( مفعوؿ)ٗبعُب ( فعيل)كمنو : "(ىػ794.ت)كيقوؿ الزركشي  كىكىافى اٍلكى
فقاؿ بعض  (فػىلىوي عىذىابه أىلًيمه ): مظهورا فيو كمنو ظهرت بو فلم ألتفت إليو، أما ٫بو: أم، 6﴾ ظىًهّبنا

إنو ٗبعُب مؤمل كرده النحاس بأف مؤ٤با ٯبوز أف يكوف قد آمل مث زاؿ كأليم أبلغ ألنو يدؿ على : النحويْب
: ك٥بذا منع النحويوف إال سيبويو أف يعدل فعيل، كمنو ٦بيء ا٤بصدر على فعوؿ كقولو تعاىل: ا٤ببلزمة قاؿ

                                                 
 .564: ، ص1: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل، الزمخشري، ج - 1

  .223: ، ص1: مخطوطة الجمل معجم وتفسير لغوي لكلمات القرآن، حسن عز الدين الجمل، ج-  2
معجم الفروق الداللية في القرآن الكريم لبيان المالمح الفارقة بين األلفاظ متقاربة المعنى، والصيغ واألساليب المتشابهة، محمد محمد  - 3

 .153: صداود، 
. 39، 38: المفتاح النوراني على المدخل الرباني للمفرد الغريب في القرآن، محمد باي بلعالم، ص-  4

5
  .206، 205: دالئل اإلعجاز، عبد القاىر الجرجاني، ص-  
. 55 :سورة الفرقان، اآلية-  6
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فإنو ليس ا٤براد، ، 2﴾الى نيرًيدي ًمنكيٍم جىزىاءن كىالى شيكيورنا ﴿: كقولو، 1﴾ لٍّمىٍن أىرىادى أىف يىذَّنكَّنرى أىٍك أىرىادى شيكيورنا﴿
 3".ال نريد منكم شكرا أصبل كىذا أبلغ يف قصد اإلخبلص يف نفي األنواع: ا١بمع ىنا بل ا٤براد

 :(فَاِعل)بمعنى  (َفِعيل)- 6
الٍب تنطحها أخرل فتموت من النطح كقاؿ : "(النطيحة)يقوؿ ٧بمد بام بلعامل يف شرحو للفظ 

ألف الدابتْب تتناطحاف فتموتاف كقاؿ نطيحة كمل يقل نطيح مع أنو قياس  (فاعلو)ٗبعُب  (فعيل)قـو أٌف 
فعيل ألف لزـك ا٢بذؼ ٨بتص ٗبا كاف من ىذا الباب صفة ٤بوصوؼ مذكور، فإف مل يذكر ثبتت التاء 

. 4"نطحو كمنعو كضربو أصابو بقرنو... للنقل من الوصفية إىل اال٠بية 
حيرٍّمىٍت ﴿: من قولو تعاىل( النطيحة)يف شرحو للفظ  (ىػ215.ت) األخفش األكسط يقوؿك

ٍوقيوذىةي كىاٍلميتػىرىدٍّيىةي كىالنَّنًطيحىةي كىمىا أىكىلى  ًنقىةي كىاٍلمى مي ا٣ٍبًنزًيًر كىمىا أيًىلَّن لًغىٍّبً اللَّنًو ًبًو كىاٍلميٍنخى ـي كى٢بٍى ٍيتىةي كىالدَّن عىلىٍيكيمي اٍلمى
 (ًىيى أىًكيله ):  تقوؿكإ٭با ،(أىًكيلىًة األىسىدً ) فيها ا٥باء ألهنا جعلت كاالسم مثل (كىالنَّنًطيحىةي "): 5﴾السَّنبيعي 

 عنيت ا٤برأة إذا (الصىريع() ك(القىتًيل) فيو بغّب ا٥باء ٫بو (الفىًعيل) فػ(مىٍفعيولىة)ألىفَّن كل ما فيو( ًىيى نىًطيحه )ك
 6.("٦بىٍريكحىةه  ) ألىنىكى تقوؿ(ًىيى جىريحه )ك

حفيظ، كقدير، ك٠بيع، كبصّب، : ٫بو: كفعيل، يراد بو فاعل: "(ىػ276.ت)كيقوؿ ابن قتيبة 
بدأ الٌلو ا٣بلب، كبصّب يف ىذا ا٤بعُب من بصر، كإف : كعليم، ك٦بيد، كبدمء ا٣بلب، أم بادئو، من قولك

أريتو ا باصرا، أم نظرا شديدا باستقصاء ك : مل يستعمل منو فاعل إال يف موضع كاحد، ك ىو قو٥بم
. 7"ٙبديب

: (فَاِعل)بمعنى  (َمْفُعول)- 7
كفرتو كفرا ككفر ا٤باؿ : أم كافرا مكمبل، يقاؿ: "(موفور)يقوؿ ٧بمد بام بلعامل يف شرحو للفظ 

. 8"بنفسو يوفر فهو كافر فهو مصدر

                                                 
. 62 :سورة الفرقان، اآلية-  1
. 9 :سورة اإلنسان، اآلية-  2
.  287، 286: ، ص2: البرىان في علوم القرآن، الزركشي، ج-  3
. 149: المفتاح النوراني على المدخل الرباني للمفرد الغريب في القرآن، محمد باي بلعالم، ص-  4
. 3: سورة المائدة، اآلية-  5
. 273: ، ص1:معاني القرآن، األخفش األوسط، ج-  6
. 298، 297: تأويل مشكل القرآن، ابن قتيبة، ص-  7
. 163: المفتاح النوراني على المدخل الرباني للمفرد الغريب في القرآن، محمد باي بلعالم، ص-  8
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: كمنو أف يأيت الفاعل على لفظ ا٤بفعوؿ بو، ك ىو قليل: "(ىػ276.ت)كيقوؿ ابن قتيبة 
﴿ًإنَّنوي كافى كىٍعديهي مىٍأتًيًّا﴾: كقولو

. 2"، أم آتيا1
: مفعوالن ٗبعُب فاعل كقولو جٌل ثناؤه: كمن ذلك كضعيهم: "(ىػ395.ت)كيقوؿ أٞبد بن فارس 

ابنا مَّنٍستيورنا ﴿ سُّ ُّا أحد: أم ساتران، كقيل، 3﴾ ًحجى . 4"مستوران عن العيوف كأنٌو أيٍخذىةه ال ٰبًي
ال : أم( ال عىاًصمى اٍليػىٍوـى ًمٍن أىٍمًر اللَّنوً : )فاعل ٗبعُب مفعوؿ كقولو: فمنو: "(ىػ794.ت)كيقوؿ الزركشي 

، كقولو تعاىل مرضية ُّا كقيل على :  أم،6﴾ يف ًعيشىةو مدفوؽ، ك﴿:  أم،5﴾ ًمن مَّناءو دىاًفبو ﴿: معصـو
مأمونا، : أم، 7﴾أىنَّنا جىعىٍلنىا حىرىمنا آًمننا ﴿: ذات رضا كىو ٦باز إفراد ال تركيب، كقولو: النسب أم
﴿ًإنَّنوي كافى كىٍعديهي مىٍأتًيًّا﴾: كعكسو

ابنا مَّنٍستيورنا ﴿: آتيا، كجعل منو بعضهم قولو تعاىل: ، أم8 ، 9﴾ ًحجى
. 10"ساترا: أم

كما يف اآليات الٍب ذكرىا الزركشي، كما أنو تأيت  (مفعوؿ)كمعناىا  (فاعل) أم تأيت صيغة 
، ٫بو األمثلة ا٤بذكورة، أم تناكبت الصيغ فيما بينها لتأدية (فاعل)ٗبعُب  (مفعوؿ)عكسها أم صيغة 

. الداللة
: (َمْفُعول)بمعنى  (فَ َعلٌ )- 8

الفلب الصبح ٠بي فلقا ألنو يفلب عنو الليل كىو : "(فلب)يقوؿ ٧بمد بام بلعامل يف شرحو للفظ 
. ، أم ٦بيء ا٤بصدر ٗبعُب مفعوؿ، أم مفلوؽ11"(مىٍفعيوؿ)ٗبعُب  (فىًعله )

 

                                                 
. 61 :سورة مريم، اآلية-  1
. 298: تأويل مشكل القرآن، ابن قتيبة، ص-  2
. 45 :سورة اإلسراء، اآلية-  3
 . 237: الصاحبي في فقو اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كالمها، أحمد بن فارس، ص-  4
. 6 :سورة الطارق، اآلية-  5
. 21 :سورة الحاقة، اآلية-  6
. 67 :سورة العنكبوت، اآلية-  7
. 61 :سورة مريم، اآلية-  8
. 45 :سورة اإلسراء، اآلية-  9

. 285: ، ص2: البرىان في علوم القرآن، الزركشي، ج-  10
. 68: ، ص2: ضياء المعالم شرح على ألفية الغريب البن العالم، محمد باي بلعالم، ج-  11
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يطيوفى ًبشىٍيءو ﴿: ك٦بيء ا٤بصدر ٗبعُب ا٤بفعوؿ كقولو تعاىل: "(ىػ794.ت) كيقوؿ الزركشي  كىالى ٰبًي
مكذكب :  أم،2﴾ كىجىاءيكا عىلىٰى قىًميًصًو ًبدىـو كىًذبو ﴿: كقولو تعاىل... من معلومو: أم، 1﴾ مٍٍّن ًعٍلًموً 

ٯبوز يف : فيو، كإال لو كاف على ظاىره ألشكل ألف الكذب من صفات األقواؿ ال األجساـ كقاؿ الفراء
: كما قاؿ تعاىل (كذبوا كذبا): فيو معُب (جىاءيكا)النحو بدـ كذبا بالنصب على ا٤بصدر ألف 

. 4"ألف العاديات ٗبعُب الضإبات، 3﴾ كىاٍلعىاًديىاًت ضىٍبحنا﴿
: (َفِعيل)بمعنى  (فَاِعلٌ )- 9

الصايف با٤بد من أجل الوزف، ألف ا٤براد بو : "(صايف)يقوؿ ٧بمد بام بلعامل يف شرحو للفظ 
. 5"الصفٌي كغِب كىو الصايف الذم صفت ٧ببتو كخلصت مودتو

 يعِب أف ىذه الصفة ا٤بشبهة أصلها فعيل ك٘بمع على أفعبلء، صفي أصفياء، كأصلو صفيي، 
على كزف فاعل  (صايف)، إال أهنا جاءت (صفيٌ )التقت فيو ياءاف أكالٮبا ساكنة فأدغمت يف الياء الثانية 

. ٤بوافقة كزف البيت الشعرم الذم ذكرت فيو
: مفرد بمعنى الجمع- 10

يقاؿ ضده يف ا٣بصومة من باب رد غلبو كمنعو : "(ضد)يقوؿ ٧بمد بام بلعامل يف شرحو للفظ 
عليهم ضدا أعوانا كحسرة كإ٭با كحد الضد كإف كاف خربا عن ٝبع ألحد ... برفب ضد خالفهم، 

. 6"إما أنو مصدر يف األصل كا٤بصادر موحدة مذكرة، كإما ألنو مفرد يف معُب ا١بمع: كجهْب
 ۚ   كىبلَّن ﴿: من قولو تعاىل( ضد)يف شرحو للفظ  (ىػ215.ت) األخفش األكسط يقوؿك

( الرىصىد) يكوف كاحدا كٝباعة مثل (الًضدٌ ) ألفَّن "7:﴾ سىيىٍكفيريكفى ًبًعبىادىهًتًٍم كىيىكيونيوفى عىلىٍيًهٍم ًضدًّا
 8." كيكوف الرَّنصىدي أيضان ا٠با للجماعة(األىٍرصاد)ك

                                                 
. 255 :سورة البقرة، اآلية-  1
. 18 :سورة يوسف، اآلية-  2
. 1 :سورة العاديات، اآلية-  3
.  287: ، ص2: البرىان في علوم القرآن، الزركشي، ج-  4
 .11: الرحيق المختوم لنزىة الحلوم، محمد باي بلعالم، ص - 5
. 96: المفتاح النوراني على المدخل الرباني للمفرد الغريب في القرآن، محمد باي بلعالم، ص-  6
 .82: سورة مريم، اآلية-  7
. 441: ، ص2: معاني القرآن، األخفش األوسط، ج-  8
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كمن سينن العرب ذكر الواحد : "يف داللة ا٤بفرد على ا١بمع (ىػ395.ت)كيقوؿ أٞبد بن فارس 
ًء ضىٍيًفي﴿: كا٤براد ا١بميع، كقولو للجماعة ضىٍيفه كعىٍدٌك قاؿ ا جٌل ثناؤه ؤيالى ٱبيٍرًجيكيٍم ﴿: كقاؿ، 1﴾ ىٰى

ثػيرى ):  كيقولوف،كالتفريب ال يكوف إال بْب اثنْب، 3﴾  الى نػيفىرٍّؽي بػىٍْبى أىحىدو مٍّنػٍهيمٍ ﴿: كقاؿ، 2﴾ًطٍفبلن  قد كى
ينار  .4 ("الدٍّرىىم كالدٍّ

كقد يقع اإلخبار بلفظ الفرد عن لفظ ا١بمع كإف أريد معناه : " (ىػ794.ت)كيقوؿ الزركشي 
يعه مُّنتىًصره ﴿: لنكتة كقولو تعاىل ٫بن : فإف سبب النزكؿ كىو قوؿ أيب جهل، 5﴾ أىـٍ يػىقيوليوفى ٫بىٍني ٝبًى

. 6"ننتصر اليـو يقضي بإعراب منتصر خربا
كمن ىنا، كمن خبلؿ األمثلة الٍب كردت عند ٧بمد بام بلعامل، يظهر أف بعض الصيغ الصرفية 
تتناكب فيما بينها يف الداللة، فتأيت صيغة ما على كزف ما كلكن ٙبمل يف مضموهنا معُب كداللة كزف 

كغّبىا من  (فػىعىلى كأىفػٍعىلى )اللتاف تنوباف عن بعضها يف الداللة، ككذلك  (افتعل كتفاعل): آخر، مثل
. األمثلة الٍب استنبطنا٥با من ثنايا مؤلفات ٧بمد بام بلعامل

كما عرؼ الدرس اللساين ا٢بديث ظاىرة التناكب بْب الصيغ ٗبصطلح آخر كىو التحويل، أك 
 حيث تنبِب ىذه النظرية يف جوىرىا على ما ٲبكن  النحو التحويلي الذم نادل بو تشومسكي يف نظريتو،

اللغة، حيث يرل بأف اللغة تتكوف من ٦بموعة ٧بدكدة من األصوات ك٦بموعة  (ببل هنائية)تسميتو 
 ٧.7بدكدة من الرموز الكتابية، كلكنها تنتج أك توٌلد ٝببل ال هناية ٥با

، حيث (افتعل): ففي الصيغ الصرفية عند القدماء يأيت الوزف الواحد كٰبمل عدة دالالت، منها
، فكذلك يف النحو (تفاعل)تدٌؿ ىذه الصيغة على معُب معْب، باإلضافة إىل أهنا ٙبمل معُب آخر كىو 

التوليدم، حيث يرل تشومسكي أف األصوات ٧بدكدة لكنها تنتج ٝببل كتراكيب ال حصر ٥با، كٲبكن 
 .للَبكيب الواحد أف ٰبمل عدة معاف

                                                 
. 68 :سورة الحجر، اآلية-  1
. 67 :سورة غافر، اآلية-  2
. 136 :سورة البقرة، اآلية-  3
 .216: الصاحبي في فقو اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كالمها، أحمد بن فارس، ص-  4
. 44 :سورة القمر، اآلية-  5
. 288: ، ص2: البرىان في علوم القرآن، الزركشي، ج-  6
، والنحو 140: ، ص1985، 1: حلمي خليل، دار المعرفة الجامعية، االسكندرية، ط: نظرية تشومسكي اللغوية، جون ليونز، ترجمة: ينظر - 7

 .114: ص، 1989العربي والدرس الحديث، بحث في المنهج، عبده الراجحي، دار النهضة العربية، بيروت، 
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: أصول األلفاظ وتطور دالالتها- 2
اىتم القدماء من ا٤بفسرين كاللغويْب بالتطور الداليل لؤللفاظ منذ نزكؿ القرآف الكر ، حيث 

اىتموا ٗبعاين غريب القرآف كغريب ا٢بديث، بالرجوع إىل استعماالهتا يف الشعر العريب القد ، فانصبت 
جهودىم حوؿ دالالت ىذه األلفاظ ٧باكلْب الوقوؼ على معانيها، فالقرآف الكر  كاف ىو الدافع 

. الرئيسي ٥بؤالء يف اىتمامهم ٗبوضوع أصوؿ األلفاظ كتطور دالالهتا
كما ساٮبت جهود الباحثْب يف غريب القرآف كا٢بديث يف إثراء اللغة العربية، باإلضافة إىل 
جهود الباحثْب يف الوجوه كالنظائر، كا٤بشَبؾ اللفظي، حيث كاف اللفظ الواحد ٰبتمل عدة معاف ال 
ٲبكن توضيحها إال من خبلؿ كركده يف سياقات ٨بتلفة، ككذلك الَبادؼ كالتضاد، حيث كانت 

اىتماماهتم بالغة يف البحث عن أصوؿ ا٤بفردات كتعدد دالالهتا كالعبلقة بْب معانيها، للوصوؿ إىل ا٤بعُب 
. األصلي كما تفرع عنو

 كال ٱبتلف ٧بمد بام بلعامل عن الدارسْب كاللغويْب القدماء منهم كادثْب يف اىتمامو بأصوؿ 
األلفاظ كتطور دالالهتا، كانتقاؿ معانيها من حقيقية إىل معاين أخرل عن طريب االستعارة أك اَّاز، 

ككذلك انتقاؿ معانيها من خاصة إىل عامة، كقبل أف نشّب إىل األلفاظ الٍب تطورت دالالهتا عند ٧بمد 
. بام بلعامل، نشّب يف البداية إىل أعراض ىذا التطور الداليل

: أعراض التطور الداللي- 1
ٗبا أف دالالت األلفاظ تتعرض للتغيّب كالتطور من معاف معينة إىل معاف أخرل، فيجدر بنا أف 
نشّب إىل األعراض أك ا٤بظاىر الٍب تناك٥با الدارسوف القدماء كادثوف، كالٍب من شأهنا أف تكوف كراء 
تطور كتغيّب دالالت ىذه األلفاظ، كال ٱبتلف عنهم ٧بمد بام بلعامل يف تناكلو ٥بذه ا٤بظاىر، كإف مل 
٪بده يتعرض ٥با بالتعريف كالشرح، إال أف مؤلفاتو ثرية باألمثلة الٍب تبْب كتوضح أنو يقٌر بوجود التطور 

. الداليل لؤللفاظ
: ٚبصيص الداللة أك تضييقها- 1

كيقصد بو تغيّب داللة الكلمة من معُب عاـ كاسع كلي إىل معُب خاص، فاللفظ ٲبكن أف يتحوؿ 
شجرة، فهي تدؿ على معُب كٌلي كىو كل ما ىو موجود يف : إىل ا٣بصوص، فتضيب الكلمة، كقولنا مثبلن 

شجرة الزيتوف، فيتحوؿ ا٤بعُب إىل معُب آخر أخص من األكؿ، أم من : الكوف من أشجار، أما إذا قلنا
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شجرة الزيتوف يف : العمـو إىل ا٣بصوص، ككل ما خصصنا تسّب الداللة ٫بو التضييب أكثر، فإذا قلنا مثبل
 1.حديقتنا، أصبح ا٤بعُب أضيب من ا٤بعنيْب السابقْب

: تعميم الداللة أك توسيعها- 2
إذا كاف التخصيص ىو انتقاؿ ا٤بعُب من العاـ إىل ا٣باص، فإف التعميم ىو عكسو، حيث ينتقل 
ا٤بعُب من معُب خاص ضيب إىل معُب كلي عاـ ككاسع، كىذا التعميم نلحظو كثّبا لدل الطفل، حيث 

٪بده يطلب اسم الشيء على كل ما يشبهو ألدَن مبلبسة أك ٩باثلة، كذلك لقصور ٧بصو٥بم اللغوم، فقد 
 كما توجد ظاىرة التعميم أيضا يطلب الطفل مثبل لفظ األب على كل رجل يراه سواء مشابو ألبيو أـ ال،

يف ا٢بياة العادية للناس، فبل ٰبرصوف على الداللة الدقيقة اددة الٍب تشبو ا٤بصطلح العلمي، بل ينتقلوف 
بالداللة ا٣باصة إىل الداللة العامة، متخذين بذلك سبل التيسّب كالسهولة يف كبلمهم كخطاباهتم، كمن 

يف معناىا األصلي ىي مفردة خاصة با٢برب، مث أصبحت تطلب على كل  (البأس)أمثلة التعميم أف كلمة 
 2 .الٍب تطلب على كل زىر (الورد)شدة، ككذلك مفردة 

: ا٫بطاط الداللة- 3
 اال٫بطاط معناه اهنيار الداللة أك ضعفها، فتفقد شيئا من أثرىا يف األذىاف، أك تفقد مكانتها بْب 
األلفاظ، فأحيانا ٪بد بعض األلفاظ الٍب تدؿ داللة قوية على أمر شنيع أك فظيع، حيث إذا طرقت 
اآلذاف فزع اإلنساف لسماعها لداللتها القوية ا٤بعربة عن حاؿ معْب، كيكثر تداك٥با بْب الناس، مرفوقة 
بنوع من اإلسراؼ كا٤بغاالة، مث تستعمل داللتها يف ٦باؿ أضعف من ٦با٥با األكؿ رغبة منهم يف إحاطة 
معانيهم بنوع من القوة، كىنا تنهار قوة الداللة األكىل، كيصبح اللفظ شائعا بْب الناس كمألوفا ضعيف 

، مث أصبحت ىذه (العرش)الٍب استعملت يف القرآف الكر  ٗبعُب  (الكرسي)كلمة : الداللة، مثاؿ ذلك
 3. الكلمة تطلب على كرسي ا٤بطبخ كغّبىا

                                                 

، وعلم اللغة، محمود 152: ص، 1984، 5: مكتبة األ٪بلو ا٤بصرية، القاىرة، طداللة األلفاظ، إبراىيم أنيس، : ينظر-  1

دار الفكر، ، وعلم الداللة والمعجم العربي، حسين الفي وداود غطاشة، 284، 283: صدار النهضة العربية، بّبكت، السعران، 
. 623: ، وعلم الداللة التطبيقي في التراث العربي، ىادي نهر، ص65: ص، 1989، 1: ط

، وعلم الداللة والمعجم العربي، 285، 284: ، وعلم اللغة، محمود السعران، ص155، 154: داللة األلفاظ، إبراىيم أنيس، ص: ينظر-  2
. 624: ، وعلم الداللة التطبيقي في التراث العربي، ىادي نهر، ص66: حسين الفي وداود غطاشة، ص

، وعلم الداللة والمعجم العربي، 281، 280: ، وعلم اللغة، محمود السعران، ص157، 156: داللة األلفاظ، إبراىيم أنيس، ص: ينظر-  3
. 67: حسين الفي وداود غطاشة، ص
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: رقي الداللة- 4
 رقي الداللة ىو عكس اال٫بطاط، فكما تكوف دالالت بعض األلفاظ قوية مث تضعف داللتها، 

. فكذلك بعض األلفاظ الٍب تكوف داللتها منحطة مث ترقى كتقول يف االستعماؿ
الٍب استعملت ٗبعُب الشخص الذم يرسلو ا٤برء يف مهمة معينة مهما كاف  (رسوؿ)كلمة : مثاؿ ذلك

شأهنا، مث تطورت داللتها لتدؿ على معُب الرسوؿ الذم أرسلو ا سبحانو كتعاىل، ككذلك مفردة 
 1.الٍب كانت تطلب قدٲبا على طعاـ ا٤بسافر، مث أصبحت تطبب اآلف على األثاث (السفرة)
: تغّب ٦باؿ االستعماؿ- 5

 تغّب ٦باؿ االستعماؿ معناه اَّاز، كىو انتقاؿ الداللة من ٦باؿ إىل آخر، سواء كاف مقصودا أك 
فاَّاز ىو كسيلة لتوسيع الدالالت من حيث االستعماؿ ا١بديد لؤللفاظ، كفب عبلقات غّب مقصود، 

عند العلماء - استعارية أك تشبيهية أك ٦بازية، ٩با ٯبعل اَّاز أحيانا ينٌزؿ منزلة ا٢بقيقة، كمن حب اَّاز
إذا استعمل إال يراعى معناه كما يراعى ذلك يف ا٢بقيقية، ألنو إذا ركعي معناه كجعل تابعا لو - القدماء

 2.حٌل ٧بٌل ا٢بقيقة، كإ٭با ينفصل بتأخره عن ا٢بقيقة
استعماؿ اللفظ يف غّب موضوعو كإذا قلنا للشجاع أسد فهذا : "اَّاز عند ٧بمد بام بلعامل ىو و
. 3"٦باز

: كتغّب ٦باؿ االستعماؿ لو مربراتو كدكافعو، كالٍب نوجزىا فيما يلي
: توضيح الداللة- أ

كيكوف ىذا النوع عادة حْب تنتقل الداللة اَّردة إىل ٦باؿ الدالالت اسوسة ا٤بلموسة، فبعد 
أف كانت الداللة ال تدرؾ إال إدراكا عقليا بعيدا عن ا٢بواس، أصبحت ٩با يرل كيسمع كيلمس كيشم، 
فتصبح سهلة على األذىاف القاصرة لتفهم دالالهتا، كتبيْب حدكدىا كمعا٤بها، بعد أف كانت ٦برد فكرة 
عقلية، كىذا التوضيح نلمسو عند الرساـ أك األديب الذم يلجأ إىل تصوير ا٢بب أك ا٢بناف أك ا٢بقد من 

 4 .معناه اَّرد إىل اسوس ا٤بلموس

                                                 
، وعلم الداللة والمعجم العربي، حسين 283، 282: ، وعلم اللغة، محمود السعران، ص158: داللة األلفاظ، إبراىيم أنيس، ص: ينظر-  1

. 69: الفي وداود غطاشة، ص
. 627: علم الداللة التطبيقي في التراث العربي، ىادي نهر، ص: ينظر-  2
. 17: ، ص1: ضياء المعالم شرح على ألفية الغريب البن العالم، محمد باي بلعالم، ج-  3
. 70: ، وعلم الداللة والمعجم العربي، حسين الفي وداود غطاشة، ص161، 160: داللة األلفاظ، إبراىيم أنيس، ص: ينظر-  4
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 : رقي ا٢بياة العقلية- ب
الدالالت بدأت باسوسات مث تطورت دالالهتا إىل اَّردة، فتنتقل الداللة من يرل الباحثوف أٌف 

اَّاؿ اسوس إىل اَّرد، بتطور كرقي العقل اإلنساين الذم ٯبنح إىل استخراج الدالالت اَّردة 
كتوليدىا، كتسمى ىذه الظاىرة باَّاز الذم يهدؼ إىل االستعانة بالتعبّب عن العقلي كا٤بعاين اَّردة، 
كيتم عادة بصورة تدرٯبية، كتظل الداللتاف سائدتْب جنبان إىل جنب ٤بدة معينة، فإذا استعملت الداللة 
اسوسة فإهنا ال تثّب غرابة أك دىشة، كيف الوقت نفسو تستعمل الداللة اَّردة، كُّذا تصبح إحدل 

 1 .الداللتْب حقيقة كاألخرل ٦باز، كقد تنزكم الداللة اسوسة كيصعب االستدالؿ على أصلها
الٍب تدٌؿ على اإلبل ٦بتمعة، عندما  (الرطانة)مفردة كمن األمثلة على ىذا ذكر إبراىيم أنيس  

يصدر عنها أصوات مبهمة متشاُّة، فبل يتميز لفظ أك ما يشبهو، كىنا انتقلت الداللة إىل التعبّب عن 
ٙبمل داللة جديدة ٦بردة ىي  (الرطانة)كل ما ىو مبهم بلغة أجنبية ال يفهم منها السامع شيئا، فػ

الكبلـ باألعجمية، كمع مركر الوقت استعملت ىذه اللفظة لداللتْب بنسبة تكاد تكوف كاحدة، كأكثرىا 
 2.شيوعا الداللة اَّردة

الٍب تتضمن داللة  (إجازة)كما تنمو داللة بعض األلفاظ كتتجو ٫بو االستعارة، ٫بو مفردة 
معنوية ٦بازية، فا١بوائز معركفة يف العطاء، فخرجت داللة ىذه ا٤بفردة من معناىا ا٢بسي القد  كىو أف 
يعطي الرجلي الرجلى ماء كٯبيزه ليذىب لوجهو، أجزين ماء أم أعطِب ماءن حٌب أذىب لوجهي كأجوز 

 3 .عنك، مث كثر ىذا االستعماؿ فسموا العطاء با١بائزة
 كقد تناكؿ ٧بمد بام بلعامل مظاىر التطور الداليل يف مؤلفاتو مستدال يف ذلك بعدة مفردات 

: أصاُّا التطور الداليل ٗبظاىره، كالٍب نوجزىا فيما يلي
: تعميم الداللة- 1

 (تل)  من ا٤بفردات الٍب ذكرىا ٧بمد بام بلعامل كانتقلت داللتها من ا٣باص إىل العاـ مفردة 
فعل ماضي من باب قتل فهو مقتوؿ، كتائل أم صرعو كألقاه على (تلٌ ): "يقوؿ (تلٌ )ا٤بشتقة من الفعل 

. 4"عنقو كخده كالتل أصلو الرمي على التل كىو الرمل اَّتمع مث عمم يف كل صرع كدفع
                                                 

. 620: ، وعلم الداللة التطبيقي في التراث العربي، ىادي نهر، ص162، 161: داللة األلفاظ، إبراىيم أنيس، ص: ينظر-  1
. 163، 162: المرجع نفسو، ص: ينظر-  2
. 622، 621: علم الداللة التطبيقي في التراث العربي، ىادي نهر، ص: ينظر-  3
. 27: المفتاح النوراني على المدخل الرباني للمفرد الغريب في القرآن، محمد باي بلعالم، ص-  4
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 1."أم صرعو، كٮبا جبيناف، بينهما ا١ببهة( كتػىلَّنوي للجبْب: ")(ىػ338.ت)كقاؿ النحاس 
كالٍب أشار إليها ٧بمد بام  (نزؿ)  كمن بْب ا٤بفردات الٍب انتقلت داللتها من ا٣باص إىل العاـ 

أصل النزؿ بضمتْب كبضم فسكوف ما يػيعىدُّ للضيف أكؿ نزكلو من الطعاـ  "(نػيزيالن ): بلعامل عند قائبل
. 2"كالشراب كالصلة مث اتسع فيو فأطلب على الرزؽ كالغذاء كإف مل يكن ضيفا

 .3"ما يقاـ للنازؿ:  النزؿ كالنزؿ ("نزال)يف شرحو لػ (ىػ538.ت) يقوؿ الز٨بشرم
: تغير مجال الداللة- 2

 أشرنا إىل أف تغّب ٦باؿ استعماؿ الداللة ىو اَّاز، حيث تنتقل دالالت ا٤بفردات من معاين 
ملموسة إىل معاين ٦بردة، كفب عبلقات استعارية أك تشبيهية أك ٦بازية، كقد كردت عدة مفردات عند 

:   ٧بمد بام بلعامل كالٍب انتقلت داللتها من ا٤بعُب اسوس إىل اَّرد، من بْب ىذه ا٤بفردات
: ُمَذْبَذبِينَ - 1

قيل ىو حاؿ من الضمّب يف يذكركف كا١بمهور على فتح الذاؿ على ما : " يقوؿ ٧بمد بام بلعامل 
مل يسٌم فاعلو أم أف نفاقهم ٞبلهم على التقٌلب كيقرأ بكسر الذاؿ الثانية أم منقلبْب، كليست الذاؿ 

األصل ذبب فأبدؿ من الباء األكىل : الثانية بدال عند البصريْب بل ذبذب أصل بنفسو، قاؿ الكوفيوف
ذاال كذلك يف موضع بْب اإلٲباف كالكفر أك بْب ا٤بسلمْب كاليهود فهم متحّبكف قد ذبذُّم الشيطاف 

حكاية صوت ا٢بركة للشيء ا٤بعلب مث استعّب لكل حركة كاضطراب أك تردد بْب : بينهما، كأصل الذبذبة
. 4"شيئْب

فا٤بعُب أف ... كأصل التذبذب يف اللغة التحٌرؾ كاالضطراب، : "(ىػ338.ت)كيقوؿ النحاس 
ا٤بنافقْب متحٌّبكف يف دينهم، ال يرجعوف إىل اعتقاد شيء على صٌحة، ليسوا مع ا٤بؤمنْب على بصّبة، كال 

 5."مع ا٤بشركْب على جهالة، فهم حيارل بْب ذلك
ٍبذىًبْبى )كمعُب ": (ىػ538.ت)يقوؿ الز٨بشرم ك ذبذُّم الشيطاف كا٥بول بْب اإلٲباف كالكفر،  (ميذى

 يذاد كيدفع فبل يقٌر يف أمكحقيقة ا٤بذبذب الذم يذب عن كبل ا١بانبْب . فهم مَبٌددكف بينهما متحّبكف

                                                 
 .51: ، ص1: معاني القرآن الكريم، النحاس، ج - 1

. 104: ، ص1: ضياء المعالم شرح على ألفية الغريب البن العالم، محمد باي بلعالم، ج-  2
 .682: ، ص1: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل، الزمخشري، ج - 3

. 58، 57: المفتاح النوراني على المدخل الرباني للمفرد الغريب في القرآن، محمد باي بلعالم، ص-  4
 .223: ، ص2: معاني القرآن الكريم، النحاس، ج - 5
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: فبلف يرمى بو الرحواف، إال أف الذبذبة فيها تكرير ليس يف الذب كأف ا٤بعُب: جانب كاحد، كما قيل 
ًبْبى )كقرأ ابن عباس . كلما ماؿ إىل جانب ذب عنو ٍبذى بكسر الذاؿ، ٗبعُب يذبذبوف قلوُّم أك دينهم  (ميذى

 .1"صلصل كتصلصل ٗبعُب: كما جاء . أك ٗبعُب يتذبذبوف. أك رأيهم
فاألصل يف الذبذبة ىو االضطراب كا٢بركة كالَبدد كالتقلب، مث استعّب ىذا ا٤بعُب لكل شيء 

 .يَبدد بْب أمرين كال يستقر على حاؿ كاحد
 :الرِيعُ - 2

الريع ا٤بكاف ا٤برتفع من األرض أك الوادم أك ا١ببل استعّب الريع للزيادة : "  يقوؿ ٧بمد بام بلعامل
. 2"أك االرتفاع

ما ارتفع من األرض، ٝبع رًيعىةو، : الرٍّيعي : قاؿ ٝباعة من أىل اللغة: "(ىػ338.ت)كقاؿ النحاس 
كللطريب  (رىٍيعه ): ككم رىٍيعي أرضك؟ أم كم ارتفاعها؟ كمعركؼ يف اللغة أف يقاؿ ٤با ارتفع من األرض

 3."(رًيعه )
... كىو ا٤بكاف ا٤برتفع: بكل ريع ، بالكسر كالفتح :  قرئ : "(ىػ538.ت)يقوؿ الز٨بشرم ك
، العلم ككانوا ٩بن يهتدكف بالنجـو يف أسفارىم: كاآلية . كم ريع أرضك؟ كىو ارتفاعها: كمنو قو٥بم

، كعن ٦باىد  بنوا : فاٚبذكا يف طرقهم أعبلما طواال فعبثوا بذلك ، ألهنم كانوا مستغنْب عنها بالنجـو
. 4"بكل ريع بركج ا٢بماـ 

 األصل يف الريع االرتفاع أك ا٤بكاف ا٤برتفع من جبل أك كاد أك أرض، مث استعّب ىذا ا٤بعُب للداللة 
. على االرتفاع يف كل شيء

  :الَزنِيمُ - 3
الدعى الذم ينسب إىل قـو كليس منهم كأصلو من الز٭بة، كىو : الزَّننًيمي : "  يقوؿ ٧بمد بام بلعامل

. 5"ما بقي من جلد ا٤باعز معلب يف حلقها يَبؾ عند القطع فاستعّب للدعى ألنو كا٤بعلب ٗبا ليس منو

                                                 
 .167: ، ص2: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل، الزمخشري، ج - 1

. 67: المفتاح النوراني على المدخل الرباني للمفرد الغريب في القرآن، محمد باي بلعالم، ص-  2
 .92: ، ص5: معاني القرآن الكريم، النحاس، ج - 3

 .406: ، ص4: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل، الزمخشري، ج - 4

. 72: المفتاح النوراني على المدخل الرباني للمفرد الغريب في القرآن، محمد باي بلعالم، ص-  5
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زنيم ميٍعتىدو ٦باكز يف الظلم حده أىثًيمو كثّب اآلثاـ عيتيلٍّي غليظ : "(ىػ538.ت)يقوؿ الز٨بشرم 
... ،إذا قاده بعنف كغلظة بػىٍعدى ذًلكى بعد ما عٌدلو من ا٤بثالب كالنقائص زىنًيمو دعى: جاؼ، من عتلو

من الز٭بة كىي ا٥بنة من جلد ا٤باعزة تقطع فتخلى معلقة يف حلقها، ألنو زيادة معلقة بغّب : كالزنيم
 .1"أىلو

فاألصل يف الزنيم ما بقي معلقا مَبككا يف حلب ا٤باعز من جلدىا، مث استعّب ىذا اللفظ للداللة 
. على كل ما ينسب إىل غّب أصلو

ْوطُ - 4 :  السَّ
ساطو يسوطو أم خلطو ك٠بيت بو اآلية ألنو يساط اللحم عند الضرب : "يقوؿ ٧بمد بام بلعامل

أم ٱبتلط كاستعماؿ الصب يف السوط استعارة كمعُب سوط عذاب أم نصيب عذاب كنوع من العذاب 
فأىلكت عاد بالريح كٜبود بالصيحة كفرعوف بالغرؽ كذكر السوط إشارة إىل أٌف ما أحلو ُّم يف الدنيا من 
العذاب العظيم كىو بالنسبة إىل ما أعده ٥بم يف اآلخرة كالسوط إذا قيس إىل سائر ما يعذب بو كقيل 

. 2"ذكر السوط للداللة على شدة ما نزؿ ُّم
إشارة : صٌب عليو السوط كغشاه كقنعو ، كذكر السوط: يقاؿ: "(ىػ538.ت)يقوؿ الز٨بشرم 

إىل أف ما أحلو ُّم يف الدنيا من العذاب العظيم بالقياس إىل ما أعٌد٥بم يف اآلخرة ، كالسوط إذا قيس 
إف عند الٌلو : كاف ا٢بسن إذا أتى على ىذه اآلية قاؿ : كعن عمر بن عبيد، إىل سائر ما يعذب بو

 .3"أسواطا كثّبة ، فأخذىم بسوط منها
األصل يف السوط أداة من أدكات الضرب كالتعذيب، مث استعّب ىذا ا٤بعُب للداللة على شدة 

. العذاب العظيم مقارنة بسائر ما ييعذىب بو من األدكات األخرل
  :رَتْ ًقا- 5

رتقا يعِب ملتصقتْب منضمتْب ليس بينهما انفصاؿ ففصلنا بينهما قيل : "يقوؿ ٧بمد بام بلعامل
. 4"كانتا معدكمتْب فأكجدناٮبا كاستعماؿ الرتب كالفتب ٦باز

                                                 
 .157، 156: ، ص6: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل، الزمخشري، ج - 1

. 82: المفتاح النوراني على المدخل الرباني للمفرد الغريب في القرآن، محمد باي بلعالم، ص-  2
 .370: ، ص6: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل، الزمخشري، ج - 3

. 61: المفتاح النوراني على المدخل الرباني للمفرد الغريب في القرآن، محمد باي بلعالم، ص-  4



     الفصل الثالث                                              الجهود السياقية والداللية لمحمد باي بلعالم 

  -454-  

 كرىتقان بفتح التاء، ككبلٮبا يف معُب ا٤بفعوؿ، كا٣بلب كالنقض، : "(ىػ538.ت)يقوؿ الز٨بشرم ك
: باؿ الرتب؟ قلت ، فما الرتب صاحل أف يقع موقع مرتوقتْب ألنو مصدر: فإف قلت . كانتا مرتوقتْب: أم

أف السماء كانت الصقة باألرض ال : كمعُب ذلك . كانتا شيئا رتقا : أمىو على تقرير موصوؼ، 
 .1"أك كانت السماكات متبلصقات، ككذلك األرضوف ال فرج بينها ففتقها الٌلو كفرٌج بينها. فضاء بينهما

األصل يف الرتب أم يكونا شيئْب متبلصقْب كمتبلٞبْب كالشيء الواحد، مث يتم رتقهما أم 
فصلهما عن بعضهما البعض، مث استعّب للداللة على رتب السموات كاألرض أم الفصل بينهما بعدما 

. كانتا ملتحمْب
ة- 6 :  الصَّاخَّ

الصاٌخة الداىية العظيمة يقاؿ صٌخ ٢بديثو مثل أصاخ لو فوصفت : "يقوؿ ٧بمد بام بلعامل
. 2"النفخة بالصاٌخة ٦بازا ألف الناس يصٌخوف ٥با أك من صخو با٢بجر أم صكو

أصاخ لو، فوصفت النفخة بالصاخة : صٌخ ٢بديثو، مثل: يقاؿ : "(ىػ538.ت)يقوؿ الز٨بشرم 
٦بازا، ألٌف الناس يصٌخوف ٥با يىًفرُّ منهم الشتغالو ٗبا ىو مدفوع إليو، كلعلمو أهنم ال يغنوف عنو شيئا، 

يفٌر من : كبدأ باألخ، مث باألبوين ألهنما أقرب منو، مث بالصاحبة كالبنْب ألهنم أقرب كأحب، كأنو قاؿ
 .3"يفٌر منهم حذرا من مطالبتهم بالتبعات: كقيل . أخيو، بل من أبويو، بل من صاحبتو كبنيو

، ألف كل إنساف يشتغل ٗبا ىو مدفوع إليو، فيفر  ٠بيت النفخة بالصاخة ٦بازا ٥بوؿ ذلك اليـو
. من كل أقاربو لشدة الفزع، خوفا من تبعاهتم

:  الَعْولُ - 7
ا٤بعُب أقرب من أف ال ٛبيلوا ا٤بيل اذكر ا٤بقابل للعدؿ، : ال تػىعيوليوا: " يقوؿ ٧بمد بام بلعامل 

عىاؿى ا٤بيزاف عىٍوالن إذا ماؿ، مث نقل إىل ا٤بيل ا٤بعنوم كىو : ا٤بيل اسوس، يقاؿ: كالعىٍوؿي يف األصل
. 4"ا١بور

                                                 
 .141، 140: ، ص4: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل، الزمخشري، ج - 1

. 89: المفتاح النوراني على المدخل الرباني للمفرد الغريب في القرآن، محمد باي بلعالم، ص-  2
 .318: ، ص6: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل، الزمخشري، ج - 3

. 108: المفتاح النوراني على المدخل الرباني للمفرد الغريب في القرآن، محمد باي بلعالم، ص-  4
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إ٭با ذكر النساء كما ٰبٌل منهن، كالعدؿ بينهٌن كا١بور، فليس : "(ىػ338.ت)كيقوؿ النحاس 
كمنو عالِب ... أف ال ٛبيلوا كال ٘بوركا، : من العياؿ ىهنا، كىو على قوؿ أىل التفسّب (أف ال تعولوا)لػ

، كالعويل: الشيء إذا ٘باكز ا٤بقدار، كمنو  1."إ٭با ىو اَّاكزة: فبلف يػيعىوٍّؿي
عاؿ ا٤بيزاف عوال، : أىالَّن تػىعيوليوا أقرب من أف ال ٛبيلوا، من قو٥بم: "(ىػ538.ت)يقوؿ الز٨بشرم ك
كركل أف أعرابيا حكم عليو حاكم فقاؿ . كميزاف فبلف عائل، كعاؿ ا٢باكم يف حكمو إذا جار. إذا ماؿ

أف ال : أال تعولوا» اللَّنو عنها عن النيب صلى اللَّنو عليو كسلم رضيكقد ركت عائشة . أتعوؿ علىٌ : لو
أف ال تكثر عيالكم، فوجهو أف ٯبعل  (أىالَّن تػىعيوليوا) كالذم ٰبكى عن الشافعي رٞبو اللَّنو أنو فسر ،«٘بوركا

ماهنم ٲبوهنم، إذا أنفب عليهم، ألٌف من كثر عيالو لزمو أف : عاؿ الرجل عيالو يعو٥بم، كقو٥بم: من قولك
يعو٥بم، كيف ذلك ما يصعب عليو اافظة على حدكد الكسب كحدكد الورع ككسب ا٢باؿ كالرزؽ 

 .2"الطيب
ثقل أحد طرفيو فماؿ كارتفع اآلخر : عاؿ ا٤بيزاف: "كالعوؿ يف اللغة قد تدكر مادتو على الثقل

 .3"جار كماؿ عن ا٢بب: عنو، كمنو ٯبيء العوؿ ٗبعُب ا١بور كا٤بيل يف ا٢بكم، عاؿ يعوؿ عوال
أم أٌف العوؿ ىو ا٤بيل اسوس لؤلشياء، مث استعّب ىذا ا٤بعُب للداللة على ا٤بيل ا٤بعنوم، ليدٌؿ 

. على ا١بور كالظلم
َغاُبن- 8  : الت َّ

أم يـو غنب فيو بعض الناس بعضا بنزكؿ السعداء منازؿ األشقياء الٍب : "يقوؿ ٧بمد بام بلعامل
كانوا ينزلوهنا لو كانوا سعداء كنزكؿ األشقياء منازؿ السعداء الٍب كانوا ينزلوهنا لو كانوا أشقياء مستعار 

من تغابن القـو يف التجارة إذا غنب بعضهم بعضا فيها فإطبلؽ التغابن على ما يكوف فيها إ٭با ىو بطريب 
. 4"االستعارة كأف التفاعل ليس من اثنْب 

الغىنٍبي يف الرَّنأًم القائل كالغىنٍبي يف البػىٍيًع كغىبٍنتيو : "(ىػ175.ت)كيقوؿ ا٣بليل بن أٞبد الفراىيدم 
ىغاًبني 

األرفاغي كاآلباط الواحدي مىٍغنًب، : فهو مىغبيوفه يف ً٘بارتًًو، كالفاتًري عن العمل عن الغمل غاًبنه، كا٤ب

                                                 
 .16: ، ص2: معاني القرآن الكريم، النحاس، ج - 1

 .16:  ص،2: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل، الزمخشري، ج - 2

  .176: ، ص3: مخطوطة الجمل معجم وتفسير لغوي لكلمات القرآن، حسن عز الدين الجمل، ج-  3
. 110، 109: المفتاح النوراني على المدخل الرباني للمفرد الغريب في القرآن، محمد باي بلعالم، ص-  4
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ىٍغنًبً، كالغىبينة من الغىنٍبً كالشَّنتيمًة من الشَّنٍتم، كيقاؿ : كاغتىبػىٍنتي الشَّنٍيءى 
أرل ىذا األمر : أخىٍذتيو يف ا٤ب

. 1"كيػىٍوـي التَّنغابيًن يف اآلًخرة باألعماؿ... عليك غىٍبنان 
مستعار من تغابن القـو يف التجارة، كىو أف يغنب :  التغابن: "(ىػ538.ت)يقوؿ الز٨بشرم ك

بعضهم بعضا، لنزكؿ السعداء منازؿ األشقياء الٍب كانوا ينزلوهنا لو كانوا سعداء، كنزكؿ األشقياء منازؿ 
كيف حديث . كفيو هتكم باألشقياء، ألٌف نزك٥بم ليس بغنب. السعداء الٍب كانوا ينزلوهنا لو كانوا أشقياء

ما من عبد يدخل ا١بنة إال أرل مقعده من النار لو أساء، ليزداد »رسوؿ الٌلو صلى الٌلو عليو كسلم 
 كمعُب ذًلكى يػىٍوـي ،«ا١بنة لو أحسن ، ليزداد حسرة كما من عبد يدخل النار إال أرل مقعده من. شكرا
استعظاـ لو كأف تغابنو ىو التغابن يف ا٢بقيقة، ال -: كقد يتغابن الناس يف غّب ذلك اليـو - التَّنغابينً 

 .2"عمبل صا٢با : أمالتغابن يف أمور الدنيا كإف جلت كعظمت صا٢ًبان صفة للمصدر، 
  التغابن لفظ أيطلب يف البداية على تغابن القـو يف التجارة إذا اعتدل بعضهم على بعض كأخذكا 

أماكن بعضهم بغّب حب، مث استعّب للداللة على أخذ السعداء مكاف األشقياء، كأخذ األشقياء مكاف 
السعداء يف اآلخرة، كىنا إذا أخذ األشقياء مكاف السعداء فهو ٠بو كعلٌو ٤بكانتهم، أما إذا أخذ 

 .السعداء مكاف األشقياء فهم من ينطبب على حا٥بم صفة الغنب
 : َأْكَدى- 9

كا٤بعُب قطع العطاء من قو٥بم أكدل ا٢بافر إذا بلغ حفرة إىل  (أكدل): "يقوؿ ٧بمد بام بلعامل
. 3"الكدية الصلبة، مث استعملتو العرب ٤بن أعطى فلم يتم ك٤بن طلب شيئا فلم يبلغ آخره

إكداء ا٢بافر، كىو أف : أىٍكدل قطع عطيتو كأمسك ، كأصلو: "(ىػ538.ت)يقوؿ الز٨بشرم ك
أجبل : أجبل ا٢بافر، مث استعّب فقيل: كىي صبلبة كالصخرة فيمسك عن ا٢بفر، ك٫بوه: تلقاه كدية

 .4"الشاعر إذا أفحم
 .5"ٖبل با٣بّب"كأكدل الرجل ييٍكدم 

                                                 
 . (غبن)، مادة 426، 425: ، ص4: العين، الخليل بن أحمد الفراىيدي، ج-  1
 .133:  ص،6: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل، الزمخشري، ج - 2

. 130: المفتاح النوراني على المدخل الرباني للمفرد الغريب في القرآن، محمد باي بلعالم، ص-  3
 .646:  ص،5: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل، الزمخشري، ج - 4

  .42: ، ص4: مخطوطة الجمل معجم وتفسير لغوي لكلمات القرآن، حسن عز الدين الجمل، ج-  5



     الفصل الثالث                                              الجهود السياقية والداللية لمحمد باي بلعالم 

  -457-  

لفظ أيطلب يف البداية على انطبلؽ ا٢بافر مث بلوغو إىل كدية صلبة فبل يستطيع مواصلة  (أكدل)
. ا٢بفر، مث استعّب للداللة على من يعطي عطية ما مث ٲبسك عنها كال ييتٌمها

ىذه األمثلة الٍب ذكرىا ٧بمد بام بلعامل يف مؤلفاتو ىي أمثلة موظَّنفة يف السياؽ القرآين، فجماؿ 
ال تكمن عند حد اللفظ الظاىرم، كإ٭با تتسع لتشمل عدة "النص يرسم مبل٧بىو األداءي البياين، فوظيفتو 

دالالت فنية كنفسية يوحي ُّا السياؽ، فتربز ا٤بعاين يف تشكيبلت ببلغية ٩بيزة تيدخل الكلمات يف نسج 
صور معرٌبة، لتؤدم كظائف عقلية كنفسية تدعم السياؽ بانفعالية معينة، كال يوجد ترابط كَبابط األلفاظ 

 .1"يف النص القرآين
: طرق تعدد المعنى: رابعا

: الترادف- 1
ىو التتابع كالردؼ كا٤برتدؼ، كىو الذم يركب خلف الراكب، كأردفو أركبو  : "الترادف لغة

الكفل كالعجز كالردفة بالكسر أم تبعو، كيقاؿ نزؿ : خلف، ككل شيء تبع شيء فهو ردفو، كالردؼ 
. 2"ُّم أمر فردؼ  آخر أم أعظم منو

ترادفت على فبلف النعم، كتتابعت، كتوالت، كتتالت، كتداركت، كتساتلت، كتواصلت، : "كيقاؿ
. 3"كتواترت، كتواردت، كتعاقبت

. يعِب أف الَبادؼ لغة معناه التتابع كالتوايل كالتواصل كالتواتر كالتوارد كالتعاقب
اجتماع كلمتْب أك أكثر على معُب ٧بدد كاحد، أم ارتباط عدد من األلفاظ  أما اصطبلحا فهو 

 لغوية كاحدة ة٨بتلفة األصوؿ كاألصوات ٤بدلوؿ كاحد يف لغة كاحدة كخبلؿ فَبة زمنية كاحدة كيف بيئ
 4 . دكف حدكث أم فرؽ يف ا٤بدلوؿفكقابلية ىذه األلفاظ للتبادؿ يف أم سياؽ، ـ

 

                                                 
.  149:، جنان منصور كاظم الجبوري، ص(دراسة بالغية)التطور الداللي لأللفاظ في النص القرآني  - 1
 .101:، ص 1:م ،ج1995محمود خاطر، مكتبة لبنان، : مختار الصحاح ، محمد بن أبي بكر الرازي ، تحقيق-  2
 .376: ، ص1: ، جنجعة الرائد وشرعة الوارد في المترادف و المتوارد، إبراىيم اليازجي اللبناني-  3
: ، دراسات نقدية ومسارد، أحمد محمد معتوق، مكتبة لبنان ناشرون، ط(الترادف، المشترك اللفظي، التضاد، السجع)ظاىرات الغوية : ينظر-  4
، والعالقات الداللية والتراث البالغي العربي 100: ، والقاموس المبين في اصطالحات األصوليين، محمود حامد عثمان، ص21:، ص2008، 1

 .45: ، ص1999، 1: ، عبد الواحد حسن الشيخ، مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية، االسكندرية، ط(دراسة تطبيقية)
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ىو األلفاظ الدالة على شيء كاحد باعتبار كاحد، كىو عكس ا٤بشَبؾ : كما أف الَبادؼ
  1 .اللفظي، إال أف الَبادؼ ا٢بقيقي نادر يف اللغة

يف كتابو كالذم يقوؿ  (ىػ180.ت)كأقدـ النصوص الٍب تناكلت ظاىرة الَبادؼ ما أكرده سيبويو 
اعلم أٌف من كبلًمهم اختبلؼ اللفظًْب الختبلؼ ا٤بعنيًْب كاختبلؼى : "(باب اللفظ للمعاين)عنو يف 

اللفظًْب كا٤بعُب كاحده كاتفاؽ اللفظْب كاختبلؼ ا٤بعنيْب كسَبل ذلك إف شاء ا تعاىل فاختبلؼي 
. 2"اللفظْب الختبلؼ ا٤بعنيْب ىو ٫بو جلسى كذىبى كاختبلؼ اللفظْب كا٤بعُب كاحده ٫بو ذىبى كانطلبى 

كقد اختلف العلماء حوؿ كجود الَبادؼ يف اللغة العربية، فمنهم من ينكر كجود الَبادؼ ا٤بطلب 
كابن ، (ىػ231.ت)األعرايب ابن : بْب مفردات اللغة العربية، كٲبثل ىذه الفئة ٦بموعة من العلماء أمثاؿ

  .(ىػ395.ت) العسكرم ؿ، كأبو ىبل(ىػ377.ت)، أبوعلي الفارسي (ىػ347.ت)درستويو 
 كلُّ حٍرفْب أكقػىعىتػٍهيما العربي على  ":يف إنكاره ٥بذه الظاىرة (ىػ231.ت)كيقوؿ ابن األعرايب 

معُب كاحد يف كٌل كاحد منهما معُبن ليس يف صاحبو رٗبا عرفناه فأٍخبػىٍرنا بو كرٗبا غمض علينا فلم نلـز 
األ٠باء كٌلها لعٌلةو خصَّنت العربي ما خصَّنت منها من العلل ما نعلمو كمنها ما : العرب جهلو، كقاؿ 

إىل أف مكة ٠بٌيت مكة ١بٍذب الناس إليها كالبصرة ٠بٌيت  (قاؿ أبو بكر يذىب ابني األعرايب  )٪بٌهليو 
تكٌوؼ الرمل : البصرة للحجارة البيض الٌرٍخوة ُّا كالكوفة ٠بٌيت الكوفة الٍزدحاـ الناس ُّا من قو٥بم 

. 3"إذا ركب بعضيو بعضان : تكوُّفان 
 .أم أنو ينكر كقوع الَبادؼ التاـ بْب األلفاظ من حيث أصل الوضع

 أف الَبادؼ ىو نوع من ا٤بتباين الذم جهل الناس إدراؾ (ىػ347.ت)ابن درستويو كيرل 
ال يكوف فعل كأفعل ٗبعُب كاحد، كما مل يكونا على بناء كاحد، إال : "الفركؽ الداللية بْب ألفاظو، يقوؿ

أف ٯبيء ذلك يف لغتْب ٨بتلفتْب، فأما يف لغة كاحدة، فمحاؿ أف ٱبتلف اللفظاف، كا٤بعُب كاحد كما 
يظن كثّب من اللغويْب كالنحويْب، كإ٭با ٠بعوا العرب تتكلم بذالك على طباعها، كما يف نفوسها، من 

                                                 
الفروق اللغوية في : ، وينظر106: ، ص2006علم الداللة دراسة وتطبيق، نور الهدى لوشن، مكتب الجامعي الحدي ، اإلسكندرية، : ينظر-  1

ألبي ىالل العسكري أنموذجا، سوىيلة دريوش، منشورات مخبر الممارسات اللغوية في الجزائر، جامعة  (الفروق في اللغة)المعاجم العربية، كتاب 
 .100: ، ص2011مولود معمري، تيزي وزو، 

 .24: ، ص1: الكتاب، سيبويو، ج-  2
، 1: ، ج1998، 1: فؤاد علي منصور، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: المزىر في علوم اللغة وأنواعها، جالل الدين  السيوطي، تحقيق-  3

 .22: ، ص(دكتوراه)، 2005دقائق الفروق اللغوية في البيان القرآني، محمد ياس خضر الدوري، جامعة بغداد، : ، وينظر314:ص
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معانيها ا٤بختلفة، كعلى ما جرت بو عاداهتا كتعارفها، كمل يعرؼ السامعوف تلك العلة فيو كالفركؽ فظنوا 
أهنما ٗبعُب كاحد، كتأكلوا على العرب ىذا التأكيل من ذات أنفسهم، فإف كانوا قد صدقوا يف ركاية ذلك 
عن العرب، فقد أخطئوا عليهم يف تأك٥بم ما ال ٯبوز يف ا٢بكمة، كليس ٔبٓبء شيء من ىذا الباب، إال 

 .1"على لغتْب متباينتْب كما بيٌنا، أك يكوفى على معنيْب ٨بتلفْب، أك تشبيو شيء بشيء

الفركؽ )فينكر مطلقا بوجود الَبادؼ، حيث ألف كتابو  (ىػ395.ت) أما أبو ىبلؿ العسكرم 
لبياف كجود االختبلؼ بْب ا٤بعاين، كإلبطاؿ الَبادؼ بْب مفردات اللغة العربية، كردا منو على  (يف اللغة

. من ينادم بوجود الَبادؼ
يسمى الشيء ": كما أٌف أٞبد بن فارس ىو اآلخر من بْب العلماء ا٤بنكرين للَبادؼ، يقوؿ

ا، (السيف كا٤بهٌند كا٢بساـ): ٫بو. الواحد باألى٠باء ا٤بختلفة إف االسم كاحد كىو : كالذم نقولو يف ىىذى
كىقىٍد ،  كىمىا بعده من األلقاب صفات، كمذىبنا أف كل صفة منها فمعناىا غّب معُب األخرل(السيف)

سيف ): كذلك قولنا. خالف يف ذىًلكى قـو فزعموا أهنا كإف اختلفت ألفاظها فإهنا ترجع ًإىلى معُب كاحد
:  فإنا نقوؿ،ًإف ا٤بعنيْب لو اختلفا ٤با جاز أف يػيعىربَّن عن الشيء بالشيء: كأما قو٥بم.. .(كعضب كحيساـ

 كإ٭با نقوؿ ًإف يف كٌل ،إ٭ٌبا عيرٌب عنو من طريب ا٤بشاكلة، كلسنا نقوؿ ًإف اللفظتْب ٨بتلفتاف، فيلزمنا مىا قالوه
. 2"كاحدة منهما معُبن لىٍيسى يف األخرل

 ىو األلفاظ ا٤بفردةي الدالة على شيء كاحد باعتبارو كاحد  : "(ىػ911.ت)كيقوؿ السيوطي 
كاحَبزنا باإلفراد عن االسم كا٢بٌد فليسا ميَبادفْب كبٌوٍحدة االعتبار عن ا٤بتباينْب كالسيف كالصاـر : قاؿ 

أحديٮبا على الذىات كاآلخر على الٌصفة كالفرؽي بينو كبْب : فإهنما دىالَّن على شيءو كاحد لكٍن باعتبارين 
التوكيد أفَّن أحد ا٤بَبادفْب ييفيدي ما أفاده اآلخر كاإلنساف كالبشر كيف التوكيد ييفيد الثاين تقويةى األٌكؿ 

كمن الناس من : عىٍطشاف نٍطشاف، قاؿ : كالفرؽي بينو كبْب التابع أف التابع كحدىه ال يفيد شيئان كقولنا 

                                                 
محمد بدوي المختون ورمضان عبد التواب، المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية، القاىرة، : تصحيح الفصيح وشرحو، ابن درستويو، تحقيق-  1

 .23: دقائق الفروق اللغوية في البيان القرآني، محمد ياس خضر الدوري، ص: ، وينظر70:  ، ص1998
: محمد فاروق الطباع، مكتبة المعارف، بيروت، ط: الصاحبي في فقو اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كالمها، أحمد بن فارس، تحقيق-  2
 .430-365: ، ص2011، 1: الفروق اللغوية في العربية، علي كاظم المشري، دار صفاء، األردن، ط: ، وينظر98، 97: ، ص1993، 1
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يتباينات إما ألف أحدىٮبا اسمي الذات كاآلخر اسمي 
أٍنكره كزعم أف كلَّن ما ييظن من ا٤بَبادفات فهو من ا٤ب

. 1"الصفة صفةي الصفة
كالفئة الثانية كىي الٍب تقضي بوجود الَبادؼ مطلقا ، كقد سعى أصحاب ىذا الرأم يف تأكيد 

كاأللفاظ الدالة على مذىبهم إىل القوؿ أف ألفاظ اللغة يفسر بعضها بعضا، كٲبكن أف تتعدد ا٤بسميات 
، (ىػ216.ت) كاألصمعي (ىػ206.ت) قطرب :منهم: ا٤بعُب الواحد، كٲبثل ىذا الرأم فريب من العلماء

 (ىػ429.ت)، كالثعاليب (ىػ392.ت)، كابن جِب (ىػ324.ت)، كابن خالويو (ىػ255.ت)كا١باحظ 
 2 .(ىػ718.ت)كالفّبكزآبادم 

كمن العلماء الذين دافعوا عن كجود ظاىرة الَبادؼ يف اللغة ُّدؼ التوسيع فيها قطرب 
عىٍّب كٞبار، كذئب كًسٍيد : اختبلؼ اللفظْب كا٤بعُب متفب كاحد، كذلك ٫بو: "الذم يقوؿ  (ىػ206.ت)

ك٠بسم كثعلب، كأتى كجاء كجلس كقعد، اللفظاف ٨بتلفاف كا٤بعُب كاحد، ككأهنم إ٭با أرادكا باختبلؼ 
أف يوسعوا يف كبلمهم كألفاظهم، كما زىاحفوا يف أشعارىم ليتوسعوا يف - كإف كاف كاحدا ٦بزيا- اللفظْب

. 3"أبنيتها كال يلزموا أمرا كاحدا
: بقولو (ىػ505.ت)كما تعددت مفاىيم علماء األصوؿ ٤بصطلح الَبادؼ، فقد عرٌفو الغزايل 

. 4"أما ا٤بَبادفة فنعِب ُّا األلفاظ ا٤بختلفة كالصيغ ا٤بتواردة على مسٌمى كاحد"
األلفاظ ا٤بفردة الدالة على مسمى كاحد : "بقولو (ىػ606.ت)كعرٌفو أيضا فخر الدين الرازم 

  .5"باعتبار كاحد
من العلماء الذين يدافعوف عن كجود ظاىرة الَبادؼ يف اللغة،  (ىػ631.ت)كما يعٌد اآلمدم 

من  (الصهلب كالشوذب): الدليل على كقوع الَبادؼ يف اللغة، ما نقل عن العرب من قو٥بم: "يقوؿ
 .6"إىل غّب ذلك، كال دليل على امتناع ذلك... من أ٠باء القصّب (البهَب كالبحَب)أ٠باء الطويل، ك

                                                 
: الفروق اللغوية في العربية، علي كاظم المشري، ص: وينظر، 316:، ص1: المزىر في علوم اللغة وأنواعها، جالل الدين  السيوطي، ج-  1

375-430. 
العربية وعلم اللغة الحديث، : ، وينظر217، 216: ص، 1998، 5: عالم الكتب، القاىرة، طعلم الداللة، أحمد مختار عمر، : ينظر-   2

 .189: ، ص2001محمد محمد داود، دار غريب، القاىرة، 
 .69: ، ص1984، 1: حنا حداد، دار العلوم، المملكة العربية السعودية، ط: كتاب األضداد، أبو علي محمد بن المستنير قطرب، تحقيق-  3
 .95: ، ص1: المستصفى من علم األصول، الغزالي، ج-  4
 .253: ، ص1: المحصول في علم أصول الفقو، فخر الدين الرازي، ج-  5
 .43: ، ص1: اإلحكام في أصول األحكام، اآلمدي، ج-  6
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أما : "أما من ادثْب الذين يقٌر بوجود الَبادؼ يف القرآف الكر  إبراىيم أنيس الذم يقوؿ
الَبادؼ فقد كقع بكثرة يف ألفاظ القرآف الكر ، رغم ٧باكلة بعض ا٤بفسرين أف يلتمسوا فركقا خيالية ال 

. 1"كجود ٥با إال يف أذىاهنم للتفرقة بْب تلك األلفاظ القرآنية ا٤بَبادفة
 2 :كيذكر أٞبد ٨بتار عمر للَبادؼ عدة أنواع، منها

 أك التماثل، كذلك حْب يتطابب اللفظاف ٛباـ ا٤بطابقة كال يشعر أبناء اللغة بأم :الترادف الكامل- 1
 .فرؽ بينهما، كلذا يبادلوف ٕبريٌة بينهما يف كل السياقات

ك التشابو، التقارب، التداخل، كذلك حْب يتقارب اللفظاف تقاربا  أ: شبو الترادف-2
التفريب بينهما، كلذا يستعملها الكثّبكف دكف -بالنسبة لغّب ا٤بتخصص–شديدا لدرجة يصعب معها 

 .(عاـ، سنة، حوؿ): ٙبفظ، مع إغفاؿ ىذا الفرؽ، كٲبكن التمثيل ٥بذا النوع يف العربية بكلمات مثل

 كيتحقب ذلك حْب تتقارب ا٤بعاين، لكن ٱبتلف كل لفظ عن اآلخر ٗبلمح ىاـ :التقارب الداللي-3
كاحد على األقل كٲبكن التمثيل ٥بذا النوع بكلمات كل حقل داليل على حدة، كٖباصة حْب نضيب 

. حلم كرؤيا: ٦باؿ ا٢بقل كنقصره على أعداد ٧بدكدة من الكلمات، ٫بو
رغم ما يوجد بْب لفظة كأخرل، من : " أما رمضاف عبد التواب فبل ينكره إنكارا مطلقا، يقوؿ

فركؽ أحيانا، فإننا ال يصح أف ننكر الَبادؼ مع من أنكره ٝبلة، فإف إحساس الناطقْب باللغة، كاف 
. 3"يعامل ىذه األلفاظ معاملة ا٤بَبادؼ، فنراىم يفسركف اللفظة منها باألخرل

كيعٌد ٧بمد بام بلعامل من العلماء ا٤بؤيدين لوقوع ظاىرة الَبادؼ يف القرآف الكر ، كيف اللغة 
العربية، كلكن ال يؤيده بشكل مطلب كإ٭با بْب ا٢بْب كاآلخر يشّب إىل الفركؽ اللغوية بْب ا٤بفردات، يقوؿ 

الرَّنٍدؼي ما تبع الشيء ك٢بقو، يقاؿ ردفت ... رىًدؼى أىٍردىؼى ٗبعناه تىًبعى : "يف اشتقاؽ مصطلح الَبادؼ
  .4"فبلنا كردفت لو أم صرت لو ردفا يتعدل بنفسو كبالبلـ

                                                 
 .26-24: دقائق الفروق اللغوية في البيان القرآني، محمد ياس خضر الدوري، ص: ، وينظر215:داللة األلفاظ، إبراىيم أنيس، ص-  1
: وينظر، 460-450: الفروق اللغوية في العربية، علي كاظم المشري، ص: وينظر، 222-220:علم الداللة، أحمد مختار عمر، ص: ينظر-  2

، والعربية وعلم 106-102: ألبي ىالل العسكري أنموذجا، سوىيلة دريوش، ص (الفروق في اللغة)الفروق اللغوية في المعاجم العربية، كتاب 
 .193، 192: اللغة الحديث، محمد محمد داود، ص

 .316، 315: فصول في فقو اللغة، رمضان عبد التواب، ص-  3
 .84: ، ص1: ضياء المعالم شرح على ألفية الغريب البن العالم، محمد باي بلعالم، ج-  4
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الَبادؼ عكس االشَباؾ كىو اللفظ ا٤بتعدد : "أما الَبادؼ اصطبلحا عند ٧بمد بام بلعامل فهو
كيرد ... الذم اٙبد معناه كالرب كا٢بنطة كالقمح ألف ىذه األلفاظ ٘بتمع يف معُب كاحد كاللفظ ٨بتلف 

ذك اختبلؼ ٕبسب معناه أال ترل أف ا٢بنطة منفرد باعتبار معناه كمَبادؼ باعتبار النظر بينو كبْب 
. 1"القمح

: كمن األمثلة الٍب أكردىا ٧بمد بام بلعامل بشأف ظاىرة الَبادؼ، يشّب إىل الكلمات التالية
ىذه األلفاظ مَبادفة متداخلة ا٤بعاين يفسر كل منها : "اختار، كآثر، كفضل، كاجتىب، كاصطفى، مث يقوؿ

 .2"باآلخر
يف  (إمبلؽ)كمن األمثلة أيضا الٍب أكردىا ٧بمد بام بلعامل بشأف ظاىرة الَبادؼ، تفسّبه لكلمة 

ؽو ﴿:قولو تعاىل دىكيٍم خىٍشيىةى ًإٍمبلى ًبّبناۚ   ٫بَّنٍني نػىٍرزيقػيهيٍم كىًإيَّناكيٍم ۖ  كىالى تػىٍقتػيليوا أىٍكالى ، 3﴾ ًإفَّن قػىتػٍلىهيٍم كىافى ًخٍطئنا كى
 .4" أم فقر: "يقوؿ

فمحمد بام بلعامل يف ىذا السياؽ القرآين يفسر اإلمبلؽ بلفظ مرادؼ لو كىو الفقر، أما أبو 
أف ا٤بملب مشتب من : الفرؽ بْب ا٤بملب كالفقّب: "فيفٌرؽ بْب اللفظْب بقولو (ىػ395.ت)ىبلؿ العسكرم

ا٤بلب كىو ا٣بضوع كالتضرع كمنو قيل لبلٝبة ا٤بفَبشة ملقة كا١بمع ملقات، فلما كاف الفقّب يف أكثر 
غُب كأنو صار ذا ملب كما تقوؿ أطفلت ا٤برأة إذا  ا٢باؿ خاضعا متضرعا ٠بي ٩بلقا كال يكوف إال بعد

صار ٥با طفل، كٯبوز أف يقاؿ إف اإلمبلؽ نقل إىل عدـ التمكن من النفقة على العياؿ ك٥بذا قاؿ ا 
. 5"أم خشية العجز عن النفقة عليهم (كال تقتلوا أكالدكم خشية إمبلؽ)تعاىل 

يف ىذا  (إمبلؽ)يف السياؽ القرآين، ألٌف استعماؿ  (الفقر أك االفتقار)ليس ىو  (اإلمبلؽ)لكن 
هني اآلباء عن قتل أكالدىم ألنو يتضمن إثارة نفسية، تتمثل يف أنٌو ٲبٌس "ا٤بوضع يوحي يف سياقو إىل 

عاطفة األبوة فيهم، فيوجهها با٘باه أكالدىم، ُّذه اللفظة الٍب يشيع استعما٥با يف رضاع الصغّب من 

                                                 
. 16: ، ص1: ضياء المعالم شرح على ألفية الغريب البن العالم، محمد باي بلعالم، ج-  1
. 30: ، ص1: جالمصدر نفسو، -  2
. 31: سورة اإلسراء، اآلية-  3
. 32: ، ص1: ضياء المعالم شرح على ألفية الغريب البن العالم، محمد باي بلعالم، ج-  4
، 1: مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة لجماعة المدرسين، مؤسسة النشر اإلسالمي، ط: أبو ىالل العسكري، تحقيقمعجم الفروق اللغوية، -  5

. 514، 513: ى ، ص1412
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ىو إرضاع الصيب من قبل أمو، فالسياؽ ىو الذم تطلب لفظة  (ا٤بلب)أكالدىم، إذ جاء يف معُب 
. 1"، كي تبقى مظنة لئلٰباء كالتأثّب النفسي(إمبلؽ)

أم أف كظيفة األداء البياين يف ىذا ا٤بوضع ٛبثلت يف الوظيفة النفسية الٍب ترتبط ٕبالة اآلباء ٘باه 
 .أبنائهم

أنكاال أغبلال كأصفادا ): مث يبٌْب ٧بمد بام بلعامل كقوع الَبادؼ كيؤيده يف مواضع أخرل فيقوؿ
. 2"يعِب أف ىذه األلفاظ ألفاظ مَبادفة كل منها يفسر اآلخر (كقيودا

. 3"الفبلح ٯبمع أ٠باء السعادة البقاء كالظفر كالفوز يف معناه أم معُب الفبلح: "كيقوؿ أيضا
 .4"ىذه األلفاظ الثبلثة ٗبعُب ... (أشرؽ أسفر أضاء): "كيقوؿ أيضا

فبل يقٌر بوجود الَبادؼ يف ىذه الكلمات، بل يقٌر بوجود  (ىػ395.ت)أما أبو ىبلؿ العسكرم 
مساحة داللية للتمايز، قد تكوف ىذه ا٤بساحة أقل من مساحة االشَباؾ "التقارب الداليل، يعِب كجود 

 .5"الداليل، كقد تكوف أكرب
الفبلح نيل ا٣بّب ": يعِب أف الَبادؼ ا٤بطلب عنده غّب موجود، كإ٭با ىو تقارب داليل فقط، يقوؿ

كالنفع الباقي أثره ك٠بي الشيء الباقي األثر فلحا، كيقاؿ لبلكار فبلح ألنو يشب األرض شقا باقيا يف 
األرض، كاألفلح ا٤بشقوؽ الشفة السفلى، يقاؿ ىذه علة صبلحو كال يقاؿ فبلحو بل يقاؿ ىي سبب 

فبلحو كيقاؿ موتو صبلحو ألنو يتخلص بو من الضرر العاجل، كال يقاؿ ىو فبلحو ألنو ليس بنفع ينالو 
كيقاؿ أيضا لكل من عقل كحـز كتكاملت فيو حبلؿ ا٣بّب قد أفلح، كال يقاؿ صلح إال إذا تغّب إىل 

. 6"استقامة ا٢باؿ، كالفبلح ال يفيد التغيّب
ىذا عن الفرؽ بْب الصبلح كالفبلح، ك٤با كاف الفبلح ٯبمع بْب الفوز كالظفر، فإننا ٪بد أيضا أف 

أف الظفر ىو العلو على : الفرؽ بْب الظفر كالفوز: "أبو ىبلؿ العسكرم يفٌرؽ بْب الفوز كالظفر فيقوؿ
، كقد يستعمل يف موضع الفوز يقاؿ ظفر (من بعد أف أظفركم عليهم): ا٤بناكئ ا٤بنازع قاؿ ا تعاىل

                                                 
  .181:، جنان منصور كاظم الجبوري، ص(دراسة بالغية)التطور الداللي لأللفاظ في النص القرآني  - 1
. 38: ، ص1: ضياء المعالم شرح على ألفية الغريب البن العالم، محمد باي بلعالم، ج-  2
. 43: ، ص1: جالمصدر نفسو، -  3
. 46: ، ص1: جالمصدر نفسو، -  4
، محي الدين محسب، دار الهدى، (دراسة في البنية الداللية لمعجم العربية)التحليل الداللي في الفروق في اللغة ألبي ىالل العسكري -  5

. 10: صالمنيا، 
. 321: أبو ىالل العسكري، صمعجم الفروق اللغوية، -  6
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ببغيتو كال يستعمل الفوز يف موضع الظفر، أال ترل أنو ال يقاؿ فاز بعدكه كما يقاؿ ظفر بعدكه بعينو، 
الفوز الظفر بدال من الوقوع يف الشر، كأصلو نيل ا٢بظ من : فالظفر مفارؽ للفوز كقاؿ علي بن عيسى

. 1"ا٣بّب، كفوز إذا ركب ا٤بفازة كفوز أيضا إذا مات ألنو قد صار يف مثل ا٤بفازة
ا الَّنًذينى آمىنيوا ًإذىا ﴿: من قولو تعاىل (ٖبس)كيقوؿ أيضا ٧بمد بام بلعامل يف تفسّبه للفظة  يىا أىيػُّهى

ٍينو ًإىلىٰ أىجىلو مُّسىمًّى فىاٍكتيبيوهي  ايىنتيم ًبدى نىكيٍم كىاًتبه بًاٍلعىٍدًؿ ۚ  تىدى  كىالى يىٍأبى كىاًتبه أىف يىٍكتيبى ۚ   كىٍليىٍكتيب بػَّنيػٍ
ٍيئنا ۚ  كىمىا عىلَّنمىوي اللَّنوي  أم ال : "2﴾ۚ   فػىٍليىٍكتيٍب كىٍلييٍمًلًل الَّنًذم عىلىٍيًو ا٢بٍىبُّ كىٍليىتَّنًب اللَّنوى رىبَّنوي كىالى يػىٍبخىٍس ًمٍنوي شى

. 3"كرد ذكر البخس يف القرآف فا٤براد بو النقص... ينقص 
أف البخس النقص : "(ىػ395.ت)لكن الفرؽ بْب البخس كالنقصاف عند أيب ىبلؿ العسكرم 

. 4"أم ال تنقصوىم ظلما، كالنقصاف يكوف بالظلم كغّبه (كال تبخسوا الناس أشياءىم)بالظلم قاؿ تعاىل 
. 4"كغّبه

. أم أف البخس خاص كالنقصاف عاـ، كالبخس جزء من النقصاف
كىالَّنًذينى آمىنيوا كىعىًمليوا ﴿: يف قولو تعاىل (الباؿ)كيقوؿ ٧بمد بام بلعامل أيضا يف تفسّب لفظة 

ٍم  أم : "5﴾ كىفَّنرى عىنػٍهيٍم سىيٍّئىاهًتًٍم كىأىٍصلىحى بىا٥بىيمٍ ۙ  الصَّنا٢بًىاًت كىآمىنيوا ٗبىا نػيزٍّؿى عىلىٰى ٧بيىمَّندو كىىيوى ا٢بٍىبُّ ًمن رَّنًٍُّّ
. 6"حا٥بم كقاؿ ابن عباس شأهنم كلكن ا٤بشهور عند ا٤بفسرين يف الباؿ ىو ا٢باؿ

أف قولنا للقلب باؿ يفيد : "(ىػ395.ت)أٌما الفرؽ بْب ا٢باؿ كالباؿ عند أيب ىبلؿ العسكرم 
. 7"أنو موضع الذكر كالقلب يفيد التقلب باألفكار كالعزـك على ما ذكرنا

فالقلب اسم للجارحة، ك٠بي بذلك ألنو كضع يف موضعو : "كما أف ىناؾ فرقا بْب القلب كالباؿ
من ا١بوؼ مقلوبا، كالباؿ كا٢باؿ كحاؿ الشيء عمدتو فلما كاف القلب عمدة البدف ٠بي باال، فقولنا 
باؿ يفيد خبلؼ ما يفيده قولنا قلب ألف قولنا باؿ يفيد أنو ا١بارحة الٍب ىي عمدة البدف، كقولنا قلب 

                                                 
. 340: أبو ىالل العسكري، صمعجم الفروق اللغوية، -  1
. 282: سورة البقرة، اآلية-  2
. 55: ، ص1: ضياء المعالم شرح على ألفية الغريب البن العالم، محمد باي بلعالم، ج-  3
. 92: أبو ىالل العسكري،صمعجم الفروق اللغوية، -  4
. 2: سورة محمد، اآلية-  5
. 56: ، ص1: ضياء المعالم شرح على ألفية الغريب البن العالم، محمد باي بلعالم، ج-  6
. 174: أبو ىالل العسكري، صمعجم الفروق اللغوية، -  7
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، كٯبوز أف يقاؿ إف الباؿ  يفيد أنو ا١بارحة الٍب كضعت مقلوبة أك ا١بارحة الٍب تتقلب باألفكار كالعزـك
. 1ىو ا٢باؿ الٍب معها، ك٥بذا يقاؿ اجعل ىذا على بالك 

 يعِب ٯبوز إطبلؽ ا٢باؿ على الباؿ كلكن ليس يف كل السياقات، فيجوز إطبلقو يف سياقات 
. معينة

ا الَّنًذينى آمىنيوا اٍجتىًنبيوا ﴿ :من قولو تعاىل (٘بسسوا) كيقوؿ ٧بمد بام بلعامل يف تفسّبه للفظة  يىا أىيػُّهى
بُّ أىحىديكيٍم أىف يىٍأكيلى ۚ   كىالى ٘بىىسَّنسيوا كىالى يػىٍغتىب بػَّنٍعضيكيم بػىٍعضنا ۖ  كىًثّبنا مٍّنى الظَّننٍّ ًإفَّن بػىٍعضى الظَّننٍّ ًإمٍثه   أىٰبًي

مى أىًخيًو مىٍيتنا فىكىرًٍىتيميوهي  كمعُب ال ٘بسسوا أم ال تتبعوا عورات : "2﴾ًإفَّن اللَّنوى تػىوَّنابه رَّنًحيمه ۚ  كىاتػَّنقيوا اللَّنوى ۚ  ٢بٍى
ا٤بسلمْب كمعائبهم كما سَبكه من أمورىم كقرئ ٙبسسوا با٢باء من ا٢بس الذم ىو أثر ا١بس كغايتو 

. 3"كقيل التجسس كالتحسس ٗبعُب كىو تعرؼ األخبار
- التحسس "أف : (ىػ395.ت)أما الفرؽ بْب التجٌسس كالتحٌسس عند أيب ىبلؿ العسكرم 

- با١بيم - التجسس : كقيل ... –با١بيم - طلب الشيء با٢باسة، كالتجسس - با٢باء ا٤بهملة 
، كيركل أف ابن عباس سئل عن الفرؽ - كبا٢باء - البحث عن عورات النساء، االستماع ٢بديث القـو

كيؤيده قولو : التحسس يف ا٣بّب، كالتجسس يف الشر، قلت: ال يبعد أحدٮبا عن اآلخر: بينهما فقاؿ
، على القراءة ا٤بشهورة، فإنو -با٢باء - من يوسف  (يا بِب اذىبوا فتحسسوا): تعاىل حكاية عن يعقوب

فإف ا٤بنهي عنو - با١بيم  - (كال ٘بسسوا): كاف متوقعا ألف يأتيو ا٣برب بسبلمة يوسف، كقولو سبحانو
. 4"البحث عن معائب الناس كأسرارىم الٍب ال يرضوف بإفشائها كاطبلع الغّب عليها

فالفرؽ بْب التجسس كالتحسس من حيث الشكل ىو كجود النقطة يف ا١بيم كانعدامها يف 
ا٢باء، ككاف ٥بذه النقطة داللة فوجودىا يعِب تتبع أخبار الناس يف الشر كانعدامها يف ا٢باء ٰبمل داللة 

.  تتبع أخبار الناس يف ا٣بّب

                                                 
. 433: أبو ىالل العسكري، صمعجم الفروق اللغوية، -  1
. 12: سورة الحجرات، اآلية-  2
. 33: المفتاح النوراني على المدخل الرباني للمفرد الغريب في القرآن، محمد باي بلعالم، ص-  3
معجم الفروق الداللية في القرآن الكريم لبيان المالمح الفارقة بين : ، وينظر118، 117: أبو ىالل العسكري، صمعجم الفروق اللغوية، -  4

 .                      181: األلفاظ متقاربة المعنى، والصيغ واألساليب المتشابهة، محمد محمد داود، ص
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 كىاأٍلىٍرًض كىمىا ﴿: من قولو تعاىل (طحاىا)كيقوؿ ٧بمد بام بلعامل أيضا يف تفسّبه للفظة 
خلقها كاألكؿ أكىل : طحاىا كدحاىا كاحد كالطحو البسيط كقيل طحاىا قسمها، كقيل: "1﴾طىحىاىىا

. 2"كالطحو أيضا الذىاب
. ىذا يعِب أف طحاىا كقسمها مفردتاف مَبادفتاف عند ٧بمد بام بلعامل

 كبالرغم من أف ىذه األقواؿ الٍب سقناىا تدؿ على أف ٧بمد بام بلعامل من العلماء الذين 
يؤيدكف كجود الَبادؼ يف القرآف الكر ، إال أنٌو يف مواضع أخرل يبٌْب الفركؽ اللغوية بْب عدة مفردات 

. الٍب تظهر أهنا مَبادفة
من  (تىٍذىىلي )كمن األمثلة الٍب ذكرىا كالٍب بٌْب فيها التقارب بْب األلفاظ، قولو يف تفسره للفظ 

معُب تذىل : "3﴾يػىٍوـى تػىرىٍكنػىهىا تىٍذىىلي كيلُّ ميٍرًضعىةو عىمَّنا أىٍرضىعىٍت كىتىضىعي كيلُّ ذىاًت ٞبىٍلو ٞبىٍلىهىا﴿: قولو تعاىل
تسلو : تلهو كقيل: تنسى كقيل: تشتغل، كقيل: تذىل: تغفل كل ذات رضاع عن رضيعها، قاؿ قطرب

 .4"كىذه معانيها متقاربة
.  أم أهنا متقاربة يف ا٤بعُب كليست مَبادفة، ٩با يوحي كجود فركؽ يف ا٤بعُب بينها

 فىكيٍبًكبيوا ًفيهىا ىيٍم ﴿:يف قولو تعاىل (كبكبوا)كيشّب أيضا إىل تقارب ا٤بعاين يف تفسّبه للفظة 
: معُب كبكبوا أم ألقوا يف جهنم على رؤكسهم كقيل قلبوا على رؤكسهم، قاؿ ابن عباس": 5﴾كىاٍلغىاكيكفى 

مشتب من كوكب الشيء كىو معظمو كا١بماعة من ا٣بيل : مأخوذ من الكبكبة كىي ا١بماعة ، كقيل
. 6"دىدىوا كىذه ا٤بعاين متقاربة: كوكبة ككبكبة، كقيل

 كإذا كاف ٧بمد بام بلعامل يصرح بَبادؼ ا٤بفردات مرة، كيصرح بتقارب معانيها مرة أخرل دكف 
ترادفها، فإنو أحيانا أخرل يبْب الفركؽ يف ا٤بعاين بْب ىذه األلفاظ، كقد ذكرىا كثّبا يف مؤلفاتو، منها 

تػىٍلفىحي كيجيوىىهيمي النَّناري كىىيٍم ﴿: من قولو تعاىل (النفح)كيفٌرؽ بينها كبْب لفظة  (تلفح)قولو يف تفسّبه للفظة 

                                                 
. 6: سورة الشمس، اآلية-  1
. 100، 99: المفتاح النوراني على المدخل الرباني للمفرد الغريب في القرآن، محمد باي بلعالم، ص-  2
. 2: سورة الحج، اآلية-  3
. 59: المفتاح النوراني على المدخل الرباني للمفرد الغريب في القرآن، محمد باي بلعالم، ص-  4
. 94: سورة الشعراء، اآلية-  5
. 129: المفتاح النوراني على المدخل الرباني للمفرد الغريب في القرآن، محمد باي بلعالم، ص-  6
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لفحتو النار كالسمـو ٕبرىا تلفحو لفحا كلفحانا أحرقتو كقيل اللفح أشد النفح : يقاؿ": 1﴾ًفيهىا كىا٢ًبيوفى 
. 2"ألنو اإلصابة بشدة كالنفح اإلصابة مطلقا

كىدَّن كىًثّبه مٍٍّن أىٍىًل اٍلًكتىاًب لىٍو ﴿: من قولو تعاىل (العفو كالصفح) كيفٌرؽ أيضا يف ا٤بعُب بْب لفظٍب 
ى ٥بىيمي ا٢بٍىبُّ  ا مٍٍّن ًعنًد أىنفيًسًهم مٍّن بػىٍعًد مىا تػىبػىْبَّن  فىاٍعفيوا كىاٍصفىحيوا ۖ  يػىريدُّكنىكيم مٍّن بػىٍعًد ًإٲبىاًنكيٍم كيفَّنارنا حىسىدن

الصفح ترؾ اللـو كالعقاب  كىو أبلغ من ": 3﴾ ًإفَّن اللَّنوى عىلىٰى كيلٍّ شىٍيءو قىًديره ۗ  حىٌبَّنٰ يىٍأيتى اللَّنوي بًأىٍمرًًه 
العفو، إذ قد يعفو اإلنساف كال يصفح ألف العفو ترؾ العقوبة على الذنب كيزيد عليو الصفح بَبؾ 

 .4"اللـو
الفرؽ بْب العفو كالصفح، ٮبا : " بْب اللفظتْب بقولو (ىػ395.ت) كيفٌرؽ أبو ىبلؿ العسكرم 
ترؾ التثريب، كىو أبلغ من العفو كقد يعفو اإلنساف كال يصفح، : الصفح: ٗبعُب يف اللغة، كقاؿ الراغب

فاعفوا ): كيدؿ عليو قولو تعاىل: ترؾ لومو، قلت: العفو ترؾ عقوبة ا٤بذنب، كالصفح: كقاؿ البيضاكم
 5 ".، ترقيا يف األمر ٗبكاـر األخبلؽ من ا٢بسن إىل األحسن، كمن الفضل إىل األفضل "(كاصفحوا

ترؾ العقاب على الذنب كترؾ اللـو كا٤بؤاخذة عليو، مأخوذ من صفحة : " كالصفح يف اللغة معناه
الوجو، كأنو أعرض بوجهو منصرفا عن ذنبو غّب ملتفت إليو، أك كأنو أكاله صفحة ٝبيلة من كجهو 

التجاكز عن الذنب مع ترؾ العقاب عليو، مأخوذ من العفو ٗبعُب : معرضا عن ذنبو، كالعفو يف اللغة
. 6"عفوت لفبلف ٗبايل، إذا أفضلت عليو فأعطيتو: الفضل، يقاؿ

أم أٌف العفو كالصفح ينبثقاف من معُب لغوم كاحد، لكن الفرؽ بينهما أٌف العفو ىو اللـو كترؾ 
. العقوبة، أما الصفح فهو ترؾ اللـو كالعقوبة معا

 من خبلؿ ىذه األمثلة الٍب ذكرناىا كالٍب تبٌْب الرأم ا٤بؤيد لوجود الَبادؼ عند ٧بمد بام بلعامل 
مرة، كالرأم ا٤بعارض مرة أخرل من خبلؿ ذكره للفركؽ اللغوية الدقيقة بْب األلفاظ الٍب تبدك مَبادفة، إال 
أنو ال ٲبكن أف ٪بـز بوجود الَبادؼ يف القرآف الكر ، ألٌف كل مفردة من ا٤بفردات كالٍب جاءت يف سياؽ 

                                                 
. 104: سورة المؤمنون، اآلية-  1
. 136: المفتاح النوراني على المدخل الرباني للمفرد الغريب في القرآن، محمد باي بلعالم، ص-  2
. 109: سورة البقرة، اآلية-  3
. 109: ، ص1: ضياء المعالم شرح على ألفية الغريب البن العالم، محمد باي بلعالم، ج-  4
. 362: أبو ىالل العسكري،صمعجم الفروق اللغوية، -  5
معجم الفروق الداللية في القرآن الكريم لبيان المالمح الفارقة بين األلفاظ متقاربة المعنى، والصيغ واألساليب المتشابهة، محمد محمد -  6

 .317 :داود، ص
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العاـ )قرآين ال ٲبكنها أف ٙبمل ا٤بعُب نفسو إذا ما كيضعت كلمة مكاهنا، فإذا قلنا استعملنا لفظٍب 
كلد ٧بمد )مثبل فبل شٌك أنو يرادؼ قولنا  ( ـ2000كلد ٧بمد عاـ : )يف يف تركيب ما كقلنا (كالسنة
، (عاـ كسنة)، أما يف السياؽ القرآين فبل ٲبكن بأم حاؿ من األحواؿ أف تَبادؼ لفظٍب (2000سنة 
تدؿ على القحط كا١بدب، فالَبادؼ يقع بْب  (سنة)يف القرآف الكر  تدؿ على ا٣بّب، ك (عاـ)ألف 

. ا٤بفردات إذا كانت منعزلة عن السياؽ
: المشترك اللفظي- 2

يعٌد ا٤بشَبؾ اللفظي من الظواىر الداللية ا٤بوجودة يف الكثّب من اللغات، كقد اختلف العلماء يف 
كقد حاكؿ العلماء بياف كقوعو يف اللغة العربية، فيذىب فريب إىل اإلقرار بوقوعو كفريب آخر ينكر كجوده، 

أسباب ظهوره كطرائب معا١بتو، كما اىتموا بو كتناكلوه بالبحث كالدراسة، فوضعوا فيو كتبا ٙبت أ٠باء 
متعددة، ككاف ا٥بدؼ األساسي ٥بذه ااكالت ىو خدمة القرآف الكر ، فهو األساس الذم قامت من 

.  أجلو الدراسات اللغوية عامة، كالداللية خاصة يف اللغة العربية
 (ىػ180.ت)كلعٌل من أقدـ النصوص الٍب نقف عليها كالٍب تتناكؿ ىذه الظاىرة قوؿ سيبويو 

اعلم أٌف من كبلًمهم اختبلؼ اللفظًْب : "(ىذا باب اللفظ للمعاين)الذم يقوؿ عن ا٤بشَبؾ اللفظي يف 
كاتفاؽ اللفظْب ... الختبلؼ ا٤بعنيًْب كاختبلؼى اللفظًْب كا٤بعُب كاحده كاتفاؽ اللفظْب كاختبلؼ ا٤بعنيْب 

ىٍوًجدة ككجىدت إذا أردت كًجداف الٌضالَّنة كأشباه ىذا كثّبه 
 1".كا٤بعُب ٨بتًلف قولك كجىدتي عليو من ا٤ب

كا٤بشَبؾ اللفظي ىو أف تنصرؼ الكلمة الواحدة إىل معنيْب أك أكثر بداللة مكتملة على ا٤بعاين 
 2. الواحد على معنيْب فأكثر داللة متساكية على سبيل ا٢بقيقة ال اَّازظيف لغة كاحدة، أك داللة اللف

كقد أقر علماء العربية القدماء كادثوف بوجود ا٤بشَبؾ اللفظي يف اللغة العربية، كذلك من ما 
جاء يف مؤلفاهتم، كلكن ا٣ببلؼ بينهم كقع يف مفهـو ا٤بشَبؾ أك الضوابط الٍب ٙبدد ا٤بشَبؾ يف نظر كل 

. منهم، فمنهم من توسع يف األخذ بو، كمنهم من ضٌيب ٦بالو
أف يتفب اللفظ : "الذم يقوؿ (ىػ206.ت)كمن العلماء الذين أقركا بوجود ىذه الظاىرة قطرب 
 .3"كٱبتلف ا٤بعُب، فيكوف اللفظ الواحد على معنيْب فصاعدا

                                                 
 .24: ، ص1: الكتاب، سيبويو، ج-  1
دراسة ) العالقات الداللية والتراث البالغي العربي ، و231مباحث في علم اللغة ومناىج البحث اللغوي ، نور الهدى لوشن، ص : ينظر-   2

 .64-60: ، عبد الواحد حسن الشيخ، ص(تطبيقية
 .70: ، ص1984، 1: حنا حداد، دار العلوم، المملكة العربية السعودية، ط: كتاب األضداد، أبو علي محمد بن المستنير قطرب، تحقيق-  3
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ييسمَّنى الشيئاف ا٤بختلفاف باال٠بْب : "الذم يقوؿ عنو (ىػ395.ت)كمنهم أيضا أٞبد بن فارس 
( عْب ا٤باء): كنيسمى األشياء الكثّبة باالسم الواحد، ٫بو، ا٤بختلفْب، كذلك أكثر الكبلـ كرىجيل كفػىرىس

 1 ".(السحاب عْب) ك(عْب ا٤باؿ)ك

كقد حدَّنه أىل األصوؿ بأنو اللفظي الواحدي الداؿُّ على معنيْب : "(ىػ911.ت)كيقوؿ السيوطي 
٨بتلفْب فأكثر داللةن على السواء عند أىل تلك اللغة كاختلف الناسي فيو فاألكثركف على انو ٩بيٍكني الوقوع 

١بواز أف يقعى إما من كىاضعٍْب بأٍف يضعى أحديٮبا لفظاى ٤بعُبن مث يضعيو اآلخري ٤بعُبى آخر كيىٍشتىهر ذلك 
. 2"اللفظ بْب الطائفتْب يف إفادتو ا٤بعنيْب

يف كتابو ا٤بزىر بعدة أقواؿ للعلماء، ٩بن ضيقوا ٦باؿ كقوع  (ىػ911.ت)كاستدؿ السيوطي 
ال يكوف فعىل كأفػٍعىل ٗبعُب كاحد : قاؿ ابن درستويو يف شرح الفصيح: "ا٤بشَبؾ اللفظي يف العربية، يقوؿ

كما مل يكونا على بناء كاحد، إال أف ٯبيء ذلك يف لغتْب ٨بتلفتْب، فأما من لغة كاحدة فمحاؿه أف 
ٱبتلف اللفظاف كا٤بعُب كاحد كما يظنُّ كثّب من اللغويْب كالنحويْب، كإ٭با ٠بعيوا العرب تتكلمي بذلك على 

ا كتعارفيها، كمل يعرؼ السامعوف  طباعها كما يف نفوسها من معانيها ا٤بختلفة كعلى ما جرت بو عادهتي
لذلك العلة فيو كالفركؽ فظنُّوا أهنما ٗبعُب كاحد، كتأكَّنليوا على العرب ىذا التأكيلى من ذات أنفسهم فإف 
كانوا قد صٌدقوا يف ركاية ذلك عن العرب فقد أخطؤكا عليهم يف تأكيلهم ما ال ٯبوزي يف ا٢بكمة كليس 
ٯبيء شيء من ىذا الباب إال على لغتْب متباينتْب كما بٌينا أك يكوف على معنػىيػىٍْب ٨بتلفْب أك تشبيو 

. 3"شيء بشيء
كقد كاف ابن درستويو ٧بقا حْب أنكر : "كيثِب إبراىيم أنيس على موقف ابن درستويو قائبل 

معظم تلك األلفاظ الٍب عدت من ا٤بشَبؾ اللفظي كاعتربىا من اَّاز، فكلمة ا٥ببلؿ حْب تعرب عن 
ىبلؿ السماء حديدة الصيد الٍب تشبو يف شكلها ا٥ببلؿ، كعن قبلمة الظفر الٍب تشبو يف شكلها ا٥ببلؿ، 
كعن ا٥ببلؿ الذم يشبو يف شكلو ا٥ببلؿ، ال يصح إذف أف تعد من ا٤بشَبؾ اللفظي ألف ا٤بعُب كاحد يف 

 4".كل ىذا، كقد لعب اَّاز دكره يف كل ىذه االستعماالت 

                                                 
: محمد فاروق الطباع، مكتبة المعارف، بيروت، ط: الصاحبي في فقو اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كالمها، أحمد بن فارس، تحقيق-  1
 .97: ، ص1993، 1
 .292: ، ص1: المزىر في علوم اللغة وأنواعها، جالل الدين  السيوطي، ج-  2
 .303:، ص1: المزىر في علوم اللغة وأنواعها، جالل الدين السيوطي،ج: ، وينظر70: تصحيح الفصيح وشرحو، ابن درستويو، ص-  3
 .214: داللة األلفاظ، إبراىيم أنيس، ص-  4



     الفصل الثالث                                              الجهود السياقية والداللية لمحمد باي بلعالم 

  -470-  

صنف القدماء يف الوجوه ك النظائر، كالٍب عدكىا ضمن ا٤بشَبؾ اللفظي، ألنو صورة من كما 
يف ( الوجوه كالنظائر ) ألف كتاب ٠باه  : (ىػ150.ت)مقاتل بن سليماف البلخي صور تعدد ا٤بعُب، 

القرآف العظيم، ٝبع فيو ألفاظا من القرآف الكر  فسرت بأكثر من معُب، فكاف يذكر اللفظ متبعا إياه 
كاعلم أف معُب الوجوه كالنظائر أف تكوف الكلمة كاحدة، : "ٗبعانيو ا٤بختلفة متتالية، كمعُب الوجوه كالنظائر

 ...ذكرت يف مواضع من القرآف على لفظ كاحد، كحركة كاحدة، ك أريد بكل مكاف معُب غّب اآلخر، 
. 1"اسم للمعاين: اسم لؤللفاظ، كالوجوه: النظائر

كاعلم أف معُب الوجوه كالنظائر أف تكوف الكلمة كاحدة،  : "(ىػ751.ت)كيقوؿ ابن ا١بوزم 
ذكرت يف مواضع من القرآف على لفظ كاحد، كحركة كاحدة، ك أريد بكل مكاف معُب غّب اآلخر، فلفظ 
كل كلمة ذكرت يف موضع نظّب للفظ الكلمة ا٤بذكورة يف ا٤بوضع اآلخر، كتفسّب كل كلمة ٗبعُب غّب 

اسم للمعاين، فهذا األصل يف كضع : اسم لؤللفاظ، كالوجوه: ، فإذف النظائرمعُب األخرل ىو الوجوه
كتب الوجوه كالنظائر، كالذم أراد العلماء بوضع كتب الوجوه كالنظائر أف يعرفوا السامع ٥بذه النظائر أف 

. 2"معانيها ٚبتلف، كأنو ليس ا٤براد ُّذه اللفظة ما أريد باألخرل
الوجوه اللفظ ا٤بشَبؾ الذم يستعمل يف عدة معاف كلفظ : "(ىػ794.ت)كيقوؿ الزركشي 

األمة، كالنظائر كاأللفاظ ا٤بتواطئة، كقيل النظائر يف اللفظ كالوجوه يف ا٤بعاين كضعف ألنو لو أريد ىذا 
لكاف ا١بمع يف األلفاظ ا٤بشَبكة كىم يذكركف يف تلك الكتب اللفظ الذم معناه كاحد يف مواضع كثّبة 
فيجعلوف الوجوه نوعا ألقساـ كالنظائر نوعا آخر كاألمثاؿ، كقد جعل بعضهم ذلك من أنواع معجزات 
القرآف حيث كانت الكلمة الواحدة تنصرؼ إىل عشرين كجها أك أكثر أك أقل كال يوجد ذلك يف كبلـ 

 .3"البشر
ذلك ألف ا٤بشَبؾ : "إبراىيم أنيس الذم يقوؿ: كمن ا٤بنكرين للمشَبؾ اللفظي من ادثْب

اللفظي ا٢بقيقي إ٭با يكوف حْب ال نلمح أم صلة بْب ا٤بعنيْب، كأف يقاؿ لنا مثبل إٌف األرض ىي الكرة 

                                                 
، 1: حاتم صالح الضامن، مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، ط: الوجوه و النظائر في القرآن العظيم، مقاتل بن سليمان البلخي، تحقيق-  1

 .7: ، ص 2006
، 3: محمد عبد الكريم كاظم الراضي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: نزىة األعين النواظر في علم الوجوه والنظائر، ابن الجوزي، تحقيق-  2

حاتم صالح الضامن، دار صدام للمخطوطات، بغداد، : ىارون بن موسى، تحقيق: الوجوه والنظائر في القرآن الكريم: ، وينظر83: ، ص1987
 .8: ، ص1988

 .102: ، ص1: البرىان في علوم القرآن، بدر الدين الزركشي، ج-  3
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األرضية كىي أيضا الزكاـ، ككأف يقاؿ لنا إف ا٣باؿ ىو أخو األـ، كىو الشامة يف الوجو، كىو األكمة 
الصغّبة، كمثل ىذه األلفاظ الٍب اختلف فيها ا٤بعُب اختبلفا بينا قليلة جدا بل نادرة كال تكاد ٘باكز 

  1".أصابع اليد عدا
الٍب الٍب اشتهر أمرىا يف كتب ا٤بشَبؾ اللفظي مل يرد ٥با إال  (ا٢باؿ) كلمة مثل : "كيقوؿ أيضا

 مرة ليس ٥با إال معُب قرآين كاحد، 65رغم استعما٥با يف القرآف ٫بو  (اإلنساف)معُب قرآين كاحد، ككلمة 
 مرة با٤بعُب ا٤بألوؼ 500الٍب تذكر دائما يف ا٤بشَبؾ اللفظي كردت يف القرآف أكثر من  (األرض)ككلمة 
 2". كحده

كا٤بشَبؾ : "كمن ا٤بنكرين أيضا للمشَبؾ اللفظي من ادثْب رمضاف عبد التواب الذم يقوؿ
اللفظي ال كجود لو يف كاقع األمر، إال يف معجم لغة من اللغات، أما يف نصوص ىذه اللغة 

. 3"كاستعماالهتا، فبل كجود إال ٤بعُب كاحد، من معاين ىذا ا٤بشَبؾ اللفظي
أما ٧بمد بام بلعامل فهو من العلماء ا٤بؤيدين لظاىرة ا٤بشَبؾ اللفظي يف القرآف الكر  كاللغة 
العربية، فقد جاءت مؤلفاتو ثرية بأمثلة كثّبة تثبت كجود ىذه الظاىرة خصوصا كجودىا يف القرآف 

. الكر 
تشَبؾ فيو عدة معاف كضع ٥با أم كضع ٤بعُب : ا٤بشَبؾ اللفظي: " يقوؿ يف تعريفو ٥بذه الظاىرة

ٖبصوصو من غّب اعتبار نقلو عن ا٤بعُب األكؿ كعْب فإنو موضوع للباصرة كموضوع أيضا لعْب ا٤باء 
. 4"ا١بارية

: الذم ألفو يف ا٤بشَبؾ اللفظي، يقوؿ (ىػ911.ت) كاستدؿ ٧بمد بام بلعامل بكتاب السيوطي 
أٌلف السيوطي رٞبو ا كتابا يف ا٤بوضوع ٠باه معَبؾ األقراف يف مشَبؾ القرآف قاؿ يف اإلتقاف كقد جعل "

بعضهم ذلك من أنواع معجزات القرآف حيث كانت الكلمة الواحدة تنصرؼ إىل عشرين كجها أك أكثر 
. 5"أك أقل كال يوجد ذلك يف كبلـ البشر

                                                 
، 1987، 1: التوليد الداللي في البالغة والمعجم، محمد غاليم، دار توبقال، المغرب، ط: ، وينظر214: داللة األلفاظ، إبراىيم أنيس، ص-  1

 .15: ص
 .215: داللة األلفاظ، إبراىيم أنيس، ص-  2
التوليد الداللي دراسة للمادة اللغوية في كتاب شجر الدر ألبي الطيب : ، وينظر316، 315: فصول في فقو اللغة، رمضان عبد التواب، ص-  3

 .37: ، ص2003اللغوي في ضوء نظرية العالقات الداللية، حسام البهنساوي، مكتبة زىراء الشرق، القاىرة، 
. 16: ، ص1: ضياء المعالم شرح على ألفية الغريب البن العالم، محمد باي بلعالم، ج-  4
. 16: ، ص1: جالمصدر نفسو، -  5
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الوجوه كىو ا٤بشَبؾ اللفظي : " كالوجوه كالنظائر عند ٧بمد بام بلعامل ىي ا٤بشَبؾ اللفظي، يقوؿ
. 1"الذم يستعمل يف عدة معاف كالنظائر كاأللفاظ ا٤بتواطئة، كقيل النظائر يف اللفظ كالوجوه يف ا٤بعاين

: كمن األمثلة الٍب أكردىا ٧بمد بام بلعامل ما يأيت
:  أََتى- 1

كما يف قولو تعاىل ﴿كىالى يػيٍفًلحي السَّناًحري  (جاء)٥با معنياف ٗبعُب  أىتػىٍيتي : "يقوؿ ٧بمد بام بلعامل
حىٍيثي أىتىى﴾

مث سئلوا الفتنة أم )كما يف قولو تعاىل  (فػىعىٍلتي )كتأيت ٗبعُب  (جاء)فمعُب أتى ىنا  ... 2
. 3"فأتى ىنا ٗبعُب فػىعىلى  (ألعطوىا كفعلوىا

 .4" حيث سّب، كأية سلك، كأينما كاف(: "أتى)يف تفسّبه لػ (ىػ538.ت)يقوؿ الز٨بشرم ك
، كىنا (جاء)كال تتضمن معُب  (فعل)ىي أحداث تتضمن معُب  (سّب كسلك ككاف)أم أٌف 

. (جاء)ك (أتى)يظهر الفرؽ الواضح كا١بلي بْب 
  :األُمَّة- 2

الٍب كردت يف القرآف بأربعة  (أيمَّنة)لفظة :  من أمثلة ا٤بشَبؾ اللفظي الٍب ذكرىا ٧بمد بام بلعامل
 5 :معاف، كىي

كىلىمَّنا كىرىدى مىاءى مىٍديىنى كىجىدى عىلىٍيًو أيمَّنةن مٍّنى النَّناًس يىٍسقيوفى كىكىجىدى ًمن ديكهًنًمي ﴿: ا١بماعة، ٫بو قولو تعاىل- 1
. 6﴾ كىأىبيونىا شىٍيخه كىًبّبه ۖ   قىالىتىا الى نىٍسًقي حىٌبَّنٰ ييٍصًدرى الرٍّعىاءي ۖ   قىاؿى مىا خىٍطبيكيمىا ۖ  اٍمرىأىتػىٍْبً تىذيكدىاًف 

 7 .با١بماعة كثيفة العدد  (ىػ538.ت)كالز٨بشرم  (ىػ338.ت) كيفسرىا أيضا النحاس 
ا ًإنَّنا كىجىٍدنىا ﴿: الٌدين، ٫بو قولو تعاىل- 2 ًلكى مىا أىٍرسىٍلنىا ًمن قػىٍبًلكى يف قػىٍريىةو مٍّن نَّنًذيرو ًإالَّن قىاؿى ميتػٍرىفيوىى كىكىذٰى

. 8﴾ آبىاءىنىا عىلىٰى أيمَّنةو كىًإنَّنا عىلىٰى آثىارًًىم مٍُّقتىديكفى 

                                                 
. 69: ، ص2: ضياء المعالم شرح على ألفية الغريب البن العالم، محمد باي بلعالم، ج-  1
. 69: سورة طو، اآلية-  2
. 74: ، ص2: ضياء المعالم شرح على ألفية الغريب البن العالم، محمد باي بلعالم، ج-  3
 .646: ، ص5: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل، الزمخشري، ج - 4

. 78: ، ص2: ضياء المعالم شرح على ألفية الغريب البن العالم، محمد باي بلعالم، ج: ينظر-  5
. 23: سورة القصص، اآلية-  6
الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل، ، و171: ، ص5: معاني القرآن الكريم، النحاس، ج: ينظر - 7

 . 490: ، ص4: الزمخشري، ج

. 23: سورة الزخرف، اآلية-  8
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 1.با٤بٌلة كالسنة كا٤بذىب كالٌدين  (ىػ538.ت)كالز٨بشرم  (ىػ338.ت)كيفسرىا أيضا النحاس 
ٰ أيمَّنةو مَّنٍعديكدىةو لَّنيػىقيولينَّن مىا ٰبىًٍبسيوي ﴿: ا٢بْب، ٫بو قولو تعاىل- 3  أىالى يػىٍوـى ۗ  كىلىًئٍن أىخَّنٍرنىا عىنػٍهيمي اٍلعىذىابى ًإىلى

. 2﴾انوا بو يستهزءكفيىٍأتًيًهٍم لىٍيسى مىٍصريكفنا عىنػٍهيٍم كىحىاؽى ًًُّم مَّنا ؾى 
 3.با٢بْب كاألجل كالوقت  (ىػ538.ت)كالز٨بشرم  (ىػ338.ت)كيفسرىا أيضا النحاس 

ًنيفنا كىملٍى يىكي ًمنى اٍلميٍشرًًكْبى ﴿: اإلماـ، ٫بو قولو تعاىل- 4 . 4﴾ًإفَّن ًإبٍػرىاًىيمى كىافى أيمَّنةن قىانًتنا لٍّلَّنًو حى
باإلماـ أك ا٤بأمـو الذم يؤٌمو   (ىػ538.ت)كالز٨بشرم  (ىػ338.ت)كيفسرىا أيضا النحاس 

 5.الناس ليتعٌلموا منو ا٣بّب
ىي كلمة مشَبكة بْب سياقات ٨بتلفة، لكن معانيها تتعدد تبعا للسياؽ  (األٌمة)كمن ىنا فلفظة 

ا١بماعة الكثّبة من الناس، كالٌدين، كا٢بْب كالوقت، كاإلماـ الذم : القرآين الذم ترد فيو، فتدؿ على
 . يتبعو الناس يف ا٣بّب

 :  الزَّْوج-3
الٍب جاءت لعدة معاف،  (الزكج)لفظة :  من أمثلة ا٤بشَبؾ اللفظي الٍب ذكرىا ٧بمد بام بلعامل

 6: كىي
سيٍبحىافى الَّنًذم خىلىبى اأٍلىٍزكىاجى كيلَّنهىا ٩بَّنا تينًبتي اأٍلىٍرضي كىًمٍن أىنفيًسًهٍم كى٩بَّنا ﴿: الصٍّنف، ٫بو قولو تعاىل -1

. ، أم أنواع ا٤بخلوقات كأصنافها7﴾الى يػىٍعلىميوفى 
 
 

                                                 
الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل، ، و346: ، ص6: معاني القرآن الكريم، النحاس، ج: ينظر - 1

 . 435: ، ص5: الزمخشري، ج

. 8: سورة ىود، اآلية-  2
الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل، ، و333: ، ص3: معاني القرآن الكريم، النحاس، ج: ينظر - 3

 . 435: ، ص5: الزمخشري، ج

. 120: سورة النحل، اآلية-  4
الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل، ، و111: ، ص4: معاني القرآن الكريم، النحاس، ج: ينظر - 5

 . 482: ، ص3: الزمخشري، ج

. 134، 133: ، ص2: ضياء المعالم شرح على ألفية الغريب البن العالم، محمد باي بلعالم، ج: ينظر-  6
. 36: سورة يس، اآلية-  7
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كغّبٮبا باألصناؼ كاألجناس   (ىػ538.ت)كالز٨بشرم  (ىػ338.ت)كيفسرىا أيضا النحاس 
 1.كاألنواع من الثمرات كا٢بيواف كغّبٮبا

ةو كىخىلىبى ًمنػٍهىا ﴿: النٍّكاح، ٫بو قولو تعاىل- 2 ا النَّناسي اتػَّنقيوا رىبَّنكيمي الَّنًذم خىلىقىكيم مٍّن نػَّنٍفسو كىاًحدى يىا أىيػُّهى
ـى ۚ  زىٍكجىهىا كىبىثَّن ًمنػٍهيمىا رًجىاالن كىًثّبنا كىًنسىاءن  ا  ًإفَّن اللَّنوى كىافى عىلىٍيكيٍم ۚ   كىاتػَّنقيوا اللَّنوى الَّنًذم تىسىاءىليوفى ًبًو كىاأٍلىٍرحى

. 2﴾رىًقيبنا
با١بنس الواحد كالنفس   (ىػ538.ت)كالز٨بشرم  (ىػ338.ت)كيفسرىا أيضا النحاس 

 3.الواحدة
انيوا يػىٍعبيديكفى ﴿: قرين السوء، ٫بو قولو تعاىل- 3 ، أم أمثا٥بم من 4﴾اٍحشيريكا الَّنًذينى ظىلىميوا كىأىٍزكىاجىهيٍم كىمىا كى

. من العصاة كعبدة األصناـ، كالزناة كأصحاب ا٣بمر
بالشبيو كالقرين كالنظّب من   (ىػ538.ت)كالز٨بشرم  (ىػ338.ت)كيفسرىا أيضا النحاس 

 5.السوء
. 6﴾ كىزىكَّنٍجنىاىيم ًٕبيورو ًعْبو ۖ  ميتَّنًكًئْبى عىلىٰى سيريرو مَّنٍصفيوفىةو ﴿: الفبلح، ٫بو قولو تعاىل- 4

 7.با١بزاء من ا٣بّب كالفبلح  (ىػ538.ت)كيفسرىا أيضا الز٨بشرم 
ىي كلمة مشَبكة بْب سياقات ٨بتلفة، السياؽ القرآين الذم ترد فيو ىو  (الٌزكج)كمن ىنا فلفظة 

. ا١بنس كالصنف، كالنكاح، كالفبلح كا١بزاء ا٣بٌّب، كقرين السوء: الذم ٰبدد معناىا، فتأيت للداللة على
 
 

                                                 
الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل، ، و492: ، ص5: معاني القرآن الكريم، النحاس، ج: ينظر - 1

، 2: ، ج2002، وعلى طريق التفسير البياني، فاضل صالح السامرائي، جامعة الشارقة، اإلمارات العربية المتحدة، 177: ، ص5: الزمخشري، ج
 . 130: ص

. 1: سورة النساء، اآلية-  2
الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل، الزمخشري، ، و8: ، ص2: معاني القرآن الكريم، النحاس، ج: ينظر - 3

 . 5: ، ص2: ج

. 22: سورة الصافات، اآلية-  4
الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل، الزمخشري، ، و20: ، ص6: معاني القرآن الكريم، النحاس، ج: ينظر - 5

 . 205: ، ص5: ج

. 20: سورة الطور، اآلية-  6
 . 626: ، ص5: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل، الزمخشري، ج: ينظر - 7
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:   طََغى-4
كالذم جاء ٤بعنيْب،  (طىغىى)الفعل :  من أمثلة ا٤بشَبؾ اللفظي الٍب ذكرىا ٧بمد بام بلعامل أيضا

 1: كٮبا
ٰ ًفٍرعىٍوفى ًإنَّنوي طىغىىٰ ﴿: التعدم ك٘باكز ا٢بد، ٫بو قولو تعاىل- 1 ، أم جاكز ا٢بد يف كفره 2﴾ اٍذىىٍب ًإىلى

. ألنو ادعى الربوبية
 3.بالظامل  (ىػ538.ت)كيفسره أيضا الز٨بشرم 

، أم ٘باكز حٌده يف 4﴾ ًإنَّنا لىمَّنا طىغىى اٍلمىاءي ٞبىىٍلنىاكيٍم يف ا١بٍىارًيىةً ﴿: الكثرة يف ا٤باء، ٫بو قولو تعاىل- 2
. االرتفاع كالعلو

 5.االرتفاع كالعلو  (ىػ538.ت)كيفسره أيضا الز٨بشرم 
من مفردات ا٤بشَبؾ اللفظي الٍب تتعدد معانيها بتعدد السياقات  (طغى)من ىنا تعٌد لفظة 

 .الواردة فيها، فتدٌؿ على الظلم كا٤ببالغة يف الطغياف، كما تدٌؿ على ا٤ببالغة يف ارتفاع ا٤باء كعلٌوه
: (َودَّ ) -5
 6: كالذم جاء ٤بعنيْب، كٮبا (كدٌ ): كمن أمثلة ا٤بشَبؾ اللفظي الٍب ذكرىا ٧بمد بام بلعامل الفعل  
6 
كىدَّن الَّنًذينى كىفىريكا لىٍو تػىٍغفيليوفى عىٍن أىٍسًلحىًتكيٍم كىأىٍمًتعىًتكيٍم فػىيىًميليوفى عىلىٍيكيم مَّنيػٍلىةن ﴿ : ٛبٌُب، ٫بو قولو تعاىل- 1 

ةن  . 7﴾كىاًحدى
 أم يتمُب ا٤بشركوف  8بالتمِب،  (ىػ538.ت)كالز٨بشرم  (ىػ338.ت)كيفسرىا أيضا النحاس 

. كقوع الغفلة من ا٤بسلمْب حٌب يباغتوهنم بالقتاؿ

                                                 
. 139: ، ص2: ضياء المعالم شرح على ألفية الغريب البن العالم، محمد باي بلعالم، ج: ينظر-  1
.  24: سورة طو، اآلية-  2
 . 77:  ص،4: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل، الزمخشري، ج: ينظر - 3

. 11: سورة الحاقة، اآلية-  4
 . 196:  ص،6: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل، الزمخشري، ج: ينظر - 5

. 201، 200: ، ص2: ضياء المعالم شرح على ألفية الغريب البن العالم، محمد باي بلعالم، ج: ينظر-  6
.  102: سورة النساء، اآلية-  7
الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل، ، و181: ، ص2: معاني القرآن الكريم، النحاس، ج: ينظر - 8

 .144: ، ص2: الزمخشري، ج
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ا اأٍلىنٍػهىاري ﴿: أحٌب، ٫بو قولو تعاىل- 2 يلو كىأىٍعنىابو ٘بىٍرًم ًمن ٙبىًٍتهى نَّنةه مٍّن ٬بًَّن  أىيػىوىدُّ أىحىديكيٍم أىف تىكيوفى لىوي جى
ا ًإٍعصىاره ًفيًو نىاره فىاٍحتػىرىقىتٍ  . 1﴾لىوي ًفيهىا ًمن كيلٍّ الثَّنمىرىاًت كىأىصىابىوي اٍلًكبػىري كىلىوي ذيرٍّيَّنةه ضيعىفىاءي فىأىصىابػىهى

 2(.أٰببٌ )بػ (ىػ538.ت)كالز٨بشرم  (ىػ338.ت)كيفسرىا أيضا النحاس 
من ألفاظ ا٤بشَبؾ اللفظي الٍب تدؿ على معنيْب متغايريْب، فاألكؿ ٛبِب  (كدٌ ) كمن ىنا فلفظة 

. حدكث الفعل مع استحالة ٙبققو، كالثاين ىو الرغبة يف حدكثو مع إمكانية كقوعو
: التضاد- 3

تعٌد ظاىرة التضاد من الظواىر الداللية الٍب اىتم ُّا العلماء قدٲبا كحديثا، كتتبعوا كجودىا يف 
مصطلح أطلقو اللغويوف العرب على األلفاظ الٍب تنصرؼ إىل : "القرآف الكر  كاللغة العربية، فاألضداد

معنيْب متضادين، كىي لغة ٝبع ضد، كىو النقيض كا٤بقابل، كالتضاد ظاىرة لغوية غريبة، ذلك أنو ليس 
لو كاف أصيبل يف كضع –من الطبيعي أف ينصرؼ اللفظ إىل ا٤بعُب كإىل ضده يف الوقت نفسو، ألف ذلك 

 .3"يورث اللبس كالوىم، كيبطل التفاىم بْب ا٤بتكلمْب، كاللغة كسيلة ىذا التفاىم- اللغة
 كاالىتماـ ُّذه الظاىرة، جعل كثّبا من العلماء منذ القد  يؤلفوف فيو كتبا ٙبمل اسم األضداد، 

كالسجستاين  (ىػ244.ت)كابن السكيت  (ىػ213.ت)كأقدـ ىذه الكتب ما ألفو قطرب ، كاألصمعي 
، كالٍب ٝبعت فيما بعد يف كتاب كاحد ٙبت اسم ثبلثة كتب يف األضداد كبذيلها كتاب (ىػ255.ت)

ىو اآلخر كتاب ااسن كاألضداد،  (ىػ255.ت)، كما ألف ا١باحظ 4أيضا (ىػ650.ت)الصغاين 
كأبو الطيب  (ىػ328.ت)كتوالت بعدىا حركة تأليفية نشطة يف األضداد، كما فعل قطرب ابن األنبارم 

. كغّبىم من العلماء (ىػ569.ت)كابن الدىاف  (ىػ351.ت)اللغوم 
كلكن كما كاف االىتماـ باألضداد يف اللغة العربية من بعض العلماء، فقد كاف البعض اآلخر 

اختلف موقف القدماء حوؿ ظاىرة التضاد، فمنهم من يثبتو، كمنهم من منهم رافضا ٥بذه الظاىرة، فقد 

                                                 
. 266: سورة البقرة، اآلية-  1
الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل، ، و294: ، ص1: معاني القرآن الكريم، النحاس، ج: ينظر - 2

 . 497: ، ص1: الزمخشري، ج

 .336: رسالة في األضداد، محمد جمال الدين بن بدر الدين المنشي، ص-  3
 .1912أوغست ىفنر، المطبعة الكاثوليكية، بيروت، : ، نشرىا(األصمعي والسجستاني وابن السكيت)ثالثة كتب في األضداد : ينظر-  4
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كمن ىذا اللفظ الواحد الذم ٯبيء على : "الذم يقوؿ (ىػ206.ت) قطرب :ينكره، فأما ا٤بثبتوف فمنهم
 .1"معنيْب فصاعدا ما يكوف متضادا يف الشيء كضده

كبلـ : "الذم يقوؿ يف كتابو األضداد ( ىػ 328.ت)  كمنهم أيضا ٧بمد بن القاسم األنبارم 
العرب يصحح بعضو بعضا، كيرتبط أكليو بآخره، كال يػيٍعرىؼ معُب ا٣بطاب منو إال باستيفائو، كاستكماؿ 

ٝبيع حركفو، فجاز كقوع اللفظة على ا٤بعنيْب ا٤بتضادين، ألهنا يتقدميها كيأيت بعدىا ما يدؿ على 
. 2"خصوصية  أحد ا٤بعنيْب دكف اآلخر، كال يراد ُّا حاؿ التكلم كاإلخبار إال معُب كاحدا

أم أف اللفظ خارج السياؽ ال ٰبمل إال معُب كاحدا، كإذا ما أدرج يف السياؽ، فإنو يتحكم يف داللة 
. اللفظ، كيعطيو خصوصية على غّبه من األلفاظ

كاألضداد ٝبع ضد، كضٌد كل شيء ما نافاه، ٫بو : "(ىػ351.ت)كيقوؿ أبو الطيب اللغوم 
البياض كالسواد، كالسخاء كالبخل، كالشجاعة كا١بنب، كليس كل ما خالف الشيء ضٌدا لو، أال ترل أف 
القوة كا١بهل ٨بتلفاف، كليسا ضٌدين، كإ٭با ضٌد القوة الضعف، كضد ا١بهل العلم، فاالختبلؼ أعٌم من 

. 3" التضاد، إذ كاف كل متضادين ٨بتلفْب، كليس كل ٨بتلفْب متضادين
من سينىن العرب يف األى٠باء أف يسٌموا ا٤بتضادَّنين باسم : "(ىػ395.ت)يقوؿ أٞبد بن فارس 

ا ا٤بذىب كأف العرب تأيت باسم كاحد ، لؤلبيض(ا١بىٍوف) لؤلسود ك (ا١بىٍوف) ٫بو ،كاحد  كأنكر ناس ىىذى
 كذلك أف الَّنًذين رىكىٍكا أف العرب تيسمي السيف مهنَّندان كالفىرىسى ًطٍرفان ىم ،كىذا لىٍيسى بشيء، لشيء كضٌده

. 4"الَّنًذين رىكىٍكا أف العرب تيسمٍّي ا٤بتضادَّنين باسم كاحد
الٌصبح ٠بيٌي : كالٌصر  : " الذم يقوؿ يف أماليو (ىػ318.ت)كمن منكرم التضاد أيضا القايل 

. 5"الليل، ألنو انصرىـ عن النهار كليس ىو عندنا ضدان : بذلك ألنو اٍنصىرىـ عن اللَّنٍيل كالصَّنر 
، كالذم أنكر كقوع ا٤بشَبؾ (ىػ347.ت)كمن العلماء الذين ينكركف كجوده أيضا ابن درستويو 

اللفظي يف اللغة العربية قبل ينكر كقوع األضداد باعتبارىا نوعا من أنواع ا٤بشَبؾ اللفظي، كقد ألف كتابا 
                                                 

، 70: ، ص1984، 1: حنا حداد، دار العلوم، المملكة العربية السعودية، ط: كتاب األضداد، أبو علي محمد بن المستنير قطرب، تحقيق-  1
 .194: ، والعربية وعلم اللغة الحديث، محمد محمد داود، ص16: التوليد الداللي في البالغة والمعجم، محمد غاليم، ص: وينظر

: ، وينظر2: ، ص1987محمد أبو الفضل إبراىيم، المكتبة العصرية، بيروت، : كتاب األضداد، محمد بن القاسم األنباري، تحقيق-   2
. 77: ، عبد الواحد حسن الشيخ، ص(دراسة تطبيقية)العالقات الداللية والتراث البالغي العربي 

3
 .33: ، ص1996، 2: عزة حسن، دار طالس، ط: األضداد في كالم العرب، أبو الطيب اللغوي، تحقيق-   
 .98: الصاحبي في فقو اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كالمها، أحمد بن فارس، ص-  4
 .318: ، ص2: األمالي، القالي، دار الكتب العلمية، بيروت، ج-  5
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االرتفاع ٗبشٌقة كثقىل، كمنو : النَّنوء، كىو : "يف إبطاؿ األضداد، يرد فيو على قوؿ ا٤بثبتْب لؤلضداد، يقوؿ
قد ناءت، : قيل للكوكب قد ناءى، إذا طلع فهو ينوء، كقد قيل للجارية ا٤بمتلئة اللحيمة إذا هنضت

السقوط أيضان، كأنو من : كقد زعم قوـه من اللغويْب أف النػَّنٍوء... قد ناء ٕبملو، أم هنض: كللدابة
. 1"األضداد، كقد أكضحنا ا٢بجة عليهم يف ذلك يف كتابنا يف إبطاؿ األضداد

كإ٭با اللغة موضوعة : " من ا٤بضيقْب لوقوع األضداد ألنو يضيف قائبل (ىػ347.ت)كيعٌد ابن درستويو 
لئلبانة عن ا٤بعاين، فلوجاز كضع لفظ كاحد، للداللة على معنيْب ٨بتلفْب، أك أحدٮبا ضد اآلخر، ٤با 

 .2"كاف يف ذلك إبانة، بل تعمية كتغطية
مىٍفهيوما : األضداد ىو نوع من ا٤بشَبؾ، قاؿ أىلي األصوؿ : "(ىػ911.ت)يقوؿ السيوطي 

اللَّنٍفظ ا٤بشَبؾ إما أف يػىتىباينا بأف ال ٲبيٍكن اجتماعيهما يف الٌصدؽ على شيء كاحد كا٢بٍيض كالطٍُّهر 
فإهنما مدلوال القيٍرء ال ٯبوز اجتماعهما لواحد يف زمن كاحد، أك يتواصبل فإٌما أف يكوفى أحديٮبا جزءان من 

أف : اآلخر كا٤بمكن العاـ للخاص أك صفةن كاألسود لذم السواد فيمن ٠ٌبي بو، كذكر صاحب ا٢باصل 
النقيضْب ال ييوضع ٥بما لفظه كاحده ألٌف ا٤بشَبؾى ٯببي فيو إفادة الَبدُّد بْب معنييو كالَبدُّد يف النقيضْب 

ٯبوز أف ييوضع ٥بما لفظه كاحد من قبيلتْب، كقاؿ ألٍكيا يف : حاصل بالذات ال من اللفظ، كقاؿ غّبه 
يٍشَبؾ يقعي على شيئْب ضدين كعلى ٨بتلفْب غّب ضدين فما يقع على الضدين كا١بىٍوف كجلىلى : تعليقو 

ا٤ب
. 3"كما يقع على ٨بتلفْب غّب ضدين كالعْب

نوع من العبلقة بْب ا٤بعاين، بل رٗبا : "التضاد عند ادثْب أمثاؿ رمضاف عبد التواب ىوأما 
كانت أقرب إىل الذىن، من أية عبلقة أخرل، فبمجرد ذكر معُب من ا٤بعاين، يدعو ضد ىذا ا٤بعُب إىل 
الذىن، كال سيما بْب األلواف، فذكر البياض يستحضر يف الذىن السواد، فعبلقة الضدية من أكضح 

األشياء يف تداعي ا٤بعاين، فإذا جاز أف تعرب الكلمة الواحدة عن معنيْب بينهما عبلقة ما، فمن باب أكىل 
جواز تعبّبىا عن معنيْب متضادين، ألف استحضار أحدٮبا يف الذىن، يستتبع عادة استحضار اآلخر، 

 .4"فالتضاد فرع من ا٤بشَبؾ اللفظي

                                                 
 .185: تصحيح الفصيح وشرحو، ابن درستويو، ص-  1
 .71: المصدر نفسو، ص-  2
 .305، 304: ، ص1: المزىر في علوم اللغة وأنواعها، جالل الدين  السيوطي، ج-  3
 .336: فصول في فقو اللغة، رمضان عبد التواب، ص-  4
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غّب أننا ال نٌود أف ننساؽ كراء ا٤بؤلفْب : " كمن ا٤بنكرين للتضاد رمضاف عبد التواب الذم يقوؿ
يف األضداد ، من اللغويْب العرب ، فنعد كل ما أتوا بو من كلمات ىذه الظاىرة صحيحا، فإننا مثبل  ال 

نرل شيئا من التضاد يف استعماؿ كلمة الضٍّعف ٗبعُب ا٤بثل، أك ا٤بثلْب أك استعماؿ كلمة ا٤بثل ٗبعُب 
ا٤بشَبؾ : كمثل ذلك كثّب يف كتب األضداد، كبعضو يف ا٢بقيقة من باب... ا٤بماثل أك الضعف، 

 .1"اللفظي، ال من باب األضداد
.  فرمضاف عبد التواب أخرج ىذه األلفاظ من باب التضاد كأدرجها ضمن ا٤بشَبؾ اللفظي

أما األضداد فقد ألف فيها األصمعي كابن : "كينكر إبراىيم أنيس كجود األضداد يف اللغة، حيث يقوؿ
السكيت كأبو حامت السجستاين، مث جاء بعدىم ابن األنبارم كٝبع أقوا٥بم يف كتابو ا٤بشهور ا٤بسمى 
باألضداد، كيعرض ىؤالء اللغويوف يف كتبهم ا٤بختلفة إىل نفس اَّموعة من األلفاظ الٍب يقاؿ إف كبل 
منها كاف يعرب عن ا٤بعُب كضده، كقد تبْب لبعض الباحثْب من ادثْب أف مثل ىذه اَّموعة لو غربلت 

كٕبثت ٕبثا علميا صحيحا النتهى األمر إىل أف ما يصح أف يسمى منها باألضداد ال يكاد يعدك 
. 2"عشرين كلمة

كمن الباحثْب ادثْب من يؤاخذ القدماء يف إلصاقهم لظاىرة التضاد با٤بشَبؾ اللفظي كىو 
كا٢بقيقة أف ىؤالء قد أسرفوا فيما ذىبوا إليو من إلصاؽ : "، كالذم يقوؿ(٧بمد حسْب آؿ ياسْب)

األضداد با٤بشَبؾ إلصاقا يقـو على التحمل الذم اصطبغت بو أقواؿ ادثْب ، كا١بدؿ ا٤بنطقي الذم 
كال نريد أف نبحث ىنا إنكار األضداد ... حفلت بو أقواؿ األقدمْب من أىل األصوؿ كغّبىم، 

كتأييدىا، ألف لو موضعا آخر من ىذه الرسالة، كلكن نريد أف نلفت النظر إىل انعداـ الدٌقة يف ىذه 
ا٤بذاىب، ذلك أنو ليس بْب ا٤بشَبؾ كاألضداد من التشابو سول انصراؼ اللفظة فيها إىل أكثر من 

كمن أقرب األمثلة على ىذا ما يقاؿ يف االستحضار الذىِب الطبيعي للمعُب ا٤بضاد، ٩با ال يتوفر ... معُب
مثلو يف ا٤بشَبؾ، كما يقاؿ يف جنوح ا٤بتكلم إىل التفاؤؿ، كدرء العْب كاالستهزاء، ٩با يستدعي قلب ا٤بعُب 

. 3" يف ا٤بشَبؾ اللفظيراألكؿ كالنطب بضده، كىو ما ال يتوؼ

                                                 
 .340، 339: فصول في فقو اللغة، رمضان عبد التواب، ص-  1
 .215: داللة األلفاظ، إبراىيم أنيس، ص-  2
 .102، 101: ، ص1974، 1: األضداد في اللغة، محمد حسين آل ياسين، مطبعة المعرف، بغداد، ط-  3



     الفصل الثالث                                              الجهود السياقية والداللية لمحمد باي بلعالم 

  -480-  

 أٌما ٧بمد بام بلعامل فقد أشار إىل ظاىرة التضاد يف ثنايا شرحو أللفاظ ا٤بشَبؾ اللفظي، ٩با يدؿ 
على أنو يتبع هنج العلماء الذين يعٌدكف ظاىرة التضاد ضربا أك نوعا من أنواع ا٤بشَبؾ اللفظي، باعتبار 

.  كجود اللفظ نفسو كتغّب الدالالت
: كمن األلفاظ الٍب ذكرىا ٧بمد بام بلعامل كالٍب ٙبمل معنيْب متضادين

: َعْسَعسَ - 1
، يقوؿ ٧بمد بام بلعامل يف شرحو 1﴾كىاللَّنٍيًل ًإذىا عىٍسعىسى ﴿: جاءت ىذه اللفظة يف قولو تعاىل

. 2"ا٤بعُب أقبل كأدبر كىو من األضداد، يقاؿ عسعس الليل إذا أقبل كعسعس  إذا أدبر: "٥با
جاءت عند أكثر العلماء كا٤بفسرين من األلفاظ الٍب ٙبمل معنيْب  (عسعس)كىذه اللفظة 

عسعس حرؼ من األضداد، يقاؿ عسعس الليل، إذا : "(ىػ328.ت)متضادين، يقوؿ ابن األنبارم 
من األضداد عسعس، قاؿ أبو :  "(ىػ351.ت)أبو الطيب اللغوم ، كيقوؿ 3"أدبر، كعسعس إذا أقبل

 (ىػ538.ت)، كيفسرىا أيضا الز٨بشرم 4"عسعس الليل إذا أقبل، كعسعس الليل إذا أدبر: يقاؿ: عبيدة
. 5باإلقباؿ كاإلدبار، 

أقبل ظبلمو يف أكلو، : من األضداد كيقاؿ عسعس الليل : "أيضا (ىػ911.ت)كيقوؿ السيوطي 
كالصبح إذا تنفس، أم استطار : كىذا أرجح؛ ألف آخر الليل أفضلو، كألنو أعقبو بقولو. كقيل يف آخره
. 6"كاتسع ضوؤه

أقبل كأدبر، كٲبكن أف : من ألفاظ التضاد الٍب ٙبمل معنيْب متضادين كٮبا (عسعس)أم أف 
يكوف التضاد نوعا من أنواع ا٤بشَبؾ اللفظي، إال أٌف التضاد ىو جزء منو، ألنو يشَبط فيو التضاد بْب 

. ا٤بعاين
: َورَاءَ - 2

 7: (أماـ)ك (خلف)الٍب تأيت ٗبعُب  (كراء): من أمثلة التضاد أيضا عند ٧بمد بام بلعامل
                                                 

. 17: سورة التكوير، اآلية-  1
. 105: المفتاح النوراني على المدخل الرباني للمفرد الغريب في القرآن، محمد باي بلعالم، ص-  2
. 32: كتاب األضداد، ابن األنباري، ص-  3
. 308: كتاب األضداد في كالم العرب، ابن األنباري، ص-  4
 .325: ، ص6: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل، الزمخشري، ج - 5

. 607: ، ص2: ، ج1988، 1: أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: معترك األقران في إعجاز القرآن، السيوطي، ضبط-  6
. 201: ، ص2: ضياء المعالم شرح على ألفية الغريب البن العالم، محمد باي بلعالم، ج: ينظر-  7
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. 1﴾كىأىمَّنا مىٍن أيكيتى ًكتىابىوي كىرىاءى ظىٍهرًهً ﴿: خلف، ٫بو قولو تعاىل- 1
انىٍت ًلمىسىاًكْبى يػىٍعمىليوفى يف اٍلبىٍحًر فىأىرىدتُّ أىٍف أىًعيبػىهىا كىكىافى ﴿: أماـ، ٫بو قولو تعاىل- 2 أىمَّنا السَّنًفينىةي فىكى

. 2﴾كىرىاءىىيم مَّنًلكه يىٍأخيذي كيلَّن سىًفينىةو غىٍصبنا
جاءت إىل أكثر العلماء كا٤بفسرين ُّذين ا٤بعنيْب، يقوؿ ابن األنبارم  (كراء)كىذه اللفظة 

كىافى كىرىاءىىيم )..ىكراء من األضداد، يقاؿ للرجل كراءؾ، أم خلفك، ككراءؾ أم أمامك،: "(ىػ328.ت)
يف  (ىػ351.ت)أبو الطيب اللغوم ، كيقوؿ 3"فمعناه ككاف أمامهم (مَّنًلكه يىٍأخيذي كيلَّن سىًفينىةو غىٍصبنا

قيل قدامهم كقرأ ابن : "(ىػ911.ت)، كقاؿ السيوطي 4"يعِب قدامهم كأمامهم: "تفسّبه ٥بذه اللفظة
إٌف كراءىم على بابو، كلكن ركعي بو الزماف، فالوراء ىو ا٤بستقبل، : العباس أمامهم، كقاؿ ابن عطية

. 5"كاألماـ ىو ا٤باضي
، كيبقى السياؽ ىو (أماـ كخلف)من ألفاظ التضاد الٍب ٙبمل معنيْب متناقضْب كٮبا  (كراء)فػ

. الذم ٰبدد معناىا
: َأْخَفى- 3

ًإفَّن السَّناعىةى آتًيىةه أىكىادي ﴿: من قولو تعاىل (أخفيها)من أمثلة التضاد عند ٧بمد بام بلعامل لفظة 
ا لًتيٍجزىٰل كيلُّ نػىٍفسو ٗبىا تىٍسعىىٰ  أم أسَبىا كأظهرىا أيضا من أخفيت : " كالٍب يفسرىا بقولو6﴾أيٍخًفيهى

. 7"كأخفيها أظهرىا
فسرىا أكثر العلماء كا٤بفسرين ٗبعنيْب متضادين، يقوؿ ابن األنبارم  (أخفيها)كىذه اللفظة 

أخفيت حرؼ من األضداد، يقاؿ أخفيت الشيء، إذا سَبتو، كأخفيتو إذا أظهرتو، : " (ىػ328.ت)
أبو الطيب اللغوم ، كيقوؿ 8"، فمعناه أكاد أسَبىا (إف الساعة آتية أكاد أخفيها): قاؿ ا عز كجل

أخفيت الشيء، أخفيو إخفاء، إذا كتمتو، : من األضداد، قاؿ أبو عبيدة، يقاؿ:  "(ىػ351.ت)

                                                 
. 10: سورة االنشقاق، اآلية-  1
. 79: سورة الكهف، اآلية-  2
. 68: كتاب األضداد، ابن األنباري، ص-  3
. 412: كتاب األضداد في كالم العرب، ابن األنباري، ص-  4
. 323: ، ص3: معترك األقران في إعجاز القرآن، السيوطي، ج-  5
. 15: سورة طو، اآلية-  6
. 76: ، ص2: ضياء المعالم شرح على ألفية الغريب البن العالم، محمد باي بلعالم، ج-  7
. 95: كتاب األضداد في كالم العرب، ابن األنباري، ص-  8
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خفيت الشيء أخفيو كأخفيتو لغتاف يف : كقاؿ التزرم... كأخفيتو أيضا أخفيو إخفاء، إذا أظهرتو، 
يقرأ بالضم كالفتح، فقاؿ  (أكاد أخفيها): كمن ذلك قوؿ ا جل كعزٌ : اإلظهار كالكتماف ٝبيعا، قاؿ

. 1"معناه أكتمها: معناه أظهرىا، كقاؿ ا٤بفسركف: قـو
، كال ٲبكن (أظهر ككتم)من ألفاظ التضاد الٍب ٙبمل معنيْب متناقضْب كٮبا  (أخفى)فالفعل 

. ٙبديد معناه إال من خبلؿ كقوعو يف السياؽ
: َأَسرَّ - 4

كىلىٍو أىفَّن ًلكيلٍّ نػىٍفسو ﴿: من قولو تعاىل (أسٌركا)كمن أمثلة التضاد عند ٧بمد بام بلعامل لفظة 
فػٍتىدىٍت ًبًو  امىةى لىمَّنا رىأىكيا اٍلعىذىابى ۗ  ظىلىمىٍت مىا يف اأٍلىٍرًض الى نػىهيم بًاٍلًقٍسًط ۖ   كىأىسىرُّكا النَّندى  كىىيٍم ۚ   كىقيًضيى بػىيػٍ

أم أخفوا الندامة على ما  ... (أسركا الندامة ٤با رأكا العذاب)":  كالٍب يقوؿ يف تفسّبىا2﴾الى ييٍظلىميوفى 
كاف منهم يف الدنيا من الضبلؿ كاإلضبلؿ بالنسبة للمستكربين كمن الضبلؿ فقط بالنسبة للمستضعفْب 

٤با عاينوا العذاب كىالتهم شدتو أك أظهركا الندامة عندئذ ، فأسر من األضداد تأيت ٗبعُب اإلخفاء 
. 3"كاإلبداع كٮبزهتا تصلح لئلثبات كالسلب، فمعُب أسره جعلو سرا أك أزاؿ سرٌه كنظّبه

جاءت عند أكثر العلماء كا٤بفسرين من األلفاظ الٍب ٙبمل معنيْب  (أسركا)كىذه اللفظة 
كأسررت من األضداد أيضا، يكوف أسررت ٗبعُب كتمت : " (ىػ328.ت)متضادين، يقوؿ ابن األنبارم 

معناه كتم الرؤساء الندامة : فقاؿ الفراء كا٤بفسركف... كىو الغالب على ا٢برؼ، كيكوف ٗبعُب أظهرت، 
. 4"من السفلة الذين أضلوىم 

أسررت الشيء إذا : من األضداد قاؿ أبو عبيدة:  " (ىػ351.ت)أبو الطيب اللغوم كيقوؿ 
كأسركا الندامة ٤با رأكا )أخفيتو، أسرٌه إسرارا، كأسررت الشيء أيضا إذا أظهرتو، قاؿ كقوؿ ا تعاىل 

كٲبكن أف يكوف اإلسرار يف ىذه اآلية : معناه أظهركا الندامة، كقاؿ قطرب مثل ذلك، قاؿ (العذاب
. 5"اإلظهار

                                                 
. 166، 165: كتاب األضداد في كالم العرب، ابن األنباري، ص-  1
. 54: سورة يونس، اآلية-  2
. 83: ، ص2: ضياء المعالم شرح على ألفية الغريب البن العالم، محمد باي بلعالم، ج-  3
. 45: كتاب األضداد في كالم العرب ، ابن األنباري، ص-  4
. 230: صالمصدر نفسو، -  5
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من ألفاظ ا٤بشَبؾ اللفظي، كنوع من أنواع التضاد ألهنا ٙبمل معنيْب متناقضْب  (أسرٌ )فالفعل 
. (أظهر كأخفى)كٮبا 

: َطَحاَىا- 5
 كىاأٍلىٍرًض كىمىا ﴿: من قولو تعاىل (طحاىا)كمن أمثلة التضاد عند ٧بمد بام بلعامل لفظة 

: طحاىا كدحاىا كاحد كالطحو البسيط كقيل طحاىا قسمها، كقيل" : كالٍب يقوؿ يف تفسّبىا1﴾طىحىاىىا
. 2"خلقها كاألكؿ أكىل كالطحو أيضا الذىاب

من : "(ىػ328.ت) كىذه اللفظة عند العلماء كا٤بفسرين من األضداد، يقوؿ ابن األنبارم 
فرس طاح، إذا كاف مشرفا مرتفعا، كيف : ا٤بنضجع، كالطاحي ا٤برتفع، يقاؿ: حركؼ األضداد الطاحي

طحوت الرجل أطحوه، إذا صرعتو، كيقاؿ ضربتو حٌب : ال كالقمر الطاحي، أم ا٤برتفع، كيقاؿ: دعائهم
كما بسطها، فإف ذىب إىل أف الطاحي ا٣بافض، : ، فمعناه(كاألرض كما طحاىا)... طحا أم انصرع 

. 3"نائم لئلنساف النائم، كنائم لليل ا٤بنـو فيو، كانا ضدين: كالطاحي ا٤بنخفض قياسا على قوؿ العرب
كمن األضداد الطاحي، قاؿ أبو حامت، كقالوا :  " (ىػ351.ت)أبو الطيب اللغوم كيقوؿ 

متسع النذىب، ينبسط يف : الطاحي ا٤بنبسط، كالطاحي ا٤بشرؼ، كال أعرؼ ا٤بشرؼ، كفرس طاح
الطاحي : كقاؿ قطرب... متسع النور، مالئ نوره لكل مكاف كالقمر الباىر : ا١برم، كقمر طاح

كاألرض كما )الباسط، يقاؿ طحاه يطحاه كيطحوه طحوا كطحوا، أم بسطو، كمنو قولو عز كجل 
ا٤ببسوط أيضا، يقاؿ طحوتو أطحوه طحوا أم ضربتو فصرعتو، : أم بسطها، كالطاحي (طحاىا
: ضربتو حٌب طحا، يطحو طحوا، أم انبسط كانبطح، كيقاؿ: ا٤بنبسط أيضا بنفسو، يقاؿ: كالطاحي

. 4"ال كالقمر الطاحي، أم : فرس طاح، أم مشرؼ، قاؿ كقالوا يف ٲبْب ٥بم
. (انبسط كارتفع)الٍب تأيت ٗبعنيْب متضادين كٮبا  (طحاىا)من ألفاظ التضاد أيضا 

: الَقاِنع- 6
كىاٍلبيٍدفى جىعىٍلنىاىىا ﴿: من قولو تعاىل (قانع)كمن أمثلة التضاد أيضا عند ٧بمد بام بلعامل لفظة 

يػٍره   فىًإذىا كىجىبىٍت جينيوبػيهىا فىكيليوا ًمنػٍهىا ۖ   فىاذٍكيريكا اٍسمى اللَّنًو عىلىيػٍهىا صىوىاؼَّن ۖ  لىكيم مٍّن شىعىائًًر اللَّنًو لىكيٍم ًفيهىا خى
                                                 

. 6: سورة الشمس، اآلية-  1
. 100، 99: المفتاح النوراني على المدخل الرباني للمفرد الغريب في القرآن، محمد باي بلعالم، ص-  2
. 394: كتاب األضداد في كالم العرب ، ابن األنباري، ص-  3
. 293، 292: المصدر نفسو، ص-  4
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ًلكى سىخَّنٍرنىاىىا لىكيٍم لىعىلَّنكيٍم تىٍشكيريكفى ۚ  كىأىٍطًعميوا اٍلقىاًنعى كىاٍلميٍعتػىرَّن  ىو من : " كالٍب يقوؿ يف تفسّبىا،1﴾ كىذٰى
أ٠باء األضداد قد يراد بو السائل من القنوع كىو السؤاؿ كالتذلل أك من القناعة كىو عدـ السؤاؿ ا٤بعَب 

 .2"ىو الذم يتعرض للناس ليعطوه
. (القانع) فالتضاد ناتج عن ا٤بعنيْب ا٤بتضادين من لفظة 

من قنعت إليو "ىذه اللفظة بالسائل،  (ىػ538.ت)كالز٨بشرم  (ىػ338.ت) كيفسر النحاس 
. 3"إذا خضت لو كسألتو قنوعا: ككنعت

: َأْكَدى- 7
كىأىٍعطىٰى قىًليبلن ﴿ : من قولو تعاىل (أكدل)كمن أمثلة التضاد أيضا عند ٧بمد بام بلعامل لفظة 

كا٤بعُب قطع العطاء من قو٥بم أكدل ا٢بافر إذا بلغ حفرة إىل " : كالٍب يقوؿ يف تفسّبىا،4﴾كىأىٍكدىلٰ 
. 5"الكدية الصلبة، مث استعملتو العرب ٤بن أعطى فلم يتم ك٤بن طلب شيئا فلم يبلغ آخره

. طلب كأعطى يف عدـ البلوغ: فالتضاد يف ا٤بعنيْب
: أىٍكدل قطع عطيتو كأمسك ، كأصلو: " يف تفسّبه ٥بذه اللفظة(ىػ538.ت)يقوؿ الز٨بشرم ك

أجبل ا٢بافر، مث : كىي صبلبة كالصخرة فيمسك عن ا٢بفر، ك٫بوه: إكداء ا٢بافر، كىو أف تلقاه كدية
 .6"أجبل الشاعر إذا أفحم: استعّب فقيل
لفظ من ألفاظ ا٤بشَبؾ اللفظي كمن ألفاظ التضاد الٍب ٙبمل معنيْب متضادين، كٮبا  (أكدل)

 .(أعطى كمل ييًتم ما أعطاه)، ك(طلب كمل يبلغ ما أراده)
: قضايا داللية أخرى: خامسا

: نظرية الدالالت أو المنازل الخمس- 1
: تطرؽ ٧بمد بام بلعامل إىل أصناؼ الداللة يف مؤلفاتو، كمن ٝبلة ما استنبطنا منها قولو

                                                 
. 36: سورة الحج، اآلية-  1
. 123: المفتاح النوراني على المدخل الرباني للمفرد الغريب في القرآن، محمد باي بلعالم، ص-  2
معاني القرآن الكريم، : ، وينظر197: ، ص4: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل، الزمخشري، ج - 3

 .413: ، ص4: النحاس، ج

. 34: سورة النجم، اآلية-  4
. 130: المفتاح النوراني على المدخل الرباني للمفرد الغريب في القرآن، محمد باي بلعالم، ص-  5
 .646:  ص،5: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل، الزمخشري، ج - 6



     الفصل الثالث                                              الجهود السياقية والداللية لمحمد باي بلعالم 

  -485-  

٧بَبزات كإىل  ءام كآخرىا اؿاأللفاللفظ كىو الصوت ا٤بشتمل على بعض ا٢بركؼ ا٥بجائية الٍب أك٥با "
 : قاؿأشار مناللفظ 

ـً  اـً  ًمٍن ٟبىٍسىةو تدرل لىدىل      كاٍحتػىرىزيكا باللَّنٍفًظ يف الكىبلى . األىفػٍهى
ىٍفوي كاإًلشىارىةي ا٣بىطُّ 

. ـً ػػػػػػػػػػػػػػمثيَّن حىًديثي النػَّنٍفًس كالتَّنٍكًلي     كـي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ا٤ب
 ،شة ما بْب دفٍب ا٤بصحف كبلـئ عاككقوؿمل أحد اللسانْب ؽ اؿيراد بو الكبلـ كقو٥بم الخطف

:  لغة كما يف قوؿ الشاعر(كبلما) تسمى واإلشارة
ـً  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ٧بىٍزيكفو كىملٍى تػىتىكىلَّن إشارة... أىشارىٍت ًبطىٍرًؼ اٍلعىٍْبً ًخيفىةى أىٍىًلًها 
بان  يتػىيَّنمً ... فىأىيقىٍنتي أىف الطٌٍرؼى قىٍد قىاؿى مىٍرحى

. كىأىٍىبلن كىسىٍهبلن بًا٢بٍىًبيًب ا٤ب
: كما يف قوؿ القائل (كبلما)يسمى  والمفهوم

ى ا٢بىٍوضي كقىاؿى قطُب  ٍتي بىٍطًُب       ًاٍمتىؤلى . مىٍهبلن ريكىٍيدان قىٍد مىؤلى
:  كقوؿ الشاعر(كبلما) يسمى حديث النفسو

ثػىٍتكى النػَّنٍفسي أىنَّنكى قىاًدره   عىلىى مىا حىوىٍت أىٍيًدم الرٍّجىاؿي فىكىًذبي  . ًإذىا حىدى
: كقوؿ اآلخر

ا  . جيًعلى اللَّنسىافي عىلىى اٍلفؤاًد دىلًيبلى ... ًإفَّن اٍلكىبلىـى لىًفي اٍلفيؤاًد كىًإ٭بَّن
: القائل  يسمى كبلما عند أىل اللغة كما يف قوؿ والتكليم

  .يىٍشًفيكى قػيٍلتى صىًحيحه ذىاؾى لىٍو كانىاى ... قىاليوا كبلىميكى ًىٍندان كىٍىيى ميٍصًغيىةه 
 1".فهذه ا٣بمسة تسمى كبلما عند أىل اللغة ال عند النحاة

ا٣بط : من خبلؿ ىذا النص الذم ذكرناه نستنبط أقساـ الداللة عند ٧بمد بام بلعامل، كىي
. كاإلشارة كا٤بفهـو كحديث النفس كالتكليم، فكلها كبلـ أم أهنا ٙبمل داللة

(. البياف كالتبيْب)يف كتابو  (ىػ255.ت) كىذه األصناؼ جاءت عند ا١باحظ 
- حفظك ا-اعلم : " ا٣بمس أصناؼ ىذه الدالالتموضحان  (ىػ255.ت)يقوؿ ا١باحظ  

أف حكم ا٤بعاين خبلؼ حكم األلفاظ، ألف ا٤بعاين مبسوطة إىل غّب غاية، ك٩بتدة إىل غّب هناية، كأ٠باء 
 ،من لفظ كغّب لفظ كٝبيع أصناؼ الٌدالالت على ا٤بعاين. ا٤بعاين مقصورة معدكدة، ك٧بصلة ٧بدكدة

مث العقد، مث ا٣بٌط، مث ا٢باؿ، الٍب تسمى  أك٥با اللفظ، مث اإلشارة،: ٟبسة أشياء ال تنقص كال تزيد
                                                 

. 13، 12: الرحيق المختوم لنزىة الحلوم، محمد باي بلعالم، ص-  1
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ة أختها، يٍلى ة ٨بالفة حلً يلصورة بىائًنىة من صورة صاحبتها، كح ، كلكل كاحد من ىذه ا٣بمسة.…ًنٍصبىة
 كعن أجناسها كأقدارىا ،عن أعياف ا٤بعاين يف ا١بملة، مث عن حقائقها يف التفسّب كىي الٍب تكشف لك
. 1"كعن خاٌصها كعاٌمها
أصناؼ الداللة، فجعل اللفظ ىو الصنف األكؿ منها، ألف اللغة  (ىػ255.ت)رتب ا١باحظ 

تبقى يف ا٤برتبة األكىل كالٍب هتيمن على باقي األصناؼ، باعتبارىا الوسيط الرئيسي يف ترٝبة األصناؼ 
. األخرل

لصوت فاال يظهر إال من خبلؿ الصوت،  (ىػ255.ت)الصنف األكؿ كىو اللفظ عند ا٢باحظ 
كلن تكوف حركات اللساف لفظا . ىو آلة اللفظ، كىو ا١بوىر الذم يقـو بو التقطيع، كبو يوجد التأليف"

  .2"كال كبلما موزكنا كال منثورا إال بظهور الصوت، كال تكوف ا٢بركؼ كبلما إال بالتقطيع كالتأليف
فٌرؽ ا١باحظ بْب الصوت اللغوم كغّبه من األصوات، فالصوت اللغوم ىو ا١بوىر الذم يقـو 

عند ا١باحظ، حيث جعلو يف ا٤برتبة األكىل، كىو  كبّب باىتماـ حظي عليو التأليف، كما يظهر أٌف الٌلفظ
كيف ىذا إقرار ٕبقيقة تبوأت اليـو مرتبة ا٤بسلمات، كىي أٌف "الذم يساعد على فهم األصناؼ األخرل، 

اللغة أشٌد األ٭باط التعبّبية الٍب اىتدل إليها اإلنساف اكتماال كأغناىا داللة كأكثرىا مبلءمة ٢باجاتو يف 
 .3"فهي ٛبٌده ٗبا تعجز عنو الوسائل األخرل، كفيها من التعقد كالتشعب ما يبلئم أقدار منزلتو. التعبّب

كيسمي ٧بمد صغّب بناين أصناؼ الدالالت عند ا١باحظ بنظرية الكبلـ أكمنازؿ الداللة، 
كىو األداة التعبّبية الذم ال يظهر إال من خبلؿ الصوت، كىو أقرب للتعبّب عن ا٢باجات، مث : اللفظؼ

، كىذا يصب يف ٦برل التعريف الذم خصو ابن جِب 4إنو يستعمل للقريب ا٢باضر كالشاىد الراىن
. 5"أصوات يعرب ُّا كل قـو عن أغراضهم"فهي : للغة (ىػ392.ت)

: إىل الصنف الثاين من أصناؼ الداللة، كىو اإلشارة، يقوؿ (ىػ255.ت)مث يذىب ا١باحظ 
. فأما اإلشارة فباليد، كبالرأس، كبالعْب كا٢باجب كا٤بنكب، إذا تباعد الشخصاف، كبالثوب كبالسيف"

                                                 
. 76: ، ص1: ج، 1998، 7: عبد السالم محمد ىارون، مكتبة الخانجي، القاىرة، ط: تحقيقالبيان والتبيين، الجاحظ، -  1
. 79: ، ص1: البيان والتبيين، الجاحظ، ج-  2
. 163:  ، ص1981التفكير البالغي عند العرب أسسو وتطوره إلى القرن السادس، مشروع قراءة، حمادي صمو، الجامعة التونسية،-  3
النظريات اللسانية والبالغية واألدبية عند الجاحظ من خالل البيان والتبيين، محمد صغير بناني، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، : ينظر-  4

. 86: ، ص1994
. 33: ، ص1: الخصائص، ابن جني، ج-  5
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كاإلشارة . كقد يتهٌدد رافع السيف كالسوط، فيكوف ذلك زاجرا، كمانعا رادعا، كيكوف كعيدا كٙبذيرا
كما أكثر ما تنوب عن اللفظ، كما تيغِب . كاللفظ شريكاف، كنعم العوف ىي لو، كنعم الَبٝباف ىي عنو

. 1"عن ا٣بط 
كمن ىنا يوضح ا١باحظ أٌف اللغة عند اإلنساف عاجزة كحدىا عن التعبّب عن مكنوناتو، فبلبٌد 
من كجود شريك آخر ٥با كىو اإلشارة، فاللغة ىي الواسطة لَبٝبة اإلشارات، كما أف اإلشارة تكوف 

. أحيانا أبلغ يف التعبّب من اللفظ
... استدؿ ا١باحظ على حاجة اللغة إىل كسائل التعبّب األخرل، خاصة اإلشارة"ففي ىذا القوؿ 

. 2"ألف طاقة اللغة على اإلفصاح كاإلبانة ٧بدكدة ٕبيث ال ٲبكن أف يكوف ا٤بعُب دائما يف ظاىر اللفظ
كيف اإلشارة بالطرؼ كا٢باجب : "بعدة كسائل، يقوؿ (ىػ255.ت)كتكوف اإلشارة عند ا١باحظ 

كغّب ذلك من ا١بوارح، مرفب كبّب كمعونة حاضرة، يف أمور يسَبىا الناس من بعض، كٱبفوهنا من ا١بليس 
كغّب ا١بليس، كلوال اإلشارة مل يتفاىم الناس معُب خاص ا٣باص، ك١بهلوا ىذا الباب البتة كلوال أف 

. 3"تفسّب ىذه الكلمة يدخل يف باب صناعة الكبلـ لفسرهتا لكم
كمن ىنا فا٤بتتبع لنصوص ا١باحظ الٍب ذكر فيها اإلشارة يبلحظ تطورا يف مفهومها، حيث ينتقل 

نوعا من أنواع الدالالت على ا٤بعاين إىل معُب آخر لصيب بنظريتو الببلغية كاألدبية "معناىا من كوهنا 
العامة، ك٧بٌرؾ ذلك تفطنو إىل قدرة اللغة على ٘باكز قصورىا قدرة ذاتية ٗبل يكمن فيها من طاقات 

يصبح ا٣بطاب بتوظيفها كتفجّبىا قادرا على رسم شبكة من العبلقات كا٤بسارب إىل ا٤بعُب يستغُب ُّا 
عن حضور قائلو، كيستعيض بالسياؽ اللغوم الداخلي عن السياؽ ا٣بارجي، كأىم تلك القدرات طاقة 

. 4"اإلٰباء الٍب تصبح من بعض ا١بهات الرديف األديب ٤بفهـو اإلشارة
ىي حركة ٨بتصرة، تكوف باليد كبالرأس كبالعْب كا٢باجب كا٤بنكب كغّبىا، تكوف : فاإلشارة

عبلمة على معُب كاحد أك معاف كثّبة، كىذا يدؿ على إدراكو البعيد ٥بذه الوسيلة التعبّبية الٍب أصبحت 
 5 .علما مستقبل بذاتو يف العصر ا٢باضر كىو علم ا٢بركة ا١بسمية

                                                 
. 78، 77: ، ص1: البيان والتبيين، الجاحظ، ج-  1
. 173، 172: التفكير البالغي عند العرب أسسو وتطوره إلى القرن السادس، مشروع قراءة، حمادي صمو، ص-  2
. 78: ، ص1: البيان والتبيين، الجاحظ، ج-  3
. 174: التفكير البالغي عند العرب أسسو وتطوره إلى القرن السادس، مشروع قراءة، حمادي صمو، ص-  4
. 82: النظريات اللسانية والبالغية واألدبية عند الجاحظ من خالل البيان والتبيين، محمد صغير بناني، ص: ينظر-  5
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يقوؿ ا١باحظ  ىو العقد، (ىػ255.ت)الصنف الثالث من أصناؼ الدالالت عند ا١باحظ 
أما القوؿ يف العقد، كىو ا٢بساب دكف اللفظ كا٣بط، فالدليل على فضيلتو، كعظم قدر : "(ىػ255.ت)

ننا كىالشَّنٍمسى كىاٍلقىمىرى حيٍسبىاننا ﴿: االنتفاع بو، قوؿ ا عز كجلٌ  ٍصبىاًح كىجىعىلى اللَّنٍيلى سىكى  ذٰىًلكى  ۚ فىاًلبي اإٍلً
ٍنسىافى . عىلَّنمى اٍلقيٍرآفى .الرَّنٍٞبىني ﴿: ، كقاؿ جل كتقٌدس1﴾تػىٍقًديري اٍلعىزًيًز اٍلعىًليمً   الشَّنٍمسي . عىلَّنمىوي اٍلبػىيىافى . خىلىبى اإٍلً

كا٢بساب يشتمل على معافو كثّبة كمنافعى جليلة، كلوال معرفة العباد ٗبعُب  ... 2﴾كىاٍلقىمىري ًٕبيٍسبىافو 
كيف عدـ اللفظ، كفساد ا٣بٌط، . ا٢بساب يف الدنيا ٤با فهموا عن ا عز كجٌل معُب ا٢بساب يف اآلخرة

كا١بهل بالعقد فىسىادي جيلٍّ النػٍّعىم، كفقداف ٝبهور ا٤بنافع، كاختبلؿ كٌل ما جعلو ا عز كجٌل لنا ًقوامان 
. 3"كمصلحةن كنظامان 

ىو ا٢بساب دكف اللفظ كا٣بط، كيكوف بأصابع اليدين،  (ىػ255.ت)فالعقد عند ا١باحظ 
ٲبكن إ٢باقو يف ميداف الداللة با٣بط باعتبارٮبا كسيلتْب للتعبّب عن ا٤بعاين، تعتمداف على ا٢برب، أك ما 
يقـو مقامو من السواد يف الكتابة، كمن ىنا فالعقد كا٣بط مقابلْب للفظ الذم يعتمد على الصوت 

ا٤بقطع يف ا٥بواء، كيبقى العقد كسيلة من كسائل التبليغ ا٤بختلفة الٍب كضعها اإلنساف للتعبّب عن معانيو 
 4. كاالتصاؿ بغّبه، كلو أٮبية بالغة يف ا٢بياة اليومية لئلنساف

فأما ا٣بط، فما ": (ىػ255.ت)الصنف الرابع من أصناؼ الدالالت ىو ا٣بط، يقوؿ ا١باحظ 
اقػٍرىٍأ كىرىبُّكى ﴿: ذكر ا عز كجل يف كتابو من فضيلة ا٣بط كاإلنعاـ ٗبنافع الكتاب، قولو لنبيو عليو السبلـ

ـي  نسىافى مىا ملٍى يػىٍعلىمٍ  الَّنًذم عىلَّنمى بًاٍلقىلىمً  اأٍلىٍكرى ينػٍزىؿ، على نبيو ا٤برسىل، 5 ﴾عىلَّنمى اإٍلً
، كأقسم بو يف كتابو ا٤ب

قٌلة الًعياؿ أحد : كما قالوا. القلم احد اللسانْب: ، كلذلك قالوا6﴾ كىاٍلقىلىًم كىمىا يىٍسطيريكفى  ۚ ف حيث قاؿ﴿
استعماؿ القلم : كقاؿ عبد الرٞبن بن كيساف. أحد اليسارىين، كقالوا القلم أبقى أثران كاللساف أكثري ىذران 

: أجدر أف ٰبضَّن الذىن على تصحيح الكتاب، من استعماؿ اللساف على تصحيح الكبلـ، كقالوا
اللساف مقصور على القريب ا٢باضر، كالقلم مطلب يف الشاىد كالغائب، كىو للغابر ا٢بائن مثلو للقائم 

                                                 
. 96: سورة األنعام، اآلية-  1
. 5-1: سورة الرحمن، اآليات-  2
. 80: ، ص1: البيان والتبيين، الجاحظ، ج-  3
. 81، 80: النظريات اللسانية والبالغية واألدبية عند الجاحظ من خالل البيان والتبيين، محمد صغير بناني، ص: ينظر-  4
. 5-3: سورة العلق، اآليات-  5
. 1: سورة القلم، اآليات-  6
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الراىن، كالكتاب ييقرأ بكل مكاف، كييدرس يف كل زماف، كاللساف ال يعدك سامعىو كال يتجاكزيه إىل غّبه 
"1 .

فالكتابة أك ا٣بط أكسع من اللفظ، ألف اللفظ ال يتجاكز السامع، أما الكتابة فهي تشمل 
القريب كالبعيد، لتداك٥با كانتشارىا يف كل زماف كمكاف، كالظاىر أنو ذكر ا٣بط يف ىذه ا٤برتبة بعد التطور 

ا٢بضارم، الذم أصبح فيو اللفظ قاصرا عن الشموؿ كاالنتشار، كأضحت الكتابة كسيلة من كسائل 
. التواصل الٍب ٙبافظ على إرث األمة من الضياع كالتحريف كالتصحيف

بأٮبية الكتابة كالٍب ٲبكنها أف تكوف بديبل حضاريا عن اللفظ  (ىػ255.ت)كما نٌوه ا١باحظ 
كالذاكرة، فالكتاب لو الفضل األكرب على ا٤بشافهة، فاللفظ ككل الوسائل الٍب تطلبتها ٩بارستو كسلوؾ 
ثقايف ىو طريقة غّب ناجعة لصيانة الثقافة كٚبليد ا٤بآثر، كذلك ٤با يصيب الذاكرة من آفات، كالنسياف 

 .2الذم يبطل أكثر العلم، كالذم ٯبعل النصوص تتعرض إىل التبديل كالتحريف
فا٣بط معناه التعبّب عن ا٤بعاين بواسطة ا٢بركؼ ا٤بكتوبة، كا٣بط ال ٱبتلف عن التعبّب باللفظ إال 
يف كوف اللفظ يعتمد على الصوت كا٣بط يعتمد على ا٢برب أك ما يقـو مقامو، كليس ىناؾ أم فرؽ بْب 
ا٢بركؼ اَّموعة من الصوت ا٤بقطع يف ا٥بواء، كبْب ا٢بركؼ اَّموعة ا٤بصورة من السواد يف القرطاس، 
فا٣بط أك الكتابة ىو أحد أنواع الدالالت اللسانية، كتكمن كظيفتو يف تسجيل الكبلـ كاافظة عليو 

 3 .ككقايتو من النسياف، كلوال ا٣بطوط لبطلت العهود كالشركط
 كىأىمَّنا": فهو النصبة، يقوؿ (ىػ255.ت)أما الصنف ا٣بامس من أصناؼ الدالالت عند ا١باحظ 

 كىيف  ،كىاأٍلىٍرض اىلسَّنمىوىات خىٍلب يف  ظىاًىر كىذىًلكى  .اىٍليىد ًبغىٍّب  كىاٍلميًشّبىة ،اىللَّنٍفظ ًبغىٍّب  اىلنَّناًطقىة اى٢بٍىاؿ فىًهيى  النٍّصبة

لىة .كىنىاًقص كىزىاًئد ،كظاعن كىميًقيم ،كىنىاـو  كىجىاًمد ،كىنىاًطب صىاًمت كيلٌ   ،اى١بٍىاًمد اىٍلمىوىات يف  اىلَّنًٍب  فىالدَّنالى
لىةً  لىة ًجهىة ًمنٍ  نىاًطب فىالصَّناًمت .اىلنَّناًطب اى٢بٍىيػىوىاف يف  اىلَّنًٍب  كىالدَّنالى  .اىٍلبػيٍرىىاف ًجهىة ًمنٍ  ميٍعرًبة ى  كىاٍلعىٍجمىاء ،اىلدَّنالى
ٍبك ملىٍ  فإؼى  ٜبارؾ كىجىُبى  ،أىٍشجىارؾ كىغىرىسى  ،أىنٍػهىارؾً  شىبَّن  مىنٍ  :فػىقيلٍ  اىأٍلىٍرض سىلٍ  اىأٍلىكَّنؿ قىاؿى  كىًلذىًلكى   ،ًحوىارنا ٘بًي
ابػىٍتك . 4"ًاٍعًتبىارنا أىجى

                                                 
. 80، 79: ، ص1: البيان والتبيين، الجاحظ، ج-  1
. 139، 138: التفكير البالغي عند العرب أسسو وتطوره إلى القرن السادس، مشروع قراءة، حمادي صمود، ص: ينظر-  2
. 79، 78: النظريات اللسانية والبالغية واألدبية عند الجاحظ من خالل البيان والتبيين، محمد صغير بناني، ص: ينظر-  3
. 81: ، ص1: البيان والتبيين، الجاحظ، ج-  4
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كىي ا٢باؿ الناطقة بغّب اللفظ كا٤بشّبة بغّب اليد، فكل صامت ناطب من حيث : النصبةؼ
الداللة، كىي الوضعية الٍب تكوف عليها األجساـ، كالٍب بفضلها يتوصل اإلنساف إىل استخراج ا٤بعُب 

الذم يكمن فيها، كىذه الوضعية تقـو مقاـ أدكات التعبّب األخرل كاللفظ كاإلشارة كا٣بط كغّبىا، فهي 
إذان الكائنات الٍب تعمر الكوف، كٛبؤل الفضاء، كىي الكلمات الٍب ال تنفذ من النعم كا٤بخلوقات كا٤بعاين 

ا٤بختلفة، فالنصبة ىي نوع من أنواع الدالالت، كىي ٚبتلف عن غّبىا يف كوهنا ال تَبكب من داؿ 
 1 .كمدلوؿ، كإ٭با ىي معُب بدكف لفظ كجسم بدكف ركح

كٚبتلف النصبة عن األصناؼ األربعة األخرل، ألف النصبة تبقى معرفتها رىينة اإلدراؾ ا٤بباشر، 
كما توحي بو ا٢باؿ لذىن ا٤بتبصر، إذ ناطب من جهة الداللة، ال يقـو على معناه دليل، يف حْب يتشكل 

 2 .االستدالؿ يف األصناؼ األربعة األكىل يف عبلمة ٚبتزف الداللة كٙبيط با٤بعُب كتكوف مرجعا إليو
فا١باحظ يف ىذه األصناؼ ا٣بمسة الٍب ذكرىا من أصناؼ الدالالت، يذىب إىل أف اللفظ 
كاإلشارة كالعقد كا٣بط ىي أنظمة تواصلية يستعملها اإلنساف للتعبّب عن حاجاتو، فهي تشَبؾ يف أهنا 

من صنع اإلنساف، أما النصبة فهي نظاـ تواصلي كلكن ليس من صنع اإلنساف كإ٭با من صنع ا 
سبحانو كتعاىل، كيدركو اإلنساف عن طريب التأمل كالتدبر، فالسموات كاألرض كالبحار كغّبىا، كلها 

. ٨بلوقات جامدة كلكنها متحركة كناطقة من حيث الداللة أك ا٤بعُب الذم ترمي إليو
: أسرار الحروف وحساب الجمل- 2

تطلب على العلم الذم يهتم بأسرار ا٢بركؼ كحساب ا١بمل عدة مصطلحات، منها ىذا  
علم خواص ا٢بركؼ، علم التصريف با٢بركؼ، علم الكسر كالبسط، كىو علم يبحث : ا٤بصطلح كأيضا

يف خواص ا٢بركؼ إفرادا كتركيبا كموضوعو ا٢بركؼ ا٥بجائية كمادتو الَباكيب، كصورتو تقسيمها كما 
 3 .ككيفا

حساب األحرؼ ا٥بجائية اَّموعة يف الَبتيب األٔبدم، كا٤براد بأٔبد أكؿ : "كحساب ا١بمل ىو
أٔبد، ىوز، حطي، كلمن، سعفص، قرشت، : الكلمات الٍب رتبت فيها األحرؼ الثمانية كالعشركف كىي

 4".ثخذ، ضظغ، مث كضعوا يف مقابل كل حرؼ عددا ٥با
                                                 

. 78، 77: النظريات اللسانية والبالغية واألدبية عند الجاحظ من خالل البيان والتبيين، محمد صغير بناني، ص: ينظر-  1
. 160: التفكير البالغي عند العرب أسسو وتطوره إلى القرن السادس، مشروع قراءة، حمادي صمود، ص: ينظر-  2
 .20: ، ص(ماجستير)، 2009أسرار الحروف وحساب الجمل، عرض ونقد، طارق بن سعيد القحطاني، المملكة العربية السعودية، : ينظر - 3
 .24: ، صالمرجع نفسو - 4
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 1 :كنلخص ا٢بركؼ كما يقابلها من أعداد يف ا١بدكؿ اآليت

 
الرقم الحرف الرقم الحرف 

 60س  1أ 
 70ع  2ب 
 80ؼ  3ج 
 90ص  4د 
 100ؽ  5ق 
 200ر  6ك 
 300ش  7ز 
 400ت  8ح 
 500ث  9ط 
 600خ  10م 
 700ذ  20ؾ 
 800ض  30ؿ 
 900ظ  40ـ 
 1000غ  50ف 

 
. فَبتيب األحرؼ ترتيبا أٔبديا كمقابلتها باألعداد يسمى حساب ا١بمل

كمل يكن ٧بمد بام بلعامل عامل أصوات كصرؼ ك٫بو كداللة فقط، بل كانت لو دراية كمعرفة 
. ٕبساب ا١بمل، كىذا يتجلى من خبلؿ مؤلفاتو الٍب كن يستعمل فيها مثل ىذا ا٢بساب

 

                                                 
أسرار الحروف وحساب الجمل، ، و74: ، ص2007، 1: الكافي في اللغة، طاىر الجزائري الدمشقي، دار ابن حزم، بيروت، ط: ينظر - 1

 .24: عرض ونقد، طارق بن سعيد القحطاني، ص
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أبياهتا أم ىذه الدرٌة قاؼ : "(التحفة الوسيمة شرح على الدرة اليتيمة)يقوؿ يف ختاـ كتابو 
 .1"القبوؿ

ماذا يعِب ٧بمد بام بلعامل بقاؼ القبوؿ؟ كىل يوجد عدد ضمن كل األعداد ا٤بعركفة ىو 
. القاؼ؟

: إذا عدنا إىل ا١بدكؿ السابب كٕبثنا عن حرؼ القاؼ كجدنا أف العدد الذم يقابلو ىو العدد
. ، كبالتايل عدد أبيات ىذه ا٤بنظومة الٍب شرحها كا٤بعركفة بالدرة اليتيمة ىو مائة بيت(100)مائة 

كالذم  (ا٤بفتاح النوراين على ا٤بدخل الرباين)كيف موضع آخر من مؤلفاتو كىو كتابو ا٤بوسـو بػ
مد الطاىر التليلي السويف ا١بزائرم، يقوؿ عدد أبيات  (ا٤بفرد الغريب يف القرآف)شرح فيو منظومة 
. 2 "(ٛبو)الرمز "ا٤بنظومة يقابلها 

. العدد: كيقصد بالرمز ىنا
. ؟(ٛبو)كلكن ىل يوجد عدد 

من التاء كا٤بيم كا٥باء، نعود إىل ا١بدكؿ ك٫باكؿ أف نبحث عن األعداد الٍب  (ٛبو)يتكوف الرمز 
: تقابل كل حرؼ من ىذه ا٢بركؼ، فنجد

 (ٛبو)، ألف حركؼ كلمة 445: ، مث ٪بمع ىذه األعداد فنجد5=، ا٥باء40=، ا٤بيم400=التاء
.  بيتا445متصلة ك٦بتمعة فيما بينها، كبالتايل عدد أبيات ا٤بنظومة الٍب شرحها ىو 

 

                                                 
. 53: ، محمد باي بلعالم، صالتحفة الوسيمة شرح على الدرة اليتيمة-  1
 .178: ، محمد باي بلعالم، صللمفرد الغريب في القرآن المفتاح النوراني على المدخل الرباني-  2
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: الخاتمة
زلمد باي بلعامل ىو أحد علماء اجلزائر الذي مل يُعرف عنو وعن مؤلفاتو الكثري، ولكن مؤلفاتو 

وجهوده تستحق فعال مّنا الدراسة واالىتمام دلا تناولو من قضايا لغوية متنوعة مشلت سلتلف فروع اللغة، 
وبعد ىذه اخلطوات اليت قطعناىا مع دراسة كتبو وجهوده توصلنا إىل رلموعة من النتائج ال ندعي أهنا 

صائبة دتاما، ولكنها خالصة حبث علمي حاولنا فيو جاىدين الوصول إىل النتائج العلمية من خالل 
: الدراسة والبحث والتقصي وادلناقشة، واليت نوجزىا فيما يلي

لعل أبرز ما يف البحث من جديد ؽلكن أن يضاف إىل جهود العلماء يف رلال الدراسات - 
اللغوية، أنو مجع جهود زلمد باي بلعامل ادلتناثرة وآرائو النحوية واللغوية، وزلاولة ضبطها يف مؤلَّف خاص 

 .ؽلكن العودة إليو عند كل من يهتّم بو
أسفر البحث عن وجود معجم يف غريب مفردات القرآن العظيم حملمد باي بلعامل، استنتجناه -

. من خالل مؤلفاتو، حيث كان يف كل مرة يفسر ويشرح رلموعة من ادلفردات القرآنية
ساىم زلمد باي بلعامل يف إعراب مفردات القرآن الكرمي، شلا ؽلكن أن صلمع من خالل - 

جهوده معجما يف إعراب مفردات القرآن العظيم اليت توخى فيها صحة ادلعٌت وسالمتو، بعد شرحها 
. شرحا لغويا يساعده يف التفسري والشرح

الكتب اللغوية والنحوية القدؽلة تفصل بني علومها، فنجد كتبا متخصصة يف النحو والصرف، -
وأخرى يف سلتلف علوم اللغة، ونادرا ما صلد كتبا جتمع بني ىذه العلوم كاألصوات والصرف والنحو 

والداللة، ولكن علم اللغة احلديث يدعو إىل اجلمع بني سلتلف ىذه العلوم وفق منهج متكامل يشمل 
كل ادلستويات، وذلك ألننا أحيانا نضطر إىل تفسري الظواىر الصرفية والنحوية على أسس صوتية، كما 
نفسر اجلانب الداليل على أساس صريف أو ضلوي، وصلد ىذا ادلنهج ادلتكامل الذي يدعو إليو علم اللغة 

األصوات : احلديث يتجلى بشكل واضح يف مؤلفات زلمد باي بلعامل، حيث تضمنت كل ادلستويات
والصرف والنحو والداللة، وإن مل يضع لكل منها أبوابا خاصة ومستقلة إال أنو عاجل مسائلو وفق منهج 

متكامل شامل لكل مستويات اللغة، ومل يكن ىدفو التأسيس لعلوم اللغة، وإظلا جاءت ىذه العلوم ختدم 
 .بعضها البعض

يبنّي البحث أن علماء اجلزائر ذلم باع كبري يف رلال الدراسات اللغوية والنحوية، لذلك يعّد - 
، فجاءت جهوده زلمد باي بلعامل من أبرز ىؤالء العلماء الذين أتوا على دراسة سلتلف القضايا اللغوية

 .متكاملة تكشف عن شخصيتو الفذة وسعة ثقافتو
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حاول البحث الكشف عن شخصية زلمد باي بلعامل الذي كان حافظا ومقرئا للقرآن الكرمي - 
وضلويا ماىرا من خالل الكم اذلائل الذي استشهد بو يف مؤلفاتو على القضايا النحوية، فكان أحد أئمة 

. اللغة العربية يف اجلزائر
مل يكن زلمد باي بلعامل ناقال لألقوال ومصنفا ذلا، بل كان يبدي رأيو يف كثري من األحيان - 

. ويرجح بعضها على بعض، مع مناقشتو للمسائل اليت يتناوذلا، وال يكتف بقبوذلا كما ىي
جاءت مؤلفاتو حافلة باالستشهاد بالقرآن الكرمي، ألنو يعّد ادلصدر األول من مصادر - 

السماع، فكان يستشهد باآليات القرانية لتوضيح القاعدة النحوية، ولكنو مل ػلدد اآليات ومل ينسبها إىل 
السور، ومل ينبو يف بعض األحيان إىل أن ما يستشهد بو من القرآن، وكان أحيانا ال يذكر قبل االستشهاد 

. أوما يّدل على أنو آية، بل يذكر موضع الشاىد بصفة مباشرة( قال تعاىل)باآليات لفظ 
، بل كان هبا مل يغفل عن االستشهاد  ألنو،زلمد باي بلعامل ىو أحد علماء القراءات القرآنية-

، وذلك ألنو ُعِرف بأنو إمام بإحدى زوايا والية أدرار، لذا فإن علماء يعتّد هبا إلثبات أحكامو النحوية
القراءات ىم األقرب إىل وصف األصوات أكثر من غريىم، ألّن تطبيق أحكام القراءة والنقل بادلشافهة 

والتلقي يعّد أقرب إىل الدقة وادلوضوعية، وىذا يضاىي ما وصلت إليو الدراسات اللسانية احلديثة اليت 
 .اعتمدت على األجهزة ادلتطورة

استشهد باحلديث الشريف وكونو أحد مصادر السماع الرئيسية، ولكنو كان قليال مقارنة مبا - 
. استشهد بو من آيات القرآن العظيم

قال )جاءت مؤلفاتو حافلة باالستشهاد بأشعار القدماء، فكان يذكر الشاعر أحيانا، فيقول - 
، وأحيانا أخرى يذكر البيت الشعري مباشرة، باإلضافة إىل ىذا كان يف كثري من (...زىري، أو قال ادلتنيب،

األحيان يذكر األبيات كاملة، وأحيانا قليلة يذكر الشطر الذي يتضمن الشاىد النحوي، وذلذا مل يتبع 
 . طريقة واحدة يف االستشهاد بالشعر العريب القدمي

قدمت مؤلفات زلمد باي بلعامل جهدا يوضح أىم ادلدارس النحوية اليت كانت قدؽلا، كادلدرسة -
. البصرية والكوفية والبغدادية، وذلك من خالل اآلراء اليت وردت يف كتبو

االجتاىات احلديثة يف الدرس النحوي دتيل إىل النحو الوظيفي، وىذا النحو صلده يف جهود - 
. زلمد باي بلعامل من خالل إكثاره من التعاريف والتنويع فيها، وكذا اإلكثار من التطبيقات

نظرية القرائن النحوية لتمام حسان ىي نظرية ضلوية حديثة، حيث قسم القرائن إىل لفظية - 
ومعنوية، ىذه القرائن حتدد ادلاىية النحوية للكلمة وكذا إعراهبا، وىذا يتجلى أيضا من خالل جهود 
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زلمد باي بلعامل، حيث صلده ػلدد ماىية الفعل ادلاضي وادلضارع مثال وكذا إعرابو، فمن ذلك قولو يف 
العديد من ادلواضع أّن الفعل ادلضارع ىو ادلشابو لالسم وىو ما كان مستهال حبرف من حروف 

. ادلضارعة، وإعرابو تبعا للوظائف النحوية اليت يؤديها
زلمد باي بلعامل من العلماء ادلؤيدين والقائلني بالعلة والعامل، ألهنا جاءت بكثرة يف مؤلفاتو، - 

 .كعلة االستثقال، واالضطرار، والتخفيف والضرورة والعدل وغريىا
، مث (كذا)تنبيهو للعالقة بني ادلعٌت اللغوي واالصطالحي، ويعلل سبب تسمية ادلصطلح بعلة - 

 .يربطو بادلفهوم، مبا يوحي أّن ادلعنيني يرتبطان مبعٌت واحد ويصبان فيو وال ؽلكن الفصل بينهما
جاء شرحو غنيا بالفوائد اجلليلة والتنبيهات، إذ كان أحيانا يذكر مصطلح التنبيو، ليشرح فيو -

. ادلسائل الدقيقة اليت ذلا صلة بادلسائل اللغوية والنحوية اليت ناقشها وعاجلها
. شرحو للمصطلح مث ادلضمون، قصد الوصول إىل األحكام النحوية مث التمثيل ذلا-

ىدفو تربوي تعليمي، حيث كان يبذل قصارى جهده يف تبسيط ادلسائل للطلبة والشرح - 
 . واإلسهاب يف عرضو لألمثلة

يغلب على مؤلفات زلمد باي بلعامل ادلنهج التعليمي ادلمتزج أحيانا بادلنهج الوصفي، وذلك -
فيما يقدمو من أحكام ضلوية، مثال أحكام التثنية واجلمع، باإلضافة إىل ىذا ينبو إىل اخلصائص الداللية 

والوظيفية لكل صيغة من الصيغ، فادلثٌت لو صيغة واحدة واليت تزاد فيها األلف والنون، أما اجلمع 
فيختلف، حيث صلد مجع ادلذكر السامل ومجع ادلؤنث السامل، حيث تضاف الواو والنون يف ادلذكر 

واأللف والتاء يف ادلؤنث، ودلا قّل عدده، ويسلم بناء الواحد منو كما يسلم معناه يف الداللة، ومجع 
 .التكسري يكسر فيو بناء الواحد منو ويكون دلا َكثُ َر عدده

اعتماده على طريقة السؤال واجلواب، إذ يفًتض السؤال مث غليب عنو، وذلك لتنبيو طلبتو إىل - 
، وىذه الطريقة تعرف يف الدراسات اللسانية كل ادلسائل الدقيقة ادلتعلقة بادلوضوع الذي يعاجلو ويناقشو

. احلديثة بالطريقة احلوارية التفاعلية، واليت تعّد من أصلع الطرق يف العملية التعليمية
ىو جانب اغلايب يسعى إىل احملافظة على ادلعلومات اعتمد يف مؤلفاتو على أسلوب التكرار، و -

اليت تالقاىا ادلتعلم، فكلما تكررت النصوص واألمثلة والشواىد كلما كانت أكثر ترسيخا يف ذىن 
 .ادلتعلم، وىذا ما سعى زلمد باي بلعامل إىل حتقيقو من خالل التكرار اليت اتسمت بو مؤلفاتو

 احلديثة اليت  اللغويةتعّد من بني أنواع الوسائل التعليميةواليت  ،سياقة زلمد باي بلعامل لألمثلة- 
. استعملها يف مؤلفاتو من أجل ضمان التلقني اجليد لطلبتو، وكذا من أجل إصلاح العملية التعليمية
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اقتدائو بعلماء السلف يف شرحهم للمتون، إذ بدأ الشرح بالبسملة واحلمدلة والصالة على - 
. سيدنا زلمد صلى اهلل عليو وسلم، يف كل مؤلفاتو

يعّد من العلماء ادلتمكنني وادلبحرين يف علوم العربية، وقد ظهر ىذا يف ثنايا مؤلفاتو من خالل - 
 .تناولو دلختلف علوم اللغة العربية من أصوات وصرف وضلو وبالغة وداللة ومعاجم

 ألنو كان يتناول ادلسائل اللغوية والنحوية، فيذكر األمثلة بكثرة ،دتيزه بأسلوب متكامل األجزاء- 
 .ويشرح الصعب منها

. خاصة بو، بل كان مقلدا لعلماء النحو القدامىأو صرفية مل يبتكر مصطلحات ضلوية - 
، وذلك ألنو ؽليل إىل البصريني ويوافقهم يف ذىبيبني البحث أّن زلمد باي بلعامل بصري امل- 

آرائهم ومسائلهم، كما أنو يستعمل مصطلحاهتم جنباً إىل جنب مع مصطلحات علماء الكوفة، إضافة 
. إىل أنو كان يذكر ادلصطلح ومرادفو يف مناقشتة للمسائل النحوية

زلمد باي بلعامل ىو شخيصة جزائرية تكاد تكون رلهولة يف كتب الًتاجم ادلعروفة القدؽلة منها -
واحلديثة، خاصة أنو عرف بتبحره يف علوم العربية يف سن مبكر، فال صلد دلن يًتجم لو إال مؤلفات قليلة 

جدا تناولت الًتاث يف اجلنوب اجلزائري، فتكون ىذه الًتمجة رلرد فقرة قصرية تضم تاريخ ومكان ميالده 
يًتجم لنفسو  (الرحلة العلية)وبعض مؤلفاتو، ومع دراستنا دلؤلفات ىذا العامل وجدناه يف أحد كتبو وىو 

بقلم أحد الباحثني من معاصريو وىو زلمد علي األمني الشنقيطي، فهذا الكتاب يتضمن الًتمجة ادلفصلة 
. حلياة زلمد باي بلعامل مرفوقة مبعاصريو من كبار العلماء الذين ال يعرف عنهم الكثري

يكشف ىذا البحث عن قدرات زلمد باي بلعامل يف رلال األدب وخاصة الشعر، ويدعم ىذا - 
. الذي ألفو يف نظم ضلوي حىت يسهل حفظو عند طلبتو (اللؤلؤ ادلنظوم)كتابو ادلوسوم ب 

حيث كان يذكر األقوال يف ادلسألة وحجج تعرضو للمسائل اخلالفية بني البصريني والكوفيني، و- 
كل قول، مث ؼلتار منها أحد ادلذىبني معلال اختياره مرة، وتاركا ذلا مرة أخرى، ووأحيانا أخرى ؼلتار 

 يرجح بعضها على بعض الوجو الذي يراه مناسبا يف ادلسألة فيذكره دون ذكر الوجوه األخرى، كما كان
 .كًتجيحو آلراء البصرة على آراء الكوفة يف أغلب األحيان

انتقال الداللة عن طريق اجملاز اللغوي عند زلمد باي بلعامل يتمثل يف االستعارة والكناية -
والتشبيو واجملاز، وىو من مظاىر التطور الداليل لأللفاظ، شلا يؤكد أعلية اجملاز يف اللغة العربية ويف التطور 

. الداليل
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إّن األلفاظ يف السياق القرآين تكتسب دالالت وتوحي إىل معان وتؤدي وظائف ال ؽلكن أن -
تكون وىي خارجو، ألّن األلفاظ يف القرآن العظيم ال ؽلكن أن تتحدد معانيها إال من خالل ورود 

معانيها يف السياق ، وىذا ما يؤكد عدم وجود الًتادف يف القرآن، وكل األلفاظ اليت استعملت مًتادفة 
 . وىي خارج السياق، ال ؽلكنها أن حتل زلل لفظة أخرى داخل السياق القرآين

: توخيو لألمانة العلمية، فكان يصرّح مبصادر النصوص اليت استشهد هبا يف مسائلو مثال قولو- 
قال سيبويو، وقال ابن ): أو نسبة األقوال إىل أصحاهبا مثال (قال يف اجلوىرة، أو قال يف الكتاب)

. (مالك
 ويف األخري طللص إىل أّن مؤلفات زلمد باي بلعامل من الكتب اللغوية ادلهمة اليت تركها لنا ىذا 

العامل اجلزائري الفّذ، واليت ال ؽلكن استبعادىا من قائمة ادلصادر اليت ػلتاجها الدارسون وادلهتمون بالًتاث 
. اللغوي عامة واجلزائري خاصة، دلا لو من أعلية كربى يف البحوث النحوية والصرفية

وهبذا، ال يسعنا القول إال أن ضلمد اهلل الذي وفقنا إىل إعداد ىذا البحث وإخراجو بعد طول  - 
عناء، فاحلمد هلل محدا كثريا يوايف نعمو ويكافئ مزيده، فإن أصبنا اذلدف فاحلمد اهلل، وذاك ما نبغي، 

. وإن أخطأنا فمن أنفسنا واهلل نسأل أن يلهمنا الصواب، إنو مسيع الدعاء
 .                            انتهى حبمد اهلل وحسن عونو
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2006. 
النكت على الكافية كالشافية البن احلاجب كاأللفية البن مالك كشذكر الذىب كنزىة الطرؼ - 354

زلمد عبد ادلقصود دركيش، ادلكتب ادلصرم :يف علم الصرؼ البن ىشاـ، السيوطي، حتقيق
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نكت يف تفسَت كتاب سيبويو كتبيُت اخلفي من لفظو كشرح أبياتو كغريبو، األعلم الشنتمرم، اؿ- 355
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اذلادم شرح طيبة النشر يف القراءات العشر كالكشف عن علل القراءات كتوجيهها، زلمد سامل - 356
. احمليسن، دار اجلبل، بَتكت
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2002. 
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 .1999، 02: العدد
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 .(مقاؿ منشور على االنًتنت) كفاء عباس فياض
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 .1975، 4: ، مج2: العدد
ضلو التيسَت دراسة كنقد منهجي، أمحد عبد الستار اجلوارم، مطبعة اجملمع العلمي العراقي، - 13

1984. 
، خالد بن عبد الكرمي (نقد كرؤية: ادلصطلح كادلنهج)زلاكالت التجديد كالتيسَت يف النحو العريب - 14

حبث منشور يف رللة  )بسندم، قسم اللغة العربية، جامعة ادللك سعود، ادلملكة العربية السعودية، 
 .(ـ2008/ 1429اخلطاب الثقايف العدد الثالث خريف 

نظرية العامل يف النحو العريب كدراسة الًتكيب، عبد احلميد مصطفى السيد، رللة جامعة دمشق، - 15
. 2002، 4 ك3: ، العدد18: اجمللد
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