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  ا[هـــ2اء

 A��� <9 ا��6^�ن       ا�4 م^��� U^ت ب��ه� ب��^2 ا���^�ل واس^�`ث
b 

�ت^̂&J2 رؤی̂^� ا���̂^�م ��̂^�ن ن�6̂^ً�و^̂�J U^̂��J  4^̂ا�̂^"��ء ا� �^̂� 

  .م�eت� ����d ا�<ه�اء

  

 ا����̂^� م��ش̂^	ً� ب�<ی�̂^� ا��̂^i�ل جوا�̂^4 آ̂^9 م̂^> س̂^�g ب̂^�و

�ًا ب3^�ة ا[   
jسُ̂             یم� U^وی?^2ي م� Uِ^ا��6^�ة ب��� B^�;ن ی�^�
ُ 9

  .ا��ش�د



 

  ش�ــ� وJــ���ن

  b �� 2بe                     ن� ب?^� [ت�^�م�^

9 آ^9 ش^�ء أن أش^�� ا�J O^4 ا�^�� ا��^� ح

  :ا�
	� وه�

 *              U^ب A^م� ز� أس��ذي ا�9��6 ا�nي رز��b اO ح"> م2اراتU �� وت�3ی

  . ��J ا��!�ي . p;�ي J> ا�;�یo د

 *       ^̂ �ن� ا�?d�^̂ي شn^̂ ̂^2ي ا� ̂^nآ� وا� ̂^� ب�� أس̂^�ت� ا���ی�̂^� وأqr^̂p م�?

       sj^ن�� ب���!�رة وا���Jوأ oی��J^4 ا��&^�ب�ة +داء وا�
^� وم^�d         X2ال ا�;

   �^̂� O ع�i^̂ت� A^̂ح��^� ی̂^2 ا��̂^"�2Jة ���̂^"�� �?̂^�دي، ووا�^2ت� ا��̂^� م̂^� ب

���ن^� ه�^� ب^��	o آ`ن�^� ه�^� ا���vw^� ا��^�             . م����ت?� ت��س9 أن ت3���JX?� ب�    

     U&س�ل �� ح2ی� أ��	�?^� �;��^B ا���^ رض^ً�       yإن ا��i^�� �^�vw    «وD#?� ا�

Uب«  .� Aه�� م� آ�نe����?م��رة اه�2ي ب   .� م> ا���ِ

وأت23م ب!�ٍ� أJ >6J> وD  م^2ا| ��^> D^�ح
�� d 4^�J^�ال م^2ة           * 

         Uت�ا�
	^^� زو�^^� ا�^^nي أJ^^�ن�� ب���^^j�ب�ة وا��^^"�2Jة، آ�^^� وأش^^�� أس^^

  .ا���ی�� ا��� ت!��A ب�{ازرت?� ��

وو��ًء ��> س�2Jن� �� ا��p�ر ا���ض�ع أت3^2م ب��^!�� ا�6<ی^9 ا�^4              * 

� ا�~#���ا+س��ذ س���ن ب�b.  

 *              �^
وe أن"4 ب�2 هnا أن أت23م ب��!�� ا�4 ا+�pات ا���مwت �^� م��

 ا���7 ا���ب��، وا����
� ا+دب�� ا��~��j، وم��
� أم�� ا��{م��> ا���م�،     "b

  .وم��
� آ��� ا�داب

  

  



 

  ا��	��ی�ت

ا�j#	  ا���ض�ع
  ة

    2اءـا[ه
  ١  ..................................................................... �ـا��23م

2^̂ �| ا��^^^^^^^^^^^^^^^^^^^̂^!   : ا���?�^^^^^^^^^^^^^^^^^^^�"^̂ ̂^� وت#^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
ا�&��
  .......................................وا�
��ن

٥  

̂^�ة    ح�^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
�  .................................................................ا��#"

٥  

ت#^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^"�� ا��^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^!      
  ........................................................وا�
��ن

٦  

   ̂̂̂  ا��	^^^̂^�ي م^^^̂^> Bأث^^^̂^� مnه
^^^̂^U ا�^^^̂^!���� �^^^̂^� إب^^^̂^�از ا�6�ن^^
�  ......................ا��#"�

٧  

� ا��^^^^^^^^^̂^!      �"^̂ ̂^� �^^^^^^^^^̂^� ت#^^^^^^^^^ ̂^�دة ا��	�ی^^^^^^^^^ ̂^� ا��^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^��b
  .................................وا�
��ن

٧  

م
�ح� : ا�#9j ا+ول
  ....................................................ا+س��ء

٨  

: ا��
	^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^̂^� ا+ول
  .....................................................ا�����J�ت

٩  

  eً2أ : أو^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^�
ا��
�
  ........................................................وا�~

١٠  

̂^�J�ت -أ    م�ض^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  ......................................................ا��
�2أ

١١  

  ١-9^̂ ̂^2أ   J�م^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^�
̂^� ا�� ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^� y^̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^�� ا�
.................................................  

١١  

̂^2اء -٢    ا[ب�^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  ..........................................................ب�����ة

١٢  

̂^�ر ا[ب�^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^2اء �^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^2ى   -٣   ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^D 
�  ...............................................ا��#"

١٣  

 ا�	^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^̂^�وف -أ    
  .....................................................ا��3;��

١٣  

�یs وا��̂^2jر ا��̂^{ول م̂^> إن   -ب    j^̂2ر ا�j^̂���ا[ب�̂^2اء ب 
  ...........وا�9�#

١٥  



 

س^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^̂^ G ا[ب�^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^̂^2اء ب-�^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^̂^ـ    
  ..............................................ا[ش�رة

١٧  

̂^2اء -د     ̂^�  ب ا[ب�^^^^^^^^^^^^^ ̂^�ل و���^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^Dا��� ^̂ �[س^^^^^^^^^^^^^
��jا�...............................  

٢٠  

̂^�دة -٤   ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Jإ 
  .............................................................ا��
�2أ

٢٣  

 ح^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^̂^nف -٥  
  ............................................................ا��
�2أ

٢٥  

̂^�J�ت -ب    م�ض^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
�
  .......................................................ا�~

٢٨  

    ١- �^̂^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 ا�~
����.........................................................  

٢٨  

 ا���6^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^̂^� ا+س^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^̂^��� -أ      
  ...........................................وا�#����

٢٩  

̂^�ر  -ب       ̂^� ا�6^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
U ا���6^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^̂  ش^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  ....................................وا��6�ور

٣٠  

̂^ـ       � ح^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^̂^�ف -�^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
p 
�#jا�............................................  

٣١  

̂^nف -٢      ح^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
�
  .......................................................ا�~

٣٢  

 ت3^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^̂^2ی-٣     

ا�~�.........................................................  

٣٣  

  �ً^̂ ̂^� : ث�ن�^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ن�اس^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  .......................................................اeب�2اء

٣٦  

̂^�ن -أ    آ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  ...........................................................وأ�pات?�

٣٧  

̂^�ن م^^^^^̂^y اj^̂^^^^^�p�ر �#]?^^^^^̂^�   -١      إ�^^^^^̂^4 ب3^^^^^̂^�ء �J^^^^^̂^9 آ^^^^^
)gت(..........................  

٣٧  

    ٢-    � ب^^^^^^^^^^^^^^^^^^�> ا+س^^^^^^^^^^^^^^^^^^�p`^^^^^^^^^^^^^^^^^^وا��  ا��3^^^^^^^^^^^^^^^^^^2ی
�
  ....................................وا�~

٣٨  

    ٣-   إض^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^��ر اس^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
5��....................................................  

٣٩  

̂^�ن -٤       ٤٠ آ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^



 

  ..........................................................ا���م�
 إن                                                                                                                                         -ب  

  ...........................................................وأ�pات?�
٤١  

    ١-
̂^4 ا�� ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^�J ل إن�^̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^p2أ  د^̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^�
�
  .......................................وا�~

٤١  

 �^^^^̂^�از دp^^^^̂^�ل ا���6^^^^̂^� ا�����ض^^^^̂^� ب^^^^̂^�> إس^^^^̂^ إن  -٢    
�ه�
pو...................  

٤٢  

̂^<ة إن -٣     ̂^�s ه�^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^� 
  ..............................................وآ"�ه�

٤٤  

  �ً^̂ : ث��&^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
9J�#ا�...............................................................  

٤٦  

  ١-  �̂^�ه ̂^9 ا�]^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ̂^�اه2 ا���م^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ش^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
9J�#��............................................  

٤٦  

  ٢-  ��i^̂^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^9 ا��^̂ ̂^�اه2 ا���م^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ش^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
9J�#��...........................................  

٤٧  

ا���J B^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^v^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^>  : راب�^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ً�  
9J�#ا�...................................................  

٥٠  

  �ً"^̂ ̂^p : y�م^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ر�^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  .........................................................ا�7�ی�

٥٢  

̂^�ن�  ̂^� ا�&^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^	
: ا��
  .....................................................ا����jب�ت

٥٤  

eًأو :
9�J�#ا��.................................................................  

٥٥  

̂^4 -أ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^�J Bj^̂^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ا�� 
  ........................................................ا��2jر

٥٥  

 ا��#�^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^̂^�ل -١  
o�;ا��..........................................................  

٥٦  

 ا��#�^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^̂^�ل -٢  
U��+..........................................................  

٦٠  

 ا��#�^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^�ل -ب
Uب...............................................................  

٦٣  

̂^2د -١    ت�^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  ...........................................................ا��#�����

٦٧  



 

̂^�ل -٢   ̂^2ی ا��#�^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ت3^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Uب........................................................  

٦٨  

̂^Bj ب�^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^<ع  -٣    ا��^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  ...................................................ا�~���

٦٩  

ا��#�^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^̂^�ل : �^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^̂^ـ
U��..............................................................  

٧١  

ا��^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^̂^!
?�ت : ث�ن�^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^̂^ً�
  ......................................................ب���#��ل

٧٥  

  ٧٥  ............................................................... اeس�&��ء-أ  
    ١-  9j^̂ ̂^�&��ء ا���^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  اeس^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

..................................................  
٧٦  

̂^�&��ء -٢      اeس^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
y;3ا���...................................................   

٧٨  

� ب���^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^̂^4 -٣    ^̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^�� 
)eإ(...................................................  

٨٠  

 -ب  
  ..................................................................ا�	�ل

٨١  

 ا�	^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^̂^�ل -١    
  ........................................................ا��#�د

٨١  

    ٢- �^̂  ا�	��^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  .......................................................ا����6

٨٤  

    ٣- �Jر�i^̂^^^^^^^^^^^^^م6^^^^^^^^^^^^^̂^�ء ا���6^^^^^^^^^^^^^̂^� ا�#���^^^^^^^^^^^^^̂^� ا�� 
eً�ح................................  

٨٤  

  ٨٥  ................................................................ ا�����<-ج  
  ٨٨  .................................................................. ا��2اء-د  
 ح^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^̂^nف ح^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^̂^�ف -١    
  .................................................ا��2اء

٨٨  

 ن^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^2اء  -٢    
  ......................................................ا��i�ف

٩٠  

̂^2اء -٣      ا��^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  ......................................................ب��?�<ة

٩١  

: ا��
	^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^̂^� ا�&��^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^̂^�
  .....................................................ا��6�ورات

٩٤  



 

eًأو :
  ..................................................................ا[ض���

٩٥  

̂^nف -أ    ح^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  ..........................................................ا��i�ف

٩٦  

 م6^^^^^^^^^^^^^^^^^^̂^�ء ا[ض^^^^^^^^^^^^^^^^^^̂^��� �Jض^^^^^^^^^^^^^^^^^^̂^ً� J^^^^^^^^^^^^^^^^^^̂^> -ب  
  .....................................م	nوف

٩٨  

�ً^̂ �ف  : ث�ن�^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^̂ ̂^nف ح^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ح^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
�  ........................................................ا�6

٩٩  

y^̂^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^اب�: ا��
	^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^̂^� ا�
yا���اب........................................................  

١٠٢  

eًأو :
Aا���....................................................................  

١٠٣  

̂^A  -أ   ̂^� ا���^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  م;�ب3^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  ...................................................������ت

١٠٦  

 ت3^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^2ی ا���^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^�J A^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^̂^4   -ب  
  ................................................ا�����ت

١٠٧  

 ح^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^nف -ج  
  .........................................................ا�����ت

١١٠  

�ً^̂ : ث�ن�^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  .....................................................................;yا�3

١١١  

  ١١١  ............................................................ y;b ا���A-أ  
̂^y -ب   ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^;b 

o"ا��...........................................................  
١١٤  

�ً^̂ : ث��&^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  .....................................................................ا���آ�2

١١٦  

�ً^̂ : راب�^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  ..................................................................ا��; 

١١٧  

 ا��;^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^̂^  �J^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^̂^4 -أ  
  .......................................................ا��	9

١١٨  

 ا��;^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^̂^  �J^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^̂^4 -ب  
2��
  ......................................................ا�

١٢٠  

̂^4  -ت   ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^�J 9
3�"^̂ ̂^  ا��^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^;J 
  ...........................................ا���ض�

١٢١  



 

̂^4   -ث   ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^�J �̂^�ه ̂^  ا�]^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^;J 
��iا��.............................................  

١٢٣  

: p�م^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^"ً�
  ....................................................................ا�
2ل

١٢٤  

 -أ  
  ....................................................................ا�
2ل

١٢٥  

    ١- <^̂^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^J 9^̂^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ب^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^̂^2ل ا�� 
  ..................................................ا��9

١٢٦  

    ٢-   <^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^J ��
 ب^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^2ل ا�^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  ...............................................ا��9

١٢٦  

 ب^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^2ل -٣    
  ......................................................اeش���ل

١٢٧  

 -ب  
�  ................................................................ا����ی

١٢٨  

ا+���ل وا�	�وف : ا�#9j ا�&�ن�
  ........................................وا+دوات

١٣١  

: ا��
	^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^̂^� ا+ول
  ..........................................................ا+���ل

١٣٢  

eًزم وا�#�^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^9   : أوw^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ا�#�^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^9 ا�
  ..............................................ا����2ي

١٣٢  

�ً^̂ ̂^9 : ث�ن�^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ا�#�^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  .............................................................ا���ض�

١٣٣  

  ١- 4^̂^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^�J �^̂^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^رد ا���ض 
9
  ................................................ا��"�3

١٣٤  

 ا���ض^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^̂^� ب^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^̂^�7�j ا�#�^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^̂^9 -٢  
  ..........................................ا��i�رع

١٣٥  

�ً^̂ أح�^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^̂^�م ا�#�^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^̂^9 : ث��&^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  ......................................................ا��i�رع

١٣٦  

ر�^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^y ا�#�^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^9   -أ  
  ......................................................ا��i�رع

١٣٧  

̂^2 ح^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^̂^nف  -      ا���^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^̂^y ب�^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
BD�ا��..............................................  

١٣٧  

  ١٣٨ �^^^^^^^^^^^^^^^^^^̂^�از ا���^^^^^^^^^^^^^^^^^^̂^y وا��^^^^^^^^^^^^^^^^^^̂^Bj ب�^^^^^^^^^^^^^^^^^^̂^2  -    



 

  .........................................ح�4
̂^9  -ب    ن^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^̂^Bj ا�#�^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

  ..................................................ا��i�رع
١٤١  

    -  4^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^�J Bj^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ا�� 
�فjا�.................................................  

١٤٣  

 �^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^<م ا�#�^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^9  -ج  
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  ب" اO ا��ح�> ا��ح�
  :ا��23مـــ�

ا�	�^^̂^O 2 رب ا��^^̂^����> وا�^^̂^wjة وا�^^̂^"wم �J^^̂^4 أش^^̂^�ف ا+ن
�^^̂^�ء  
�@ 4�J2 و�	س��> م�
U ا����6
�>Uوا��	Dو .  

 وت^2ب�     أم� ب�G� 2ن �2راس� ت#^"�� ا�3^�@ن ا��^�ی أه��^� ب��          ^?� �^� �^7
@ی^�ت ا�3^�@ن ا��^�ی      م��ن� ا�ی�ت ا���ی�� و2b أ4��J ا��#"�ون �J^2 ش^�ح           

   ?�^̂D9 وس̂^��� ت�^̂ ̂^4ب� ̂^�r      إ� ̂^� ا� ̂^`ت� ب? ̂^� ی ̂^� ا�� ̂^�ن� ا�	�3�3 ̂^� ا��� �� م�
��A ب�> ا��#"�ی> وم> ت�g ا����ه�، س^��ك            Jُ 9 م��ه�v�ا��س gت ت�n~وات

̂^�ت ا�    �از م�̂^�ن� ا�ی^̂ ̂^g   ا��̂^�?� ا��7̂^�ي وا��	̂^�ي [ب ̂^nا ب̂^�زت ت� � ،�^̂ 3�@ن�
� أن?̂^� اA^̂#��p م̂^> ^̂�� ا���̂^�ه� ا���7ی̂^� وا��	�ی̂^� �̂^� ت#�س̂^�� ا�3̂^�@ن ا��̂^�ی

  �� ا�nي J�ش ��U، ��ن�?^A          إ�4م#"jا��� ت��< ب?� وا�� U���3ث B"	ب �p@ 
                q2^ا���^�ه� ت� g^ی^� ا��~��#^�، إذ ان ت��	ب^�����م ا���7ی^� وا�� �p>إ���� ث3��� ت

�7̂^� وا��	̂^�، وه̂^� ت�&̂^9 ا���̂^�ج ا���3̂^� ��#̂^"�ی>  را�̂^2ًا م̂^> روا�̂^2 دراس̂^� ا�
�وا ا�̂^j	�ب� أو ا��̂^�ب��>، وأن دراس̂^� ت�̂^g ا���̂^�ه� ی�̂^q2 م̂^"�ه�� �̂^�  ^̂D�J

  .;�ی�ه� �� آ�B ا��#"��تت���3?� وت�3ی�?� و
ا�3̂^�@ن مeً�^̂6 �2راس̂^�� ��̂^�ن  ت#̂^"�� ��̂^9 م̂^� ت3̂^2م b̂^2 د���̂^� ��	2ی̂^2  

�اءت� �U و�2ت     )ا��!  وا�
��ن �� ت#"�� ا�3�@ن    (ا��p�ري ����ب   b 2�Jو ،
  eًه��̂^�م أوe4 أس̂^�س ا^̂�J ی̂^�ت ی3̂^�م�� Uح�أن ن�̂^� ت��م̂^9 ا��#̂^"� �Ĵ^2 ش̂^

ب^��� �^� س^�د      ب���#"�� ا���7ي وا��	�ي ��J wًi^� U^� ورد ��^U م^> إه��^�م                
�ت م^>  . ا��yv�b وا��	2ّث J> ا��وای�ت ا��� نA�3 �� ت#"�� ا�ی�ت       �p2 اbو

�ض^?� ا��#^"      J �^ا���^�ه� ا�� gن       ب�> ت��^�� U^�� ^�ي	ا��^�?� ا�� U^آ��ب �^� �
� ب����دة ا��	�ی� ا��� ت�&�^A بU^��6 �راء ا����^�ء وا��#^"�ی>،              p>ا����ب ی
                 o^ی�d <^J �^?9 إ��^Dآ9 @ی�، وأح�^�م ت� <J A��Jُ اءات ا����3�� Uوت`وی�
        o^�Jو ،U^رت�
J �^� �^b2��ا��^�دة ب gت� �� U2 ت�ّ�< أس��بbا��?�د| ا�~�ص، و

ن ا���ض̂^�ع ا�̂^nي ان�U^̂��3 م̂^> دراس̂^� ا���̂^�ب ی��&̂^9 ب̂^ـ   ا���̂^�ن� ��̂^n^̂� Uا آ̂^� 
  ).ا�
	� ا��	�ي �� ت#"�� ا��!  وا�
��ن(

أم^� ب���ض^�ح أو ا+�^�اق ب^`م�ر       آ�نA ا+ح��م ا��	�ی� ��U ت���^<        ذإ
ن	�ی� �3��J و2b م^�s آ^9 ذ�^r�^�� g إم��ن�^�  ا�^"�� وا�^!��ل م�^� ی�6^9                    

 أت�6       �� ،U��D2| وأJا�b oی"�� ب�� rا�� gذ�         U^��J o^9 ح^�> أری^2 ا�����
أو ش�حU، �23 آ�A أم�> ا��]� ���d Ab�� Uی9 أح�ول أن أ�?^ آ^9 ا+ب�^�د                 
ا��� ح�ول ا��#"� أن ی!��?�، إذ آ�ن ���#"� أح��م ن	�ی� ت^9j �^� ب�^�                

وه̂^nا �̂^�5 ب̂^�+م� ا�7�ی̂^B ��̂^> ی�ی̂^2 أن .  ا����̂^o ب̂^`م�ر ��
�̂^�إ�̂^4ا+ح�^�ن  
ا���^�ب ا���6^< ب#^j�ح�U وه^� م�6^<ة          ی�2ب� ا��r ا�3�@ن� +ن ا�3�@ن ه^�        



 ٢

  ).4�D اU��J O و@�U وس�(رس�ل اO م	�2 
ح�و�A أن أب��J 2> إwdق ا+ح��م ا��!�ا��v وأ��B ا�����o ا��	�ي 

 م��^4 ا�ی^� �^w ی��^2 س^
�9 أb^�م م�^U ����ا�v^� ب^�> ا�^�r                     إ�^4 آ�ن ی�ت�^<    
̂^ً� �	̂^"B وإن�̂^� Ai^̂p ��̂^�ر ب	̂^� ن	̂̂     �ي وD̂^�ح
U +ن̂^� �̂^ أدرس ن	�ی

ت#"��ي یy�6 ب�> ا�2J�3ة ا��	�ی� وا����4 ا��#"��ي ��ی� �^nا ا��<م^A ه^nا              
  .ا���?�

                   �^� �^	
�ق ب^�ب ا��3^�ی وا���3^� ا�^nي ی�;�
^U ا�^dوح�> أردت أن أ
        <^̂ �| م^̂ � و��"^̂ ̂^�> ا��# ̂^� ب ̂^n| ا���ض̂^�J�ت ان�?A^̂6 س̂^
�9 ا���ازن ̂^9 ه م&

� ا��#" j�� <ی> �� ب�� ا+ح��ن ا��3�رب�� أح�ول ا��	�ی�> أو ا��#"�� �
أن أب��p �� 2;�ي ا�<م��� U�J [ن� �� اب��2ت �Gن �� ذ�g إ�	^�ف ����3^�                
                     <^J د�م#"� J�ش �� ا�3^�ن ا�~^�م5 ا�?6^�ي وح^�> ی�^�ن ا��#^"� b^2 ت#^ّ
ب��3 ا�����ء �� اح��مU أي ح�> � أ�2 م^> أb^�رن ب^U أو أوازن م�^U م^� b^�ل                   

  <Jن� ح��?� ُأذ`� ���r ا��#"��ي �U وت�ض�s  اeآ�#�ء ب!�ح اإ�4بU ا��#"
�ح?^� ا��#^"�، و��ّ�^� �^�              d ی� ا�26ی2ة ا����	از ا+رآ�ن ا�����امUi وإب
  r�^̂ذاك ���̂^�ن ح��?̂^� ا� eا وn^̂ه e r�^̂̂^�ت ا���	أ�̂^2 � e ب�̂^� ا+ح�̂^�ن
ا��#^^"��ي م6^^�د ش^^�ه2 �]^^�ه�ة ن	�ی^^� ت�^^�رف ��J?^^� ا����^^�ء أو I^^�ه�ة         

  . م��7رة أح�ول إب�ازه� �� ا�!�ه2
b̂^2 أدرآ̂^A �̂^�ی�� ب2راس̂^� ا���ض̂^�ع إذ آ̂^�ن �d̂^�ح� أن   إذن �̂^Gن� 

أدرس أه م"�9v ا���آ�B ا��	�ي �� ا�3�@ن ا���ی ���� �bwJ U^� ب^�����4              
�ح ا�J�3^^2ة ا��	�ی^^� وإI?^^�ر �bwJ?^^� ب^^�����4        ^^d ص، +ن�j^^~ا� U^^ب��

  .ا���j3د م> ا�ی� ی�q2 م> أه س��ت هnا ا���ض�ع
 w4 ث^̂�J أن ی�̂^�ن �^̂	

��̂^� ا�d Ai^̂�b3?� م23م̂^�  وا
ث̂^� �̂^�jل ت̂^"

�	
  . وت�?�2 وت���ه� p�ت�� ومj�در ا�
         �ضA �� ا���?�2 ن
nة J> ح��ة ا��#"� وم���bwJ U �^� ت#^"��| ث^J
�ت أث� مnه
U ا�!���� �� إب�از ا�6�نB ا��	�ي م^> ا��#^"��، وب�^� أن          ?Iأ
ا�
	� اr�p ب2راس� ا�6�نB ا��	�ي �Gن� 2b ب�����b A ا���دة ا��	�ی^� �^�              

 وت	̂^2ثA �̂^� ا�#̂^9j ا+ول Ĵ^> م
�ح̂^� ا+س̂^��ء ا��̂^� وردت �̂^�  �#̂^"��،ا�
�ا��#"� .         U^�� Aض�J ،ت م> ا+س��ء�J���إذ ت��و�A �� ا��
	� ا+ول ا��

 U^̂�� ا��̂^� وردت �^̂
وم�ض̂^�J�ت ن�اس̂^� . �̂^
�� م�ض̂^�J�ت ا��
�̂^2أ وا�~
               <^J ^2ی�	ب�� �^	

^U، وأت��^A ا��v�9 ون^J�#ت ا��Jب�2اء وب�� م�ض�eا

�ت4�J U ا���^�jب�ت،        م�ض�ع ر�y ا  jb يnا�&�ن� ا� �	
�7�ی�، ث ��ء ا��
         ،U^^^�� وا��#�^^^�ل U^^^2ر وا��#�^^^�ل بj^^^4 ا��^^^�J Bj^^^9 م&^^^9 ا��^^^�J�#���آ
وا��!
?�ت ب���#��ل آ�eس�&��ء وا�	�ل وا�����< وا��^2اء، وآ^�ن ح^2ی&� �^�              



 ٣

̂^4 ا��6̂^�ورات م̂^> ا+س̂^��ء وD�p̂^� م�ض̂^�ع       �J >^̂آ�̂^� ی� ا��
	̂^� ا�&��
�ض^� ��^U ا���اب^y م^> ا+س^��ء ا��^�                أم^� ا��  . ا�	nف ��?^�  J 2^3� y^اب�
	^� ا�

             �وردت �� ا��#"�� آ����A، و�A�jّ ا�	2ی� J> ا�y;3 ا�nي b�ل بU ا��#^"
بnآ� م�;j	U ام م^> ��^� ذآ^�|، وس^�اء آ^�ن ا�y^;3 ب����^A أم           س�اء آ�ن   

وب�̂^� م�ض̂^�J�ت ا��;̂^  آ̂^���;  �Ĵ^4   ا���آ�̂^2 إ�̂^4ب���̂^"o، وأش̂^�ت 
        ^;J2 و^��
ا��^"�3
�J 9^4 ا���ض^� وJ;^  ا�]^�ه� �J^4         ا��	9 و4�J ا�

�، وآ�ن أن ت	2ث ا��#"� J> م�ض�ع ا�
2ل ب��7�j> ا+و�4 ا�
2ل    �iا��
��ض�?� �� ا�
	� آ�� وردت �� ا��#"�J اn� �  .وا�&�ن�� ا����ی

ث^^ �^^�ء ا�#^̂^9j ا�&^^�ن� وU�j^^jp 2^̂^b �2راس^̂^� ا+��^^�ل وا�	^̂^�وف      
+���ل إذ ت	^2ثU^�� A   وا+دوات، ���ن ا��
	� ا+ول م�U م~rj �2راس� ا   

J> ب�� اح��م ا�#�^9 ا���ض^�، م&^9 رد ا���ض^� �J^4 ا��^"�3
9 وم6^�ء                  
      9^̂ ̂^�م ا�#�^ ̂^� أح�^ ̂^4 ب�^ ^�J ت�^̂ ̂^i�رع، وأش^ ̂^9 ا��^ ̂^�7�j ا�#�^ ̂^� ب^ ا���ض^

     A^�3ان� �ض^A م^� ورد          إ�^4 ا��i�رع ثJرع و�i^ا�#�^9 ا�� Bj^دراس^� ن 
 ��ف، وأش̂^�ت   �̂^2ى ا��#̂^"j^̂4 ا�^̂�J Bj^̂ا�#�̂^9 م �̂^<إ�̂^4م̂^> اح�̂^�م ا�� 

  .ع ا�nي ی`ت� ب���4 ا�;�B وم��4 ا�!�طا��i�ر
�ضU^�� A مJ��6^� م^> ا�	^�وف وا+دوات           J 23� ا�&�ن� �	
أم� ا��

�v�
  .ا��� وردت �2ى ا��#"� ورت
�?� ب	"B ا���ت�B ا+�#
�ض ��;
�3^�ت ا��	^�                ^J <^ی� ^� Uب`ن U�3س�ب <J ���&9 ا�j#وت�ّ�< ا�

          U^م� A6���^ي واس�	ا�� U6?م� U�� Aب9 درس � ا��^nهB ا��	^�ي     �2ى ا��#"
U^̂� 9^̂ي ی��n^̂ا� .  ?�^̂J 9^̂3ی> نn^̂م ا�w^̂J+ا <^̂J ا+ول �^̂	
إذ ت	̂^2ثA �̂^� ا��

ورت
A ا�2راس� ��U ب	"B آ&�ة ا��e 93 ب	"B ا��"�"9 ا�<م�� ��� �� هnا   
                      �^	
� وآ��ب^U، ام^� ا��"^#��� �
 ب���^"��^J 9^4 أه��^� آ^�J �ا���ت�B م> أث^

    �� J> اح��v�j +ه     وا��
	�  . ا�&�ن� ���ن دراس� �!�اه2 ا��#"X
J ���&ا�
      Uوم�� � أي م2رس^� ن	�ی^� م^> w^pل          إ�^4 ا��j;�	�ت ا��� اس����?� ا��#"

           y^اب��ة اس�����j�� U;�	�ت ا��2رس� ث ���^A ا��
	^� ا�&�� y
ی�&^9  : ا���
اس����ج ���9 ا��#"� ���nهB ا��	�ي ب��ًء 4�J ا�����v ا��� ح�33?� ا��
�ح^�            

ب��ض ا�~^rv�j ا�2راس^� ا��	�ی^� �^2ى         : �~�م5ا�"�ب�3، وت�ّ�< ا��
	� ا   
�اب أو م^�      J]�^9 بj^ا��"���3 س�اء م^� ی� Uvر @را�D <رة م�Dو ،�ا��#"
                  �v�^ا��� �ض^A ��?^� أه^J �^ب~�ت� �^	
ی�9j ب���"�9v ا��	�ی� ث ان?�^A ا�
�س ���̂^j�در      ^̂?� A�^̂وب�̂^2ه� وض ،��"^̂ ̂^�j?� م̂^> دراس̂^� ا��# ̂^� اس�~� ا��

  .�2راس�وا���ا�y ا��� أ�2ت م�?� �� ا
  : ا��2ی2 م> ا��j�در م�?�إ�4و2b ت;�
A دراس� ا���ض�ع ا���6ء 

١-         2^^b �� ا�3^^2ی +ن ا��#^^"j^^ا�� �^^� A^^#ی^^� ا��^^� أو��	ا�� B^^ا��� 



 ٤

 ت�g ا��^j;�	�ت آ^�ن �J^ّ�    إ�4اس���9 مj;�	�ت ن	�ی� 2bی�� و�����ف    
أن أوازن ب�> م� b^�ل ب^U ا��#^"� وم^� ورد �^� ا��^���  ا��	�ی^� ا�23ی�^� م&^9           

)         y^^وا��� ،rv�j^^~^^�، وا�	ل �^^� ا���^^D+وا ،Bi^^�3ا�� ،Uب�
آ�^^�ب س^^�
  ).و���ه�
٢-       <^̂ � م^^̂ �ض ��&�^^̂ ^J 2^̂ ^b �"^̂ ̂^� إذ إن ا��#^ �اءات ا�3�@ن�^^̂ ̂^B ا�3^  آ�^

  .ت ا���ی��ی�ا�3�اءات ا�3�@ن�� وت`وی�?� �� ت#"�� ا�
  . آ�B ا��#"�� وآ�ن اس������ �?� 4�J م�?�6>-٣

وآ^�ن ه^nا ا��^�?� م~^�r     ات~^nت ��^U س^
�9 ا���ازن^�       : ا���?� ا+ول 
      y^̂�6م �ب��^B ا��#̂^"�� ا��^� b�رب̂^J A?^2 ا��#̂^"� م&^9 ت#̂^"�� ا��
�^�ن وت#̂^"�

  .ا�
��ن وت#"�� ��مy ا�
��ن وت#"�� ا��!�ف
ه^� اس^������ ���#^"�� �J^4 أن^U إض^�ءة p�ر��^� �#?^                : ا���?� ا�&^�ن�  

7�ض ا���ازن� +ن^U م^> ت#�س^�� ا�ُ�	^2ث�>              � Uاس���� ا����4 ا���j3د أي �
  .م&9 اس������ ��#"�� ا���<ان

�ض� �راء م{�#�?� م3�رن^ً� ب�^� ورد             -٤J ن وآ�ن@��اب ا�3Jإ Bآ� 
 آ�نA ا�راء أم� م�#�3 أو م~��#^� و�^� ح��^�            إذ�2ى ا��#"� م> اح��م ن	�ی�      

4 ���ه� �� D	� ا��أي�J >م� ی��� sف أر�w�peا.  
  .ا���ض�عآ�نA هn| ه� أه ا��j�در ا��� �6`ت إ��?� 2�J دراس� 

� 2b ح]�A بGش�اف ا+س^��ذ  نو� ی�> هnا ا���9 ب�+م� ا��"�� ��e أ 
 ا��̂^!�ي ا�̂^nي س̂^�2Jن� م�̂^n ا��p̂^�ر ا���ض̂^�ع وح�̂^4   I�^̂آ �^̂�J ا�̂^2آ��ر
إت��مU إذ آ�ن ی3ّ�م p;�ي آ��� زA�ّ �6<ا| اJ O> ا��� وأه�U أ�9i �^<اء                

<�j�~ا��.  
ا���jب�ت ا��^� آ�ب�?^�   وeب2 �� م> ا��3ل أن�� 2b وا�?A ا��&�� م>     

            A�^D2 و^b �^إن ^Jأز eو U^م� A^ح�^4 ت��� �?�wp <م �
jا� Aإ�^4 وت��� 
 ت^�jیB ا����^�ء   إ�^4 ا����ل إذ 2b ی�~����J 9 هnا ب�� ا�<�9 ا�nي ی	��ج        

  .ا+��ض9
               U^م> ن�� X��J �
و��5 �� ب�2 هnا إe أن أح�2 اX9� O وwJ ا�nي أس

Uإ�� �
Dم� أ o�3	وم���� �� ت.  



 ٥

  :2ـــا���?�
»  |�  » ا��!  وا�
��نا�&��
� وت#"�

  : ا��#"�ح��ة
» �
وb̂^2 ) ١(» أح�̂^2 ب̂^> م	�̂^2 إب̂^�اه� ا���̂^"�ب�ري، ا���̂^�وف ب̂^��&��

وروى ا�3^�اءة   » «)٢(روى J> أب^� d^�ه� pُ<ی�^� وأب^� م	�^2 ا��~�^2ي              «
�ء ?̂ م> ا�#3 « وه�   )٤(وأU�J np ا��اح2ي     » )٣(��J <J ب> م	�2 ا�;�ازي      

 ا��	� وا���7 ا�!������J �� �٥(، وآ�ن إم�م(« .  
 ا��#"��، و�D        «: وb 2b�ل U�J اب> ��p�ن      �J �� Uآ�ن أوح2 زم�ن

             �� ا�^nي �^�ق ��^�| م^> ا��#�س^��
وb^�ل U^�J أ��^B ا����^�ء        » )٦(ا��#"�� ا��
Uب�� «: أّن��ًا ، ح��]ً� ���7 ب�رJً� �� ا���
  . »)٧(آ�ن إم�مً� آ

ا��̂^�ا5v �̂^� «�ر| ا��̂^� وA�^̂D إ���̂^� وه�̂^�  وی�̂^2ّ آ��ب�̂^U م̂^> أه̂^ @ث̂̂  
ا��^̂^!  وا�
�^̂^�ن �^̂^� ت#^̂^"��  «وا��#^̂^"�� ا���^̂^�وف  » )٨(rj^̂^b ا+ن
�^̂^�ء 

  . »)٩(ا��#"�� ا�nي ��ق ���| م> ا��j�ن�  «وه� » ا�3�@ن
             U^�3ا م^� نn^وه �
إe أن ب�� ا����^�ء �p 2^b;^�ا ب^> �3
^U و�B^3 ا�&�^��

 D^�حB ن]^ ون&^� وت^�ری�     أدی^B، «:  وه� ��� +ن ا�&�^��
�    )١٠(ا�"���ن�  

2 ا���g، وآ���U أب� م�^�jر، وس^�� ب^g�n +ن^U آ^�ن �^�اءًا ی~^��              J Uواس�

 B���&١١(���د ا�(« .  
�ی> وأرب���^�         !^Jو y
 )١٢(وآ�نA و��ة ا�&��
� �� ا��	�م م> س�� س

.  

                                           
 .٣٢٩/ ١: طبقات الشافعية) 1(
 .٣٥٦/ ١: بغية الوعاة ) 2(
 .المصدر السابق، الصفحة نفسها) 3(
 .١٠٠: ينظر غاية النهاية في طبقات القراء) 4(
 .٣٢٩/ ١: الشافعيةطبقات ) 5(
 .١/٧٩: وفيات األعيان) 6(
 .٥:، وينظر طبقات المفسرين٥٨: ، وطبقات الشافعية الكبرى١/٣٥٦: بغية الوعاة) 7(
عرائس المجالس، طبع مرات عديدة وذكر له صاحب معجم المطبوعات كتـابين فـي قـصص             : اسمه«) 8(

 »٦٦٣:  معجم المطبوعـات   -ة األوقاف ببغداد    ومنه مخطوطة جيدة في مكتب    ) العرائس(األنبياء، اجتزءا من    
 .٣٢٩:طبقات الشافعية

 .١٣٤/ ٣: االنساب) 9(
 .الصفحة نفسها: المصدر السابق) 10(
 .٣٢٩/ ١: طبقات الشافعية) 11(
 .٣٢٩/ ١، وطبقات الشافعية ١٣٤/ ٣: االنساب: ينظر) 12(



 ٦

  :ت#"�� ا��!  وا�
��ن
           Bح�^D ��j^~4 ش^�J ف�
9 ا�
2ء ب����� ا��#^"�� eب^2 ��^� أن ن��^b

�� م> ی3�ب�� �?n| ا�!~��j ه^� ت���^n|       ا��#"��pو U4 آ��ب�J �ه� وم2ى ت`ث�
 ون	^> ن��^ أن^U ب�^2 أن أآ�^9 ت���^�J |n^4 ی^2 أب^�                    )١( )هـ٤٦٨ت   (ا��اح2ي


2 اO ب^> ی�س^  ا���وض^�       J <2 ب�	9 اح�2 ب> مi#م    )٢(ا��^�J n^pأ U^نG� 
U��3ب U�J 2ث	أن ت U� وآ�ن �
  :ا��#"�� J> م#"�ن� ا�&��

 »   A��� �¢س��ذ أب� إس^	�ق اح�^2 ب^> م	�^2 ب^> إب^�اه� ا�&��
^�                ث
)Oا U^̂رح�(، :   ،� ا����̂^�ء ب̂^9 ب	̂^�ه، ون6̂^ ا�#̂^wiء ب̂^9 ب̂^2ره^̂�p وآ̂^�ن

    B^̂3ّا��� �وزی̂^> ا+�v̂^� ب̂^> �~̂^�ه، وأوح̂^2 ا+�v̂^� ب̂^D 9̂^2ره و�̂^U ا��#̂^"�
ا�^^nي ر��^^A ب^^U ا��;�ی^^� �^^� ا�^^"?9      . ب���^^!  وا�
�^^�ن �^^� ت#^^"�� ا�3^^�@ن    

  .A بU ه
�ب ا��یs �� ا+b;�ربU ا�#�g �� ا�
	�ر، وهّ
وا+وJ�ر، وس�رت 
̂^2ٍة     ̂^� آ̂^9 ب� � 5�!^̂ �£    ... �̂^"�ر م̂^"�� ا�^̂ 
̂^� ا� � sی�^̂ ̂^�ب ا� 
وه̂^B ه

  A3#^^Dوأ �^^	
�وا �^^U        )٣(وا�^^bوأ ، U^^��J آ`ن^^U ا+م^^� �J^^4 اw�^^pف ن	�?^^
   o

�J Û^4 أن  إ�̂^4ب��#^���i �̂^� ت̂^U#��j م̂^� �^ ُی̂^"	^̂Dو U^̂أدرآ <^�� ،U^̂�&م 

    � �� م�j#�تU ��"�2ّل ب?� �J^4 ان^U آ^�ن    م�y;3 ا�3�ی>، وم> �[���� Uی2رآ
  �
�أت U^̂��J م̂^> م̂^�j#�تU أآ&̂^� م̂^>  )٤(ب	̂^�ًا e ی�̂^<ف و��̂^�ًا e ی̂^"^̂bو ، 

 ا�3^�@ن           ^�J �^� 9^ا����^�ن ب����م Uوآ��ب ��
�v��"�p �<ء، م�?� ت#"��| ا��
  . »)٥(و���ه� 

U��3ب U�
  :و2b ب�> ا�&��
� �� م23م� ا��#"�� ا���?� ا�nي ات
�ی> ن	�اً      و«!J4 أرب�� و�J U�� مwا�� A��p :    وا��3^2م�ت �v�"^
ا�

وا��2د، وا���ت�wت، وا�rj3، وا��وایــ�ت، وا����| وا�3�اءات، وا���9،       
̂^�ت، وا��̂^!�wت،     �اب وا���ازن^̂J]وا��7̂^�ت، وا �^̂ واeح�6��̂^�ت، وا���ب�

̂^�ر    +وا ^^
p+ت، وا�^̂ ̂^9v�i وا���ام^^ ̂^�رات، وا�#^^ ̂^�ت، وا[ش^^ ̂^�م، وا�3#?�^^ ح�^^
آ�^̂^�ب «�3^^�ت أدر��?^^� �^^� أث�^^�ء ا���^^�ب ب	^^nف ا+ب^^�اب، وس^^���U         وا����

                                           
احد عصره في التفـسير الزم أبـا   علي بن محمد بن علي أبو الحسن الواحدي النيسابوري ، كان و          «هو  ) 1(

صنف التفاسير الثالثة البسيط والوسيط والوجيز وأسباب النزول والمغازي واإلعراب عـن       ... إسحاق الثعلبي 
وله شعر حـسن    . األعراب وشرح األسماء الحسنى وشرح ديوان المتنبي ونفي التحريف عن القرآن الشريف           

 .٦٧ -٦٦:  طبقات المفسرين»ائةمات في جمادى اآلخرى سنة ثمان وستين وأربعم
 .٢٦٧/ ٥: معجم األدباء : ينظر) 2(
 .أطبقوا عليه، أي اجتمعت األمة على االعتراف بفضله: أصفق القوم على كذا) 3(
 .أي يدرك غوره وعمقه: الغمر، الماء الكثير، ويسبر) 4(
 .٢٦٨ - ٢٦٧/ ٥: معم األدباء) 5(



 ٧

  . »)١(واO ا��"���ن، وU��J ا���wن » ا��!  وا�
��ن �� ت#"�� ا�3�@ن
�  :أث� مnه
U ا�!���� �� إب�از ا�6�نB ا��	�ي م> ا��#"�

 وإن آ&^^^�ة  )٢( م^^^nهB ا��#^^^"� ا�^^^!����    ��3^^^2 أّآ^^^2ت آ�^^^B ا��^^^�ا   
�د ا��#"� وU^��J ب���7^� وا��	^� وی
^2و أن ه^nا             ا���jص ا��	�ی� ت{آ2 ا��?   

 أD^�ل             ^�J 5ت`س� nم� Aم> @ث�ر ا+س5 ا�!����� �� ا[���ء وا��� آ�ن �أث
�Gن�̂^� ن6̂^2 ا�̂^!���� �^� رس̂^���U ی{آ̂^�J 2̂^4 أن  « ، )٣(ا��J U^3#̂^4 ی̂^2 ا�^!����   

           U^ب م2رآً� +و�� J�ر�ً� ب�"�ن ا���	�� �
ی��ن ا���2jي ��#���، أو ا��"��
U��e٤( ا��~��#� د( « U��3ب gذ� B
+نe U ی�� م^> إی^i�ح   «: وآ�ن إن 9�J س

 ا���̂^�ب أح̂^2 �?̂^9 س̂^�� �̂^"�ن ا��̂^�ب، وآ&̂^�ة و��ه̂^U ، و��̂^�ع   ^̂�J 9^̂��
م��ن�̂^U وت#�b?̂^�، وم̂^> U^̂��J ان�#̂^U^̂�J A ا�̂^!
U ا��̂^� د�J A^̂�p̂^4 م̂^> �?̂^9   

�ض ا���̂^�|   .  » )٥(�̂^"�ن?� ^̂J �^̂� �^̂
م̂^> ه�̂^� ن��̂^ س̂^
B ش̂^2ّة اه��̂^�م ا�&��
  . إنU آ�ن إم�مً� �� ا���ب��إ��4 ب�[ض��� ا��	�ی

  :���b ا���دة ا��	�ی� �� ت#"�� ا��!  وا�
��ن
         Bأ�� Aن ح�4 ش����
�23 ات"�A ا���دة ا��	�ی� �� ت#"�� ا��!  وا�
ا�ی�ت ا�3�@ن�� ب��2راس� وا��;
�o إذ ب�� 2Jد ا+ح��م ا��	�ی� ��^U أآ&^� م^>               

       ̂?
�اب�^� وا�راء        س
��> وأرب���� ح� ن	�ي ت���^< أ��J]ب��^2د ا���^�| ا �
             �ض ا��#"� +��B ا�3^�اءات ا��^� روی^A �^� ا�3^�@ن ا��^�یّJ ی�، إذ�	ا��

 ا�راء ��]̂^م̂^y دراس̂^�U �?̂^� ب������̂^U وا��`وی̂^9 ا��	̂^�ي، إذ ح̂^�ول ان ُی�̂^ ب
                   �J�^ب�&�ب^� م�س |�وا+ح��م ا��^� ُنJ A^�3^> ا��	^�ی�> او ا�3^ّ�اء ��^�ن ت#^"�

�اب ا�3�@ن ب�[ض���      ش�م�� �راء ا�����ء  Jاب        إ�4 �� أ�^Jم^> إ U^ل ب�^b �^م 
  .ا�ی�ت ا�3�@ن�� ب	"B ا��?�د| ا�~�ص

     |2^�J �^?� اب���J]ب��2د ا����| ا Uاه���م �� ا��#"?I2 اbو»  A"^��
�ات     �
، وإن �^�از          �?^� e   9^v�d  م6�د اس��&�ر م> ت�?i^ر ب��j^آ�^� ی� ،

�ي ��5 م���| إن هn| ا+و�^U ذات          �
 د�e^� م���ی^� واح^2ة،     اآ&� م> و�U ت�
            U^��eد U^أن ت^"���9 أی?^� ت^!�ء آ�^� ت^!�ء وإن�^� ��^9 و� o	ا� g� ٦(وأن( « 

�اب�̂^� ه̂^� �̂^� ا�	3�3̂^� ن]�ی̂^� �̂^� ت�̂^2د    «�Ĵ^4 إن J]ت اe�^̂ح��eی̂^� ا�ن]
                                           

 .١/٥: الكشف والبيان ) 1(
 .٣٢٩/ ١: ات الشافعيةطبق: ينظر) 2(
إذ يرى بعض األصوليين أنه أول من وضع علم أصول الفقه وكان كتابه بمنزلة حجر وضع في أسـاس                   ) 3(

 .١١: فقه اللغة لطلبه العلوم الدينية: ينظر: أصول الفقه
 .٤٨: البحث النحوي عند األصوليين ) 4(
 .٤٤: الرسالة ) 5(
 .١/٩: معاني النحو) 6(



 ٨

      Uj^̂v�j~ب >^̂ ̂^� وم̂^> ا��اض̂^s أن آ̂^9 ت�آ�̂^B ی��� ̂^�اع ا���اآ�̂^B ا����� ان
 �اب�̂^� ه̂^nا ی�̂^"6J]وت�̂^2د ا���̂^�ن� ا ،�^̂��e2ا� v�^̂3م� ا�w^̂ا��̂^�?� ا[س y^̂م

 U
v�6J �i3ت� e يnن� ذي ا����ن� ا��;��3، ا�@�  . »)١(4�J ا��r ا�3

                                           
 .٦:رشيد بلحبيب، موقع انترنت: لة النحويةمقومات الدال) 1(



 ٩

  
j#9 ا+ولــا�  

  �ءــا+س�

eب2 ���ض�ع ی?� ب2راس^� ا�
	^� ا��	^�ي أن ُی��^4 ب�^9 ا��^i�م�>                

وb^^^2 إ�J^^^�د ��J^^^�ء ا��	^^^� b^^^2م�ء وم	^^^2ث�ن أن ی3^^^2م�ا دراس^^^�       . ا��	�ی^^^�

ا���ب^� ث^ ا���^�jب�ت ث^ ا��6^�ورات �J^4 ا���^�بy              ا�����J�ت �^� ا��	^�      

        B^̂ ̂^2 دراس̂^� ا���آ� �J U^̂ �ك ا+n^̂p ب^̂ ̂^"�;�y ا�
�ح̂^� أن ی�  e ی�"^̂ ̂^� ت3 وه

  �^̂
pب̂^� و�ا��	̂^�ي وم���̂^� أU��^̂D وض̂^�اب;U �̂^2ى م#̂^"ٍ� ت̂^2ب� ا��	̂^� ا��

                 �^?��J >^ت��أU��D ون]�ی�تU ح�4 ��9 م> م^i�م�> ا��	^� ا���ب^� م^�دة ی

ن ���&�� م> ا+ح��م ا��	�ی� ا��B�j ا��ا�� �� �� ت#"�� ا��r ا�3�@ن� ���

|�  .D#	�ت ت#"�



 ١٠

	
  � ا+ولـــا��

J���  �تــا��

eًأو :�
  ا��
�2أ وا�~

   م�ض�J�ت ا��
�2أ-أ

�-ب
   م�ض�J�ت ا�~

  ن�اس� اeب�2اء: ث�ن�ً�

  أ�pات?� و آ�ن -أ

   إّن وأ�pات?�-ب

  ا�#�9J: ث��&ً�

  ا���J Bv> ا�#�9J: راب�ً�

  7�ی�ر�y ا�: p�م"ً�



 ١١

eًأو :�
  ا��
�2أ وا�~
   ��?��J o�;وی»    U^اب�^2ئ        « ،   )١(» ا��"�2 وا��^"�2 إ�� 
�^2أ آ^9 اس^����

�̂^U^̂��J 4 آ̂^wم�� .  �ّ^̂�
وا��
�̂^2أ وا��
�̂^� U^̂��J ر�̂^e�� yٌب�̂^2اء e ی�̂^�ن إe ب�

U^^��J .        U^^م^^"�2ٌ وم^^"�2 إ�� �^^?� U^^��J |2^^م^^� ب� �ّ^^�
٢(» ����
�^^2أ ا+ول وا��( 
   .)٣(»وه�� م� eی"���7 آq9 واح2ٍ م> D�ح
Uا��"�2 وا��"�2 إ��U «و

    �?� �
�د J> ا���ام9 ا��#]�� [س��د|   «أم� ا�~� �  إ�4آ9 اس^
 ا��~
U�J «)٤(.   


�2أ م�ة ی�3ل م���ع        ��� U���"ت ��  ��pا � )٥(�eب�2اء بإe أن ا��#"
   .)٦(وم�ة ی�3ل م���ع 4�J أنU م
�2أ 

� م̂^> ا��̂̂     ^̂ ̂^U ی�& ̂^U ان � �^̂ ̂^"�� ا���م ̂^2اء   ��̂^> ا� ̂^4 وه̂^� اeب� "��� ا+و�
وی�si م> هnا ا���آ�^< �^2ى ا��#^"� أن^U ی?^� ب�]�ی^� ا���م^9 ا��	^�ي م^>                 
  <^̂J �^̂
دون ا[ش̂^�رة ا��?̂^� ن]̂^�ًا +ن ا��̂^s�;j ا��	̂^�ي ���
̂^ً� م̂^� ی�̂^�ن م�
                �^��e2رة ا��j^ا� |n^^�ي وت��&^9 ه	ا��� ت���ن �� ذه> ا�� ���e2رة ا��jا�

ه� ���g اeس أو م^� �^� ت3^2ی�| او           : �2اءا[ب«�� �? ا�#�ق ب�> ا��"����>      
U�J �
  .ا��wم �#]ً� أو ت23ی�ًا، م��ى م> ا���ام9 ا��#]�� ��� ا�<ا2vة ��~

وا��
�2أ ه� اeس، او م� �� ت23ی�|، ا����6ل أول ا��wم �#]^ً� أو نّ�^�          
  .4�J ا��D  ا���23م

��vب�2اeه� ا�6<ء ا��"�#�د م> ا����6 ا �
   .)٧(» وا�~
  ت�> إش�رة ا��#"� �?n| ا��"��� إe ت�
y ��� ا�J�د U^��J ا��	^�ة �^�           و�

�د     
J> ا��
�^2أ  ) هـ٢٨٥ت (ت���9 ر�y ا��
�2أ ب�eب�2اء آ�� ��ء �� آwم ا��
 U��b 2�J :»             <^J �^ی��`م� ر�^y ا��
�^2أ ��eب�^2اء وم��^4 اeب�^2اء ا���
�^U وا���
�        «)٨(» ا���ام9^
 وب^g�n ی�^�ن اeب�^2اء       )٩( »واeب�2اء و ا��
�^2أ ی���^�ن ا�~

ه̂^� ا��6̂^�د م̂^> ا���ام̂^9 ا��#]�̂^� وه̂^� أی̂^iً� ا+س̂^��د وب?̂^nا ت]?̂^� دeeت     
�   .ا���آ�B ا��	�ي ا��� 2jbه� ا��#"
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 ١٢

� ب^!�ط            ^
� وم
�^2أ �^J�� U^9 س^2 م^"2 ا�~^
p U^� 2أ�
وا��
�2أ ن�J�ن م
   .)١(ا��J�د| 4�J ن#� أو اس�#?�م 

  
   م�ض�J�ت ا��
�2أ-أ
١- �� y��  ا��
�2أ J�م9 ا�

ذهB ا�����^�ن  «�23 آ�ن ������ء @راء م~��#� �� J�م9 ر�y ا��
�2أ إذ      
� ی��y ا��
�2أ؛ �?�^� ی��ا��^�ن، وذ�^g ن	^�             إ�4
�، وا�~
 أن ا��
�2أ ی��y ا�~
»  g^̂مw� و�^̂�Jك، و�^̂p2 أ^̂ �ی�ن  » زیj^̂
̂^4وذه̂^B ا� ̂^y  إ� ̂^2أ ی�ت# �
 أن ا��

    U�� ا�#��p`� �
 ی�ت#y ب�eب�^2اء وح^2|،       أنU إ�n�4ه�b Bم   : ب�eب�2اء، وأم� ا�~
�ون   p@ Bون           إ�4وذه�^p@ B^2أ م�ً�، وذه�
 أن^U   إ�^4  أنU ی�ت#y ب�eب�2اء وا��

 ، �^nا ی��^> أن ن3^�ل ب^`ن ا��#^"�      )٢(» ی�ت#y ب���
�2أ وا��
�2أ ی�ت#y ب�eب�2اء 
�ی�> �^^� ه^^n| ا��^^"`��، +ن^^U أش^^�ر �^^� ا��&�^^� م^^>            j^^
b^^2 ت^^�بy م^^nهB ا�

 y2 ُرإ�4ا���اض�b 2أ�
�ی�ن أن ا��j
  .yَ�ِ ب�eب�2اء وه� م� ذهB إ��U ا�
�وم> ا���اضy ا�nي ت	2ث ��?� ا��#"� J> اeب�2اء م� ورد �� ت#"� 

اب�^2اء  ) اO(« وذ�^g بU^��3      )٣( ]ا��eَ UُX ِإَ�^Uَ ِإXe ُه^َ� اْ�َ	^�q اq�3َ�ْ^�مُ          [: U��b ت���4   
    ،�
p |2ا���3م     (وم� ب� �	ه� ا� eا Uإ� e ( U� Aن� «)أن      ، )٤ � ی93 ا��#"�� 
   ��w6ا� §#�)Oا (         y^ي ر�n^ب�^2اء ه^� ا�e2و أن م��4 ا
م
�2أ بb 9�ل اب�2اء وی

  .ا��
�2أ
     ��ى ا��� أش�ر ��?� ا��#"p+ا yب�2اء م� ��ء �� إ�4وم> ا���اضeا 

ر�^y  ) ه^ (وم	^9  «:   إذ b^�ل ��?^�    )٥( ]َی^ْ�َم ُه^ْ َب^�ِرُزونَ     [: ت#"�� U��b ت�^��4   
�|) ب�رزون (4�J اeب�2اء و
p«)٦(.   

إذ ن6̂^2 ا�&��
̂^� e ی�	̂^2ث J <^̂J�م̂^9 ا���̂^y �̂^� ا��
�̂^2أ وه̂^� اeب�̂^2اء 
ب�
�رة واض	� إe أنU رآ< �� ت	��^9 أح��م^U ا��	�ی^� �^� م�ض^�ع ا��
�^2أ           
̂^� س̂^�ب3ً� م�ض̂^�ع ا���م̂^9        ̂^9 آ�̂^� ذآ�ن ̂^� ت�& ̂^2اء ا�� ̂^4 إw^̂dق �#]̂^� اeب� �J

�
  .ا��	�ي وU�bwJ ب��y ا��
�2أ وا�~
  :�2اء ب�����ة اeب-٢

�23 ت�2دت @راء ا�����ء �� ��از اeب�2اء ب�����ة إذ وض^��ا �?^� J^2ة               
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 ١٣

  9^̂�3J <^̂اب  أآ&̂^� م̂^> إ�̂^4ا�̂^nي وD̂^9 ب?̂^�  )  ه̂^ـ٧٦٩ت (م̂^"���ت وم̂^�?
 ی^!��ط �^� اeب�^2اء ب^�����ة أآ&^� م^>            « . )١(ثwث�> م�ض�ً�   ^�� Uی�
أم^� س^�


̂^�ر v�� �^̂?�Ĵ^2ة p+ط واح̂^2 وه̂^� أن ی�̂^�ن �̂^� ا�ن̂^U م	�̂^�م U^̂��J  +)٢(» ش̂^
 r�j~ة ��?� ت�   . )٣(وا�	� 4�J ا�!�ء e ی��ن ب�2 م���� أو ن�

  .إذن ی�ا4J �� هnا ا�
�ب ا�#�2vة
               �وآ�ن م> �Dر ا����م9 مy ا���^�ة �^� م�ض^�ع ا��
�^2أ �^2ى ا��#^"

ُس^�َرٌة َأنَ<ْ�َ��َه^� َوَ�َ�ْض^َ��َه� َوَأنَ<ْ�َ�^�        [:  U^��b ت�^��4    �ه� م� أش�ر إ��U �� ت#"�     
�وَنِ�ُXآnََت ْ�ُX��َ�َ ٤( ]�َ?� @َی�ٍت َب�£َ��ٍت(.  

�اءات      b <ض�ء م� ورد ��?� م �� �
�ه� ا�&��"� 2b٥(و(U��3ب gوذ�  :
�اءة ا���م̂^� ب^����y » س^�رة أن<���ه̂^� «^̂b : 2ئ^̂�
ه̂^n| س̂^�رة ، +ن ا��̂^�ب e ت

  .)٦(»ب�����ة، وهnا �bل ا�~��9
��#9�j ح�ل س
J B^2م     إe أن�� e ن26 ا��#"� ی�	2ث ه�� ب!�ء م> ا         

اب�̂^2اء ا��̂^�ب ب̂^�����ة أو ا�̂^!�وط ا��̂^� ی��̂^> أن ت�̂^��� ��?̂^� ��6̂^�ز ح��?̂^�  
ت��^y ا�^"�رة    «: ی�	^2ث �J?^� بU^��3     )  ه̂ـ  ٢٠٧ت  (اeب�2اء ب?� ��6^2 ا�#^ّ�اء       
ه� +ن ا���^�ات e ی
�^2أ       �وe ت���?� ب�ا�y ذآ   . بGض��ر هn| س�رة ان<���ه�   

 gأن ی��ن ذ� eره�، إ�
p9 أ
b �?ت3^�ل   ب e g^ى أن�ر�^b 9^�م،   :  ��ابً�؛ أe ت^
�       . b�م ر�9: إن�� ان ت�3ل ^
�ه^� أن?^� ت�D^9 ث^ ی~
p 9^
b ة�
sُ ت23ی ا���bَو

     ��j^س^�ى ا� �
:  م^> ر�^e 9 ی3^�م       إ�^4 ر�^9 ی3^�م أB^6J       : ��3^�ل . �J?� ب~
     ��j^ب�^2 ا� �^
~�� �9     . �3
s إذ آ�A آ�����]^v�3أو ح^"> �^� ا�6^�اب؛ +ن ا�

�̂^w ب̂^`س ؛ +ن̂^U ) وإن A^̂�b ر�̂^9 ��?̂^�(َرُ�̂^9 : ؟ ��3̂^�لم̂^> �̂^� ا�̂^2ار: ی3̂^�ل
 �#j^̂��ب e ّد��ي  . )٧(» آ̂^������ع ب̂^��^̂
)  ه̂^ـ٣١٠ت (وه̂^nا م̂^� b̂^�ل ب̂^U ا�;

  �ًiي      )٨(أی�ی�	2ث �J?^� م^> دون ا[ش^�رة    )  هـ٥٣٨ت ( ، ث ن26 ا�<م~!
̂^� ا����̂^�ء  )٩( آ�ن?̂^� ن�̂^�ة  إ�̂^4  ی~��̂^  م̂^�?6? Ĵ^> م̂^�?�   )١( ، أم̂^� ب�3^̂ �� 
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 ١٤

 س^
B إض^��ر ا��
�^2أ �?^� وه^� آ�ن?^� ن�^�ة وe                إ�^4 ذ�^g ب�[ش^�رة     ا��#"� و 
  .ی�6ز ا+ب�2اء ب?�

  �^̂#p+ل ا�^̂b �^̂اب?̂^� وه�Jإ �^̂� �^̂p@ رأي � ٢١٥ت (ث^ ذآ̂^� ا��#̂^"
�| �̂^�  ) س̂^�رٌة(إذ ��̂^9 ا+p#̂^� اّن ) ه̂^ـ^̂
pا )٢() أن<���ه̂^�(إب�̂^2اء، وn^̂?وب 

م
�^2أ وه^� اس^    ی��ن ا+p#� م�> ی�6<ون اeب�2اء ب^�����ة إذ �^ ُی3^2ر �?^�           
�اب         . ا[ش�رة^Jإ �� �p@ �ً?و� ��اءة     ) س^�رةٌ (ث ذآ� ا��#"^b B"^	وه^� ب

�أه̂^� b ف إذ�� ی̂^��، وا��أن<��̂^� س̂^�رًة: ب���̂^�J Bĵ^4 م��̂^�d»4	̂^� ب̂^> م;̂^
   .)٣(» ات
��ا س�رة أن<���ه�: و��D .9�b زا2vة

�اب�� ا��^�   J]ا |����� �ی�si م> wpل ا��]�ة ا���م� ���ض ا��#"
� م�̂^� �̂^D Û^��    وردت �̂^� ^̂p@ 4^̂�J �ً^̂رأی s�� ی̂^^̂� �ت#̂^"�� ا�ی̂^� أن ا��#̂^"
�ح ا�راء ب	̂^"B م̂^� ورد �̂^� ا�3̂^�اءات   ب�̂^"���ت ا+^̂d 9^̂ة ب�ب�̂^2اء ب̂^����

                  U^ض�ا����2دة وح�9 ت�g ا�3�اءات ت	��w ن	�یً� د3�b^ً� ا�J U^�� 2^��J^4 م^� ی#
            U^م^� ی��� B"	ب r��� U�?� <9 م��	ا ا��nن�� ه � ا�"��ق �� ا�	nف وا��23ی
�أي ا�~��^9 أن^U م�^> ی��	^�ن               ^� U^2 ی�^�ن ت23ی�^b U^أن eی� إ�م> د��e ت#^"�
ذ�^̂^g ا�^̂^�أي وه^̂^� رأي ح^̂^"> +ن م�ض^̂^�ع J^̂^2م �^̂^�از ا+ب�^̂^2اء ب^̂^�����ة   
�| م�] ��J�ء ا��	� إe أن? وض��ا ش�وdً� وم"���ت 2Jی2ة          bم�ض�ع أ
   p+أّن ی��ن �� ا �� Udا��ه� س�
�یU ب�ش�j�pة ا�
^�ر  ��6از اeب�2اء ب����

   .)٤(2v�� �?�Jة 
 ا�̂^�أي ا+ول آ̂^g�n ه̂^� أن̂̂ J2^̂وم�̂^� یU»  eة إ�ن ت�̂^�ن أe ی
�̂^2أ ب��̂^

 A^̂��� أن<���ه̂^�«م���ت̂^� واذا « p مw^̂ی�̂^> �̂^� ا�� 
̂^ن��̂^ً� �̂^ A^̂ن ن�+ �^̂?� �
 ی�̂^> ب̂^2© م̂^> إض̂^��ر م
�̂^2أ ��̂^sj ن�̂^A ا�̂^"�رة      ^̂ �ًا ��^̂
p ی�̂^�ن e 2أ^̂�
ا��

   .)٥(» ب`ن<���ه�
  
� �Dر ا+ب�2اء �2ى ا�-٣"#�:  
  : ا�	�وف ا��3;��-أ

             ?�^J 9^32 ن^bه� و��ی> �� ت#"�p`ون م> ا�23م�ء وا����ا��p  ا��#"
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 ١٥

�س̂^� 
� eً�^̂b �̂^� م���ه̂^�    ) ه̂^ـ٥٤٨ت(ا�;!^̂J 2^̂ن أح�^̂�
 ، )١(�̂^� مy^̂�6 ا�
وا�nي e ی�
�7 أن یU�J 9#7 أن هn| ا�	�وف ت��رت �� س�ٍر ش�4 وه� «

�ون س^̂^�رة ا��^̂^�s ب�^̂^i?� ب	^̂^�ف واح^̂^2 وه^̂^� ص !^̂^Jو y"^̂^و ق و ن، ت
5 وی5 وح، وب�i?� ب&wث� آ�� �^�        dوب�i?� ب	���> وه� س�رة Ud و     

«و» ا��«و  » ا�«س�رت�  "d«        ف آ�^� �^� س^�رت�� وب�i?� ب`رب�^� أح^
»r��?ح�«و » آ�o"«)٢(.   

� ا����ی� ا��اض	� �� ت	2ی^2 م��b?^� ا��	^�ي �^� ا�ی^�ت               نوآ�"#��� 
 ت	2ی2 م���ه�، �23 ت��م9     ا�3�@ن�� ب�7 ا��]� �J� اU��  ��p ا��#"�ون ��       

     �ً�vل ���?� داwp <م gذ� siم وی�wا�� U2ء ب�
ا��#"� وآ`ن?� اس م���� ی
 ا��23ی� وم> ذ�g م^� أش^�ر   إ�4 ا�	nف أو إ���4 م	9 ر�y ب�eب�2اء �� ی�6`      
  )٣(]َذgَ�ِ اْ�ِ�َ��ُب eَ َرْیUِ��ِ Bَ ُه^2ًى 3ِX��ُ�ْ�ِ^�>َ     * ا�  [: إ��U �� ت#"�ي U��b ت���4    

  ��اب     ) أ�^ (وأم� م	^9    «: إذ b�ل ا��#"^J]م^> ا        �^��� |�^
pب�^2اء وe�ب y^���
 9�bب�2|، و) :� ) ذ�g(اب�2اء، و ) أ�p@ م   ) ا����ب(اب�2اءw^و���^� ا�� ،|�
p

� ا+ب�2اء ا+ول
p «)٤(.  
وا�nي ی&
A أن ا��#"� 2J 2bه� أس م���� انU �� ���?^� م^> ح^�وف            

�ب^e               A ی6^�ز ب^U       g�nا��?G� �6ن J^� و�^� أ��	اب?^� +ن?^� ت�^�ن ح��?^� م�Jإ
   9^̂ ̂^nهB ا�~��^ ̂^nا م^ ̂^� وه^ ̂^4 ا�	��ی^ ̂^A م��^ ^
̂^ـ١٧٥ت  (ذه 
�یU) ه^�^̂ ت  ( وس^

   .)٥( )هـ١٨٠
                  �^?�J �^
p2 أ^b �^?ا�ی^� ان |n^اب �� ه�J]وف ا�وا�nي ��ز �?n| ا�	

�اب?� �^ ی̂        و2b و Jردت و��| م~��#� �� إ      nآ� ا��#^"� ش^��ً� م�?^� +ن م�]^
 ا�	nف وا��23ی� وم> ت�g ا����| ا��� � ی��ج ��J?�   إ�4ت�g ا����| ت	��ج    

 )٦(أو ذ�^g أو ه^�       ) أ�^ (هnا  : ���?� �� م�ضy ر�4�J y م��4     : ا��#"� ه� 
، وی��ن ا��#"� ب^g�n م�^> ی�^2ّون ت�^g ا�	^�وف أس^��ء ن�^�ات وe ی6^�ز          

ش�رة �?� ��� ی��ن �� م	9 ر�y ب�eب�2اء        إ� ت23ی� أس    یبg�n  واeب�2اء ب?�   
�، او ی��^> J^2ّه� �^� م	^9 ن^Bj               و^
p y^^9 ر�	وف �^� م�ت��ن ت�^g ا�	^
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 ١٦

�أ أ�  : 4�J ت23ی� ��9 م	nوف 4�J م��4     b١(أ(�ًiا أیnم> ا�راء ا���  ،وه 
̂^2ی� أو ی��̂^> Ĵ^2ّه� �̂^� م	̂^9      ̂^4 ا�	̂^nف وا��3 �J 2^̂ت���»  ،̂^4 ا�3̂^" �J �^̂�

وح�ف ا�3" م	nوف، وبU��J �3 ب�^2 ا�	^nف، +ن^U م^�اد، �?^� آ^����#�ظ                 
 ���^�ن ب^g�n آ^9 ا�راء ا��^�         )٢(» اX<��#�� O، �� ��7 م> �^�      : �� b���ا بU، آ 

                   4^�J �p�^9 @راء ت���^2 ب^!�9 أو ب�j^#ب!�ء م^> ا�� � ُی��ج ��J?� ا��#"�
  .�9 ا�	�وف ا��3;�� م�� e ی�6ز اeب�2اء ب?�6ا�	nف وا��23ی� او ت

   U^̂ ^	��� م^̂^> ت���أي ا+ول ا�^̂^nي ی�6^̂^9  ���^̂^> ا��#^̂^"� �J^̂^4 ا�^̂^^̂^�
��ض رأی̂          فوا�	^J 2أ^�
� ی�U^�� 9^3 م^� س^��U           ً� ا��3;�� �� م	9 ر�y م^p@ 

وه^nا   . )٣(م> ب�� ا��	�ة وه م�> ی23رون اس إش�رة �� م	9 ر�y م
�2أ        
  :م� أش�ر إ��U ا��#"� �� ت#"�� U��b ت���4

]              ٍ�^�
ِpَ ل  ، إذ b^�    )٤( ]ا�� ِآَ��ٌب ُأْحAْ�َ�ِ @َی�ُتUُ ُثAْ�َ£j^�ُ X ِم^ْ> َ�^2ُْن َحِ�^�ٍ
�|  ) ا��(9�b  ) ب�ا�� آ� («
p 2أ وآ��ب�
� اب�2اء     �بو9�b آ� . م
p 4�J yر� 

|�� ت23ی�iا آ��ب: مn٥(» ه(.   
  
�یs وا��2jر ا��{ول م> إن وا�#�9-بj2ر ا�j���ب�2اء بeا :  

�� أن ا��
�2أ e ی��ن إe اس م���� +نe U ی6^�ز            یم�� ه� م��وف �2   
�ت أس?B ا��	^�ة �^� ش^�ح?� وت�j^3     اeب�2اء ب�����ات إe مy و��د م"��   

  . ا������إ�4و� ت�> ت�g ا��"���ت إe م	�و�� ت	�ی9 ا����ة . 2Jده�
                2^3� �^�� ی�2�3 �^� ت	2ی^2 ا��
�^2أ إe ب�^� ه^� اس^ م�� �� ان ا��#"��
� م̂^>        "^̂ ̂^� ا��# ?��� 2^̂ b ن�^̂ �دات آ^̂ ̂^4 ح̂^2د م# ̂^2اء ح� ت�س̂^y ب�̂^i�م�> اeب�

 م^> دeeت ت
��^�J 2^� ی��6?^� م^>      ا����رف ن]�ًا ��^� ت���^U ت�^g ا��#^�دات         
�یs أو ب���^2jر         ا[ا����ات وآ^�ن م^> ت�^g ا��#^�دات          j^2ر ا�j^���ب�^2اء ب

ب^�ب م^� ی~�^�ر ��^U أنX     «: �23 ��ء �^� آ�^�ب س^�
�یU         : �9ا��{ول م> إن وا�#   
̂^2ه�      ̂^� ب� ̂^� م ?��J �ً^̂ ��
̂^2ءات م �
̂^�ن ا��̂^j�در م ̂^g . ت� ��b g^̂ ̂^O 2، : وذ� ا�	�

    �اب �g، وا�~�
� �g، وإن�� اس^�	
�ا ا���^U^�� y          وا��g� B6 وا��یg� 9، وا��
�، م3̂^� ^̂
p �^̂وه �^̂��
̂^2 اO وا���̂^9  ى+ن̂^D Û^�ر م�J �^̂�>ب�̂^2اء ب��eا �^̂� 

�، وأح"�U إذا ا���^y م���^� ون�^�ة أن                 
p ب�2اء إن�� ه�eن ا+ ،وا�nي ت��
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 ١٧

�ت
2أ ب�+ Jم    ضw9 ا��Dوه� ا ،  ..       �
p م وآ�نwا+�  وا� U�� A�pأد ����
   .)١(»...ب�2اءَحُ"َ> ا[

    2b �ا مnد         اوه�^
 ی3^�ل �^�   إذ�J^�د U^��J م�]^ ا��	^�ة ا�3^2م�ء م&^9 ا��
�Gن آ�نA هn| ا��j�در م��رف �����U ا���^y، وم��^�| آ���^4            «هnا ا�2jد   

            g^ب�^2اء، وذ�eا ���ا����jب، و��> ی~��ر ا���y، +نU آ������� وحo ا���
g��b) :<َ��ِ�َ��َ�َْرب£ ا UِX��ِ 2ُ�ْ	َ�ْ4 ا�]����>(و ) ا�J O٢()���ُ� ا(« .  

    �اْ�َ	UِX��ِ 2ُ�ْ [:  هnا ا���ض�ع �� ت#"�� U��b ت���4إ�4و2b أش�ر ا��#"
�أت  ) ا�	�^O 2 (و2b ا��p  ا�3�اء �� U^��b  «: إذ b�ل. )٣(]َرب£ اْ�َ��َ�ِ��َ>  ^3� ،

�| ���� ب�2|، و4�J 9�b ا��23ی وا�         
pب�2اء وe4 ا�J ا�2ال ّiا���م� ب  ��p`^�
 b�م ا��#"� ب��ض ا�راء ا��	�ی�      إذ )٤(» و4�J 9�b ا�	��ی�  . ، أي O ا�	�2   

��?^� وb 2^b^2م ا�3^�اءة ا+و�^4             )٥(و�3ً� ��� ت���U^��J U ت�^2د ا�3^�اءات          J �^ا�� 
         y^���اءة ا�^3� U^وآ^�ن ت`وی� y���ض م#9j +س
�ب ا�J yا�2ال م وه� ض


�3^� ا�راء وی
^2و أن أح^o        ه� أن ت��ن م���4�J �J اeب�2اء م^y ا[ش^�رة           �
ا����| ب�+np ه� ا���U ا�nي �"�| ا�&��
� و2bم9J U ب��3 ا�راء، +ن�^� �^�               
� آ�̂^� ورد �^� ا�̂^�أي ا�&̂^�ن� أي     �p`^وا�� ����^� أن ا���̂^y ی�^�ن �Ĵ^4 ا��3̂^2ی

�e ی6̂^�ز و أن ا�	�̂^2 اس̂^ ن�̂^�ة  إ�̂^O4 ا�	�̂^2 ن�̂^�ن b̂^2 ذه
�̂^�  : �Ĵ^4 ت3̂^2ی
     ̂b g�nون��ن ب Uب�2اء بeس^�ب3ً� إن                ا ��	^�ة +ن�^� آ�^� أوض^	ا�� p 2��#�^� م�]^
���  .ا��2jر D�ر م�

�ض رأی^ً�            J 9ب y��� ا��#"� 4�J ذآ� ا��أي ا+ول وه� ا�j�3ی و�
        ًwv�b ا�2ال Bjب� Aاءات ا��� آ�ن�� و�3ً� �
�� ا�3p@ :»      <^أ ه^�رون ب�^bو
، أي أح�̂^2 ا�	�̂^2؛ +ن �رم�س̂^4 ا+Ĵ^�ر رؤی̂^� ب�̂^Bj ا�̂^2ال �Ĵ^4 ا+ض̂^�  

   .)٦(» e ی&�4 وe یy�6م2jر 	�2 ا�
�ض ا+ح�̂^�م ا��̂^�  ^̂J �^̂� ���̂^> w^̂pل ا��]̂^�ة ا���م̂^� �;�ی3̂^� ا��#̂^"
    4^�J �^?ب�� ���� s���وردت J> ا�3ّ�اء �?n| ا�ی� نwح§ أن2b U اب��J 2> ا��
�اءة               ^b ه� y���ف ب�> ا�����ء ان ا�3�اءة ا+و�4 وه� ا�Jُ 2b Uم> أن ��ا�
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 ١٨

    � Bjاءة ا���b �اء             ا���م� أم��اءات ا�
^2و آ�^� وD^#?� ا�#^ّ^b <او   )١(?� م ، 
�س^�         
و�^�5 ��^� إe ان ن�]^� �?^� ب`ن?^� �^�             . )٢(م> ا�!�اذ آ�^� وD^#?� ا�;

 اeس^��� �2j^3 ا��J �^�e2^4         إ�^4 م	9 ر�y +ن?� م�2و�^� م^> ا���6^� ا�#���^�            
ن�B^v م�^�ب ا�#�^9، وe ن��^� ان^U ی�^�ب U^�J �^�         «ا�&
^�ت و+ن ا��
�^2أ ه�^�    

أو ی!
?U �� م���| إe �� ا�4�J ��e2 ا�	2وث، �GنU ی2ل 4�J ا�&
�ت م���|، 
  . » )٣(وا�#�9 ی2ل 4�J ا�	2وث 

وآg�n م> أس
�ب ت���s ا��أي ا+ول أن?� �� �����ه� م�^�jب� �Gن?^�             
 ا��3^2ی� إe �	��^� ب��w^�،    إ�6�4`  ُی وe   )٤(» م��jب� ب#�9 م	nوف  «ت��ن  

�¢ن̂^U اس̂^  : ،�`م̂^� ا��#̂^§��#̂^§ وا����4ا���̂^y أ�̂^�د م̂^> �?̂^� ا «وآ̂^G^̂� g�nن 
�ت U�J، وأم^� ا����^4      
pُ ����ت أن ح�^2ك وح�^2            :م�^
pأ A^إذا ر�� g^نG� 

        g"#ی�2 ح�2 ن � A
jوإذا ن ،>ّJك �9ّ و�+ن ����J Uم ��    « أي   )٥(» ��
 وا�^nي س^��J 2J^4 ح^�jل م��^4 ا���^�م دp^�ل ا+�^  وا�^wم                   )٦(» ا����4
�	^nف ا�#�^9 اآ�#^�ء ب�e2^�        . �2ت ح�2ًا O  أح�2 أو ح  ) ا�	�O 2 (أ9D  «+ن  

 ا���̂^y ب2j^̂3 ا��J �^̂�e2̂^4 ا�̂^2وام وا�&
̂^�ت، ث̂^   إ�̂^4م̂^2jر| U^̂��J ث̂^ Ĵ^2ل  
 U��J A�pاق) أل(أد�   .)٧(» �2j3 اeس�7

وآ�̂^� ه̂^� م��̂^�م أن م̂^> ش̂^�وط اeب�̂^2اء ب̂^�����ة أن ت�̂^�ن �̂^� م��̂^4  
      �#p+ا <J 93٨(ا�#�9 آ�� ن(     �هnا ا����4 ��    م� یwم5    إ�4إذ أش�ر ا��#"

ِإXe َأْن َیْ�ُ#�َن َأْو َیْ�ُ#َ� ا�nِ^Xي ِبَ�^3ْJُ |ِ2ِ^2َُة ا��£َ�^�ِح َوَأْن َتْ�ُ#^�ا             [:  U��b ت���4  �ت#"�
�ُب 3ْX���َِ�ى َbْ٩( ]َأ(  U��b ��  :»      �^#ب�^2اء أي وا��e�ب y^ر� U�^م�ض Uی�
b�ل س^�

�ب ���3̂^�ى وأ�̂^<م، ب���̂^4  ^̂b4 وا��« أي )١٠(»  ا��3̂^�ىإ�̂^4، أي إ�̂^4أ^̂�J �^̂#
�ب ����3ىbا�����ء )١١(» ح�ل أ    .)١( وآ�ن هnا م�� b�ل بU م�]
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 ١٩

  
  : اeب�2اء ب�س ا[ش�رة-ج

     �^̂ ̂^!�ر ب? ̂^� أس̂^��ء ا[ش̂^�رة أن ی � 9^̂D+4إن ا^̂  ا+ش̂^��ء ا��̂^!�ه2ة  إ�
� ا��^!�ه2 و�^� ��^� م^� ی2رآ^U ا�	^5 م6^�ز                    ^�� �� U��"�س�، واس���	ا��

   .)٢(���<ی�U م�<�� ا��	"�س ا��!�ه2 
� آ�� ��ء �� آ��ب س�
 e أ إ��i2 ت`ت� ب��<�� ا�b �?ن� U2 ی�^�ن  «یbو

��^U، إe أن         : هnا و�Dاح
U ب��<�^� ه^� ، ی�^ّ�ف ب^U، ت3^�ل            J�� O2 ا^
J اn^ه
�، و���̂^g أردت أن ت�̂^ّ�ف ش̂^��ً�  �i^̂��� �^̂مwJ 5�^̂� اn^̂بهgت�i^̂	 «)٣( . 

م^� ا�^nي ی�6^9 ه^n| ا+س^��ء �J^4            .  ا�^nه> ه^�      إ���4> ا�"{ال ا�nي ی�
�در     
                 e U^ب�2اء وم�� ه^� م��^�م أنe�ب y9 ر�	م �� �?�� ��e2ط ا�w�pم> ا ��ا�
ت��ن م#�دة ب?nا ا��	9 إe أن ت��ن اس م����؟ و�»��ب� J^> ه^nا ا�^"{ال                

̂^�> �?̂^� إس̂^��� و�?̂^�     «: ن3̂^�ل ̂^4 ا�	̂^�ف �?� ���� ���i^̂إن �¢س̂^��ء ا���
?^� ت^2ل �J^4      ح���� ��> ا�6?� ا[س��� ت2ل 4�J م��4 م"�93 آ?nا م^&G� wًن           

 �م̂^> ا�6?̂^� ا�	���̂^� ت̂^2ل �Ĵ^4 و�̂^U اس̂^�����U ب�#̂^"U، وه̂^�  وا��#̂^�د ا��̂^nآ
آ�نU �� م3�م ا[ش^�رة �`س^��ء ا[ش^�رة ���^A ب���ض^y @�^� إح^2اث ا[ش^�رة                   

 ا�!�ء ، وا�4 ر �#§ ی��B إحi�إ���4 ت	��  .  ا�!�ء، ��?� ی!�ر إ��U      إ�4
د ا�^nي ی#�^2| ا���^9 ب���ن^�         @�� ت2ل 4�J ا[ش�رة إ��U �?� ب�#"?� ت#�^2 ا��#^�          

�?��p2^̂ا+س̂^��ء     . )٤(» ا+داة وم |n^̂?� 5�^̂� U^̂نG� g^̂م̂^> ذ� ����̂^> �Ĵ^4 ا�̂^
�اب �?^�      ^J+اب^� +ن?^� م^> ا���ام^9                أإم��ن�� ا�J]ا y^b2ی^2 ا���	ه^� �^� ت�ث

 إ�^4 ا��{ث�ة و��p 2�J هn| ا+س��ء م^> ت�^g ا���ام^9 ���?^� ذ�^g أن ت	�^�ج              
وا��7̂^<ى م̂^> وراء آ̂^9  «)٥(� Ĵ^> ا���ام̂^9 ا�3̂^�اv> +ن ا�3̂^�اJ <v̂^�دًة ت�7̂^


�̂^4 ا��اح̂^2 م̂^> ا���̂^2د وا+ح��̂^�ل   ��� �#�I�^̂ا����̂^4 ا� U^̂ب ذ�̂^g إن م̂^� ی�̂^"
� �� ا��r ی"�4 دا�vَ� وراء ا�3�اv> ا��#]�� وا�����ی� وا�	����    I�ی9�6 ا��

٦(» ���ى أي ا����ن� ا����2دة �?nا ا��
�4 ه� ا���j3د(.   
  <vا��̂^� أس̂^��ء ا[ش̂^�رة وه̂^� و�̂^�د او�̂^U وت�^D�p sî^�� ت�̂^2د ا�3̂^

       Uی�
�اب� آ�� ی�3ل ��?� س�J]ا �?�bم� ���ب�ب م^� ی6^�ز ��^U      «: م��2دة ���
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 .٣/٢٠٨: الجامع ألحكام القرآن

 .٣٣، ٢/٣٠: شرح الرضي على الكافية: ينظر) 2(
 .٨٠/ ٢ :الكتاب) 3(
 .٢٨: اآلراء الراقية الحديثة في تفسير قواعد اللغة العربية وبيان أسرارها) 4(
 .٢٣١ :اللغة العربية معناها ومبناها: ينظر) 5(
 .الصفحة نفسها: المصدر نفسه) 6(



 ٢٠

            g^��b �^� g^وذ� �^��
^2 اO م�;�^o ح^2ث��     : ا���y م�� ی��Bj �^� ا���J اn^ه
      U^ر�� U^ا�~��9 أن Jب، وز�بg�n ی�ن5 وأب� ا�~;�ب �J> ی�ثo بU م> ا��

  :ی��ن 4�J و�?�>
   gإن U��� A�b <ح� :         A^�b gا او ه� آ`نnت ه�
2 اO أض�J اnا  : هn^ه

o�;أو ه� م� ، o�;م�.  
 �pا� Uوا��� :  g��3آ |n?� ًا�
p �ً���� ��?��6ا ح�� ح^�م�  : أن تnه

 أنy�� U ا�;���> J>ت gوة و���w	ی2 أن ت��3 ا��   .)١(» e ت
    �4�َJَ gَ  ُأْوَ�ِ�[:  هnا ا����4 �� ت#"�� آU��3 ت���4      إ�4و2b أش�ر ا��#"

أه^9 ه^n| ا�^j#�،    ) أو��^g : ( wًv�^b  )٢( ]ُه2ًى ِمْ> َرب£ِ?ْ َوُأْوَ�ِ�^gَ ُه^ْ اْ�ُ�ْ#ِ�ُ	^�نَ    
اس̂^ م
�̂^� �Ĵ^4 ا��̂^"�، وe واح̂^U^̂� 2 م̂^> �#]̂^U، وا��̂^�ف p;̂^�ب،   : وأوeء

     U^̂ ��b �^̂ � |�^̂ 
p2اء و^̂ ̂^y ب�eب� ̂^g ر� ̂^2ىً : (وم	̂^9 أو�� ̂^4 ه �J (  ن�^̂ رش̂^2 وب�
  .و�Dاب
)   g^وأو�� � اeب�^2اء    ) ا��#�	^�ن (�J^�د   ) ه^ ( و   ناب�^2اءا ) م> رب?^
p

وه ا�����ن ا�#^�v<ون �^�زوا ب���6^� ون6^�ا م^> ا��^�ر و�b^9 ه^ ا�
^��bن �^�                 
    .)٣(» ا�&�اب وا���� ا���3

               A��^ا��^� س <vا�وم> wpل ا��]�ة ا�n?� �3�b2ا ا��#"�� ن^�ى أن ا�3^
  :�U أن ی��ن �� م	9 ر�y ب�eب�2اء ه�

�ی�� ا�e    )�7�jس  م
�� اإ�4 أنU ی���� -١b(  
٢- �ی�� ا�����o(     أن ا���bw ب��U وب�> اeسb(  

      ا�nي ب�2| ه� �bwJ ا[س��د
�ی�� ا��ت
� (     رت
� ا��23مإ�4 إنU ی���� -٣b ()٤(   

��> wpل ه^n| ا�3^�اv> ی&
^D �^�� A^	� رأي ا��#^"� ا�^nي J^2ّه� �^�               
إe أن  )٥(ا�ُ���̂^�ي و)ه̂^ـ٣٣٨ت  (م	̂^9 ا���̂^y وه̂^nا م̂^� ذه̂^B إ��̂^U ا��	̂^�س  

 ی	�ول أن ی�رد او�?ً� م~��#� �� إ        � ��اب أس اش�رة آ�� 2bم �J   g�nا��#"
   .)٦(أآ&� ا��	�ة ا�23م�ء 

َذgَ�ِ ِب^َ̀نX ا��Uَ^X َن^<Xَل اْ�ِ�َ�^�َب         [: وم�U آg�n م� ورد �� ت#"�� U��b ت���4       
                                           

  .٣٠٨ - ٣٠٧/ ٤: المقتضب :  وينظر أيضاً ١/٢٥٨: الكتاب) 1(
 .٥/البقرة) 2(
 .٧٤/ ١: الكشف والبيان) 3(
 .٢٣٢: اللغة العربية معناها ومبناها: ينظر) 4(
 .٢٠/ ١: التبيان في إعراب القرآن. ١/١٣٣) : النحاس(إعراب القرآن : ينظر) 5(
 ، وشـرح    ٢/٢٧٦:  وأمالي الـشجري     ٣٠٨ - ٣٠٧/ ٤:  ، والمبرد    ٢٦٠ - ١/٢٥٨: سيبويه: ينظر) 6(

 .٢/٥٨: المفصل



 ٢١

   .)١( ]� ِش3َ�ٍق َب2ٍ��ِِب�ْ�َ	o£ َوِإنX ا�nِXیَ> اpَْ�َ�ُ#�ا ِ�� اْ�ِ�َ��ِب َ�ِ#
  wًv�b :»)     o	��ب Bن<ل ا��� Oب`ن ا gم���|    ) : ذ� ?iل ب��b)gذ� : (
�� ) ذ�g«وا��p#�ا ��U، وح���n ت��ن ) : ب`ن اO ن<ل ا����ب ب��	o(ا��nاب 

         Bj^ن U^�	م ?i^ل ب��^bو ،y������^� ذ�^g ب?^ ب^`ن اJ O^<           : م��^�| . م	9 ا�
 ب��	o، وا��p#�ا ��U ، وآ#�وا بU ��<ع ح^�ف          و�9، أو +ن اO ن<ل ا����ب     

�#jا�.  
 �#p+ل ا�bم���|     : و ��iم gذ� �
p :           ن^<ل Oب^`ن ا ذ�^g م��^�م �?^

oّ	��ا����ب ب.  
  ?i^^ل ب��^^bم��^^�|  : و» g^^ي ی#��^^�ن    : » ذ�n^^ا� ا��#^̂^� م^^>  أي ���?^^

                 o	��^ن^<ل ا���^�ب ب Oت�^��4 م^> أ�^9 أن ا O4 ا�J اء���eف واw�peوا «
)٢(.   

آ�نA ا�راء ا��� ن�3?� ا�&��
^� ه^� ذات?^� ا��^� ن�3?^� ���^� ب�^2 ��^�|                 و
�س^^^̂^�   
̂^�ء م&^^^̂^9 ا�;�س^^^̂^�  وا�; �ي ) ٥٤٨ت (م^^^̂^> ا����^^^^̂^^^
(  )٣(وا���

وb̂^2 أن�?6̂^�ا ن?̂^� ا��#̂^"� �̂^� Ĵ^2م ا��̂^���s ���̂^� ب��?̂^� ���ن?̂^�    ) ه̂^ـ٦١٦ت
   s�^̂6أن�̂^� ی��̂^> أن ن eب���̂^4 ا�ی̂^� أ �^̂;
 ت̂^���s إ�̂^v�^̂�4<ة ا��;
�̂^o وم�ت

 م^> ا��3^2ی� ا�^nي     �rَُ̂  ا+ول وه� ا���y ب�+ب�^2اء �?^� ا�^�أي ا�^nي pَ            ا��أي
 U^̂2رتb <^̂J wًi^̂� �^̂ا�ی U^̂���	3�3̂^� �?̂^� +ن �̂^�ت	از ا����̂^4 ا��» ذ�̂^g« إب̂^
: b^�ل ا�	^">   : أو�?�:  أح2 ثwث� أش��ء   إ�4إش�رة  «��ءت ب2j3 ا+ب�2اء وه�     
   .)٤(» ذ�g ا�wiل: ذ�g ا��nاب، ا�&���: ذ�g ا�	� ب����ر، ا�&�ن�

  
  : اeب�2اء ب�+س ا����Dل و���� ا���j-د

ا+D^9 اس^ م^> وD^9 ا�^!�ء ب�7^�|، إذا ���^U م^>               «ا����Dل �^�    
ت ( و�^^�ء �^^� ش^^�ح اب^^> ی�^^��     )٦(» م�ض^^	� �»س^^ « وه^^� )٥(» �م^^�Uت

 آ^wم ب�^2|،     إ�^4 م��^4 ا���D^�ل أن e ی^� ب�#^"U، وی3�#^�             «: U��b) هـ٦٤٣
� ا+س^��ء ا���م^�، وی6^�ز        تU�j بU ی� اس�ً� �Gذا ت ب�2        v�^س آ�ن ح��U ح�^

                                           
 .١٧٦/ البقرة) 1(
 .٢٤٣/ ١: الكشف والبيان) 2(
التبيان فـي إعـراب     . ١/٤٨١: مجمع البيان في تفسير القرآن    . ٢/٩٢: التبيان في تفسير القرآن   : ينظر) 3(

 .١٤٢/ ١: القرآن
 .٢/٩٢: يان في تفسير القرآنالتب) 4(
 .١/١٣٠: شرح التصريح) 5(
 .٣/١٩٧: المقتضب) 6(



 ٢٢

     Uإ�� �ً��iوم eً��#وم wًJ�� y3١(» ان ی( ً�iأی U�� ل وح^2|  «:  و��ء�D�����
    b ��j^��ب A^�� ذاG^� ��e2ا� rb�ن  أي أّن ا�^nي  )٢(» 9 م�D^�ل ح���^n   �̂ اس

�اب̂^� ا�̂^nي     J+̂^9 ا	ل وب̂^�> ا���^̂Dب̂^�> ا+س̂^��ء ا��� o^̂ا ا����سn^̂4 ه^̂;Jأ
ُی^{ت4 ب���^"�2  إ��^U م�D^�ل إذا ت�^ّ�>      «ا��^"�2 إ��^U +ن^U     شU��7، ه^� ح��^�      

     g��3ر م���| آ�iی3ً� [ح�d-   ف� ا�nي آ�ن م��� أم5 س���، إذا � ت�> ت�^
Uى      . اس��pاض ا��یg�n� �ً3 ����ن [�d <ی���  و��ء �� )٤(» )٣(أم� اذا �
� م^y ا�^nي، وب��?^�   
��9b�J 9 ی�� ب�ن م� ب�> ا�~  «: »د9ve ا[6J�ز «  y^م 

� ا ���               g��b �� 4أن ��5 ا���� g!ی e وه� eٌق إ�d Uي، ���5 م> أح2 بn
)   ًe2م رس�b يnا ا�nه(     A�b آ�����4 إذا)        ة�i^	م^> ا� eً�^2م رس^b اnه ( eو
هnا 2bم رس^�eً  (و��5 ذاك إe أنg��b �� g     ) هnا ا�nي ی"�> �� م	�U آnا     (

�ة i	م> ا� (       ی
�� ا�"�مy، و�� ��ًا ب`م
p 2ئ�
� g^��b   �و.  ی���U أwDً  م
)   ًe2م رس�b يnا ا�nی~^9 إذن                  ) ه ^�� ،U
م�� �� أم^� b^2 ب�U^7 أن ه^nا D^�ح

       yا����6 م �م> أنU ی�
�7 أن ت�^�ن ���^� b^2    ) ا�nي(م> ا�nي ب2أن� بU �� أم
U��J`� �?ب �J yم> ا�"�م o
   .)٥(» س

���  .وی�3" ا����Dل 4�J أس�� ، وح
 U��� س��eل ا�Dي وا���«وأم� ا���n٦(» ا�(.   

                 y^ع ب�+ب�^2اء م�^��وم�� ت	2ث ا�&��
� ��^J U^> ا+س^ ا���D^�ل ا��
ا��^� ِتْ�^gَ @َی^�ُت      [: أ�w�p�ت ا�راء ا��	�ی� ��U م� ورد �� ت#"�� U��b ت���4         

 ، )٧( ]اْ�ِ�َ��ِب َوا�nِXي ُأنِ<َل ِإgَ�ْ�َ ِمْ> َرب£gَ اْ�َ	^qo َوَ�ِ�^>X َأْآَ&^َ� ا��X^�ِس eَ ُیْ{ِمُ�^�نَ        
����ن م	9 « م6�ه2 و�b�دة بU��3 آwمإذ ذآ� ا�	� ا��	�ي ��ی� �� ض�ء 

�|، وهnا آ�U م���b 4ل م6�ه2 و�b�دة » ا�	o«ا�nي ر��ً� 4�J ا+ب�2اء و 
p
 «)٨(       U^^��b �^^� ًا>v�^^� |2^^Jو �^^p@ �ً^^رأی � ذآ^^^̂ وی6^^�ز أن ی�^^�ن م	^^9   « ث
<ل إ��g ث أب�2اء ا�	^i#p      oً� ی��� ت�g @ی�ت ا����ب و@ی�ت ا�nي ان       » ا�nي«

                                           
 .٣/١٥٠: شرح المفصل) 1(
 .الصفحة نفسها: المصدر نفسه) 2(
 .٨٤: جواهر البالغة في المعاني والبيان والبديع) 3(
 التنبيـه  -٤     التنبيه على خطأ المخاطب -٣ أخفاء األمر عن المخاطب     -٢ التشويق        -١: منها) 4(

 التهويل -٧ استهجان التصريح باالسم     -٦ تعظيم شأن المحكوم به      -٥على خطأ غير المخاطب      
 .٨٤: جواهر البالغة : ينظر.  اإلستغراق -٩ التوبيخ      -٨تعظيماً أو تحقيراً   

 .١٣٦ -١٣٥: دالئل اإلعجاز) 5(
 .١٤١ -١/١٣٨: شرح إبن عقيل: ينظر) 6(
 .١/الرعد )7(
 .٣/٤٢١: الكشف والبيان )8(



 ٢٣

g��3آ o	ا� gَیْ�َ�ُ��َن [: ی��� ذ�    .))٢»  ی��� ذ�g ا�	١(o( ]اْ�َ	qo* ُهْ
� �� p#� ا�nي وه�        p@ �ًن93 رأی وإن ش^�b :   A^��� A�ل ا�#ّ�اء «ث

�J �ًi^̂#p̂^4 أن̂^U ن�̂^A ا���̂^�ب وإن آ�ن̂^U^̂�� A ا�̂^�او آ�̂^� ت3̂^�ل �̂^�   » ا�̂^nي«
#r وا�#�روق وأنA ت�ی^2 اب^> ا�~;^�ب،    أت�ن� هnا ا�	2ی� J> أب� ح : ا��wم

�J�!ل ا��b:  
ِحَدْ< �� ا�ُ�ِ��َ
ِ� ا�َ�ُ�َ�وِ�   �ِمَ� ا�ُ? وابَ>ُمِ� ا�gُ3َْ�ان� ا�َ�ِ« )٣(   

     ̂^U م�]̂^ �J ̂^2ث	ی�&̂^9 م̂^� ت � ا����̂^�ء م̂^y  )٤(وآ̂^�ن م̂^� أورد| ا��#̂^"
  .�� م	9 ر�y ب�+ب�2اء) ا�nي( أن ت��ن إ�4ا[ش�رة 
 2b9 ا+س��ء ا���«وD2ا ت�J ���D)ا����6 ) أل |nی�، وه�
p ���6ب

 Bd�~��� 2 ی��ن م�?�دًا م���ه� أي م���م�b «)٥(.   
 9j#ح ا���وی�
�7 ان ت��ن ا����6 ا��� «): eب> ی���(و��ء �� ش

          gب�2 ذ� U�J ض���e g�n ت�3ل .. ت��D y3 م���م� 2�J ا��~�Bd ، +ن ا�7
�ف �b�م̂^U و�?̂^9 م) �̂^�ءن� ا�̂^nي b̂^�م(^̂J <^̂�� eم إ�^̂bو �^̂
p ن �̂^�ء+ U^̂��6

��D «)٦(.   
ا�nِXیَ> @َمُ��ا [: و� ی
��2 ا��#"� J> ت�g ا�راء ح���� �"� U��b ت���4         

���Jا ا�nی> @م��ا و  : ( إذ b�ل    )٧( ]َوJَِ�ُ��ا ا�Xj�ِ�َ	�ِت �dَُب4 َ�ُ?ْ َوُحْ"ُ> َم�بٍ     
�، و�d (  9^�bب4 �? (اب�2اء  ) ا�j��	�ت
p :        بeا �^
p 4ب�^d �^2اء  م��^�| �?^
   .)٨(» ا+ول

  :و2b اA#��p @راء ا�����ء �� هn ا�ی� وآ�ن4�J A ا��	� ا�ت�
�^� م	^9 ر�^y ب�eب�^2اء وذآ^� ه^nا            » ا�nی> @م�^�ا  « أن ت��ن ����     -١

    �

^�   ) هـ٤٣٧ت  (وا��3"�  وا��	�س  ا��أي م#"�ن� ا�&��d� وا�;�س^� وا�3

                                           
 .١٤٧، ١٤٦/ البقرة )1(
 .٣/٤٢١: الكشف والبيان) 2(
 .٣/٤٢١: الكشف والبيان) 3(
 ،  ١٢١ - ١٢٠/ ١٣: ، جامع البيان عن تأويل آي القـرآن       ٥٨ -٢/٥٧): الفراء(معاني القرآن   : ينظر) 4(

، ٦/٢١٢:  ، التبيان في تفسير القرآن     ٣٩٦ /١:  ، مشكل إعراب القرآن    ٣١٥/ ٢) : النحاس(إعراب القرآن   
/ ٩: ، الجامع ألحكام القـرآن    ٤٧/ ٢: ، البيان في غريب إعراب القرآن     ٦/٦: مجمع البيان في تفسير القرآن    

 .٥١٧/ ٢:، تفسير ابن كثير٢٧٨
 .١/١١٢: معاني النحو) 5(
 .١٤١ - ١٤٠/ ١: يح  والتصر٨٨/ ٣: الرضي على الكافية : ، وأنظر أيضا١٥٤ً/ ٣: شرح المفصل ) 6(
 .٢٩/ الرعد) 7(
  .٤٣٩/ ٣: الكشف والبيان) 8(



 ٢٤

   .)١( )هـ٦٧١ت(
٢-    ?iب� B4 ا     إ�4 وذه�J ب��j2ل م^>    أن?� ت��ن م�^
�^�  » م^> «�

�ي      » أ��J«ا�ی� ا��� س
�3?� او 4�J أض��ر       
 )٢(وآ�ن 4�J هnا ا��أي ا�;
�س� 
   .)٣(وأش�ر إ��U آ9 م> ا��	�س وا��3"� وا�;

                                           
، والتبيـان فـي تفـسير       ٣٩٨/ ١: ، مشكل إعراب القـرآن      ٢/١٧١): النحاس(إعراب القرآن   : ينظر) 1(

 .٣١٦/ ٩: ، الجامع ألحكام القرآن٦/٢٥٠:القرآن
 .١٩٠/ ١٣: جامع البيان: ينظر) 2(
 .٦/٣٥: ، مجمع البيان٨/٣٩٨: ، مشكل إعراب القرآن١٧١/ ٢: ) النحاس(إعراب القرآن : ينظر) 3(



 ٢٥

   إJ�دة ا��
�2أ-٤
̂^nان         � ا��^̂ 
p2أ و^̂ �
̂^> م ̂^� م ̂^� اeس̂^��� ا����ن ت	̂^2ث�� س̂^�بJ �ً3̂^> ا���6

 إJ^�دة ا��
�^2أ �<ی^�دة    إ��4  ت	9j ا�#�2vة ب�J��6?��، إe أن2b U ت	��ج ا���6       
دeeت ا��wم، �nا ن26 ا��
�2أ ی��د �� ب�� ا+ح��ن وت�^�ن ا[J^�دة �#]�^�               


ً� س�اء ب���ار|    ���     ;J �7 ا��;  أو ب2ون�jإذ   ب ،»      U^[#2أ ب�^�
ی�^�د ا��
زی^2ٌ م^� زی^2ٌ؟ أي ، أي    : وأآ&� م^� یy^3 ذ�^g �^� م3^�م ا��?�ی^9 وا��#~^� ت3^�ل          

   U� �ً��[١(» ش�ء ه� ت�(     B"	ب gوی��ن ذ� »        ��i^م3^�م ا�� �وض^y ا�]^�ه
أي ) ا�	�b^� م^� ا�	�G�)   �^bن آ�ن �� م��ض ا��#~� ��ز �b�س^ً� آU^��3 ت�^��4           

   .)٢(» م� ه�
* اْ�َ	�Xb^ُ�  [: و2b ت	2ث ا�&��
� J> هnا ا����^4 �^� ت#^"�� U^��b ت�^��4       

 ُ�Xb�	َ�ْ٣( ]َم� ا(  ًwv�^b  :»          |�^
pب�+ب�^2اء، و y^ا+و�^4 ر� �^b�	9  . ���^� ب�^2  ا�^�bو
                 B^6J U^آ`ن �^?�J �^ب��&�ن��، +ن ا�&�ن�^� ب��<�^� ا����ی �J���ا�	��b ا+و�4 م

زی^2 م^� زی^2؟ وا�	�b^� ا�&�ن�^� م���J^�       : ا�	��b م� ه�؟ آ�� ت�3ل : م�?�، �3�ل 
* ا3َ�ْ�ِرJَ^ُ�  [:  ب���4 أي ش�ء وه� ر�y ب��	��b ا�&�ن��، وم&�U       »م�« و   »ب��«

 ُ�Jَُب اْ�َ�ِ�^�>ِ      [ و   )٤( ]َم� ا3َ�ْ�ِر�	َ^Dُْب اْ�َ�ِ��ِ> َم� َأ�	َDْه�^�    )٥( ]َوَأ�	٦( » ون( 
           |��ي  �� ت#"�
� أن ا��#"�    )٧(وآ�ن م� نU�3 ا��#"� ه� نrّ م� نU�3 ا�;�� 

   � ا�َ��ِ أو آ��بU، و2b أت#4�J o هnا ا��3ل q9�ُ ا��	^�ة وه^� أح��^�ل                إ��4 ُیِ!
  :أح2 ش���>) ا�	��bّ(ا���م9 �� «أن ی��ن 

� : أح̂^2ه�� ^̂
ا�	�b̂^� أي ش̂^�ء : آ`ن̂^b Û^�ل) م̂^� ا�	�b̂^�(اeب�̂^2اء ، وا�~
  .ه�

� اب�2اء م	nوف آ`ن9�b U هn| ا�	��b، ث �b^9 أي    : ا�&�ن�  
p أن ی��ن
       �^^b�	س^^�رة ا� |n^^ه |� ، واآ�#^^4  )٨( »ش^^�ء ا�	�b^^�، ت#~��^^ً� �^^!`ن?�، وت3^^2ی
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 ٢٦

   � ب̂^���3ل ا+ول وه̂^� ا���̂^y ب�eب�̂^2اء دون ا��3̂^2ی?i^̂اء �3̂^2  أم̂^�)١(ب�� ا�#̂^ّ
      Bهnي یnا�&�ن� ا� U����إ�^4 اآ�#4 ب            Bهn^ی ^� U^إن �^�� � ا��3^2ی�   إ�^4  ا��3^2ی

ا�nي b�ل بU ا�����ء ب9 آ�ن ت23ی�| م�#o مy م� b�ل ب^U ا�&��
^� ه^� أن ت�^�ن                 
 Uم� A
   .)٢(م����J ب�� ت�6

 ب�6از ت�g ا+و�U ا��� b^�ل ب?^� ا����^�ء �^"��               J>إن�� ی����� أن ن eإ
  .ا��#"��ی� ا��� ت	���?� ا�ی�ا����ن� 

                   e 2أ^�
وeب2 �� م^> ا�3^�ل أن م^� U^��b ا����^�ء �^� م�ض^�ع إJ^�دة ا��
� أن ه̂^nا         ^�� �^
p y^̂^9 ر�	اس̂^��� �^� م �^��� U^4 إن^̂�J eإ |�ی��^> أن ن#^"
� b^2 �^�ء ب�#^§ ا��
�̂^2أ ���^�ن �^U ب^g�n و�?̂^�>، و�^Uٌ ی�&^9 ا��#^§ وه̂^�           ^
ا�~

� وح�D̂^9 ا+م̂^� �Ĵ^2ن� أن ی�̂^�ن م̂^�  ا��
�^2أ وو�̂^Uٌ ی?̂^� ب̂^�����4 وه̂^� ا� ^
~
� ��ء ب�#§ ا��
�2أ
p ه� U�J �2ث�	ت.  

و2b ت�~n ت�g ا[J�دة ش^�9 ا��;^  بGح^2ى أدوات ا��;^  آ�^� أش^�ر                 
َوا�^̂^"X�ِرُق َوا�^̂^"X�ِرbْ�^̂^�َ �ُbََ;ُ��ا [:  ذ�^̂^g ا��#^̂^"� �^̂^� ت#^̂^"�� U^̂^��b ت�^̂^��4إ�^̂^4

̂^2َِیُ?َ�� ̂^�wًv)٣( ]َأْی b  :»    �^̂ ̂^� و�̂^U ر��?� � B
"^̂  �: وا�?i^̂ل ب��^̂ 3 :  y^̂ ه̂^� ر�
        ?i^ل ب��^bب�^2|، و ���� |�
pب�+ب�2اء، و :          |�ه^� �J^4 م��^4 ا�6^<اء، ت3^2ی

م> س�ق ��b;��ا أی^2ی?�� ا�ی^� وا�<ان^� �`��^2وا آ^9 م�?�^� م�v^� ��^2ة و�^�                
Bjم ا��wا�� Uوزان�ً� ب���?� ��> و� �ًb٤( »أراد س�ر(.   

�ي  وهnا م� أورد| م�] ا�����ء م&9 ا�#ّ�اء وا��	�س و        ^
ا��3"� وا���
)٥( .         U^��b <^م �^
ن و�^U  ��^� أراد س^�رbً� وزان�^ً� ب���?^� ��̂        «: و2j^b 2b ا�&��

Bj^̂^م ا��w^̂^ا ا�^̂^"�رق )٦( »ا���^̂^�;bض^̂^��ر ��^̂^9 أي أGب Bj^̂^أي آ^̂^�ن ا�� 
 وأ��p^    )٧(وا�"�ر�b و2b أ�p^�ر ه^nا ا���^U س^�
�یU +ن ا+م^� ب��#�^9 أو�^4                

U^̂��3اء ب�ا�̂^"�رق «ر ا��̂^�ب ا���̂^y �̂^� وإن�̂^� ت~�̂^�«: U^̂�J �̂^� ا+��p̂^�ر ا�#̂^ّ
�bوا�"�ر«              g^��3ا�6^<اء؛ آ U^ت��� �^?£��� ، <��b�^م �م^> س^�ق    :  +ن?�� ��^
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 ٢٧

e ی�^�ن إe ر��^ً�، و�^� أردت س^�رbً� ب���^U أو س^�ر�b                ) م^> (��b;��ا ی2|، �ـ    
< ا�����^�ن �^� أ��p^�ر       �̂ �^g�n �3^2 ت��    . »)١(ب���?� آ�ن ا��^Bj و�^U ا��^wم         

 ی2j3 ب  � Uن+ y���اءة ا�b U2 س�رق ب���jb U)وإن�^� ا����^4 آ^9 م^>     « ، )٢
   .)٣( »س�ق ��b;��ا ی2|

وی
2و أن أ��p�ر ا������> ه� أحo ا����| ب�+np +ن2b U م&^9 ا����^4      
ا�nي ی	���U ت#"�� ا�ی� �#� م��4 ا+ب�2اء �� ت��ار هnی> ا��#]�> م� ی�&9             

ب�^2اء ب#�^9   ح�3�3 ا����م ا�^nي ی2j^3| ا�^�e r ا��~^r�j ا�^nي ی�ح�^U ا+        
�  .ا+م

  
  : حnف ا��
�2أ-٥

b̂^2 ت��ن̂^A ا���6̂^� إس̂^��� أو ����̂^� �̂^Gن آ�ن̂^A إس̂^��� �?̂^� إذن ���̂^�    
� وب?�� ت� ا�#�2vة، إe أنU م> ا����> ح^nف أح^2ه�� وe ی�^�ن                
ا��
�2أ وا�~

�ی�^� دا�^� U^��J وی��^> �?�?^� ت3^2ی�ًا           b إذا آ�ن ه�^�ك eإ gم^�    . )٤(ذ� �ً^
و���
 ، أو �	��^� ب��w^�   )٥( ا[ی6^�ز   إ�4ه� أن ا���ب�� ت��9 ی��ن س
B ا�	nف   

rا�� �?
  .ی�;�
      � ه^n| ا�]^�ه�ة �^� ت��و�^U ��ی^�ت ا���ی�^� ا��^�              إ�^4 و2b أش^�ر ا��#^"

اْ�َ	qo ِمْ> َرب£^wَ^�َ gَ َتُ�^�َن>X ِم^ْ>     [: وyb ��?� حnف ا��
�2أ وم> ذ�U��b g ت���4       
   .)٦( ]اْ�ُ�ْ�َ�ِ�یَ>
wًv�b :»  ا ا�nأي ه �iاب�2اء م �
p o	�9�bض^��ر ��^9 أي    :  وGب y^ر�

�أ �J^� ب^> أب̂    )٧( ]َوَ��َءَك ِ�� َه^nِِ| اْ�َ	^qo  [: ��ءك ا�	o آ�� b�ل ^bو �  B^��d 
  U?و� Oم ا�
ً� �J^4 ا[�^�اء    ) ا�	o م> ربg  : (آj^٨(» .ن(  � ، أي أن ا��#^"

2b 2bر إس إش�رة م	nوف وه� ا��
�2أ ا�^nي ُح^nف ��e2^� ا�^"��ق U^��J [ن                  
�ة �^ ی�#^�د ب?^�            ا�� |nوه U��J ا�"��ق ��e2ف وا[ض��ر ی��ن بn	وا� ��nآ

ا��#"� ب9 أ�J^�د ا��	^�ة �J^4 ت�j^3 ش^�وd?� وأس^
�ب?� �3^2 �^�ء �^� ش^�ح                    
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 ٢٨

� ���̂^� م#�̂^2ة ت	̂^9j ا�#�v̂^2ة   «:ا��#̂^e 9jب̂^> ی�̂^�� ^̂
 أن ا��
�̂^2أ وا�~^̂�Jإ
� م	^9 ا�#�v^2ة �wب^2 م�?      ^

�2أ م���2 ا�#�2vة وا�~���� �?J��6ب�  e2   �^� إ^b U^أن

�ی�� �#]�� أو ح���� تJ ��7^> ا��;^o ب`ح^2ه��          b 2ت��    U^��J �?��e2^� فn^	��
�^Gذا �?^ ا����^4 ب^2ون       ح��^ً�   +ن ا+�#�ظ إن�� ��ء ب?� ���J �^�e2^4 ا����^4            

 و2b آ�ن ت	���n?� Uا   )١(» ا��#§ ��ز أن eت`ت� بU وی��ن م�ادًا ح��ً� وت23ی�اً        
�ى ب���^Bj        ا��أي و�3ً� ��3�اءة ا��� ور ^pاءة أ�^b �� ان^U ذآ^^�� y��دت ب^��

         B��d ب> أب� ��J اءة�b اء وه�� ��^> ا��#^"�     )٢() U��J ا�^"wم  (4�J ا[�
   4^̂�J �^̂ا�ی̂^� وه |n^̂̂^�ة �̂^� ه	ا�� <^̂J ى ا��̂^� وردت�^̂p+ا�راء ا � ی̂^nآ^̂�
             �
س
�9 ا��&�ل م� ��ء J> ا��	�س أن م� ب�2ه� م> ا�6�ر وا��6�ور ه� ا�~

�ي  �U آ9 م^> ا�B       �"^�3 إ� ه وهnا م� ذ   )٣(^
إذ ذآ^� ه^nان ا�����^�ن    ، )٤(وا���
  .آ9 ا�راء ا��	�ی� ا��� ت	���?� ا�ی�

ا��أي ا+ول وا�nي b�ل بU ا��#"� وه^� ا���^y          ی��> أن ن��s    إe أن��   
   U^4 أن^�J) o^	2أ و���^� ا�6^�          ) ا�^�
� ��^� ز��J^� ان?^� م�i^ب�^2اء ا��¢� �^
p

� �?̂^� �Gن̂^e U ت̂^� ا�#�v^2ة  ^̂
p ور� أي أن ���̂^� ا�6̂^�ر وا��6̂^�ور ح̂^�> وا��6^
� e ت�&9 ��� م	� ا�#�2vة أم� ا��أي ا�&^�ن� ���#^"� وه^� أن ن��6?^�             
p �ن�2ّه
��Ĵ^9 ��̂^9 م	̂^nوف �̂^w أرى ا����̂^4 ی̂^"��3 ح��?̂^� أي أن�̂^� ح̂^�> ن��̂^� ب?̂^�   

) o	ا�^!�ه2              ) ��ءك ا� y^اب� �ن ا�ی^� م�ض�ن��ن 2b أ�23ن� ا�"��ق س�� ا��^
    �J �3?� @ی� ت2ل
� وه� �^� U^��b ت�^��2b   4 س�iیَ>  [: 4 م��4 ا+ب�2اء ا��nِ^Xا�

         Xo^	َ�َْن ا�^�ُ�ُ�ْ�َ�َ �ی3ً^� ِم^ْ�ُ?ِْ�َ Xَوِإن @َتْ�َ��ُهْ اْ�ِ�َ��َب َیْ�ِ�ُ��َنUُ َآَ�� َیْ�ِ�ُ��َن َأْبَ�^�َءُهْ
 ، وبg�n ی�^�ن ��3^2ی� م
�^2أ م	^nوف ب�e2^� ا�^"��ق أه��^�                )٥( ]َوُهْ َیْ�َ�ُ��نَ 
�ة [�
  .ب�از ا����4 ا���j3دآ

            U^��b ،��ى ا��� و2�J  bه� ا��#"� م
��ً� هnا ا+مp+وم> ا�!�اه2 ا
 ِمْ> اْ�ُ�ْ!ِ�ِآ�َ>إ�4َبَ�اَءٌة ِمْ> ا��UِX َوَرُس�Uِ�ِ [ : ت���4ْqَه2ت�Jَ <َیnِX٦( ] ا�(.   

� أي) ب̂^�اءة(«: إذ ی3̂^�ل ��?̂^��i^̂اب�̂^2اء م �^̂
p y^̂ا�ی̂^�ت : ، ر� |n^̂ه
9^̂�bاءة ، و�^̂
� م�̂^ّ�ف ا�̂^�J �#ĵ^4 ا��3̂^2ی� ت3̂^2ی�| ی��̂^�  :ب^̂
 إ�̂^4( ر�̂^y ب~

�ح^U  )٧(» ب�اءة ب��3 ا��?2 و�"� ا��23 ) ا�nی> J?2ت م> ا��!�آ�>   d �#� 
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 ٢٩

�أي ا+ول ی��ن 2b ت^�بy ب^U ا�#^ّ�اء ا�^nي b e^2ر �?^� اس^ إش^�رة �^� م	^9                         ��
 أس̂^ +ن?̂^� ت�&̂^�J 9̂^2|) ب̂^�اءة(ر�̂^y م
�̂^2أ، إذ أّن ا�#̂^ّ�اء e ی�6̂^< اeب�̂^2اء ب̂^ـ 

�اب U��b ت���4        J2ّم�� م> إb �رن?� ب��b 2bة و� وه^�   )١( ]ُس�َرٌة َأنَ<ْ�َ��َه^�  [: ن�
) ه^n| (و ) ه^nا (U م> أس م���^� أو ن�^�ة �^�ز إض^��ر             �وآ9 م� J�ی�  «ی�3ل  

   .)٢(» هnا ���9: ���9ٌ واO، ت�ی2:  ر�9إ��3��4ل إذا ن]�ت 
ن?^� b^2 ح^�J A�j^4     +) ب^�اءة (��	�س ی�6< ا+ب�2اء بـ   ا��� أن�� ن26    

وح^"> ا+ب�^2اء ب^�����ة +ن?^� b^2      «: أح2ى م^"���ت ا+ب�^2اء ب^�����ة ��3^�ل      
� اب�^2اء م	^nوف               ^
p �^?4 أن^�J اءة�
^�>   . )٣(» وA�D، وی�6ز أن ت��y ب^�

�ض ^̂J 9^̂ی~�̂^�ر أح̂^2 ا�̂^��?�> ب �^̂
رأي ا�#̂^ّ�اء وb̂^�ل ا��	̂^�س e ن6̂^2 ا�&��
�^� أن ن3^�ل أن ا�3^�ل ا�^nي          ا���?�> آ��?�� م> دون أن ی��s ���� ب��?�^� و�         

 �^�از   إ�^4 ذهB إ��U ا��	�س وذآ�| ا��#"� ه�ا��ا�s +ن�� b^2 أش^�ن� س^�ب3ً�              
                  <^J wًi^� �^2 و�^2 ا��^"�غ ه�bة �� ح��� و��د م"�غ �?� و�ا+ب�2اء ب����

 ت3^2ی� ی#?^ م^> U^�wp ا����^4 ا�	3�3^� �?^� ب^9 ت�ـ^ـA                 إ�4أن ا�ی� e ت	��ج     
� ا�]�ه�ی> ا�nي أU^��J s�;^D ا�&��
^� بU^��3          ا�#�2vة ب���6ع ا��
�2أ وا   
~� :

» �#j^̂^ف ا��� م�^̂^ّ^̂^
̂^ـ )٤(» ر�^̂^y ب~ �اءة )ا�^̂^nي( أي ا���D^̂^�ل ب^^̂^
، +ن ا�
 �ًiا��3"� أی U��J �ا مnوه ?� Uوه� م��    .)٥(أAj�p ب?

وی�&� م�ض�ع ��از حnف ا��
�2أ ���
ً� �� ا�"��b�ت ا��� ی��ن ��?�        
   U��J ی�� دا���b م��b «)ن             �?��ك   )٦��i^ا ا��n^?ت^2او�?� ب �س^��b�ت د��e^� آ&^

�J^4 أن?^�   ) J�d^� (���4 س
�9 ا��&^�ل آ&^� �^� ا�ی^�ت ا�3�@ن�^� م6^�ء آ��^�                
   ̂̂b2 و^̂ b2أ و^̂ �
� م	̂^nوف ا��^̂ 
p      4��^̂ ̂^U ت� ��b ��"^̂ ̂^� ت# ̂^2ه� � �J �"^̂ :  ا��#

) J�d^^�(وb  :» U^^��b^^�ل ��?^^� )٧( ]َوَی�3ُُ�^^�َن Gِ^^�َ �ٌ^^Jَ�dََذا َب^^َ�ُزوا ِم^^ْ> Jِْ�^^2ِكَ     [
J �^̂J���̂^U      م ��b g�n^̂ ̂^� J�d̂^� وأم̂^�ك J�d̂^� وآ ̂^4 م� ̂^4 م�� ̂^ِ"ُ��ا [: � eَ ُت3ْ

�ٌJَ�dَ[ )ا     )٨���b أي �J��� )٩( ]َ�^َْ̀و4�َ َ�ُ?^ْ  [: س^��ً� وJ�d^ً� وآ^U^��b g�n     :  م
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 ٣٠

  . » )١(و��"A م�ت#�� 4�J ا���U ا�nي ذآ�ت 
b̂^�ل اO ت�̂^��4 «:  ب̂^�أي س̂^�
�یU ا�̂^nي ی3̂^�لوه̂^� ب̂^g�n ی�̂^�ن b 2^̂b̂^�ل

 ،|2ّ^̂�] ْ�^̂ bََو �ٌ^̂ Jَ�dَوٌف�ُ^̂ ̂^U )٢( ]ٌل َمْ� �Gم̂^� أن ی�̂^�ن أض̂^�� اeس̂^   .  �?̂^� م&�
�| آ`نb U�ل    
p اnو��9 ه :  �ٌ^J�d ي�، أو ی�^�ن أض^��   ]وb^�ل م�^�وف  [أم

� �3�ل 
 ، وهnا ه� مnهB ا�#^ّ�اء وb^�ل         )٣(» J�dٌ� و�bٌل م��وف أم&9     : ا�~
�ي 
   .)٤(بU آ9 م> ا��	�س وا��3"� وا���

  
�-ب
   م
�ح� ا�~

� ا�^nي ی�&^e           9ب2 م> ا��3ل أن     ^
م^> م���^�ت ا���6^� ا+س^��� ه^� ا�~
       eم إwا�� � ا��
�2أ e ی��ن إe ش��ً� ه^� ا+ب�^2اء     «م	� ا�#�2vة وبU ی�
p أن

    : �� ا����4 ن	�  v�^b 2ك، وزی�pب�^2اء �^� ا����^4         . زی2 أeه^� ا �
أو . �^��~
  �� ا+ول، ���̂^�ن �̂^U^̂�� U ذآ^^̂�� �^̂
�̂^Gن �̂^ ی�̂^> �Ĵ^4 أح̂^2 ه̂^nی> : ی�^�ن ا�~

آ^9 اس^   «:  وه^� )٥( »زی^2 ی^nهw� Bم^Uُ    : ون]�^� ذ�^g   . ��?�> �?^� م	^�ل    ا�
̂^�؛ [س̂^��د|     ̂^9 ا��#]� �د Ĵ^> ا���ام^̂ �ُ4^̂ ̂^U إ� �J �^̂ 
̂^2مA  )٦( » ا��~ ̂^2 ت3 bو ، 

�ض م�ض^̂^�ع ا��
�^̂^2أ  إ�^̂^4ا[ش^̂^�رة ^̂^J أث�^̂^�ء o
� ���^̂^� س^̂^^̂^
 م�ض^̂^�ع ا�~
  .وش�حU، و��� ا�ن ت#9�j أدق

  
�ی�-١
  : ا����6 ا�~

      2^b أن�اع م~��#^� إذ �
... ���^� اس^��� أو ����^�    « ی^`ت� �J^4 أن^U      و��~
      <�i^̂آ� �^̂ 
̂^�ب م̂^> ا�~  ا��;�^̂�	�� �?��i^̂�� �^̂ وإن�̂^� �̂^�ز أن ی�̂^�ن ���

 U� د��ًا م> أن ت��ن ه� ا��
�^2أ     « إe أّنU    )٧( »ا��#
p ��bت~�� ا����6 ا��ا e
 ت	��       � Aن آ�نG� eإ�4م��4 أو              v�^b 2^^� زی	ا�^!`ن ن �� آ�^� ض^����iا� 

 eرت
�d?^� ب^U ب^w ض^��� +ن?^� ه^�               وآ�� �� g��b م3   v�^b 2وإن �^>   . ��� زی
� وإن��           ��iم3�م ا� �ت�> إی�| �wب2ّ م> ض��� I�ه� أو م23ر و2b ی3�م ا�]�ه

  A��2ت ���?^�        إ�4اح�j^b ذاG� 93�"م مw9 آD+ن ا����6 �� ا+ ���iا� 
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 ٣١

̂^g ا��اب;̂^� ه̂^�        � وت�^̂p6<ء ا���^̂ ̂^� ب ̂^2 م̂^> راب;̂^� ت�ب;? �̂^<ء ا��̂^wم �wب
���i١( »ا�(.    

�ًا أن^�اع ، �?^� أم^� أن ت�^�ن ���^� ����^� أو ���^�                    ^
p ��b���6 ا��ا��
اس��� أو ش
U ا����6 م> ا�6�ر وا��6�ور أو م> ا�]�ف �23 ��ء �^� ش^�ح         

�ًا ���
�2أ آ�� ی��ن ا��#�د إe «ا��#e 9jب> ی���  
p إن ا����6 ت��ن �Jأ
           �^�bد وا�
^� J^> ا��#^v�ن A^ًا آ�ن�
p A�b4     أن?� إذا و^�J  م�U^�b و�^g�n ح�^

م�ض�?� ب����4�J y م��4 أنU �� وyb ا��#�د ا�nي ه� ا+9D م��b?� ��^�ن         
  �ًJ����ًا وس�"�;�y أن ن#?          »)٢(م
p ��bا����6 ا��ا  وبg�n ت�si ��� م���

�  .آ�#�� ت;
�o ت�g ا�	4�J ov�3 ش�اه2 ا��#"
  
   ا����6 اeس��� وا�#����-أ

   ��ًاإ�4و2b وردت إش�رات J> ا��#"
p <����6ع ه�ت�> ا��bوم> .  و
 ]9ْbُ ِإنX اَ+ْمَ� ُآ�U^X��ِ Uُ^Xِ     [: ش�اه2 ا����6 ا+س��� م� ورد �� ت#"�� U��b ت���4        

)٣(       <��vا�b �?�� ��أ أب^�   «:  وآ�ن ت���?�J �^?� U^4 ا��	^� ا�ت^�    )٤( ، إذ ذآ^b
�و وی��3ب�J) :U�ّآ (U��b �� |�
pب�[ب�2اء و y��D�ر هnا و) 4�J) :O ا�

�ًا [ّن، آ�� ی�3ل     
p ���62           : ا[ب�2اء وا�^
J ح^">، ���^�ن U^?و� O2 ا
J إن
� �»ب�2اء ا+ول 
p مwو���� ا�� ،|�
p <"اب�2اء ث�ن�ً� وح U?2أ وو��
. اO م

�أ ا�
��bن bو)U9) آ��b2ل، و
   .)٥( »4�J ا���A: ب���4�J Bj ا�
�ضn?� Uا ا�راء إذ أن        J �� � ا�3^�اءات ا��^� وردت      و� ی�#�د ا��#"

�اءات م�^�ات�ة b^�ل ب?^� م�]^ ا����^�ء م^> دون أن ی��	^�ا ���^�            ^b ه� �?��
�اءة ا��^Bj إذ ���?^� ا��#^"� م�^�jب�                   ^3� ب��?� إe أن? ا��p#�ا �^� ت^`وی�?

    A4 ا����J 2ل، أو
 أن?^� م�^�jب� �J^4 ا���آ�^2         إ�^4 وذه^B ا��	^�س     . 4�J ا�
 أن  ^̂ � أس^^̂ ̂^g ا��3^^^"� و  )٦(وا+م^ � ذ�^^̂ �س^^^�     وذآ^
̂^� وا�; ̂^U ا�;�س^ ̂^�ل ب^ ^b

�ي  
 وی
2و أن ا��`وی^9 ا�^nي ذه^B إ��^U ا�&��
^� وه^� ا��^�J Bj^4                   )٧(وا���
ا���A ه� ا��ا�s إذ م> ا����> أن ی�3ل ا+م^� ب�^Ui أو ن^U#j و���^b U^�ل                
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 ٣٢

)Uت�^�ن                   ) آ� g�n^وب U^� U^آ� � اX9� O وwJ ه� أن ی�^�ن ا+م^�J �3�3ن ح+
� م> wpل ذ�g أن ی
�> ح�3�3 ا+م^�  آ�U ��ءت وD#ً� �¢م� إذ ح�ول ا�     "#�

�اءة م�#^�J o^4 ت`وی�?^� ب^�>                ^b �^?� y^���اءة ا�b �ط ا��#]� ب�����4 أم�
وارت
� �?� و���^�  ) O(ا�����ء وه� م� �J 9�b?� ب`ن?� م���4�J �J اeب�2اء و      
p

� ه�    

ا��
�2أ وا�~p   أن +ن � ا���#^�ظ     إ�^b 4^2 أض^�#A     ) آ9(� +س��i^ا� 
   .)١( أن ی��9 ��?� ���
ً� إe اeب�2اء �nا e ی�6ز

�ابU^��b U ت�^��4            J2 إ�J �bُ^9ْ  [: أم� ا����6 ا�#���� �23 أش�ر إ��?� ا��#"
 ِبَ~ْ�ٍ� ِمْ> َذِ�ُ�ْ nِX��ِیَ> ات3َXْ�ا 2َ�ْJِ َرب£ِ?ْ X��َ�تٌ        ْ�ُ�ُ£
��nی> ات3^�ا   : ( إذ ی�3ل  )٢( ]َأُؤَن

  A�� � ح�ف ا�   ) 2�J رب?
p y3تj��«)٣(        9^	ا�#�^9 �^� م � 2b ��9 ا��#^"
 �^̂
p y^̂ب̂^ر� Xن+ U^̂�
b ��^̂D و�̂^�د B
"»  U"^̂#ب� م��̂^4 ا���D̂^�ل أن e ی̂^�
  � اس^��ً    إ�4وی3�#��� Uب U�jم ب�2| تwل وم^� ب�^2|      )٤( » آ�^Dا��� y^b2 و^bو 

�ًا �̂^nا b̂^2 اح�̂^�ج ا�#�̂^9 ^̂
p4^̂وه̂^� إ� �ً^̂
v�� U^̂2 إ��^̂v�2 و�̂^�ز أن ی�̂^�ن ا��^̂v�J 
 ��ی� هn| ا����6 ���| م> ا�����ء وb 2b�ل ب~ . )٥(ا[آ&
)٦(.   

  
   ش
U ا����6-ب
   ا�6�ر وا��6�ور-١  

�ًا �J wًi> ا����6 ا+س��� وا�#����            
p y3أن م> ان�اع ا����6 ا��� ت
ه� م��6?� ش
U ���� م��ن� م> ا�6�ر وا��6�ور او ا�]�ف، إذ ��9 ا��	�ة 

 2v�J �
�ر ب?� أن ت	��ي 4�J ض��p+وط ا�  . )٧(أن م> ش
� م^�                 ^
p y^^9 ر�	ا����6 �� م U
وم�� ت	2ث ��U ا�&��
� J> و�bع ش

ُأْوَ�ِ�^̂^Jَ gََ�^̂^4 ُه^̂^2ًى ِم^̂^ْ> َرب£ِ?^̂^ْ َوُأْوَ�ِ�^̂^gَ ُه^̂^ْ  [: ورد �^̂^� ت#^̂^"�� U^̂^��b ت�^̂^��4
   .)٨( ]اْ�ُ�ْ#ِ�ُ	�َن

أه̂^9 ه̂^n| ا�̂^j#�، وأوeء، أس̂^ م
�̂^� �Ĵ^4   ) أو��̂^g(«: إذ ی3̂^�ل ��?̂^�
ف p;^�ب، وم	^9 أو��^g ر�^y ب�[ب�^2اء      ا��"� وe واحU� 2 م> �#]^U، وا��^�   
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 ٣٣

  U��b �� |�
p4 ه2ىً : (و�J (     اب�^Dرش^2 وب�^�ن و« )١(       �^� �^
 إذ ��^9 ا�~
� +ّن إ�4هn| ا�ی� �� ش
U ا����6 م> ا�6�ر وا��6�ور و� ی	�� 
 ت23ی ا�~

�س� )٢(ا��
�2أ � ی`ِت ن��ة م�?�،   
 ، أم^� ا�<م~^!�ي �3^2    )٣( وb�ل بg�n ا�;
 ���� 9��) g4 ه2ىأو���J ( ���6� �
p)B�7��ی> ی{م��ن بnا� ( A�&ا��� م
وe ی��> أن ن#? ب`ن ه^nی> ا�^�أی�> م~��#^�> ب^9 ی��^> أن ن#?^          . )٤(ا��
�2أ  

        �^^
�ن� ا�&��"^̂ ̂^U م# ̂^�ل ب b يn^^أي ا+ول ا��^̂ �� 9�j^̂ ̂^� ت# رأي ا�<م~̂^!�ي ه
�س� أي ی��> أن ن9�6 ا����6 ا+س��� م> ا��
�^2أ             
) أو��^g (وذهB إ��U ا�;

U
�ی^� ���6^� ا+ب�^2اء      ) �J^4 ه^2ىً   ( ا����6   وش
p �^��� �^ی> ی{م�^�ن   (هn^ا�
B�7��ب.(  
  
٢-�#jف ا��� ح
p :  

ت#�Xد ا��#"� �� اس�����U هn| ا��"��� �J^4 أنX?^� م^> ا�����J^�ت م^>                
�ب م̂^> ا��̂^"��� ه̂^� ���̂^� �̂^�ر     i^̂ا ا�n^̂ی��̂^> أْن ن�6̂^9 ه U^̂Xأن eا+س̂^��ء إ

          y^��� وم� ب�2| ی
p y9 ر�	ور �� م��J^4 أنU^X م
�^2أ +نX ا�^�J �#j^2           وم6
�ی�>، وم̂^> ش̂^�اه2 j^̂
ا��̂^����> أو ا��	̂^9 ه̂^� ن#̂^"U ا�6̂^� وا�]̂^�ف �Ĵ^2 ا�

ب9 ا[ن"�ن 4�J ن#^"U  [: ا��#"� �� هnا ا+م� م� ذآ�| �� ت#"�� U��b ت���4    
�ة�jل  )٥( ]ب�b إذ  :» �
أb�م ��ارحU م3�م ن#"g�n� U أن�، وی�6ز      : b�ل ا���3

̂^U ا[ض̂^��   ̂^�4 أن ی�̂^�ن ت`ن�& ̂^� ا��̂^wم   إ� ̂^�ل � ̂^� ت3 ̂^�#5 آ� ̂^A ب�̂^�  :  ا� 
ذه
�ة( .أD�ب���jب :(         U^��b �^وه �#j^ف ا��� ح^^
) �J^4 ن#^"U  : (م���J^� ب~

�ة ، ث^ ح^A�n ح^�ف                 : 	��9 أن ی��ن م���|   یو�j^ب U"^#4 ن^�J ب^9 ا[ن^"�ن
U��3آ �وی�6ز . أي +وeدآ  . )٦( ]َوِإْن َأَرْدُتْ َأْن َتْ"َ�ْ�ِضُ��ا َأْوeََدُآْ[: ا�6

�ة، وأن^!2             أ�j^ب <ٌ�^J U"^#4 ن^�J م{ن^�، أي ب^9 ا[ن^"�ن ن ی��ن ن��ً� ب�س
  : ا�#ّ�اء
X4 ذِ  آ`ن�J  َ39ِْ̂ ي ا�� َJ    َ̂ب �ً^��jًِة��  
  

  �َ�3ْ^̂ ̂^ْ� أو َمٍة2ََ�^^^ ^^^[َ�ٍ ̂̂̂ ̂^� َن^^ ��Iِ ه^^^ُ|ُ  
̂^ُ� ُآB ا��̂^�ُسَ" ح�̂^4 یْ	̂^ُر�ِذَ	̂^ُی   ?ُ  

  
   ̂̂̂ ̂^> ا�َ~^^ ̂^ e َت�ِفم^^^ ^^^#َ~4 ?�^̂ ^^^�J 

^̂ �َس^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^َvِا|�« )٧(    X4 أن^̂�J ي ی̂^2لn^̂وا�    U
� ح̂^�ف ا�̂^j#� ه̂^� م̂^� آ̂^�ن م���Ĵ^ً� ب̂^!^̂
p 
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 ٣٤

           �^
p y^9 ر�	ور ا��� ت��ن �� م��^�ء �^� آ�^�ب    . ا����6 م> ا�6�ر وا��6
      U^��b �^� س�	ن ���@��اب ا�3Jع ب�[ب�^2اء و      ) ا[ن^"�ن («: إ�^���ة (م�j^ب (

� ا+ول        ) 4�J ن#^"U  (اب�2اء ث�ن و    ^
p �^��6ا�&^�ن� و ا� �^
p« )١(   g�n^ل ب�^bو 
nا� B��d ى إنم�� ب> أب���ة اب�2اء ث�ٍن و4�J «: ي ی�jا[ن"�ن اب�2اء وب

� J> ا[ن"�ن
p ���6ة وا���jب �
p U"#٢( »ن(.  
�ى ا��� اش�ر إ��?^� ا��#^"� �^� ه^nا ا���ض^�ع م^�              p+وم> ا�!�اه2 ا

� َأَح^2َُآْ اْ�َ�^ْ�ُت ِإْن َت^َ�َك    [: آ�ن �U �� ت#"�� U��b ت���4 َiَِإَذا َح ْ�ُ�ْ�َJَ Bَ�ُِآ
�ا ا ً�ْpَ           َ<�^3ِX��ُ�ْ4 ا^�َJَ �^3وِف َح��ِب�َ> ِب^�ْ�َ�ْ�َُ^bْ+َِ�ْ�َ�اِ�^2َْیِ> َوا �ُX�Dِ�َ�ْ[ )ل )٣�^b إذ  :
»)��^̂Dأح̂^2ه��: �̂^� ر��?̂^� و�?̂^�ن) ا�� :  U^̂��b �^̂وه U^̂�J�� اس̂^ م̂^� �̂^ ی̂^"
»B^̂^آ�«�^̂^
p وا�&^̂^�ن� ،     U^̂^��b �^̂^� مw^̂^وه^̂^� ا� ،�#j^̂^ف ا��̂^2ی> (ح^̂^ ���ا�^

�ب�> ب̂^�����وف^̂b+٤(»)وا( ̂̂��J �^̂ا مn^̂ي   وه�^̂
 )٥(U ا��	̂^�س وا��3̂^"� وا���
9��b 9
b U�J �2ث�	ي تnت"��� ا[ب�2اء ا� A	و��> ت.  

  
٢-�
   حnف ا�~

� و��ب^ً� أو �^�ازًا �	��^� ا���^�ب ت	^9j إذا و�^2ت                  ^
2b ی	nف ا�~
                 g�n^� ازًا�^� �^
�، أم� م� ی	^nف ��^U ا�~
ا�3�ی�� �J wًi> م� ی�3م م3�م ا�~

�، �#� ���� �^Gذا  ی��ن إذا و�2ت ا�3�ی�� و��5 �� ا�6     
��� م� ی�3م م3�م ا�~
ا�"
y واG�  ٌbن إذا ا�e ��v�6# ت"���9 ب�2ه� إe ���� ا[ب�2اء �?^n| ا�3�ی�^�               

        �
أو ن
U�3 أم� �� ح��� و��د م�  ) واb (إذن [نU ی��> ح��?� أن ن	nف ا�~
� �^"���ن ا�	^nف وا�
^ً� ح��?^�               ^
~�� s�jی e Uأن yم �
ی�b B6�مU م3�م ا�~

gم&9وذ� e�� 22أ ب��
   .)٦(��e زی2 ���ن آnا :  م&9 و�bع ا��
<���d ی�� ح�3�3 ذات�  :و�?n| ا�3

̂^� ا[س̂^��د ت�̂^�ن      : ا+ول« ̂^� ی̂^{ت4 ب?̂^� �̂^� ح�� إن ب�̂^� ا+س̂^��ء ا��
 م� ی�ض	?� أو یj#?� أو ی"�2 إ�4م!	�ن� ب�����4 وا[ی	�ء ح�e 4 ت	��ج   

  .إ��?�
�^^"��ق م^^> م��^^4 ا��D^^     ا+آ�#^^�ء ب��6^^9 م^^� ی^^2ل U^^��J ا    : ا�&^^�ن�

                                           
  .٥٥٧/ ٣): النحاس(إعراب القرآن  )1(
  .٧٧٨/ ٢: ل إعراب القرآنمشك )2(
  .١٨٠/ البقرة )3(
  .٢٥١/ ١: الكشف والبيان )4(
:  والتبيان في إعراب القـرآن     ١١٩/ ١:  ومشكل إعراب القرآن   ٩٥/ ١): النحاس(أعراب القرآن   : ينظر )5(
١/١٤٧.  
  .١١٤: أسرار النحو )6(



 ٣٥

     g^^� ذ�	أو ن ���i^ب Uان  )١( »وا[س��د دون ا��2�3 ب�رود �#§ ی!�ر إ��n^وه 
� �� ب�� ا+ح��ن ب"
B و��د ا[ی	^�ء      
ا�	�3�3�ن تJ ����7ّ�� ی�3م م3�م ا�~

  .ود��e ا�"��ق 
    �َ�َ�^ْ> َآ^�َن    [:  ه^nا ا�6�ن^B �^� ت#^"�� U^��b ت�^��4            إ�4و2b أش�ر ا��#"

�َ       ِمْ�ُ�ْ َمِ�ی pٍَم ُأ�Xٌة ِمْ> َأیX2�ِ�َ �أي ) ��^X2ة («:  إذ ی3^�ل ��?^�     )٢( ]iً� َأْو 4�َJَ َسَ#ٍ
             �^�
J �^ب^> أب  �أ إب^�اه�bو yر� g�n� 2ةJ U���� )٣( :      j^��� أي �ً
j^2ة ن^��

� م	^̂^nوف وه^̂^� ش^̂^
U ا���6^̂^� م^̂^> ا�6^̂^�ر )٤( »J^̂^2ة ^̂^
p � �b 2^̂^3^̂^2ر ا��#^̂^"
�دات م> ا+�#�ظوا��6�ور وا��� �����ه� ���� س
o ت	9 م	9 ا�#�.  

وآ�ن ذ�g ه� م� ذهB إ��U ا�#ّ�اء وb�ل بU ا��	^�س وت
�^U^�� U ا��3^"�                 
�ي  

^2   .  وش
U ا���6^� ه�^� �^�ءت ���^� ش^�ط وb^2 أش^�ر د                )٥(وا���J 2^أح�

إن ا[آ�#^�ء ب�eس^ ا����^�ع ا���^2ة ُی^!�y           «:  ذ�g بU��3  إ�4ا�"��ر ا��6اري   
    yأرب �� B��+4 ا�J ن��@����� ا�^!�ط ح^�>   : ا+و��D  :4ر�� ا��
�رة ا�3

� م^nآ�رًا           ^pآ��> دون أن ی�^�ن ا��یy3 ا��6اب ����، ����#� ��?^� ب`ح^2 ا�^
��> آ�ن م�� م�یiً� أو 4�J «: �� آwم م�23م ب�[ش�رة أي أش�رة إ��U ن	�   

�p@ 2ٍة م> أی�م�� �   .)٦( »س#ٍ
          ��ى �^� ه̂^nا ا���ض^�ع م^� �^�ء �^� ت#̂^"�^p+ا �وم^> ش^�اه2 ا��#^"

U��b 4��ت�  :]             َأUِX��ِ eَ ا�2£یُ> اْ�َ~�rُ�ِ َوا�nِXیَ> اتnُ~َXوا ِمْ> ُدوِنUِ َأْوِ�َ��َء َم^� َنْ�ُ
^2ُُهْ
 �^̂ 3َ�ُ�ِ�£ُب�َن Xe4ِإ^̂ ̂^4 إ� ̂^Uِ ُزْ�َ# Xل)٧( ] ا���^̂ ̂^2ه («:  إذ ی3 
̂^� ن� � م	̂^nوف  ) م^̂ 
وا�~
̂^�ز| ̂^���ا : م6^ ^b ٨( »أي(      �^̂ ^
̂^nا ا�~ ̂^�ن ه^ � وآ^�i^̂ ̂^�ل م^ ^b �"^̂ ̂^2ر ا��#^ ^b إذ 
n	ا��      U��b �� ����� ���� ا(وف���b (          2^39 و�j^م� �م> ��9 وا�#�J^9 ض^��

̂^� م̂^> ا����̂^�ء م̂^> ��̂^� ا+ش̂^�رة      ��� �̂^2ی �Xح ب?̂^nا ا��3^̂D4^̂إ�  �^̂ 
p �^̂?آ�ن 
       � ، إe ا��3"� �23 ذهB مnهB ا�&��
^�         )٩(م	nوف ذ�g +ن حnف ا��3ل آ&�

                                           
  .٢٥: نحو القرآن )1(
  .١٨٤/ البقرة )2(
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٣٤٢.  



 ٣٦

�اب� ���	nوف إ���4 ا[ش�رة J]ا yb١( ا���(.   
  

٣-�
   ت23ی ا�~
� وD^ٌ  �^�        «إن  ^
�، وذ�^g +ن ا�~
� ا�~�p`2أ وت�
ا+9D ت23ی ا��

   9j^̂	ی � آ���D̂^ ، وی6̂^�ز ت23ی�̂^U إذا �̂^�p`^̂ا�� o	�^̂2أ، ��س^̂�
ا����̂^4 ���

5ٌ ون	�|  � g�n2أ              )٢( »ب^�
� ا���p`^وت �^
 وا��p  ا��	�ة �� �^�از ت3^2ی ا�~

� ا��
�^2أ U^��J، م#^�دًا آ̂      إ�4ذهB ا������ن   «إذ  ^
p �ن أو  أنe U ی�6ز ت3^2ی
�و       «: ����؛ �^���#�د ن	^�    ^�J B^زی^2، وذاه v�^b«      �^	وا���6^� ن »    v�^b |�^أب

�و^̂�J B^̂ذاه |�^̂pی�ن . »زی̂^2، وأ�j^̂
� إ�̂^4وذه̂^B ا�^̂
p  أّن̂^U ی6̂^�ز ت3̂^2ی
� م���^2ی>           )٣( »ا��
�2أ U��J ا��#�د وا����6     ^
 و��> ا��	�ة أ�^�زوا ت3^2ی ا�~

�    وb^2 ���^�ا   . �� ذ�4�J g م� ت�ا�� �2ی? م> ن^�jص وش^�اه2          ^
 ت3^2ی ا�~
<�v>� �� :١- �ً
  . م� آ�ن ��v<ًا-٢ م� آ�ن وا�

� وا�B ا��23ی ب�� ی`ت�
  :وت��&9 م�اضy ا�~
١- »  U^̂�J �^̂
� ا��
�̂^2أ إذا آ̂^�ن ن�̂^�ة وآ̂^�ن ا�~�p`^̂و�̂^�ب ت g^̂م̂^> ذ�
�ً��I« )٤(   

٢- �
   .)٥( أن ی��ن �� ا��
�2أ ض��� ی��ن 2v�Jًا 4�J ا�~
�        إن ی��ن م^> أس^��ء ا[س^�#?�م +     -٣^
ّن^U یB^6 ت3^2ی ا�����^� ث^ ی~

� ی"�#�د م�U م� آ�ن ��� م��وف 
   .)٦(�J?� ب~
                   U^��b �� �^� ت#^"�^
و2b ت	2ث D�حB ا��^!  ا�&��
^� J^> ت3^2ی ا�~

93 ��?� @راء ب��    ن وا���   )٧( ]اْ�َ	qo ِمْ> َرب£wَ�َ gَ َتُ�ْ> ِمْ> اْ�ُ�ْ�َ�ِ�ی>َ      [: ت���4
 ً�#�iاً    �?� رأیً� ��  ا��     ا�����ء م>v�^� |ا�� ی^�p`^وا�� ر�^b :  y^�ل ا�#^ّ�اء  «: 23ی

  o^̂	ا ا�n^̂أي ه o^̂	ی��̂^� ه̂^� ا� ��i^̂اب�̂^2اء م �^̂

�̂^2ة. ا�~J �^̂ل أب�^̂bه̂^� : و
   U��b �� |�
pم وwء ا���i3اس����ف ب�2 ان) : g^ض^��ر ��^9    ) م> ربG9 ب^�bو

�ًا ت3^2ی�| م^>               �p`^ت3^2ی�ً� وت A^ون�ی ��i��ب Uر��� Aوإن ش� ،o	أي ح�ل ا�
رب£g ا�	o م�3?� : wً&ی2ك، وإن آ�ن م g٨( »م�(.   

                                           
  .٦٣٠/ ٢: مشكل إعراب القرآن: ينظر )1(
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 ٣٧

 وه̂^� ا�3̂^�ل ا�̂^nي b̂^�ل ب̂^U أ��̂^B )١(إذ ن̂^�ى ا��#̂^"� ُی3̂^2م b̂^�ل ا�#̂^ّ�اء 
   .)٢(ا�����ء آ���	�س وا��3"� وا+ن
�ري 


�2ة ا�^nي ی�6^9     J رأي أب� �م
�^2أ بU^��3 اس^����ف    ) ا�	^o  ()٣(ث یnآ
       U��b �� �
 ی�^v�^� |X2<ًا م^y       ث یyi رأی^�ً   ) م> ربg (ب�2 انi3�ء ا��wم وا�~

� ا�^nي      �p`^وا�� �| م> ا�����ء أي ا��23ی�� Uی93 ب ب��3 ا�راء وهnا ا��أي �
ی	���U ا��r آ�23ی ش
U ا����6 م> ا�6�ر وا��6�ور 4�J ا��
�2أ ، ��� أن�� 

 ا���6ء ��&9 هnا ا����7� +ن ا��
�2أ ورد أس م	�4 ب�+�            إ�e4 ن26 ح���    
   ��� وآ�� أش�ن� إن ا[س^ ا�����^� ن^"�;�y ا[ب�^2اء ب^U              وا�wم ����ن أس م�

س
�9 ت"�ی� ا[ب�^2اء    4�J   ت��ب�� ن�7� ��?� ن]�م ا����6       إ�4م> ��� ا���6ء    
Uا��^�                 . ب �^��w
وی
^2و أن ا��#^"� b^2 �6^` ��&^9 ه^nا ا����7^� �	��^� ا�^�r ا�

          � ت<ی2 م> ت�اب� ا���jص �� ا�"�رة ا��اح2ة ���2 ا���6ء ��&^9 ه^nا ا����7^
             U��3�3?� وه� ب
�Gن ذ�g ی"�4�J 2J رب� ا�ی� م�ضy ا�!�ه2 ب��ی� ا��� س

ُث^bَ X̂^�َل َ�^Uُ ُآ̂^ْ>    ِإنX َمَ&^Jِ 4"َ^̂�Jِ 9َْ�^2َ ا��Uِ^̂X َآَ�َ&^9ِ @َدَم Uُ^3َ�َpَ ِم̂^ْ> ُت^َ�ابٍ     [: ت�^��4 
  .)٤( ]َ�َ�ُ��ُن

                �وآg�n ا��23ی� ا�nي b�ل بU ا�#ّ�اء وات#U��J o ب�3^� ا����^�ء �?^� ت3^2ی
          y^ب� ب^�> ا�ی^� م�ض�ی��4p ت	9�j ا����4 ا���j3د �� ا�ی� ب�	�و�� ا�^

  .ا�!�ه2 مy ا��� س
�3?� [ث
�ت ا����4 ا���!�د
        U^^و� �^̂ � ا�ی^^� وه��"^̂ ̂^"�;�y أن ن3^^�ل ب6̂^�از ا�^^��?�> ��# ̂^nا ن وب?

� ا�nي b�ل ا��23ی� ا�nي b�ل بU ا�#ّ�اء وت
�U�� U ا�����ء وو�U ا��23ی       �p`وا�� 

�بU م#"�ن� ا���&.  

          U^نG� � م> أّنU رأي اب��J U�� 2> ا��3^2ی��
�2ة ���4 ا�J ل أب��b �أم
رأي 2b ی
��J 2> ح�3�3 م��^4 ا�ی^� [ن^U ی�#^� ح^�jل ا��^�اب� ب^�> م�^�ن�               

  .ا�"�رة ا��اح2ة
      �� ��v< ا��23ی م� آ�ن �^� ت#^"�
وم> وb#�ت ا��#"� 4�J ش�اه2 ا�~

�َب اJْ�َ�ْ̂^2ُ اْ�	َ̂̂ [: U^̂��b ت�̂^��4َ^̂ �َbْوا   ا�ُ^̂ ̂^nِیَ> َآَ# Xُر ا��jَ^̂ ̂^Gَِذا ِه̂^َ� َش�jَ^̂pٌِ� َأْب �َ qo
<َ��ِ�ِ�Iَ �Xا َب9ْ ُآ�nَِمْ> َه �ٍ�َ#ْ�َ ��ِ �X2ْ ُآ�bَ ��َ�َ٥( ]َی�َوْی(.  

أن ت��ن ه� آ��ی^�     : أح2ه��: ثwث� أو�U ) ه�(�� U��b   «: إذ b�ل ��?�  
                                           

  .٢٢٠/ ١: الفراءمعاني : ينظر )1(
، البيان في غريب إعـراب      ١٦١/ ١: ، مشكل إعراب القرآن   ١٦٦/ ١): النحاس(إعراب القرآن   : ينظر )2(

  .٢٠٦/ ١: القرآن
  :مجاز القرآن: ينظر )3(
  .٥٩/ آل عمران )4(
  .٩٧/ األنبياء )5(



 ٣٨

���ن ا+تبj�ر وJ> ا+J�!آ�3ل ا� �?�J �ًب��ن �  :بj�ر ا�]�ه
�ِ�ُ^̂^^^�ْ�  �^^^̂^��َ�ِ��ل e �^̂^^^?�^̂^^^3ُIَ َتِب َأِ
  

�eX أ  ^̂bJَ َم �^̂�^̂ �ِ�gٌ^̂ ̂^ْ> ِب   Bِْ�̂^� َآ أْب
�ه̂^� ���̂^�ن ت`وی̂^9 ا��̂^wم    ?Iأ �̂^Gذا : ���̂^J 4̂^> ا�̂^����i �̂^� أب�?̂^� ث̂^

  .ا+بj�ر ش��jp أبj�ر ا�nی> آ#�وا 
 وآ3^�ل   )١( ]Gِ�َنeَ �?َX َت4�َ�ْ اَ+ْب^jَ�رُ    [: أن ت��ن �J�دًا آU��3     : وا�&�ن�

�ا�!�J:  
   *�� رأُس�� ه� ُه ِب�ٌعُ�ْ� َمَ�?9 ُهَ�* 

4�J م��^4 ه^� ب^�رزة    ) ه�: (أن ی��ن ت��م ا��wم U��b 2�J    : وا�&���
�ب?� آ�v> @ت�� ح�ض�ة، ث اب�2أ        : واb#� ی��� b <م) �j^p�ی>   ) (شn^ر ا��j^أب
� �J^4 ا[ب�^2اء م6�زه^�       ) آ#^�وا ^
أب^j�ر ا�^nی> آ#^�وا م̂^>    : �J^4 ت3^2ی ا�~

J�"م ا���b ی���3ن ه�ل   .» )٢() ی� وی��� 2b آ�� �� �#�� م> هnا(�، وه
�اب       Jإ �� Uث� أو�wث �آ^�ن ا���?^�ن ا+ول   ) ه�(���ى ا��#"� یnآ

�ف و�^ ی^nآ� �v�b?^�،    )٣(وا�&�ن� م> @راء ا�#ّ�اء     j2 ن�3?� ب�b � إe أنX ا��#"
          U^��3ً� إی^�| ب	م�ض^ �: ون26 ا�<م~^!�ي �J^4 ا�3^�ل ا+ول ا�^nي نU^�3 ا��#^"

 ت�ض^^	U ا+ب^^j�ر وت#^^"�| آ�^^� �^^"� ا�^^nی> ��I^^�ا         ) ه^^�(«?
ض^^��� م^^
�ي       )٤( »وأس�وا^

^� b^�ل ا��#^"�       )٥( وb�ل ب�����4 ن#"U ا���d� ث^ ن3^9 ا�3

 U٦(م> دون ا[ش�رة إ��(�j3ا� �  . ا�nي أU��J o�d اس ض��
أم� ا���U ا�&��� �?� �bل م#^"�ن� ا�&��
^� و�^ ی^nآ� ه^nا ا�^�أي أح^2ًا           

ت�&^9 ت�^�م ا��^wم، أي أنX ا��^wم b^2 ان�?^4       ) ه�(إذ ��9 ا�&��
� م> ا�����ء   
 2�J)اء) ه��  .�w ت��ن ح��?� ض��� ُم#ِ"� ��� ب�2| أو �J�د آ�� ی�3ل ا�#ّ

         �^�?��J أ�^d 2^b U^إن eإ �^
p2أ و^�
وی��ن م� ب�2ه� ���� م��ن� م^> م
� م� ی#"� ��U م��4 ا+       �p`وا�� 2 ش��jp  بj�ر +ن?� 2b ��ءت ب�    م> ا��23ی

 �^?� �
p ـ      . وه� ^�Jأ Oـ وا �أب^j�ر ا�^nی> آ#^�وا م^> ه^�ل      (���^�ن ا��3^2ی
�jp�ش �J�"م ا���b.(  

 ی^��s آ��دت^U ب^�> آ^9 ت�^g ا�راء وه^� �^� ا�	3�3^� م^>                  ^� �وا��#"
ا����> أن ن2jق ��ازه� وذ�g �"�� ت�2د ا����| ا��#"��ی� ا��� ت�jره�           

  .��4 ب��?�ا�ی� و��2م و��د اw�pف I�ه� �� ا��
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 ٣٩

  
  2اءـن�اس� ا[ب�: ث�ن�ً�

  :ت��&9 ن�اس� ا[ب�2اء ب&wث� أb"�م وه�
   آ�ن وأ�pات?�-١
   إن وأ�pت?�-٢
   أ���ل ا���3ب-٣

  .و��9 م�?� U��J وم���| ا�~�ص
م̂^> ا+��̂^�ل ا����j^̂b وس̂^��A ن��j^̂b +ن?̂^� ت#�3̂^2 ) آ̂^�ن وا�pات?̂^�(�̂^ـ 

� ا��3�ون ب��#�9 [ح2ى دeeت ا�#�9 وه� ا�	2ث �?� ت2ل 4�J ا�<م�� <
̂^9 ه̂^� ت��̂^2ى     ���ع ب���^̂ ̂^� ب ̂^4أو +ن?̂^� e ت��# ̂^A  إ� ̂^iً� ���ن  ا���̂^�jب أی

   .)١( » رآ��>إ�4ت"���?� آg�n +ن?� ن�J �jb> ب��3 ا+���ل ، ب�[��3�ر 
���> ا��
�2أ ، وی"�4 «و��J?> ه� أن �� ،�
ی4�J <�p2 ا��
�2أ وا�~


> ا�~j^̂م6̂^�زًا، وی� <?�J�^̂ه> ح3�3̂^�، أس̂^�?> ح3�3̂^�، و��^̂
p 4�"^̂وی ،�^̂

  .» )٢(وم#���?> م6�زًا 

وه�^�  ) آ^�ن و�^�5  (وم> ن�اس� ا+ب�2اء ا��� ت	2ث �J?� ا��#"� ه�        
�
  .م> ا���اس� ا��� ت��y اeس وت�Bj ا�~


A ه̂^n|  «�?̂^� ح̂^�وف م̂^!
?� ب��#�̂^9  ) إن وأ�pات?̂^�(أم̂^� j^̂وإن�̂^� ن
� ��^i�ر�J?� ا�#�^9، وذ�^g أن?^� ت;           ا�	�وف ا+ 
�^B أس^��>   س ور��A ا�~

̂^� ا�#�^̂^9 ا����^̂^2ي  ^?
 آ^̂^�ن ا���^̂^�jب اeس^̂^  : G^̂^�9ذا �b^̂^« )٣( »آ�^̂^� ی;�ّ^̂ ^��
�، وهw آ^�ن ا+م^� ب^����5 ؟ �^���6اب       
إن^U ��^� و�^B ر�^yُ     : وا�����ع ا�~

ة ون^Bj أح^2ه�� ت^!
�?ً� ب��#^��i آ^�ن أش^
?U ب����^2ة           2اح2ه�� ت!
�?ً� ب����̂   
� أو   ^̂
�، +ن ه̂^n| ا�	̂^�وف إن�̂^� دA^̂�p ���آ�̂^2 ا�~^̂
ت��£�̂^U أو ت��£�̂^U أو ا�~

                    �ً?�
� ت^!^
ا��!
�U بj^� ،U�رت ا+س^��ء آ`ن?^� ��^� م�j^3دة، ���^� ر�^y ا�~
   .)٤( »ب����2ة نBj اeس ت!
�?ً� ب��#wiت

 ی�	̂^2ث  ^̂� �أم̂^� أ��̂^�ل ا��3̂^�ب �3̂^2 ت6�وزن̂^� ا�	̂^2ی� �J?̂^� +ن ا��#̂^"
�  .�J?� �� ا��#"�

  :ت�وت��&9 م�ض�J�ت ن�اس� ا+ب�2اء �� ا��#"�� ب�� ی`
  
   آ�ن وأ�pات?� -أ
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 ٤٠

9v�"م> ا�� �J��6ب� �?�J �  :و2b ت	2ث ا��#"
١- 9�J آ�ن( ب3�ء ( �?[#� ر�j�pا yإ�4م) gَُت(  

   �َی^�ُبX��َ ِإنXَ?^� ِإْن   [:  ه^nا ا����^4 �^� ت#^"�� U^��b ت�^��4            إ�^4 أش�ر ا��#"
�َدلٍ ْ^̂pَ <ْ^ِ̂م �ٍ^̂X
وی�̂^Bj وی��̂^y ا��&3̂^�ل «:  وا��̂^� b̂^�ل ��?̂^�)١(]َتُ�̂^ْ> ِمْ&3َ̂^�َل َح

� آ�ن وا���4�J y اس�?� وم6^�ز|   
p 4�J Bj���� :    �^
p e n^وح��� y^3إن ت
U�« )٢(.   

ب	^"B  ) م&3^�ل (���ى ا�&��
� �� هn| ا�ی� ی	��9 �^�از و�?^�> �^�      
�      ) آ�ن(أي ت��ن وا��D    ) تg(م� ی{دیU ا�9�#    ^
ا��� ت4�J 9p2 ا��
�2أ وا�~

nًا �?� ه�
p ا�&�ن� Bjا+ول اس�ً� �?� وت� y��ا إذا آ�نA ن��jb إذ اح��9 ��
� آ�ن ����ن ح��?�   ) م&3�ل(أن ت��ن   
p �?4 أن�J ب��jأو  ) آ�ن(م� �j^b�ن
� +ّن ا����4     ) تg(م���4�J �ُJ أن?� اس     ) م&3�ل(أن ت��ن   
p �?� ی��ن eو

، و4�J هnا ا����^b 4^�ل ا�#^ّ�اء ��^� أن^U اس^�
�2 أن                )ا���bع(س���ن ح��?�   
 ، واآ�#̂^4 )٣(nآ� وe ی6̂^�ز م̂^y ا��̂^nآ� إe ا��̂^�ء ی3̂^�أ ب̂^����y، +ن م&3̂^�ل م̂^

   Bj���ب �#p+ی>        )٤(ا� ، وت
�U �� ذ�g     )٥( ، و2�J ا��	�س آ�ن ��از ا+م
�ي )  هـ٥٧٧ت (ا��3"� وا+ن
�ري 
   .)٦(وا���

وا�	o إن آw ا+م^�ی> e ی~��#^�ن �^� ا����^J 4^> ب�^G� ��?iن�^� �^�                    
م��4 إض��ر ا[س �^Gن ا����^e 4        ح�و��� أن ن#"� ا�ی� ب�> م��4 ا���bع و       

     Xا أنn� ،�?وض^ً�         ا���"   ی~��  ح���� e ی�q2 م�?6ً� م#p@ 4�J ���s ح���
   4^̂�J 2^̂Jب�̂^� ا��3ا o^̂�
��	2ی̂^2 م��̂^4 ا�ی̂^� وe أرى ان م	�و�̂^� أb	̂^�م ت;

  .ا��r ُم26یً� �� ت�7� ا����4 وه� ��ی� ا��	�ي
  
٢-�
� ب�> اeس وا�~�p`وا��    ا��23ی

�                  ت	2ث ا ^
� ا�^nي ی;^�أ �J^4 ا��
�^2أ وا�~�p`^وا�� � J^> ا��3^2ی"^#��
�^̂?��J ل إح̂^2ى ن�اس̂^� ا[ب�̂^2اء�^̂p2 د^̂�J . �^̂� g^̂ذ� �و��̂^> م̂^> دون أن ی̂^{ث

                Bj^ت�^�وب ا�� <^J ه^� ح^2ی� ��p`وا�� ا����4 ��� أن ا�	2ی� J> ا��23ی
�
  .وا���y ب�> اeس وا�~
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 ٤١

�X َأْن    [: وی�si ا�	2ی� J> ذ�g ا����4 �� ت#"�� U��b ت���4        ^
5َ�ْ�َ اْ�ِ
        �ِ^pَِواْ�َ�^ْ�ِم ا� UِX���َمْ> @َمَ> ِب X�

9َ اْ�َ�ْ!ِ�ِق َوا7ْ�َ�ِْ�ِب َوَ�ِ�>X اْ�َِbِ ُت�q��َا ُوُ��َهُ�ْ


̂^9 ا��̂^!�ق  («:  b̂^�ل)١( ]َواvِwَ�َ�َْ�̂^ِ� َواْ�ِ�َ�̂^�ِبb � ان ت��̂^�ا و�̂^�ه�^̂
�̂^�5 ا�
�أ ح�<ة وح#r  ) وا��7�بb :   ا�� ب�Bj ا�
�أ ا�
^��bن    ��5 ا�^bء و :  y��ب^��

                  U^��b �^� |�^
p 9^5، و���^� � ���^U اس^ّ^
: ت3^2ی�| ) أن ت��^�ا : (��> ر�^y ا�
                y^��� ت����� و��ه�، وم> نBj ��9 أن وD^��?� �^� م�ض^y ا�
��5 ا�

 |�� آ�̂^U، آ�J :  U^̂��3̂^4 اس̂^ �̂^�5 ت3̂^2ی^̂
َم̂^� َآ̂^�َن [: �̂^�5 ت̂^����� و�̂^�ه� ا�
 ِإXe َأْن bَ�ُ��اْ?ُ�َX6٢( ]ُح(bو  Uِر[���Xا�� ��ِ ��َ?ُXَأن ��َ?ُ�َ
َbِ�Jَ ٤( » )٣( ]َ�َ��َن(.   

�اءت�>   ^̂b <^̂J ̂^2ث	ی� ��ى ا��#̂^"^̂��)٥(  �^̂
�� Bj^̂���ا+و�̂^4 ب A^̂آ�ن 
� 4�J اس^ �^�5 وأم^� ا�&�ن�^� �?^�            
وا�&�ن�� ب����y أم� ا+و�4 �?� ��23ی ا�~

                   �� ���^�ن ا+ول م�p`^وت �^�ع  ب3�ء ت�ت�B ا��J �^��6^4 ح��^U م^> دون ت3^2ی
�ًا �?�
p ب�jاس�ً� �?� وا�&�ن� م�.  

             ?i^�
و� ی��s ا��#"� ب�> ا�3�اءت�> ب~wف م> ت
�U م^> ا��	^�ة �
)٦(       B^5، �^� ح^�> ذه�^� � 4�J اس
~�� �اءة ا��4�J Bj ا��23یb s2 ر�b 

  ?iت�^��4      إ�4 )٧(ب� U^��36^�> ب�	م y^���اءة ا�b s����q ِب^َْ̀ن    [:  ت^
َوَ�^5َ�ْ اْ�ِ

ُْ̀ت�ا اْ�ُ    .)٨( ]ُ��َت ِمْ> Iُُ?�ِرَه�َت

�اءة أی^ً� م�?�^�                    ^b `^;~ی����^� أن ن w^� ن�	�	^D <أی��و��9 أن آw ا�^
� 4�J ا��
�^2أ م^�      
و��> ا���9 �3�اءة ا���y أو�4 م> ا�nه�ب ��23ی� ت23ی ا�~

 ی~��  ا����4�.  
  
٣-5��   : إض��ر اس

   �َ�^5َ�ْ  [:  ��از إض��ر اس ��5 �� ت#"�� U��b ت���4 إ�4اش�ر ا��#"
         ِUَأَم�ِن�£ َأْه9ِ اْ�ِ�َ��ِب َمْ> َی9ْ�َ�ْ ُس�ًءا ُی6َْ< ِب eََو واس ��b  :»  5�ل )٩( ]ِبََ̀م�ِن�£ُ�ْ
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 ٤٢

�، ا����4�iأم�ن� أه9 ا����ب: م eو    .)١( »��5 ث�اب اO ب`م�ن��
 وآ�ن ا��23ی� ا�nي ذآ�| ا��#"� ه� ا��3^2ی� ا�^nي ذه^B إ��^U ا�<�^�ج                

�ي  ، ام̂^� ا�3)٢(^̂

̂^2ة )٣(�̂^"� وا���J A^̂Jه̂^� م̂^� أد  �3̂^2 آ̂^�ن ا��3̂^2ی� �Ĵ^2ه
 و�Ĵ^2 ا�<م~̂^!�ي أن )٥( أي ��̂^� اد���JX̂^�| )٤(ا+وث̂^�ن م̂^> أن?̂^ �̂^> ی
�&̂^�ا   

ض��� و2J اO، أي ��5 ی��ل م^� وJ^2 اO م^> ا�&^�اب     «: ت23ی� اس ��5 ه� 
) eو ��4 و2J وا�~;�ب ���"���> +نe U ی�    ) أم�ن� أه9 ا����ب  (بـ  ) ب`م�ن��

 �� ا[ی�^�ن      9اO إe م> @م> بU، وآg�n ذآ� أه       ?�  ا����ب م�? ��!�رآ�?
 O2 اJوق وا�"2ي  . ب���^�5  : وJ^> ا�	^">   . وه^� �^� ا��^"���>     : وJ> م"

   .)٦( »��ن ب������یا[
                 �^�� 5�^� وح�9D ا+م^� أن م�]^ ا����^�ء م�#3^�ن �J^4 ح^nف اس^

U�   .أن? م~��#�ن �� ت23ی�ه
�bال ه� م^� ذه^B إ��^U ا��#^"� وا�<�^�ج وا�^nي ی^2ل U^��J                أsD ا+ و 

         U^��b <ه� م� ورد �� ا�ی� م)     U^م^> ی��^9 س^�ء ی6^< ب (   e �^ن ا�&^�اب م�+
 ـ    �Jأ O9 ��6<اء ����ن م��4 ا�ی� ه� ـ وا�j	ت U�� gش)   O5 ث^�اب ا�^�

Uب`م�ن� ت����ن?� وإن�� م> ی��9 س�ء ی6< ب.(  
  
  : آ�ن ا���م�-٤

�ت   j�bآ�ن(إذا ا (      Uم� ��	ت � �Gن?^� ت�^�ن       إ�4�J4 ا��
�2أ و�^
 ا�~
� J> ا�#�9J �� ا����6 £
   .)٧(ت�م� ب���4 وyb ا�	2ث وی��ن ا��
�2أ ُی�

وb^2 ت	̂^2ث ا��#̂^"� J^> آ̂^�ن ا���م̂^� �^� ا���6̂^� و�bwJ?̂^� ب��	̂^nف او    
� وآ^�ن ذ�^g �^� ت#^"�� U^��b ت�^��4               
َوِإْن َآ^�َن  [: ا[ض��ر ب�> ا��
�2أ أو ا�~

�ٍة َ�َ�ِ]̂^َ�ٌة ُذوَ"ْ^̂Jُ 4^ٍ̂ةإ���ة: ) وا��̂^� b̂^�ل ��?̂^�٨(( ] َمْ�̂^َ"َ"^̂J وإن آ̂^�ن ذو : (
� وذ�v�� g< �� ا����ة، ی�3ل ا���ب        
: ر�y ا��wم ب�س آ�ن و� ی`ت �?� ب~

 9�bو ،Uم�آ�ن ����4 وyb ا�	2ث وح���e n ی	�^�ج  : إن آ�ن ر�s��D 9ٌ �`آ
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 ٤٣

� إ�4
   .)١( » ا�~
� ب���4 وyb ا�	2ث واس�	"> هnا ا��nهB       �� ا�ی� ت�م  ) آ�ن(أي ان   

�ي ��از أن ت��ن        )٣( وb�ل بU ا��3"�     )٢(ا��	�س  
ن��jb « وأض�ف �U ا���
 |�̂^2ی � م	̂^nوف ت3^̂ 
̂^U ح̂^oٌ   : وا�~ ��J ^̂ �ة ��"^̂J 4 )٤( »وإن آ̂^�ن ذو^̂  واآ�#
  ). هـ٧٦١ت  ()٥(ب���nهB ا+ول اب> ه!�م 

ا ِإXe َأْن َتُ�^�َن ِت6َ^�َرًة       َأXe َتْ�َت^�ُب�  [: وم�U م� ورد �� ت#^"�� U^��b ت�^��4         
� b^̂^2 أوXل م���ه^̂^� ب	^̂^"B م^̂^� ورد ��?^̂^� م^̂^> اw�^̂^pف  )٦( ]َح�ِض^̂^َ�ًة"^̂^#���� 

 U^̂ ̂^g ب��3 �اءات وذ�^̂ � آ̂^�ن وأض̂^��     «: ا�3^̂ 
p 4^̂ �J Bj^̂���ب ^̂D�J �^̂أه�b
  :إe أن ت��ن ا��6�رة ت6�رة، ا��
�ی�� ت6�رة، وأن!2 ا�#ّ�اء: اeس، م6�ز|

Oِ ̂̂^^^^^^^bَ مُ �ِم�^^^^^^^^^b ^^^^^^^^̂^ ب� أي	ٍة�  
  

  ��B�َ أْش^^^�اِآ^^^�م^^^ً� ذا َآ َیإذا آ^^^�َن  
  .أي إذا آ�ن ا���م ی�مً�  

�ًiوأن!2 أی:  
Jِأ^̂ ^^^^^�َ�9َ^̂ ̂^�ُنِ�ْ
 َت� ه^^^^^ ^^^^^�Jَ #َ�ً^̂ ^^^^^��  
  

  dَ ن�^̂ ̂^�َ ْ�إذا آ^^^  و�Jِ^^^^^ً� ب�^^^?�ً^^^^^b��  
  �  .أراد إذا آ�ن ا+م
�أ ا�
̂^��bن ب̂^�����J ŷ^4 و�?̂^�> ^̂bأن ی�̂^�ن م��̂^4 ا��̂^�ن  : أح̂^2ه��: و

� �U إeّ أن تy3 ت6�رة، وح: ا���bع، أراد 
p e n��� . وا�&�ن� ان ت6?9 اeس
� �� ا�#�9، وه� U��b ت���4
  ).ت2ی�ون?� ب���: (�� ا��6�رة وا�~

|��ة ب�^��، وم��^4 ا�ی^�          : ت23یvة دا�إe أن ت�^�ن   : إe أن ت��ن ح�ض
   .)٧( »ت6�رة ح�ض�ة ی2ًا ب�2 ت2ی�ون?� ب��� و��5 ��?� أ�9 وe ن"���

�ا    b <J 2ث	ی� � إ�^n?�  4| ا�ی� م{وeً آwً م�?��       )٨(ءت�>  ���ى ا��#"
�اءة ا��^Bj �^ـ            b 2تjb ذاG� ،�?� 2jbُ يnواس^�?�    ) آ^�ن (ا����4 ا� �j^b�ن

  �� ب�2ه� ب�23ی�iأن ت��ن ا��6�رة ت6�رة    : م eإ .       y^���اءة ا�^b 2تj^bُ وإذا
�ه^� ه^� �^�                   
p أن eإ �j^b�او ن ،�?� �
p eع و�bام� ت�م� وم���ه� ا�� �?�

̂^2ی(ا�#�̂^9  �ي    ) �ون?�ت^̂ 
�د وا��	̂^�س وا���^̂ 
̂^4 ا�� ̂^4 ه̂^nا ا���� �J٩(و( ^̂  و�
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 ٤٤

إذ أنX ا�3^�اءت�> b^2      . ی	�ول ا��#"� وب��3 ا�����ء أن ی��	�ا ب�> ا�3^�اءت�>          
��
  .وردت� 4�J �"�ن أ��v، وا�3�اءة ُس�� م�

  
  :وأ�pات?�إن  -ب

              9v�"^ب�^� م <^J 2ی�	ات?� ب9 اآ�#4 ب���pأ <J �و� ی�	2ث ا��#"
  ).إن(
� د-١
  :�pل إن 4�J ا��
�2أ وا�~

 �� �̂^� ت#̂^"�� U^̂��b  ) إن( دp̂^�ل إ�̂^4أش̂^�ر ا��#̂^"^̂
�Ĵ^4 ا��
�̂^2أ وا�~
م Jŵ («: �� b^�ل ��?^�  � وا)١( ]9ْbُ ِإنX َرب£� َیnِ3ُْف ِب�ْ�َ	XwJَ £oُم ا7ُ�ُْ��بِ [: ت���4
� ) ا���7ب
   .)٢( ») إن(ر�y ب~

  :و������ء �� هn| ا�ی� أ�bال م�?�
� وأس�	^"> ه^nا ا���^XwJ (              Uُم(y   أن س
B ر�   -١^
~�� A^ه^� أن?^� ن�
   .)٣(ا�#ّ�اء 
�، أو �J^4 إض^��ر م
�^2أ           «) wّJم( أو أن ت��ن     -٢
p 2ًا ب��
p« )٤( 

  .، وb�ل ب?�� ا��	�س
� ا����̂^�ع �̂^�   -٣�i^̂2ل ا��^̂
أو ) یn^̂3ف( أن ی�̂^�ن م����J �ُ^̂Ĵ^4 ا�

y����?�> ب�� و2b أش�ر �?nی> ا�. بeً2 م> رب 4�J ا���ضy وم�ض�U ا�
   .)٥(ا�����ء 
٤-         �ً#^Dا+ول ه^� و ،<�?��� Bj2ل     �، وا�&�ن�̂  )رب(�^ـ    ا��^
 �J^4 ا�

 وآ^g�n  )٦(م�U ذآ�ه�� ا+ن
�ري ا�nي أش�ر ��^9 @راء ا����^�ء �^� ه^n| ا�ی^�           
�ي 
   .)٧(ا���

                  <^J wًi^� ،Bj^ا�� ��ى ا��#"� 2b اآ�#4 ب^���3ل ب^����y و�^ ی^nآ��
 ی	2د س
B ا���^y ه^9 ه^�           � Uا�&^�ن� �^ـ       أن �^
 �J^4 إض^��ر   مأ) إن(�J^4 ا�~

        yر� Uل إن�b 2b UXن+ �
~��  D4 ا���J ث�ن�� او ���� Uآ`ن U�
b 2أ�
�  (م^
ب~
<J (�?�� �
  .م> دون أن ی	2د م�ه�� ا�~

� ه�  ) wّJم(وی
2و أن مnهB ا�#ّ�اء ا�nي ح2د ��U أن ت��ن          
~�� Aن�
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 ٤٥

       U�� 2ي أس��nا� np+�ا����| ب oم� س��  إ�4أح        A^ا��� y^ب �^� ر��J U> ا��
 �^̂
� �̂^� U^̂��b  )١(ب�̂^2 ا�~^̂
 ، +نX ا�b �^̂��6̂^2 أآ�#̂^A د��e?̂^� ب̂^�> ا��
�̂^2أ وا�~

)o	��ف بn3م ا���7ب(ا�ی� وم� ) رب� یwّJ (U� Aن� eإ.  
�ه�-٢
pإن و   : ��از د�pل ا����6 ا�����ض� ب�> اس

ی2ًا أو ا�����ض̂^� ب^�> ش̂^���> [�^�دة ا��̂^wم ت�3ی^ً� وت̂^"2   «ت^`ت� ا���6^�   
 »ت���ض آwمً� وت9p2 �� أث��Uv او ت^U#�J�i       « و�Dرت?� أن?�    )٢( »ت	"��ً�

)٣(.   
� او ب̂^�> م̂^�  ^̂
وت̂^`ت� �̂^� م�اض̂^J ŷ^2ة م�?̂^� د��p?̂^� ب̂^�> ا��
�̂^2أ وا�~

�
p2أ و�
  .)٤(أU�D م
و2b ت	^2ث ا��#^"� J^> �^�از دp^�ل ا���6^� ا�����ض^� ب^�> اس^ ان                 

�ه̂^� �̂^� ت#̂^"�� U^̂��b ت�̂^��4
pو :]^̂Xا� Xِإن eَ �^̂Xِت ِإن�	َ�ِ�Xj^̂ا ا��^̂�ُ�ِJَیَ> @َمُ�̂^�ا َوnِ
       ًw^�َJَ <َ"َ^َم^ْ> َأْح �إن^� U^��b �^� 5�^�) :  e   «: ، وا��^� b^�ل ��?^�    ٥(( ]ُنyُ�iِ َأْ�َ

y�i^̂ن (U^̂��3� ًا�^̂
p) :ی> @م�̂^�اn^̂إن ا� (  �^̂
pض، و�) إن(ب̂^9 ه̂^� آ̂^wم م��̂^
U��b 42ٍن: (ا+و�J A�� ?� gأو�� (�  .وم&�U �� ا��wم آ&�
�b�ل J�!ا�:  

Xا�َ~إن �ِ^̂ ^^^^^^^^^^#َ��َXَس^^^^^^^^^^^^ إن Oا X�  Uَُ�َب
  

  ^̂ ̂^gٍ َم�َل�َبِس ̂^U ُت� � بّ^̂ �َ^̂ �اِت4 ا�َ~ُ�  
 م^^> b^^�ل    ?�^̂ ̂^Gن م��^^�|؛إن ا�^^nی> @م�^^�ا و��J^^�ا      : وم ��^^U إض^^��ر ؟ �
Uب9 ن6�زی |�   .)٦( »ا�j��	�ت �Gن� e نy�i أ�

         U^��b <^م �آ^wم  ) إن^� e ن^y�i أ�^� م^> أح^"> w^�Jً        (إذ ��9 ا��#^"
) ا�nی> @م��ا و���Jا ا�^j��	�ت (، وه� ���� ا���j   ) إن(ب�> اس   م���ض  

�ه� ��    
p <2ن   (وب�J A�� ?� g6ً� ب�3ل ا�!�  ) أو���	مJ      U^�� 9^�� يnا� �
م> g��b ـ إن اO س�ب�U ـ ���� م���ض� وه^� ب?^nا ی�^�ن p 2^b^��  ا�#^ّ�اء         

  U��b X2J <یnا�) :          �ًا �^ـ     ) إن� e نy�i أ�^� م^> �J^9 م^�?^
p)2 اح^��    و) إن^b
ب̂^���3ل ن#̂^"U ا�̂^nي اح̂^�� ب̂^U ا��#̂^"� و��̂^> ب��̂^5 م̂^� 2j^̂b ب̂^U ا��#̂^"� م̂^>    

) أن(إح�U��6 بU +ن ا�#ّ�اء آ�ن 2b اس�^!?2 ب^�J U^4 �^�از أن ت�^�ن ���^�                    
�اض^��     �Jی̂^� و�^�5 إ�
p �^��� �^٧(ا�&�ن�( .   U^̂��3د ب�j^3ًا ا����^4 ا���: م#̂^"
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 ٤٦

�ك ا��^wم ا+ول وا        «^�� �ً	��D 9�J <م ��J 2^��J^4 ا�&�ن�^�    إن� e نy�i أ�
 � ، ام� ا��3ل ا�&^�ن� �J^2 ا��#^"� وا�^nي أورد| ا�#^ّ�اء وآ^�ن           )١( »ب��� ا����ی

�  . أح2 ا����| 2�J| و� ی��	U ا��#"
إن^� e ن^y�i أ�^�       (وX�� 2bز ا�#ّ�اء م� ذهB إ��U ا��#"� م^> ���^U �^ـ              

���̂^� م���ض̂^� م̂^> دون أن ی��	̂^U وت	̂^2ث ا�J �"^̂�3̂^>  ) م̂^> �Ĵ^9 م̂^�?
� م�i#ً� إ��?� eً�b ث��&ً� وه� �^�از أن ی�^�ن     �bال ا +ا
���23م� �� ت	2ی2 ا�~

|�� م	^̂^nوف ت3^̂^2ی^̂^
أن ا�^̂^nی> @م�^̂^�ا و��J^̂^�ا ا�^̂^j��	�ت ی6^̂^�زی? اO : ا�~
?���J`ي ��از أن ت��ن         )٢() ب��  ) إن� e ن^y�i   ( ، وأض�ف �?� ا�<م~!^
p
� ث�ٍن ) أو��g(أول و 
p)٣(.   

      �� �
إن e نy�i أ�^� م^> أح^">         ( ��9   وی
2و أن م� ذهB إ��U ا�&��
 X��َ�ُت 2ْJٍَن[���� م���ض� ه� ا+sD +ن �� wً�J ( U��b م�?ْ?ُ�َ gَ�ِ�َُأْو[ 

)٤(    O9 ��6<اء +ن ا�j	ه� ت - w^Jو X9�-      wً^�J <"^م^> أح � e ی^y�i أ�^
م̂^�? وb̂^2 ت	̂^X2ث�� Ĵ^> أه��̂^� ا���6̂^� ا�����ض̂^� �̂^� أن?̂^� ت#�̂^2 ا��̂^wم ت�3ی̂^ً�    

إن^� e ن^y�i أ�^� م^>         ( إذ آ�نA ت�g ا�#�2vة ت��&9 بU��3        )٥(وت	"��ً�  وت"2ی2ًا  
� �� U��b ) أح">
� �� م���ه� ب9 ��ء ا�~
 (�?� إذن � ت�&9 ا�~?� gأو��

  ).��2J Aٍن
  
  : ��s ه�<ة إن وآ"�ه�-٣

ب^�����4 ا�^nي ت�J |2j^3^2 د��p?^�          ) إن(ی�9j م�ض�ع آ^"� ه�^<ة       
  وزاَد ��J?̂^� ب�̂^� ا��	̂^�ة )٦(ه^� ا[ب�̂^2اء  �J^4 ا���6̂^� و���
̂^ً� م̂^� ی�̂^�ن م��� 

 �� آ"� ه�<ة   ?dا� . ))٧ان یs�j وb^�ع ا�#�^9 وا[ب�^2اء ����^ً�     ( إن(اش�
              eم�"�رة إ �?�
b ه�<ة إن y3ا ا��3ل �� ا����ن� ا��� ت��Xj� 2b ة�	و��9 ا��

�ه^�                 )٨( ا[ب�^2اء    إ�^4 أن آ�?� را��^�     
p �^� ا���^�ن� ه^� إذا آ^�ن |n^وم^> ه  
 وآ̂^9 م̂^� �̂^�ء )٩(ب�̂^2 ا�3̂^"، او آ�ن̂^A م̂^� ب�̂^2 ا�3̂^�ل ) إن( أو إذا أت̂^A ا�̂^wم،
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 ٤٧


�?^� م#��ح^�   ) نإ(wpف هn| ا����ن� ت�^�ن      b .        م�^�ن� ا[ب�^2اء �^2ى si^وت�
  .م�� یB6 أن ت�"� ��U) إن(� 2ّJ ��?� ه�<ة �ا��#"� �� ا���اضy ا�

 )١( ]اِ[ْس̂^wَُمِإنX ا�^2£یَ> Jِْ�̂^2َ ا��Uِ^X   [: م�^U م^� ورد �̂^� ت#^"�� U^̂��b ت�^��4    
ردًا ) أنX( ا+D#?�ن� أ�^   4و��s ا��"��v وم	�2 ب> �J"«: وا��� b�ل ��?�  

 4^̂�J)أّن (U^̂��b �^̂� 4^̂ا+و�) :U^̂أن Oوش̂^?2 أن  : ی��̂^�) ش̂^?2 ا ،U^̂أن Oش̂^?2 ا
  .)٢( »ا�2ی> 2�J اO ا[سwم، وآ"� ا�
��bن 4�J اeب�2اء

�اءت�>     ^b أورد ��s و�^ ی�	^2ث J^>        آ�ن^A ا+و�^�J 4^4 ا�#̂        )٣(����#"
ا����4 ��?� أم� ا�&�ن�^� وا��^� 2j^bت ا��^"� ��^�ن ��?^� ا����^4 ه^� ا[ب�^2اء                    

  ̂̂��J o^̂#ي اتn^̂وه̂^� ا����̂^4 ا�U   U^̂ �
b 4 أن ت�̂^�ن ه�̂^<ة إن^̂ �J اء� م�]̂^ ا�3̂^ّ
  .م�"�رة

 ]َوَأنeَ gَX َتْ]َ�ُ̀ ِ��َ?� َوeَ َت^iَْ	4      [: وم&�U م� ورد �� ت#"�� U��b ت���4      
�أن ن̂^��y ب�̂^"� ا+�̂^  �Ĵ^4 ا+س̂^����ف وم&�̂^U   ) أن̂^gو* �̂^�ى ت: ( b̂^�ل)٤(^̂b

     �bو ،D�J <J �) أe ت6^�ع  : ( ا�
��bن ب��#�s ن^"U^��b 4^�J �ً3        أروى أب� ب�
« )٥(.   

 وا��̂^� آ�ن̂^A ب�̂^"� ا+�̂^  ذ�̂^g +ن ا����̂^4 ا��̂^�  )٦(�̂^��3�اءة ا+و�̂^4 
أتU��J A اeس����ف و��5 �� م��4 اeس����ف إe ا[ب�2اء �
�� ا��	^�ی�>        

�3ن 4�J واو اeس����ف ب�او ا[ب�2اء +ن ا��wم ی
�2أ 2�Jه� أم^� ا�3^�اءة          ی;�
  . �?� ب~wف ا+و�4 +ن ا��"o ب��J 2> ا[ب�2اء)٧(ا�&�ن�� 


�[:  U��b ت���4 ت#"��وم&�?� م� ��ء ��     Dَ اْ�َ��َء ��َ
ْ
َDَ �Xل )٨( ]َأن�b إذ 
�أ ا�����̂^�ن ب#̂^�s ا+) أن̂^ّ�: (U^̂��b ت�̂^��4«: ��?̂^�^̂b ���^̂~ا� ��̂^  �Ĵ^4 ت��ی̂^
�أ(، و ) أن� (إ�����4]� : م6�ز|b (س����فe4 ا�J �٩( »���ه ب���"(.   
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 ٤٨

  ا�#�Jــ9: ث��&ً�
ا[س ا�nي ی�ت#y ب`ن9J�� U ه� ا�nي ب���4�J U ا�#�9 ا�^nي ب�^4              : (إن
9J�#�� .            <ی� 
�U آ�ن ��wًJ �� ا�	�3�3 أو �b �ًم23م U�J �ً&وی9�6 ا�#�9 ح2ی (

 وb^2 �^�ء �^� ش^�ح اب^> �3J^9       )٢(�م9 �� ا�#�9J ا��"�2 ه^� ا[س^��د        وا�� )١(
    U^��b 9J�#��  ی�اeس^، ا��^"�2 إ��^�J ،9^�� U^4      : �`ّم^� ا�#�J^9 �?^�    «: �� ت�

 y���ی�3 9َ�َ�َ، او ش
?U ، وح��U ا�d« )ا�3^�ل اب^> ی�^�� �^�       )٣ U^�� 9Xj^و� 
  ًwv�b 9j#��� Uح��ف ا��	�ی�> آ9        «: شJُ �� 9J�#أن ا� �Jوا    U^ت�اس^ ذآ

 ذ�^g اeس^   إ�^4 ب�2 ��^9 ��^� م�7^� J^> ب���^U وأس^�2ت ون^"
A ذ�^g ا�#�^9                 
                       ی3^�ل �^� وU#^D آ^9 اس^?i^آ�ن �^� ا[ی6^�ب وا��#^� س^�اء، وب� g�nو�

   9�� Uا�#�^9       ت23م g^#ذ� A
 ذ�^g ا+س^   إ�^4 ��� م�7� J> ب���U وأس�2ت ون"
     �^�� U^��3ی2 ب���U^�J وe  م�7^� J^> ب���^U ا[ن#^j�ل م^> ��^9 م^� �^ ی^"          وی

 ا��#�^�ل ن	^� ض^�ب       إ�^4  ا[ح�^�از م^> ذ�^g +ن ا�#�^9 إذا أس^�2              إ�4ح���  
� D̂^�ر ارت#�U^̂J م̂^> �?̂^� ارت#̂^�ع ا�#�Ĵ^9 اذ �̂^�5 م̂^> ش̂^�ط  بزی̂^2 وأآ̂^�م^̂�

 U^̂�� ًا�أن ا�#�̂^9 « وم̂^> ا����̂^�م )٤( »ا�#�Ĵ^9 أن ی�̂^�ن م��̂^2ًا ��#�̂^9 أو م̂^{ث
 ی�^> م]?^�ًا    eبU^� 2 م^> ��J^9 وe ی6^�ز ت3^2ی ا�#��J 9^J^4 ا�#�^9، �^�ن                   ^� 

      U^�� ��i^ت�^�ن ا���6^� ا�#���^� ت�^`�  م^> رآ�^�>                )٥( »ب�2|، �?^� م g�n^وب  
 وبg�n ی��ن ا���م9 �� ر�y ا�#�J^9   )٦(ا�#�9  ) ٢(ا�#�9J  ) ١: (ر�v"��> ه�� 

   <^̂J 2 ب�̂^� ا�̂^!�ء^̂��
س̂^��د +نX ا[س̂^��د ا]ه̂^� ا�#�̂^9 وه̂^� J�م̂^9 �#[̂^� ی
       ̂bًا و��i^ًا وم� ب�^�  إ�^4 2 أش^�ر ا��#^"�   J�م9 م���ي وا�#�9J ی��ن I�ه

: ا�ی�ت ا��� ی��ن ��?^� ا���م^9 ا�]^�ه� ��#�J^9 م�?^� �^� ت#^"�� U^��b ت�^��4                    
�اءت�>    )٧( ]َوeَ َیْ	َ"َ
>X ا�nِ^Xیَ> َآَ#^ُ�وا    [^b �^?�� ��اءة   y ووض̂ )٨(  إذ ذآ^^b 9^�� 

        U^��3ب �^?� B^^�ي ا����س	ا�� Uى         «: ا�������اءة ح�^<ة وأب^� ب	�^^b-  ب���^�ء - 
�أ ب����ء �ـ      ب����ء: ا�
��bنb <�� ،)<یnا� (     |�: �� م	9 ا���4�J y ا�#�9J ت23ی

      ?� ��p �ءنwا��#�ر أن إم <
�أ ب����ء، b�ل ا�#ّ�اء    . وe ی	"b <4   : وم^�J ه�
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  .٧٧: إعراب القراءات السبع وعللها



 ٤٩

̂^nی> آ#̂^�وا وe ت	̂^"
> إن�̂^�       ̂^� م	�̂^2 ا� ا����ی̂^� �̂^� ا����̂^4 ، وe ت	̂^"
> ی
�^�، وه^�   A^��J ا�	^"
�ن �^� ا�^nی> �^ ی6^< أن ی�J y^3^4 إن               أن���، +ن^g إذا     

U��3َب7َْ�^�ً    [: آ ِْ̀تَ�ُ?ْ  ی��^� ه^9 ی�]^�ون إe    )١( ]َ�َ?9ْ َیْ�ُ]ُ�وَن ِإXe ا�^"Jَ�Xَ� َأْن َت^
  9^̂ �bو ،�^̂ ̂^`ت�? ب�7 ̂^nی>     : أن ت ̂^> ا� ̂^2ل م 
̂^4 ا� �J Bj^̂ ̂^� ن ̂^�ل . م�ض̂^y إن� آ3

�J�!ا�:  
�َ  ٌ5�^̂ b ن�^̂ ̂^� آ ̂^ْ� َه� �َUَُه gَ^̂ �2َ^̂    واح
  

  ^̂^^^^^^Xُبو��� Uَن�^̂^^^^^^��^̂^^^^^^bَ َت�ٍم ^̂^^^^^^?َX2َم�  
    y���)g2ل ، م^> ا+ول      ) ه�^
إذ ��^9 اeس^ ا���D^�ل        . )٢( »4�J ا�

�أ ب����ء وه�� ت�4�6 ن]�ی� ا���م9 ) ت	"
>(�� م	9 ر�9J�� y ا�9�#    b <��
�َء ب���̂^�ء ی�̂^�ن ا�#�̂^9  ا��	̂^�ي وم̂^� ی���̂^�J Û^4 ا�̂^�r إذ إن ا�#�̂^9 ه�̂^�^̂bُ إذا

           g�n^� 9^J�#��ی��&^9 ب �م
�� ������م وe ی	��ي 4�J ض��� م�9j أو م^"��
 ��9J وی��ن اس�ً� م#�دًا ���ن ه� ا+س ا����Dل، وهnا م� U��J إ�4�ج اح�

�ي 
   .)٣(ا��	�س وم�� ب> أب� B��d وا���
    � إ�^4  ش�اه2 ا���م9 ا�]�ه� ��#�J^9 أش^�ر آ^g�n           إ�4وآ�� أش�ر ا��#"

� ��#�9J م�?� �^� ت#^"�� U^��b ت�^��4            �iَن    [: ش�اه2 ا���م9 ا���iَ^َرَم �َش^ْ?ُ
   .)٤( ]�Uِ ا3ُ�ْْ�@ُنا�nِXي ُأنِ<َل ِ�

 مy ت	��9 م� ی��^> أن ی�^�ن �?^�         )٥(إذ ذآ� ��?� م� ورد م> ا�3�اءات        
wًv�b ی��	ن«: م> أح��م ن�iرم ��اءة ا���م� ر�4�J y م��4 أت�آ ش?b.  
  .ذ�� ش?� رمi�ن: وb�ل ا�#ّ�اء 
�#p+ن: ا�iرم �  .ه� ش?
�v�"^̂9: ا��^̂�bن، و�i^̂رم � ش̂^?��^̂�J B^̂أ . 2|اب�̂^2اء وم̂^� ب�̂^: آ��^̂bو

   B^̂ح�ش <^̂ ̂^�     ش̂^?�: ا�	̂^"> وم6�ه̂^2 وش̂^?� ب ̂^4 ه̂^� ی�� �J �ً
j^̂ م̂^i�ن ن
ن^�J Bj^4 ا�]^�ف أي     : وb�ل ا+�D . �#pم�ا ش?� رمi�ن U��b ا���رج    
 ا��j�م �� ش?� رمi�ن���J Bآ�.  


�2ةJ اء: أب��   .)٦( »ن4�J Bj ا+�
�اءت�> �?^̂^n| ا�ی^̂^� ا+و�^̂^4 ب^̂^����y وا�&^̂^�ن�   ^̂^b �إذ ن6^̂^2 ا��#^̂^"� ی^̂^nآ

 � ،Bj���م^� ن3^9          ب ��اءة ا���4�J y أن?� ��9J �#�9 م	nوف، ث یnآb ول}�
                                           

  .١٨: محمد  )1(
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  .٢٦٠/ ١: الكشف والبيان  )6(



 ٥٠

                 9^�� � ب^�> ت3^2ی� م
�^2أ او ت3^2ی^?vرا@ A^إذ آ�ن y^��J> ا�����ء م> ت`وی9 ��
��J^9 �#�^9   ) ش^?� (م
�� ���6?�ل أم� ت`وی9 ا��#"� �23 ت��< ب`نU ی9�6 م>         

   وب3^�ء   إذ إن م�] ا��	^�ة آ^�ن�ا ی�6^<ون ح^nف ا�#�^9            . م	nوف ت23ی�| ات�آ
  9J�#١(ا�(      U��b 9j#ح ا��� أن ا�#�b 9J^2 ُی^nآ� و���^U         أ«:  �23 ��ء �� ش�J

     U��J ی2ل ��ی�� �^�ازًا        . )٢( »ا��ا�U� y م	nوف +مb ف ا�#�9 ��3�مn	2 یbو
   .)٣(أو و��بً� 

                �^�� U^� �� J> م#^"p`ی� � Uف +نn	ا� >v�� �أن ا�#�9 ه� sوا��اض
�?^� اب^> �3J^9 �^� ش^�حU اس^ ا�^9��2          وb^2 أ�J o^�d     )٤(ی��ن وا�^B ا�	^nف      

U��3ب :»         U^�J�� وإب3�ء ،U�n4 ا�#�9 ��ز ح�J 9ٌ٥( »إذا دّل د��(      �� ، ���^4 ا�^
    �^̂^� �ًJ��^̂^ش �م^̂^> أن ا�#�^̂^9 ه^̂^� أه^̂^ ا�^̂^<اء ا��^̂^wم وا���6^̂^� ا�#���^̂^� اآ&^̂^
� �̂^� ا���ب�̂^� �̂^Gن ت̂^�ك إI?̂^�ر ^̂�
� ب��#�̂^9 أس̂^�س ا���^̂�
ا+س̂^����ل، ب̂^9 ا���

�ات e ی]?^�  ا�I 9�#�ه�ة واس�� ا�	  �
2ود �� ا���ب��، �?��ك آ&�� م> ا���
 ت23ی�|، إ�4 ذآ� ا�#�9، وe ی��ن ������ ح��� إ���4?� ��9 ، وe ی�اد ��?�  

  U�� 2وى� e م ح!�ًاwم�?� ���ن ا�� � )٦(+نU م> ا��ض�ح �� م�<�� �� ذآ
.  

�اب        ^^Jإ �^^� A^^#��p2 ا^^b أن ن3^^�ل أن @راء ا����^^�ء y�;�"^^ون) �ش^̂^?
  : �� هn| ا�ی� وت��~r ب�� ی`ت�)رمi�ن
١-     <^̂J wً^̂3ن �� وأورد ه^nا ا���̂^U ا��#^"�i^̂اب�^2اء م �^̂
p أن ت�^�ن 

       iا� � وآ�ن �J^4 ه^nا      )ه�(��  �ا�#ّ�اء ب�23ی� اس أش�رة وJ> ا+p#� ب�23ی
�ي »أی�م^̂^ً� م�^̂^2ودات« وذآ^̂^�| ا�;�س^̂^� ب^̂^9��2 )٧(ا�^̂^�أي ا��	^̂^�س ^̂^
 وا���

 �
d�   .)٨(وا�3

�̂^� ���6?̂^�ل ن3̂^9 ا��#̂^"� ذ�̂^J ĝ^> ا��̂^"��v   أن ُی3̂^2ر �?̂^� ��̂^9 م-٢

 �
d�   .)٩(وأش�ر إ��U ا�;�س� وا�3
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 ٥١

 هnا ا��أي ا�&��
� وb^�ل ب^U       إ�4 أن ت��ن �� م	9 ر�y م
�2أ أش�ر         -٣
      �
d��ي وا�3
 آ�نA ه^n| ه^� ا�راء ا��^�         )١(ا��3"� وذآ�| ا�;�س� وا���

                  <^J ى ا��^� وردت�^p+ا�راء ا <^J wًi^� ،y^���اءة ا�^b <^J A��b   اءة�^b 
Bjا��.  

وی
2و أن ا��ا�s ه� ا��أي ا�nي ی
��J 2> ا��23ی� ��^�5 ه�^�ك ح��^�             
م���Ĵ^� ب�[ب�̂^2اء و���̂^�  ) ش̂^?� رم̂^i�ن(بU^̂� �^̂��w �̂^���> أن ن�6̂^9 أّن  

 ��jن(ا�@��) ا�nي أن<ل ��U ا�3
p y9 ر�	م ��.  
  

                                           
اب ، التبيـان فـي إعـر      ١٢٠/ ٢: ، التبيان في تفسير القـرآن     ١٢١/ ١: مشكل إعراب القرآن    : ينظر )1(

  .٢٩١/ ٢: ، الجامع ألحكام القرآن١/١٥١:القرآن



 ٥٢

  ا���J Bv> ا�#�9J: راب�ً�
          
�یU م^y ا�#�J^9     ا��p  ا��	�ة �� ت"��� م�;j	U �23 ت	2ث U^�J س^�

U��3ب :»            U^��� |2^ی��  م#�^�ل وا��#�^�ل ا�^nي �^     إ�^4 هnا ب�ب ا�#�9J ا�^nي �^
   U��� |2ّی�� �[ م#��ل إ�4ی��2 إ��U ��9 و��9ٍJ و�p@ [ �� 9 وا��#��لJ�#وا�

     y#ت� ت!97 ا�#�9 ب�7�| و�ّ���^U^� U          هnا س�اء ، ی� gن+ y#ت�ا��#��ل آ�� ی
    9^J�#��ب gذ� A��� �ب��^�ان         وا� )١( »آ� U^�J ^2ث	د ت�^
�»   e يn^ا��#�^�ل ا�

 U�J�� � )٣() م^� �^ ی^" ��U^�J    ( أم^� ا��#^"� �3^2 اU^��J s�;^D ب�س^             )٢( »ُیnآ
 ث^ ت�7^�   )٤( ه^ـ �^� ت��ی#^U^� U     ٣١٦وه� بg�n ی��ن 2b ت�بy اب> ا�^"�اج ت    
�ی> p`^̂^^̂^�ة ا���	2 ا��^̂^�J s�;j^̂^ل اب^̂^> ه^̂^!�م إ�^̂^4ا���^̂^b 9 إذ^̂^J�#ا� B^̂^v�ن  :

�ون U^̂�J  : ا�����Ĵ^�ت ا�&̂^�ن� م̂^> : وأb̂^�ل«^̂
ن�B^̂v ا�#�Ĵ^9، وه̂^� ا�̂^nي ی�
أن ا���Bv  : ب�#��ل م� � ُی"U�J�� X، وا��
�رة ا+و�4 أو�4 ا���?�>؛ أح2ه��         

أJ;^�  «: أن ا���^�jب �^� g^��b   : م> ا�#�9J ی��ن م#��eً و���|، وا�&�ن�    
ًا  ی2ُjق U��J أنU م#��ل ��#�9 ا�nي ُی^َ"U^�J�� X، و�^�5 م�j^3د              »زی2ٌ دی��راً 

  ���b 4وم�� ،?� :»  Uه� م3�م �bأ  »أ Uأن b       U^إس��د ا�#�^9 إ�� �� Uم3�م �« )٥( 
.  

eَ ُتX��َ^ُ    [: و2b ت	2ث ا��#"� J> ن�Bv ا�#�9J �� ت#^"�� U^��b ت�^��4            
ور�y ا��#5 ب�س ا�#�9 ا��6?�ل +ن^U وض^y         «:  إذ ی�3ل  )٦( ]َنْ#5ٌ ِإXe ُوْسَ�َ?�  

� ا�    ^^
 م3^^�م     م�ض^^y ا�#�J^^9، وان�^^Bj ا��س^^y ب~�^^bأ U^^9 ا��6?^^�ل، +ن^^�#
   .)٧( »ا��#��ل، ن]��ه� �� س�رة ا�;wق

               U^�� 9^6?^�ل وه^� ا���م��� �ً��
�#� ا�ی� ت�7�ت �7�D ا�#�9 ����ن م
           v�b 9ب wًJ�� 5�� 9�#��ع ب���وإن�� ���وا �7�D ا�9�# ���
?�ا 4�J أن ا��

U٨( »م3�م(.   
�ى �� هnا ا���ض�ع م�         p+ا �آ�ن ��J U^2 ت#^"��      وم> ش�اه2 ا��#"

�ا َآِ&�ً�ا[: U��b ت���4ً�ْpَ �َْ�َ�َ� 2ْ3َ�َ ُأوِت	ْ�َ�َ� َمْ> َیَ!�ُء َوَمْ> ُیْ{َت اْ�ِ	ُیْ{ِت� اْ�ِ[ 

                                           
  .٣٤ -٣٣/ ١: الكتاب )1(
  .٥٠/ ٤: المقتضب )2(
  .٤٥٦/ ١: الكشف والبيان  )3(
  .٨٦/ ١: األصول في النحو: ينظر )4(
  .٨٩: شرح شذور الذهب )5(
  .٢٣٣/ البقرة )6(
  .٤٥٦/ ١: الكشف والبيان  )7(
  .١١٩: المرتجل: ينظر )8(



 ٥٣

)١( �^̂ ̂^�ل ��? b وم̂^>(«:  إذ : (      ،U^̂ �J�� "^̂  ی^̂ � �^̂ ̂^4 اس̂^ م �J y^̂ ��̂^� م	̂^9 ا� �
�ه�
p ���	٢( »وا�(.   

�اءت�>         ^b 2 وردتb Uب2 م> ا[ش�رة أنe4     )ی^{ت ( �^�    )٣(و^�J 4^ا+و� 
�اءة ا��6?̂^�ر وا��̂^� أورده̂^� م#̂^"�ن� ا�&��
̂^� ، وا�&�ن�̂^� ه̂^�    ^̂b �^̂وه s�^̂#ا�

�اءة b)ی{ت (�
  .4�J آ"� ا���ء و� ُی!� �?� ا�&��
�اءة ا�#̂^�s، إذ ��̂^9 ا��	̂^�س  ^̂3� إe أّن ا����̂^�ء b̂^2 ا��p#̂^�ا �̂^� ت̂^`وی�?

̂^�  ) م̂^>( �ًا آ&�̂^�اً  (أداة ش̂^�ط و@ی^̂ �p �^̂ا�6̂^�اب  ) �3̂^2 أوت �^̂ ���)٤(2ّ^̂Jه� ، و
 �
d�   .)٥(م#"�ن� �� م	9 ر�y ن�9J�� Bv، وb�ل بg�n ا�3

ن�9J�� Bv م23م   ) م>(B إ��U ا��#"� �� ��9      هوم> ا��اضs أن م� ذ    
�ی�� ا�#���J^� وب�^� أن   إ�4ه� ا��ا�s ذ�g +ن أت��ن ا�	��� س���ن ب	���      b 

) م^> (ا�2b 9�# ُب�^� ���6?^�ل �^nا ن6^2 ن�B^v ا�#�b 9^J^2 ح^X9 م	�^U إذ �^�ءت                        
� ـ   ح�Jأ Oط وم���ه� ـ وا�إذ ن6^2  ) ا�^nي ی^{ت ا�	��^�   (ف e ��D أداة ش

ا�2b 9�# و��J yb?^� وه^� م^"�2ة ا��^U إس^��دًا م���ی^ً� واض^	ً� وe ا�^2 م��^4                   
rط م;��بً� �� ا���  .ا�!

  

                                           
  .٢٦٩ /البقرة )1(
  .٤٥٦/ ١: الكشف والبيان  )2(
  .٣٣١/ ٣: ، الجامع ألحكام القرآن١٩٣/ ٢: مجمع البيان في تفسير القرآن: ينظر )3(
  .١٣٤/ ١): النحاس(إعراب القرآن : ينظر )4(
  .٣/٣٣١: الجامع ألحكام القرآن: ينظر )5(



 ٥٤

  : ر�y ا�7�ی�:p�م"ً�
       U^̂ ̂^2jوا ب b2م�ء و^̂ ̂^�> ا��	̂^�ة ا�3 �دد ب^̂ ̂^� م̂^s�;j ت إن م̂^s�;j ا�7�ی

        g^4 ذ�^�J ف وی^2ل�أن م^� ی���6ن?^� م^> ا�7�ی^�ت ���
^ً� م^� ت�^�ن م
��^�               ا�]
وی��ن س
B ب��v?� ه� ا�y;3 أي �J �?�;b� ت2ل U^��J وم^> إش^�رات ا��	^�ة                 


9 :�`م� م� آ�ن ��ی� ، ن	�«: ��J?� ه� م� ��ء �� آ��ب س�
�یU إذ b�ل ��?�b
      ��i^��ب U^آ�ن� ح�^� ش^
?�| ب^`ی>      . وب�2 وح��، �Gن? ی	?i^ل ب��^b 2^bو .

 �J g�2ی�^�ن ��         ویe U^م����^�> ان �
9 وب�2 ��^b دی> م^� ی�^�ن    ?�̂ 4 أن�� م#^
 <���iت�3ل : ��?�� م e :              ت3^�ل eم^ً�، وwآ �^�?��J �^�
: 9�b وأن^A ت�ی^2 أن ت


9، آ�� ت�3ل   b اn4 آ^9           : ه^�J y3ت Aت��> وآ�ن e A9 ا�����، ���� آ�ن
b اnه
̂^U )١( »> ش̂^
?A ب�+D̂^�ات�ح̂^ إن : 9
̂^ه̂^nا e :b ت3̂^�ل«:  ی�ی̂^2 س̂^�
�یU ب��3

                  eو eً�^ح y^3ت e �^ًا، آ��^
p y^3ت e �^��
ا�]�وف ا��J �J�;3> ا[ض��� ا��
�#D« )^�ل                 )٢	ا� �^��
 أي أن أ9D هn| ا�]�وف ان ت�^�ن م^i��� وه^� ب;

 A^̂وب�� A^̂�;b U^̂ف إ���i^̂ف ا��n^̂و��̂^> ��̂^� ح U^̂��J م���3̂^� ب�[ض̂^��� وت̂^2ل
          
 �g�n س��A ا�7�ی� +ن ت�g ا[ض��� ت��ن ���
ً� م�i4 ا��J     �^ی�� <^J ة�

)٣( . »                   9^
b اب�^Jح^�ل إ U^� آ�، +ن آ9 واح2 م�?�^� آ^�ن�وإن�� ب��� 4�J ح
ا�
��ء ، ���B أن ی
��� �J^4 ح�آ^� ت���^<ًا �?^� �J^4 م^� ب�^� و�^�U^� 5 ح��^�                          

�اب ن	� م> وآJ٥( »)٤(إ(.   
  :وم> ش�اه2 ا��#"� ��?� م� ��ء �� ت#"�� U��b ت���4


^9ُ َوُأُت^�ا      �Xَ�� ُرِز�bُا ِمْ�َ?� ِمْ> ثَ   ُآ[ْbَ <ْ^ِم �^�َbْي ُرِزnِ^Xا ا�nَُ��ا َه�bَ �bًٍة ِرْز�َ�َ
�ٌة َوُهْ ِ��َ?� pَ�2ُ�ِونَ        َX?;ََأْزَواٌج ُم �?َ��ِ 
^9  : ) إذ b�ل  ٦(( ]ِبUِ ُمَ�َ!�ِبً?� َوَ�ُ?ْb <م (


9، أي و2Jن� اO �� ا�2ن�� وه� : b <م ��bي رزnا ا�n9 م���|؛ ه�bم?�، و��d

^�b)  9ل J;^�ء، و   b (      4��^ت� Oل ا�^b ،�^ا�7�ی y^9ُ َوِم^ْ>      [: ر�^
ْbَ <ْ^ِم �Uِ^X��ِ اَ+ْم^ُ

                                           
  .٢/٤٤: الكتاب )1(
  .١٧٤/ ٣: المقتضب: ينظر )2(
  .٣١: بيةأسرار العر: ينظر )3(
  .الصفحة نفسها: المصدر نفسه )4(
إنه لما حذف المضاف إليه بنيا علـى أقـوى          : أحدهما: لوجهين: فإن قيل فلما كانت الحركة ضمة، وقيل       )5(

إنما بنوهما علـى الـضمة، ألن       : والوجه  الثاني  . الحركات وهي الضمة تعويضاً عن المحذوف وتقوية لهما       
قبلك، واما الرفع فال يدخلهما البتة فلو بنوهما على الفتح أو الكسر اللتبست            جئت  : النصب والجر يدخلهما نحو   
، أمـالي   ٩٥/ ٢، وينظر شرح الرضي على الكافيـة        ٣١ أسرار العربية ص     »حركة اإلعراب بحركة البناء   

  .٢٦٠/ ١/٣٢٨،٢:الشجري
  .٢٥: البقرة )6(



 ٥٥

   .)٢( » )١( ]َب2ُ�ْ
            <^J ^2ی�	9 ا�jِ#ُی � �
وeب2 م> ا��3ل م> أن D�حB ا��!  ا�&��
ا�7�ی� وس
B ا���y وJ> م�ه��?� آ�� ��9 ���| م> ا��	^�ة وا��#^"�ی> ��6^2          

    U^��3ب �?�J 2ث	س ی��	م^>     («: ا�� �^�b9 رز^
b (          �^��� Uم�w^ی^� �^� ح^�ل س��
        9^�bو ،U3	ت�> ت� أJ;^4 ا�^��i +ن?^� ��ی^�        : ا9ّ�J ب��	nف اJ;4 ح�آ� �

   .)٣( »ا�	�آ�ت
�س̂^� ی3̂^�ل ��?̂^�

̂^9(«: ث̂^ ن6̂^2 ا�;b <^̂ا ) : مn^̂9 ه^̂
b <^̂أي م |�ت3̂^2ی

ا�<م̂^�ن، او ه̂^nا ا��� ،A^̂b	n^̂ف ا��̂^i�ف إ��̂^U م�̂^U �#]̂^ً�، م̂^y ان ا[ض̂^���     
وإن�� ب�� 4�J ا�	�آ� ��2ل 4�J      . �ب?�U ا�	�ف م�ادة م��4، �
�� +�9 م!    

              s�#��^2 ا[ض^��� آ^�ن ب^�J U^اب�Jن إ+ i^��ب rp �9، وإن�D+ا �� Uت���
                �?�p2^ت�> ت 
�� 4�J ح�آ� �� ،�ً��I Uن��� ،g�
bو g�
b <م �	ن ،�او ا�6

̂^4 ا�]^̂^�ف    ^�J Bj^̂^ن U�^̂ ̂^� ا�^̂^��i، وم�ض^ �اب، وه^^̂^J]٤( »�^̂^� ا( �^̂  ام^
    ��ي �?� م�> ی��	�ن ا�
�y ب"
B ا�J y;3> ا[ض��� إe إنU آ�ن أ9b ا���

 wً�j#٥(ت(.   
� ب��ض�	n^?� U| ا�#�^�ة ب^9        Xjb 2b � �� ���b هnا أن ا��#"Jأز eو
̂^j£9 ب�̂^9 ا�	̂^�eت        ̂^U أن ُیَ# ��J ض�̂^ً�e ی#�̂^ ̂^�5 ن	�ی �ًا و�"^̂ ̂^U ب̂^U�#j م# إن

 إ�^4 ��?� ب!�9ٍ م��< 2b ت#� ب��7�ض وه� ا[ش^�رة  إا��	�ی� ب9 أن ا[ش�رة     
  .��4 ا��;��با��

� ا��#"� اه���مU بGب�از ا��23ی� �� ت#"�� U��b ت���4        ?I9ُ  [: وأ
ْbَ <ِْم

9 («:  b�ل )٦( ]ُه2ًى X���ِ�سِ b <ا���^�ب         ) م y^;b �^�?4 ا�7�ی� وا�7�ی^� ه�J yر�


9ُ َوِمْ> َبU�J :]2ُ�ْ آU��3 ت���4ْbَ <ِْم �  : وb�ل زه��)٧( ]UِX��ِ اَ+ْمُ
̂^� َآ^^^^̂̂ َو ̂^�َنم^^^^ �ٍٍ pِْ> ِم^^^^^̂ ^^^^� ^̂   �|أُت^^^^
  

  XنGُن� �^̂ ̂^�اِر�^^ ̂^�َث^^ Uvِ @ب^^َ?bَ ^^^^
ْ9ُ« )٨(   
                      <^J y^;3ء ه^� ا��^�
وهnا م� ذهB إ��U م�] ا�����ء إذ ��J^�ا س^
B ا�

                                           
  .٤: الروم )1(
  .٩٣/ ١: الكشف والبيان  )2(
  .٣٩/ ١): النحاس(لقرآن إعراب ا: ينظر )3(
  .١٣١ -١٣٠/ ١: مجمع البيان في تفسير القرآن )4(
  .٤٢/ ١: التبيان في إعراب القرآن : ينظر )5(
  .٤: آل عمران )6(
  .٤: الروم )7(
  .٦/ ٢: الكشف والبيان )8(



 ٥٦

   .)١(ا[ض��� 
	
  �ــ� ا�&�نــا��

  �تـــا����jب
eً9: أو�J�#ا��  

  ا��4�J Bj ا��2jر-أ
١-o�;ا��#��ل ا��   
٢-U��+ ا��#��ل   

   ا��#��ل بU-ب
  ���� ت�2د ا��#�-١
٢-Uا��#��ل ب    ت23ی
   ا��Bj ب�<ع ا�~���-٣

   ا��#��ل ��U-ج
  ا��!
?�ت ب���#��ل : ث�ن�ً�

   اeس�&��ء-أ
١-9jس�&��ء ا���eا   
٢-y;3س�&��ء ا���eا  
� ب���4 -٣�� )eإ(  

   ا�	�ل-ب
   ا�	�ل ا��#�د-١
   ا�	�ل ا����6-٢

eً�ح �Jر�iم�6ء ا����6 ا�#���� ا��  
   ا�����< -ج
  ء ا��2ا-د

   حnف ح�ف ا��2اء-١
   ن2اء ا��i�ف-٢
   ا��2اء ب��?�<ة-٣

                                           
فـي  ، التبيـان    ٢٣٤/ ٢: ، مجمع البيان في تفـسير القـرآن       ٣٩١/ ٢: التبيان في تفسير القرآن   : ينظر )1(

  .٢٣٦/ ١: إعــراب القرآن



 ٥٧

	
  �ـ� ا�&�نــا��
  �تـا����jب

  
   �^̂?�� 4^̂��Jم̂^> ا�ی̂^�ت ا��̂^� أ �ورد �̂^� ت#̂^"�� ا��̂^!  وا�
�̂^�ن ا��&�̂^
ا�&��
̂^� ب����̂^�jب�ت م̂^> ا+س̂^��ء وb̂^2 ت��̂^< ب̂^nآ� م̂^j;�	�ت �2ی̂^2ة م̂^>    

Bjت ا���Jم�ض�.  
�^�ل وم^!
U ب^���#��ل      م#: وی�3" ا���ض�ع ب!�J 9�م 4�J ض^�ب�>      

ا��#��ل ا��;�^o وا��#�^�ل     : وم> ا��#�9�J ا��� وردت �� ا��#"�� ه�       . )١(
̂^4 ا��̂^2jر      �J Bj^̂���ب �̂^2 ا��J s�;^̂D?�̂^� ا��#̂^" bو U^̂ �)٢(  U^̂  وا��#�̂^�ل ب

 ، أم^� م^�      )٣(وا��#��ل ��U و2b اU��J s�;D ا��#^"� ب���^�J Bj^4 ا�]^�ف              
  :ا��#"�� م> ا��!
?�ت ب���#��ل �?� ورد ��
eا            � )٤(س�&��ء وا�	�ل وا��2اء وا�����< ا�nي اU��J s�;D اس^ ا��#^"�

.  
eًــ9: أو�J�#ا��  
  : ا��4�J Bj ا��2jر-أ

      �^̂ �eن د`^̂ ̂^�> ا��	̂^�ة ب �دد ب^̂ ̂^2 ت b U^̂ Xأن eإ ،�^̂ إن ���̂^2jر دeeت م~��#
ه� ا��#��ل �^� ا�	3�3^�      «  إذ إن ا��2jر      )٥(ا��2jر ا�	���� ه� ا��#�����     

<�b�^̂�~ا�� �v�"^̂� «)م̂^> ا��̂^2م   « �̂^ـ )٦ U^̂�� ا���̂^�د إ�̂^4ا�#�Ĵ^9 ی	2ث̂^U وی~
                9^J�#س^�اء آ^�ن ی��^2ى ا� Uوا+���ل آ�?� م��2ی� إ�� U��J �7 ا�#�9 ت2ل�Dو

   .)٨(» +ن ا�#�9 ی2jر U�J« وس�� ب���2jر )٧(» أو � ی��2|
     �^̂ #�Iأم̂^� ا�� o^̂�;ل ا���^̂�#��� U^̂ه̂^� ت��ی� U^̂#v�Iو إذن �̂^Gن م̂^> أه̂^

 ا�̂^nي أ�̂^�د �̂^U  )٩(ن̂^U ی�&̂^9 ش̂^�dً� �̂^� ا��#�̂^�ل ب̂^U   ا�&�ن�̂^� �Gن?̂^� ت��&̂^9 �̂^� إ 
                                           

 .١١٤: ، اللمع١٨٩/ ١: ينظر األصول في النحو) 1(
 .الخ ...٢٧٩/ ٤، ٣٩٩/ ٣، ٢٦٤، ٢٤١/ ٢: ينظر الكشف والبيان) 2(
 .الخ .....١٢٦/ ٢، ٣٤٩/ ٦، ٢٠٨/ ١: ينظر المصدر نفسه) 3(
  ...٢/٢١٨، ١/١١٦، ٩٨/ ١: الكشف والبيان: ينظر) 4(

 .٧١): بحث(لنحوية للمصدر بين المفاعيل الوظيفة ا: ينظر) 5(
 .١/١٩٠:  في النحو األصول) 6(
 .١١٠/ ٨: شرح المفصل) 7(
 .الصفحة نفسها: المصدر نفسه) 8(
قد يأتي المصدر في أبواب أخرى مختلفة إال أن هذه األبواب التعد أبواب رئيسة عند النحاة مثل مجـيء                   ) 9(

ن الفاعل وهذه األبواب ليست من األهمية كبابي المفعول المطلق والمفعول           المصدر حاالً ونعتاً وخبراً ونائباً ع     
  .له ذلك ألن المصدر فيها ال يعد شرطاً في تكوينها بخالف ما ذكرنا من المفاعيل التي تشترط المصدرية



 ٥٨

 o^̂�;ا�����̂^�ن م̂^> ض̂^�> ا��#�̂^�ل ا�� U^̂ی�ن ب�ب̂^ً� و����j^̂
 ، [ن̂^b Û^2 )١(ا�
��U بU ا��        J يnط ا���ة ب`ن ی��ن م^2jر،  	اش��ك مy ا��#��ل ا��;�o ب��!

� أنU ث�� ��bً� ب�> ا��#��ل ا��;�^o وا��#�^�ل �^U وی�^si ه^nا ا�#^�ق ��^�                    ��
� �^� ا��^"��� ا��^� أ�J A^3�d^4 آ^9 م�?�^� ����^4 ا��#�^�ل           ح�> ن^ob2 ا   ^[��

ا��;�o أنU م;�o م> ا���3د ا��� ارت
;A ب
��3 ا��#�9�J آ�رت
�d?� ب	�وف 
   U^̂ �ن    )٢(ا�6̂^�، إw^̂dق ا��̂^2jری� �^̂ � ا���3^̂ ̂^4 ا�	̂^2ث �� �J 2 دل^̂ b U^̂  ، +ن

   .)٣(ب��<م> وی�si هnا ا����4 �� ت"��� س�
�یU� U ب��	2ث أو ا�	2ث�ن 
�ي       أم�jب s�;jم �?� U��+ أو ا��#��ل U� 2  )٤( ا��#��ل^�J وه� ، 

 أي أّن )٥(» ه̂^nا م̂^� ی��̂^Bj م̂^> ا��̂^j�در +ن̂^n^̂J Uر«س̂^�
�یU �̂^�ء ب��̂^�ان 

^9 وه^� �J^2 ا��^����>                  b �^�� �س
B نBj ا��#��ل 2�J| ه� ا�����9 أو ت#^"�

 o^̂^�;ه^̂^� أن  )٦(�^̂^� ب^̂^�ب ا��#�^̂^�ل ا�� g^̂^م^̂^> وراء ذ� B
 ، وی
^̂^2و أن ا�^̂^"
�ب ا��#�9�J ���#��ل ا��;�o ���نU م2jر م&�U           ا��#��لbه� أ U� )٧( .  4�J

   ���"^̂ ̂^2 اس̂^���9 ت b �"^̂ ̂^o وe   ) ا��̂^2jر(أّن ا��# ̂^nآ� ا��#�̂^�ل ا��;�  ی^̂ و�
U� ا��#��ل.  

 وأش^�9 �^� ا[w;^Dح                ^J2ر أj^ه� ان ا�� B
 م^>   )٨(وی
2و أن ا�"
̂^�ل         ̂^U ا��#� ̂^2j ب ̂^2 ی3 b2ر وj^̂4 ا��^̂ �J Bj^̂ا�� �̂^nآ ̂^� ی ?� <����"^̂ آ̂^w ا��

�ى وا�^nي س^��J 2J^4 ه^nا ه^�           ا^pأح��ن^ً� أ U^� أح��نً� أو ا��#�^�ل o�;��» أن
  .ا��2jر آq9 اس دل4�J X ح2ٍث، وزم�ن م6?�ل، وه� و���U م> �#§ واح2
         �^?� ، ��i� ،U��� y2ر مjت ا���وا�#�9 م!�o م> ا��2jر �Gذا ذآ

Uٌب ب�j٩(»م�(.  
  :�nا س���ض ا�
	� آw ا��#����>

  
  :o ا��#��ل ا��;�-أ

                                                                                                                         
 .٧١): بحث(الوظيفة النحوية للمصدر بين المفاعيل : ينظر

 .٧١: فاعيلالوظيفة النحوية للمصدر بين الم: ينظر) 1(
 .١٢١: ، وشرح شذور الذهب١/١٢٢: شرح الرضي على الكافية. ٨٦/ ١: شرح ابن عقيل : ينظر) 2(
 .١١٠/ ١: شرح المفصل) 3(
 .١٩٢/ ٢: معاني النحو: ينظر) 4(
 .٣٦٧/ ١ :كتاب سيبويه) 5(
 .٢٧٩: شرح قطر الندى وبل الصدى: ينظر) 6(
 .١١١/ ٢: تهذيب النحو: ينظر) 7(
 .٣٤٠/ ٢: شرح األشموني: ينظر) 8(
 .١١٤: اللمع في العربية) 9(



 ٥٩

 )١(» وه� ا��2jر ا�#��i ا��{آ2 ���م�U، أو ا��
�> ���UِJِ، أو ��2د|      «
.  

       U^̂ ̂^4 ا��̂^2jر و2j^̂b ب �J Bj^̂ن U^̂ ̂^4 أن �J �"^̂ ̂^U ا��# وم�̂^� أش̂^�ر إ��
َوbَ^�ُ��ا َس^ِ�ْ�َ�� َوَأdَْ�َ�^�      [: ا��#��ل ا��;�o ه� م^� ورد �^� ت#^"�� U^��b ت�^��4             

�ُ�jِ�َ�ْا gَ�ْ�ََوِإ ��َXَرب gَاَن�َ#ْ�ُ[ )٢(.   
�ان^g («: �ن ذ�g بU^��3   وآ#� : (           �وه^� ن^�J Bj^4 ا��^2jر أي أ�#^

 �^̂ ^���b 9^̂ ̂^g م&^ �ان^#� :  |�^̂ ̂^9 م��^ ^�bو gن�	
^̂ 
	g س^ّ"^̂ 
	�نg أي ن^^̂ ̂^"`�g : س^ ن^
gان�#� «)٣(.   

    ��ان^g م�^�jب� �J^4 ا��^2jر وه^� ن^Bj              إ�4إذ ذهB ا��#"#� Xأن 
                       U^� ن� أن ا��#�^�ل� ی	^2د أي ا��#��J^9 ی2j^3 وآ�^� أش^^� U^أّن �ا��#����� ��


�U، وe ی��2 �� م��4 ا�ی� م� ی2ل �J^4 ا�����^9                 ی`ت�b �م � �����9 أو ��#"�
وb̂^2 ُح̂^nف ا�#�̂^9 ا�̂^nي دل U^̂��J . ب̂^9 إن ا��#����̂^� آ�ن̂^A م;�3̂^� ��̂^� م�3̂^2ة

 ، وم��4 ا�ی� 2b ُدل4�J X )٤(ا��2jر وهnا م5�3 �� ا+م� وا��?� وا�J2�ء 
 ا�#�̂^b 9̂^2 ُح̂^nف م�?̂^� إe أّن. ا�̂^J2�ء، ��̂^�ن م̂^> س̂^��ت آ�ن̂^U م#�̂^�eً م;�3̂^�ً 

          U^��3در ب�j^ا�� y^ف ا�#�9 مnح <J Uی�
ه^nا ب^�ب م^� ی�^Bj        «: وت	2ث س�
   .)٥(» 4�J إض��ر ا�9�# ��� ا��"���9 إI?�ر|

  U��3ا�#�9 ب �?� ��ان^g «: و2bر ا��#"#� ��ي   )٦(» أي ا�#^
 وآ^�ن ��;
        U��3ا�ی� ب �� gان�#� Bjن B
ه^� م^2jر وy^b م�y^b        «: أن ت	2ث J> س

 nوآ ،��g ت#�9 ا���ب ب���j�در وا+س��ء إذا ح�A م	9 ا+م^�، وأدت           ا+م

�?� ، ����3^�ن        j^ن �: ش^��ًا O ی^� �^wن، وح�^2ًا �^U، ب���^J :         4> م��4 ا+م^

�ى ا��#"� ی23ر ��9 أمٍ� �?� وم��4 ا+م^� واض^s            )٧(» اش�� اO وأح�2|  �� 
 ی3^2ر ذ�^g ا�#�^9 ب^9 ت	^2ث J^> م�                 � UنG� ي�
�^4  م> �7�D ا�#�9، أم� ا�;

�س^^�  ا+م^^� ا�^^nي وy^^b ا��^^2jر م�U^^�b، ون6^^2      
  م�^^>  )٨( ا�;�س^^� وا�;
����ن بg�n رؤی� ا��#"� �� ت23ی� ا�#�9 م�ا�3^�         ) �#�انg(ی23رون ا�#�9 �ـ    
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 .٢٨٥: البقرة) 2(
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 .٤٧٨/ ١: الكشف والبيان) 6(
 .٢٠٧/ ٣: الطبري : جامع البيان) 7(
 .٢٢٧/ ٢: مجمع البيان في تفسير القرآنو .٢٨٤/ ٢: لتبيان في تفسير القرآنا:ينظر) 8(



 ٦٠

  .أیiً�) ١(�?�� وهnا م� U��J ا+ن
�ري 
                  g^ان�#� g�`"^وه^� أن ی�^�ن ا����^4 ن �^p@ �ًرأی �ث ن26 ا��#"� یnآ

      nه  �iأو ی s��ا ا��3ل و2b أس�	"> ا�;�س^� ا�3^�ل ا+ول      م> دون أن ی
+ن4�J U ا�#�9 ا�nي أnp م�U أو�4 م> ح�� آ�ن ی2ل U��J ب�����i> ن	^�          «

   .)٢(» ح�2ًا وش��ًا
َوَی^̂^nَُروَن َأْزَواً�^̂^� َوX�^̂^Dًِ� [: وم&�^̂^U م^̂^� ورد �^̂^� ت#^̂^"�� U^̂^��b ت�^̂^��4 

   �Jً��ََم ن4�J Bj ا��^2jر    ): �ً�م�: ) وا��� b�ل ��?�   ٣((] اْ�َ	ْ�لِ إ�4ِ�َْ̀زَواِ�ِ?ْ
ن^J� :  Bjً�، و9�b ��9 اJ Oّ< و�^9ّ ذ�^g �?^ّ> م��J^ً�، و�b^9              ���ه> م �أي م 

U��3آ ��D���ب :]�ٍ
   .)٥( »)٤( ]َأْو ِإdَْ��ٌم ِ�� َیْ�ٍم ِذي َمْ"7ََ
�ي ، و        
�س^�  و��ز ا����3> ا+ول وا�&�ن� آ9 م> ا�;
 ا�;�س� وا�;

م2jر �J^2 ا+p#^�   ) م��Jً�(«: ��v�b U��3?� بإ�4 ، وأر�y ا��3"� ا�راء     )٦(
�د 4�J ت23ی� ذوي م��ع
   .)٧(» وح�ل 2�J ا��
 أم^^� ا���^̂^U ا��اب^^y ا�^^nي ذآ^̂^�|    )٨(وb^^�ل ا+ن
^^�ري ب6^̂^�زا ا�^^��?�>    

U� ون� أ�2 أح2ًا م> ا�����ء م�> ی!��� �  .ا��#"
               �وی
2و أن أحo ا����| ب�+np ه� م� 2bر| ا��#"� �� أن ی�^�ن ب�3^2ی

»    >J O9 ا��   ً�J�م� <?� gإ�^4 +ن ��9 م> ا+���ل ا��^� ت��^2ى         » و�9 ذ� 
     �^� �^�� rت س��ق ا���
م#����> وإن آ�نA م23رة ��� أن ت23ی�ه� م> م�;�

U�� 4ا���� �  .ذ�g م> ت#"�
         o^�;ا��#�^�ل ا�� U2 بjb 2b2ر وj4 ا���J ٌب�jم� �َiوم�� ��ء أی

:  وا��^� U^��b ��?^�      )٩( ]وا���دی^�ت ض^
	�ً   [: ه� م� ورد �� ت#"�� U^��b ت�^��4        
»   U��b Bjُِن) :�ً	

s ض
	ً� 4�J       ) ضi2ر م6�زي وا���دی�ت تj4 ا���J

�J�!ل ا��b ،�ً	

s ضi2ر م6�ز| وا���دی�ت تjا��:  
^̂^^^^�َ"ْAُq
�ُ��^̂ ̂^ ب^^^^ �ن� إْنy ا��َ�^^^^ْ^̂ ^^^^�   
  


iَْت^^َsْ~ِاِق �^^� س^^�ادِ �^^9ُ ا��   ا��^^
  �pل ا��bو:  
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 ٦١

   ب?^^^̂^�� ا�^^^̂^2م�ُء أس^^^̂^�ِبی^^^̂^�ُت�ِدوا�َ�
  

Xآ^^̂^`نJْأ �َbِ�ُب�j^̂^^أن �^̂ �ِ� َت?^^Bُ^̂^^�  
  . »)١(ی��� ا�~�9   

        �
s ض^
	�ً     «وم���b 4ل ا��#^"� أن ا��3^2یi^ا���دی^�ت ت «    �ه^� ت3^2ی
        �^

ً�  ) ض^
	�ً (ا���م9 ا��#��ل ا��;�o ا��	nوف وه� تn� �iا X2J ا�&��j^ن

  4^̂�J �?
j^̂از ن�^̂� <^̂J ̂^2ث	ی� ^̂� U^̂أن eم;�3̂^ً� إ ًُe�^̂�#2ر أي مj^̂4 ا��^̂�J
 م>     ��أن ا�#�9 ا�nي 2bر| م��> أن ی��ن م�� ی^�ح� ب���^4          ا�	�ل 4�J ا�
 U^̂��3ب g^̂̂^�ل وذ�	ا� :» ً�	
أي أن ح̂^�ل ا���دی̂^�ت إن?̂^�  » وا���دی̂^�ت ت̂^�i ض̂^

�ً	

s ضiت.  
) ض̂^
	ً�(وه^nا ا����̂^b 4̂^2 ذه̂^B إ��̂^U م�]̂^ ا����̂^�ء ا�̂^nی> ���̂^�ا م̂^>  

      B23 ذه� o�;ا��#��ل ا�� e ل�	4 ا��J ب�j2ر م�j^�س،   إ�^4 م	ا�� g^ذ� 

s بU��3 ت���4وb�ل بU ا� Dي أnَ�ْ�ًرا[: �3"� ا� 
sَ َم�ُؤُآَْDْ2ث )٢( ]َأ	وت ، 

�ي 
   .)٣(U�J ا+ن
�ري وآg�n ا���
             A^^�ل أي إن آ�ن	ز ا�^��?�> أي ا��#����^� وا�X�� 23� ي�أم� ا�<م~!

	> وإن آ�نA ا�	���� ����Bj ب�`وی9 ض^�ب	�ت           iب� Bj���� �����#٤(ا��( 

.  
+ر�s ذ�^g +ن ا����^�ء b^2 ن��i^bا ا�3^�ل        وی
2و أن �bل ا��#"� ه� ا     
̂^� ب�̂^2| إذ إن?̂̂    �اب مJG^̂ ̂^"U ب ن#    4^̂ �J Bj^̂���2حً� ب^̂ b اب�^̂J4 أ^̂ �J ا�^̂ ، ات3#

  4^̂�J �^̂ى أن س̂^��ق ا�ی�ا��̂^2jر و�̂^ ی��3̂^�ا إن?̂^� م�̂^�jب� �Ĵ^4 ا�	̂^�ل ون̂^
      �̂^2ی ̂^ً� ب���3 b�̂^�ك � ̂^� e ن6̂^2 ه� ̂^"�رة آ�م� ̂^� ا� �أنb �^̂ ̂^2j^̂b واح̂^2 �� ̂^�  ب �> @ی

 U��3ى ب�pوا���دی^�ت ض̂   [: وأ  �ً	
 وم�^� ی^��s ه^nا    )٥( ]�����ری^�ت b^2ح�ً  * 

s وه� �Dت أن#�س ا�#�س أو ا+ب9 ح�> ت�^2وا              iه� م��4 ا� �ًiا��3ل أی

 ا�#�^9 ا�^nي ی#^"�    إ�^4 ی6^2ه� ب	��^�   ) ض^
	�ً (��^> ی#^"� ا����^4 م^> وراء     

s ض
	�ً «م���ه� وه�   iم^9               »ت�J �
�^9 ت3^2یb <^ا مn^?� 9^�#وح^�> ن3^2ر ا� 

وی{ی^2 ه^nا ا�3^�ل م^� ذه^B إ��^U ا�<م~^!�ي �^�         . فا��#��ل ا��;�o ا��	nو  
  U^̂��32حً� ب^b Bj^ن :    ً�	
 وb^2 ا��p̂^   )٦( »وان�^b Bj^2حً� ب�̂^� ان�^Bj ب^U ض̂^

ا����̂^�ء ب�̂^b Bĵ^2حً� +ن?̂^� م̂^2jر م{آ̂^2 +ن ا���ری̂^�ت م���ه̂^� ا�3�دح̂^�ت     
                                           

 .٥٢٣/ ٦: الكشف والبيان) 1(
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 .٧٧٨/ ٤: الكشاف: ينظر) 4(
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  .٧٧٩/ ٤: الكشاف )6(



 ٦٢

  .وا���ري ا�3�دح
  
  :+��U ا��#��ل -ب

   .)١( »�9Jا��2jر ا�#��i ا����9 �	2ث ش�رآU �� ا�<م�ن وا�#«ه� 
   :)٢(إذن �Gن ش�وط ا��#��ل �U ه� 

: أن ی��ن مnآ�رًا ������9، ا�&��^�     : أن ی��ن م2jرًا ، وا�&�ن�    : ا+ول
  yاب�ان ی!�رآU �� ا�#�J^9 أي ی�^�ن ��J^9    : أن ی!�رك ا�	2ث �� ا�<م>، ا�

: اَد ب�� ا��	�ة �?n| ا�!�وط ش^�p �ًd�م^"ً� ه^�       زو. ا�	2ث وا��2jر واح2  

�ً� �w یsj أن ت�3لأن ی��ن ا��2jر  �b ) :��� wً�b A����+ن ا�5�� 9�3 ) �

 �ً�
�b)٣(.   
 ی�	2ث U�J ب�س^ ا��#�^�ل �^U وU^��+ e ب^9 اآ�#^4            � �� أن ا��#"��
         ^� ب���3ل ب���4�J Bj ا��2jر وی
2و أن2b U ت�بy ا��^����> �^� ذ�^g، +ّن?^

ض̂^�> ا��#�̂^�ل ی#̂^�دوا �2راس̂^� ا��#�̂^�ل �̂^U ب�ب̂^ً� آ�̂^� أش̂^�ن� ب̂^9 ���̂^�| م̂^>   
o�;ا��.  

���� أش�ر إ��U ا��#^"� ب`ن^U ن^�J Bj^4 ا��^2jر و2j^b ب^U ا��#�^�ل                   
̂^U ت�̂^��4    ��b �̂^U م̂^� ورد �̂^� ت#̂^"� ��+ :]   <ْ^̂  ِمْ^̂ ̂^� @َذاِنِ? �ِ ̂^�َن َأDَ̂^�ِبَ�ُ?ْ َی6َْ�ُ�

  .)٤(]ا�Xjَ�اoِJِ َحnََر اْ�َ�ْ�ِت َوا��UُX ُمِ	�ٌ� ِب�ْ�َ��ِ�ِ�یَ> 
أي م~��^̂^� ا��^̂^�ت، ن^̂^�J Bj^̂^4 ) ح^̂^nر ا��^̂^�ت: (وا��^̂^� b^̂^�ل ��?^̂^� 

�#jف ا��   .)٥( »ا��2jر، و9�b ��<ع ح
� )٦(ات#o ا�����ء �� U��+ ب� +ن?� م#��ل�jر ا���ت م�n4 أن ح�J 

أن?^ ا��p#̂^�ا �^� ت̂^"���? وت#̂^"��ه ��]^�ه�ة e �̂^� م^��iن?� ب̂^9 ب;�ی3̂^�     
                2^�J 2رj^4 ا��^�J Bj^^9 ن	م �^� �^?� U^��+ ل��#��� �ض? وت	���?J

  ،�م> دون أن ی	2د م�ه�� ا��2jر �� 2ّJ| م#��eً م;�3ً� او +��^U او         ا��#"
ح�eً او أو ت���<ًا او ���ه�، و2b ی��ن ا�"
B م> وراء ذ�^g ه^� أن ا�����^9              
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 ٦٣

 U6ت� U��e2ر دjر مnا�ی� وأن ح �� sا��#�����إ�4واض .  
� ان�̂^� ن6̂^2 �̂^2ى ��̂^�| م̂^> ا����̂^�ء م̂^� ی#̂^"� ه̂^n| ا�]̂^�ه�ة س̂^�اء     �^̂�

̂^wdGق ا��̂̂  �ه� ب�̂^�   +s�;j ا����̂^�رف وه̂^� ا��#�̂^�ل  ب�"^̂ ̂^U أو ت# ̂^U أو � ��
                 U^��3ب Bj^اء ی��^9 ا���: ی���سB مy ح�3�3 ا�����^9 �^� ا��#�^�ل �^U ��6^2 ا�#^ّ

 ت^�د ی���6ن?^� ح^nرًا،          � Bj��«    4^�J حnر «^� ،U^��J 9^�#ع م^> ا��^bو �^�
�g أ��p g��;J^ً� و��b^ً�، �`ن^e A ت�;�^U ا�~^�ف، وإن�^� ت�;�^U           �3ن�� ه� آ  إ


�J U^^4 ا��#^^"�� �^^�5 ب��#�^^9، آX9^^� U^^��3 وJ^^<        م^^> أj^^�� ،9 ا�~^^�ف^^� :
]�^̂^
�Jًq� َوpُْ#َ�^̂^ً�[: وآU^̂^��3 . )١( ]َی^̂^�Jُ2َْنَ�� َرَ�ً
^̂^� َوَرَهًiَ^̂^َت ْ^̂^�ُXا َرب�^̂^Jُ٢( ]اْد( 

�ح        ^̂d 4^̂ �J U
j^̂ ̂^�5 ن ̂^nا ا���ض̂^y، و� ̂^� ه �ان ��"^̂ �ة ت#^̂ ̂^� وا��� ��وا���
   .)٣( » وه� م�� 2b ی"�2ل بU ا��
�2يء ������»ح">«

�ف Ĵ^> س̂^�
�یU ح̂^�ل  إ�̂^4وآ̂^�ن م̂^� U^̂��J ا�#̂^ّ�اء ه̂^� اس̂^���دًا   ^̂Jُ �^̂م 
            U^��b �^وه U^�J ^�س	ا�� U^�3ون U^��+ ا��#��ل :»   Uی�
ه^� م�^�jب    : b^�ل س^�

 ��3ل ا����^�ء إن  )٤( »+نU م��bع �U أي م#��ل م> أ��U وحU�3�3 أنU م2jر      
U��+ ا��#��ل Uي ی`ت� بnا�����9 ا� <J ��
  .ا��2jر م��bع �U ه� ت�

         |n^̂ ̂^U ه ̂^nي اآ��#� � ا��"^̂ ̂^g ا��# ̂^9 ذ� ̂^J 2̂^> آ ̂^2 اب�� b �"^̂ � أن ا��#^̂ ��
نU اآ�#4 ب^!�ط واح^2      `ا�]�ه�ة واآ�#4 بU��3 إن?� م��jب� 4�J ا��2jر وآ       

�ط        !^̂ ̂^2ًا Ĵ^> ا[ش̂^�رة �� ��
̂^U وه̂^� ا��̂^2jری� م م̂^> ش̂^�وط ا��#�̂^�ل +��
  <^̂J ا+س�س̂^� ��?̂^� وه̂^� ا�����̂^9 ا�̂^nي �̂^U^̂�� 9Xj ا��	̂^�ة ا�3̂^�ل �Ĵ^2 ح̂^2ی&?

  .�ل +��Uا��#�
        U^��3ي أورد| اب^> ه^!�م بn9 ا��j#���ر   «: آn^	��� :    ب�j^2ر م�j^م

          �^̂�?�J�وزم^> ا��6^9 واح^2ٌ و� U^ا�ذان، وزم� �^� yب�^D+�6^9 ا� �ً^�J �ذآ^
                Bj^وط ان����^� �3^2    . أیiً� واح^2، وه^ ا��^���ون؛ ���^� اس^����A ه^n| ا�^!

�| بwم ا�����9� Bوط و��   .»)٥(ا����9 ش�dً� م> هn| ا�!
�3^�ل ا�&^�ن� ا�^nي أورد| ا��#^"� وه^� ا��^�J Bj^4 ن^<ع ح^�ف                   أم� ا 

ا�n?� �#jا م> ش�وط 9�J ا��#��ل +��U ا�nي ی�ت� ن��ب� J^> ذآ^� ح^�ف       
� Ĵ^> ا�����̂^9 إe أن ه̂^nا ا�	̂^�ف م	̂^nوف، او ی�̂^�ن 2j^̂b| م̂^> وراء     ^̂
ُی�

 )٦( ���^�ء حnف ح�ف ا�j#� ه� أن ی��ن ت���<ًا وهnا ا��3ل أورد| ب�^� ا�          
                                           

  .٩٠/األنبياء )1(
  .٥٥ /افاألعر )2(
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  .٣١٦: شرح قطر الندى وبل الصدى )5(
  .٩٥/ ١: التبيان في تفسير القرآن: ينظر )6(



 ٦٤

) م^> (م�^�jب� �J^4 ا��#^"�� ب�3^2ی�     ) ح^nر ا��^�ت   (ان ت�^�ن    ا�nی> �^�زوا    

�?� أي b)ر ا���تnم> ح.(  

َوِإْن َآ̂^�َن َرُ�̂^9ٌ ُی̂^�َرُث [: وم�̂^U أی̂^iً� م̂^� ورد �̂^� ت#̂^"�� U^̂��b ت�̂^��4 
  .)١(]....َآwََ�ً� َأْو اْمَ�َأٌة

وإن آ^�ن ر�^9 أو ام^�أة ی^�رث آ�w^�،            : ن]^ ا�ی^�   «: وا��� b�ل ��?^�   
     2j^4 ا��^�J Bj^9 وه� ن^�b9   : ر، و^�b^�ل، و	4 ا�^�J :     � م^�� ی^"ّ^
p 4^�J

   .)٢( »وإن آ�ن ر�9 ی�رث م��U آU�J�� :��w، ت23ی�ه�
  :و������ء �� هn| ا�ی� أ�bال م�?�

١- Bjأن ن )��wآ ( A���ُ آ�ن إذ �
p 4�J)آ��w ( �jb�ن)٣(.   
̂^� e ت	�^̂^�ج  ) �w^̂^�آ( أو أن ن�6^̂^9 -٢ � ���^̂^�ن إ�^̂^4ت�م^̂^� وح��?^^̂^
p 

)��wآ (jل م��	4 ا��J ب��)٥( أو ا�����< )٤(.   
 أن ت��ن م��jب� 4�J ا��2jر +ن?� 4�J ا�~�وج           -٣?iب� sر� 
 U��b <ن�. )٦() ی�رث(م�  .وم�? ا��#"� آ�� أش
ی^�رث وراث^� آ�J �^�w^4        : ن�2j�� Aر م	nوف ت3^2ی�|    « أو أن?�    -٤

  . )٧( »أن ا����w ه� ا���ل ا�nي e ی�ثU و�2 وe وا�2 وه� �bل J;�ء
   .)٨(4�J ا��#��ل ا�&�ن� ���رث ) آ��w( ان�j�ب -٥

و2b ذآ� ا��#"� م> هn| ا+�bال آ^9 م^> ا�3^�ل ا�&^�ن� وا�&��^� م3^2مً�           
ا��3ل ا�&��� م����ً� بU وه� ا���J Bj^4 ا��^2jر وا�^nي 2j^b ب^U ا��#�^�ل                  

U��+.  
وی
̂^2و أن̂^U ه̂^� ا+ح̂^o ب�+n^̂p م̂^> ب̂^�> ه̂^n| ا+b̂^�ال وه̂^nا ی�̂^si م̂^>  

ا�nي b�ل بU ب�� ا�����ء وه� ا���A ا�nي e و�U� 2 وe وا�2             ) �آ�w(م��4  
�اءة ا��̂^"� �̂^ـ ^̂b |2^̂ت{ی g�n^̂ی̂^�ِرث(وآ (�أن آ̂^�ن : ���̂^�ن م��̂^4 ا�ی̂^� ب�3̂^2ی

����ن آ�w^�   ) ا����w(��ن ت�آ� ا���9 +�9     ت أن   يی�رث ا�����w��� 9 أ   
                                           

  .١٢ /النساء )1(
  .٢٤٨/ ٢: الكشف والبيان  )2(
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 ٦٥

9 وb^2   ی�^U^�� si م��^4 ا�����̂    إذ��^U  +م��jب� 4�J ا��#����� وه� م#��ل     
 ه^�   ثش�رك ا�#�9J �� ا�<م> وا�	2ث �^��<م> ه^� ب�^2 و�^�ة ا���^9 وا�	^2                

�ي و�3^ً� ��^�                  ^
ت	o3 ا����ة وهnا ه� ا��nهB ا�nي 2bم^U ا�&��
^� ور�	^U ا�;
      U��3ب gوذ� �وا�^�jاب م^> ا�3^�ل      : b^�ل أب^� ��#^�     «: نU�3 م> �bل أب� ��#

�  ) ثی^�ر (أن ا����w م��jب� �J^4 ا�~^�وج م^> U^��b            : �� ذ�2�J gي  ^
pو
وا����w وإن آ�نA م��jب� ب��~�وج م> ی�رث ���"A م��jب� �J^4   . آ�ن

ا�	^�ل و��̂^> �Ĵ^4 ا��^2jر م̂^> م��̂^4 ا��̂^wم وأن آ^�ن ر�̂^9 ی̂^�رث م����̂^�    
U��J ی�رث Uم�b ��e2م����� اآ�#�ء ب �   .)١( »ا��"B آ��w، ث ت�ك ذآ

  
   ا��#��ل بU-ب

 U^̂ب`ن U^̂�J �^̂
: 9 ، �̂^� م&̂^g^̂��b 9ه̂^� ا�̂^nي یU^̂��J y^̂3 ��̂^9 ا�#�Ĵ^«وی�
�ًا وب�A^7 ا��2ی�^�     «^�J 2^ب زی�� U^�J ب�س̂^      )٢( »ض^^
 وه^� م^� ی^sj أن ی�

                 ً�^�
 أو ب�^�    )٣( »م#��ل ��^� م�3^2 م^�jغ م^> J�م�^U ا��&
^A أو ا���6^�ل م&
    Uب`ن ��
 »ا+س ا����jب ا�^nي یU^��J y^3 ا���م^9 إی6�ب^ً� وس^�
�ً             «ی"��U ا�

 ا��
�ش�ة؛ أ��J ت��U3 ب�� e ی�3^9  ا����oq ا�����ي، e : وا���اد ب����bع « )٤(
�ج م�^U ن	^�            ^~� � ی�> إe ��#�9 ا����2ي، و��e هnا ا��#"�� g�nو� ،Uب eإ :

»��ج ب���3^^�    »أردت ا�^^"#^^pة، و�م^^� وU^^��J y^^b ا��#�^^�ل     «:  ��^^2م ا��
�ش^^
           ،U^� وا��#��ل ،U�� y3ن ا�#�9 یG� ،ف�ا��;�G� ،oنU ن#5 ا�#�9 ا��اyb، وا�]

�+ y3ن ا�#�9 یG�U��J e Uم� y3ن ا�#�9 یG� ،Uوا��#��ل م� ،U�«)٥(.   
          o�b2^ا� � ت��ی^  ا��	^�ة ���#�^�ل ب^U أن      إ�^4 ����> ��� م> w^pل ا��]^

             �� U^�J ا��#^"^X
J 2^bه^� ا�#�^9 ا����^2ي و U^ن"���� إن ا���م9 �� ا��#��ل ب
U^̂��J 9^̂�#ع ا��^̂bب ب��j^̂م� U^̂إن U^̂��3د ��̂^9 )٦(ب�^̂��� Bj^̂ی��̂^9 ا�� U^̂او إن 

م��4 ا���2ي أن ا��2jر ا�nي ه� م��2ل ا�#�9 وه^� ��^9 ا�#�J^9               و )٧(م��2ٍ  
4�J ض�ب�> ض�ب م�?�^� یbw^� ش^��ً� وی^{ث� ��^U ��^"�4 م��^2یً� وض^�ب                    

   ��|    6م��2ٍ ��9 ح�آ� �� م�?�� e ی�bw ش��ً� ��"�4 ��^�7� �^�bwم A^آ�ن "
�| آ�ن̂^A مwزم^� أي ه̂^�        ^�7� �^̂�bwت�^> م ^� U^̂� �^آ�س^��A م��2ی^� وآ̂^9 ح

                                           
  .٣٧٩/ ٤: جامع البيان )1(
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 ٦٦

�ًا آ�^�       )١( »��#�e9Jزم�  �i^2 ی��ن مbًا و� ، ��> 2b ی��ن هnا ا���مI 9�ه
    U^̂ ��b 9j^̂#ب ا���^̂ ̂^� آ� � م̂^"���9    «�̂^�ء ��i^̂بً� ب��م̂^9 م�j^̂وی6̂^�ء م�

  .)٢( »إI?�ر| أو eزم إض��ر|
    �   [:  ت�2ي ا�#�9 �� ت#^"�� U^��b ت�^��4     إ�4و2b أش�ر ا��#"ُ^�َIَْوَم^ْ> َأ
�اِبَ?� ُأْوgَ�ِ�َ َم� َآ�َن َ�ُ?ْ ِم�Xْ> َمyَ�َ َمَ"�2َ�ِ ا��UِX َأْن َpَ ��ِ 4�ََوَس Uُ�ُاْس �?َ��ِ �ُیnَْآَ
<َ�#ِvِ�^̂pَ Xeُ��َه� ِإpُ2ْ^̂٣( ]َأْن َی(ل�^̂b إذ  :»)��̂^� م	̂^9 ن̂^Bj ا��#�̂^�ل  ) أن ی̂^nآ
 م#����> ت23ی�| م�> م�y م"��2 اO ا�^nآ�، وإن        إ�4ا�&�ن� +ن ا���y ی��2ى     

        �#j^ف ا��
ً� ب�<ع حjن A��� Aأيش� :    �إe أن أb^�ال   . )٤( »م^> أن ُی^nآ
  :ا�����ء 2b اA#��p �� ت#"�� هn| ا�ی� وه� 4�J ا��	� ا�ت�

�̂^� م	̂^9 ن̂^�J Bĵ^4  ) أن ی̂^nآ�( أّن م�ض̂^y إ�̂^4 ذه̂^B ا��	̂^�س -١
̂^2ل م̂^> م̂^"��2 ،   
̂^2ی�  «ا� ̂^nآ� «وی6̂^�ز أن ی�̂^�ن ا��3  وح̂^�وف »م̂^> أن ی

  .» )٥(ی�
�> و9�b +ن ا�#�9 ب�2ه� . ا�~#� ت	nف مy أن �;�ل ا��wم
 ا��أي ا+ول ���	�س آ9 م> ا��3"� وا+ن
�ري وا��p#^�  إ�4 وأش�ر  -٢

   .)٦(م#��U��+ eً ) أن ُیnآ�(U�J �� ا���U ا�&�ن� إذ 2ّJا 
       U��3ب U9 رأی�J 2b Uن+ sا��+ن «وی
2و أن رأي ا��#"� ا+ول ه� ا�

 ا��#�^�ل e   و�� ح��� ت	o3 ت�^2ي ا�#�^G^� 9ن         )٧( » م#����> إ�4ا���y ی��2ى   
  . ت23ی� ح�ف �� م	nوفإ�4ی��ن ب	��� 

ب`ن?� �� م	9 ن4�J Bj ا�
2ل �^w       ) أن یnآ� (أم� م� U��b ا��	�س ��      
                       4^�J �ی��> أن ن9�6 هnا ا�^�أي را�	^ً� أی^iً� +ن ا�#�^9 وه^� ا���^b y^2 أث^
ا��#��ل ووU��J yb أي م�y ا�nآ� وأم� ا���U ا�nي ذآ^�| ا��3^"� وا+ن
^�ري         

� م	^9 ن^Bj م#�^�ل �^w^� ،U ی��^> أن ن�^2ّ ه^nا ا�^�أي م�	33^ً�             �� ���?� �̂   
  . وe ی��2 ت���9 �� ا�ی�)٨(أیiً� +ن م> ش�وط ا��#��ل �U ه� ا�����9 

� �� ا��#�^�ل              �iم> ش�اه2 �� م�ض�ع ا�� �ام� م� آ�ن �2ى ا��#"
َ�^wًiْ َی�ِ�َ
^�ُل   َو2ْ3َ�َ @َتْ�َ�� َداُووَد ِم�X^�  [: بU م�?� م� آ�ن �U �� ت#"�� U��b ت���4     
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 ٦٧

� َوَأUُ�َ �X��َ اْ�َ	2ِی2ََ�ْX;َوا� Uُ�َ١( ]َأو£ِب� َم(.   
�اءة ا���م� ب���Bj ) وا�;��(«: إذ b�ل b)و�?�ن)٢ Uو� ، :  

̂^U ا�;�̂^�، م&̂^g^̂��b 9،  : أح̂^2ه�� ب��#�̂^9، م6̂^�ز|  ̂^U : (وس̂^~�ن� � ���dأ
� ا��̂^2اء آU��3 g^̂��3وس̂^: ت�ی̂^�d (2�م̂^ً� وم̂^�ء^̂pا� U^̂و ی̂^� :  م̂^�ء، وا����^̂�J

̂^�ن         ̂^2ت?� آ ̂^Gذا �3 � �^̂ ?v�4 ب�J2^̂ ̂^� ی ̂^U إن� ̂^A�j؛ +ن 
A ا�j^̂ 
w، ن^̂ bأ A�j^̂ وا�
    9�bو ،Bj�� ،U�?� <J آ����2ول :           U^م^`م�رة م� �مy ا�;�^�، ���^�ن ا�;�^

  Bس^�          )٤( »)٣(ب���`وی�
�ي وا�;�س� وا�;
 وهnا مnهB ا�#ّ�اء وb�ل بU ا�;
   .)٥(وا+ن
�ري

ي ا��Bj ب�23ی� ��^9  وی
2و أن ا���U ا+ول ه� ا��ا�s م> ا��Bj أ        
م	nوف +ن ا��Bj ح���nٍ س^���ن �#]^ً� وم��^J wًi^� 4ً^> أّن م��^4 ا�ی^�                   

              � وی�^si ه^nا ا��#^"��       )٦(ه� أن اO س~� �2اود U^��J ا�^"wم ا�6
^�ل وا�;�^
 إ�^4  وآ�^� أش^�ن� س^�ب3ً�    )٨( )٧( ]َو3َ�َ^2ْ @َتْ�َ�^� َداُووَد ِم�U��b �� :]    ًwiْ^�َ �^X ت�^��4   

�اv> ا+  «b 4           أن�J ��e2اد م> ا��#§ ا��ح�ال 2b تJ ��7> ا��#§ وذ�g أن ا��
� ا����4 ب3�ی�� ح���� أو ���ه� � ی	��           ?I ذاG� 4إ�^4 ا����     oا��#^§ ا��;^�ب 

               U^�J س^��7�ءw�� U^ی^{ت ب �Gذا أت4 ب���#§ ا��;�بo ��ز وآ�ن آ���`آ�2 وإن �^
   .)٩( »��g�n ی�6ز حnف ا���م9 

�ى �^�        ^p+ا � م�ض^�ع ح^nف ا�#�^9 م^� �^�ء �^�             وم> ش^�اه2 ا��#^"
�ِب�� 3َ�ِْ�ٍم َیْ�َ�ُ��نَ      [: ت#"�� U��b ت���4  َJَ �ًن@�ْbُ Uَُی�ُت@ Aْ�َ£j�ُ ل    )١٠( ]ِآَ��ٌب�^b إذ 
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 ٦٨

إن^U ا�#�^wJ 9م^�ت ح�^D 4^�رت       : أح^2ه�� : و�� نBj ا�3�@ن و��|   «: ��?�
U��J ن��
  .ب��<�� ا�#�Bj�� ،9J ا�3�@ن و�bع ا�

  .4�J ا��2ح: وا�&�ن�
�@نً�: &���وا�b ���Xj� دة ا�#�9، أي�J4 إ�J.  

yاب��@نً�: وا�b �ن�  .4�J إض��ر ��9، أي ذآ
  .4�J ا�	�ل: وا�~�م5

 y;34 ا��J 2 أش�ر  . )١( ».وا�"�دسbاء إ�4و� هn| ا����| آ9 م> ا�#ّ
، واآ�#^̂^4 ا+p#^̂^� ب^̂^���3ل ب���^̂^Bj  )٢(، وا��	^̂^�س، وا��3^̂^"�، وا+ن
^̂^�ري 

ُی̂^!97 ا�#�̂^9 ب��ی̂^�ت ح�̂^D 4̂^�رت ب��<�̂^�  « :U^̂��J بA�j^̂�ُ (U^̂��3(ب�b̂^�ع 
�ي     )٣( »ا�#�Bjِ�ُ�َ ،9J ا�3�@ن  
 ا��4�J Bj اj^�pe�ص     إ�4 ، وذهB ا�;

̂^4 ا�	̂^�ل    �J 4     )٤(وا��̂^2ح، او^̂ �J Bj^̂ا�� <^̂J eي إ�^̂ 
 ی�	̂^2ث ا���^̂  ، و�
   .)٥(ا�	�ل

وe ی��> ان ی�]� �?n| ا����| إe م^> w^pل و�^�د ا�#�^9 ا��	^nوف         
    b �� ا+ول ه� U�����         ّن+ U^��J ن�^�
ا��^�اد ب�#^U��»    9�j ا��Bj ب��bع ا�

         Uن<ا�Gم> ب�� ب �?iب� Uن ت���< أب��ض@� م�ت
� ا�
��ن ب	�^�     إ�4@ی�ت ا�3
ی���> ا�"�مy ا���رف ب`س���B ا�
�^�ن م^> �?^ م��ن�^U وت�3^9 مD�3^2| وا�^4                

 )٦(]2ُْن َحِ�̂^�ٍِآَ�̂^�ٌب ُأْحِ�َ�̂^Aْ @َی�ُت̂^Uُ ُث̂^Aْ�َ£j^̂�ُ X ِم̂^ْ> �َ̂̂ [: ه̂^nا ی̂^!�� U^̂��b ت�̂^��4 
U��bو :]   <ِ�
 َت3ِ�ُْ��َن       * َواْ�ِ�َ��ِب اْ�ُ�ِْ�ُX��َ�َ �ِب��َJَ �ًن@�ْbُ |ُ��َ�ْ�َ�َ �Xُأم£    * ِإن �^�ِ UُXَوِإن

   .)٨(»)٧(]اْ�ِ�َ��ِب 2َ�َْیَ�� َ�َ�ِ��© َحِ��ٌ
U��J ن��
  .وهnا ه� ا��#?�م م> U��b و�bع ا�

�@ن^ً�        وأم� ا���U ا�&�ن� وه� ا��2ح و     b أم^2ح ،�ی��� بU أن ی��ن ا��3^2ی
U�� 9ف ا�#�9 ا���مn9 ح�
b <م �ًiأی g�nب�ً�، وه� ب�J.  

�@ن^�ً          b ���Xj^� �. وأم� ا���U ا�&��� وه� 4�J U��b إJ^�دة ��^9 أي ب�3^2ی
�w ی��> أنX ُی#? إe ب�نBj�� U ب�3^2ی� ��^9 ��^> ه^nا ا�#�^9 �^ ی^� ت�^�ار|              
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 ٦٩

�اv> ا+ح̂^�ال تJ �^̂�7̂^>    ول وآ+أآ�#̂^� ب��̂^�د ا�#�̂^9 ا ^̂b ه̂^� م��̂^�م إن �^̂�
   .)١(ت��ار ا��#§ وe ی� ا����ار إe ب2j3 ا���آ�2 

�ح ا��#̂^"� ب̂^U �̂^� ت���̂^9 ا��̂^Bj �̂^ـ    ا�وأم̂^� �̂^� ^̂D 2^̂3� y^̂اب���̂^U ا�
�@ن�«b«       �^وف وهn	ن^� « ب���د ��9 م� وه^� و�^e U ی
��^2 آ&�^�ًا J^>          »ذآ

�| ��^�5 وb^�ع ا�
�^�ن       ا����| ا+و�4 س�ى ت��7� �#§ ا�#�^9 وا���3^9 م^> م��̂            
�  .U��J او ا��#9�j ه� اب���د J> ا�nآ

�ان ���i#�ن �� ا��3�س       �p+ن ه���  +ام� ا���?�ن ا��
ن ا�	�ل ی`ت� �
               X2^ا�?��� �?^9 ی��^> ��^� أن ن� <J ��
D�ح
U وe ی��2 �� ا�ی� م� ی?� ب����

�&�ن�  ه� ن��� U	B" آ�� ��ء �� ا���U ا        ما�3�@ن ه� ه��� ا����ب �	"B، أ     
�اب�� ت;�أ 4�J ا�����         Jه� ح��� إ y;3ن ا�+»Aم��ب�^�      »ا��� <^J �?�;3�� 

�اب� ���Bj �?� ب;
��� ا�	�ل ��� ت�ب��J]ا   .ا�����ت �� ا�	�
�^� ت#^"�� ا��^!  وا�
�^�ن        ) ا��#�^�ل ب^U   (و2b ت�&�A م"�9v م�ض�ع     

  :ب�� ی`ت�
  
  : ت�2د ا��#�����-١

          U�v�"^ب�^� م �^� �) ا��#�^�ل ب^U  (م�اض^y ت�^2د     إ�^4 و2b أش�ر ا��#"
U��b �َی�َأیqَ?� ا�nِXیَ> @َمُ��ا eَ َت�nُ~ِXوا ِبَ;�َنً� ِمْ> ُدوِنُ�ْ [: م�?� م� آ�ن �U �� ت#"�

  ًe�
َpَ ُْ̀��َنُ�ْ 
^�eً (ونBj  «:  إذ b�ل ��?�   )٢( ]eَ َیp (       <^� 4 ا��#�^�ل ا�&^�ن�^�J
̂^� ت��̂^2ى   ̂^�eً، وإن ا��̂^2jر، أي ی~
�̂̂ :  م#�̂^���> وإن ش̂^�A إ�̂^4ا+� 
p �ن�

�بi��بً� أي ب�  .»)٣(ش�A ب�<ع ا�~���، أي ب��~
�ل آ�� ی3�ل أو���U ض
̂^�eً( أنX إ�̂^4وذه̂^B ا��3̂^"�  
p (  � ، وذآ̂^�| )٤(م�̂^�jب �Ĵ^4 ا��#̂^"�

�ضU ا��#^"� ه^� ا�^�ا�s +ن^U               . )٥(ا+ن
�ري  J يnا+ول ا� U2و أن ا���
وی
  . م#����>إ�4ت��2ى ) ا+��(9�ّJ 2b رأیU ب`ن 

�ى �� م�ض�ع ت�2د ا��#����^� م^� �^�ء �^�            ومp+ا �> ش�اه2 ا��#"
 إذ  )٦( ]َربXَ�� َم� Aَ3ْ�َpَ َهnَا َب�wًdِ ُسْ
َ	�َنnَJَ ��َ3ِ�َ gَاَب ا��X�رِ        [: ت#"�� U��b ت���4  

ب�^<ع ا�~^���، أي ��
�d^9    : اح^2ه�� : م> و�?�> ) ا�
�9d(وان�j�ب  «: b�ل
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 ٧٠

�p9 وا�d�
   .)١( »4�J ا��#��ل ا�&�ن�: وب��
        B^ا��3̂^"� �3^2 ذه U^ل ب�^b �^م � م#�^�ل م̂^>  »ب^�wdً « أّن إ�^4 وه^� ��^

 9d�
   .)٣( هnا ا+ن
�ري إ�4 ، و2b ذهB )٢(أ��U أي ��
�| م̂^> ا����̂^�ء ه̂^� ا�̂^�ا�s +ن     ^̂�� U^̂��J o^̂#ح̂^§ أن م̂^� اتwوم̂^> ا��

)o�p (         ی��> أن ن��6?� م> ا+���ل ا��� ت��2ى e4م#����> وس��ق ا�ی^�     إ� 
 م^> ا��#^� �Gن?^� ت	��^9                 ی2ل 4�J أ  ��ن ا�~�e o ی��ن ��
�4�J �?� 9d ا�^
�ى وه� بU��3           . م��4 ا�����9 pرة أ�jأي ب��ض هnا ا�J 2b �إe أن ا��#"

9d�
  .ا��Bj ب�<ع ا�~��� أي ��
  
٢-Uا��#��ل ب   : ت23ی

              ،9^J�#��� ، 9^�#��أن ی^{ت4 ب U^ب eً��#ي م��	9 �� ا�9�6 ا��� تD+ا
   U٤(����#��ل ب( ��   U9 آ�� ی�6ز ت23ی�J�#4 ا��J Uا��#��ل ب > 2b ی�6ز ت23ی
   U��� 4�J)٥(            �ً��j^أن ی�^�ن ا�#�^9 م� U^^�ة �^� �^�از ت23ی�	ط ا��� )٦( واش^�

 م�?^̂^� اj^̂^�pe�ص وه^̂^� أب^̂^�ز )٧(��^̂^> ��3^̂^2ی ا��#�^̂^�ل ب^̂^U أ�^̂^�اض J^̂^2ة 
  .)٨( ت23ی ا��#��ل بU ب��J �� 9م م"�9v ا��23یأ��اض

    �ِإیX^�َك  [: ی ا��#��ل ب^U �^� ت#^"�� U^��b ت�^��4          ت23 إ�4و2b أش�ر ا��#"
�    «:  إذ b�ل  )٩( ]َنْ�ُ
2ُ َوِإیX�َك َنْ"َ�ِ��>ُ  
.  ا�~;�ب �J^4 ا���^�ی>     إ�4ر�y م> ا�~

آ��� ض���، ���e U ی��ن إe �^�   ) إی�(و  ) إی�ك(وU�� 9�b إض��ر، أي b���ا      
  rّ^̂^pض^̂^��� إی^̂^� إ��?^̂^�، وG^̂^9ّ ا�~#^̂^� ب	وا��^̂^�ف �^̂^� م ،Bj^̂^ا�� y^̂^م�ض

�؛ +نU یi�ف إ�4�[ض��� ب��iإ�4 ا��J�!ی�3ل ا� eأ ��iا��   : اeس
 2��p �وإی ��J2�  Ud�ي ن��Jُ <�;b]  

̂^> ا��^̂^�ب  ^J 9^̂^��~وح�^̂^4 ا� : ̂^�آ ̂^�| وإی^ ̂^9 ا�^̂^"��> �Gی^ ^��. إذا ب�^̂^� ا�
، وe ی^"���9  )إی^�ك أس^`ل  (و ) إی^�ك أ�J^�  (وی"���9 م23مً� 4�J ا�#�^9 م&^9      
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 ٧١

�ًا 4�J ا�#�9 إeّ أن      p}ح�> ا�#�9، ��3�ل    )١( ........م Uإی^�ك     :  ب e2ت إ
J �م
�        : ون	�ه�، وb^�ل أب^� م�^& س^?9 ب^> م	�^2            ��i^9 ، وا�j^#م� �إی^�ك ض^��

  :ثwث� أb"�م
         g^��b �^� ء�
أآ�م^g ، وأآ�م^U     : ض��� م�9j ن	� ا���ف وا�?�ء وا�

إی̂^�ك وإی̂^�| : وض̂^��� م�#̂^9j ن	̂^�. س̂^�� ب̂^e g�nت̂^U��j ب��#�̂^9. وأآ�م�̂^�
  .J U��j> ا�#�9وإی�ي س�� بe g�nن#

    g��b �� ���i��م"��>، آ �2�b وb�م س�� بg�n +نU أس��>    : وض��
�� ا�#�9 و� ُی"�
o �� ا��#§ وی�ّ ان ��U ض��� ا�#�9J ؛ +ن ا�e 9�# ی�3م 

��iأو م �  .إe ب#�I 9J�ه
: ا+و�4 ���"
� وا�&�ن�^� ���^2اء ت3^2ی�ه�       : إن�� ه�� ب�ءان  : وb�ل أب� زی2    

  .�A وآ"�ت ا�?�<ة �"��ن ا���ء، �`د�) أي ی�(
  2�
J ل أب��bو :  U�Dم^>     ) أوی�ك(أ U�Dا��او ی�ًء �`د���|، وأ A
�3� ،

     . )٢( »آ`ن ��^U م��^4 ا[ن3;^�ع وا�2j^3        ) أوى، ی{وى، إی�اء  (��و�J^4 ا�^

ً� م> أّن ا��#"� 2b 2bم ا��أي ا�nي ی�ا|        v�D م��ن� م> ) إی�ك(إذ ��9 آ���

 ن^Bj، وا��^�ف ض^��� م^i�ف وه^� �^�             وه^� �^� م�ض^y     ) إی^� (ض���ی>  
 اeس وه�   إ�4 ا���ف +ن?� تi�ف     إ�4) إی�(م	p 9#� م��wً س
B إض���      

 ��v�b?^� إذ  إ�4 ب��3 ا�����ء ا�راء yوأر�. آ�� ه� م���م e ی"���9 أe م23م�ً  
وا+س م> إی^�ك �J^2 ا�~��^9 وس^�
�یU إی^�، وا��^�ف م�ض^y              «: ی�3ل ا��	�س 

 ا�~��^9 رح�^U اO أن^U أس^                 p#� و�J^2 ا��^����> إ     ^Jب����?^�، وز ی^�ك اس^
��iا��3"� وا�;�س�  . )٣( »م U2ة وأش�ر إ���
J أب� Uل ب�b �٤(وه� م�(.   

ض̂^��� ) إی̂^�(وی�̂^�ن ا��#̂^"� ب̂^b g�n̂^2 ذه̂^B م̂^nهB ا�~��̂^9 �̂^� ��̂^9 
     U��3د ب�
�       «: ا�nي آ�ن U�;p 2b ا���i^ف ا���iی e `;p اnه   U^و���  ?
ُم^

 «:  وأض̂^�ف �̂^U^̂��b U ب`ن̂^U )٥( » م̂^� ب�̂^2|إ�̂^4 أض̂^�  »آ̂^9ّ«م&̂^9 ?
اس̂^ م̂^
|� م
�� أض�  ��?
   .)٦(»أض�  ���~r�j وe ُی��ف اس م

� ا��^Bj ا��^� ت^`ت� أe م�23م^�           ) إی�ك(وم�� e شU�� g أّن      v��^م> ض
 �^<wً^�� <�v م�?�^� ی#3^2 م��^�| إذا       إ�^4 وe ی26ر ب�� أن ن	�ول ت3^"� ا����^�          

  . م��4ً م?�ً� وه� ا��~Uv>� 23�r�j وه� ب����?� ت�&9
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 ٧٢

  
  : ا��4�J Bj ن<ع ا�~���-٣

   U^̂ی��̂^2ى إ�� �^̂��� �أش̂^�ن� س̂^�ب3ً� أن ��#�̂^9 ا����̂^2ي ا�3̂^2رة �Ĵ^4 ا��̂^`ث�
وُأU��J o�d اس ا�#�9 ا����2ي وه� ب;
��� ا�	�ل ی~��  J> ا�#�^9 ا�^wزم          

 ن^Bj اس^ �^��i وه^� ا��#�^�ل ب^9 ی��#^�        إ�4إذ إن ا�#�9 ا�wزم e ی��2ى   
� أن̂^b Û^2 ورد �̂^� ب��#^̂�� 9^̂J�w^̂وم̂^� �̂^�ء �̂^� آ �م ا��̂^�ب م̂^> ا�̂^!�� وا��&̂^

ا�3̂^�@ن ا��̂^�ی م̂^> ن̂^�jص ا��&�̂^� م̂^> ا�̂^!�اه2 ا��̂^� �̂^�ء ��?̂^� ب�̂^2 ا�#�̂^9   
             B
ا�wزم اس^ م�^�jب وه^� ا��#�^�ل ب^J U^�دًة �^�J 2^3� g�n^9 ا��	^�ة أّن س^
  eی��^̂^2ى إ e زمw^̂^وف +ّن ا�#�^̂^9 ا�n^̂^	م �ا��^̂^Bj ه^̂^� و�^̂^�د ح^̂^�ف �^̂^

�ح ب`ن         ب�اس;� ح ّD 2b Uی�
ا���مU^�� 9 ا�#�^9، و�^�5       «�ف ا�6� إe أن س�
 ی��^ِ  ب?^nا ا��^s�;j     . )١( »ا����Bُj ه?�� ب��<�� ا�]�ف � �ون26 ا��#"

 yف إ�4ب9 ت�س�  .آ�� س��si ���� ب�2ا�U��b  �#j ا��Bj ب�<ع ح
 أن حnف ح�ف ا�6� ی��ن �b�سً� م^y         إ�4 )٢(و2b ذهB ��?�ر ا��	�ة     

) Xأن، وأن (                U^��J ی3^�س e �ًJ��^ه�^� ی�^�ن س��� y^ف مn	وأش^�ر    )٣(، وا� ، 
  �َوَب^!£ْ� ا�nِ^Xیَ> @َمُ�^�ا َوJَِ�ُ�^�ا     [:  هn| ا��"`�� �� ت#^"�� U^��b ت�^��4     إ�4ا��#"

 X��َ̂^�ٍت َت6ْ̂^ِ�ي ِم̂^ْ> َتْ	ِ�َ?̂^� اَ+ْنَ?̂^�رُ ْ^̂?ُ�َ Xِت َأن�	َ�ِ�Xj^̂ل ��?̂^�)٤( ]ا��^̂b أن («:  إذ
  .<ع ح�ف ا�j#� ، أي ب`ن �?نBj ب�) أن)م	( 9 : �?

)A�� :( Bj9 ا��	ا���ن�� ��� م y�� �?ن+ �#~« )٥(.   
)  ه̂ـ ٧٥٤ت ( ح�^�ن  اب> ، و9�J )٦(وه� مnهb B�ل بU ب�� ا�����ء      

  U��3ب Bjا�� B
� ب`س^3�ط          («: س^pوا� U"#ی��2ى ��#����> أح2ه�� ب� �ب!
ز ح^nف  ح�ف ا�6� �U^��3 ان �?^ ��^�ت ه^� �^� م�ض^y ه^nا ا��#�^�ل و�^�              

   .)٧( »ح�ف ا�6� مy أن �b�سً� م;�دًا
أن �?̂^ (و�̂^ ی�3̂^9 ا�&��
̂^� م̂^� ُنJ 9^̂3̂^> ا�~��̂^9 وا��̂^"��v ب̂^`ن ت�̂^�ن    

                                           
  .١٥٩/ ١: الكتاب )1(
  .٥٣٩/ ١: شرح ابن عقيل: ينظر )2(
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، ١٣٠/ ١: ، مجمع البيان  ١٠٨/ ١: ، التبيان في تفسير القرآن    ١٥١/ ١): النحاس(إعراب القرآن   : ينظر )6(

  .٢٣٩/ ١: الجامع ألحكام القرآن
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 ٧٣

 ، و�^ ی^��s ه^nا ا�3^�ل أح^2ًا      )١(م�ض�?� p#� بGض��ر ح�ف ا�6� ا�
^�ء     
  .م> ا�����ء

             y^ي ی^`ت� مnا��3�س ا� <J Uاب��2 ب ���� �) إن وأن(وم> ش�اه2 ا��#"
�ِة َواْ�^ُ̀و4�َ     : (� U��b ت���4  م� ��ء �� ت#"�   َ^pَِنَ�^�َل ا� UُXا�� |ُnَpََ̀�َ ()ل )٢�^b إذ  :

»             9^�bو U^[#� <^م e |�^2رًا م> م��j9�6 ن��ل ا�2ن�� م� ،Uب Oن�9 ا :  Bj^ن
  �#jف ا��م^2jرًا وه^� م^nهB ا�#^ّ�اء        ) ن�^�ل ( �2ّJ 23 ا��#"�     )٣( »ب�<ع ح

   .)٤(وا+p#� وا��3"� وا+ن
�ري 
�ء �̂^�
̂^� 2j^̂b ب���̂^2jر ه̂^� ا��#�̂^�ل �̂^U +ن ا��̂^2jر وی
̂^2و أن ا�&�

 ـ        ^̂�Jأ Oة «ب���̂^4 ا�����̂^9 ���̂^�ن ا����̂^4 ـ وا�^̂pًا ن�̂^�ل ا�n^̂pأ Oا |n^̂pأ
 وی{ی2 ذ�g م� b�ل بU ا��#"� �� إن ا��2jر م> م���| e م> �#]U        »وا+و�4

+نU �� آ�ن م> �#]^U �6^�ء ب���^4 ا��#�^�ل ا��;�^J wًi^� o^> م^� نU^�3 م^>               
 ب���^^Bj ب�^^<ع ح^^�ف ا�^^j#� ��3^^2ی� ا�	^^�ف ه^^� أn^^p| اO ���^^�ل          ا�3^^�ل 
�ةpی>»ا��
�� �nا ن"�;�y أن ن�3ل ب�6از ا+م
  . ����ن م���ه� ا�"
  

   ا��#��ل ��U-�ـ
وا�]̂^�ف ه̂^� ا��Ĵ^�ء ا��̂^� ت�ض̂^U^̂�� y ا+ش̂^��ء   « ، )٥(وه̂^� ا�]̂^�ف 

�و�^̂^ً� +ن « )٦( »آ^̂^��6�ب، وا��^̂^2ل، وا+وان^̂^�I �^̂^9 �¢زم�^̂^� وا+م��^̂^�bو
̂^�    ا ?� �^̂ �Jرت آ�+و�j^̂ � �^̂ ̂^�ل ت��̂^2 ��? ̂^g�n +ن   « )٧( »+�� ̂^� س̂^��A ب وإن�

 وی^"��U  )٨( »ا+ح2اث ت��ن ��?�، وه� ت	��ی?� آ�� ت��ن ا+ش��ء �� ا�ن��       
   .)٩( »ا�#ّ�اء م	wً وا��"��v وأD	�بU ی"��ن ا�]�وف D#�ت
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، شـرح جمـل     ١٢٥العربية  في  لمع  ل، وا ٢٢٤: ، والتفاحة في النحو   ٢٢٨/ ١األصول في النحو    : ينظر )5(
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 ٧٤

 2^̂bوف  «و�̂^�ل ا+ش̂^��ء ��?̂^� »م	̂^�ّل«س̂^4�ّ ا�����̂^�ن ا�]̂^ �	� « )١( 
، )�^� : (9 اس م> أس��ء ا�<م�ن وا����ن ُی^�اد ��^U م��^4           آ«�  وا�]�ف ، ه  

   g��3آ ،U[#� �� A"ا���م : و�� A�b«)ن        )٢��"b U� ف�:  وم��4 ذ�g أّن ا�]
�ف jف م���ف م��ن، وا�]Iف زم�ن و�I- ،ف�jم� �   .)٣( و��

    ��ف �^� ت#^"�� U^��b              إ�4و2b أش�ر ا��#"j^ا��� ��ف ا���^�ن ��^I 
4��^̂ ̂^� آُ [: ت� ̂^ُ� َم �|ُ   َوَحْ�َ;ْ^̂ ̂^�َهُ�ْ َش ̂^�ا ُوُ� q��َ�َ ْ�ُ^̂ ̂^�ل )٤( ]� b ̂^�| «:   إذ	أي ن
|2jbو .�J�!ل ا��b:  

� ا���^^^^�ك   ;^̂ ̂^���3م ش^^ ̂^> ب^^ ^^�dوأ  
  

̂^4 إذا o^^^^^^^^^^#p ا��~^^^^^^^^^^2ج       ح�^^^^^^^^
   .)٥( » أي ن	�ه وه� ن4�J Bj ا�]�ف  

 �م�̂^�jب� �Ĵ^4 ا�]���̂^� وه̂^� ب?̂^nا مwزم̂^�   ) ش̂^;�|(إذ X2^̂J ا��#̂^"
   4^̂ � J�رض̂^� ��J?̂^� وا����^̂ ̂^� أي �� ����  ) 	̂^�| أو 2j^̂b| ن(��]^̂ �� �ًi^̂وأی

 ا�?^�ء +ّن ا�]^�وف ا����ن�^� ت^`ت�     إ�^4 وه� مi���   ) �� ا�6�رة (?�  بم�3�ن  
                e �ً^
�ف م�^�ن م�^�jب وه^� ���^I أي U^�� eً�^�#ب م�^��� ���iم �ً����

   .)٦(تJ y;3> ا[ض��� 
               U^��b ��ف م^� �^�ء �^� ت#^"�jف ا����وم> ش�اه2 ا��#"� 4�J ا�]

 ِث�َ [: ت���4ْ?ُ�َ�ِ�Jَ     �ٌق َوُح��qا َأَس�ِوَر ِمْ> Xi�ٍِ� َوَس3َ�ُهَْ
� َوِإْسَ�ٌْiْpُ ُب ُس�2ٍُس�
 َشَ�اًب� dَُ?�ًراْ?ُq٧( ]َرب(.   
�أ �b^̂^�دة وم6�ه^̂^2 واب^̂^> س^̂^��ی> وJ^̂^�ن ا����3^̂^� واب^̂^>   «: إذ b^̂^�ل ^̂^b

 ( وأب� ��#� ون��y وا+��J وح�<ة وأی�ب        j>م	�?���^J (    ب�^"��> ا��^�ء

�^4�J              2 أنU اس م��Dف ب��    J �^ر| أب�^�pوا ، ?���^J �^?� #�9 ی�3ل wJه


̂^�رًا ب3̂^�اءة اب̂^> م̂^"��د واب̂^> وث̂^�ب و���ه�̂^�    �Jا)?����^̂J ( <^̂اب �وت#̂^"�

�سJ :           Bjن ب��b�
�أ ا�b9 م�?�، وiث��ب ی���ه� أ� U��J 9��أم� رأیA ا�

  U^̂��39 ه̂^� آ^̂�bف ، و� وه̂^� ن̂^�J Bĵ^4 ا�]̂^?b�^̂� أي �#j^̂4 ا�^̂�J ا��̂^�ء :
eَِهَ�ً� bُُ��ُب?ُ (ْ()9              )٨^�bف، و�^D4 ا���^�J �#j^ا� :  و2b م4i ، ذآ�ن� ت3^2ی
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 ٧٥

U��3ث��ب?� آ ?� �ً
   .)٢( ».  ون	�ه�)١( ]َه2ًْی� َب�ِ�َ� اْ�َ�ْ�َ
ِ�[: م���| ���
�ض ا�3�اءات  J � ا��� وردت �?n| ا�ی� ، �?� ب�> ت"��> )٣(����#"

 (ا���ء �^�    ?�^�J (                �^62أ +ن ا��^"��> �^�ء ن��^�
ثI 9^3?^�ر   �J^4 أن?^� اس^ م
  A^̂اء �̂^� �#]?̂^� ���ن� ا��̂^"��>، أم̂^� إ�̂^4ا�̂^�J ��î^4 ا��̂^�ء �̂^nا اس��س̂^9 ا�3̂^ّ

                   9^�#�� �#^D �^?4 أن^�J ف��اءة ا��4�J �?� Bj م��4 ا��^�J Bj^4 ا�]^b
وه̂^� م23م̂^� �Ĵ^4 ا���D̂^�ف إذ أورد ا��#̂^"� م̂^s�;j ا+س̂^ ا���D̂^�ف   
         Uب�	^̂Dوأ �v�"^ن ا��+  ^D4 ا��^�J ب�^�ًء Bj^���ء ا�3^�ل ب�^�  ب��#�^9، ث^

 آ�� أش�ن� س�ب3ً� وآ^�ن �J^4 ه^nا ا��`وی^9 ا�#^ّ�اء             )٤(ی"��ن ا�]�وف D#�ت    
  U^̂��3̂^9 ب	ا�� ̂^2ار،  : ا��̂^�ب ت3̂^�ل«: ا�̂^nي أ��J o^̂�d?̂^� أس̂^ �bم̂^g داp̂^9 ا�

        g^م> ذ� 
�ن دا9p ا�2ار؛ +نU م	9؛ �����?j���« )٥(       4^�J Bj^ا�� � و�^ّ"
  U��3س ب�	ا�� ����
^ّ�> ان^U م�^�jب �J^4 ا�]^�            «: ا�]� ?���^J �ف، و�^�   أم

� أن ه^n|               : م���| e�bن ^pة ت��^� ث�^�ب ا�6ّ�^�، وا�3^�ل ا��i^~أح^2ه�� أن ا�
?��J e � ��ق ح6��?i~٦( »ا�&��ب ا�(.   

   �?
jف ون�
?� 4�J ا�]jن �و� ی�93 ا��#"� رأي ا�<��ج ا�nي أن�
(e ی6^�ز أ�J e^4 ا�	̂^�ل وآ^�ن س̂^
B أن�^�ر| ه̂^� أن �#^§      ?���^̂J (  <^̂5 م�^�

   .)٧( �bل ا�#ّ�اء ش�ذ e ی{np بU أس��ء ا����ن و��9
��� ��^> ش^�اه2 ا��#^"� ��?^� م^� �^�ء                   j^م� ��وف ا�<م�ن ا��7^I �أم

) ی^�م : ( إذ b^�ل   )٨( ]َی^ْ�َم َتْ
^q��َ ُوُ�^�ٌ| َوَت^ْ"َ�دq ُوُ�^�|ٌ         [: �� ت#"�� U��b ت�^��4    
ن4�J Bj ا�]�ف، أي �� ی�م، وان�j�ب ا�]^�ف �J^4 ا��^!
�U ب^���#��ل              

�أ ی	�4 ب> وث�بbوت"�د (و ��
  .»)٩(ب�"� ا���ءی>) ت
    �م��wً ذ�g ب�23ی� ح�ف وان�j�ب     ) ی�م( نBj   إ�4 �23 ذهB ا��#"

           B^��	اب^> ا� ا�]�ف 4�J ا��!
�U ب���#��ل وه� مnهB م�] ا��	�ة وم^�?

U ت3̂^2ی� «: إذ b̂^�ل)  ه̂^ـ٦٤٦ت (j^̂ط ن��وف ا�<م̂^�ن آ�?̂^� »�̂^�«وش̂^^̂Iو 
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 ٧٦

 g9 ذ�
 ت3^2ی� ا���م^9 إe إن ه^nا ا���م^9            ام� و�U ا�!
U ب���#��ل �?^�      )١( »ت3
أن : أح̂^2ه��« ت3̂^2ی� و�?̂^�> إ�̂^b4^2 ا��p̂^  ا����̂^�ء ��̂^U �3̂^2 ذه^B ا+ن
̂^�ري   

  .ی��ن م��jبً� ب�23ی� ��9، وت23ی�| اذآ� ی� م	�2 ی�م ت
�� و��|
      : أن ی��ن م�^�jبً� بU^��3    : وا�&�ن�^?� �، أي اس^�3�^[J ابn^J و�?^

   .)٢( »هnا ا��nاب �� ی�م ت
�� و��|
�س̂^� وا�;�س̂^� ی̂^nه
�ن و
 »ی̂^�م«:  أن ا���م̂^U^̂��b �^̂� 9إ�̂^4ن6̂^2 ا�;
  U��b»�[J«        |و�� ��
 nJاب? ی�م ت�[J |�وe ی�6ز أن ی�^�ن     .  وت23ی

ا���م̂^n^̂J U^̂�� 9اب م�D̂^�ل ، D A�j^̂�ُ 2^̂b̂^#� ب��̂^U، وب̂^�> م����̂^U، و��̂^>   
ی�6ز أن ت��U^�� 9 ا���6^�، +ن?^� �^� م��^4 ی�^nب�ن ی^�م ت
^�� و�^�| آ�^�                      

   .)٣( » �<ی2 وی�م ا��p ���6  م�U ت�3ل ا���ل
                  U^ا���م^9 ���#�^�ل واآ�#^4 ب^���3ل ب`ن �� أن ا�&��
� اب��J 2^> ت3^2ی��

  . م��jب 4�J ا��!
�U ب���#��ل 
�ف م� ��ء �^� ت#^"�� U^��b ت�^��4       jف ا�<م�ن ا����I 2وم> ش�اه :

]   ِ �ْXj^ِرْحَ�^َ� ا�̂^!£َ��ِء َوا� ْ^?ِ�ِwَل  )٤( ]ِإی�^b ا �̂ «:  إذ�^̂#��pب  وا�j^̂ان� U^و� �
  U�
j^̂ن A�^̂رح�̂^� وإن ش ا��ح�̂^�؛ ��3̂^9 ُن̂^�J Bĵِ^4 ا��̂^2jر، أي ارت	̂^��?

 U^��J وإن ش^��J A^4 ا�]^�ف ب���^�J 4^4 رح�^�               ?�wع إی�bب� .  A^وإن ب��
 �j4 م��4 ه�� رح��� ا�!��ء وا��J y��   .)٥( »����?� �� م	9 ا�

�س� �� م	9 نBj بـ        
(وه� 2�J ا�;?�w٦() إی(        U^ل ب�^b �^وه� م ،  
ن
^�ري م�^�jب� +ن?^� م��^�ل ا��^2jر ا��^i�ف             ، و2b ���?� ا+    )٧(ا��3"�  

)٨(.   
�اب         ^Jض و��هً� م~��#� �� إ�و�^ ی^��s    ) رح�^� (ون�ى ا��#"� ی�

  .أي و�U م�?�
ن +وی
2و أن ا��^�J Bj^4 ا�]^�ف ه^� ا�^�ا�s م^> ب^�> ت�^g ا�راء                    
�ة U^̂�J وه̂̂  ^̂
�ن̂^A ب̂^<م> وه̂^� ا�̂^!��ء وا�̂^�j  و�̂^�ءت م��b2 ا^̂b �^̂ح��� ا�
                  ��اv> م��^2دة ��^^b �^� ^�ل +ن?^� ی��^> أن ت^`ت�	ا� ���
�ٌف ب;jٌف م��I

                                           
   .٤٨٨/ ١: شرح الرضي على الكافية )1(
  .١٠٦/ ١: البيان في غريب إعراب القرآن ) 2(
  .٣٥٩/ ٢: ، وينظر مجمع البيان في تفسير القرآن٢/٥٥١: التبيان في تفسير القرآن )3(
  .٢: قريش )4(
  .٥٥٧/ ٦: الكشف والبيان  )5(
  .٤٥١/ ١: مجمع البيان: ينظر )6(
  .٨٤٥/ ٢: مشكل إعراب القرآن : ينظر )7(
  .٥٣٧/ ٢: البيان في غريب إعراب القرآن : ينظر )8(



 ٧٧

م��4 ا�]���� وe ی��^> ���?^� �^� م	^9 ا��^�J Bj^4 ا��^2jر ��^�5 ه^�           

� م�^�ب ا�#�^9 ��^9 ه^n| ا���^�ن� ب��^2ة �J?^� و�^�5                      v�ن eو ���
م{آ2ة وe م

 i^̂وه̂^� ب��̂^2ة أی ،U^̂��+ م̂^> آ�ن?̂^� م#�̂^�ل ً� Ĵ^> ��?̂^� ا�����̂^9 م�̂^� b̂^2 ُی#?̂^
                 4^�J y^bح�� ب^9 و�ا��Bj ب��bع ا[یwف ��J?� +ن ا[یwف � ی3 4�J ا�

 �jف آ�ن ه� رح�� ا�!��ء وا�wا[ی gوذ� ?�wإی.  
  



 ٧٨

  ا��!
?�ت ب���#��ل: ث�ن�ً�
   اeس�&��ء -أ

�اج بeG أو أح2ى أ�pات?� ��� آ�ن داwًp او م�^<eً    «اeس�&��ء  p]ه� ا
 9pاس̂ «:  وه� )١(»م�<�� ا�2ا       ���U^�J U    ی�#��ل م^> ث�^�| J^> ا+م^^D اذا U^��&

�اج ا��^"�&�4 م^> أن ی���و�^U ا+ول               pG^ب Uم��J <J §#ف ا���D س�&��ءe��
           r�j^~و�^�5 آ^9 ت r�j^~م� ��9 اس^�&��ء ت�J �#D r�j~ت U�3�3وح

ا��^"�&�4 ی^!
U ب^���#��ل إذا أت^4 ب�^2 اس^��7�ء ا�#�^9 ب��#�J^9         « )٢( »اس^�&��ء 
 ت^�م وم#^ّ�غ، وی�3^"       )٤(وی�3" ا+س�&��ء b 4�J^"��>       )٣( »وب�2 ت��م ا��wم  

 »ه^� م^� ذآ^� ��^U ا��^"�&�4 م�^U         : اeس�&��ء ا��^�م  « م�9j وم�y;3،    إ�4ا���م  
)٥(<��"b 4�J وه�  :y;39 وم�jم�.  
  

9jس�&��ء ا���eا:  
 U^̂م̂^> ا��̂^"�&�4 م� �ًi^̂وه̂^�  . )٦(ه̂^� م̂^� آ̂^�ن ا��̂^"�&�4 ب�» أن ت	�̂^

     ًeأو U��J A4 ��5 م� ح���J     ًeأو Uب A٧( » ب���3 م� ح��(  �p@ ��
:  وب��
   .)٨()  وأ�pات?�»إeّ«ا���9j ه� ا��~�ج م> م��2ّد �#]ً� أو ت23ی�ًا، بـ (

  
y;3س�&��ء ا���eا:  

          U^م^> ا��^"�&�4 م� �ًi^أن «وه^�   . )٩(وه� م^� آ^�ن ا��^"�&�4 �^�5 ب�
   U^̂ب A^̂ن3̂^�� م̂^� ح�� �� �̂^�5 م̂^� ح��̂^U^̂��J A أوeً أو ب�7̂^^̂�� 4^̂�J ت	�̂^

  .)١( » eنUJ�;3 م�U إذا آ�ن م> ��� ن�UJ»ا���y;3«وی"�4 « )١٠( »eًأو

                                           
، ٣٤٦/ ١: ، شرح التصريح على التوضـيح     ١٣٩: اللمع في العربية  : ، وينظر ٤٣١/ ٢: شرح الشموني  )1(

  .١٠١: ، شرح التسهيل٢٢٢/ ١: همع الهوامع
  .٧٦ -٧٥/ ٢: شرح المفصل  )2(
  .٣٤٢/ ١: األصول في النحو: ينظر )3(
: ، معـاني النحـو    ٣٤٧/ ١، شرح التصريح على التوضيح      ١١١/ ٢: شرح الرضي على الكافية   : ينظر )4(
٢/٢١٢.  
  .٢١٢/ ٢: معاني النحو )5(
، وفي علم   ٥٩٩/ ١: ، شرح ابن عقيل   ١١١/ ٢: رضي على الكافية  ، شرح ال  ١٠١: تسهيل الفوائد : ينظر )6(

  .٣٠٢: النحو دراسة ومحاورة
  .٣٨٣: االستغناء في احكام اإلستثناء )7(
  .١١١/ ٢: شرح الرضي على الكافية  )8(
  .٣٥٣/ ١: ، األصول في النحو٣١٩/ ٢: ، وكتاب سيبويه٧٩/ ٢شرح المفصل : ينظر )9(
  .٤٤٧ ، ٣٨٣: ستثناءاالستغناء في احكم اال )10(



 ٧٩

ه̂^� أن ی�̂^�ن ا��~̂^�ج م�̂^U م3̂^2رًا �̂^� b̂^�ة   : ( أم̂^� ا[س̂^�&��ء ا��#̂^�غ  
   .)٢() ا���;�ق

 9j^̂	ی U^̂أن �^̂p@ �^̂�
إذا اس̂^�&��A ب̂^�e م̂^> آ̂^wم م�#̂^� ��̂^� ت̂^�م (وب��

9 إe م	���^ً�         b �ب`ن ی��ن م g٣()  م^� ب�^2ه�    إ�^4 وذ�(     إ�^4 ُی^!� ا�&��
^�      و�^
    �و��^^� ا�ن أن ن�^^�ض ب�^^� م^^� ورد �^^2ى     . اeس^^�&��ء ا��#^^�غ �^^� ت#^^"�
  .ا��#"� م> ش�اه4�J 2 اeس�&��ء

  
١-9jس�&��ء ا���eا :  

َ�َ�^eَ�ْ َآ�َن^Aْ    [: وم> ش�اه2 ا��#"� ��U م� �^�ء �^� ت#^"�� U^��b ت�^��4              
�َیٌ� @َمAْ�َ َ�َ�َ#َ�َ?� ِإیَ��ُنَ?� ِإbَ Xeْ�َم یُ      ْbَ5َل  )٤( ]�ُن�b م ی^�ن5   («:  إذ�^b eل  ) : إ�^b

أه9 ا��	� �bم م��jب 4�J اeس�&��ء ا���y;3، وإن ش�A^�b A م^> ��^"?�               
+ |��> �bم ی^�ن5  �: ن ا��3م م"�&�4 م> ا�3�ی�، وم��6ن م> ا�?����> وت23ی

  :آ�3ل ا���ب�7
̂^bََو ^^#ْAُ ̂̂̂ ^Dِأ �^̂ ̂^�e wً�vِ ُأ ��?^^   ?�ُ�س^^
  

  > أح̂^2ٍ م̂ yِْب ��اب^ً� وم̂^� ب^���ُ  �^Jْ ُAُأ  
  ?^^^^^^^��ُ�ي +ی^^^^^^^ً� م^^^^^^^� أبِ اِرإe ا+َو  

  
 ِ��َمُ�ـْ]^^^^ ب��َ�{ى آ^^^^��	�ِضوا�ُ�^^^^  

̂^ا�6َ  ، و�^  )٦(وأش�ر �?nی> ا���?�> آ^9 م^> ا��	^�س وا��3^"� وا+ن
^�ري              )٥(»2َِ�^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
   .)٧(یnآ� ا�;�س� أe ا��3ل ا+ول 

    �وی
̂^2و أن ا�̂^�أي ا�&̂^�ن� ���#̂^"� ه̂^� ا�̂^�ا�s +ن ا�ی̂^� ت	��̂^9 ت3̂^2ی
وی��ن بg�n ا��^"�&�4 ه^� م^> �^�5 ا��^"�&�4 م�^U              ) أه9 ا�3�ی� (أي  ) أه9(

ب���4 ��> وb^2 اس�^!?2 س^�
�یU ب?^n| ا�ی^� �^�              ) إe(أي اeس�&��ء م�9j و     
  U��b)     4��^ت� U^��b g^4 م��4 و��ّ> م^> ذ��J eی��ن إ e �ا ب�ب مnه) :  e�^��

�ی� @م�A ��#�?� إی��ن?� إ�b eم ی�ن5 ��� @م��ا       b Aم ی^�ن5  أي و��ّ>) آ�ن�b 
   .)٨( »��� @م��ا

   Bذه Uی�
وه� ب^��)<ّ�� (  g�n هn| ا�ی� ه� ب���4    ( إe( أّن   إ��4"�
                                                                                                                         

  .٧٩: ٢: شرح المفصل )1(
  .١١٣): ابن الناظم: (شرح األلفية )2(
  .٨٦ /٢: شرح المفصل: ينظر )3(
  .٩٨/ يونس )4(
  .٣٠٤/ ٣: الكشف والبيان )5(
، البيان في غريب إعراب ٣٥٤/ ٢، مشكل إعراب القرآن     ٧٦ -٧٥/ ٢): النحاس(إعراب القرآن   : ينظر )6(

  .٤٢٠/ ١: القرآن 
  .٤٣٣/ ٤ :التبيان في تفسير القرآن: ينظر )7(
  .٣٢٥/ ٢: كتاب سيبويه )8(



 ٨٠

Uت�&9 اس�&��ء م> ��5 ا��"�&�4 م�.  
          �^� �^�e2ا� �?�� A;��pوا��� ا �وم> ا�!�اه2 ا��� وردت �2ى ا��#"

�X^� َر@َه^�   َوَأjَ^Jَ oِ�ْ�َك َ��َ [: ت	2ی2 ن�ع اeس�&��ء م� ��ء �� ت#"�� U��b ت���4   
                  Xَیَ~^�ُف َ�^2َي eَ �^£َتَ~^ْ  ِإن eَ 4^َی�ُم�َس Bْ^£3�َُی َتْ?َ�<q َآَ̀نXَ?� َ��ن© َو�4X ُم^2ِْبً�ا َوَ�^ْ

 ُثX َبX2َل ُحْ"ً�� َب2َ�ْ ُس�ٍء Gِ�َن£� َ�ُ#�ٌر َرِح�ٌ* اْ�ُ�ْ�َسُ��َن  َ�َIَ <َْم Xe١( ]ِإ(.   
�ء �� ح� هnا اeس�&��ء وم��4 ا�ی�، وا��p  ا����«: وا��� b�ل ��?�

   sی�b^�ل  ). ن�^� اg^��3� g^�#p   إی� م�سb)   4�ل اO س
	�نU    : �3�ل ا�	"> واب> �
: b�ل اب> ��یs  . وآ�نA ا+ن
��ء تnنBb���� B، ث تnنB واBb���� O       : ا�	">


U أح^2ه، �^Gن أD^�بU             : ����4 ا�ی� �j^ی Bنn^ء ب��
e ی~�  اO س
	�نU ا+ن
�J^4 ه^nا ا��`وی^9 اس^�&��ء ^D	�s، وت�^�ه�            ) إe: (4 ی��ب ، �U^��3    أU��p ح� 

    U��b 2�J 9س�� J> ا�
  : (ا�~�I <م eإ (             ^�I <^ح^�ل م <^J �^
ث اب�^2أ ا�~
               U^��J مw^ا�� �^�e2ب U^�J 4�7�^م^> ا��^�س، و�^� ا�ی^� اس م> ا��س9 و���ه

 ث ب2ّل ح"�ً� ب�2 س^�ء �^Gن� �#^�ر رح^�             (ت23ی�ه�  �I <�� .(   ̂#ل ا��^bاءو�ّ :
 9v�3ی�3ل ا� :         U^� ب2ّل ح"�ً� ب�2 س�ء وه� م7#�ر  ث�I <م �ً#v�p ��ّD  آ�
 U^^� ل�b`^̂ ̂^�ن  : ؟ � ان ت3^^�ل أن ا��س^^9 م�^^�jم� ،   : أح^^2ه��: �^^� ا�ی^^� و�?

�                . م7#�ر �?�، @�� ی^�م ا��3�م^�      v�^س^��ً� م^> س �^p@و �ً	��^D wً^�J �^�p <^وم
Uا و�n?� ،���  .ا���س �?� ی~�ف وی

�pن ا����^4           أن ی9�6 ا  : وا�+ e) eس�&��ء م> ا�nی> ت�آ�ا �� ا���^
�ه ث^ اس̂^�&�4 �3^�ل J^< م̂^>       ) ی~^�ف �^2ي ا���س̂^��ن  ^�� 4^̂�J إن�^� ا�~^�ف

9v�b) :  �I <م e9 ح"�ً� م7#^�ر         : ی�3ل) إ�Jك و�آ�ن م!�آً� ���ب م> ا�!
 v�^̂~و�̂^�5 ب U^̂� .ل�^̂b :<̂^�ی�	ل ب�̂^� ا���^̂b 2^̂bو) :eه?�̂^� ب���̂^4 ا�̂^�او ) إ

 م^�? آU^��3 س^
	�نU      وe م> �Î   : ی��� :]           Xeِإ �ٌ^X6ُح ْ�ُ�ْ^�َJَ ِس�^X���ِ َیُ�^�َن Xw�َ^�ِ
 ْ?ُ�ْ^̂ ̂^�ا ِم^ ^�ُ�َIَ <َیnِ^̂ ^X٢( ]ا�( . ?i^̂^ل ب��^̂ ^bو :U^̂ ^��b) :eّإ (  <^̂ ̂^�&��ء م^ �^̂^�5 ب�س^

 وإن�^� م��^4 ا�ی̂^�     ^̂�I ?�^�J ی6̂^�ز e U^س^��> +ن� ����̂^U   : ا��^�I <^̂م <^��
   .)٣( » U�J ا�~�فا�~�ف �Gذا ت�ب ازال اO س
	�نU وت���4

�ض ا��#"� �� ا��3ل ا+ول رأي ا�#ّ�اء    J 23�)س^�&��ء   )٤e2ّ ا^J يnا� 
       �^#p+ا U^��J �^ا مnس��> وه�، وه^� ��^�   )٥(م�9j أي أن اeس�&��ء م> ا��

   B^̂ي ذهn^̂ ̂^4م̂^nهB ا��	̂^�س ا� ̂^�5 م̂^> ا إ� ول �̂^� م�ض̂^y  + إن اeس̂^�&��ء �
                                           

   .١١- ١٠: النمل )1(
  .١٥٠: البقرة )2(
  .٤٧٦/ ٤: الكشف والبيان  )3(
  .١٨٧/ ٢): الفراء(معاني القرآن : ينظر )4(
  .٤٢٨/ ٢): األخفش(معاني القرآن : ينظر )5(



 ٨١

Bjن .    U^��3ب U^رأی wً^�ل   ) م^> (اس^�&��ء   «: م��	وف مn^	اس^�&��ء م^>       م U^ن+ 
e : إن^� أض^�ب ا�3^�م إe زی^2ًا، ب���^4      : ش�ء � ُیnآ� و�^� �^�ز ه^nا �6^�ز        

أض�ب ���ه إe زی^2ًا، وه^nا ض^q2 ا�
�^�ن، وا��6^�ء ب�^� e ی�^�ف م��^�|،                    
وأم� إن آ^�ن إeّ ب���^4 ا�^�او �^w و�^U^� U وe ی6^�ز �^� ش^�ء م^> ا��^wم،                       

�̂^�ءن� إ�pت̂^g إe زی̂^2ًا،  : w^̂p A^̂�bف م��̂^4 ا�̂^�او +ن̂^g إذا  »إe«وم��̂^4 
       A�b ة، وإذا�peا U�� 9pزی2ًا ��� د A��pأ :        A^�pوزی^2ٌ، أد g^ت�pءن� إ�^�

 وهnا م� ذه^B إ��^U       )١( »زی2ًا ���� دU�� 9p ا[�pة �w ش
U ب��?�� وe ت3�رب         
، وی
^̂^2و ان ا�^̂^�أي ا+ول ��^̂^9 م^̂^> ا�#^̂^ّ�اء  )٢(آ^̂^9 م^̂^> ا��3^̂^"�، وا+ن
^̂^�ري 
             وا+p#� وا��#"� ه� ا��ا�   َ^�َIَ <^ه� اس^�&��ء م e5 �� ا�ی� م��4 إ��� s

Uس��> وه� اس�&��ء م> ��5 ا��"�&�4 م��  .م> ا��س9 م> ا��
  

٢-y;3س�&��ء ا���eا :  
                    U^��b �وم> ش�اه2 ا+س^�&��ء ا���y^;3 �^2ى ا��#^"� م^� �^�ء �^� ت#^"�

) : مً�wإe س^̂^(:  إذ b^̂^�ل ��?^̂^�)٣( ]eَ َی^̂^ْ"َ�ُ��َن ِ��َ?^̂^� 7ْ�َ^̂^ً�ا ِإXe َس^^wًَم� [: ت�^^��4 
          ،U^ی^"���ن م� eً�^b مً� أيw^ی��� ب9 ی"���ن ��?^� س U"�� �اس�&��ء م> ��

          : وb�ل ا��#"�ون ?�^�J �^�vwا��  4�J ب�� ت^"��?iب�  )٤( »ی��� ت"��
�س^^�           
وه^^nا م^^� ن^^U^^��J rّ ا+p#^^� ، وا��	^^�س، وb^^2 ذآ^^�| آ^^9 م^^> ا�;

   .)٥(وا��3"� 
أي ) �7^�اً (4�J ا�
^2ل م^>   ) سwمً�(وأ��ز ا+p#� وا��	�س أن ی��ن   

 B��d م�� ب> أب� g�nل ب�bمً� ، وwس eی"���ن ��?� إ e)٦(.   
              y^;3س^�&��ء ا���eى �^� م�ض^�ع ا�^p+ا �َی�َأیqَ?^�  [وم> ش�اه2 ا��#"
             ْ<^Jَ َأْن َتُ�^�َن ِت6َ^�َرًة Xe9ِ ِإ^dِ�
ُْ̀آُ��ا َأْم^َ�اَ�ُ�ْ َبْ�^َ�ُ�ْ ِب�ْ�َ  َت^َ�اٍض  ا�nِXیَ> @َمُ��ا eَ َت

ی��^� ��^> إذا آ�ن^A ت6^�رة     ) إe أن ت��ن ت6^�رة   : (ث b�ل «:  إذ b�ل  )٧( ]ِمْ�ُ�ْ
    9d�
 وه� مnهB ا��	^�س وb^�ل ب^U    )٨( »اس�&��ء م�y;3، +ن ا��6�رة ��"A ب

                                           
  .٥١٠/ ٢): النحاس: (إعراب القرآن: ينظر )1(
  .٢١٩/ ٢: ، والبيان في غريب إعراب القرآن٥٣٢/ ٢: مشكل إعراب القرآن: ينظر )2(
  .٦٢: مريم) 3(
  .١٨٤/ ٤: الكشف والبيان ) 4(
، ومجمع البيان في تفسير ٣٢١/ ٢): النحاس(، وإعراب القرآن ٤٠٣/ ٢): األخفش(معاني القرآن : ينظر) 5(

  .٥٢٠/ ٣: القرآن
  .٤٥٧/ ٢: نمشكل إعراب القرآ: ينظر )6(
  .٢٩/ النساء )7(
  .٢٧٠/ ٢: الكشف والبيان  )8(



 ٨٢

 ُی#^j£9 ا�3^�ل �^�             )١(آ9 م> ا�;�س� وا��3^"� وا+ن
^�ري        ^� � إe أّن ا��#^"
          y^�� ب^9 ذآ^� أّن?^� اس^�&��ء م�y^;3 م^>             ت	2ی2 م� ی�6ز ��ی^� م^> ا��^Bj وا�

    �
?� او ر��?� و9jّ� 2b ا�����ء ا�3^�ل ��?^� ���^U              إ�4دون أن ی!�jاز ن�� 
       U^��3^�س ب	ا�� <^J 9^3م^�        «:م� ُنG� اب�^J]ب��^2 م^> �?^� ا����^4 وا Bj^ا��

ل ب��
�d^9 ���^�ن   �اا����G� 4ن ه^n| ا��6^�رة ا���D^��� �^�5 ��?^� أآ^9 ا+م̂            
   B���� اب�J]وأم� ا Bjا�� Xن+ y�� ه?�� �� م�ضy نBj +ن?� »أن«ا�

 D̂^��?�، وا��̂^�ب ت̂^"����?� ه?�̂^� ب���̂^4 »وت�̂^�ن«اس̂^�&��ء �̂^�5 م̂^> ا+ول 
   .)٢( »��ءن� ا��3م إeّ أن ی��ن زی2ٌ وe ی��د ا��Bj ُی��ف: وyb �����3ن

 U��b ��ى ا��� وردت �2ى ا��#"� م� ��ء �� ت#"�p+وم> ا�!�اه2 ا
 َوَآ^�َن ا��Uُ^X َس^ِ��ً��           eَ ُیِ	qB ا  [: ت���4َ^�ِIُ <ْ^َم Xeِء ِم^ْ> ا3َ�ْ^ْ�ِل ِإ�q"��ِب ���UُX ا6َ�ْْ?َ
��ً��ِJَ[ )٣(      �^?�� ل�^b �^وا��  :» U^��bو) :   ^�I <^م (          U^ن+ Bj^^9 ا��	م^> �^� م

e ی	^B  (اس�&��ء ��5 م> ا+ول، وإن ش�A��� A م^> ر��^ً� ���^�ن ا����^4         
 بeً2 م^> م��^4 اح^2 وا����^e 4 ی	^B         اO ا�6?� ب��"�ء م> ا��3ل إe ����ن      

  (اO أن ی6?� أح2 ب��"�ء م> ا��3ل ��I^ً� وم	^9 م^> �^�              ^�I <^م (  Bj^ا��
       �p@ Uو� Uاس�&��ء ��5 م> ا+ول، و�� U4       : +ن�J �I <م eّوه� أّن ی��ن إ

�وا �U ب��^"�ء م^> ا�3^�ل وه^� ب�^2 اس^�&��ء م^> ا+ول،                   ?� م��4 ��> ا�]��
� ا��#̂^"� Ĵ^> اeس̂^�&��ء  )٤( »...">�̂^U ح̂^ووم�ض̂^�U ن̂^Bj وه̂^� ^̂X
J 2^̂3� 

 ا��̂^Bj، ��̂^> ا��#̂^"� أض̂^�ف Uا���y^̂;3 بU^̂��3 اس̂^�&��ء �̂^�5 م̂^> ا+ول م	�̂^
� وه� ان ت��ن      p@ م> م��^4 أ      ) م>(رأي eً2ن ب���� �J����> ت�^2ّ  حوح^2 م

� م��̂^B    ) م̂^>(^̂ ̂^�م �� ̂^"���ن ح��?̂^� اس̂^�&��ء ت � eً2^̂ �اء  . بّ^̂ وه̂^� م̂^nهB ا�#
�ا�;وس� �وا��	�س ا�;
   .)٥(وا��3"� وا+ن
�ري س� 
  

� ب���4 ��)eإ(  
ه� ا+U^�� 9^D و��^> ه�^�ك أدوات          ) إe(2ی2ة و Jإن �wس�&��ء أدوات    
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 ٨٣

�(ت`ت� �»س�&��ء أح��نً� وم�?�     �� (     Uی�
 أن آ^X9     «: �23 ��ء �� آ��ب س^�^�Jا
� (و  . �^�ز اeس^�&��ء ��^U ب�7^�       ) إeّ(م�ضy ��ز أن ت"�&�� ��U ب^ـ        ^�� (  اس^

 ا�̂^nي ُی̂^i�ف إ��̂^U، ویU^̂�p2 م��̂^4 اeس̂^�&��ء ، ��̂^i�رU�J  یw^̂p 4^̂�J y^̂3ف
)e١( »)إ(.   

»      9D+ه� ا eإ Aم م> ح2   +ن?�  وإن�� آ�نwف وإن�� ی�93 ا��� إ�4ح
 ا��#̂^� إ�̂^4ح̂^2 ب̂^��	�وف آ�̂^� نA^̂�3 م̂^� �̂^� g^̂��b م̂^� b̂^�م زی̂^2 م̂^> ا[ی6̂^�ب   

       �^
� (وح�^  « )٢( » اeس^�~
�ر إ�^4 وآg�n ح�ف اeس�#?�م ی�93 م^> ا�~^�� (
̂^y ب�̂^2   ح bا��ا  ا+س̂^^̂�)eإ (    ̂^2ی ̂^2 ا��3 �Jو y^̂;3وا��� B^̂ا���� �^̂� U
j^̂ت�

� ا����^B، وb^���ا أن�^� U^�� 9^�J ا����^2ي            وتU�� >�6 ا�
2ل    �� �� Bjوا��
  Uف [ب?�م��ب^A   : إن b^�ل v�b^9  «و  . )٣( »�!
?U ب��]Jأ ^�» ��اب  »��^^Jإ 

�«+ّن : 9�b.  ؟»س�ى وس�اء« دون »إe«اeس ا��اyb ب�2  ��«���   A^��bأ 
 وآ�ن م� ب�2ه� م6�ورًا ب�[ض��� وe ب2ّ �?^� �^� ن#^"?� م^>           »إe«ه?�� م3�م   

�اب اeس̂^ ا��اy^̂b ب�̂^2   ^̂Jإ A^̂ب�Jاب أ�^̂Jإ»e4 م̂^� آ̂^�ن   »إ^̂�J g�n^̂2ل ب^̂�� 
�اب وی
43 ح� اeس�&��ء »إe«ی"�	o اeس ا�nي ب�2 J]٤( م> ا( «.  
    � ] َب^�ٍغ َوJَ eَ^�دٍ     َ�ْ�^�َ [:  ذ�g �� ت#"�� U��b ت���4     إ�4و2b أش�ر ا��#"

�(«:  إذ b�ل ��?�   )٥(�� : (        Aذا رأیG� س�&��ءe4 ا�J 9�bل، و�	4 ا��J Bjن
)� ، )إ)eّ �?� ح�ل وإذا s�D �� م�ض�?� (إe)e یs�j �� م�ض�?� ( ��

وت	^2ث �J?^�     . )٦( »�?� اس�&��ء �4�J 53 هnا م� ورد g��J م> هnا ا�
�ب          
^̂�ُq9 ̂^�ة	̂^�)٧( ا��	س̂^�&��ء، إذ ����ه̂^� إ�̂^4ا  م̂^> دون أن ی��e4 ا^̂�J Bj^̂ا�� 

وم^> ا��اض^s أن ا��^�J Bj^4 اeس^�&��ء ه^� ا�^�ا�s               . م��jب� 4�J ا�	�ل  

�2J�b oة ا��#"� �Gن^e U ی^s�j �^� م�ض^�?�             ;�
�)eإ (       w^� إذن ح^�ل �^?�

  .�nا �Gن م��4 ا�	�ل 2b ت	o3 ) إe ب�ٍغ وJ e�ٍد(ی��> �g أن ت�3ل 
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 ٨٤

  �لــا�	 -ب
  �?
 وb^2 ت	^2ثU^�J A       )١(ت ب���#��ل ا��^� ذآ�ه^� ا��	^�ة         وه� م> ا��!

 )٢( »م^� ی��^Bj م̂^> ا��^j�در +ن^U ح^�ل وU^�� y^b ا+م̂^�       «س^�
�یU �^� ب^�ب    
   �
ب^U   وا�	�ل ه� ه��� ا�#�9J أو ا��#��ل، أو U�#D �� وAb ذ�g ا�#�9 ا��~

U�J، و�#]?� ن�^�ٌة ت^`ت� ب�^2 م���^� b^2 ت^ّ ا��^wم ��J?^� وت�^g ا���^�ة ، ه^�               
���م^� دّل �J^4     «: بU^��3 )  ه̂ـ  ٦٧١ت  )وح2ّ| اب> م��٣( .     g( �� ا����4    ا���

� ت�بy و�J e^2ة، وحU^3 ا��^Bj   ) ��(ه��� وم� D�ح
?� م���iً� م��4  ��« 
ن?^�  +«وا�"
B �� آ�ن ا�	�ل م!
?� ب���#��ل و��"A م#�^�eً ح3�3^�؛        . )٤(

  و���
ً� م�    )٥( »�?� ا����ن�، و+ن?� D#� ا�#�9J وا��#��ل �� ا����4       �ت��9  
وا���م̂^9 �̂^� ا�	̂^�ل ه̂^� ا�#�̂^9، أو ش̂^
?U أو    . )٦(ی�̂^�ن ا�	̂^�ل ��اب̂^ً� ���̂^   

ب	^"B  .  وس���ض م� آ�ن ���#"� م> ش�اه2 �^� م�ض^�ع ا�	^�ل            )٧(م���|  
  :أن�اUJ وه� 4�J ا��	� ا�ت�

  
  : ا�	�ل ا��#�د-١

: وم> ش�اه2 ا��#"� �� هnا ا���ض�ع م� ��ء �� ت#"�� U^��b ت�^��4             
]qِن             َی�َأی�;َ�ْX!^َ�اِت ا�^;ُpُ ا�^�ُ
ِXَت� eََو �^
ً£�dَ eًwَاَ+ْرِض َح ��ِ �Xُس ُآُ��ا ِم��Xا�� �?َ

      ٌ<�^
 Jَ^2ُو© ُمِْ^�ُ�َ UُXل ��?^�     )٨( ]ِإن�^b («:  إذ   ً�^
�d wً^ب�ن      ) ح��j^ًا وه�^� م��d^�ه

^ً� آ�^� �^� ا+رض       : 4�J ا��#��ل ت23ی�|  : و4�J .9�b ا�	�ل �d eًw^آ��ا ح« 

)٩( .  
    eًwس ح�	2ّ ا��Jو»      ًew^ح wًأو أآ eًwل أي ش��ً� ح��#�� A١٠( »ن�( 

أن : وا�&̂^�ن�«:  زاد ��J?�̂^� ا[ن
̂^�ري رأی̂^ً� ث�ن�̂^ً� بU^̂��3)١١(، وb̂^�ل ب̂^U ا��3̂^"�
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 ٨٥

          �ً
�d eًwح wًآ��ا أآ ،|� وی
^2و اّن    )١( »ی��ن و2j�� �ً#Dر م	nوف وت23ی

�> أح̂^2ه�    
"^^� sا���أي ا+ول ���#^^"� ه^^� ا�^^^̂ أن^^U ی~�^^� م^^> ا�	^^nف    : �ا�
  .ا�nي وU��J yb ا�#�9) م��(وا��23ی� وا�&�ن� إن D�حB ا�	�ل م���د وه� 

        ��ى ا��� أش�ر ��?� ا��#"p+ا yد وه^�     إ�4وم> ا���اض� ا�	�ل ا��#
 إذ )٢( ]َذgَ�ِ اْ�ِ�َ��ُب eَ َرْیUِ��ِ Bَ ُه2ًى 3ِX��ُ�ْ�ِ^�>َ [: م� ��ء �� ت#"�� U��b ت���4    

   �أي ه^� ه^2ًى، وت^       ) : ه2ًى: (b�ل) ه2ًى(«: ��?� رأی�> �� U��b   ذآ� ا��#"
    U��b 2�J مwا��) U^�� ( 9^�bه^� «: و«            e |�ن^�J Bj^4 ا�	^�ل، أي ه�دی^ً� ت3^2ی

   <�3���� Uه2ای� �� Bل أه9 ا���^�ن�   . ری�b :     e ن?^�، أي U^�d�ن#^� وب |�I^�ه
  أي e ت��&^�ا      )٣( ]اَلwَ�َ َرَ�َ� َوeَ ُ�ُ"�َق َوeَ 2�َِ     [: ت�ت�ب�ا ��U، آU��3 ت���4   

وآ̂^�ن �����̂^�ء �̂^� ح�̂^ ه̂^n| ا�ی̂^�  . )٤( »وe ت#̂^"�3ا وe ت6̂^�د��ا �̂^� ا�?̂^2ى
  :@راء 2Jی2ة وه� 4�J ا��	� ا�ت�

١-               Bj^وث�ن�?�^� ا�� y^�� ذهB ا�#ّ�اء 4�J اح���ل و�?^�> أح^2ه�� ا�
 أن ی�^�ن  »ب����^�ب «�`م� ا���y ����ن م> و�?�> أیiً� ا+ول إنU إذا أردت    

� �^ـ               »ذ�g«�ً� �ـ   ن�^
p U^ن+ y^ر� y^آ�ن ا�?2ى �� م�ض » g^ذ�«    A^�b g^آ`ن  :
           A^��� وإن U^�� g^شe ه^2ًى gذ�)    U^�� B^ری e (    �ًi^أی A^ر�� |�^
p) ًه^2ى (

وه^nا آ�^�ب    «: ، آ�^� b^�ل اJ O^ّ< و�^e«         ّ9 ری^U^�� B    « ت�ب�^ً� ���ض^U��      yت6
  :  آ`نb U�ل»أن<���| م
�رٌك

        U�#D <ا مnرك، وه�
آnا وآnا، و��^U و�^U ث��^�        وهnا آ��ب، وهnا م
 y���أت ا�3^�اء                  : م> ا�^b �^آ� ،U^�
b �^4 ا[س^����ف ���^�م م�J Uر��� Aإن ش�

» �@ .  . ب����y وا��Bj»ه2ًى ورح�ً� ���	"��>. ت�g @ی�ت ا����ب ا�	��
̂^4  )٥(م̂^� ا��̂^Bj �?̂^� ا��̂^�J Bĵ^4 ا�y^̂;3    أو �J s�;j^̂اء ی� ، وا�#̂^

y;3ا�   .ا�	�ل ب�س
ا��#^^"� ن#^^"U �^^� �^^�از ا���^^�J y^^4       رأي إ�^^4  وذه^^B ا��	^^�س  -٢

� آ�� و2b ات#^o م�^U �^� �^�از ا��^�J Bj^4 ا�	^�ل                    
 )٦(ا[ب�2اء أو 4�J ا�~
̂^�ري      
̂^U ا��3^^"� وا[ن ��J �^^م �^̂ � ه^^�     )٧(وه"^̂ �أي ا�&^^�ن� ���#^̂  وی
^^2و أن ا�

م�y^b ا�^j#�   «ا��ا�s وذ�g ��6از م�6ء ا�	�ل م2jرًا �3^2 وy^b ا��^2jر       
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 ٨٦

        �#j^ا� y3ل آ�� ت�	4 ا��J Bj2ر ا��{آ^2         وان�j^ا�� y^b١(�^� م�( «   U^��3� 
  .أي ه�دیً�) e ریU�� B ه2ًى �����3>(

�ى ا��� ��J o^�J?^� ا��#^"� ب^!�ن ه^nا ا���ض^�ع                p+وم> ا�!�اه2 ا
ن^�J Bj^4 ا�	^�ل، أي       «:  إذ b^�ل   )٢( ]�Jَِ"4 اْب^ُ> َم^ْ�َیَ َوِ��ً?^�      [: U��b ت���4 
 ا�nی> آ�ن �U رأی�ن ��?� ، وهnا م� ذهB إ��U ا�#ّ�اء)٣(») ذا ��| و2bر(ش�ی#ً� 

�?� أم� م��jب� 4�J ا�y;3 أو ُت~#� 4�J أن ت��ن ن��ً� ������ +ن?^� ه^�                 
 4"^̂�J)س̂^� وا�;� ام̂^� ا�;)٤�
 ی~�)٥(س̂^� ^̂ �� �   �̂^U ا��#̂^" ̂^� �Ĵ^� ذه̂^B إ�� #

ُم̂^َ"�Xَمً� Jِْ�̂^2َ َرب£̂^gَ َوَم̂^� ِه̂^َ� ِم̂^ْ>  [: و���ه̂^� م̂^� �̂^�ء �̂^� ت#̂^"�� U^̂��b ت�̂^��4  
 ِ�
م> ن�A ا�	6�رة، وه� ن^�J Bj^4        ) م"�م�)«:  إذ b�ل  ٦(( ]�2ٍا�]X�ِ�ِ��َ> ِبَ

#^U �^� ذ�^g ا+p#^� وا��	^�س ا��^nان J^2اه�              �� وp )٧( »ا�	�ل وم���ه� ُم�ّ���  
وی�&9 رأي ا��#"� ا�;�س� ا�nي ���?� م��jب� 4�J         )٨(م> ن�A ا�	6�رة    
�س^� ا�^�أی�> م�^ً�           )٩(ا�	�ل م^> ا�	6^�رة      
رأي  وی
^2و أن  . )١٠(وb^2 ذآ^� ا�;

� ه̂^� ا�̂^�ا�s أي ا��̂^�J Bĵ^4 ا�	̂^�ل �&�̂^� ��b̂^ً� ب̂^�> ا�	̂^�ل وا�̂^j#�  ا"^̂#��
        Xق �� إن�ا�j#� ت#�ق ب�> اس��> م^!��آ�> �^�        «وی��> أن ن���5 ذ�g ا�#

                U^[#� �^� م^!�رك �، وإن � ی�> �¢س
ا��#§، وا�	�ل زی�دة �� ا�#�2vة وا�~
  رم�: (e ت�ى انg اذا A�b    أv�3ت ب<ی2 ا� (     gت�3ل ذ� e Aو�� ا��^�س    �`ن eإ

 ب��^U وب^�> م^> �^U ه^nا                v�^3��ب A�j^#� ،v�^b �� اس�U زی2، وه� ��p@ 9ر�
    v�3و��5 ب ،وإن �^ ی�^> أح^2 اس^�U     ) م�رت ب��#�زدق �v�b�ً (وت�3ل  . اeس

    g��3� ،|��ا       إ�^4 ان�^� ض^��A ب^�v�b (       U^�ً (ا�#�زدق ��^
p ور�
^�ر ب^���p]ا 
� م�̂^wًj ب̂^U م#�̂^2ًا^̂p@ .ا اn^̂?��j^̂ق ب̂^�> ا��^̂# e �#j^̂̂^�ل، وه̂^� أّن ا�	وا� �#

 وا�nي ی2ل 4�J أن?� ان ا���j3د       )١١( »ت��ن �¢س ا��!��ك وا+س ا��#�د    
    U^̂��b اء�ز�Ĵ^�ا أن?^� آ�ن̂^A م~ّ;;̂^� ب	�̂^�ة  «ب?^� ح̂^�ل ه̂^� م^� نJ 9^̂3̂^> ا�#^ّ
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 ٨٧

 ��^�ن �^� ذ�^g زی^�دة �^�           )١( »وس�اد �� ب��ض، �g�n ت"�ی�?� أي wJم�?^�       
   �
�ى �� هnا ا���ض^�ع م^� �^�ء �^�       وم> ش�اه2 ا��#  . ا�#�2vة وا�~p+ا �"

� َمJِ �^�ً3ْْ�^2َ ا��Uِ^X َأْن َت�3ُُ�^�ا َم^� eَ َتْ#َ�ُ�^�نَ              [: ت#"�� U��b ت���4    َ
 إذ ذآ^�    )٢( ]َآُ
� مU��b) :   ً�^�3 ت�^��4  «: ا��#"� ��?� رأی�>  ^
ن^�J Bj^4 ا�	^�ل وإن ش^�A         ) آ

 وه^� ا��^Bj      ، ام^� ب�3^� ا����^�ء ��^ ی^nآ�وا ا�^�أي ا+ول              )٣( »4�J ا�����^<  
� أآ&^�ه �J^4 ا�^�أي ا�&^�ن� وه^� ان ت�^�ن م�^�jب�                 . 4�J ا�	�ل j�bب9 ا
�س̂^� وا+ن
̂^�ري . �Ĵ^4 ا�����̂^<
 أن?̂^� إ�̂^4 �3̂^2 ذه
̂^�ا )٤(وم̂^�? ا��3̂^"� وا�;

م�^^�jب� �J^^4 ا�
�^^�ن، وی
^^2و أن ا�^^�أي ا�&^^�ن� ���#^^"� ه^^� ا�^^�ا�s وه^^�         
?^� D^�حB ح^�ل    ��اب^ً� ���^  و�^�5 �   ) م�3^�ً (ا��4�J Bj ا�����< ��^�5 �^�      
  .وآ9 ذ�g م> ش�وط نBj ا�	�ل

  
   ا�	�ل ����-٢

إن : ا���6^� ا��ا�b^� ح^�2b»     ًe ی`ت� ا�	�ل ���4 آ�� ی`ت� م#^�دًا، ��^>           
         eإ �
 ی6^^^< أن ت�3^^^�ن ب^^^���او، ب^^^e 9 ت^^^�ت^^^� A^^^
Dُ^^^2ّرت ب�^^^i�رع م&

���i��٥( »ب(.   
  
٣- eً�ح �Jر�iم�6 ا����6 ا�#���� ا��:  

  g^̂ ̂^� ذ�^ ^� �"^̂ ̂^�اه2 ا��#^ ̂^> ش^ ̂^��4   وم^ ̂^U ت�^ ^��b ��"^̂ ̂^� ت#^ ̂^�ء �^ ^� �^̂ :  م^
]     ِUِب �Xَی�3ُُ��َن @َم� : ح�eً وا����^4 ) ی���3ن(«:  إذ b�ل  )٦( ]َوا��Xاِسُ~�َن ِ�� اْ�ِ�ْ�ِ

Uمّ�� ب@ <��v�b   .ا��اس~�ن �� ا���
  :b�ل اب> ا��#�غ ا�	���ي


^^^^^̂^ ُحAَْبَ�أْض^^^^^̂^َgَِم^^^^^̂^ م^^^^^̂^> أَم�U  
  

̂^> َب   ̂^م^^^^^^^^ ̂^�ٍم2ِْ�^^^^^^^^ ̂^ ِب أی^^^^^^^^ ِ��اَم^^^^^^^^  
   َ�  ه��6ْ�َ َش^^^^^^^^^^̂^ِ�ـْ
^^^^^^^^^^̂^یs َتا�^^^^^^^^^^^

  
  ^̂ ^^^^
�ُقوا�َ^̂ ̂^� ا�yُ7ُ ی�َ�^^^^ ^^^^� �َ^̂   ِ��َم^^^^

�ق           ^
�ق eم�ً� �� ���مU وت
�� ش�6| أیiً�، و�^� �^ ی�^> ا�
أراد وا�
�ق و����نU م��4ً
   .)٧( »ُی!�ك ا��یs �� ا�
��ء � ی�> �nآ� ا�
 ه^nا ا�^�أي وه^�       إ�^4 و2b أح"> D�حB ا��!  ا�&��
� �^� ا[��#^�ت          
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 ٨٨

 م^"�`ن#�   »وا��اس^~�ن « أّن   إ�^4 ه^B   مnهB م~��  b <J^�ل ا�#^ّ�اء ا�^nي ذ         
�ح �^� ه^n| ا��^"`�� ب��^�د       )١( »ی���3ن«وم����J بـ   j^ی  وأم� ا��3"� ��^

� ا�^nي �^� ی��3^�ن                 ��i^ر ا��^?Iإ <^J  وآ�^� ن��^ أن م^>    )٢(ا�	�ل ب^9 ت��^
�، وا�^4 م&^9 رأي                  ��i^��ب �^?d�
ش�وط م�6ء ا����6 ا�#���^� ح^�eً ه^� ارت

�س� 
   .)٣(ا��#"� ذهB ا�;
  
  <ـا�����: &ً�ث��

ت~�^^^�r ا+��^^̂^�س ب�^^^i?� م^^^> ب�^^^� و�#^^̂^§     «: وم��^^^4 ا�����^^^<   
  )٤( »اس^^ ن�^^�ة ی^^`ت� ب�^^2 ا��^^wم ا��^^�م ، ُی^^�اد ب^^U ت
^^�> ا�6^^�5         ): ا����^^<(

 Uب�ن �ًiف أیX�«وی�?
اس ن��ة ب���4 « أو ه� )٥(»ت
�> ا����ة ا��#"�ة ���
     �

U �?^� أم^� ��^wً أو     وا���م^9 �^� ن^j   )٦( »م> م
�> eب?�م اس أو أب?�م ن^"

   .)٨(م��<ًا، وم
��ً�، وت
��ً�، وم#"�ًا، وت#"��ًا :  وی"�4 )٧(��9  
    �ِإنX ا�nِ^Xیَ>   [: 4 م��4 ا�����< �� ت#^"�� U^��b ت�^��         إ�4و2b أش�ر ا��#"

                �^
��^�   وا )٩( ]َآَ#ُ�وا َوَم�ُت�ا َوُهْ ُآ#X�ٌر َ�َ�^ْ> ُی3َْ
^9َ ِم^ْ> َأَح^2ِِهْ ِم^9ُْء اَ+ْرِض َذَهً
�ب?^� ذه
^ً�،   إ�^4 أي ح!�ه�، و2bر م� ی�^¢ ا+رض م^> ش^�b :»      �?b�ل ��?� � 

وم��4 ا��#"�� أن ی�^�ن     : وb�ل ا��#4�J Bj . 9i ا��#"�� �� �bل ا�#ّ�اء     ن
    g��3آ ?
،    : ا��wم ت�مً� وه� م?
�ون، ����2د م���م وا���^2ود م^!J 2ي�J

 A�b وإذا :    A^�b إذا g�nت ا��2د، وآ��ون دره�ً� �ّ"!J:    ،ه^� أح^"> ا��^�س 
                 A^�b ذاG^� ،�^أي ش^�ء ه �^� <�^
�ت J> ح"�U و� ت
p23 أ� :   wً^�� و�?^ً� أو

                  Ui^#~م^� ی U^� 5�^� U^ن+ U�
jوإن�� ن ،�
�4�J U ا��#"�jون Uب��� gنG� Uم�
وe ی���wp ��ّ�� ،U م> هnی> نBj +ن ا��Bj أp  ا�	�آ�ت �9�6ُ ��9             

    �v�"ل ا���bو ،U�� 9م�J e�م :    ̂�J �ً^
4 إض^��ر م^>، أي م^> ذه^B          نBj ذه
   .)١٠( »و2Jل ذ��D g�مً� أي �D�م: آ��3?
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 ٨٩

     y^̂ ^��̂^�از ا� ^� U^̂ �اء �^ّ^̂ ̂^U ا�#^ ^��J 2 زاد^̂ ^bس   )١(و�^̂ ̂^g�n ا��	^ ̂^�ل ب^ ^bو ، 
�س� اj�b�ر| 4�J ا��Bj   )٢(وا�<م~!�ي  
 وه� م� U��J آ^9  )٣( وآ�ن ��;

�ي  ^̂
 وی
̂^2و إن ا+ر�̂^s ه̂^� ا�̂^�أي ا�̂^nي  )٤(م̂^> ا�;�س̂^� وا+ن
̂^�ري وا���
 ��س� بU��3          اآ�#4 بnآ
: | ا��#"� وه� ا��4�J Bj ا��#"�� 9�J 2b ذ�g ا�;

̂^�ن        « ̂^� ا�� ?�
b�J �^̂ ̂^9 ب�[ض̂^���، أو م ̂^e Bjش̂^�7�ل ا���م ̂^� اس̂^�	o ا�� وإن�
ا�<اv^2ة، �6̂^�ى ذ�̂^g م6^�ى ا�	̂^�ل �̂^� اش^�7�ل ا���م̂^9 ب̂^j�ح
?�؛ وم6̂^�ى    

9^̂J�#��ب U^̂�J 9^̂م��̂^4 ا�����̂^< م̂^> )٥( »ا��#�̂^�ل �̂^� اش̂^�7�ل ا���م si^̂إذ ی� 
 ی�̂^> ه̂^� ا�	̂^�ل وم6̂^�ى      ت���̂^9 ا�^̂ �س̂^� ا�̂^nي أ�̂^�ا| م6̂^�ى ا�	̂^�ل و�
;

ا��#�̂^�ل و�̂^ ی�̂^> ا��#�̂^�ل ��̂^� أن ا�&��
̂^� ن3̂^9 ا�3̂^�ل ب̂^������< Ĵ^> ا�#̂^ّ�اء 
 9i#ل ا���b <ی  ا�����< م��ح ب��ّDهـ١٦٨ت(و  ( U�� أي�و� ی��s ا�

        �v�"^أي ا���^� U^�3ن yً� �^�      ) ه̂ـ ١٨٩ت  (م	إن م��^4 ا�����^< آ^�ن واض^ eأ
 وه� ��اب J^> م^�ذا أي        ®ن ذه
ً� ��ءت ��
��> إب?�م ذات ���ع ا���       ا�ی� + 

  .م�ذا ُم¢ت
: وy�� 2b ا��#"� ب�> �#]^� ا�����^< وا��#^"�� �^� ت#^"�� U^��b ت�^��4         

 )٦( ]َوِإْذ َوا2ْJََن� ُم�َس4 َأْرَبِ��َ> َ�ْ�َ�ً� ُثX اتnْ~َXُتْ ا9َ6ْ�ِ�ْ ِمْ> َب2ِ�ِْ| َوَأْنُ�ْ Iَ^�ِ�ُ��نَ            [
 و�^  )٧( »ن^�J Bj^4 ا�����^< وا��#^"��    ) ����(و ) أرب��> ����(«: b�ل ��?�إذ  

 أّن  إ�4 یnه
�ن   )٨(ی93 ب?nا ا��أي أح2ًا م> ا�����ء ب9 ن26 ا��3"� وا+ن
�ري           
وی
2و أن رأي ا��#^"�  . م#��ل بU ث�ٍن ب�23ی� ت��م أي ت��م أرب��> ����    ) ���ً�(

�����̂^< ی̂^`ت� ���̂^y ا[ب?̂^�م وإزا�̂^�  ه̂^� ا+ح̂^o ب�+n^̂p ���̂^� أش̂^�ن� س̂^�ب3ً� إن ا 

�> إب?^�م ذات     . م
�> إب?�م ذات، وم
�> إب?�م ن^"
�      : b"��ن«ا��
5 وه�   ���^�

U� ع�   .)٩( »ه� ا��اyb ب�2 ا��3�دی� وش
??�، وب�2 ا+2Jاد وب�2 م� ه� �
 s^̂^إب?^̂^�م ) إن ���^̂^�(وآ�^̂^� ه^̂^� واض ��^̂^� ا��^̂^2د ) ذات(�^̂^�ءت ��#^̂^"

 إ�̂^4وب?̂^nا e ت�̂^�ن ا�ی̂^� ب	��̂^� . Jê^2ادأي أن?̂^� b̂^2 وA^̂�b ب�̂^2 ا) أرب�̂^�>(
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 ٩٠

�  .ا��23ی
           �^?�� ��ى ا��� أش^�ر ا��#^"p+ص ا�jا�����^< م^� �^�ء       إ�^4 وم> ا�� 

 X��َ^�ٌت َت6ْ^ِ�ي ِم^ْ> َتْ	ِ�َ?^�          [: �� ت#"�� U��b ت�^��4    ْ^?ُ�َ ْ^?ُX3َ^ْ�ا َربXیَ> اتnِ^Xا� <ْ^�ِ�َ
وا��^<ل ا���I#^� ا��3^2رة      «:  إذ b�ل  )١( ]�UِXاَ+ْنَ?�ُر pَ�2ِ�ِیَ> ِ��َ?� ُنُ<eً ِمْ> 2ِ�ْJِ ا�      

Abا�� . �
�<اًء وث�ابً� م> 2�J اO، وه� ن4�J Bj ا��#^"��، آ�^�     : b�ل ا���
4 ه̂^� ن̂^�J Bĵ̂ : و�b̂^9. ه̂^� �̂^�b2^̂D g وه̂^� �̂^g ه
̂^�، U^̂��b ا�#̂^ّ�اء    : ی3̂^�ل

     9^�bو ،eً>2ر، أي ان<��ا نjا��:      ًe>^ن g^ل       )٢( » ��^9 ذ��^b � إذ أورد ا��#^"
̂^� ر  �اء �ّ^̂ �    ا�#�"^̂ ̂^4 ا��# �J Bj^̂وه̂^� ا�� U^̂ ̂^4   )٣(أی �J Bj^̂���ل ب�^̂ ̂^� ا�3  أم

 رأي ا�#^ّ�اء وم^�?      إ�^4 ا��2jر �?^� رأي 2bم^U م�]^ ا����^�ء م^y ا[ش^�رة               
�س�    
��3ل  �23 اآ�#�^� ب^�    )٥( أم� ا�;�س� وا+ن
�ري     )٤(ا��	�س وا��3"� وا�;

 ا��أي ا�nي ذهB إ��U ا��#"� وه� ا��Bj ب���4�J Bj ا��2jر، وی
2و أن
4�J       �^^�ج ا�ی�	ت w� sا��
^9 ا��^2jر ب^9      إ�^4  ا��#"�� ه� ا�b 9^�#ا� � ت3^2ی

     <^̂J  ^̂��~ت e �^?� >^̂ی̂^  ا������إن?^� e ت~��̂^  �J^� اس�̂^!?2 ب̂^U ا��	^�ة ���
e إزا�^� إب?^�م ا��^"
� أي م^�     إ) ن<g��b)eً ه
ً� وب��ً� وb2Dً� ���5 �� م��4   

  . ش�ءإ�4ب�> إ���ل ن"
� ش�ء 
�ى  ^̂p+ا �̂^U ت�̂^��4   وم̂^> ش̂^�اه2 ا��#̂^" ��b �X [:  م̂^� �̂^�ء �̂^� ت#̂^"�^̂ ُث


ُ&�ا َأَم2ًا       ِ�َ ��َ�ِ 4jَْ<َبْ�ِ> َأْح	اْ�ِ qَأي َ�َ�ْ�َ�ِ ��ی^�  ) 2ًام̂ أ: ) إذ b�ل ��?�   ٦(( ]َبَ�ْ&َ��ُهْ

U و�?�ن  . 2Jدًا: وb�ل م6�ه2 jع   : و�� ن�^b�� وا�&�ن� �أح2ه�� 4�J ا��#"�

) ��� �
&�ا (U��J« ٧((         2^b اn^ه U��b �� � ، وأش^�ر    )٨(ن3^9 رأي ا�#^ّ�اء       وا��#"
وا�6?^� ا+و�^4 أو�^4؛    «:  هnا ا��أي ا��	�س م��	^ً� ا�^�أي ا+ول بU^��3          إ�4

2ًا؟ م̂^ أح^4j وأ آ�^  �̂^�ز ا��#�ی^o ب̂^�>  : Gن b^�ل ��J 9^̂v�b?^�، �̂̂ : +ن ا����^4 
g��bو :�bا أn�6اب أن ه��� ،s�
b wًون ا���م ر��!J �ب� ��ی> ىمّ!J <م 

 ا+ن
�ري ا�nي ذهB       ،   )٩( »+ن ��U م��4 ا�9�#   ?�J  ��p2ًامأ( أّن   إ�4وا (
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  .٢٥١/ ١): الفراء(معاني القرآن  )3(
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  .١٠٧/ ٤: الكشف والبيان  )7(
  .١٣٦/ ٢): الفراء(معاني القرآن : ينظر )8(
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 ٩١

�ف زم�ن م��	ً� ذ�g ب��?�>   «I Uب +ن�jأن ی��ن ا���م^9  : أح2ه��. م�
  U��)4jأح .(وا�&�ن� :     U�� 9أن ی��ن ا���م)ا�&
�(   � ا���^U ا+ول    إ�4، ون]
 Uا���?�> أب`ن U١(و�(.   

> ا+ول ه̂^� وی
̂^2و أن ا���̂^U ا+ول ا�̂^nي نU^̂�3 ا��#̂^"� ه̂^� ا�̂^�ا�s +م̂^�ی
ا��	��̂^9 ا�̂^nي ذآ̂^� ا��	̂^�س م���̂^2ًا ��̂^U إI?̂^�ر ا���م̂^9 �̂^� ا�����̂^< وه̂^� ا�#�̂^9      

 U^̂��b 5�^̂4 و�j^̂ا: (أح�^̂&
، ) أح̂^4j(م��̂^4 ا�#�̂^9 ) ًام̂^2أ3�)̂^2 آ̂^�ن �̂^�  ( ��̂^� �
  . ش�ءإ�4إزا�� إب?�م ن"
� ش�ء ) 2ًامأ(وا+م� ا�&�ن� ه� إن 

 ی��#^A    رت
� ب��ض�ع ا�����^< و    أ مs�;j   إ�4وآ�ن ���#"� إش�رة    ^�
   U^̂��b �� إذ أش̂^�ر إ��̂^U �̂^� ت#̂^"�^̂
إ��̂^U م�]̂^ ا����̂^�ء وه̂^� ا��̂^�J Bĵ^4 ا�~

ن^�J Bj^4    ) ر��3^�ً (وU^��b   «:  إذا b^�ل ��?^�     )٢( ]َوَحُ"َ> ُأْوَ�ِ�^gَ َر3ً��ِ^�    [: ت���4
�
p« )ي                   )٣n^2ى ا��3^"� ا�^� g^ذ� si^4 ا�����^<، وی�^�J Bj^ا�� U2 بj3وی 

 �� وه� ا��4�J Bj ا�	�ل)٥( وزاد U��J ا+ن
�ري )٤(b�ل ب���#"�p@ �ًرأی .  

  
  2اءـا��: راب�ً�

̂^�دى ه̂^�   ̂^�ب   «ا��� ̂^U ب	̂^�ف ن�B^̂v م� ��
bا��;�̂^�ب إ)�^̂Jاو ) أد �ً^̂[#�
� J> هnا   « )٧( »دJ�ء ا��~��7j�� Bd إ��g   «  وا��2اء ه�     )٦( »ت23ی�ًا
وی�

  .ا����4 أدوات اس����n?� Aا ا�7�ض
   )٨( ») او (-٤)   أی�، ه�� (-٣)  ی� (-٢ ا�?�<ة  -١: م�?�
   .)٩( »أداة ن2اء، وم��دى: أس��ب ا��2اء ی�
�� 4�J ش���>«[ن 

̂^2وا    ̂^2 ی^^̂^"�����ن?� إذا أرادوا أن ی�^^ ^^b ، ^̂^^�+ا �إe أن ا+رب�^^̂^� ��^^̂^
، ا�^nي ی^�ون                ?�^J ض�، أو �»ن^"�ن ا���^?�^J �pا�أ�Dات? ��!�ء ا���

 ا��"�&93     v�ب`��?�د او ا�� eإ ?��J 9
هn| ا��� ���2 و2b ی"�����ن . أنe U ی3
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  .٣٠٢: المصدر نفسه )9(



 ٩٢

   .)١( »�� م�ضy ا+�  �� هn| ا���اضy ا��� ی�2ون?�
  :أم� ا���ض�J�ت ا��� أش�ر إ��?� ا��#"� �?� 4�J ا��	� ا�ت�

  
  : حnف ح�ف ا��2اء-١

 � ا��̂^2اء وه̂^� آ&�^� �̂^� ا���̂^�ب ا��<ی̂^< �̂^� ا���6̂^�  فی6^�ز ح̂^nف ح̂^
ًا ح̂^nف ا�	̂^�وف م�̂^� ی`ب̂^�| ا��3̂^�س، +ن ا�	̂^�وف إن�̂^� �̂^�ء ب?̂^� اj^̂�p�ر    


� J> ا+���ل  v�ون) .��� (        <^J �^
v�س^�#?�م نeأن#�، وه�^<ة ا <J �
v�ا������ ن

^� J^> أن^�دي �^Gذا             v�وف ا��2اء ن�أس�#?، وح�وف ا��;  J> أJ; ، وح
� وه̂^� إ�	̂^�ف إe أن̂^b Û^2 ورد ���̂^�    j^̂�~ر ا���j^̂�pآ̂^�ن ا �?�n^̂	ت تn^̂pأ

   .)٢( »��#§ بUذآ�ن�| ��3ة ا�4�J ��e2 ا��	nوف ، �j�ر ا�3�اv> ا�2ا�� آ��
    �ثُُ^X َأْن^ُ�ْ    [:  هnا ا���ض�ع �^� ت#^"�� U^��b ت�^��4          إ�4و2b أش�ر ا��#"

     ْث^^ أن^^�  («:  إذ b^^�ل)٣( ].....َه^^ُ{eَء َت3ُْ�ُ�^^�َن َأنُ#^^َ"ُ�ْ َوُتْ~ِ�ُ�^^�َن َ�ِ�ی3ً^^� ِم^^ْ�ُ�
ْ> ُذر£یX^َ� مَ̂  [: ی��� ی� ه{eء ا��2اء �»س��7�ء ب��e2 ا��wم U��J آU^��3  ) ه{eء

̂^�حٍ  ̂^yَ ُن ̂^� َم ̂^4 ا��̂^"�ة   )٤( ]َحَ�ْ�َ� �J �^̂ �
̂^U وم �
̂^A @راء )٥( » �?̂^{eء ��� #��pا 
  :ا�����ء �� هn| ا�ی� وآ�نA @راؤه 4�J ا��	� ا�ت�

�Ĵ^4 ت3̂^2ی� ��̂^9 م	̂^nوف وه̂^� ) ه̂^{eء(�س أن ی�̂^�ن �	̂^ أ�̂^�ز ا�-١
)��Jري )٦() أ�
   .)٧( وه� م� b�ل بU آ9 م> ا��3"� وا+ن

�^� ه^n| ا�ی^� ،    ) ا�^nی> (ب���^4  ) ه^{eء ( أن �4إ )٨( ذهB ا�<��ج    -٢
��  ) ه{eء(ث أن� ا�nی> ت���3ن أن#"� ، ����ن   : وا��23ی^
p yر� yم�ض ��

�2أ  ���)�س^� وا+ن
^�ري             ) أن�
وأ��ز ذ�2J gد م^�? م&^9 ا�<م~^!�ي وا�;

 �^^
d��ی�ن ، +ن أس^^��ء ا[ش^^�رة ، e ت�^^�ن ب���^^4      )٩(وا�3j^^
 وم��^^U ا�
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  .٢٠/ ٢: ألحكام القرآن



 ٩٣

D١(��� ا+س��ء ا���(.   
�س̂^� أن ی�̂^�ن  -٣
 ، وb̂^�ل ب̂^g�n )٢(ت`آ�̂^2ًا +ن̂^� ) ه̂^{eء( أ�̂^�ز ا�;
   .)٣(ا+ن
�ري 
� �J^^4 ذآ^^� رأی^^ً� واح^^2ًا وه^^� أن ت�^^�ن           -٤j^^�b3^^2 ا� � ام^^� ا��#^^"

 . )٤(م��دى، وح�ف ا��2اء م	nوف وه� رأي أ�^�ز| م�]^ ا��	^�ة             ) ه{eء(
  .��"`��و��U�ّ ی�ى أن هnا ا���U ه� أر�s م� 9�b �� هn| ا

�ى �� ��از حnف ح�ف ا��2اء م� �^�ء �^�     p+ا �وم> ش�اه2 ا��#"
X َم�ِ�^gَ اْ�ُ�ْ�^gِ ُت^ْ{ِت� اْ�ُ�ْ�^gَ َم^ْ> َت^َ!�ءُ             [: ت#"�� U��b ت���4  ?ُX9ْ ا��bُ[ )ل  )٥�^b إذ  

�?�� :»               U�^Dوأ و�^�  ) اO(وا��p  ا��	�ة �� و�U د��p ا��� �� ه^nا اeس^
U
j^̂ن . ?i^̂ل ب��^̂ bاد: و �^̂ ̂^2اء      إن� ̂^eً2 م̂^> ح̂^�ف ا�� �| ب^̂p@ �^̂ � �^̂ p̂^9 ا��

         U�^Dن أ+ U^وف م^> أو�n	ا��)  Oی^� ا (          �	^A�n ح^�ف ا��^2اء وادA^�p ا��^�
U^̂م� �ً^̂#�p .ا���^̂b �^̂ف : آ�n^̂	� ^̂b ،ودم ، وزر ،، وم̂^� أش̂^
U ذ�̂^g م̂^>  .....�̂^

  .ا+س��ء وا����ت ا��� ی	nف م�?� ا�	�ف
?^� ح^�ف ُأْب^2ل      واح��6ا ب`ن ن	�ه� م> ا+س��ء وا����ت إذا ُحnف م�        

م��نU م��^ً�، و��^� آ^�ن ا��	^nوف م^> ه^nا اeس^ ح^���> آ^�ن ا�
^2ل م��^�>،              
� أ�pات?� م~##�،           v�و�� س ،g�n� 2ى �6�ء ا��!2ی�p+إح2اه�� �� ا Aد��`�

 ��iا�� o	� Bjن   :وأن!2 ا�#ّ�اء. +ن ا��	nوف ح�ف واح2 ث
Jَ �^̂ ̂^gَِ�وم^^^^ ̂^َت  أْن�^^^^ ̂^�َ�� ُآ�3ُ�ِ^^^^ ^^^^�  

  
  Aِ	ْ
َ^̂ ̂^Aِ أو َهَس^^ ^^��Xا�� �^̂ ̂^ ی^^ ^^?َُ�^̂    م^^

̂̂̂ َ� Jَْدرُدُأ   ̂^� َش^^^^^ ^^^^^^��~َ�^̂   �ً�ِ�ـْ"�� ُم^^^^^^
  

   ̂̂̂ ̂^� ِم ̂^ G�X<pَن�^ ^��ِ|ِ^̂ ̂^2َ ُنْ> َ�^    )٦( »�َم�^
�ی�> وم�? ا��	�س           j
 �?� 2�Jه   )٧(و2b م&9 رأي ا��#"� مnهB ا�

  �?�Dأ) Oب2ل م>     )ی� ا ب9��2 أنg �� اس^A;3 ا��^� ���^B ذآ^�           ) ی�(، وا���
ی�^�ن b^2 اJ  ^��p^> ا��^����>، �^���� �J^2ه              وه^� ب^g�n     . ی^�O : ��3^�ل ) ی�(

   .)٨() أم�� ب~��(أ�D?� م�3;�� م> ���� 
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  .١٥٣/ ١: مجمع البيان: ينظر )2(
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  : ن2اء ا��i�ف-٢

    �ِإْذ bَ^�َل   [:  ن^2اء ا��^i�ف �^� ت#^"�� U^��b ت�^��4            إ�^4 و2b أش�ر ا��#"
   َی��� ح�> b�ل اO ی� �J^"4 اب^>         «:  وا��� b�ل ��?�   )١(]ا��UُX َی��Jَِ"4 اْبَ> َمْ�َی

  J 9	م ،�^"4 ن^Bj +ن^U ن^2اء ا���^�jب إذا ����^U ن^2اء واح^2ًا، �^Gن                  م�ی
ش�U���� A ن2ا�v> ����ن �J^"4 �^� م	^9 ا���^y +ن^U ن^2اء م#^�د واب^> �^�                     
 . م�ض̂^y ا��̂^Bj +ن̂^U ن̂^2اء م̂^i�ف، وت3̂^2ی� ا��̂^wم ی̂^� �Ĵ^"4 ی̂^� اب̂^> م̂^�ی

U��b |�  :ن]�
̂^� َح ̂^ی �َ̂^nرِ ُ ̂^> ا��� ̂^> ا�6̂^�رودِ  ب    ب
  

  Aَ^̂ ̂^�اُدأن^^ ̂^ُ> ا�6^^ ̂^�اِد اب^^ ̂^ُ> ا�6^^   اب^^
̂^�اِد ̂^>            )٢( »ا�6^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ̂^9 م ̂^U آ ̂^�ل ب b̂^�س و	ا�� Bهn^̂ ̂^> م � ه̂^� م"^̂ ̂^� أورد| ا��# ̂^�ن م وآ

�س� 
   .)٣(ا�;�س� ا�;
وی
̂^2و أن ا���̂^U ا+ول ا�̂^nي ذه̂^B إ��̂^U ا��#̂^"� ه̂^� ا+s^̂D +ن �̂^�   
         U��J ی2ل w� ف ا��2اء�ا�ی� ن2اء ���"4 ب> م�ی وه� مi�ف أم� ت��ار ح

  .د��9
  
   ا��2اء ب��?�<ة-٣

َأمX^ْ> ُه^َ�   [: "� �� ذ�g م� ��ء �� ت#^"�� U^��b ت�^��4      وم> ش�اه2 ا��#  
�أ ن��y واب> آ&�� وی	�^4      «:  إذ b�ل  )٤( ]bَ�ِنAٌ @َن�َء ا��9ِ�ْX َس�2ً�ِا َوvِ�bًَ�� َیْ	nَرُ     b

�ون ب�^!2ی2|،       ) أم>: (ب> وث�ب وا+��J وح�<ة     ^pأ ا��bو ،ب�~#�  ا���
 ��D وی�^�ن م��^4 ا��^wم    ��> ش2ّد| ��U و�?�ن، اح2ه��؛ ت��ن ا��� �� أم    

أم̂^> ه̂^� b�ن̂^A آ�̂^> ه̂^� ��̂^� b�ن̂^A،  : م6̂^�ز|. ا[س̂^�#?�م، و��اب̂^U م	̂^nوف
U��3مِ   [: آwَ2َْرُ| ِ�ِ»ْسDَ UُXَح ا���آ�> � ی^!�ح اD O^2ر| ، أو    : )٥( ]َأَ�َ�ْ> َشَ
  .أ��> ه� b�نA آ�> ��O 9 أن2ادًا: ت�3ل 

�?^nا  : �#?�م م6^�ز| أن ی��ن ب���^4 ا��;^  �J^4 اeس̂      : وا���U ا�&�ن� 
�� أم م> ه� b�ن� ،A	nف ���e2 ا��wم U��J ون	�ه� آ&��p.  

  :وم> U��  #p و�?�ن
ب���̂^4 ا��;̂^  �Ĵ^4 اeس̂^�#?�م  ) أم̂^>(أن ی�̂^�ن ا+�̂^  �̂^�  : اح̂^2ه��

                                           
  .١١٠/ المائدة )1(
  .٥١٠/ ٢: الكشف والبيان  )2(
، ومجمع البيان في تفسير     ٤/٦٦: ، و التبيان في تفسير القرآن     ٥٢٨/ ١) :النحاس(إعراب القرآن   : ينظر )3(

  .٢٠٠/ ٢: القرآن
  .٩/الزمر )4(
  .٢٢/ الزمر )5(



 ٩٥

� أم م> ه� b�ن� ،A	nف ���e2 ا��wم U��J ون	�ه� آ&��: م6�ز|�p اn?�.  
  :وم> U��  #p و�?�ن

ی^�م>  : ب���4 ح�ف ا��2اء، ت3^2ی�| ) أم>(�  �� أن ی��ن ا+ : أح2ه��

^9، وأزی^2        : ه� b�نA، وا���ب ت��دي ب�+�  آ�� ت��دي ب��ء ���3ل        bی^� زی^2 أ

9
bأ.  
�  :b�ل أوس ب> ح6

̂^ ِ��^^^^^^^̂^�Xُبَأ ^^^^^^^�َ �^̂^^^^^^^��
̂^2ُ�ـْ"  ب�^^^^^^^  
  

  �2ِi^̂^^^^^^J �^̂^^^^^^?� A^^^^^^̂^َ"أe ی^^^^^^̂^2 َ�  
  ی��� ی� ب�� �����  

�p@ ل�bو.  
�ُتَآ^̂^�ة م^̂^�ذا َذْ�أض^̂^�� ب^̂^> َض^̂^  

  
  ^̂ ^^^^Dَ <^̂ ̂^ِذ َأِ�َمْ�م^^^^ ̂^��َ� بAَْن^^^^   �ِر7َ^^^^

9b ت��y ب�#�ك wً��b إنg م> أD^	�ب ا��^�ر، وی^�    : ����ن م��4 ا�ی�     
�^wن e ی^��j وe      : م> ه� b�نA @ن�ء ا���^9 إن^g م^> أه^9 ا��6^�، آ�^� ت3^�ل                 

  .��� م> ت��j وت�jم أب!�، �	nف ���e2 ا��wم U��J. ی�jم 
 اس^^�#?�م، وم��^^4  أ�^^ ) ام^^>(أن ی�^^�ن ا+�^^  �^^�   : وا���^^U ا�&^^�ن� 

أه̂^nا آ��̂^nي ��̂^O 9 أن̂^2ادًا، �̂^�آ�#4 ب�̂^� س̂^
o إذ آ̂^�ن م��̂^4 ا��̂^wم    : ا��̂^wم
  .م#?�مً�

�J�!آ�3ل ا�:  
�`bْ"ِ  �اَك سِ̂  �Uَُ�ُس� رَ �َنَت �� ش�ء أَ   ُ
  

  X<^̂  َنو��^^^^^̂ ^^^^� ^̂ ^^^^6ِ^̂ ^^^^�َ 2gَ^̂   ��2ْ�َ َم^^^^
   .)١( »أراد ����2�|  

 ا��^� ذآ^�ت   )٢(����#"� آ�7�| م> ا�����ء ن�ا| ی�	X2ث J> ا�3^�اءات         
                   A^وآ�ن  �J^4 ت~#�^  ا��^�?i^أه^� ب��b 4 و�?�> إذ�J �?� ا�ی� |nه ��

�اءة ب�� ا�����> وب�� ا��2ن��> وJ�م� ا�����           b اءة ه�� ، أو   )٣(هn| ا�3
          4^�J o^#ت اتwاءات ت^`وی��ی> 4�J ا��!2ی2، وآ�ن ���^g ا�3^pاءة ا��b 4�J

      o#ى ��� ات�p+4 ا�J ا�#��pا�����ء ، وا �?iه� م� ورد م> ت`وی9 ب� U��J 
٤(�3�اءة ا��~#�^  ��^�ن �?^� م^> ا���^�| ا�	^"�� ا��^� b^�ل ب?^� �^9ّ ا����^�ء                ( 

وه� ا��~#�  4�J ا��2اء +ن ا�?�<ة ُت�2 م> أح�ف ا��2اء وه^nا b^�ل أورد|               

                                           
  .٢٩٢/ ٥: الكشف والبيان  )1(
  .٣٦٢/ ٢: ، النشر في القراءات العشر٣٠٨: ، الحجة البن خالوية٤١٨/ ٧: البحر المحيط: ينظر )2(
  .٢٣٨/ ٢٣: جامع البيان في تفسير القرآن: ينظر )3(
، إعـراب   ٢٣٨/ ٢٣: ، جامع البيان في تفسير القـرآن      ٤١٧ -٤١٦/ ٢): الفراء(معاني القرآن   : ينظر )4(

، ٦٣٠/ ٢: ، مشكل إعراب القـرآن      ١١/ ٩: ، التبيان في تفسير القرآن    ٨١٢ -٨١١/ ٢) : النحاس(القرآن  
  .٢٣٧/ ١٥: الجامع ألحكام القرآن 



 ٩٦

 ی�> ه� ا��ح�^n^?� 2| ا�3^�اءة إذ اح��^9 ا����^�ء         � Uا ا���nأن ه ��� �ا��#"
� وه� ا[    p@ �ً?م^>                 �?� و� س^�#?�م وا��p#^�ا �^� ن^�ع ه^nا اeس^�#?�م ، ��^�?
 ، )١( وه� اس�#?�م e ی;�B ��اب ب9 ی;�B ا��^"�ی�           )أم(ح�ول أن ی23ر �?�     

̂^�ن �7̂^�ض         ̂^� e ی� ̂^ً� +ن اeس̂^�#?�م ح��? ̂^2ر ��اب � ن6̂^2| ی3^̂pا� ��
^̂ وا�
ا��"�ی� ب9 �7�ض B�d ا��6اب وم^�? D^�حB ا��^!  ا�&��
^� ��^�ن ه^nا                

?iف ب�wp y٢( م�ض(.   
�اءة ا��̂^!2ی2 �3^2 ات#̂^o ا����̂^�ء �^� ت#̂^"��ه� إذ ن6̂^2ه ی���6ن?̂^�    ^̂b �^أم
   eا�6̂^�اب أ B^̂�;� 9^̂ض ا��̂^"�ی� ب�^̂7� e أم �م̂^!2دة �Ĵ^4 اeس̂^�#?�م ب�3̂^2ی
�اءة             ^b 4^�J زاد U^م^> ا����^�ء �^� أن |�^�� 4^�J >^ن6^2| ی��� �
م#"�ن� ا�&��

� �B�d <J wًi ا��6اب وه� ا��"�ی�p@ �ً?ا��!2ی2 و�.  
�اءات م�^̂^�ات�ة e ی6^̂^�ز   وم^̂^^̂^b �^̂^وه ��^̂ > ا����^̂^�م أن ا�3^̂^�اءات س^

ا�����s ���� ب��?^� أe أن�^� ی����^� أن ن3^�ل ب^j	� ا�3^�اءت�> �J^4 أن ن~;^`                 
اح2ى ت�g ا��`ویwت وه� م> �"� ا��~#�  4�J أنU اس�#?�م ی;�^B ا��^"�ی�          
 ا�3�ن^A وب^�> م^> e ی3̂           v�^3م +ن م��^4 ا�ی^� س^���ن ح��?^� ا��^"�ی� ب^�> ا��

                  e �ً^أ ا�^"�رة آ�م��ا���9 س��2ًا b�ن�ً� ی;�B رح�� اn?� Oا م	�ل وأن م^> ی3^
 v�3ا� A4 م2ح ا�3�ن�J ���
ی26 �� ا�ی� م� ی	��9 ا�nم ب4�J 9 ا���5 ه� م

Oرح�� ا B�;ن�ء ا���9 ی@.  
� أم م^> ه^�                      «�ـ  ^�p ب ا��^�ر�	^Dي ه^� م^> أn^ا� �ا����4 أه^nا ا��^��

 �ب^^U �^^� أوb^^�ت ا���^^9 إذا �^^> U^^��J س^^��2ًا �^^�        eزم ��;�J^^� وا�~^^�iع �
            e ؟ أيU^رح�� رب ����ة ویpاب ا�nJ رn	ى ی�pأ �?�� �ً�v�b ت�رة UتwD

   .)٣( »ی"��ی�ن

                                           
: ، مـشكل إعـراب القـرآن    ١١/ ٩: ، التبيان في تفسير القرآن٤١٧/ ٢): الفراء(معاني القرآن   : ينظر )1(
٢/٦٣٠.  
  .١١/ ٩: التبيان في تفسير القرآن: ينظر )2(
  .٢٤٣/ ١٧: الميزان في تفسير القرآن )3(



 ٩٧

	
  �ـــ� ا�&��ــا��
�وراتـــا��6  

  
eًا[ض���:أو   

   حnف ا��i�ف-أ

   م�6ء ا[ض��� �Jضً� J> م	nوف-ب

   حnف ح�ف ا�6�:ث�ن�ً�

  



 ٩٨

	
  �ـ� ا�&��ـا��
�وراتــ��6ا  

  
� �^� ا��	^�          )١(م^2ّ ا�^!�ء وس^	
U       : ا�6� وی��� �� ا���7   ^9 ��6^�bو ، 

 �   .)٢() ا+س��ء إ�4 +نU ی6� م��ن� ا+���ل(�
� U�J ا��#"� ب��~#�       )٣(وی�2ّ ا�6� م> rv�jp ا+س��ء      
ّJ 2bو ، 

 ا[ض^���  (وه� �� ن]� ا��	�ة م^>  .  وه� مs�;j ا������>   )٤(^�J ()٥(  2^bو 
��U س� ّJ U��3ب Uی�
 أن ا��^i�ف               «: ^�Jوا ،U^ف إ���i^م وا�6� �� آ^9 اس^

��^ً�،        : إ��U ی�6� ب&wث� أش��ء I ف، وب^!�ء ی�^�ن�^I eو ب^!�ء �^�5 ب�س^
�ً��I ی��ن e    .)٦( »وب�س

̂^U    «و�»ض̂^��� ب̂^!�J 9̂^�م ن�Ĵ^�ن    ̂^U م̂^� ت̂^�i  إ�� ��̂^> ا��̂^i�ف إ��
 �� ه^� J�م�^�     و��"A ا[ض�� « . )٧( »وم�?� م� ت�i  اس�ً� م&�U    . ب	�ف �

6� وإن�� ه� ا��U� ��i�3 وا����4 ب����i�3 ه?�� أن ا��3�س ی�i^�3 ه^nا       ��
�اب ا�#�9J وا��#�^�ل �����^<              Jوب�> إ Uا��~��#� ب�� y3�� اب�J]ا���ع م> ا

��?�J« )٨( »               9^&ي ی��n^ط ا��^
�	�� و�2 ا[رت
^�ط ب^�> آ���^�>، أ�J^� ا[رت
�ة ت�م� و�2  ا�~#��� <J �
   .)٩( »ب�"
� e ت�

  :أم� ا���ض�J�ت ا��� ن�b!?� ا��#"� �?� 4�J ا��	� ا�ت�
  
eًـ ا[ض��:أو�  

 ̂̂̂ �ب� ب^̂ ̂^� ا�^    �وه^^̂ ̂^��د اس^ ̂^��د أي إس^ ̂^9 ا[س^ ^�
b <^̂ ̂^��> م^ ̂^4> ا[س^  إ�^
 �?^̂^� إذن )١٠( »وت#�^̂^2 ت��ی#^̂^ً� م^̂^y ا�����^̂^� وت~j^̂^�jً� م^̂^y ا���^̂^�ة «:اس^̂^
�ة  «^̂ ̂^���g ا���^ ̂^4إض^ ̂^rjّ    إ�^ �ة ��~^^̂ ̂^ً� أو ا���^ ^
��� �^̂ �ف ب?^^̂ ^��� �^̂ ^�� ا���

                                           
  .٤١٠/ ١: مقاييس اللغة: ينظر )1(
  .٤١٠/ ١: كشف المشكل في النحو )2(
  .٤٧: المقرب: ينظر )3(
  .١٨٠/ ٦: الكشف والبيان : ينظر )4(
  .١٨: ، المفصل٢٣٣/ ٢:  على الكافية شرح الرضي: ينظر )5(
  .٤١٩/ ١: الكتاب )6(
  .١٣٦/ ٤: المقتضب )7(
  .١١٧/ ١: شرح المفصل )8(
  .٧٦: في النحو العربي نقد وتوجيه )9(
: ، المقتصد في شرح اإليـضاح     ١١٨/ ٢: شرح المفصل : ، ينظر ٢٣٨/ ٢: شرح الرضي على الكافية      )10(
  .٢٣٠: ، المقرب٢/٨٧٢



 ٩٩

   .)١( »[ض��� إ��?�ب�

^�ُد ا��Xْحَ�^�ِن ا�nِ^Xیَ>    [: و2b ن��b ا��#"� ذ�g �� ت#"�� U^��b ت�^��4        َJَِو


�د ا��ح�>(«:  إذ b�ل ��?�)٢(]َیْ�ُ!�َن 4�َJَ اَ+ْرِض َهْ�ًن� Jی��� أ��ض9 ) : و

�^2    . و9�b هn| ا[ض��� 4�J ا��~r�j وا��#^9�i    . ا��
�دJ^">؛ و	أ ا��^bو

�ح�>)٣(^̂ ̂^�م ان إض̂^��� ا���̂^�ة     .)٤( » ا� ̂^� ه̂^� م�� ̂^4 وآ� ̂^�ن  إ� ̂^� ت� �� ا���
� أن ا��#"� 2b ذآ� ه�^�           إ�����4�ی  وإض���?�   �� r�j~��� ة ت��ن� ا���

   Bهnف ب^�+�              إ�4رأیً� ی� م> أن ا��i�ف إ��^U م�^�� ا��~4�J r�j ا�

�ُد ا��ح�> : (وا�wم وه� �� U��b ت���4    Jأي ب^9  ) و� ی��s هnا ا�� �ا��#"

 Uق إ���
^�د ا�^�ح�>   «:  ا[ض^��� بU^��3    4 ب�^2 أن س^
U3 ب��ض^�s م��̂         ت;Jو (
   .)٥( »ی��� أ��ض9 ا��
�د

  
   حnف ا��i�ف-أ

   �ً^̂ 
��� 9^̂ ̂^� ت�� ̂^� ا���ب� ̂^4إن ا��7 ̂^nا    إ� ̂^j�ر وم̂^> أه̂^ أش̂^��ل ه �peا 
اj�pe�ر ه� ا�	nف وe ی��> أن ی��ن ه��ك حnف �^� ا���6^� إe ب��^�د               

�اv> �� ا�"��ق     b9 وveو  دn	4 ا���J ُت~£9َ  ت2ل w� �?ا����^4 وم^>    ف م� �^� 
ا��i�ف 2b حnف آ&��ًا م> ا��wم      «أ��ان هnا ا�	nف ه� حnف ا��i�ف و        

وه� س��v �� س�� ا��wم وح�ل ا[��p�ر إذا � ی!�9 وإن�� س^�غ ذ�^g ا�&3^�                 
 ا��~�Bd إذ ا�7�ض م> ا��#§ ا��J �^�e2^4 ا����^G^� 4ذا ح^9j ا����^4            ���

� أس     p@ §#� ی�� ح�ل أو� )٦( »�J ��7^> ا��#^§ ا���ض^�ع بGزاU^v اj^�p�راً         ب3
            U^ف إ���i^ا�� Uاب�Jإ �� U#�~أن ی B��7��� ف؛�iوف ه� ا��n	وب�� أّن ا��

 وه̂^� eی�̂^�ن إe إذا أم�̂^�ا م̂^>  )٨( »��U^̂J�b م�U^̂�b وم
�ش̂^�تU ا���م̂^9 « )٧(
  5
َ�َ�^�  [:  وم> ش�اه2 ا��#"� �� ذ�^g م^� �^�ء �^� ت#^"�� U^��b ت�^��4                  )٩(ا��
�َس4 ِإXe ُذر£یXٌ� ِمْ> bَْ�ِمpَ 4�َJَ Uِْ�ٍف ِمْ> ِ�ْ�Jَْ�َن َوَمَ�ِ�ِ?ْ َأْن َیْ#ِ�َ�ُ?ْ َوِإنX        @َمَ> ِ��ُ 

                                           
  .٥٨٦/ ١:  في النحوكشف المشكل )1(
  .٦٤: الفرقان )2(
  ).عبد( القراءة على أنها ٥١٢/ ٦: وردت في تفسير البحر المحيط )3(
  .٤٢٨/ ٤: الكشف والبيان  )4(
  .الصفحة نفسها: المصدر السابق )5(
  .٢٣٥: المقرب: ، وينظر٢٣/ ٣: شرح المفصل )6(
  .٢٢٢/ ٢: أوضح المسالك على ألفية ابن مالك: ينظر )7(
  .٢٥/ ٣: شرح المفصل )8(
  .١٠٦ -١٠٣: المفصل: ينظر )9(



 ١٠٠

 َ<��ِ�ی�ی^2 ا����ی^�   «:  إذ b�ل ��?�)١( ]ِ�ْ�Jَْ�َن َ�َ��ٍل ِ�� اَ+ْرِض َوِإنUُX َ�ِ�ْ> اْ�ُ�ْ"ِ
   U^م�b �^� 4^إ�    U^��b �^� �^ن ، رّد ا����ی�^J�ری^�، وم̂^> رد£   ا�nإ�^4 �? �̂ وم:  �
) وم»ی?^ : (وإن�� b�ل: b�ل ا�#ّ�اء .  م¢ ���Jن  إ�4:  م�س4 ی��ن  إ�4ا����ی�  

                   Uب�	^Dوا�^4 أ U^إ�� . ب��y�6 و���Jن واح^2 +ن ا���^g إذا ذآ^� ذه^B ا�^�ه
   .)٢( »)����ن م> ب�ب حnف ا��i�ف(

             �^� ���i^�� <�^ض رأی� (إذ ن26 ا��#^"� ی�^^?vwوه^� أن   : ا+ول) م
�J ���i2 ی��ن ا�v4ری� أو إ�nم( م�س4 إ�4 ا�w"ا� U��J(.  
� ی�̂^�د �Ĵ^4    : وا�&̂^�ن���i^̂ا� U^̂�� 9^̂�� يn^̂اء ا��وآ̂^�ن م̂^> @راء ا�#̂^ّ

��^U  إوب3^� ا��^i�ف     ) @ل(إذ ُح^A�n    ) @ل ��J^�ن  (وه^�   . م	^nوف ) مi�ف(
��Jن(وه� �.(  

^̂#p+ا Bهn^̂ا+ول م U^̂2 م&̂^9 ا���^̂bم��̂^4 ا�ی̂^� �و U^̂�� s^̂ي أوضn^̂ا� 
U^̂��3ری̂^�«: بn٣( »ی��̂^� م̂^¢ ا�(  U^̂��3ي ب��̂^Gن « ، و�̂^�ز ا�̂^��?�> ا�<م~̂^!
A�b : :      U��b �� ���iا� y���J^�ن، ب���^4 @ل      إ�4: ؟ A�b )وم��?(إeم ی� 

��Jن، آ�� ی3�ل رب��� وم �i    U^� ون�وی6^�ز  . �، أو +ن^U ذو أD^	�ب ی^`ت�
   y��أي 4�J ا�~^�ف م^> ��J^�ن p^�ف م^> أش^�اف ب�^�                :  ا�nری� إ�4أن ی

    Jآ�ن�ا ی����ن أ  و�J^4 أن         اس�ا9�v +ن??�^�J ن�^J� #̂ 3�ب? ��pً� م> �?"
  U^̂ ��b U^̂ ��J 2ل^̂ (وی?�^̂ ̂^2 أن ی�̂^nب? ) أن ی#� �أی�>  )٤( »ی�ی^̂  ، وذآ̂^� ه̂^nی> ا�

 i^̂از أن ی�̂^�ن ا��^̂� �^̂�?��J ي وزاد�^̂
̂^�ر وا�6
̂^�ر  �ا��� 
ّ� <^̂J ر�^̂
pإ ��
� J> ن#"U ب�#§ ا�y�6 م"�!?2ًا بU��3 ت�^��4        
 )٥( ]bَ^�َل َرب£ اْرِ�ُ�^�ِن�    [: م~

�ي  ی��د نأو أ 
 ت�g ا����| ��� أنe U ی6ّ�ز أن إ�4�J4 ا��3م، وأش�ر ا���
 iی��ن ا��    U^��3ب g^وف وذ�n^	ف م�i^4 م�J ی��د �وه^nا �J^2ن� ��^�    «: �

+ّن ا��	nوف e ی��د إ��U ض���، إذ �� ��ز ذ�g �6�ز أن ت�3ل زیb 2^�م�ا،        
   .)٦( »وأنA ت�ی2 ����ن زیb 2�م�ا

 ا�#ّ�اء وا�nي أش�ر إ��^U ا�&��
^�    وی
2و أن أحo ا����| ب�+np ه� �bل      
U��3إی�| ب wًم��:  

»   ،U
b^2م ا�~��#^�   : إ��U وا�jJ 4�ب�U آ�� ی3�ل) أنU(وذآ� وهB ب> م�
�ان آU^��3 ت�^��4         ^�J ن @ل�^J�: ت�ی2 وا�nی> م�^U، وی6^�ز أن ی�^�ن أراد ب#

                                           
  .٨٣/يونس )1(
  .٢٩٦/ ٣: الكشف والبيان  )2(
  .٣٤٧/ ٢): األخفش(معاني القرآن  )3(
  .٣٥٠/ ٢: الكشاف )4(
  .٩٩: المؤمنون )5(
  .٦٨٣/ ٢: التبيان في إعراب القرآن )6(



 ١٠١

3ْ^ُ�ْ   [ و )١( ]َواْسَْ̀ل ا3َ�ْْ�َی�َ [X�dَ ِإَذا q�^
ِXا�� �^?َq٣( » )٢( ]َی�َأی( .      U^��J ا م^� ت^2لn^وه
Uvwن وم�J�  .م��4 ا�ی� +ّن ا�~�ف e ی��ن م> ا�nری� أو ا��3م ب9 م> �

�ى م^� �^�ء �^� ت#^"�� U^��b ت�^��4                 ^p+ا �َوَمَ&^9ُ  [: وم> ش�اه2 ا��#^"
© ُب�ْ            Dُ ًء َوِن2َاًء�Jَُد Xeِإ yُ�َ"َْی eَ ��َِب oُ�ِ�ْي َیnِXوا َآَ�َ&9ِ ا��    ا�nِXیَ> َآَ#ُْ^?ُ�َ �ٌ�ْJُ ٌ

 إ���4�ك ذ�g وأض�ف ا��&9 : )آ�&9 ا�nي ی��o(:  إذ b�ل ��?�)٤( ]eَ َی3ِ�ُْ��َن
               U^�&وم ��i^ا ا���ع م> ا�~;^�ب ا��nه ا�nی> آ#�وا ���e2 ا��wم U��J وی"

U��3آ ��)٥( ]َواْسَْ̀ل ا3َ�ْْ�َیَ�[: �� ا�3�@ن آ&�J�!ل ا��b :  

ِ"َح^^^^^ْAُراِح�َم7َ^^^^^ ِب �َ^^^^^�ِJِ ���ً^^^^^b�  
  

  X�^̂^ِث َووم^̂^� ه^̂^
َAْ�ِ �̂^�ِق�^̂^َ   ك ب����^
  :أي ح"
A ب7�م راح��� �J�ق، وb�ل ا��ا�<  

Aُ"^̂ ̂^و�^^ ̂^� ُدِ�ـَ" ُم^^ ̂^�ً� م^^ ̂^ً�Aُْم^^    ح�^^
  

  2ٍ^̂ ِ�ْ"َ�^^^^^̂^ َآ�J^^^^^̂^4 زی^^^^^ِ��ِ^̂    ا+م�^^^^^

U اJ O< و�9 واJ§ ا��#�ر ب���ا�J ا�^nي         !� �أي آ�"�� 4�J ا+م�

�      إذ س��| ا��   )٦( »ی��o ب���7 أي یs�j وی�jت ب?�     �i^ب��~;^�ب ا�� �"#
               U^��3ا�<�^�ج ا[ض^��ر ب s^2 أوض^bو ،U^��J مwا�� ��e2ب gأي«: وی��ن ذ� :

eب̂^2 م^> ه̂^nا ا[ض^��ر ���̂^�ن   ) آ�&̂^9 ا�^nي ی��^o  (م&^9 داJ^� ا�̂^nی> آ#^�وا    
 �^̂^^Jا�̂^� ا�  وذآ^^̂^� ا����^^̂^4 ن#^^̂^"U آ^^̂^9 م^^̂^> ا�;�س^^̂^�   )٧( »ا�^^̂^2ا�J ب��<�^^

    .)٨(وا+ن
�ري
  

   م�6ء ا[ض��� �Jضً� J> م	nوف-ب
ث ا�&��
̂^� Ĵ^> �̂^�از م6̂^�ء ا[ض̂^��� �Jض̂^ً� Ĵ^> ا�?̂^�ء وآ̂^�ن   ت	̂^2

         �^̂^����� ����j^^�7 ا��j^^�� 9^^��	ا+ول ه^^� ت B^^ا�6�ن ،<�
ح2ی&^^�J U^^4 �^^�ن
       ����j�7 ا��jا�&�ن� ه� ح��� ا� Bإ�^4 وا�6�ن         g^ف وآ^�ن ذ��i^و�^�د ا�� 

 ا��Uِ^X َوِإbَ^�ِم   ِرَ�^�ٌل eَ ُتْ�ِ?^�ِ?ْ ِت6َ^�َرٌة َوeَ َبْ�^Jَ yٌ^ْ> ِذْآ^�ِ           [: �� ت#"�� U��b ت���4   
̂^wَXjِة ̂^�ل )٩( ]ا�^ ^b 9    «:  إذ^̂ ̂^2ة +�^ ^vء ا�<ا�^̂ ̂^nف ا�?^ ̂^wjة، �	^ ̂^� ا�^ أي وإb�م^

ا[ض��� [ن ا�~��� م� 2�J �#pه آ��	�ف ا��اح2، ��س�4�7 ب���i�ف    
                                           

  .٨٢: يوسف )1(
  .١/الطالق )2(
  .٢٩٧/ ٣: الكشف والبيان  )3(
  .١٧١/ البقرة )4(
  .٨٢/ يوسف )5(
  .٢٣٦/ ١: الكشف والبيان  )6(
  .٤١/ ١: إعراب القرآن المنسوب للزجاج )7(
  .١٣٦/ ١: ، و البيان في غريب إعراب القرآن ٢/٧٧: التبيان في تفسير القرآن )8(
  .٣٧/ النور )9(



 ١٠٢

   A^̂م�b9 ا����̂^� إ^̂Dض̂^ً� م̂^> ا�̂^�او إذ إن أ�J ا�?̂^�ء A^̂م̂^> ا�?̂^�ء إذ آ�ن U^̂إ��
 ا�3̂^�ف، وأب̂^��2ا م̂^> إ�̂^4 ح�آ�̂^U إ�bام̂^ً� ��س̂^�&��3ا ا�̂^�J ��î^4 ا�̂^�او وث�3̂^�ا

        ?��^b �^� ف، آ�� ���^�ا�	�� �� ا�	�ف آ����&�p@ �� و�� ه�ءn	ا��او ا�� :
���� أض�#A حA�n ا�?�ء و���A ا[ض��� �Jضً� م�?^� آ3^�ل           . 2Jة، وورث�   

�J�!ا�:  
  إن ا�~��� أ�^2وا ا�
^�> وان6^�دوا       

  
  وأ�p#̂^�ك Ĵ^2 ا+م̂^� ا�̂^nي وĴ^2وا  

 أي أن ا[ض^���     )١( »ا�?^�ء م�?^� ��^� أض^��?�       أراد ب�2ة ا+م^�، �`س^�3         
��� b�مA م3�م ا�?�ء ��ز حnف ا�?�ء وآ�ن م� نU^�3 ا�&��
^� م^> @راء ا��	^�س      

�س^^�      إ و��^^> م^^> دون ا[ش^^�رة   )٢(
��^^U وه^^� م^^nهB ذآ^^�| ا�;�س^^� وا�;
   .)٣(وا+ن
�ري 
  
   حnف ح�ف ا�6�:ث�ن�ً�

� م^� e  اس����A ح�وف ا�6� آ�اس;� �»ض���، وه� واس^;� إض^��      
ا�6� ان�^�  « وهnا م��4 م� ذهB إ��U س�
�یU م> أن         )٤(ی��> إض���U م
�ش�ة    

    Uف إ���iم  وإن�� 9�b �?� ح�وف ا[ض��� +ن?^� ت^�i           )٥( »ی��ن آ9 اس
 U��D ي ه�nور وم��4 إض���?� م��4 ا�#�9 إ�4م��4 ا�#�9 ا�� اeس ا��6

  U��jو        إ�4إی §^#� �ه^� ا+داة ا��	^��j      اeس ��[ض��� م��4 وح�وف ا�6
U�« )٦(                  4^�J ��ض و�I#^� ح^�وف ا�6^^J �^
� أن D�حB ا��^!  ا�&���� 

         ،�^?��J ا�^"��ق �^�e2ب g^وذ� ن�� ا��23ی� �?� أي ح�n?� وإب3�ء ��J?� �� اeس
           ?
 ، وآ^�ن م�?^� م^�      )٧(و2b ش�AJ هn| ا�]�ه�ة �2ى ا��	�ة وذآ�وه� �� آ�^

� َ�َ��       ا�X[: ورد �� ا��!  �� ت#"�� U��b ت���4      ْ#ِ�ْ��َ �Xَم�@ ��َXِإن ��َXیَ> َی�3ُُ��َن َربnِ
� ب���
�د    : ( ، إذ b�ل ��?�    )٨( ]ُذُن�َبَ���jب Oی> ی���3ن * اnا� (   U���� Aإن ش�
، وإن ش^�A ر���^�J U^4     )ا�nی> ات�3ا (4�J ا�6� ردًا U��b 4�J      ) ا�nی>(م	9  

                                           
  .٣٨٨/ ٢: الكشف والبيان  )1(
  .٤٤٥ -٤٤٤/ ٢): النحاس(إعراب القرآن : ينظر )2(
، البيان فـي غريـب      ٢٥٤/ ٧: ، مجمع البيان في تفسير القرآن     ٤٣٩/ ٧:التبيان في تفسير القرآن   : ينظر) 3(

  .١٩٧/ ٢:إعراب القرآن 
  .٧٧: د وتوجيهقفي النحو العربي ن: ينظر) 4(
  .٢٩٠/ ١: الكتاب) 5(
  .١١٧/ ٢: شرح المفصل )6(
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 ١٠٣

   U��3ب�2اء آeى ِمْ> اْ�ُ�{ْ    [ا� ث b^�ل �^�   )١( ]ِمِ��َ> َأنُ#َ"ُ?ْ َوَأْمَ�اَ�ُ?ْ  ِإنX ا��UَX اْشَ�َ
�ًv2^̂�
 م?�#^̂D) :ن ا���ب̂^2ون�
v�^̂ا�ی̂^�    )٢(»)ا�� |n^̂ه �^̂� �^̂
�ض ا�&��^̂J إذ 

                   B
رأی�> وه� مnهB ا�#ّ�اء ا�nي �9jّ ا�3^�ل �^� ا���^U ا�&^�ن� وه^� إن س^
   .)٣(ر�y ا�nی> ه� اس�����?� 

 Bj^̂̂^�س �?̂^� و�?̂^ً� ث��&̂^ً� وه̂^� ا��	2 زاد ا��^̂bو �^̂�J4 ا��̂^2ح أي أ^̂�J 
وأض^�ف ا+ن
^�ري �^�از ا�6^� +ن^U         «  )٥( وت�ب�^U �^� ذ�^g ا��3^"�          )٤(ا�nی>  

U��b �� د�
���  Dد: (و�
� ب����jب O٦() وا(.   
    �^̂ ̂^�v<ان �^ ^� �̂^� ا��#^̂^" �ح?�^d <یn^̂^ح^̂^§ ان ا�^̂^��?�> ا��wوم^̂^> ا��
��"� gة وذ��	ى ا��� اح���?� ا���p+ا�راء ا <J wًi� ��اب وا��#"�J]ا 
. أ�o ا����4 ا�nي ت	���U ا�ی� و�3�ب ا����| ا��^� أو�?^� ا��	^�ة م^> ا����^4        

     U[#� ���4�J ��e2 ا��6از �� ا��pe^�ر ب`ی?�^�        ) إن ش�A (و2b اس�~2م ا��#"
  .ت3�أ

��ل  bِ  ا�	�امِ  ا�!?�ِ  J>ِ ی"`��نgَ[: وم&�U م� ��ء �� ت#"�� U��b ت���4      
^̂bُ U^̂��^̂Dَو �^̂�
�b :( 4^̂�J Ui^̂#p̂^�ل(«: ذ b̂^�ل ��?̂^� إ)٧( ] Ĵ^> س̂^
�9 ا2O©9 آ
  �
2 اO اب> م"��د   : ت23ی�|) J>(ت��یJ اءة�b �� ه� g�nوآ U�� ل��b 9وه

� U^^�J ا�#^^ّ�اء ب`ن^^U    )٩(  وه^^� م^^nهB ا��^^"��v   )٨( »وا��ب�^^y ب^^> أن^^5  ^^
ّJو 
   .)١٠() J>(م~#�ض 4�J ن�� 

�ی�> ب��~#� 4�J ب^2ل اeش^���ل           j
 وا�U^3   )١١(ون93 ا��	�س رأي ا�

                                           
  .١١١/ التوبة )1(
  .٣٣٠/ ١: الكشف والبيان  )2(
  .١٩٨/ ١) : الفراء(معاني القرآن : ينظر )3(
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وضة على الجوار وقد أضعف هذا      ضوكذلك من اآلراء التي نقلها النحاس هو رأي أبي عبيدة الذي جعلها مح            
 في كتاب اهللا عزل وجل وإال خرب والدليل على أنه غلط ر الجواال يجوز أن يعرب شيء على«: الرأي بقوله

ان، وإنما هذا بمنزلة اإلقواء وال يحمل شيء من كتاب اهللا عزل            برخهذان جحر ضب    : قول العرب في التثنية   



 ١٠٤

�س� وا+ن
�ري �� ذ�g ا
   .)١(�;�س� وا��3"� وا�;
             Bهn^وه^� م �
وی��> أن ن	"B أن ذ�g ا��nهB ا�nي � ی�رد| ا�&��
�ی�> ا�nي b�ل ب��~#� 4�J أنU ب^2ل اش^���ل ه^� ا+s^D +ن^U ت^�jر          j
ا�
ی
��J 2> ا��23ی� وی�ضs م��4 ا�ی� �� ��9 ا�!?� م!��4�J 9 ا��3^�ل أو               

� ذ�J wًi� g> أن م^nهB ا��̂        ��           s^م��^�د وواض �^�� �����> ی�^�ي ت3^2ی
� ت3^2ی� أداة اeس^�#?�م          )J^> (�� ا�ی� إذ � ی"�;y ا�&��
� أن ُی23ر         ^?Iب^9 أ 

�^Gن ه^nا ا��3^2ی�      ) ه^9 (�� ا��r وهnا ��� م�	o3 �� ا��r +ن�� �� b^2رن�            
�ى ��^̂^� ی^̂^"��3 ا����^̂^4 ���^̂^�ن ا��3^̂^2ی� ه^̂^�  ^̂^pدات أ�ی^̂^"�B^̂^�d �J2 م#^̂^

وه^nا ا��3^2ی� e   ) 9 ی^sj أو ی��^�b 2^�ل ��^U    ی"`��نJ g> ا�^!?� ا�	^�ام ه̂      (
          <^J ب^9 أراد ا�^"{ال �ی	��9 ت��ار وJ �#�I>، و� ی;�B ا��r هnا ا��23ی

       g�n4 ا��3�ل ����ن ب�J �) ا�^!?� )ب^2ل إش^���ل �b (       <^J�ل ��U (اش���ل ا�!?
        U^2ل م�^
و�^ ی�3^9    . م6^�ور ب	^�ف ا�6^� J^>       ) ش^?� (وه� م6�ور +ن ا��
�ی�> واj
  .آ�#4 ب�3ل ا������>ا��#"� رأي ا�

  

                                                                                                                         
 و القول فيه إنه بدل، وأنـشد        »عن«وجل على هذا وال يكون إال بأفصح اللغات وأصحها، وال يجوز إضمار             

  :سيبويه
  »ولكنه بنيان قوم تهدما    فما كان قيس هلكه هلك واحد

  .٢٥٨/ ١): النحاس(إعراب القرآن 
، ومجمع البيان في تفـسير      ١٢٧/ ١: ، ومشكل إعراب القرآن   ٢٠٤/ ٢: التبيان في تفسير القرآن   : ينظر )1(

  .١٥١/ ١: ، و البيان في غريب إعراب القرآن ٧٣/ ٢: القرآن



 ١٠٥

	
  yـــ� ا��ابــا��
  yـــا���اب

eًأو :Aا���  
   م;�ب�3 ا���A ������ت-أ
   ت23ی ا���4�J A ا�����ت-ب
   حnف ا�����ت-ج
  ا�y;3: ث�ن�ً�

   y;b ا���A-أ
   y;b ا��"o-ب
  ا���آ�2: ث��&ً�
  ا��; : راب�ً�
   ا��;  4�J ا��	9-أ
   ا��;  4�J ا�
��2-ب
  4�J ا���ض� J;  ا��"�3
9 -ج
�-د�i4 ا���J �   J;  ا�]�ه
  ا�
2ل: p�م"ً�
   ا�
2ل-أ

   ب2ل ا��9 م> ا��9-١
   ب2ل ا�
�� م> ا��9-٢
   ب2ل اeش���ل-٣

   ا����ی�-ب



 ١٠٦

	
  yــ� ا��ابــا��
  yـا���اب

  
      4^̂ �J ض�̂^y وا��̂^Bj وا�6̂^� وا�6̂^<م ه̂^� م�̂^� ی�̂^ ��إن م�اض̂^y ا�

�اب ا����^�   �b?� �� ا����6 ��اا+س��ء وا+���ل ب	"B اw�pف م�   ^Jان إ �
                     B
� ب^"B ر�^y ا���3^2م وی�^Bj ب^"p`^ا��� y^��2b ی"�ي 4�J م^� ب�^2ه� ��

�ًJ�
� ت�ب�ً� وا���23م م�p`ا وی"�4 ا���nوه� U
jع «. )١(ن�
وا+ش?� �� ا[ت
U�
ه̂^nا ب̂^�ب «:  وb̂^2 ت	̂^2ث �J?̂^� س̂^�
�یU بU^̂��3)٢( »أن ی̂^�اد ب̂^U م��̂^4 ا��̂^!

و  . )٣( »
2ل م�U وم� أش
U ذ�^4�J      g ا�!�یg وا�
2ل 4�J ا��     gم6�ى ا�!�ی 
�اب س^�بU3 م^> �?^� واح^2ة                  «JG^ب ب�^Jه^� آ^9 ث^�ن ُأ yه^�  « أو   )٤( »ا���اب

�اب^U م;�3^�ً           Jإ �^� U^�
b �^�� ا��!�رك  و��v^2ة ه^nا اeت
^�ع ه^� أم^�           )٥( »اeس
      U	£أو ی�ض Uj£j~أو ی U�£٦(ی��( .  �"�p yوا���اب :    ;Jوا���آ�2 و Aا���

٧(�
2ل  ا�
��ن وJ;  ا��"o، وا   (              |n^م^> ا�^!�اه2 �^� ه � وآ�ن ���#^"� ا��&�^
  :ا���ض�J�ت م�i#ً� �?� م> ش�اه2 ا�y;3 وه� 4�J ا��	� ا�ت�

  
eًـا���: أوA  


�رة J> اس أو م� ه� �^� ت3^2ر اس^ ی�
^y م^�         «J <ی��	2 ا���J Aا���

�r�j~�� U ن��ة أو [زا�� اش��اك J�رض �� م���^� أو م^2ح أو ذّم أو                 b

 »�2، م�� ی2ّل 4�J ح���U أو ن"
� أو ���Uِ أو Dّ�pٍ� م> �pاU^Dّ     ت�ح أو ت`آ  
)٨(.   

   .)٩( »ب
��ن D#� م> D#�تU: ا���بy، ا���9�ّ م�
�UJ«�?� إذن 
                 �	�;j^ب^�> م y^�6ی �^?� s�;j^��� U���"^ت �^� �و2b ا��p  ا��#"
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 ١٠٧

� م	2د ��?�� مnه
U ا��	�ي�� �#jوا� Aا���.  
           �^� U^ض�J لw^p <^ا ا����^4 مnه siوس��       |�راء ا��	�ی^� �^� ت#^"�

  .��ی�ت
: ��> ش�اه2 ا��#"� �� م�ض�ع ا���A م� ��ء �� ت#"�� U��b ت�^��4     

�اءات                  إ إذ   )١( ]َم�gِ�ِ َی^ْ�ِم ا�^2£ی>ِ    [^3�� �ً^�
ن^b U^2 ذآ^� ��?^� ا��2ی^2 م^> ا+و�^U ت
�ة أو�U:  إذ b�ل)٢(ا��~��#� !J <م U�� اء�  :أ��p  ا�3

�اءة   -ا���ف  ب�+�  وآ"�  -م��g  : ا���U ا+ول ^b �^وه ،A4 ا����J 
 �^̂

̂^ϑ  2ا��Jوس̂^�2 و �� ب̂^> J&�̂^�ن و�Ĵ^� و�d	̂^� وا�<ب�̂^^̂�Jو � وأب̂^� ب�̂^

Bف واب> م"��د وأب� ب> آ��J <ح�> ب�  .ا�
م�̂^g، ب�7̂^� أ�̂^  وآ̂^"� ا��̂^�ف �Ĵ^4 ا��#̂^"�� أی̂^iً�،  : وا���̂^U ا�&̂^�ن�

�اءة زی2 ب> ث�بA وأب� ا�2رداء b ٣(وه�(.   
 �J^4 ا���^A، وه^� روای^� ا�	^">           -م   ب6<م ا�w  -م�g  : وا���U ا�&��� 

��J أب� <J 2 ا��ارث ب> س��2 ، وروى
Jا��6#� و ��J <ب.  
 �J^4 ا��^2اء، وه^�    - ب�+�  ونBj ا���ف -أن م��g   : ا���U ا��ابy و

               g^ض^� ا��6^2، وروى ذ��b g^2 ا���^
Jو y3��"^^2 ب^> ا��	وم �^�J+اءة ا�b
 Oرس�ل ا <JϑUل �� ب�� �<وات�b ) :ی�م ا g��2ی>ی� م�.(  

 �J^4 ا��^2اء،     - ب�^Bj ا��^�ف م^> ��^� أ�^             -م�^g   : وا���U ا�~�م5 
��;J اءة�b وه�.  

 4�J م��4 ه^� م��^g،       - ب�+�  ور�y ا���ف     -م��g  : وا���U ا�"�دس 
�اءة J<ی< ا�����3b وه�.  
 yب�"^̂ ̂^J ĝ^>     : وا���̂^U ا� ̂^�، روى ذ� ��
̂^� وا[ض̂^6�ع ا� ̂^g، ب�[م�� م��

 وĴ^> )٤(.... > ا+م��̂^� وا��#~̂^� ی	�̂^4 ب̂^> ی��̂^� وĴ^> أی̂^�ب ا�̂^"~���ن� ب̂^� 
 ......)٥(�
  . J> ا���

y^̂ا���س U^̂ی̂^�م ا�̂^2ی> : (وا��� g^̂̂^">  ) م�	اءة ا��^̂b �^̂4 ا�#�̂^9، وه^̂�J
   .)٥( »وی	�4 ب> ی��� وأب� ح�<ة وأب� ح��#�

�اب�� ا��� ت	���?^� �#]^�    J]اءات ا����| ا�م�^g أو  (إذ م�<ت هn| ا�3
g��ا����| ب�� ی`ت) م |nوی��> أن ن9�6 ه�:  
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 ١٠٨

�ب ا��^����> س^�اء ب�#]^� م�^g أو م��^g و�^�ء                   -١^� A4 ا����J � ا�6
�  .هnا ا���U �� ا�3�اءة ا+و�4 وا�&��&� ا��� ذآ�ه� ا��#"

و�^�ء ه^nا ا���^U      ) م�^g أو م��^g    ( ا��4�J Bj ا��2اء س�اء ب�#]�       -٢
  .�� ا�3�اءة ا��اب�� وا�~�م"�

� ب�#]�       -٣
p U4 أّن�J y�� ا�"�دس� ب�3^2ی�  وه� �� ا�3�اءة ) م��g( ا�
)g��ه� م.(  

̂^U ��̂^9 م̂^�ٍض أي   -٤ وه̂^� ا�3̂^�اءة ) م��̂^g ی̂^�م ا�̂^2ی> ( ا�
�̂^�ء �Ĵ^4 أّن
�  .ا���س�� ا��� ذآ�ه� ا��#"

�اب�̂^� م̂^> ��̂^� أن    J]ا U^̂ض آ̂^9 ا+و��^̂J 2^̂b �إذ نwح̂^§ أن ا��#̂^"
     �^
�اءة ا��^̂b 2م^b U^̂أن eب��?^� إ s�� وأD̂^	�بU وه^� ا�6̂^� �J^4 ا���̂^ϑ   ،Aی^

   3� Uس ت23ی��	وآ�ن ���         ،g^��م Bj^ا���^�ن� وه^� ب� y3��"ُ^^2 ب^> ا��	اءة م�
�ضU ��7�ت J yم)g��١() م(.   

   Bهn^̂ ̂^"� ی ̂^4ون6̂^2 ا��3 ̂^g« أّن إ� ̂^2ی� م#�̂^�ل م	̂^nوف   »م�� ̂^4 ت3 �J 
 |� ��?� )٢(م��g ی�م ا�2ی> ا�#9j وا�i3�ء ون	�| +نU م��2 : ت23ی?#��pو ، 

 U^̂ �أ  «: ا+ن
̂^�ري ب��3^̂b <^̂وم)g^̂��وراً  ) م�̂^U أن ی�̂^�ن م6̂^ �� � ی6̂^^̂ � 4^̂ �J 
اسُ ��9J م> ا���g، ��ٍر ) م��g(ا�j#� آ�� ذآ� ا��	�س ب4�J 9 ا�
2ل +ن 

4�J ا�#�9 واسُ ا�#�9J إذا آ�ن ��	�ل أو اeس�3
�ل �Gنe U ی��^"B ا����ی^                
Uف إ���iم> ا��.  

  �^̂������ �ً#^̂D ت�̂^�ن e ة�وإذا �̂^ ی��̂^"B ا����ی̂^  آ̂^�ن ن�̂^�ًة وا���̂^
 وی
^2و أن ت���^U   )٣( »، �J e^4 ا�^B���     �#j أن ی��ن م6�ورًا 4�J ا�
2ل       

ا�3�اءة ا+و�4 ا��� ذآ�ه^� ا��#^"� وه^� ا�6^� �J^4 ا���^A ب3^�اءة ا��س^�ل           
م��4 ا����g وه� ا��`�pذ م> ا�g��ِ ب�"� ا���، وأم� «ه� ا��ا�s ذ�g +ّن  

 ا��̂^�، �?̂^� ا�̂^nي ی��̂^g ن]̂^�م ا�3̂^�م    i^̂ب g^̂ذ م̂^> ا����p`^̂وه̂^� م g^̂٤(ا���( 
       وت2ب��ه دون ا���>،  ?�^� �ى ی��g ا+م� وا�	�pرة أ�
 إذن �^Gن    )٥( » وب�

�?^nا  ) َم�^g أو م��^g    (م��4 ا���A واضs �� ا�ی� +ن?� س�اء ��ءت ب3�اءة          
D4 ا���J ب ا������> ی2ل�� .  

  
  �تـA �����ـ� ا���ـم;�ب3 -أ
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 ن�^�ة وم���^� وح���^� ی^�د �^�      إ�^4 إن اeس ی�3" آ�^� ه^� م�^�وف        
�ض أن ت�^�ن ه�^�ك م;�ب3^� ب��?�^� م^> �?^�              ا����6 ا�j#� وم�D^��?� ی#    ^�

   ����A ا������ م����، ون�^A ا���^�ة ن�^�ٌة وا���^A ی�
^y            «ا����ی  وا�����
�ة م^> دون              ^���� y^3أن ی �#j^9 ا�^Dوأ ،Ui^#pو U
jون Uا�����ت �� ر��
�ض �?^� ض^�ب            J �آ�ن ح3?� أن ت"�4�7 ب�#"?�، وإن� ���ا������ +ّن ا���

�j#�، �`م� ا����ات �?� ا��^"�	j^�� �3#�ت ��3^�ب     ا إ�4م> ا������ ��ح���    
                 <���^Dق ب^�> م��م> ا����رف، وتy3 ب?� ح���n ا�#�2vة، وا�j#�، آ^9 م^� �^

  .»)١(م!��آ�> �� ا��#§
»    qة ت̂^2ل�+ن ا�̂^j#� ی�
7̂^� أن ت�̂^�ن ا���D̂^�ف �̂^� ا����̂^4، وا���̂^

��ع، وا�����^� م~^�D�j، ��^> ح�^ُ� �^ ی6^ْ< أن ی�^�ن                !4�J ا���^�م وا�̂    
��y واح2ًا، وا��اح2 ����^ً� ، �^ ی6^< أن ی�D^  آ^q9 واح^2ٍ م�?^� إe ب�^�                      ا�6

Uُ3وم� ه� و� U�vw٢( »ی(.   
     �� ا�iُ^7ْ�َ�ِْب    [:  ذ�^g �^� ت#^"�� U^��b ت�^��4          إ�^4 و2b أش�ر ا��#^"ِ^�ْ�َ
 َ<�£��Xi^̂  َوeَ ا�ْ?ِ�ْ^̂ �َJَ[ )٣(  �^̂ ̂^�ل ��? b �^̂ �«:  وا��^̂ �� :   eو �^̂ ��̂^nی> م� D̂^#� ا�

  ����^̂ ̂^�رف ب^ ̂^  ا���^ ^D5   ت��^̂ ̂^nی> �^ ̂^�رف إe أن ا�^ �ات ب����^^̂ �ات وe ا���^
     g^��b ��>ب�� U�ّو�� ��bم� ���� ب��^j�دق ��^� ا��^�ذب، آ`ن^g            : ب��^qإن^� +م

A�b :ی�6ز eب وnم> ی� e 2قjی : م> ی�� ا�]�� O2 ا
  .م�رت ب�
Uمwوم��4 آ : A
i� <یnاط ا��D ���)?��J(« )٤(.   

      U��b <ق م�	ب (�9�6 أب� اس�i^7ا�� �) ا�^nی> أن��^)  A ن�^A �^ـ   ��(
 م> أن ا����Dف �^�ء م���^� وا�^j#� ن�^�ة وه^�          ��� (4�J ا�^�� (  X<^��

            A#�^2 أض^b �^?ه^� أن �^����� �#^D ة أن ت^`ت�� اس^  إ�^4 ا�nي س�غ �?n| ا���^
    �X
J 2bو ��� +ن^U ی�6^9 م^>    »ب������� ا���J»��b> ا����Dف   ا�&��
�  م�

اw;Dح�ت ا������> وی
^2و أن     ا������ م���b وا����ة ��� م���b وه�� م>        
 م���^̂^� إ�^̂^4س^̂^
B إw^̂^dق ه^̂^n| ا��^̂^"��� ه^̂^� أن ا���^̂^�ة م��^̂^> أن ت�	^̂^�ل  

بGض���?� أو ب���ی#?� أي أن ح��� ا�����^� ه^� ح��^� م�e �^�b داn^� �^�vا آ^�ن               
 Bهnم B2 ذهb �م> ا����> ���?� �� م	D 9#� وا�nي ی&
A ذ�g أن ا��#"

  :ا�#ّ�اء �� ت����U ا�nي ی�3ل
�« ��ز أن ت��ن     وإن��«��«      A#�^2 ُأض^b �?ن+ ،��� اس^  إ�^4  ن��ً� ���

    �ًi^̂ا+ول أی eو U^� ٍد��j^̂م، و�^�5 ب�eأ�̂^  و U^وه^� �̂^�   ب�� ،U^̂� د��j^�
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 ١١٠

  g^̂ ��b �^̂ ̂^2 ب�̂^>     : ا��̂^wم ب��<� ̂^g ت�ی ̂^�ذب، آ`ن � ا��^̂ ̂^j�دق �� e أم̂^� إe ب��
� ا�]�ی̂^  إe  : وe ی6̂^�ز أن ت3̂^�ل. ی̂^2jق وe ی�̂^nب^̂�� O2 ا^̂
م̂^�رت ب�


^2 اO م�A^b، و    �J^4 ا�� J ن+ ،��ی^�» �^��«    eو ،�^̂�bة م�� �^� م^nهB ن�^
     ��bم� ��� ������ e١( »ت��ن ن��ً� إ(   yد م��jاء �#]� ا��� و2b اس���9 ا�#ّ

 Uإ�4إش�رتAbا��� s�;jم .  
� إذ ی�ى أن          p@ �ًا�ی� رأی |nس �� ه�	و���)     ?�^�J ب�i^7ا�� �^�� (
 وb^�ل   )٢(~#^� �J^4 ا���^4�J �ٌ#p       A ا�
2ل م> ا�^nی> م^U^� �ً#�i �^�از ا�            

 )٤( واآ�#4 ا�;�س� ب���أي ا+ول وه� ا�~#� �J^4 ا���^A   )٣(بg�n ا��3"�  
            A^����وه^� ا�3^�ل ب Uإ�� Bي ذهnأي ا��،وی
2و أن ا��#"� 2b ن��b ن#"U ب��

9^̂v�3ا� �^̂?� :» A^̂ذا رأیG^̂�)�e ی̂^s�j �̂^� م�ض̂^�?� إe �?̂^� ح̂^�ل وإذا  ) ��̂^
   �?� ،eّم�ض�?� إ �� s�D :� ا        اس�&��ءn^م^> ه g^��J ا م^� وردn^4 ه^�J 5^3

� ب�2 هnا �� م�ضy ن�A و���ذا � ت�> ح�ل ب�2       � ���  ت��ن �   )٥( »ا�
�ب
+ن م��^4 ا�ی^� ح��?^� e ی^"��3          ) إe(ا��`آ2 م> أن?� e یs�j �� م�ض^�?�         

�ى م�i#ً� �?� �^�از           p+ا�راء ا |�وه� رأي b�ل بU ا+ن
�ري �J wًi> ذآ
 ا�3̂^�ل إ�̂^4 ، وی
̂^2و أن ا��#̂^"� 6� 2^̂b̂^`  )٦(���y^̂;3 ا��̂^�J Bĵ^4 اeس̂^�&��ء ا 

 ت#"�� ا�ی� ب!�9ٍ واض^n^� sا ت6^2| ی��^9                 vی�ا Aن م��4 ا���+ gذ� A����ب
      r�^̂ ̂^� ب̂^U�#j م#̂^"�ًا �� 
̂^�ل أن ا�&�� ̂^nآ� ا�	̂^�ل وی��̂^> أن ن3 ا���̂^A وe ی
    4^����� �ً
�d Uل ب�b �2 ان ی~��  مJیً� ی"�4 وراء ت2��3 ا��3ا�	ن e ن�@�ا�3

  .�3�3 ا�nي ی�;�
U ا��rا�	
                �^
 ب6^�از ا�^��?�> ، ا���^A ا�^nي b^�ل ا�&��J>^ا ی��> أن نn4 ه���

��ه� ا��#"b2ة ا��� أJ�3�� �ً3ل و��	وب��3 ا�����ء ، وا�.  
  

  :ت23ی ا���4�J A ا�����ت -ب
    �^
 �^�از ت3^2ی ا���^�J A^4 ا����^�ت �^� ت#^"�� U^��b                 إ�^4 أش�ر ا�&��

 َوَأَس^�qوا ا��6ْX^َ�ى ا�nِ^Xیَ> Iََ�ُ�^�ا َه^9ْ َه^nَا ِإXe َب^َ!ٌ� ِم^ْ&ُ�ُ�ْ               eَِهَ�ً� bُُ��ُب?ُ [: ت���4ْ
�ونَ   ُjِ
ُْ̀ت�َن ا�"£ْ	َ� َوَأْنُ�ْ ُتْ ): �b^�ب? (س^�ه��   ) eه�^�ً («:  إذ b^�ل ��?^�     )٧( ]َأَ�َ�
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 ١١١

̂^�ب ا��̂^�ب     �b <^̂ � اO، م^̂ ̂^U،   : م��ض̂^� Ĵ^> ذآ ̂^!�ء إذا ت�آ� ̂^J Â^> ا� �?�
     �اب،          مووeه�� ن�A ت2ّ3م ا+س^J]ا y^��� �^� > حo ا���A ان ی�
y ا+س^
�9j وو� ،9D	��U^ �^� ا�#^9j ا��^Bj آG� :           U^��3ذا ت23م ا���U�� A ح����ن    

Uن�	
 wَIُِ�َ?�  [ و   )١( ]X!pًُ�� َأْبjَ�ُرُهْ [: سْ?ِ�ْ�َJَ �ً�َ( و   )٢( ]َداِن   ) eه�^� �b^�ب?
�J�!ل ا��b :  

  �dَ �ً!^̂^^^^^^^^^^^^�َ9َِح^^^^^^^^^^^^̂^ ُمِةَ<َ�^^^^^^^^^^^^̂^ِ�
  

   Uُ pَ^̂^^^^^^^^^^^^^^�َ9ْ آ`َن^^^^^^^^^^^^^̂̂ �ُحُ�^^^^^^^^^^^^^̂̂ َی  
�اب     : أراد  ^̂J]م̂^> ا U^̂ �
b �^̂9 ح̂^�ل م^̂Dا�� �^̂� U^̂ �d̂^9 م̂^�ح�، وح��

 َأْهُ�َ?�[: آU��3 ت���4ِ�ِ�X[َیِ� ا���ْ�َ�� ِمْ> َهnِِ| ا3َ�ِْْpَْأ ��َXم�)٣( ]َرب�  : b�ل ذو ا�
  2b أJ"  ا���زح ا��6?�د م�^"#�     

  
� ی�J2 ه�م^U ا�
^�م     ip9 أ�I ��  

  jن�] Bjل ا���ب�7. �ب ا���زحأراد م�"#� م6?�ل وإن�� ن�bو:  
  JÛَ �ش^� أآ�رِ   مُ  و�^�ةِ  ِ�حْ̂  وَ ْ>ِم
  

� َآ^^djِ^^�وي ا�َ�̂̂   �"َ ِ�jَ^^3َ�9ِ ا� 
�ِد^̂    .)٤(»أراد أّن أآ�رUJ م�شّ��  ا�#^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

      U��b <م �D^#� م�23م^� �J^4 م�D^��?� وه^�          ) eه�ً�(إذ ��9 ا��#"
�اب +ن ا���D^�ف م��^�ع وا�^j#� م�^�jب� وه^� ب?^nا                   ^J]ا �^� U�
 ت��

 J�b yiی� ت��  ی�	> ه��  &2ة ن����	9 ب :   �#jض ا��ا�#9j وا��9D ا��� ت��
              �^?�
b �^م y^
2�J ت23م?� ���#9j أن ت�^�ن م�^�jب� ���
^ً� وا��D^9 ه^� أن ت�
�اب�� ا��� ��J?� ا���D^�ف ا�^nي ی�^�ن             J]ا ���	ا� y
�اب أي e ت�J]ا ��

�X ه̂               ^bح�> أ U> أي أن����	ی��< ب�> ه�ت�> ا� e Uأن ��� �#j2ة   ب�2 ا�^J�3ا� |n
  ���Dا��#�ی� ��� ت� U�� ��3 ب��bت�> د  2J�bة ی��> ا��3^�س ��J?^� ��6^2    إ��4

             9^Dا�� ا�&��
� ی"�د ا�!�اه2 ا�3�@ن�� وا�!��ی� م> دون أن ی	2د م�^4 ی^�
              y^ووض B^�;ح�3�3 ا�� �j3ت�> آ���� �� ت وم�4 ی��ن ا�#9j �!�اه2| �

       s�62ة تJ�b �?2و أن
��4 أآ&^� م^> ا��J�ده^� �J^4          ا�� إ�4أس"U وش�وUd وی
  .أس5 م�;��3

أي أن ا�j#� ح�> ت	2ث �J?� ا��	�ة b���ا ان?� م> ا���ابy وا���بy آ�� 
       ��اب ����^� ح���^� ن�]^J+وا Bت�� ه^n|  إ�^4 ه� م���م م� ی�
y م�23مU �� ا��

 ا�̂^j#� ن6̂^2ه� b̂^2 ت~�̂^J Â^> ه̂^nی> ا�̂^!��d> ا+س�س̂^��> و�̂^ ی
3̂^4 �?̂^� م̂^>  
  . �D���� �#Dف �� م���ه�ش�وط ا�j#� إe آ�ن?� 

    s�^̂62ة ت^̂J�b �^̂?أن ���^̂b <^̂م U2تj^̂b �^̂ا مn^̂م̂^>  إ�̂^4وه � ا����̂^4 أآ&̂^
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 ١١٢

  .ا��J�ده� 4�J ا+س5 ا���;��3
             B^ي ذهn^اء ا��) eه�^�ً ( أن   إ�^4 ومnهB ا��#"� م~��  J^> رأي ا�#^ّ

  U��b 4�J  ;4 ا���J ب��jن(م��
+ن U��b وه ی��
�ن ب��<�^�  ) وه ی��
 Uّن`�� ،<�
Je :  eّإ   
�> eه�ً� ��bب?Je |اس���� .      U^ا��pم^> إ �ًiأی U
jون

� �� ی��
�ن     �iا�� � �3^2 ذه^B   )١(م> ا+سp@ أٍي� إ�^4  ، و��ء ا�;�س� ب
، وإن ش^�A آ^�ن ح^�eً ب�^2          ) ی��
^�ن (ح�ل م> ا�^�او �^�       ): eه�� ��bب? (أّن  
�س� وا+ن
�ري  . )٢(ح�ل 
   .)٣(وb�ل ب?nا آ9 م> ا�;

  n^^وی��^^> أن ن3^^�ل أن م      eإ U^^��J هB ا��#^^"� e ی��^^> ��^^� أن ن	�^^
�J^4 ن	^�   ) �b^�ب? (ب�^� ب�^2ه� أي   ) eه�^� ( ارت
^�ط د�e^�   إ�^4 ب��j	� ن]�ًا   

�X م^y ه^nا J�b^2ة ن	�ی^�                     ^bأ �"^#���� �^?��J �?م^> ت3^2م ��ا�4�J �?� �#j ا�
�^^J wًi^̂^> ا���ا�v^^� ا��اض^̂^	� ب^̂^�> م^^� ذه^̂^B إ��^̂^U ا��#^^"� وم��^̂^4 ا�ی^̂^�     

�أي  ^̂ ̂^� ا� �ي، ام�"^̂ 
�     ا��#"^̂ ̂^�i  ب��� �اء ��ّ^̂ ̂^U ا�# ̂^nي ذه̂^B إ�� ̂^4 ا�  رأي إ�
                      e �ا��#"� ����د ا��23ی� ��^U، إذ إن ا��3^2ی� ا�^nي �6^` إ��^U ا�#^ّ�اء ه^� ت3^2ی

̂^U أداة ا��;̂^     �� 5�^̂ ̂^4 ا��;̂^  �� ̂^U ا�;�س̂^�   . ی	��̂^9 م�� أم̂^� م̂^� ذه̂^B إ��
�س� وا+ن
�ري ����> أن ی�X2 رأیً� ��v<ًا وم�#o مy م��4 ا�ی^� ���^4               
وا�;

  .ی��> ��از ا���?�>هnا 
                   U^��b ��ى �^� ا���ض^�ع م^� �^�ء �^� ت#^"�^p+ا �وم> ش�اه2 ا��#"

َوُهَ� ا�nِXي َأْنَ!َ̀ X��َ�ٍت َمْ�ُ�وَش�ٍت َوَ�ْ�َ� َمْ�ُ�وَش�ٍت َوا��Xْ~^9َ َوا�^<Xْرَع           [: ت���4
 ُU^̂ ̂^� ُأُآُ� ̂^�ل ��?̂^� )٤( ]....ُمْ~َ�ِ�ً# b إذ  :»   �^̂ ث�̂^�| و U^̂��d ا�	̂^�م� وا��̂^ّ� وا�	�

�2 وا�^�ديء وارت#^y م��^4 ا+آ^9 وم~��#^ً� ن��^U إe أّن^U ��^� ت3^2ّم ا���^A                      وا�6

�w� �ًpم وأن!2:  م��jبً�، نBj آ�� ت�3ل�4�J ا+س وو�d 2ي�J:  

  ا�^̂^!� ُم�^̂^!� �3^̂^�ءك م^̂^> م^̂^�ض
  

  »)٥(وا�j��	�ت ��J?� م3�7ً� ب^�ب        
̂^9 ا�   ̂^> &إذ ��^ ̂^� م^ ^
��)�ً^̂ ̂^ـ  ) م~��#^ ^� �^̂ ̂^#� م�23م^ ^D)U^̂ ̂^y ) أآ�^ ^
 ت�^̂ و�^


�^U +ن^U آ^�ن b^2 وض^y       ا����Dفb ��� �ً�
�اب ب9 آ�نA م��jب� تJ]ا �� 
   .)٦(ل ت23ی ا�j#� ���ن9j� 4�J A وو2J�b�D 9Dة +


�?�) م~��#ً�(���نA إذن b ��� �?�D�� ب��jم�.  
ح^�ل  ) م~��#^�ً («وه� م~��^  �J^� ذه^B إ��^U ا��3^"� ا�^nي ��^9 م^>                  
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 ١١٣

�و�?̂^� م̂^> ا+  p ن?̂^� �̂^� اول+ g�n^̂أي س̂^���ن آ |�رض e أآ̂^9 ��?̂^� ت3̂^2ی
��م، ��> اw�pف ذ�g ی��ن ��?� �J^2 إ�d�م?^�، �?^�    ;���D  ب�w�pف ا� 

g4 ذ��J �   .)١( »ح�ل م23رة أي س���ن ا+م
   .)٢(وذهB مnه
U ا+ن
�ري 

�اب آ��̂^�   ^̂J] ري�^̂
 إ�̂^4ی̂^"��2 ) م~��#̂^ً�(وآ̂^�ن ت���̂^U ا��3̂^"� وا+ن
   >^̂����� �^̂?��J وط ا��̂^� ت�̂^�رف�̂^ً� ) ا�	̂^�ل(ا�̂^! �̂^�ءت ب�̂^2 ت�̂^�م  +ن م~��#
� J^> ح^�ل          
أe أن ا��3^"� ح^�> ُی�^ّ�ف      ) ا�^<رع (ا��wم وه� اس م!�o ُم�ِ

           U^��3ب  �#j^م��^4 ا� �� y3ل ن26| ی�	ف ا�;�^�م    «: ه�� ا�w�p`^ب  ^D���« 
وی
^2و أن  ) ا�^<رع (ه^� ا��D^  �^ـ    ) م~��#^�ً ( +ن ا����4 ا�nي ادتU آ��^�      )٣(

�ز اه���م^U ب^�����4، ����̂         
4 ا�^b �#j^2 ب^�ز �^� ا��#]^�           ا��#"� ح�ول أن ُی
[زا�� اش��اك J�رض �� م���� أو م^2ح أو ذم او ت^�ح           «+ن ا�j#� ت`ت�    

UDا�p <م �D�p أو U��� أو U�
   .)٤( »أو ت`آ�2، م�� ی2ل 4�J ح���U أو ن"

���̂^4 ه̂^nا ی����̂^� أن ن�̂^�jر �̂^�از ا�̂^��?�> ا���̂^A ا��3̂^2م �Ĵ^4 ن�̂^�  
  .ا��9D وا�	�ل ا����jب

  
  :حnف ا�����ت -�ـ

م^^^> م^^^"�9v ا�	^^^nف ا��^^^� وردت �^^^� ا��	^^^� ا���ب^^^� ه^^^� ح^^^nف         
 م>     ��أن ا�j#� وا����Dف ��� آ�ن� آ��!�ء ا��اح^2      «ا����Dف 4�J ا�

              e آ^�ن ا��3^�س أن ،�^�?J��69 م^> مj^	ح إن�^� ی�i^ن وا[ی�^�
م> ح�� ا�
ی	nف واح2 م�?�� +ّن حnف أح2ه�� ن�3 ��7^�ض وت�ا�^J yّ�^� ا�J<م^�|           


�D�����              5ف ا��3�س ی̀  ^� U^�n	ب y^bرب�^� و U^و+ّن U^ن� )٥( »ب4 حU�n ��� ذآ
� أم̂^�| و�bی̂^A ا�U^̂��J �^̂�e2 ام̂^� ب	̂^�ل أو �#̂^§     «^̂?I إذا |��n^̂2 ح^̂b أe أن?̂^

 آ^�ن حU^�n أب�^2    
وأآ&� م� ��ء �� ا�!�� +نU م�ضy ض�ورة وآ��� اس^�    ?

�ش^�ة               )٦( »�� ا��3�س �� �ً	��^D A^ف ا����^�ت إذا آ^�ن ا���nح � إe أنU ی�&

�ش�ة ا���م9 ام��y ا�	nف ���
ً� ا���م9�� s�jی    .)٧( �Gن �

                                           
  .٢٧٤/ ١: مشكل إعراب القرآن  )1(
  .٣٤٥/ ١: البيان في غريب إعراب القرآن : ينظر )2(
  .٢٧٤/ ١: مشكل إعراب القرآن  )3(
  .١٩٣/ ١): ابن عصفور(جي شرح جمل الزجا )4(
  .٥٩/ ٣: شرح المفصل )5(
  .٨٣/ ٢: ، في علم النحو٢٣٥/ ٣: شرح ابن عقيل: ، وينظر٥٩/ ٣: شرح المفصل )6(
  .١٤/ ٣: ، أوضح المسالك١٩٥: شرح األلفية البن الناظم : ينظر )7(



 ١١٤

        U^�� �^
 ح^nف ا����^�ت م^� ورد �^� ت#^"�� U^��b              إ�^4 وم�� أش^�ر ا�&��
�ه� )١( ]َی�َأیqَ?̂^� ا�nِ^̂Xیَ> @َمُ�̂^�ا eَ َت�3ُُ�̂^�ا َراJَِ�̂^� َو�bُُ�̂^�ا انُ]ْ�َن̂^�[: ت�̂^��4"^̂� 2^̂bو 

�اءة ا�	">    b B"	٢(ب( U��3ب�   «:  ب �ً�J"> را	أ ا��b      �ً^�Jرا eً�^b ی> أراد����
 :�J�!آ�3ل ا� ،�#jوأب43 ا�   :أي ح3ً� م> ا���Jن� �	nف ا+س

   �^̂ ^^�I 2ار^̂ ^^b �^̂ ̂^�م �^^ ̂^9 ی^^   وe م&^^
  

�ا          ^#Jن أ�^b 4^�J ب��	Dآ`ن� وأ  
  Aوأب43 ا��� � حnف اeس#Jأ �
I ن�b ٣( »أراد(.   

           �#D Bj9 ن	ه� أن?� �� م s�#��ی> ب����� �ً

إذ أن ا��#"� اس���� س
�Dوا���                   �^
ّJ م^> ا����^�ء إذ |�^�� <^J  ^��~م U^���	وف، وآ^�ن تn	ف م

̂^��#�s ه̂^�    
U   «ا��	̂^�س Ĵ^> س̂^
B ا���̂^�ی> بj^̂2ر أو نj^̂م U^̂4 أن^̂�J U
j^̂ن
   .)٥( وb�ل بg�n ا��3"� وا+ن
�ري )٤( »ب���3ل أي e ت���3ا ر�Jن�

                     �^?� sا���| م^> ا����^�ء ه^� ا�^^�� U^إ�� B^ي ذهn9 ا���	2و أن ا��
وی
 م̂^y ا����̂^4 اvw�^̂د م�?̂^� إذ إن ی�j^̂3��» 4^̂ا��#]̂^� ت#�̂^2 �̂^� �7̂^� ا��?̂^�د م��

        �

�ن ا��d�~ن�ا ی��� gا��?�د ذ� �����  بg�n ی]?�ون ا��`دب م�ϑ     Uا�!�
م^> ا�^nی> ه^�دوا      : وه ی�ی2ون ا�!� وم��^�| �J^2ه اس^�e y أس^��A ��^<ل             

 y�"^̂م �^̂�� y�^̂واس ���j^̂Jوی��3̂^�ن س̂^���� و U�^̂م�اض <^̂J ی	��̂^�ن ا���̂^
 اO ا��^{م��> J^> ا����^� وأن ی��3^�ا �^� م��^�| وه^� أن]�ن^�                   ورا�J�، ون?^4  

 ��> هnا ا��#^"�� ن�`آ^2 أّن ا�����^U          )٦( »e ت���3ا را�J� و���bا أن]�ن�    : �3�ل
ه^� ا�3^�ل ا�^nي ن?^4       ) را�Jً�(ا�nي b�ل بU ا��	�س وا��3"� ه� ا��ا�s +ّن         

  .اU�J O ب�7 ا��]� J> ا��`وی9 ا�nي ت	���?� ا�����
  
  yـا�3;: ً�ث�ن�

Aا���ـ y;b  
̂^�رات     � أوJ eً^̂^> إش^^̂^
̂^� ا��^̂^� ُت�ّ ی�^̂^2 ا�y^̂^;3 م^̂^> ا��^̂^i�م�> ا��	�ی^
ا+س��ب وا���e2 ا�"��r��� ��b �?� ی�^q2 م^> ا���اب^y وه^� ی�&^9 �^� ب�^�                   
�ى إe أّنb U^2 اJ  ^��p^> ا���اب^y ب^!�9                  pأو ا��;  أح��نً� أ Aا+ح��ن ا���

      �� �
�اب�� ب���"J]ا U���ح �
�عp�ص �� ت�7�� .     |nه <J Uی�
و2b ت	2ث س�
 U��3ة ب�، وإن ش^�U^���� A      )هnا ب�ب م� ی��Bj �� ا���]� وا��2ح      : (ا�]�ه
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 ١١٥

 �6� �#Dب�^2أت        ى�� U^��;b A4 ا+ول وإن ش��J « )١(    ً�i^أی U^��bا  «:  وn^?�
    U
أن : وح3�3^� ا�y^;3  « )٢( »ب�ب م� ی6�ي م> ا�!� م6�ى ا���]^� وم^� أش^

�ًا ��
�2أ، او    
p A9  ُی9�6 ا����#� eً��#ا��3;^�ع ��       .  م Aُ^ن آ^�ن ا���G� ̂6 د�
م^2ح أو ذم أو ت^�ّح و�^B ح^nف ا��
�^2أ أو ا�#�^9 وإن آ^�ن ��7^� ذ�^g �^�ز           

|�̂^�ن     «�?̂^� إذن  . )٣( »ذآ̂^ ̂^g ب �اب، وذ�^̂J]ت �̂^� ا�^̂����� A^̂ة ا����م7̂^�ی
           U^بً�، ون���j2 ی��ن ا�����ت م�bبً�، و�jم� Uون�� �ًJ���ی��ن ا�����ت م

 )٤( »ن ا�����ت م6�ورًا ��y3 ن��^U م���J^ً� ، أو م�^�jب�ً           م���Jً�، و2b ی��  
.  

م̂^� ا�7̂^�ض م̂^> ا�y^̂;3؟ : ال ی̂^�د �̂^� ه̂^nا ا�̂^"��ق ه̂^�{إe أن̂^U ث�̂^� س̂^
y^̂^;b ا���^̂^�ت �^̂^� م3^̂^�م ا��^̂^2ح وا�^̂^nم اب�^̂^� م^̂^> إ��اb ،�^̂^?v^̂^�ل «ن أ: ن3^̂^�ل

إذا ت��رت D#�ت م> م��ض ا��2ح أو ا�nم ��+ح^"> أن ی~^��           : ا�#�رس�
�اب?̂^� +ن ا� Jاب آ̂^�ن     �̂^� إ�^̂J]ا �^̂�  ^̂ ��p ذاG^̂ ̂^�ب، � �d]ا �i^̂�3م ی�^̂ 3�

ا���j^̂3د اآ�̂^9 +ن ا���̂^�ن� �Ĵ^2 ا[w�^̂pف ت��̂^�ع وت�#̂^�>، و�Ĵ^2 ا[ت	̂^�د    
   .)٥( »ت��ن ن�Jً� واح2ًا

  � مs�;j ا�y^;3 �^� م�اض^y آ&�^�ة م^> ا��#^"��       إ�4و2b أش�ر ا��#"
َ��ِت َ�̂^َ<اُء َس̂^�£َ�ٍ� َوا�nِ^̂Xیَ> َآ̂^َ"ُ
�ا ا�̂^"�X£[: م�?̂^� م̂^� �̂^�ء �̂^� ت#̂^"�� U^̂��b ت�̂^��4 

                 �^�ً;َbِ  َآَ̀نXَ�^� ُأْ�^ِ!Aْ�َ ُوُ�^�ُهُ?ٍْ^Dِ�Jَ <ِْم UِXِمْ> ا�� ِبِ�ْ&ِ�َ?� َوَتْ�َه3ُُ?ْ ِذ�Xٌ� َم� َ�ُ?ْ
 وb^2 ت	^2ث J^>    )٦( ]ِمْ> ا��9ِ�ْX ُمْ]ِ�ً�� ُأْوَ�ِ�^gَ َأDْ^َ	�ُب ا��X^�ِر ُه^ْ ِ��َ?^� pَ�ِ�^2ُونَ          

أآ&� ا�3�اء s�^� 4�J     ) و��ه? b;��ً («: ��?� wv�bً  ا��� وردت    )٧(ا�3�اءات  

ً� �J^4 ا�	^�ل            ) م]��ً�(ا�;�ء وه� ��b y;�� وی��ن      j^اءة ن��J^4 ه^n| ا�3^

وا�y;3 دون ا���A آ`نU أراد b;�ً� م> ا���9 ا��]� ���� ح^nف ا+�^  وا�^wم     
        y;3ا� �#D �ً��[ی�6ز أن ی��ن م Bjم     -نw^وس� ا�� -   �J�!^آ3^�ل ا�  * :

  * م2حU ح�4 م�!� أح2ًا �� أن 
      ��أ أب^� ��#^� وا��̂^"��v واب^> آ&�^^bو)�ً^̂�;b (   س^��ن ا�;^�ء وت�̂^�نGب


^�رًا ب3^�اءة أُ         : 4�J هnا ن�A آU��3   ) م]��ً�(�Jم> ا���^9 ، ا y;3آ`ن�^�  : ب^�   ی
                                           

  .٢٤٨/ ١: الكتاب )1(
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: ، وفـي علـم النحـو   ١٩٥: ، شرح األلفية  ٢٣٤/ ٣: شرح ابن عقيل  : ، وينظر ١٤/ ٣: أوضح المسالك  )3(
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  ١٦٧/ ٣: معاني النحو )4(
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  .٢٧/ يونس )6(
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 ١١٦

   .)١(»ی7!� و��ه? y;b م> ا���9 م]�
 إe أن ا�^nي ت#^�د ب^U ا��#^"� �^� ه^n|               )٢(وه� م� U��J م�]^ ا����^�ء        


^ً� م^� یy^�6                    ا��� ��ی� ه� ���U ب^�> م^j;�	� ا�	^�ل وا�y^;3 إذ إن ا��#^"
           A^
ب�> هnی> ا���;j	�y;3��� < �� هn| ا�ی� 2�J| م;�بo ��	�ل وا�^nي ُی&
  y^̂أ�� ?
ذ�̂^g م̂^� ورد �̂^� آ�̂^B ا����̂^�ء م̂^> ا�	̂^2ی� Ĵ^> ه̂^n| ا�ی̂^� أّن أ��̂^

ي ا�&�ن�  م��jب 4�J ا�	�ل مy ذآ�ه ا��أ     ) م]��ً�(4�J اح���ل أن ی��ن     
 y^̂;3ا� �وی
̂^2و أن̂^2j^̂b U ب̂^��J 4^̂�J y;3̂^2م   . )٣(وه̂^� ا���̂^A وم̂^> دون ذآ̂^

و��� �^�ءت   ) ا���9(ا��;�ب�3 ب�> ا���A وم���تU إذ إن ا�����ت م���� وه�          
ا����� م	nو�� ا+�  وا�wم X2Jُت ح��?^� ن�^�ة �?^� إذن ن�^A م3;^�ع، +ن                 

  . وا�wم ن��ة بGس3�ط ا+� إ�4ا�����ت م���� وا���A ت	�ل 
�ى م� ��ء �� ت#"�� U��b ت���4         p+ا �َم� َ�ُ?ْ ِبUِ   [: وم> ش�اه2 ا��#"

�ْت َآِ�َ�ً� َتْ~^ُ�ُج ِم^ْ> َأْ�^َ�اِهِ?ْ ِإْن َی�3ُُ�^�َن ِإXe َآ^nًِب�            َ
 َآُْ?ِvِ�َب� eََو ٍ�ْJِ <ْ٤( ]ِم( 
�ت ا����� آ���: ن4�J Bj ا�����< وا�y;3، ت23ی�|«: إذ b�ل
   .)٥( »آ
 وb^2 زاد  )٧( وb^�ل ب^U آ^9 م^> ا��3^"� ا+ن
^�ري            )٦(ه� مnهB ا�#ّ�اء    و

� وه� ا���y ��2م ا��23ی� ����ن      p@ �ًاء رأی�ن�9J�� Bv +ن ا�#�^9  ) آ��ٌ�(ا�#ّ
 إe أن ا�^nي ت#^�د ب^U ا��#^"� ه^� ���^U               )٨(م
�� ���6?�ل ، وذآ^�| ا��3^"�        

            B
 ا�y^;3 ه^�     ب�> مs�;j ا�����< ومs�;j ا�y;3 م> دون أن ی��^9 ان س^
 y;3� U2م �� ت����b �م آ�wف ا+�  وا�nم]��ً�(ح (o9 ا�"�ب��	ا�� ��.  


ً� م^� ی�آ^< �^� م�ض^�ع ا�J 4^�J y^;3^2م ا[ت
^�ع                    ��� �
إذ ن26 ا�&��
ا�nي ی#�ضU و�^�د ا���^A ب���^"
� �����^�ت �?^� b |2^�J;�^ً� �»ت
^�ع، �Gن�^�                    

A ا��;�ب3^� ت^nآ��ًا   ن�� أن م> ش�وط ا���A ه� م;�بU�3 ������ت س�اء آ�ن   
�^���J y;3^2 ا��#^"� �^�ء ن��J �^6^2م ا��;�ب3^�        . أو ت`ن�&ً� او ت��ی#ً� أو ت���^�اً      

و�^  . ب�> ا���A وم���تU وذ�g ب7�G�ء ا����ی^  ب^"
B إس^3�ط ا+�^  وا�^wم              
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 ١١٧

ی�	2ث ا��#"� J> ا�^nي ت	^2ث U^�J ا��	�ی^�ن أن س^
B ا�y^;3 ه^� [ث
^�ت                    
 ی�^�ن ه^� �J^2 ت;^�ول     y م^> أّن س^
B ا�3;̂       ا��2ح أو ا�nم أو آ�� ن3^9 ا�#^ّ�اء        

ب9 ت�آ< ح2ی� ا��#"� J 4^�J^2م إم��ن�^� ح^�jل      . )١(ا�j#�ت أي آ&�ت?�    
 �^̂��
وه̂^� ت���̂^9 ی���̂^�J 2̂^4 .  ب̂^"
B س̂^�3ط ا+�̂^  وا�̂^wم- آ�̂^� أش̂^�ن� -ا��

                 U^د ب�ا�	�3�3 ا���7ی� أآ&� م^> ا��J^�د| �J^4 ا��e2^� ا�^"����b وه^nا ت���^9 ت#^ّ
 وه̂^� ت���̂^9 ی�̂^�s �]̂^�ه�ة ا�y^̂;3 ا�3̂^2رة �Ĵ^4 ا[ت̂^"�ع    ا��#̂^"� ب̂^�> ا��	̂^�ة 

�ه� ا��	�ة، �J wًi> أّن ا��#^"� یy^�6 ب^�>                 ّbا��� أ gت� �ب���ن� م~��#� ��
�ى ت�2رج ب`�b"�?� ا��	�ی� مy ا+�b"� ا��� pت أ�	�;jوم y;3ا� s�;jم
ت����?� I�ه�ة ا�y^;3 �^� ب�^� ا+ح�^�ن آUِ^��6 م^y ا�	^�ل أو م^y ا�����^<،           

�ى ن26| ی�	2ث J> ا�y;3 بU�7�j ا�����^� م^> دون أن     وه� �� pأ <dم�ا 
�ى م�^U م^� ورد �^� ت#^"�� U^��b ت�^��4                  ^pت أ�	�;j^م y^م U��6ُ��ا  [: ی�^bََو

         <ْ^̂ ̂^�َن ِم ̂^� َآ ̂^� َوَم �اِه�َ َحِ��ً#َ^̂ ̂^َ� ِإْب X9ْ ِم�^̂ ̂^9ْ َب bُ 2ُوا^̂ ̂^jَ�َرى َتْ?َ� ̂^�ًدا َأْو َن ̂^�ا ُه ُآ�ُن
   .)٢( ]اْ�ُ�ْ!ِ�ِآ�َ>

  U��3ه� ب�"� 2bح��#ً�(«: و (     y^;34 ا�^�J Bj^ن .       أراد ب^9 م�^� إب^�اه�
     �^̂ ��̂^y ا���̂^�ة ا��� 
 ت�^̂ ̂^wم � ̂^U  . ا�	��̂^  ���̂^� أس̂^A;3 ا+�̂^  وا� ̂^�نy;3 م� �

�ةj
 ��wح§ )٣( »ن4�J Bj ا�	�ل: ��U��b Bj ُن	�ة ا����� ، وb�ل أه9 ا�
 �
�ي �̂^� ت	�̂^��? �?̂^n|  >أن ا��#̂^"� ی#̂^�ق ب̂^�> ن]̂^�ة ا��̂^nهj^̂
 ا��̂^��� وا�

�ة ب���3ل ب���4�J Bj ا�	�ل ا�]�ه�ة �#�j
 ا��Ab ا�nي ی��#� ��U ن	�ة ا�
  � أD^^9 ا����^^� وآ�#�^^� م��6?^^� ب��^^g ا�^^�jرة ن6^^2 أّن       إ�^^4م^^> دون ا��]^^

                      A;3^أس ا������> ی��
��ن أD^9 ا����^� م^> آ�ن?^� ت�ب�^� �J^4 أن?^� ن�^A ث^
             �^��
A +ن ا���^�ة �^ ت�
^y ا���j�� ع�
وی
^2و أن   . ا+�  وا�wم ��نy;3 ا[ت

             Bj^���2 أض^�  ب�^� ا����^�ء ا�3^�ل بbی�>، و�j
ا�y;3 ه� ا�	�ل 2�J ا�
 ا��^�J Bj^4     إ�^4�J 4 ا�	�ل +ّن ا�	�ل e یy^3 م^> ا��^i�ف إ��^U وأش^�روا                

ا�y;3 ��> م> دون ذآ� م�;j	U ب9 ����ا س
B ا��Bj ه� 4�J إض^��ر              
 ��Jب)٤(أ�j2أ او م��
ً�  وم> ا����وف أن ا�y;3 ی��ن ام� م���Jً� ب�23ی� م

 ��Jا�#�9 أ �   .)٥(ب�23ی
وم�� أش�ر إ��U أیU�� y;bُ ���� �ًi إت
^�ع ا���^�ة J^> ا�����^� م^� �^�ء              

                                           
  .١٠٥/ ١): الفراء(معاني القرآن : ينظر )1(
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 ١١٨

 )١( ]َشْ?ُ� َرَمiَ�َن ا�nِXي ُأنِ<َل Uِ��ِ ا3ُ�ْْ�@ُن ُه2ًى X���ِ�سِ       [: �� ت#"�� U��b ت���4   
م^> ا�^��wi وه^� �^� م	^9 ا��^�J Bj^4        ) ه^2ى ���^�س  («: وا��� b^�ل ��?^�    
 )٣( �^� ح^�> ن6^2 ب�^� ا����^�ء      )٢( » ا�3�@ن م���� وا�?2ى ن�^�ة ا�y;3 +ن 
  .م��jب� 4�J ا�	�ل) ه2ًى(ی���6ن 
  

o"ا�� y;b:  
   �� ی�	̂^2ث Ĵ^> م��̂^4 ا�y^̂;3 م̂^> ��̂^^̂p@ y^̂م�ض �^̂� �إذ ن6̂^2 ا��#̂^"

 م�;j	U وذ�g ���� ورد �2یU م> ا�J �^� y^;3;^  ا��^"o �^�               إ�4ا[ش�رة  
b ��X َأْن[: �̂^U ت�̂^���4ت#̂^"�^̂
̂^5َ�ْ اْ�ِ ̂^9َ اْ�َ�̂^ْ!ِ�ِق َوا7ْ�َ�ْ̂^ِ�ِب  َ� 
َbِ  ُتq��َ̂^�ا ُوُ�̂^�َهُ�ْ


�£�َ> َو@َت4 اْ�َ��َل ِXَواْ�ِ�َ��ِب َوا�� �ِ�َvِwَ�َ�َْوا �ِpَِواْ�َ�ْ�ِم ا� UِX���َمْ> @َمَ> ِب X�
َوَ�ِ�>X اْ�ِ
   �
ِX"^̂ ̂^َ> ا� ̂^َ"�ِآ�َ> َواْب ̂^�َم4 َواْ�َ� ̂^4 َواْ�َ�َ� ̂^Uِ َذِوي ا3ُ�ْْ�َب £
̂^4 ُح �َJَ  �^̂ ̂^"vِ�Xِ��َ> َوِ� 9ِ َوا�

ا��£bَ�ِب َوَأbَ�َم ا�wَXjَة َو@َت4 ا�<Xَآ�َة َواْ�ُ��ُ��َن ِبَ�ْ?2ِِهْ ِإَذا Jَ�َه^2ُوا َوا�^Xj�ِبِ�یَ>             
ِْ̀س ُأْوgَ�ِ�َ ا�nِXیَ> �bُ2َ^Dَا َوُأْوَ�ِ�^gَ ُه^ْ ا3ُX��ُ�ْ^�نَ             
�Xاِء َوِح�َ> اْ�َXìَْس�ِء َوا� 
 ]ِ�� اْ�َ

)٤(.  

?� أرب�� أb�وی9   ): وا�j�ب�ی>: (ث b�ل :  b�ل ��?�  وا���jل . و�� ن�b
 2�
J اب                : أب��^J]ا �م��4�J Bj ت;�ول ا��^wم وم^> ش^`ن ا��^�ب أن ت�7^

̂^"o  اإذ ̂^�ل ا��̂^"�d  . �v̂^�ل ا��̂^wم وا��� bو :   U^̂ ��b 4^̂ �J �ً3"^̂ 
U نj^̂ ذوي : (ن
 . ا�j�ب�ی>) ا�3�ب4?iل ب��bی>  : و�وb^�ل ا�~��^9 ب^>     . م���| وأ��J ا�j�ب

. ن�J Bj^4 ا��^2ح وا��^�ب ت�^�J Bj^4 ا��^2ح و�J^4 ا�^nم                : ح�2 وا�#�اء أ
Uن�
j��� مwب`ول ا�� Uن��
   .)٥( »آ`ن? ی�ی2ون بg�n إ��اد ا���2وح وe ی�

 و�^   »أb�وی^9 «آ� أرب�� أb�وی9 �?� وb^�ل       nإذ ن26 ا�&��
� ی#"� ا�ی� ب     
 g^̂ن آ̂^9 ت�+ U^̂وی̂^9«ی3̂^9 أو��b+ت]»ا A^̂ه̂^� آ�ن�اح̂^2 � م��̂^4 و?̂^ ا��̂^� ذآ

              2bو A���� y;3ا� e o"4 ا���J  ;��� �ً�;b Uإن eإ y;3واح2 وه� ا� Uٍوو�
          ذآ^^�ت ب�ح&^^U أّن ا��J  ^^;��� y^^;3^^4 ا��^^"o ه^^� م�ض^^�ع أ�#�^^U م�]^^

   )٦(. ا�����ء

�^2ة وه^� ا��^�J Bj^4 ت;^�ول ا��^wم                  J �^رأي أب � )٧(إذ ذآ� ا��#^"

                                           
  .١٨٥: البقرة )1(
  .٢٦٢/ ١: الكشف والبيان  )2(
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 ١١٩

�ه� ا����^�ء، ث^ أش^�         ّbا��� أ y;3ا م��4 م> م��ن� ا�nإ�^4 ر وه   ?i^ل ب��^b 
 إ�^4 أن ا�y^;3      - أش^�ن� س^�ب3�      - وb^2    »أ�J^� «م> أن?� م��jب� 4�J إض��ر      

ث̂^ ی̂^nآ� رأي ) أ�Ĵ^�(إذا �̂^�ء م�̂^�jبً� �?̂^� م�̂^�jب �Ĵ^4 إض̂^��ر ا�#�̂^9  
ا�~��9 وا�#�اء وه� �bل ی�ت�< 4�J م��4 ا�ی� ا���j3د وه� ا��^2ح إذ إن              

�nم و2b أآ2 ا�#ّ�اء ه^n|   م> أس
�ب ح2وث ا�y;3 ه� إذا ��ء ب2j3 ا��2ح أو ا          
 U��3ب ��e2ا� :»  A
jی>«ون�
A    » م>«؛ +ن?� م> D#�     » ا�j�بj^وإن�^� ن

       U^ب B^ذه U^واح^2، ��`ن وا��^�ب ت��^�ض م^>     ا��^2ح  إ�^4 +ن?� م> D#� اس
���̂^�ن إذا آ̂^�ن اeس̂^ ر��̂^ً�، D̂^#�ت ا��اح̂^2 إذا ت;�و�̂^A ب���̂^2ح أو ا�̂^nم، ��


�ن ب�� ا��2ح، ��`ن? ی�^�ون       jاج   إوی��^p        �ا���^�jب ب�^2ٍح م6^2ٍّد ��^
�J�!ل ا��b gم؛ م> ذ�wول ا��+ y
  :ُمْ�َ

  ^̂ ̂^nی> ه^^^^ ̂^�م� ا�^^^^ ^^^^b 2ن^̂ ^^^^�
  e ی
  

̂^<ر    ̂^� ا�6^^^^^^ ̂^2اة و@�^^^^^^ q ا��^^^^^^^̂   س^^^^^^
�ك   ^̂ ̂^9 م��^^^^^^^^^ ̂^�ز��> ب�^^^^^^^^^   ا��^^^^^^^^^

  
̂^2 ا+زر    ^^^^^^^^^^^^^b�م� <�^̂ ^^^^^^^^^^^^^
  وا�;�


�ه�� 4�J ا��^2ح،      ) ا�;�
�ن(و  ) ا���ز��ن(ورب�� ر���ا     jورب�� ن ،
Uم أو�wا�� �p@ y
   .)١( ».وا���4�J y أن ُی�

  . ا�!�ه2 ن#"Uإ�4 رأي ا�#ّ�اء مy ا[ش�رة )٢(و2b أورد م�] ا�����ء 
�اب    ^Jإ �� y;32 ا�jb 2b �
م^> دون  ) ا�^j�ب�ی> (وی��ن بg�n ا�&��

  . م�;j	Uإ�4ا[ش�رة 
  
  ا���آ�ــ2: ث��&ً�

              y^2ّ م^> ا���ابJ 2bح و�	ا[� �� Uأس��ب �?�� وه� �7�D ی]?� ا�����
٣( »3�ر أم� ا���
�ع �� ا��"
� وا�!��لا��`آ�2 ت�بy ی«+ن (.   

ی�اد بU ت&
�A ا����4 �� ا�^�#5 وإزا�^� ا��^
J 5^> ا�	^2ی� أو                «وه�  
 U�J 2ّث	ب�>، أم� ت�آ�2 �#]^� او م��^�ي            )٤( »ا��� وا���آ�2 ی�6ء 4�J ض

)٥(         U^��3اج ی�� �J?�� أب� ب�� ب> ا�"
ّJ 2bوأم^� ی{آ^2          «:  و إم^� ت�آ�^2 اeس^
U^̂̂^�� ب	٦( »ب�̂^� ی(  U^̂��3ي ب�� �J?�̂^� ا�<م~̂^!^̂
ّJ4 و�?̂^�> «: و^̂�J 2^̂ا��`آ�

                                           
  .١٠٥/ ١): الفراء(معاني القرآن  )1(
: قـرآن ، ومجمع البيـان فـي تفـسير ال    ١١٨/ ١: ، مشكل إعراب القرآن     ٦٥/ ١: مجاز القرآن : ينظر )2(
  .١٤٠/ ١: ، البيان في غريب إعراب القرآن ٩٩/ ٢: ، التبيان في تفسير القرآن١/٤٨٣
  .٣٧٧ /٢: شرح الرضي على الكافية ) 3(
  .٢٦٢/ ١): ابن عصفور(شرح جمل الزجاجي ) 4(
، شـرح   ٢٠/ ٣، أوضح المسالك    ٣٩/ ٣: ، شرح المفصل  ٨٩٦/ ٢: المقتصد في شرح اإليضاح   : ينظر) 5(

  .٢٦٢/ ١: ، شرح جمل الزجاجي٢٦٣/ ٣: ابن عقيل
  .١١٧/ ١: األصول في النحو) 6(



 ١٢٠

   sی�^^D ��یs و��^^^^D � إذن �����آ�^^2 إ�	^^�ح �J^^4 ب�^^�ن ح3�3^^�     )١( »ت��ی^^
#^5 ا��~�B^d م^> ش^��ك،     نوا�7�ض م�U إزا�� م� o^�J �^�       « )٢( »ا���
�ع

   .)٣( »وإح��d م� U6��p م> ش
?�ت
ض^�ع  و� ی�> ���#"� ش�اه2 �� هnا ا���ض�ع إe م� آ�ن �U �^� م�           
ُهْ [: ا���آ�2 ا�����ي وم> مwمs هnا اeه���م م� ��ء �� ت#"�� U��b ت���4   

ت`آ�2ًا، ی"��U ) ه(ی����ن وی����3ن أن?� آ���v، ود9p «:  إذ b�ل)٤( ]ُی�bُِ��َن
   ًwj� ی�ن�j
� ا�^nي ذه^B         )٥( »ا������ن �J�دًا وا�p@ eً�b �?�� س�	و��� 

� ) ��bنی�(ر�y ب�eب�2اء و ) ه( أّن إ�4
   .)٦(��9 م"�3
9 �� م�ضy ا�~

 ت`ت� 4�J س
�9 ا��`آ�2 ) ه(ومnهB ا��	�س ه� ا+حo ب�+np +ّن �
� ا�^nي �^�ء �^� م	^9 ر�^y ب�eب�^2اء               ��iاس��� م��ن� م> ا� ���� A�&ب9 م

�
  .وم� ب�2| ا�~
�ى ه^� اس^����ل أ�         p+ا     #̂ وم> أش��ل ا���آ�2 ا�����ي اn^?� �^ظ م����

 هnا ا�6�نB إ�4و2b أش�ر ا��#"� ) 9 و����ً� ون#5 و���ه� آ(ا�7�ض م�?�   
 َ�ِ��ً�^�           [: �� ت#"�� U��b ت���4   ْ^?ُqَمَ> َمْ> ِ�^� اَ+ْرِض ُآ�� gَqَوَ�ْ� َش�َء َرب...[ 

eَ [: ت`آ�^2ًا آU^��3   ) آ^9 (م^y   ) ����^�ً : (��ء بb : U��3�ل ا+p#�   «:  إذ b�ل  )٧(
  وا�^nي  )١٠( إذ إن ا��#"� 2b ن93 رأي ا+p#^�     )٩( » )٨( ]َت�nُ~ِXوا ِإَ�َ?ْ�ِ> اْثَ�ْ�>ِ  

b�ل بU ا��	�س ا�� زاد �U رأیً� م�J eً�3> س�
�یU وه^� ا��^�J Bj^4 ا�	^�ل                  
)١١(.   

  
   ــ ا��;:راب�ً�

�اف U^�J و�^�      إ�4ا����ع  «ا��;  �� ا���7 ه�     j^ا�^!�ء ب�^2 ا[ن 
                                           

  .١١١: المفصل في علم العربية) 1(
  .١٢٨: تجديد النحو: ينظر) 2(
  .٢٣٤: في النحو العربي نقد وتوجيه )3(
  .٤/ البقرة )4(
  .٧٣/ ١: الكشف والبيان  )5(
  .١٣٣/ ١): النحاس(إعراب القرآن  )6(
  .٩٩/ يونس )7(
  .٥١/ حلالن )8(
  .٣٠٦/ ٣: الكشف والبيان  )9(
  .٣٤٨/ ٢: معاني األخفش: ينظر )10(
  .٧٦/ ٢): النحاس(إعراب القرآن : ينظر )11(



 ١٢١

�  ردq @ « أي ان^U ی�&^9       )١( » J;  ون"o وJ;  ب��ن    نا[w;Dح ض�ب� ^p
  U4 أو��J مwا�� .               yٌ^���اب ا+ول أن ر��^ً� �JG^اب ا�&^�ن� آ�^Jإ ��j^ح�4 ی


ً� ��̂^Bٌj، وان �̂^�ًا �6̂^ٌ� وان �<م̂^ً� �6̂^<م  j^̂٢( »وان ن( � �Ĵ^4 أّن ا��#̂^"
�ض              ^J �^� >^ب^9 رآ o"^4 ب�^�ن ون^�J  ^;5 م�> ی3"��ن م�ض�ع ا����

           U^&ح2ی �� � ا�
�^�ن إذ إن ب�^�      إ�^4 @راUv �� م�ض�ع J;  ا��"o و� ُیِ!
وe أرى «: ا��	^�ة ی��̂^�ون و�^�د J;̂^  ا�
�^�ن وم̂^�? ا��ض^� ا�̂^nي ی3̂^�ل    

  .)٣( »J;  ا�
��ن إe ا�
2ل
� �J�ی̂^� ا��#̂^"� ب��ض̂^�ع J;̂^  ا��̂^"o وJ;̂^  ا��̂^"o ه̂^�    ^̂?I إذ

ح�9 اس 4�J اسٍ أو ��9ٍ أو ��^�J 9ٍ^4 ��^9ٍ أو ���^� �J^4 ���^�، ب^!�ط            «
        g�n^� ب�ا���م^9 �^�   و«  )٤( »ت�س� ح�ف م^> ا�	^�وف ا��^� وض^��?� ا��^

 وb^2   )٥( »ا���;�ف ه� ا���م^9 �^� ا���;^�ف U^�J ب�اس^;� ح^�ف ا��;^                
  :وردت م�ض�J�ت ا��;  �� ا��#"�� 4�J ا��	� ا�ت�

  
  : ا��;  4�J ا��	9-أ

         U^��3ا ا���ض^�ع بn^ه <^J Uی�
ه^nا ب^�ب م^� ی6^�ي �J^4          «: ت	2ث س�
g��b gوذ� U�
b يnا�  )٦( »��5 زی2 ب6
�ن وe ب~�wً: ا���ض4�J e y اeس

 ، وb^2 ا�^�ز| ا��	^�ة ب�^2 أن اش^���dا             )٧(وی"��U ا��	�ة ا��;^  �J^4 ا��	^9       
  :�g�n ش�وdً� م�?�

  .#�s�j إم��ن I?�ر ا��	9 �� ا-١
٢-���D+ا o	9 ب	أن ی��ن ا�� .  
٣- 9	��� B��;٨( أن ی��2 ا���م9 ا�(.   

َأْو [: ��> ش�اه2 ا��#"� ب?nا ا���ض�ع م� ��ء �� ت#"�� U��b ت�^��4           
:  إذ b̂^�ل)٩( ]3ُ̂^�َل ِح̂^�َ> َت̂^َ�ى اْ�َ�̂^nَاَب َ�̂^ْ� َأنX ِ�̂^� َآ̂^�Xًة َ�̂^َُ̀آ�َن ِم̂^ْ> اْ�ُ�ْ	̂^ِ"ِ��>َ  َت

                                           
، شرح ابـن  ٢٢٣/ ١): ابن عصفور(شرح جمل الزجاجي : ، ينظر٤٢٠: شرح قطر الندى وبل الصدى   )1(

  .٢٥٤/ ٣: عقيل
  .٢٥٤/ ١: كشف المشكل في النحو )2(
  .٣٩٧/ ٢: ى الكافية شرح الرضي عل )3(
  .٢٥٤/ ٣: شرح ابن عقيل: ، وينظر ٢٢٣/ ١): ابن عصفور(شرح جمل الزجاجي  )4(
  .٢٦١/ ١): ابن عصفور(شرح جمل الزجاجي  )5(
  .٦٦/ ١: كتاب سيبويه )6(
  .٢٥٩: ، المقرب٥٢٥/ ٢:  مغني اللبيب:ينظر )7(
  .٨٩/ ٣: حاشية الصبان: ينظر )8(
  .٥٨/ الزمر )9(



 ١٢٢

»U��b Bj4 ��اب �� : و�?�ن) �`آ�ن: (و�� ن�J �أح2ه�.  
4�J ا��د 4�J م�ضy ا��^�ة، وت���^U ا��^ّ�ة �^� ا����^4 �^�                : وا�&�ن�
��. أن �� أآJ�!اء. آ�3ل ا��  :أن!2| ا�#ّ

�َ�َ^̂ �َ�gَ ْ�ِم�  آ̂^�ى وح̂^"�ًة ِذ?̂^� ��̂^َ
  

  �^̂^�اَ� َی?^̂^� أی^̂^َ>آ
�ِن J^̂^> ُروت^̂^"`ُل  
����̂^Bj^�� : g ت̂^"`ل �J �ً^#;Ĵ^4 م�ض^y ا�̂^nآ�ى، +ن م��^4 ا��̂^wم      

 J;#^ً� ی�س^9     )١( ]َأْو ُیْ�ِس^9َ َرُس^�eً    [: م�?� إeّ أن ُیnآ� وم�^b U^�ل اO ت�^��4          
   .)٣( » )٢( ]ِإXe َوْحً��[: 4�J م�ضy ا��ح� �� U��b ت���4

 ، وb^�ل ب^U ا��	^�س    )٤(وآ�ن م� نU�3 ا��#"� ه� ب�^� م^� نU^�3 ا�#^ّ�اء             
)٥(   <�?��^̂ ̂^�ل ب6̂^�از ا� ̂^iً� ، وه̂^� ا�3 ̂^ـ  :  أی ̂^�(ا�6̂^�اب � � (  4^̂ �J  ^̂;وا��

  yم�ض)��^� أن �^� أن أآ^� آ^�ًة          (ا��	nو�� +ن ا��3^2ی� ا�^nي ُذآ^� ه^�           ) أآ
  .وه� ا��Bj) أُآْ�(وه� 4�J  ;J م�ضy اس إن ا��	nوف ) �`آ�ن

 2^bا�]?^�ر �̂^�        و U^م��نGب g^^9 وذ�	4 ا��^̂�J  ^;وط ا��� اس^���4 ش^
ا�#̂^s�j وه̂^nا واض̂^s م̂^> ا��3̂^2ی� ا�̂^nي أورد| ا��#̂^"� وا�#̂^�اء وه̂^� م	̂^9    

�J^^4 ) إن(أD^^�� وآ^^g�n أّن ا���م^^9 ا�;��^^B ���	^^9 م��^^�د وه^^� دp^^�ل       
  .ا����6 اeس���

�ى م� ��ء �� ت#"�� U��b ت���4   p+ا �َ> ِإنX ا�nِXی[: وم> ش�اه2 ا��#"
U^3  آ^�ن ح «:  وا��^� b^�ل ��?^�    )٦( ]@َمُ��ا َوا�nِXیَ> َه�ُدوا َوا�Xj�ِبُ��َن َوا��jَ^X�َرى     


9 د�pل أن �^w ی	2ث^U م��^4 آ�^�                 b <یn4 ا��J �ً#;J Uب��> وإن�� ر���jوا�
 م���ه� واح2: ت�3لv�b وإن زی2ًا ،v�b 2٧( »زی(.   

�اب Jب��ن(و������ء �� إ�j2ة ) ا�J ل�bم�?�)٨(أ :  

                                           
  .٥١/ الشورى )1(
  .٥١/ الشورى )2(
  .٣١٧/ ٥: الكشف والبيان  )3(
  .٤٢٢/ ٢): الفراء(معاني القرآن : ينظر )4(
  .٨٢٦/ ٢: إعراب النحاس: ينظر )5(
  .٦٩/ المائدة )6(
  .٤٨٢/ ٢: الكشف والبيان  )7(
إليه المفسر   بعضها لبعدها عما ذهب      إلىوردت العديد من األقوال عن العلماء في هذه المسألة لم أتطرق             )8(

  :واختلف عليه غيره من العلماء ومن تلك األقوال هي
في محل رفع   ) إن الذين آمنوا والذين هادوا    (وعلى هذا يبقى    ) نعم(غير عاملة وهي بمعنى     ) إن( أن تكون    -١

 وقد أضـعف  »هادوا« في أن تكون عطف على المضمر في الفراء ما نقل عن    -٢/ عطف عليه ) والصابئون
إذ لم يظهـر    ) الذين(اء  نأو أن سبب ذلك هو ب     . ن المضمر المرفوع يقبح العطف عليه من يؤكد       هذا الرأي أل  



 ١٢٣


9 د�pل        ) ا�j�ب��ن( إن   -١b <یnا� y4 م�ض�J �ً#;J �J���) إن(م
   Uی��	وت �?��J4ب^>            إ� �^�J <"^	وأب� ا� � ا��Bj و4�J هnا ا��nهB ا��#"
   �v�"2ة   )١(ح�<ة ا���
J ٢( ، وأب�( .          y^4 م�ض^�J  ^;أّن ا�� �وح�9D ا+م^

   )٥(  ، وأش�ر إ��^U ا��3^"�  )٤( وذآ�| ا��	�س ))٣ه� مnهB ا������>   ( إن(اس
 �^̂
� �¢س̂^ وا�~^̂
p � إذ اح̂^�� ب�̂^� ا��	̂^�ة »م̂^> @م̂^>«م�3ی̂^ً� ا�	6̂^� ب�3̂^2ی

               ه^� أّن   ) إن(4�J ض�  ح�6 ا��3ل ب����4�J y ا��;^  �J^4 م�ض^y اس^
ا��;̂^  �Ĵ^4 ا���ض̂^e y ی6̂^�ز إ�J ê^2 ت�̂^�م ا��̂^wم �̂^nا ن6̂^2 ا��3̂^"� ُی3̂^2ر   


9 اeس ا���;�فb �
  .ا�~
٢-       ،��p`^وا�� أّن ا�^nی> @م�^�ا     : وا��3^2ی� ��?^�   «  إن ا�ی� ت	��9 ا��3^2ی

 وe ه^ ی	<ن^�ن،               ?��J ف�p w� �pوا���م وا� O�ی> ه�دوا م> @م> بnوا�
g�nرى آ�jب��ن وا���j٦( »وا�(.   

̂^U ت�^̂^��4 « -٣ ^��b 9^̂^�6أن ت) : �^̂^pوا��^̂^�م ا� O�^̂^ًا ) م^̂^> @م^̂^> ب�^̂^
p
�ًا م&̂^9 ا�̂^) ��̂^nی> @م�̂^�ا وا�̂^nی> ه̂^�دوا(��̂^j�ب��> وا��̂^j�رى وت3̂^2£ر ^̂
p <یn
�ت ��j�ب��> وا��j�رى?I٧( »أ(.   

�ی�> b^���ا ب?�^� ت`آ�^2ًا                 j^
وا�e�3ن ا�&�ن� وا�&��^� ه�^� م^> م^nهB ا�
4�J ض�  مnهB ا������> �J^4 أن ا��#^"� b^2 ذه^B م^nهB ا��^����> �^�                   

��`"��� Uت����.  
وی
2و أن مnهB ا������> م^nهB ی
��^J 2^> ا���	^9 �^� ا��3^2ی� وه^�                   


^9         مnهB ت]?� حU�3�3 �� ا�    b 5�^6�� �^���ا�� e �3^�س +ّن ا��;^  J^4 اس^

9 ا��	�ة          b <م �?��J o#2ة م�J�b ه� �
، أم� م> �?� ا����G^� 4ن       )٨(ت��م ا�~

 ا��3^2ی� �?^� م��^4 واض^s وا��;^  ��^I U^�ه� e            إ�^4 م��4 ا�ی� e ی	�^�ج      
 ت3̂^2ی� وا�̂^nي ُی&
̂^A ذ�̂^g إن̂^b Û^2 وردت ا�3̂^�اءة ب���̂^Bj آ3̂^�اءة إ�̂^4ی	�̂^�ج 

                                                                                                                         
، و مـشكل إعـراب      ٥١٠ -٥٠٩/ ١: إعـراب النحـاس   :  لذلك لم يتبعها ما بعدها، ينظـر       ،عليها عمل إن  

  .٣٠١ -٢٩٩/ ١: ، و البيان في غريب إعراب القرآن ١/٢٣٢:القرآن
  ).٢٣( مسألة ١٨٦/ ١: الخالفاإلنصاف في مسائل : ينظر )1(
  .١٧٢/ ١: مجاز القرآن: ينظر )2(
  ).٢٣( مسألة ١٨٦/ ١: اإلنصاف: ينظر )3(
  .٥١٠ -٥٠٩/ ٢: إعراب النحاس: ينظر )4(
  .٢٣٢/ ١: مشكل إعراب القرآن : ينظر )5(
  .٣٠٠/ ١: البيان في غريب إعراب القرآن : وينظر) ٢٣مسألة  (١٨٧/ ١: اإلنصاف  )6(
  ).٢٣مسألة (، ١٨٧/ ١:  وينظر اإلنصاف٣٠٠/ ١: ان في غريب إعراب القرآن البي )7(
  ).٢٣( مسألة ١٨٦/ ١: اإلنصاف: ينظر )8(



 ١٢٤

� س��2 ب> ��
  ).وا�j�ب��> ()١(
  
   ا��;  4�J ا�
��2-ب

: وم> ش�اه2 ا��#"� �� هnا ا���ض�ع م� ��ء �� ت#"�� U^��b ت�^��4             

�9ِ َوا�^"vِ�Xِ��َ> َوِ�^� ا��£bَ^�ِب َوَأbَ^�َم ا�^wَXjَة َو@َت^4 ا�<Xَآ^�َة َواْ�ُ��ُ�^�َن                  [ِX"َواْبَ> ا�

�ض   )٢( ]ِبَ�ْ?2ِِهْ ِإَذا Jَ�َه2ُوا  J 2b �"#����       |nی� �� ه�	ب�� م> ا�راء ا�� 
ه^�  : b^�ل ا�#^ّ�اء وا+p#^�     : و�� و�U ارت#^�ع ا��^�ّ��> e�^bن       «: ا�ی� إذ b�ل  

� م̂^> @م̂^> ب̂^�O : (�̂^� U^̂��b) م̂^>(�J  ^̂;Ĵ^4 م	̂^9 ّ^̂
�̂^� ) وم̂^>) (و��̂^> ا�
� ا��{م�^�ن وا����^�ن       : م�ضy�� y وم	U�ّ ر�y آ`ن^b U^�ل       ّ^
: و�b^9 . و��^> ا�
�� ت23ی
   .)٣( »| ه ا�����نر�4�J y اeب�2اء وا�~

�ض رأي ا�#ّ�اء        J 2b � وا+p#� م23مً� إی�| ث ت;^�ق       )٤(إذ إن ا��#"
 اw�pف ا��	�ی�> ��?�� و�^ ی�#^�د ا��#^"� بn^?� U^��6| ا�راء ب^9 س^
U3                إ�4

�س^^̂^�، و  ا�;�س^^̂^�، ، وb^^̂^�ل ب^^̂^g�n)٥(�^^̂^� ذ�^^̂^g ا��	^^̂^�س 
ا��3^^̂^"� ، وا�;
   .)٦(وا+ن
�ري 

   � م> ت;�ول ) م>4�J �) م�;��( ا�����ن(إذ ��9 ا��#"��4�J ا�

�?̂^� م̂^> ا+س̂^��ء م�̂^�jبً� إذ �̂^ ت�;̂^  ��J?̂^� ب̂^9 �̂^�ءت   b �^̂م و�̂^�ء مw^̂ا��

   4�J ���;م>(م� (U��3ب) :      O�م> @م> ب �
�       ....) و��ّ> ا�^p@ �ً^رأی �، ث ذآ
    �وی�2ّ هnا ا��أي ه� ا����J y^4 ا�e �^?� y^;3 ی�^�ن              ) ه(وه� ا���y ب�23ی


�^U وم^> ا����^> أن یy^;3        إe إذ ��ء J;  ا��"  b �^�� yت^�ب �^�� Aأو ا��� o
    � ُی̂^!^̂� U^̂أّن eإ � إ�̂^4ب̂^����y ب�3̂^2ی� ض̂^��� م
�̂^2أ �̂^U وه̂^nا م̂^� b̂^2ر| ا��#̂^"

  .مs�;j ا�y;3 �� هn| ا�ی�
  

  : J;  ا��"�3
4�J 9 ا���ض�-ت
ا+���ل آ�7�ه� م> ا��#�دات ت�;^  �J^4 ب�^i?� إe أن^b U^2 اش^��ط             

3^� �^� ا�<م^�ن �^w ی6^�ز أن ت�;^  م�ض^�ً� �J^4                 إن ی�# «ا��	�ة �?nا ا��;     
           �^� �^�?b�#�7 ات�j^4 م�ٍض، وا+ح"> ان ی�#3� �^� ا��J wً
م"�3
9 وe م"�3
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 م> و��د هnا ا�!�ط ن6^2 ا��#^"� b^2 أورد ش^�ه2ًا        )١( »ا�<م�ن�� و4�J ا�
         B^4 ا���ض^� وذه�J 9

B          إ�^4 ی�;  ��U ا��"�3"^� >v�^�  ^;ا ا��n^أن ه 

�ض^�    J لwp <م siو   س�� U^���	�� � 2^b             U^��3� |� �^�ء ه^nا ا��	��^9 �^� ت#^"�
̂^nِي     [: ت�̂^��4 Xاِم ا��̂^ْ"2ِ6ِ اْ�َ	̂^َ ̂^Uِ َواْ�َ� X9ِ ا���
ِ^̂ ̂^q2jُوَن Ĵَ^ْ> َس �وا َوَیُ^̂ ̂^nِیَ> َآَ# Xا� Xِإن

ْ> َ�َ�ْ�َ��ُ| X���ِ�ِس َسَ�اًء اْ�َ��ِآُ  Uِ��ِ َواْ�َ
�ِدي َوَمْ> ُی^ِ�ْد ِ��^Uِ ِبGِْ�َ	^�ٍد ِبُ]ْ�^ٍ ُنUُ^bْnِ مِ̂                  
   .)٢( ]nَJَاٍب َأِ��ٍ

 ��;^̂^  ب���^̂^"�3
�J 9^̂^4 )إن ا�^̂^nی> آ#^̂^�وا وی^̂^2jون(: إذ b^̂^�ل ��?^̂^�
، وم��4 ا�ی�  ?� �#j2ّ ب���4 دوام ا�j2ّون وم^>  : ا���ض� +ن ا�jی وه

 U^̂ ��b �^̂ه�̂^Uِ  [: ش̂^`ن? ا�̂^2ّj، ن]� Xا�� �̂^nِْآِ ̂^�ُبُ?ْ ِب �ُbُ q<�ِ^̂ ̂^�ا َوَتْ;َ� ̂^nِیَ> @َمُ� X٣( ]ا�( 
9�bو :[#�U "9، وم���| ا���ض� أي    م
) J> س^
�9 اO وا��^"26     (و2ّDوا  : �3
   .)٤( »ی��� J> ا��"26: 

� ��̂^J Û^> اeس̂^���اری�  ^̂£
�ج ب�3̂^2ی� م̂^2jر م̂^> ا�#�̂^9 ُی�^̂p �"^̂#����
�£ح ب�;  ا�#�9 آ�� ان�?� ا�#^ّ�اء ا�^nي ی3^�ل    jُی ُردX ی#��^�ن  «: وا�2وام و�

إن ا�̂^nی> : �̂^nي و�̂^� �J9^̂�b̂^4 ���̂^�ا +ن م���ه�̂^� آ���اح̂^2 �̂^� ا�̂^nي و��̂^� ا
              U^�J ی�^> ��?^� م^� ی^"`ل وردqك ی#��^�ن �J^4 ���^�ا +ن^g         . آ#�وا وq2^Dوا �^

    U^̂ و���ض̂^�| (أردت إن ا�̂^nی> آ#̂^�وا ی̂^2jون ب�#̂^�ه وإدg^̂��p ا�̂^�او آ��3
وإن ش^�A   . أض��ت ��wً �� ا��او مy ا�2ّj آ�� أض��تU ه� ه�^�          ) وی�3���ا
A�b :     �#ی ?� ���p�� vآ��2ا إن ا�nی> آ#^�وا وم^>     : ��ن آ`نA�b g  ا�2j م�?

 U�&2ّ ومjَا� 
�£�َ>[ش`ن?ِXَوَی3ُْ�ُ��َن ا�� UِXوَن ِب�َی�ِت ا���   .)٦( » )٥( ]ِإنX ا�nِXیَ> َیْ�ُ#ُ
  :أم� ا��	�س �9�J 23 ا��;  ب&wث� أو�U م�?�

أن ی��ن ���� 4�J ����، وم�?^� أن ی�^�ن �^� م�ض^y ا�	^�ل، آ�^�                «
ه� م�;^�ف �J^4 ا����^4    :  وه� ���5ٌ ، وb�ل أب� اس	�ق    آA��ّ زی2اً : ت�3ل

   .)٧( »+ن ا����4 إن ا�����ی> وا�j�ّدی> J> ا��"26 ا�	�ام
   .)٨(وb�ل ب?nا ا�����9 ا��3"� وا+ن
�ري 

#�3ا J 4�J;  ا��i�رع ا��^"�3
�J 9^4 ا���ض^�          تإذ ن26 ا��	�ة 2b ا    
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 ١٢٦

�ح ��̂^�ى . ��̂^� أن?̂^ ا��p#̂^�ا �̂^� ا��]̂^�ة �̂^�jرة ه̂^nا ا��;̂^    ّj^̂اء ُی�ا�#̂^ّ

�?^� م^> دون ت3^2ی� أو              b �^�7 ا�#�^9 ا���^D 4^�J �?"^#�7 ا�#�^9 ن�D  ;ب�
ت`وی9 م�i#ً� �?^� �^�از أن ی�^�ن ا��;^  ه^� J;^  م��^4، ون6^2 ا��	^�س                

  .�9 م> س
B ت"�ی� ا��;  ه� أن4�J ����  ;J U ����6ی
 ذات ت23ی� ض��� ا�#�9J وا����6 ا�#����    ) آ#�وا(أي ا����6 ا�#���� �ـ     

�أي ا�<�^�ج ا�^nي              ^� Uِ^�3ن <^J wًi^� eً�^از ان ت��ن ح�� �?� �ً#�i2وا مj�
���^^U ا��;^^  ب^^�����4، وآ^^�ن b^^2 ذه^^B م^^nهB ا��	^^�س آ^^9 م^^> ا��3^^"�          
وا+ن
̂^�ري، وی
̂^2و أن م̂^nهB ا�&��
̂^� م�ا�n^̂�� �ً^̂3هB ا�<�̂^�ج وه̂^� ا��;̂^    

 �  . م��4 ا��#�دة م> ��� ت`وی9إ�4ب���]
�ى أن ن]�ة ا�#ّ�اء �?nا ا�     ��       o^و� �^?� ��;  ن]�ة ض��#� ح^�> ن�]^

ا��3�ی�5 �?� ی9�6 م> س
B ت"�ی� ا��;  ه� ا��;  ب"
B ارت
�ط ا�9�#          
     ê^9 و�̂^�| م~��#̂^� و��	ة ت�� Ĵ^> و�̂^�د ��Ĵ^9 وه̂^� ن]̂^^̂X
J يn^̂ب̂^���او ا�
� J 4�J;^  ا��^"�3
�J 9^4 ا���ض^� +ن ا+��^�ل ���
^ً� م^� ی��^> أن              j�3ت

2 ��9 م^> ��^� ��n^?� 9^Jا �^�5 ب^�+م�       ت`ت� و2b ُأض�� ��?� ا�#�w� 9J ی��   
  .ا��5�3 ا�nي ی��> أن ُی��9 بU، وآ�ن ذ�g ه� رأي ا��	�س

 ت	��D 9�حB ا��!  ا�&��
� ا�nي ت�jر �?^�         إ���4 ح�> �� ن]�ن�     
م2jر ی2ل 4�J ا�2وام واeس���اری� وآ�ن �� ت�jر| هnا إI?^�رًا �����^4             

أوeً ا��o�b2 �� م��4 ا��#�دة � ن]�ة ت�&9  +ن?وت���9 دe o�b ی	��9 ا�~;`      
��> أن ی�i?� ا��	�ة ��2��3    یو�bwJ?� ب���r ب�7 ا��]� J> ا+س5 ا���        

 آ��� ت2ل 4�J ا�2وام واeس^���ار       »ی2jون«م��4 ا��r إذ ��9 م> آ���       
وم��4 ا�2وام ه� أن ی
2ء ا+م^� م^> ح�^� ب^2ء ا���ض^� وی
3^4 م^"���ًا أم^�           

    � وه^� أن م��^�| ا���ض^� و�#]^U م^"�3
9 �?^�        ا��3ل ا�&�ن� ا�nي ذآ�| ا��#"
 �  . ا��7�jإ�4 ا����4 أآ&� م> ن]�| إ��b4ل ی�]
  

�-ث�i4 ا���J �   J;  ا�]�ه
� �J^4 ب�^i?� إذ ی6^�ز ان ی�;^                  v��i^ا�  ^;J <^J ^�ة	2ث ا��	ت

�، و   �i^̂4 ا��^̂�J ��i^̂وا�� ،�� ا�]̂^�ه� �Ĵ^4 ا�]̂^�ه��i^̂4 اا�^̂�J ��]̂^�ه
     �� 4�J ا�]�ه�iوا�� ،��iوط وأح�^�م    ، و�� )١(ا���وb^2  . > ��9 م�?^� ش^

  �"^̂ ̂^�ر ا��#^ ̂^4أش^ �     إ�^��i^̂ ̂^4 ا�^ ^�J �̂^�ه � ا�]^�i^̂ ̂^  ب���^ ̂^�ع ا��;^  م�ض^
ا��~#�ض ��> ا��	�ة اش���dا �?nا ا��;  أن ُی�^�د ا�~^��� ح��^ً� آ^�ن أو               

                                           
، ١٨٣ -١٨٢: ، واللمـع    ٨٠-٧٩/ ٢ل  ، واألصـو  ٣/١٠: ، والمقتضب ٣٧٨/ ٢كتاب سيبويه   : ينظر )1(

: ، وشرح الرضي على الكافية    ٢٥٦ -٢٥٥، والمقرب   ٢٤٢ -٢٤١/ ١: )ابن عصفور (وشرح جمل الزجاج    
  .٥٩ -٥٨/ ٣، وأوضح المسالك ٣٥٦ -٢/٢٥٥



 ١٢٧

  .)١( »اس�ً�
bُ^9ْ ا��Uُ^X ُیْ#ِ�^�ُ�ْ ِ�^�ِ?>X     [: وت	2ث ا�&��
� J> ذ�g �� ت#"�� U��b ت�^��4  

^̂�َJَ 4^̂�َ�ْاْ�ِ�َ�̂^�ِبَوَم̂^� ُی �^̂�ِ وی#�̂^�� أی̂^iً� �̂^�?>، وی6̂^�ز أن «:  إذ b̂^�ل)٢( ]ْ�ُ�ْ
           O9 ا^b |�^یی��ن م�ض� ا�~#�، ���^�ن م��          ، �^�?> و���^� ی��^4 ب�^����^�#

�، وو�^U ا���^y أب^�> +ن م^�                      �i^4 ا��^�J  ^;ی� e �وه� ب��^2 +ن ا�]^�ه
        �� ?> �� آ��ب^U  ی��4 �� ا����ب وی��4 ب�> م� س`��| U�J م��9b ،4 اO ی#���

U��b وه� <?�� :]   .)٤( » )٣( ]َو@ُت�ا اْ�َ�َ��َم4 َأْمَ�اَ�ُ?ْ
   �ض ا�̂^�أي ا+ول ا�̂^nي ی3̂^�ل ب̂^�����J ŷ^4 م��̂^4 ی#�̂^��^̂J �"^̂#����
 م^> أّن^U أش^�ر ��^�أي ا�^nي ی3^�ل ب6^�از                       �� و�J^4 ا�^��^�J 4وم� ی�� <?��

      U��32| ب�
�?> و���^� ی��^4     ���^�ن م��^�| أن اO ی#�^�� �̂         «ا�~#� إe أّنU ی"�
        ��i4 ا���J  ;ی� e � وه� ��^� م^nهB      )٥( »ب���، وه� ب��2 +ن ا�]�ه

    <�?��^̂ �ى �̂^�از ا�^̂ ̂^nي ی �اء ا�ّ^̂ ̂^nي أش̂^�ر    )٦(ا�# ̂^"� ا� ̂^U ا��3 ̂^�ل ب b4 ، و^̂  إ�
      U��3ب y���ی�> +نJ U;        «ا��nهB ا�nي ی��y ا�j
� ��2�J >v ا��� gوذ�
� م~#^�ض      �i^4 م^�J ��ی�> �^�      وی
^2و أن ا��#^"� b^2 ت^�ب         )٧(»I�هj^
y ا�

 رأي  إ�^4 رأیU ا�^nي �^U^�� 9jّ ا�3^�ل ا+ن
^�ري �^� آ�^�ب ا[ن^j�ف م^!��ًا                    
�ی�ن        إ�4ا������>  j^
� ا��~#�ض، وذه^B ا���i4 ا��J  ;ی�6ز ا�� Uأن 

  . أنe U ی�6زإ�4
            g^2 �^�ء ذ�^b Uی�6ز أن U4 أن�J 9��2ا ا����b أم� ا������ن ��ح��6ا ب`ن

    Oل ا�^b ،ب�َوَی^ْ"َ�ْ#ُ��َنgَ ِ�^� ا��£̂^َ"�ِء bُ^9ْ ا��Uُ^̂X    [:  ت�̂^���4^� ا���<ی^9 وآ̂^wم ا��^
       ْ�ُ�ْ^�َJَ 4^�َ�َْوَم^� ُی X<?ِ�^�ِ �^� م�ض^p y#^� +ن^�J  ^;J U^4       : ��^�  )٨ (]ُیْ#ِ��ُ�ْ
� ا��~#̂^�ض �̂^� �i^̂4 ض̂^�  راي  ) �̂^�?>(ا��^̂�J <ی��j^̂
وأورد ح6̂^� ا�

  . ا������> ب��3?
 ی#�̂^�� �̂^�?> وم̂^� وی̂^"�#��نg �̂^� ا��̂^"�ء، b̂^9 اO: (وأم̂^� U^̂��b ت�̂^��4 

���J 4م> و�?�>) ُی�� U��   :�w ح�6 �?
أن̂^� e ن̂^"� �̂^� م�ض̂^�ع �̂^�، وإن�̂^� ه̂^� �̂^� م�ض̂^y ر�̂^y    : أح̂^2ه��
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  .١٢٧/ النساء )8(



 ١٢٨

 4^̂�J  ;���^̂ب)Oا (U^̂�� �اO ی#�̂^�� �̂^�?> وی#�̂^�� �̂^�?> وم̂^� ی��̂^4  : وا��3̂^2ی
، وه� ا�3�@ن، وه� أو�U ا���?�>���J.  

�، و��     أن� ن"� : وا�&�ن�� yم�ض �� U4   أن�J  ;���ا��"�ء(> ب ( ��
 U^̂ ��b)  ء�"^̂ ̂^� ا�� � gن��#�"^̂ ̂^�   ) ی � ا��6̂^�ور ���i^̂ ̂^4 ا� �J e)<ّ?�^̂ � ()١( . 

 Uا إ���
�ی�> ���� ذهj
   .)٢(ووا�o ا+ن
�ري ا�
  
  2لـ ا�
:p�م"ً�

     <��7�D 2ل
ت��&9 ب��ض^�s ا���م^9 �^�       : ا��7�j ا+و�4 : ی�&9 حq2 ا�
� Ĵ^> م�ه��̂^U، : ا�
̂^2ل، وا�̂^�7�j ا�&̂^�ن�^̂£
أم̂^� ا�̂^�7�j ا+و�̂^4 �3̂^2 ت	̂^2ث ت�

U��3ب Uی�
هnا ب�ب م> ا�#�9 ی"���9 �� اeس ث ُی
2ل م��ن ذ��J :» g?� س�
� ����U�� 9 آ�� �J^9 �^� ا+ول     p@  وأم^� ا�^�7�j ا�&�ن�^� �3^2     )٣( »اeس اسٌ

     U��3ب Uی�
� U�J س�
ّJ :»              2ل^
ه^nا ب^�ب ا�
^2ل وا��
^2ل م^> ا��
^2ل م�^U وا��
   � U2ل م�
م�رت ب��9ٍ ح��ٍر �?� 4�J و�Uٍ      : � ا�6�، وذ�g��b g   ُی!�ك ا��

وأم^� ا�^nي   . م	�ٍل، و4�J و�Uٍ َحَ"ٌ> �`ّم� ا��	�ل �`ن ت��� أّن ا���9 ح��ٌر   
: م^�رت ب��^9ٍ، ث^ ت
^2ل ا�	�^�ر م�^�ن ا���^9 ��3^�ل           : ی	"> �?^� أن ت3^�ل     

�ب Ĵ^> م̂^�ورك    أح�̂^�ٍر، وأم̂^� أن ت�̂^�ن ��;̂^A و  i^̂أن ُت g^̂� 2و^̂ 
̂^� أن ی ّم
وم&^9  . 9 م��نU م^�ورك ب��	�^�ر ب�^2م� آ�^A أردت ��^� ذ�^g              �ت6ب����9 و 
g��b gب9 ح��ٍر: ذ�e.« )٤(.   

�ی> �� ش�اه�J |2^4 م�ض^�ع ا�
^2ل             �
وا��#"� 2b اس���9 هnی> ا���

9 أ��B ا��	�ة وه^� ا�
^2ل              َbِ <م U��J ا�����رف s�;jة ی"���9 ا����?� م

� ��J U^> ح3�3^� ا�
^2ل وه^�              £
وe . ت��ی^� ا���م^9   وم�ة ی"���9 مs�;j ی�
�ان D <^̂^J^̂^��7 واح^̂^2ة   ^̂^
ی��^^> أن ن#^̂^9j ب^̂^�> ه^̂^nی> ا�w�� <���^̂^3ه�^^� ی�
����ض�ع ون�ى ه^nا واض^	ً� م^> w^pل ت��ی^  ا��	^�ة ��
^2ل �3^2 �^�ء �^�                      

     I�ب> ا��e ��#�+ح ا� أن ا�7^�ض م^> ا[ب^2ال        «: U��b)  هـ ٦٨٦ت  (ش�Jا
� وا[ض^��� ب�^2 ا����d^�     أن ُیnآ� اeس م�j3دًا ب���"
� آ��#����J وا��#����      

       �
�یs ب��^g ا��^"j���ب |�
�^U [�^�دة ت�آ�^2 ا�	�^ وت3�ی^�| +ن              إ�^n� 4آb �^م 
                     ا[ب2ال �� �bة إJ�دة ا���6^� و�^g�n ت^"�y ا��	^�ی�> ی��3^�ن ا�
^2ل �^� ح�^

�        �J �^�� U^��p2�U^9 ��̂       « و2b ُسّ�� بeً2     )٥( »ت��ار ا���م9 ^�� 4^�J U^�
b �^م 
                                           

  ).٦٥مسألة  (٤٦٨ -٤٦٣/ ٢: اإلنصاف في مسائل الخالف: ينظر )1(
  .٢٦٧/ ١: البيان في غريب إعراب القرآن : ينظر )2(
  .١٥٠/ ١: كتاب سيبويه )3(
  .٤٣٩/ ١: كتاب سيبويه )4(
  .٣١٥): ابن الناظم(شرح األلفية  )5(



 ١٢٩

 �إذن  . )٢(�2 د�e^� �2ی^2ة، +ن^U ن#^5 ا��
^2ل م�^U             وه� e ی#   )١( »�آ�?� ا�!
ا��^�بy، ا���j^3د ب���^"
�، ب^w     «: ی�si م> ذ�g أن حX2 ا�
2ل ی��&9 ب`نU ه�   

 ا�
^2ل  إ�^4  وس���ض ا���ض�ع ب�U��"^3 آ�^� ورد �^� ا��#^"��          )٣( »واس;�
�  .وا����ی

   ا�
2ل-أ
 ا�����ء ا�
2ل 4�J أ"ّbم ر�"b٤(ب�� أ(:   

  .ا��9 وی"�4 ا��;�بo ب2ل ا��9 م> -١
  . ب2ل ا�
�� م> ا��9-٢
  . ب2ل اeش���ل-٣
  . ا�
2ل ا��
�ی> ���
2ل م�U وی"�4 ا[ض�اب، او ا�
2اء، أو ا���7-٤

  
  : ب2ل ا��9 م> ا��9-١

                    �م> ش�اه2 ا��#^"� �J^4 م�ض^�ع ا�
^2ل ا��;^�بo م^� �^�ء �^� ت#^"�
�اَط اْ�ُ�̂^ْ"�3ِ�ََ [: U^̂��b ت�̂^��4َ£j^̂ا* اْه̂^2َِن� ا��َ^̂Dِ �ِ^̂�ْ�َ ْ?ِ�ْ^̂�َJَ Aَ^̂�ْ�َیَ> َأْنnِ^̂Xَط ا�

<َ�£��Xi^̂^ا� eََو ْ?ِ�ْ^̂^�َJَ ِب�iُ^̂^7ْ�َ�ْ٥( ]ا( .  �^̂^?�� ل�^̂^b إذ :»)اط�^̂^D ( <^̂^ب^̂^2ل م
   .)٦( »ا+ول

 وآ^g�n ا+ن
^�ري     )٨( وb�ل ب^g�n ا��3^"�       )٧(وه� م� ذهB إ��U ا��	�س      
    ًwv�^b �^?�� 9Xjاط («: و��^D (         �^� 9^اط ا+ول، وا���م�j^2ل  ب^2ل م^> ا�^
 ا�

                   2^�J U^2ل م�^
� ا���م9 �� ا��
2ل م�2�J U ا+آ&�ی>، وه^� ا���م^9 �^� ا����
�ی>p٩( »ا�(.   

          ��ى �^� ه̂^nا ا���ض^�ع م^� �^�ء �^� ت#̂^"�^p+ا �وم^> ش^�اه2 ا��#^"
                                           

  .٣٩٩/ ٤: المقتضب )1(
  .١٢٩: تجديد النحو: ينظر )2(
، فـي  ٢/٣٩٧: ، و شرح الرضي على الكافية    ٣١٥: ، وينظر شرح ابن الناظم    ٢/٢٤٧: شرح ابن عقيل   )3(

  .١٧٦/ ٣: ، معاني النحو١١١/ ٢: علم النحو
، وشرح  ٤٢٤/ ٢: ، وشرح المقدمة النحوية   ١٦٩: ، واللمع في العربية   ٤٦/ ٢ األصول في النحو     :ينظر )4(

، شرح ٦٦-٦٥/ ٣: ، وأوضح المسالك١٢٥/ ٢: ، وهمع الهوامع٢٢٧: ، شرح شذور الذهب٦٤/ ٣المفصل  
  .٤٢/ ٢: ، شرح الرضي على الكافية ٢٩٧/ ٣: ابن عقيل

  .٧-٦/ الفاتحة )5(
  .٤٨/ ١: الكشف والبيان  )6(
  .١٢٤/ ١) : النحاس(إعراب القرآن : ينظر )7(
  .٧١/ ١: مشكل إعراب القرآن : ينظر) 8(
  .٣٩/ ١: البيان في غريب إعراب القرآن ) 9(



 ١٣٠

 ِرْحَ�َ� ا�!£َ��ِء َوا�U��b :]   ِ �ْXj ت���4 ْ?ِ�ِwَه^�     )١( ]ِإی �^?�� U��bا(«:  وwی ^?� (
   .)٣( وه� م� U��J م�] ا�����ء )٢( »وت���� �Uب2ل م> ا[یwف ا+و�4 

  
  : ب2ل ا�
�� م> ا��9-٢

    �َواْرُزْق َأْهَ�^Uُ  [:  هnا ا�3" �� ت#^"�� U^��b ت�^��4         إ�4و2b أش�ر ا��#"
       ِ�pَِواْ�َ�ْ�ِم ا� UِX���ِب �اِت َمْ> @َمَ> ِمْ�ُ?َْ�َX&٤( ]ِمْ> ا�(  ًwv�^b  :»   �^#p+ل ا�^b :  <^م

    4�J Uا��3م ن�سً�          @م> ب2ل م> اه� Aورأی U�&ت ا���ل ث�npن، آ�� ی3�ل، أ��
 ا�
     U^��3م> ا��9ّ آ ��
َوJَ Uِ^X��َِ�^4 ا��X^�ِس ِح^�q اْ�َ
ْ�^Aِ َم^ْ>       [: م�?، وهnا إب2ال ا�

wً�
   .)٦( » )٥( ]اْسَ�َ;�َع ِإUِ�ْ�َ َسِ
   .)٧(وه� م� b�ل بU ا��	�ة 

  
  : ب2ل ا[ش���ل-٣

ا��X^̂^�ُر [: �4�� ت#^̂^"�� U^̂^��b ت�^̂^وم^̂^> ش^̂^�اه2 ا��#^̂^"� ��^̂^U م^̂^� �^̂^�ء �^̂^
   ��!ِJَ2ُ�ُوا َو �?َ�ْ�َJَ ُض�َن�وه^� ر�^�J y^4 ا�
^2ل م^>         ): ا��^�رُ b  :»)^�ل  ٨((]ُیْ�َ

   .)٩( »ا�"�ء
وی
^2و أن ا��#̂^"� b̂^2 ر�̂^s ه̂^nا ا�̂^�أي م̂^> ب̂^�> Ĵ^2د م̂^> ا�راء ا��̂^�  

�ض?� ا�����ء إذ آ�نA ا�راء 4�J ا��	� Jا�ت�:  
وه^� م^nهB آ^9 م^>        ا��#^"�   م^� ا�p^�ر|      م���4�J �J ا�
2ل وهnا      -١

   .)١٠(ا�#ّ�اء وا+p#� وا��	�س وا��3"� وا+ن
�ري 
٢-  �^̂#p+اء وا� أن ت�̂^�ن م����J �^̂Ĵ^4 ا[ب�̂^2اء وه̂^� م̂^> @راء ا�#̂^ّ

                                           
  .٢/ قريش) 1(
  .٥٥٦/ ٦: الكشف والبيان ) 2(
يان في غريب إعـراب     ، الب ٨٤٥/ ٢: ، مشكل إعراب القرآن     ٧٧٣/ ٣): النحاس(إعراب القرآن   : ينظر )3(

  .٥٣٧/ ٢: القرآن 
  .١٢٦/ البقرة )4(
  .٩٧ /آل عمران )5(
  .٩٠/ ١: الكشف والبيان  )6(
، البيان في غريب إعراب     ١١٠/ ١: ، مشكل إعراب القرآن     ٢١١/ ١) : النحاس(إعراب القرآن   : ينظر )7(

  .١٢٢/ ١: القرآن 
  .٤٦/ غافر )8(
  .٣٤٦/ ٥: الكشف والبيان  )9(
، و  ٣/١٣: ، وإعراب القرآن  ٤٦٢/ ٢): األخفش(، و معاني القرآن     ٣/٩): الفراء( معاني القرآن    :ينظر )10(

  .٣٣٢/ ٢: ، و البيان في غريب إعراب القرآن ٣٦/ ٢: مشكل إعراب القرآن 



 ١٣١

   .)١(وا��	�س وا��3"� واب> ا+ن
�ري 
٣-       9j^م ی�wه�، وب�> آ� م��jب� 4�J أن?� وA�b ب�> را�s م> ذآ

  U�&وم �?�
b �9ْ  [: ب�bُ  ُر�Xا��  ِبَ!̄� ِمْ> َذِ�ُ�ْْ�ُ�ُ£
 و2Jه�، أي أن م� ب�2ه� )٢( ]َأَ�َُ̀ن

�?� م� ت�9j بU وه� رأي ا�#ّ�اء b 2واv�J))٣ �"�3ا� Uل ب�b٤( و(.   

̂^4 أن  -٤ �J �̂^�ر« ا�6̂^ ̂^eً2 م̂^>  »ا�� ̂^g أردت »ا��̂^nاب« ب س̂^�ُء « آ`ن
   .)٦( وذآ�| ا��3"� )٥( وه� رأي ا+p#� »ا���ر

����ء ��?� إe أّن ا��#"� 2b اب��J 2> ذآ�ه� آ�?� م��	ً�  �?n| أ�bال ا�  
وی
2و أنU ا��أي ا�^j	�s +ن?^� �^ ت^`ِت           . ا��أي ا+ول وه� ا���4�J y ا�
2ل     

               g^وذ� U"^#4 ا����^4 ن^�J 3?� م^� ی^2ل
ب���4 اeب�2اء و� ت`ِت م6�ورة إذ س^
U��3اب            : (بn^ن س^�ء ا���^J�. ا�ی^�   ) ��Uُ�b اO س���ت م� م��وا وح�ق ب�ل �
  إe ب2ل U��b <J ) ا���ر(وم� �� U��b  . ا�ی�...) ا���ر ی��ض�ن ��?�  : (b�لث
�nا ��ءت  ) ح�ق ب�ل ���Jن  (وه� �� م�ضy ا�#�9J +ن2b U       ) س�ء ا��nاب (

  .م���4�J �J أن?� ب2ل �?�) ا���ر(�� م	9 ر�y ث وردت 
  
   ا����یــ�-ب

 م�^U وإن�^� ه^� ت�
^y          ت�^�ع v�d e^9     إ�^4 "��� هnا   e3 أری2 أن أ9D ب�    
�        &�~;4 ا��#"� �� ت#"��| ���s�;j وا�nي یُ      ^X

A ان م^s�;j ا����ی^� ی�

 م�ض^�ع  إ�^4 بJ U> ا�
2ل ه^� م^� اس^�2ل ب^U م^> w^pل ن]^�ة م�]^ ا��	^�ة                   
                   4^�J U^إ�� U�
ا�
2ل وا����م9 م�U م> wpل م^� ی#�ض^U ا���م^9 ا��	^�ي ون^"

  U� � bwJ^� ه^nی>   إ�^4 � �� ح2ّ ا�
2ل و2b أش�ن� س�ب2�J �ً3 ح2ی&�   . س
�9 ا����ی
��?i�
  .ا��j;�	�> ب

َذِ�^gَ  [:  هnا ا��s�;j �� ت#"�� U��b ت�^��4       إ�4إذ إن ا��#"� 2b أش�َر      
        £o^	َ�ْْ�َل ا^bَ ر�^y  : ی��^� ه^� b^�ل ا�	^o، وwv�^b  :»     9^�bً  )٧( ]�Jَِ"4 اْب^ُ> َم^ْ�َیَ

  �^A  ه^� ن :  b^�ل ا�	^o، و�b^9    وذ�^4�J g ا����ی� ی��� ذ��J g"4 اب> م^�ی
Uن�	
  .���"4 ی��� ذ��J g"4 اب> م�ی آ��� اO، وا�	o ه� اO س

                                           
، ١٣/ ٣): النحـاس (، إعراب القرآن    ٤٦٢/ ٢): األخفش(، معاني القرآن    ٩/ ٣): الفراء(معاني  : ينظر )1(

  .٣٣٢/ ٢: ، البيان في غريب إعراب القرآن ٦٣٦/ ٢: ب القرآن مشكل إعرا
  .٧٢/  الحج)2(
  .٣/٩) : الفراء(معاني القرآن : ينظر) 3(
  .٦٣٦/ ٢: مشكل إعراب القرآن : ينظر) 4(
  .٤٦٢/ ٢: معاني النحو: ينظر) 5(
  .٦٣٦/ ٢: مشكل إعراب القرآن : ينظر) 6(
  .٣٤/ مريم )7(



 ١٣٢

�أ  b١(و(         o^	ل ا��^b �^ی�� Bj^���ل ب�b وی��3ب � واب> J�مD�J « 
)٢(.   

 ی�	^2ث�ا J^> ا��^�J Bj^4               )٣(و2b ذآ� ا�����ء    ^�  ت�g ا�راء إe أن?
                �
� ت#�Xد ب;�حn?� Uِا ا�^�أي و�^� D^�#�� ه^nا ا����ی^��&��� �أو ا�
^2ل   ا����ی

3��       4^̂ �J y����^̂  ی̂^��s ا�̂^�أي ب^̂ ̂^� إن̂^U ب̂^2ل ا��̂^9 م̂^> ا��̂^9 وا��#̂^"� ب?̂^nا � �
�ضU م> ب�> م�J��6 م> ا�راء وردت �2یU وی
2و أن ���?�             J 9ب �ا����ی
م����J �^̂Ĵ^4 أن?̂^� ���̂^"4 ه̂^� ا�̂^�ا�s �?̂^� رأي ی
��̂^J 2̂^> ت3̂^2ی� وت`وی̂^9    

 � �̂^"��ق ا�̂^��J r̂^4 أّن ه̂^nا ا�̂^^̂vwوه̂^� م أي ُنJ 9^̂3̂^> ا��	^�ی�> وت̂^`مwت?
 »وس�� b^�ل ا�	^o آ�^� س^�� آ��^� ا�	^o         « )٤(ا��"��v آ�� أوضs ا��	�س     

)٥(.   
�ى ا��� ن�3?� ا��#"� �^� ه^nا ا���ض^�ع م^� �^�ء            p+ت ا��w~وم> ا�

اb  :»   ^��p^�ل  )٦( ]َوَوXD^ْ�َ�� اِ[ْن^َ"�َن ِبَ�ا2َ�ِْی^Uِ ُح^ْ"ً��       [: �� ت#^"�� U^��b ت�^��4      
�ة ا��	̂^�ة �̂^� و�̂^U ن̂^Bj ا�	̂^">، �3̂^�ل أ   j^̂
̂^4 ا����ی̂^� ت3̂^2ی�|  : ه̂^9 ا� �J
�ًا، أي ب~�^� ، وb^�ل أه^9     : وو��D�| ح"�ً� أي ب��	">، آ�� ی�3ل     �p U��Dو

م��̂^�| ووD̂^��� ا[ن̂^"�ن أن ی#�̂^9 ح̂^"�ً�، �	�e2� U^̂�n̂^� ا��̂^wم U^̂��J   : ا����̂^�
  :آ�3ل ا��ا�<

Jَ6ِ^̂ ^^
ْAُ^̂ ̂^�ِء َدْ> ِم^^ ̂^ه�^^   �ن�ُ�ْ! إذ َت^^
  

  ����Dِ^^^̂^ إذ ُی> أب^^^̂^� ده�^^^̂^�ِءوِم^^^̂^  
    pًَا ِب�^̂ ^^�Xآ`ن �^̂ ^^?�ُ �^̂ ^^��ُ��^̂   �ن^^

  
  
         U^��b 9&ًا، وه� م��p �?أن ن#�9 ب ���D[: أي ی�   �	َم^ْ"ً oَ^#ِ;َ�َ[ )أي  )٧ 

   .)٨( »ی�"s م"	ً�، و9�b م���| وأ�<م��| ح"�ً�
 |��ي �̂^� ت#̂^"�^̂
 )٩(وآ̂^�ن م̂^� أورد| ا�&��
̂^� ه̂^� ن̂^r م̂^� b̂^�ل ب̂^U ا�;

  .ش�رة إ��U[و��>X م> دون ا
   p+أي ا+ول ا� ی�	^2ث J^> م^s�;j ا����ی^�           � إe أن^U   #وی�&9 ا�^� 

                                           
  .٢٥٢: ، وإعراب القراءات السبع وعللها٢١٢: ءات السبعالحجة في القرا: ينظر )1(
  .١٧٧/ ٤: الكشف والبيان  )2(
، التبيان في تفسير    ٣١٥/ ٢) : النحاس(، إعراب القرآن    ١٦٨ -١٦٧/ ٢): الفراء(معاني القرآن   : ينظر )3(

  .١٠٦/ ١١: ، الجامع ألحكام القرآن٤٢٠/ ٦: ، مجمع البيان في تفسير القرآن١٢٤/ ٧: القرآن
  .٣١٥/ ٢) : النحاس(إعراب القرآن : ينظر )4(
  .١٠٦/ ١١: الجامع ألحكام القرآن )5(
  .٨/ العنكبوت )6(
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  .٥/٥: الكشف والبيان  )8(
  .١٦٠/ ٢٠: جامع البيان في تفسير القرآن: ينظر )9(



 ١٣٣

̂^�ل     b إذ U^̂مŵ^�ى آ	ً� م̂^> �	9 آ̂^�ن واض̂^^̂ ̂^�ل   «: ب ̂^2 ی3 bح̂^"�ً�، و |���^̂Dوو
9^̂^���ًا، أي ب~�^̂^ٍ�: ا�^̂^�p U��^̂^XDا ا����^̂^4 م^̂^>  . )١( »وn^̂^ه �و2j^̂^b ا��#^̂^"

Uل ب�b يnا� �  .ا����ی
   U^̂^��3ه� ب�أي «: وآ�ن^^A م�^̂^�ن� ا�	^^nف ت~��^̂^  �J^̂^2 ا��3^^"� إذ �^̂^"

 ث أb�م ا�j#� م3�م ا����Dف  وه^� ا+م^� ث^          و��D�| ب�ا�2یU أم�ا ذا ُحْ">ٍ    
   �^̂ ̂^ُ">   ) ذا(ح̂^nف ا��̂^i�ف وه ̂^U َح ̂^U م3�م ̂^�م ا��̂^i�ف إ�� b9 )٢( »وأ^̂  ، ون3


̂^� آ̂^w ا�̂^�أی�> م̂^�i#ً� �?�̂^� �̂^�از أن ت�̂^�ن  d�م�̂^�jب� �Ĵ^4 ) ح̂^"�ً�(ا�3
 y;3٣(ا�(gذ� <J �
  . و� ی�	2ث ا�&��

> ه^� ا+ح^o     وی��> أن ن�3ل أن ا��أي ا�nي نU�3 ا�&��
^� J^> ا��^����            
         ��^^D4 ا���^̂ �ت
� ب���^̂ ̂^� م ̂^wم وه ̂^> د�e^^� ا�� ̂^�م م ̂^� ا��#? ̂^nا ه ?� n^̂p+�ب

 د�e^� ا��^wم U^��J، +ن ا����م^9 ب��ُ	^">       إ�^4 وا��23ی� ا�nي ارت
� بU م^"��2       
  .م�ت
� ب��9�#

                                           
  .٤٣٦/ ٢): األخفش(معاني القرآن  )1(
  .٥٥٠/ ٢: مشكل إعراب القرآن  )2(
  .٣٢٩ -٣٢٨/ ١٣: الجامع ألحكام القرآن: ينظر )3(



 ١٣٤

j#ــ9 ا�&�نـــا��  
	
  � ا+ولـــا��

  �لــا+��
  
eًزم وا�#�9 ا����2ي: أوwا�#�9 ا�  
  ���ض�ا�#�9 ا: ث�ن�ً�

   ا��"�3
9إ�4 رد ا���ض� -
   م�6ء ا���ض� ب�7�j ا�#�9 ا��i�رع-
  أح��م ا�#�9 ا��i�رع: ث��&ً�

   ر�y ا�#�9 ا��i�رع-أ
   -BD�ف ا��nب�2 ح y��   ا�
   ��ا ا���y وا��Bj ب�2 ح�4-   
   نBj ا�#�9 ا��i�رع-ب
�ف-    j4 ا��J Bjا��   
   �<م ا�#�9 ا��i�رع-ج
    -B�;م��4 ا�   
   م��4 ا�!�ط-    



 ١٣٥

	
  � ا+ولـا��
  �لــا+��

  
         2^^b إن ا+��^^�ل eف إ�ی��^^�ن ب�^^�ء ا���6^^� م^^> اeس^^ وا�#�^^9 وا�	^^
                Uی�
: ت��<ت م> ���ه� ب`ن?^� أb^�ى ا���ام^9 +ن?^� b^2 م&�^A ا�	^2ث b^�ل س^�


��^� ��J?^�          )١( »أم&�� أnpت م> �#§ أح2اث ا+س��ء     «d د�^
�ض ا��^J 2^bو
U��3ا+���ل أدو   «: ب Xأن �Jوف      . اٌت �¢س��ء ت��9 ��?�   ا�آ�� ت��9 ��?^� ا�	^

          g^ى �^� ذ��^bا+���ل أ Aوا�6�رة، وإن آ�ن �
D�ب       . ا���وآ^�ن ح^X2ه� أe ُی�^
�اب e ی��ن إeّ ب��م9        J]ام^9 ت��^9      . ش�ء م�?� ؛ +ن ا�J �^?� A^��� ذاG^�

 . م�eن?�ی� إ���4?� �<مg ان ت9�6 ���ام�?� �Jام9، وآg�n ���ام�J 9ام�?�          
إe إن ش�ط هn| ا+ح2اث ان ت�3�ن ب<م�ن         . )٢( »آ�ن حX2ه� �� ا+n?�   9Dا  

̂^�      «م�̂^�> [ن ا�#�̂^9 ه̂^�   �ن ب`ح̂^2 ا+زم�^̂ ̂^"U م�3 ̂^� ن# � 4^̂ ̂^4 م�� �J م̂^� دّل
 ؛ �?� إذن ی�&9 أb"�م ا�<م�ن ا+رب�� ����ن ا+���ل 4�J أرب��            )٣( »ا�&wث�
إب��^�   إذن  ��^9 م^�ٍض، و��^9 م^"�3
9 وح^�ل، و��^9 أم^� ��+��^�ل            )٤(: أb"�م

وb^^2 و�^^2ت ���#^^"� آ&�^^�ًا م^^>      . )٥(ت^^2ل �J^^4 ا+ح^^2اث م�3�ن^^� ب��<م^^�ن     
  :ا�!�اه2 �� م�ض�ع ا�#�9 وردت �� ا��#"�� 4�J ا��	� ا�ت�

  
eًزم وا�#�9 ا����2ي: أوwا�#�9 ا�  

 إ�^^4 ه^^� ا�^^nي ی^^9j   :  م��^^2ٍ وeزم ؛ ������^^2ّي  إ�^^4ی�3^^" ا�#�^^9  «
 إ�̂^9j4 ی̂^e  �̂^�5 آ̂^g�n، وه̂^� م̂^�  م̂^�: م#���̂^U ب�7̂^� ح̂^�ف �̂^�، وا�̂^wزم 

    � ا��#�^�ل وU^��J ب^U    إ�^4  ، وس^�� م��^2یً� ���2ی^U      )٦( »م#���U إe ب	�ف �^
 U^̂� 9^̂D+ی6̂^�ء �̂^� ا وإن�̂^� �̂^�ء ��#�Ĵ^9 آ�̂^� b̂^2م�� ث̂^ «ودU^̂��J U^̂��e، و�̂^

       5�^̂ � �^̂ ̂^9 ا����̂^2ي ��� �J U^̂ ̂^�ل ���̂^9 ب ̂^4 ا��#� �J ي�^̂ ̂^ی3 �U« )٧( » 9^̂ �#���
�^4 ا�	^2ث، ب	�^� ی�6^�وز ��U^�J ح^�>            ا����2ي إذن، ه� ا�nي ی�3ى ��^U م�       

  U^̂ب U^م��b 4^ر��إ��^̂p � ی3^�ل �̂^U ا��#�̂^�ل وا+��^�ل ا����2ی̂^� �Ĵ^4   )٨( » م�̂^`ث
                                           

  .٢/ ١: الكتاب )1(
  .٨٠/ ٤: المقتضب )2(
  .٤/٣: شرح الرضي على الكافية )3(
  .١٦: التفاحة في النحو: ينظر )4(
  .١٠١: في النحو العربي نقد وتوجيه: ينظر )5(
  .١٤٥/ ١: شرح ابن عقيل )6(
  .١/٤٠٢: كشف المشكل في النحو )7(
  .٧٠: نحو الفعل )8(



 ١٣٦

   :)١(ثwث� أb"�م 
ثwث^�   إ�^4 م^� ی��^2ى     :  م#�^���> وا�3^" ا�&^�ن�      إ�^4 م� ی��^2ى    : أح2ه��

�?^� ت~��^  م^> �?^�      .  م#�^�ل واح^2    إ�^4 م#�9�J ، وا�3" ا�&��� م� ی��^2ى        
 و2b ت	^2ث ا��#^"� J^> ت�^2ي ا�#�^9 و�<وم^U �^� ت#^"��         )٢(��?� �bة ا�	2ث   
� َأْ�َ  َسَ�ٍ� َوَم� ُهَ� ِبُ�َ<ْحِ<ِحUِ ِمْ> اْ�َ�^nَاِب َأْن    [: U��b ت���4 ُX��َُی �ْ�َ َیَ�دq َأَح2ُُهْ

̂^�نَ   ̂^� َیْ�َ�ُ� � ِبَ�ٌ�jِ^̂ ̂^Uُ َب Xَوا�� �َ^̂ X��َ٣( ]ُی(wًv�^̂ b  :»ح̂^<ح ز>� U^̂ ̂^U : ح<ح� أي ب�2ّت
  :b�ل ذو ا��م�X �� ا����2ي. �ن eزمً� وم��2یً���
�2J ی�
> ن#^̂^"� إذا  ِم^̂^ ا�^̂^�وِحَ�ی^̂^� b^̂^�ِب
̂^اْح ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^�َiَْت�  

��ِ�وَ�  َ ِBنnمِ̂  حِ�ِ<ْح زَ  ا� �X<  ِا��^�ر   
  :وb�ل ا��ا�< �� ا�wزم  

pَ�ِ^̂ �َ�Xُی ا�̂^2ُ م̂^� ب̂^�ُل� e 4�>َح̂^<ح  
  

̂^�لُ    ̂^� ب^^^^ ̂^�ُءوم^^^^ ̂^jُ ض^^^^ 
sِ ا�^^^^ e 
̂^َ�َ�َی � أI    )٤( »sَض^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^"^̂ ̂^�wح§ إن ا��# �      2^̂ b 9^̂ ̂^nا ا�#� ̂^�> +ن D̂^��7 ه ̂^9 و�? �#�� �^̂ ?

  .أU� A;J ا�23رة 4�J أن ی��ن eزمً� أو م��2یً�
          ��ى �^� ه̂^nا ا���ض^�ع م^� �^�ء �^� ت#̂^"�^p+ا �وم^> ش^�اه2 ا��#^"

� ِمْ�^3ْ�َpَ Uَُ�ِ�^� ِم^ْ>           [: U��b ت���4 ٌ^�ْpَ �^َل َأَن�^bَ gَ^ُت�bَ�َل َم� َمgَ�َ�َ َأXe َتْ"2َ6ُ ِإْذ َأَمْ
�َpٍَر َو�^̂ ̂^�>ٍ  َن dِ <ْ^̂ ̂^Uُ ِم �َ3ْ[ )٥( �^̂ ̂^�ل ��? b 26  («:  إذ"^̂ ̂^� م��̂^g أe ت ̂^�ل م b :( ل�^̂ b
?iم     : ب�wا�� �م� م��g ا�^"�6د �دم، +ن ا���^e :    y زا2vة وأن ��D، ت23ی
�ى ا��#"� �� هn| ا�ی� ی�	2ث b <J^2رة ت�^2£ي           )٦( » م#����> إ�4ی��2ّى  �� 
  9��)yوا�"�6د وم^� ح2ی       إ�4) ا��� ���iر        م#����> ه�� ا��^?I] eا إn^ه U^&

�?�) أe(زی�دة b �9 ا�#�9 ب�� ب�2ه� وم�Jو.  
  
  ا�#�9 ا���ضــ�: ث�ن�ً�

                     Xإذ أن s�^#4 ا�^�J �^�

^9 زم^�ن ا��^��� وه^� مb 4 زم�ن�J ه� م� دّل
�| م^> ا+��^�ل                     ^�� <^J رع�i^ا�#�^9 ا��  ^��pء وا�^�
ا+9D �^� ا+��^�ل ا�

       
�J �^3^4 ب��U^v +ن^U ی��^i��        9�رU�J اeس �?� م��ب أم� ا�#�9 ا���ض� �
م
�ٌ� «: وe ُیw� U�� 9�َ�ْ ی{ث� ��U ��9ٌ وe ح�ف وا�
��ء �� ا+���ل b"��ن            

�Ĵ^4 ح�آ̂^� وم
�̂^ٌ� �Ĵ^4 س̂^��ٍن، �`م̂^� ا��
�̂^� �Ĵ^4 ح�آ̂^ٍ� ���#�̂^9 ا���ض̂^�  

                                           
  .١٤٨/ ١: شرح ابن عقيل: ينظر )1(
  .٧٠: نحو الفعل: ينظر )2(
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 ١٣٧

   Uأب��� y��64 ا�   ..... ب�J رع �^�            وإن�� ب���i^ض^�رع ا�#�^9 ا�� U^آ^� +ن�	
y١(»ب�� ا���اض(.  

  
  :ض� 4�J ا��"�3
9 رد ا���-١

                 �وم> ش�اه2 ا��#^"� �^� م�ض^�ع ا�#�^9 ا���ض^� م^� �^�ء �^� ت#^"�
َأَی^َ�دq َأَح^2ُُآْ َأْن َتُ�^�َن َ�̂^X��َ Uُ^ٌ� ِم^ْ> َنِ~�^9ٍ َوَأJَْ�^�ٍب َت6ْ^ِ�ي ِم̂^ْ>         [: U^��b ت�^��4   

   ُU^̂ � َوَ�ُ^̂ 
�اِت َوَأDَ̂^�َبUُ اْ�ِ�ََ^̂�َX&ِم̂^ْ> ُآ̂^9£ ا� �^̂?َ��ِ Uُ^̂  ُذر£یX̂^ٌ� ُض̂^َ�َ#�ُء َتْ	ِ�َ?̂^� اَ+ْنَ?̂^�ُر َ�
  ْ^̂^�ُX��َ�َ ا�َی^̂^�ِت ْ^̂^�ُ�َ Uُ^̂^Xا�� <ُ£�^̂^
Dََ̀�َ^̂^�َبَ?� ِإjَ^̂^Jْ�ٌر ِ��^̂^Uِ َن^̂^�ٌر َ��ْحَ�َ�Aْ^̂^bَ َآ^̂^gَ�ِnَ ُیَ

�وَنُX�#َ�َل ��?�)٢( ]َت�b إذ :  
�ّد ا���ض� 4�J ا��"�3
9؛ +ن ا��^�ب ت�#^§         ) وأD�بUُ: (وإن�� b�ل «�

    yة م�وددت �^� ذه
^J Aّ�^�، وم^�ة م^y           : �لوه� ا���ض� ��3  ) ��(ت�ددت مّ
م^i�رJ�ن  ) أن(و ) ��(وددت أن ُتnهJ Bّ��، و : وه� ���"�3
9 ���3ل  ) أن(

b^�ل اO  ) أن(و) �^� (�� م��4 ا�6<اء، أe ت^�ى أن ا��^�ب ���^� ���^A ب^�>               
و ) م� ( آ�� تy�6 ب�> )٣( ]َوَم� Aْ�َ�ِJَ ِمْ> ُس�ٍء َتَ�دq َ�ْ� َأنX َبْ�َ�َ?� َوَبU�َ�ُْ        [: ت���4
  .وه�� �	2) أن(

�J�!ل ا��b:  
  U ِ�^^^�ْ& ِبAَْ�ِ� وe َس^^^ رأی^^^Aَْنإم^^^� 
  

  بِ� َ�^^^^^^oَْ�^^^^^^ْیأ���  dَ^^^^^^آ^^^^^^����ِم  
َ�َ�^9َ ب�`وی^9 َیْ#َ�^9ُ و َیْ#َ�^9ُ ب�`وی^9 َ�َ�^9َ،       : ���� ��ز ذ�s�^D g أن ی3^�ل     

 o^̂;ب̂^ـوأن ی�)�^̂� ( م�̂^�ن �^̂?�J)٤( »)�̂^�(م�̂^�ن ) أن(وب̂^ـ ) أن( Bهn^̂وه̂^� م 
  J يnاء ا��: �?9 ی6^�ز �^� ا��^wم أن ی3^�ل         : ���3ل ا�9v�3 «: �9 ذ�g بU��3  ا�#ّ

ن�̂^ ذ�̂^y�i^̂�� :  �^̂� >v�^̂� g؟ A^̂�b: أت̂^�ّد أن ت̂^B�j م̂^�i^̂� eً�ع، وا����̂^4 
�^�ددت �^�    : ����3^�ن ) �^� (وم^�ة ب^ـ     ) أن(وددت ؛ +ن ا���ب ت�3�ه^� م^�ة ب^ـ           

ددت أن ت̂^nه�^̂D �^̂��� ،�^̂�J B	A ب�̂^� وب̂^`ن وم���ه̂^� ����̂^ً�  ذه̂^J Bّ�̂^�، وو
�ى   )٥( »
�ل اس�6�زوا أن ی�ّدوا ��9 ب�`وی�J ،�^� 9^4 ی#�^9 م^y أن              اeس�3^�� 

9
  .ا��#"� 2b ت	2ث �� هn| ا��"`�� J> ت	J o3;  ا���ض� 4�J ا��"�3
̂^U   إ�̂^4وآ̂^�ن ت���̂^o ا��#̂^"� م̂^"��2ًا    ��J ي ت�̂^�رفn^̂ �اء ا�ّ^̂  م̂^nهB ا�#

                                           
  .١٥/ ٢: األصول في النحو )1(
  .٢٦٦/ البقرة )2(
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 ١٣٨

 ُیِ!�         )١(ا�����ء  � Uأن ��� ?
 إذ  -U ا�#^ّ�اء �J^2 نn�� U^�3ه
̂        إ�4 ون��3| �� آ�
     B
ت�ّ�̂^< ه̂^nا ا��̂^nهB �̂^� ت���̂^9 س̂^
J B;̂^  ا���ض̂^� �Ĵ^4 ا��̂^"�3
9 ب̂^"

ی�^�ن م̂^� ب�^2ه� ب���̂^4 اeس^�3
�ل ���̂^�ن    ) ت̂^�د(+ن ) أن(م^y  ) ت̂^�د(م6^�ء  
 � ا����̂^4 و�̂^ ی	̂^�ول أن ی3̂^2ر �?̂^� ��̂^� ی̂^"�غ س̂^
B ه̂^nا    إ�̂^4ب̂^b g�n̂^2 ن]̂^

�9 �� س
B ا��;  و�?�> آ�ن م�?� مnهB ا�#ّ�اء         6ا��;  ��26 ا��	�س ی   
              ����^�ن ب���^4 وb (      2^b^2 (وه� ا���U ا�&�ن� 2�J| أم^� ا���^U ا+ول ه^� ت3^2ی

 �^̂
 بU^̂��3 ))٣ ح�̂^�ن اب̂^>أن ت�̂^�ن ح̂^�ل واس�̂^!?2  �?̂^� ت̂^�jر ٢((أD̂^�بU ا��
   .)٤( ]َوُآ�ُ�ْ َأْمَ�اًت� َ�َْ̀حَ��ُآْ[ت���4 

 � ا����4 ا�nي أدتU ت�د ب�����J?� مy إ�����4ن ا��#"� ب�أیU هnا َنَ]َ
 nوه Aم^�ن�      أن�ا�^nي ی3^�ل   )  ه̂ـ ٣٨٤ت (ا ت`وی9 آ�ن 2b نU�3 ا����^�ء J^> ا�

»     4^̂�J �^̂� 4^̂م م��w^̂ا�� <�i^̂ل، وی��
و�Ĵ^2ي ان̂^b Û^2 دل ب̂^`ن �Ĵ^4 اeس̂^�3
وا����� ی4�J y3 ا���ض^� وا��^"�3
U� �ً�� .     9 �ا�����، آ`ن9�b U أی	B ذ�g م�     

U أe ت�ى أنU یsj ان ی���^4 أن آ^�ن �^U و�^2، وی^sj أن ی���^4 أن ی�^�ن �̂                  
 م��^4 ا�#�^9     إ�^4  �?� إذن ن]^�ة      )٥( »وا��	
� e تy3 إ4�J e ا��"�3
9     . و�2

           U^� �م�ت
;ً� ب��<م> ب�7 ا��]� J> ا��7�j وی�si ذ�g م^> ت`وی^9 ا��#^"
U��3بـ  9َ�َ�َ ب�`وی9 َیْ#9�َُ  «: ب o;م�^�ن   ) ��( وَیْ#9ُ�َ ب�`وی9 9َ�َ�َ ، وأن ی� �^?�J
   .)٦( ») ��(م��ن ) أن(و بـ ) أن(

  
  م�6ء ا���ض� ب�7�j ا�#�9 ا��i�رع -٢

     �7�j^̂ب U�7�^̂D A?
وت	̂^2ث ا�&��
̂^� Ĵ^> ا�#�̂^9 ا���ض̂^� ا�̂^nي اش̂^�
ِإنX ا�nِXیَ> َتX��َ^�ُهْ اvِwَ�َ�َْ�^ُ�   [: ا�#�9 ا��i�رع وآ�ن ذ�g �� ت#"�� U��b ت���4  
         َ<�#ِ�َiْ^�َ"ُْم �^Xُ��ا ُآ��bَ وU^��b  «: ذ b^�ل ��?^�     إ )٧( ]Iَ�ِ�ِ�� َأنُ#ِ"ِ?ْ bَ�ُ��ا ِ��َ ُآ�ُ�ْ

) 
A      ) ت��^�هj^̂وإن ن Bj^ا�� y^م�ض^�� ���^�ن �̂^� م�ض U^̂���� A
j^إن ن
   .)٨( ») ت����ه(أم"4 ����ن 4�J م"�3
9 وم��4 

                                           
: ، البحـر المحـيط    ١٨٩/ ٢: ، مجمع البيان في تفسير القرآن     ٣٤١/ ٢: التبيان في تفسير القرآن   : ينظر )1(
٢/٣١٤.  
  .٢٨٨/ ١): النحاس(إعراب القرآن : ينظر )2(
  .٣١٤/ ٢: البحر المحيط: ينظر )3(
  .٢٨: البقرة )4(
  .٣٤١/ ٢: التبيان في تفسير القرآن )5(
  .٤٥١/ ١: البيان الكشف و )6(
  .٩٧/ النساء )7(
  .٣٤٤/ ٢: الكشف والبيان  )8(



 ١٣٩

      ^̂ ̂^4 أن?̂^� م̂^�ٍض � �J Bj^̂أي ا+ول وه̂^� ا���^̂ � ح̂^�> ذآ̂^� ا�"^̂#����
� ا��^�ء م^y ا��^�ء وb^2 أش^�ر          �i^وه^� أن ت B
 ذ�^g ا�#^ّ�اء   إ�^4 ی#j£9 �� ا�"

� َت^َ!�َبJَ Uََ�ْ�َ�^�      [:  بU^��3 ت�^��4    ح�> اس�!?2 َ^3َ
وآ^9 م�ض^wv�^b  :»    yً  )١( ]ِإنX اْ�َ
�ونَ [ �^�ز ��^U إض^��ر اح^2ه��، م&^U^��b 9       نا���^U^�� y ت^�ءا   ُXآnَ^َ̂ت ْ^�ُX��َ�َ[ )٢( 

U��b 9&وم :]   .)٤( » )٣( ]Gِ�َْن َتX��َْ�ا 2ْ3َ�َ َأْب7ْ�َُ�ُ�ْ
 U^̂��b �^̂� �
«: أم̂^� م̂^� ورد �̂^2ى ا��#̂^"j^̂4 إن ن^̂�J أم̂^"4 ���̂^�ن A
 ،  )٥(إن ا�^nی> ت���^�ه ا���vw^�        : م"�3
n^?� 9ا ی��^� أن^U ���?^� ر��^ً� آ���3^�            

 �
d��س� وا�3
   .)٦(وb�ل بg�n آ9 م> ا��	�س وا�;
  
  أح��م ا�#�9 ا��i�رع: ث��&ً�

��U^J�b  ) ن`ی^Aُ ( م^� أش^
U اeس^ ب`ح^2 ح^�وف       «ا�#�9 ا��^i�رع ه^�      
��< ا�#�9 ا��i�رع J> ب��3 ا+���ل ��     وت� )٧( »�>" وت~Uj�j ب��  آ�ًًم!�

 ����ن بg�n ه^� م^>   )٨(��9 ا�	�ل و��9 اeس�3
�ل : أنU م��ب وه� ض�ب�ن 
� J^> م��^4                      ^�
���� s��^D U^4 م��^4 ا�^<م> +ن^�J �^�e2ا+���ل �^� ا� yأوس

      ًَe�
 ی^^^"��| ح^^^�eً وe اس^^^�3^^^� g�n^^^ث^^^�، و�w&س^^^��|  . ا+زم�^^^� ا� : و��^^^�?
 . )٩(eس^^؛ ��y^^3 م��J ،U^^�b^^4 ح^^2 م^^� b^^���ا       i�رع ای^^ +ن^^U »ا��^^i�رع«

�ابU ر�y ونJوإjو�<م B  ��� <�
�اب دeeت تJ]ا اnأّن و��> م> ه :  
 إ�^B^�� 4، او ���^2ول   #�^2 ا��J �^�e2^4 اeس^�3
�ل �^� ا�7           ا��Bj ی  -١«

�ًj�j~ت ��

  .م��4 ا��j�ح
� وا�"
٢- �  ... ا�6<م ��4�J ��e2 ا���i أو ا+م
٣-    ��e2�� y�� »4�J ا�<م> ا���م ا��;�o، ح^�eً، واس^�3
�eً وم^�i�ً          ا�

)١٠(.   
                                           

  .٧٠/ البقرة )1(
  .١٥٢/ األنعام )2(
  .٥٧/ هود )3(
  .٢٨٤/ ١): الفراء(معاني القرآن  )4(
  .الصفحة نفسها: المصدر نفسه: ينظر )5(
، الجـامع ألحكـام   ١٦٩/ ٣: ، مجمع البيان في تفسير القرآن  ٢٤١/ ١) : النحاس(إعراب القرآن   : ينظر )6(

  .٣٤٥/ ٥: القرآن
  .١١/ ٤: شرح الرضي على الكافية  )7(
  .١٨٧/ ٢: كشف المشكل في النحو: ينظر )8(
  .٣٣: نحو الفعل: ينظر )9(
  .٦/ ٤: معاني النحو  )10(



 ١٤٠

                   �و2b ذآ� ا��#"� v�d#^� م^> أح�^�م ا�#�^9 ا��^i�رع �^� ت#^"��| أذآ^
  :م�?�
  
   ر�y ا�#�9 ا��i�رع-أ

            y^�� )١(2�Jم� ی�6�د ا�#�9 ا��^i�رع م^> ا���اB^D وا�6^�ازم �Gن^U ی
 وی�^q2   )٢(س^    أن س
B ا���y ه^� وU^J�b م�y^b اe          إ�4و2b ذهB م�] ا��	�ة     
�|  رت#ه� �� ا[  «س
B ا���y ح��?�    ^
p2أ و^�
 )٣( »�ع ب��م9 م���ي ن]�� ا��

.  
  

BD�ف ا��nب�2 ح y��  ا�
و2b ت	2ث ا�&��
� J> حnف ا�	�ف ا���BD وارت#�ع ا�#�9 ب�2| �^�   

 4��^̂ ̂^U ت�^ ^��b ��"^̂ ̂̂̂  [: ت#^ Xا�� Xe2ُوَن ِإ^̂ ^
�اeَ 9َ�vِ َتْ�َُ^̂ ̂^� ِإْس^ ̂^�َق َبِ�^ ̂^nَْن� ِم�َ&^ ^pََوِإْذ َأ Uَ
̂^�ا      �ُ�bُِآ�ِ> َو�"َ^̂ ̂^�َم4 َواْ�َ� ̂^4 َواْ�َ�َ� ̂^4 َوِذي ا3ُ�ْْ�َب ̂^َ"�ًن� َوِذي ا3ُ�ْْ�َب ̂^2َْیِ> ِإْح َوِب�ْ�َ�اِ�
       ْ�ُ^̂  َوَأْنْ�ُ�ْ^̂ ̂^�wً ِم �ِbَ Xeِإ ْ�ُ�ْX��َ^̂ X َت^̂ ̂^�َة ُث ̂^�ا ا�<Xَآ ̂^�ا ا�̂^wَXjَة َو@ُت �ُ�bَِوَأ ��ً"ْ^̂ ̂^�ِس ُح X���ِ

 eَ َتْ"ِ#ُ��َن ِدَم�َءُآْ َوeَ ُتْ~ِ�ُ�^�َن َأنُ#^َ"ُ�ْ ِم^ْ>     َوِإْذ َأnْpََن�   * ُمْ�ِ�ُض�َن  ْ�ُbَ�&َِم�
�ْرُتْ َوَأْنُ�ْ َتْ!َ?2ُونَ َbَْأ X�اب  )٤( ]ِدَی�ِرُآْ ُث^Jا�ی� ح�ل إ |nه �� U&وآ�ن ح2ی 

�اءات ا��� وردت ��?� 2Jة  ) e ت�
2ون (b)٥( U^��3ب |�e («:  آ�ن م�?� م� ذآ
�أ| اب> آ&�� وح��2 وح�<ة ا��"��vب����ء b) ت�
2ون.  


�2ة وأب� ح�ت: ا�
��bنJ ر أب����pب����ء وه� ا.  
�و ^̂ ^�J �^̂ ̂^�ل أب^ ^b :ل�^̂ �ا| ی3^^̂ ̂^ْ"ً�� [: أe ت^ ̂^�ِس ُح^ ^X���ِ ا�^̂ ^�ُ�bُ٦( ]َو(  g�n^̂ ^�

� 4�J ا���ءd�~ا�� .  

  e 9 أن�vا�إن�^̂^� ارت#^̂^e y ی�
^̂^2ون +ن م��^̂^�| أn^̂^pن� م�&^̂^�ق ب�^̂^� اس^̂^
 ن]�� J U��b< .)ت"#��ن(4 أن ر�y ا�#�9 وم&�U��b U       ت�
2ون إe اO ���� أ�3    


2ُ   [: و�9  ُJْوَنِ�� َأ�ُْ̀مُ 
�    )٧( ]9ْbُ َأ7َ�َْ�َ� ا��UِX َت^D�ا�� A�n^2 ���^� ح
Jی2 أن أ� ی
  . ا��i�ر�Jإ�J4�د ا�9�# 

���d ل�bو:  
                                           

  .٢٤ -٢٣/ ٤: شرح الرضي على الكافية : ينظر )1(
  .٢٨٥: ، المقرب١٥١/ ٢: األصول في النحو: ينظر )2(
  .٢٤٥: مفصل في علم العربيةال )3(
  .٨٤ -٨٣ /البقرة )4(
  .٢١٨/ ٢: ، النشر في القراءات العشر١٤٠: إتحاف فضالء البشر: ينظر )5(
  .٨٣ /البقرة )6(
  .٦٤ /الزمر )7(



 ١٤١

 Xأی eأ   َ�i^ي أح�  �4 ا�^�َ  ?nا ا�<ا�
  

  ي2ٍَ�َ~ مُ  ه9 أنAَ  2 ا��nاتِ ن أش?َ إو  
� ، ���� ن<ع ی�ی2 أن   iأْن(أح (Uر��.  

   B^^أ أب^^� ب^^> آ��^^b2و: و^^
 e     اe ت�^^?� �^^��b4 ا��?^^� أي و^^�J �ً^^م>� 
Oا e2ون إ
   .)١( »ت�

�اءة ا���y آ�� ُنJ 93ِ^> ا��^"��v وأض^�ف ا�#^ّ�اء             b 9�	ی �
��26 ا�&��
̂^4 ح̂^nف   �� �J y����^̂ ̂^�ل ب ̂^�ق   « �̂^�نتأن ) أن(3 ̂^ً� ����̂^�> +ن أn^̂p ا���& ��اب

ت�
2ون، وe ی�
2ون، وا����4 واح2 وإن�� �^�ز ان ت3^�ل e            e  : ی��>، ���3ل 
    ٌB�َ�ُ 
^� �^�            )٢( »ی�
2ون وe ت�
2ون وهd� ، وه� مnهB س^�
�یU نU^�3 ا�3

  |�e ( ، وb�ل ب?nا ا��أي ا+p#� ونU�3 ا��3^"� م^U^� �ً#�i أن ت�^�ن                 )٣(ت#"�
 م�ح^2ی>     ) ت�
2ون?b�^&ن� م�n^p9 أي أ�vا� ، )٤(�� م�ضy ا�	�ل م> ب�� إس

�اءة ا�        b <ق ب���ء �� ت�
^2ون أو ا��^�ء   �ون26 ا�;�س� ی#9j ا�	2ی� �� ا�#
̂^4 ، وأش̂^�ر )٥( ̂^�      إ� � وه^̂p@ �ً^̂ ̂^� رأی ?� �ً#�i^̂ري م�^̂ 
أن e « ه̂^n| ا�راء ا+ن

           4^^�J |2^^ا�#�^^9 ب� yُ^^��� �ٌ�i^^ا��?^^�، وا�3^^�ل م U^^اد ب�ی�
^^2ون ن#�^^ً� وا��^^
 e ت�
̂^2ون ^̂?� �^̂��b ل�^̂b U^̂ی̂^� ��`ن��	س^����ف وا�eا�راء  . )٦( »ا g^̂ت� �وذآ̂^


� م���ً� ا+�bال    d� ��v�b?^� وم#^wًj ا�	^2ی� �^� ا�#^�ق ب^�> س^
B               إ�^4 ا�3
 eأو BD�ف ا��n	� y��   . )٧(ا�

�اءت^�             �آ9 ذ�g أب  b اد��J 2^> ذآ^�| ا��#^"� واآ�#^4 ب��	^2ی� J^> إی^
ا���y وا�6<م وَ�"� ا��3ل �� س
B ا���y ب��nي ات#U^��J o ا����^�ء ، اب�^2اءًا     

��̂^� وb̂^2 نU^̂�3 ا��#̂^"� وĴُ^2 ه̂^nا ا�̂^!�� ب̂^nآ� س̂^�d ي اس�̂^!?2 ب3̂^�لn^̂ا� Uی�

  .ش�ه2ًا 4�J حnف ا���BD ور�y ا�9�#

  
  :��از ا���y وا��Bj ب�2 ح�4

م���Ĵ^ً� أو م�̂^�jبً� �̂^Gن آ̂^�ن  ) ح�̂^b)4̂^2 ی̂^`ت� ا�#�̂^9 ا��̂^i�رع ب�̂^2  
                     Bj^^�ل ا���ض^�� وی�	9 ح��ی^� ا��
م���Jً� �?^� إذن ��^9 ح^�ل أي �J^4 س^

                                           
  .١٤٦/ ١: الكشف والبيان  )1(
  .٥٤ -٥٣/ ١): الفراء(معاني القرآن  )2(
  .٢٨٢/ ١: المحيط، البحر ١٣/ ٢: الجامع ألحكام القرآن: ينظر )3(
  .١٠٢ -١٠١/ ١: مشكل إعراب القرآن : ينظر )4(
  .٣٢٧ -٣٢٦/ ١: التبيان في تفسير القرآن: ينظر )5(
  .١٠٢ -١٠٠/ ١: البيان في غريب إعراب القرآن  )6(
  .١٣/ ٢: الجامع ألحكام القرآن: ينظر )7(



 ١٤٢

إذا أردن� أن ن
�> « و )١("�3
wً وe ی��Bj إe إذا آ�ن آg�n  ب�2ه� إذا آ�ن م   
 2j^b ا��^��� �^Gن    إ�^4 م�4 ی�ت#y ا��i�رع ب�2ه� وم�4 ی��Bj ؟ ��b^� ذاك         


^�ر او        ) ح�2jb)4 ا�	� ب	�jل م2jر ا�#�9 ا�nي ب�2        p]أم� �^� ح^�ل ا
         y^̂ ̂^� ا�	̂^�ل ا���ض̂^��، یB^̂6 ر� ̂^4 س̂^
�9 ح��ی �J ،U^̂ ��J 2م^̂ ̂^<م> ا���3 ̂^� ا� �

�iرعا��.  
وإن 2j^̂^b ا��^̂^��� أن م^̂^��iن م^̂^� ب�^̂^2 ح�^̂^4 س�	^̂^9j ب�^̂^2 زم^̂^�ن 

Bjا�� Bر و��
p]٢(»ا(.  
: وم> ش�اه2 ا��#"� �� هnا ا���ض�ع م� ��ء �� ت#"�� U^��b ت�^��4             

]      ُU�َیَ> @َمُ��ا َمnِXُس�ُل َوا�X��ه�       )٣( ]َوُزْ�ِ<ُ��ا َح�4X َی�3َُل ا�"^� 2^b � إذ إن ا��#^"
     ��ج «:  بU^��3  )٤(اءات  ب	"B م� ورد �2یU م> ا�3^J+أه^�      : ا�bی3^�ل ر��^ً�، و


ً�، ��̂^> ن̂^I 4^̂��� Bĵ^�ه� ا��̂^wم +ن ح�̂^4 ت�̂^Bj ا�#�̂^9      j^̂ون ن�^̂pا�
ا��"�3
9، وم> ر�y +ّن م���| ح�b 4�ل ا��س�ل، وإذا آ^�ن ا�#�^9 ا�^nي ی�^�             
              ،Bj^وا�� y^��ح�4 �� م��4 ا���ض� و�#]U �#§ ا��"�3
U�� g�� ،9 دون ا�

��y +ن ح�̂^e 4 ت��^̂� Xض̂^��ر أنGب Bj^̂2 �ا�~#�#̂^��̂^9 �̂^� ا���ض̂^�، وا��^̂�J 
g^̂��b 9^̂&2 ا��̂^����>، م^̂�J ف�j^̂��ی�> ، وب�j^̂
س̂^�ن� ح�̂^4 ن̂^9p2 م�̂^� : ا�

��� e Bj���� 9
   .)٥( »ب����y أي ح�4 د��p�ه�، �Gذا آ�ن ب���4 ا��"�3
     g�n^� اء�
�?^� �^�5 م�^� ُی�;^�ول ب^G^� Uذا                 واش��ط ا�#ّb 9^�#أن ی�^�ن ا�

  g4 ذ��J 9�#ب�2| آ�ن ا� Bj4( ا����4 ُن�	ذا  . وه� �� ا����4 م^�ضٍ ) بG^�
   9
b يnح�4(آ�ن ا�#�9 ا� (  ا�#�9 ب�^2 yی�;�ول وه� م�ٍض ُر� e) 4^إذا ) ح�

� ا��3"� ��از ا���y بU��3     .*)٦(آ�ن م�ض�ً�   "� 2bو :»   َ� Uن¢� y2  م> ر�b 9�ْ
                   4i^س^�ل ���^� م�� J> ا�	^�ل ا��^� آ^�ن ��J?^� ا�
ذهB وان4i3 وإن�� ا�~

��          4iم ���� �?��J ل ا��� آ�ن�ا�	4 ا��J 4(�#�9 دال�	4 ) ��J ��pدا ����
                   <^J �^
�� ا����4 وه� e ت��9 �� ا�9�6 وی�6ز �^� ا��^wم أن ی��^y وی~

                                           
ـ    ٣٧٤/ ١: ، امالي الشجري  ٣٤/ ١: مغني اللبيب : ينظر )1( : ، معـاني النحـو    ١١٤/ ٢: ل، شرح ابن عقي
٣/٣٢٤.  
  .٢٦٩ -٢٦٨/ ٢: شرح الرضي على الكافية  )2(
  .٢١٤/ البقرة )3(
  .٧٢: الحجة في القراءات السبعة: ينظر )4(
  .٣٢٥/ ١: الكشف والبيان  )5(
  .١٣٢/ ١): الفراء(معاني القرآن : ينظر )6(

لنظر حتى يعرفك؛ أال ترى أن إدامة النظـر         جعل فالن يديم ا   : فأما الفعل الذي يتطاول وهو ماضٍ فقولك      «* 
): الفـراء ( معاني القـرآن     » النصب إن كان ماضياً بتطاوله     إلىتطول فإذا طال ما قبل حتى ذهب بما بعدها          

١٣٣ -١/١٣٢.  



 ١٤٣

     Bj^��� 9�
ا�	�ل ا��� ه� ا�ن e ی��4 ��	�� ا�	�ل ا��� ه� w� �?��J س^
    b <���� <J �
�ت ت~Dا����4 و B�3نe A
jا ا����4 و�� نnه �� ��i2 م

 ت	�� ح�eً آ�ن ��J?� وت23ی�| ان ت	�� ح�eً آ�ن ��J?^� ا��
^�              Aوذه
� و�" 
 وb^2 ذآ^�     )١( »س^�ت ح�^4 أد�p?^�     : وز�<��ا ح�^b 4^�ل ا��س^�ل آ�^� ت3^�ل          : 

  . )٢(هnی> ا��أی�> ا+ن
�ري 
�ض �?̂^�ت�> ا�3̂^�اءت�> م̂^>  ^̂J م̂^> ا����̂^�ء |��̂^�wح§ أن ا�&��
̂^� آ�7̂^

� س̂^
B  دون أن ی̂^��s ���̂^� ب��?�̂^� �?�̂^�  "^̂� 2^̂bة ، و�م̂^> ا�3̂^�اءات ا���̂^�ات

B ا��^J wًi^#� Bj^> آ^�ن ا���^y ی�^�ن �	��ی^� ا�	^�ل                     "^� �ا���y آ�� �"
         e 4^ه^� أن ح� y��ا���ض�� وا��4�J ��e2�� Bj ا��"�3
9 ��9 أن س
B ا�
�ی�>       j^
ت��9 �� ا���ض� وأن س
B ا��Bj آ^�ن �J^4 م^nه
�>، ��^nهB ا�

Bهnا�~#�#� وم X4 إض��ر أن�J فه��j4 ا��J Bjا������> ه� ا�� .  
 م^>             ��و2b ت	2ث ا��#"� J> حnف ا��او وبv�3?� �� ا����4�J 4 ا�

َوَی^2ُْع اِ[ن^َ"�ُن    [: أن ا�#�9 �� م�ضy ر�y آ�^� ورد �^� ت#^"�� U^��b ت�^��4                 
eً�6ُJَ َوَآ�َن اِ[نَ"�ُن ��£ ُدJَ�َءُ| ِب�ْ�َ~ْ�ِX!��٣(]ِب(.   

حA�n ا�^�او ه�^� �^� ا��#^§ وا�~^� و�^             ) وی2ع ا[ن"�ن («: إذ b�ل ��?�  
ت	nف �� ا����4 +ن?� �� م�ضy ر�y وآ�ن ح�n?� ب�س�#���?� ا�wم ا�^"�آ��             

U��3َب�ِنَ�^�َ   [: آX>9َ     [ )٤( ]َس^2ْ�َُع ا�^dِ�
 ]ُی^ْ{ِت ا��Uُ^X اْ�ُ�^ْ{ِمِ��>َ     [ ،   )٥( ]َوَیْ�^sُ ا��Uُ^X اْ�َ
  وم��̂^4 ا�ی̂^� وی̂^2ع ا[ن̂^"�ن  )٨( ] ا��nُ^̂qُرَ�َ�̂^� ُت7ْ̂^ِ>[ ، )٧( ]ُیَ�̂^�ِد اْ�ُ�َ�̂^�ِدي[، )٦(

  4�J)   ب��"�ء U"#وو�2| ون U��و) م       Bi^7وا� �6i^2 ا�^�J U^��b :   U^ا��� ا��?^
 Uاه�� و�J^9 ا��	^�س س^
B     . )١٠( و2b ن93 ا��#"� ذ�J g^> ا�#^ّ�اء          )٩( »ا��?
3��e�ء ا�"�آ��> �� ادراج ا��wم وe ی��^> أن ی�U^��J  ^b +ن^U �^�                 ا�	nف  

 �� ا�3̂^�@ن �Gن̂^e U ی̂^� ا��b̂^  إe ب̂^���او  ا+D^9 ب�7̂^^�� �^̂�  ^̂bواو، و�̂^� و 
+ن?� eم ا�#�9 وe ت	nف إe �� ا�6^<م أو �^� أدراج ا��^wم وe ی��^2 أ�^         
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  .١١٨ -١١٧/ ٢): الفراء(معاني القرآن : ينظر )10(



 ١٤٤

   .)١(ب�2ه� 
                 �^?� U^اء وآ^�ن ت�����وم> ا��اضs إّن ا��#"� b^2 اآ�#^4 ب�3^9 رأي ا�#^ّ

 wًت���Dwه� اس�#���?� ا� �?�nح B
  .م ا�"�آ�����ً� ا�nي ��9 م> س
  : نBj ا�#�9 ا��i�رع-ب

wًv�^̂^b رع�i^̂^ا�#�^̂^9 ا�� Bj^̂^ن <^̂^J Uی�
 أن ه^̂^n| «: ت	^̂^2ث س^̂^�^̂^�Jأ

?� وe ت��9 �� ا+س��ء آ�� إن ح�وف    j��� �?�� 9وف ت���ا+���ل �?� ح


?� e ت��9 �� ا+���ل، وه� أن وآ� و�>          jإن?^�    )٢( »ا+س��ء ا��� ت� ��� 
 )٣( »� e یy^3 �^� ا�	^�ل، و��^> ��^� ُی^"�3
e             9 تy3 مy ا�#�9 ح^�eً؛ +ن?^� ��̂         «

 � ،�^̂?��J �^̂� ا����̂^�ء  ^̂��p2 ا^̂bو��   Bj^̂وم�?̂^� م̂^� ی� U"^̂#ب� Bj^̂م̂^� ُی� �^̂?
    |n^̂ون أن ه��ی�> أم^� ا�����̂^�ن ��̂^j^̂
بGض^��ر م	̂^nوف ب�̂^2| �^� م̂^nهB ا�

   .)٤(ا+دوات ت�Bj ب�#"?� م> ��� ا[ض��ر 
   ��i#ا+س��ء ����4 ا� �� �ً
� �� ا�#�9 ����^4  و���?«وت�2ّ ا�#�	� ���

م��>، وه� م��4 اeس�3
�ل وه� م�� e ی~#4 أح2 م�^�ن� ا�#�^9 ا��^i�رع،               
�iل وم��4 ا���	4 م��4 ا��Jو U��J ��e2�� s�jي یn٥( »ا�(.   

              �وم> ش�اه2 ا��#"� �� نBj ا�#�9 ا��i�رع ه� م� ورد �^� ت#^"�
�ُب      ِإXe َأْن َیْ�ُ#�َن َأْو َیْ�ُ#َ� ا�nِ^Xي بِ     [: U��b ت���4 َ^bْ3ْ^2َُة ا��£َ�^�ِح َوَأْن َتْ�ُ#^�ا َأJُ |ِ2ِ^�َ

  ْوم	^9 ی�#^�ن ن^Bj    «:  وآ^�ن U^��b ��?^�   )٦( ]3ْX���َِ�ى َوeَ َت�َ"ْ�ا اْ�َ#9َiْ َبْ�َ�ُ�
    Bj^̂وا�� y^̂��ب̂^`ن إeّ أن ��̂^y ا��{ن̂^� �̂^� ا�#�̂^9 ا��̂^i�رع ی̂^"��ي �̂^� ا�

�ب>       : ب^����ن ت3^�ل   وا�6<م، ی��ن �� آ9 ح^�ل       i^ب>، و�^> ی�i^ه^ّ> ی   ، و�^
�ب> +ن?� �� سA;3 ا���ن iی�   .)٧( »eش�
U ب���nآ
، وآ̂^�ن ت���̂^9 ا��#̂^"� وا�#̂^�اء �̂^� س̂^
B ب3̂^�ء  )٨(وه̂^� م̂^nهB ا�#̂^ّ�اء 

�ی�> ا�nی> ن���3ا �bل س�
�یU م	�6^�> ب^U إذ             j
ا���ن م~��  J> مnهB ا�
 U��3س ب�	ا�� |�إن^U إن�^� ُب�^� ��^� زادوا ��^U و+ن^U م^i�رع ����ض^�،         «: ذآ

�بA     وا���ض�  Jب�ن ا+���ل ُأ Uی�

�� آ�� ب�4 ا���ض� ومّ&9 هnا س�� ��
م
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 ١٤٥

            وه^�   . )١( »+ن?� م^i�ر�J �¢س^��ء وا�#�^9 ب��#�^9 أو�^4 م^> ا�#�^9 ب�[س^
ب?̂^nا ی�6̂^9 س̂^
B ب3̂^�ء ا��̂^�ن ه̂^� ا�
�̂^�ء �b�س̂^ً� �Ĵ^4 ا�#�̂^9 ا���ض̂^� إذ آ̂^�ن    

�^̂^� �^̂^� ا�#�^̂^9 � �اب ا��^̂^i�رع ه^̂^� م^̂^i�رU�J ا[س^̂^^̂^Jإ B
"^̂^� ت��^̂^��?

[ن ا�#�9 أو�4 بU م> ا[س ، ����ن هnا ا�����9 ا�nي ت��رف U��J ) �نی�#(
  .ا������ن �� إن س
B ب3�ء ا���ن ه� ��� ی
43 ا�#�9 ب���4 ا��"�ة

� ه� م� ذآ�| ا+ن
�ري    p@ �ًی�	ن wًی> ا�������> ت���nإن�� ن26 ب�2 ه eإ
wًv�b :»)ف ا���      ) أْنn	ت ن م> ی�#^�ن ،     ح�ف ی�Bj ا+���ل ا��"�3
��، و�

+ن ا���ن ��?� ض��� ����J ا��"�ة، �?� wJم� ��wJ e yم^� ر�^y، وإذا           
�ً��
  .اتA�j ب��#�9 ا��i�رع D�ر م

                   Bj^وا�� y^��آ�� إذا اتA�j ب^U ن^�ن ا���آ�^2، وD^�ر �^� م�ض^y ا�
̂^�ن، ب~̂^wف ��̂^9        ̂^�ت ا�� 
̂^A ه̂^nا s^̂D إث 
̂^§ واح̂^2، وإذا ث #� 4^̂ �J وا�6̂^<م

�Ĵ^4 ا��3̂^�س ا��]̂^�ي ب~̂^wف ا�����̂^9 ا�̂^nي  وه̂^� ت���̂^9 ی�آ̂^< )٢( »ا���̂^�ل
  .أورد| ا��#"� وا�nي اآ�U�� 4# ب���#�یo ب�> ا��nآ� وا��{ن� 


9 ا�#�9 ا��i�رع وذ���e2� g ا��wم U��J ) إن(و2b ت	nف b �
D�ا��
�َق pَْ�ً�^�       [: وهnا م� ذآ�| ا��#"� �� ت#"�� U��b ت���4       ْ^
َوِم^ْ> @َی�ِت^Uِ ُی^ِ�یُ�ْ اْ�َ

  ��ً�َdَاَ+ْرَض َبْ�^2َ                 َو Uِ^^ِ� ِب	ِء َم^�ًء َ�ُ�ْ��َX"^ِء َم�ًء َوُیَ�<£ُل ِمْ> ا���َX"َوُیَ�<£ُل ِمْ> ا�
���e2 ا��^wم U^��J،   ) ی�ی�(وحnف أن م> U��b     «:  إذ b�ل ��?�   )٣( ]....َمْ�ِتَ?�

���d آ�3ل:  
� ا�̂     یأe أ i^ي أح�  �n?4Jا ا�<ا�
  

  وأن أش?2 ا��nات ه9 أنA م~�2ي        
�اراد أن   i^̂أح . |�� ت3̂^2ی�p`^̂وا�� �ق : و�J 9^̂�b̂^4 ا��3̂^2ی^̂
وی̂^�ی� ا�

Uم> @ی�ت ،�ً��p« )٤( �#p¢� أي�   .)٥( إذ آ�ن هnا ا�
    2ّ^̂J 2^̂ b ��!^̂ �ی�(وD̂^�حB ا��̂^!  ا�^̂ ̂^U ح̂^�> ذآ̂^�   ) ی ̂^�jب� +ن م�

وب3^�ء ��J?^�    ) أن(ا�!�ه2 ا�!��ي ا�nي ی"�!?2 بU ا��	�ة �� م�ضy ح^nف           
 b وذًا أمn^̂ش U^̂ب  إ  )٦(��س̂^ً�س̂^�اء آ̂^�ن اس�̂^!?�د ه̂^?
 أن?̂^� e إ�̂^4ذ ذه̂^B أ��̂^

   �?#�i� 9ف              )٧(ت��n^م�^> ی�3^"�ن ح �وب3^�ء ��J?^�    ) نأ(  وی
^2و ان ا��#^"
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 ١٤٦

 ُیnآ� أي اح���ل ��!nوذ ��?^�        �� A�
وb^2 ُی�^q2 س^
B ذ�^g إن ا�&��
^�        . ب?nا ا�
م#̂^"ٌ� و�̂^�5 ن	�ی̂^ً� إذ e ی#�̂^�ض ب̂^U إن ی̂^"���� م̂^> ا�̂^!�ه2 ا��<ام̂^U^̂�� U او 

  .�!nوذا�	� U��J ب�
  

�فj4 ا��J Bjا��:  
�ف �J^2 ش^�حJ��6�� Uِ^� م^>                 j^4 ا�^�J Bj^ا�� <J �ت	X2ث ا��#"

 َأْن َتpُ2ُْ��ا اX�6َ�َْ� َوX��َ�      [: ا�ی�ت م�?� م� ورد �� ت#"��| �U��3 ت���4       ْ�ُ
َأْم َحِ"ْ
ن^Bj  ) وی��^ (« : إذ b^�ل )١(]َیْ�َ�ْ ا��Uُ^X ا�nِ^Xیَ> َ��َه^2ُوا ِم^ْ�ُ�ْ َوَیْ�َ�^َ ا�^Xj�ِبِ�ی>َ          

�ف j4 ا��J)ض��ر إن ا�~#�#�)٢G9 ب�b٣( » ، و(.   
                U^��3ا�ی^� ب |n^?� Uِح�: ون26 ت�ض�s هn| ا�]�ه�ة 2�J ا�#^ّ�اء �J^2 ش^

�3̂ وا�.  ی�ی2 ا�6^<م   »وی�� ا�j�ب�ی> «p#� ا�	">   «ّ    U
j^وه^�  . اء ب�^2ُ ت�
   g^��3ف؛ آ�j^̂ی^�ن ا��	ا�� U��ّ"^̂ي یn^اس^�~  ب̂^�  : (ا� eأ U^̂م� @ت^U وأآ^̂� (

j2 أو                 وا�^	� U^أو ا�#^�ء أو أو، و�^� أو� �ف أن یy��6 ا�#�wن ب���او أو ث^
�^g�n  اس�#?�م، ث ن�ى ذ�g ا�6	2 أو اeس�#?�م م����^ً� أن ُی�^ّ� �^� ا��;^ ،              

�فj؛ إذ آ^�ن م����^ً�               . ا�Bj^ا��#^§؛ وی� �� o"ن Uع؛ [ن�
وی�6ز ��U ا[ت
    + A"^� ت�3ل؛ gى أن�ي إن �^ أg^��b   أن ی	2ث ��?� م� أح2ث �� او�U؛ أe ت

. e ی"��� ش�ء ویg�J o�i   : أو إن � ت"
��3 �� ا+رض، وآg�n ی���3ن       
   ��ف        ) e(وe ن�ّj^ا� � )٥(، و�^ ی^"�~2م ا��3^"�      )٤(»�� ا�^n^?� o�iا ت#^"�

�ف ون6^2         )اّن(ا��s�;j ذاتU ب^b 9^�ل ب���^Bj بGض^��ر           j^ح3�3^� ا� |n^وه 
�س�

�ن مnهB ا�#ّ�اء �� ت#"��ه یn)٦( ا�;�س� وا�;�?�   . ه

         ^Jل م^> ز�b �?� �ً#�iاء م�أم� ا+ن
�ري �3�ل ب�� b�ل بU ا��#"� وا�#
وه^nا ض^��     «: م6<وم ب���;  ُم�iْ#ً� ا��أي بU��3    ) وی�� ا�j�ب�ی> (ان  
U٧( »ا���(.   

�ى م^� ورد �^� ت#^"�� U^��b ت�^��4                ^p+ا �^
َی�َأیqَ?^�  [: وم> ش�اه2 ا�&��
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 ١٤٧

    Xَتُ~�ُن�ا ا�� eَ یَ> @َمُ��اnِXَتْ�َ�ُ��نَ     ا�  و2^b   )١( ]Uَ َوا��Xُس�َل َوَتُ~�ُن�ا َأَم�َن�ِتُ�ْ َوَأْنُ�ْ
 ا��	�ي    �	�� Uه��إ�4اس��2 �� ت`وی� <���b  :» س�
J <ل اب�bت~�ن�ا : و e
  . ب��ك س��U، وت~�ن�ا ام�ن�ت�ϑاO ب��ك ��اUiv وا��س�ل 

 و�Ĵ^4 ه̂^nا .إذا p̂^�ن�ا اO وا��س̂^�ل �p 2^̂3̂^�ن�ا ام�ن̂^�ت? : b̂^�ل ا�̂^"2ى
U^̂��b وت~�ن̂^�ا: (ا��`وی̂^9 ی�̂^�ن (  Bj^̂ب ت��
ً� �Ĵ^4 �̂^�اب ا��?̂^� وا��̂^j^̂ن

�ف  : و�b̂^9: �̂^�اب ا��?̂^� وb̂^���ا آ�̂^� ی�̂^Bj ب��#̂^�ء j^̂4 ا�^̂�J Bj^̂ه̂^� ی�
�J�!آ�3ل ا�:  

    U^^^^�&وت^^^^`ت� م o^^^^�p <^^^^J U^^^^ت�e  
  

    �^̂ ^^^[J A^̂ ̂^g إذا ���^^^ ^^^��J ٌر�^̂ ^^^J  
   �#p+ل ا�bو :        |�
�U م> ا��?�، وت3^2یb �4 م�J  ;J ت~�ن^�ا  : ه� e 

   .)٢( »أم�ن�ت�
              e 4^�J  ^;4 ا��^�J ف وا�6^<م�j^4 ا�^�J Bj^ا�� ���^b �و2b ذآ^

�س^̂^� )٣(ا���ه�^̂^� ا�#^̂^ّ�اء 
 ، وت#^̂^�د )٤( وb^̂^�ل ب^̂^g�n ا��3^̂^"� وا�;�س^̂^� وا�;
�أي ا+ول وه� ا��4�J Bj ��اب ا��?��ا�&�� U?ب���� �
�.  

         U^� 2^ی�� e ف إذ�j^4 ا��J Bjا�� Bهnم  �iأن�� ی����� أن ن eإ
   Uم��^4          أي و� <^J ف ا�#�9 ا+ول�jف ه� أن ی�jن ا�+ r���ط ب�
ارت

U^̂��3اء ب�ث̂^ ن̂^�ى ذ�̂^g ا�6	̂^2 او اeس̂^�#?�م «: ا�#�̂^9 ا�&̂^�ن� وا�̂^nي م&�̂^U ا�#̂^ّ
 و�^ ی�	o^3 ذ�^g �^� ا�^�r إذ ت�^�ر م��^4                )٥( »م����ً� أن ُی�^ّ� �^� ا��;^        

 ا��?� �� ا�#�9 ا�&�ن� ب���;  U��J وه�� ب���^4 واح^2 وی^"�2 ذ�^g م^� ورد                  
  U��b ي�
أن اO ن?^�    : أن ی3^�ل  وأو�4 ا+�bال �� ذ�g ب��^�jاب       «: �2ى ا�;

 U^̂ن���p <^̂J <وا��̂^{م�� U^̂ن̂^� ام�ن���pو U��^̂ن̂^� رس��p« )٦( 4^̂م�� o^̂3	وإذا ت 
  .ا��;  �g�n ی��� ا�6<م e 4�J �ً#;J ا���ه��
      ّ� ب^U وه^� ا��^�J Bj^4 أن^U           دأم� ا��nهB ا�nي ذآ�| ا��#"� وا�nي ت#

�یB م> م��4 ا�ی� إذ ت	��9 ا�ی� أن ی��ن ا����4   b اب ا��?� �?� رأي��
)   ̂^� +م̂^�ن�� ̂^�p g�ن ̂^Gن �̂^� ذ� ̂^�ا اO وا��س̂^�ل � وه̂^nا م��̂^4 آ̂^wم  ) e ت~�ن

ا��#"� أن ا���ب ت�Bj ��اب ا��?� آ�� ی�Bj ب��#�ء ���4 هnا ی��^> أن               
 �ً#;J آ�6اب ���?�ن�3ل ب�6از ا���?�> ه�� ا�6<م Bj4 ا��?� وا���J.  
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 ١٤٨

  
   �<م ا�#�9 ا��i�رع-ج

»  �ٌ"^̂�p وف ا��̂^� ت6̂^<م�، ��̂^�، وe �̂^� ا��?̂^�، وا�̂^wم �̂^�   : ا�	̂^^̂�
            <��"^b �`رب�^� م�?^� e یy^3       : ا+م� وأن ا��� ��6^<اء، وه^n| ا�	^�وف ت�3^"

                    �^� eو�ْ�^�، و ،�ه�، وe ت	nف م^> ا��^wم إذا أری^2ت، وه^�، َ�^ْ�� �?�bم�
eا��?̂^�، و  U^̂�bم� y^̂3ف ویn^̂	2 ی^̂b ف ا�6̂^<اء�� ح̂^^̂pوا� م ا+م̂^�، وا�3̂^"

  :  ام� م��ن� ا�6<م �?� 4�J ا��	� ا�ت�)١( »���| م> ا+س��ء
١-    �i٢ م��4 ا��-     B�;ط -٣ م��4 ا��  )٢( م��4 ا�!

B�;م��4 ا�  
 هn| ا����ن� �� ت#"��| ���?� م^� ورد �^� م��^4 ا�;�^B     إ�4و2b أش�ر   

 ِب�ْ�َ
�dِ̂^9ِ َوُت̂^2ُْ��ا ِبَ?̂^�  [: ��4̂^� ت#̂^"�� U^̂��b ت�̂^� ْ�ُ�َ^̂ ُْ̀آُ��ا َأْم̂^َ�اَ�ُ�ْ َبْ� ^̂  إ�̂^4َوeَ َت
ُْ̀آُ��ا َ�ِ�ی3ً� ِمْ> َأْمَ�اِل ا��X�ِس ِب�ِ[ْثِ َوَأْنُ�ْ َتْ�َ�ُ��َن   .)٣( ]اْ�ُ	�X�ِم ِ�َ�

�ض �^� ه^n| ا�ی^� اw�^pف ا��	^�ة ��?^� �^� U^��b              ذإJ 2b �:  إن ا��#"
  ) وت��2ا: (� م	U��b 9  وا��p  ا��	�ة �  «?i^ف      : �3�ل ب���^<م ب���ی^� ح^

e ت�
  .ا��?� ا����4 وe ت`آ��ا وe ت��2ا وآg�n ه� �� ح�ف أب� بGث
9�bف : و�j4 ا��J Bj٤(ه� ن( . �J�!آ�3ل ا�:  

̂^e َت ^^�ْUَpُ <^̂ ^^J ^̂ ^^�ُoٍ�َت`^̂ ̂^ْ& ِم وت^^ ^^�َUُ  
  

  ^̂ ^^^Jٌَر�gَ^̂ ^^^��J  إذا �َ�َ^̂ ^^^�ْJَ A^̂ ^^^[ُِ�  
  9�bض��ر ان ا�~#�#�: وGب Bjن.  

�#p+ل ا�b : 4 ا��6اب ب���او�J Bj٥( »ن(.   
               U^2| ان^�J ��ى ا�&��
� ی�3^9 ت�^g ا�راء نwً^3 د3�b^ً� ح�^D 4^�ر ا+م^��
ی6̂^<ء ا���̂^U ا��اح̂^2 م�?̂^� ب	̂^"B اw;^̂Dح�ت ا��̂^nاهB، �?̂^� ب�̂^2 أن ن3̂^9   

�ف ث̂^ ا�3̂^�ل ب̂^��6<م �Ĵ^4 ت��ی̂^� e ا���ه�̂^� ن̂^�ا| j^̂��ا�3̂^�ل ب <^̂J ̂^2ث	ی�
� وه� ا    إ�93��4  یp@ ل�b   Bj^��  ض^��رGة واح^2ة     ) أن(ب�وه�^� b^���> �]^�ه

�ف 2�J ا������> ه� ا���J Bj^4 إض^��ر          j���)أن (      ��ی�> ��^j^
�J^2 ا�
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  ).نصب على الظرف(كتابتهم لهذه الكلمة فهم غالباً ما يكتبونها 
  .٢٧٧/ ١: الكشف والبيان  )5(



 ١٤٩

 ی#̂^��jا ب̂^�> ه̂^nی> ا��̂^nه
�> ب̂^9 ���̂^�ا   )١(ان�̂^� ن6̂^2 ��̂^�| م̂^> ا����̂^�ء  ^̂� 
  .ا����3> ب��Uٍ واح2

ام� ا��nهB ا�nي نU�3 ا��#"� J> ا+p#� وه� ا���J Bj^4 ا�6^�اب       
�̂^J wًî^> ذآ̂^�ه  )٢(� رأي b̂^�ل ب̂^U آ̂^9 م̂^> ا��3̂^"� وا+ن
̂^�ري  ب̂^���او �?̂^

  .ا��3ل ب��6<م
 ی^��s ب^�> آ^9 ت�^g ا�راء     � Uآ��دت �إe إن�^� ی��^> أن ن{ی^2    . وا��#"

 �  : ا���ه�� +م�ی>) e(ا��3ل ب��6<م 4�J ت��ی
أن م��4 د�pل e ا���ه�� 4�J أن e ت^`آ��ا I^�ه�ًا وe ح��^�                : ا+ول

   �?��pار د����           �4�J ت��2ا ��� ی�si ا����4 �?� ام� ��w ا�#���> ه� ا+م
 ا�	��م وی��&9 م��^4 ا�;�^B �^� ه^n| ا�ی^�            إ�e4ء ب?�   دب�2م ا+آ9 و2Jم ا+   

   .)٣( م��4 ��9 ا+م� إ�4نU ن93 م��4 ا�#�9 ا��i�رع إ�� 
�ف ا�J 9�#^> ا�#�^9 ا+ول         : ا�&�ن�D ا ی���n?� ف�j��ب ���b �� �ان�
  .�ن ا�&�ن� م~��  �¢ول وهnا ��� م�	o3 ب�;�B ا�ی�م��4ً، أي ی�
  

  :م��4 ا�!�ط
    B^̂�;ب�̂^� ا�ی̂^�ت ا��̂^� ی~̂^��� ��?̂^� م��̂^4 ا� �ث̂^ ن6̂^2 ا�&��
̂^� ی#̂^"
          U^��b ��ف م> ا��?� وی�^si ذ�^g �^� ت#^"�d U�� اء>� |q2ي ی�nط ا��وا�!


>X ا�nِXیَ> Iََ�ُ��ا ِمْ�ُ�ْ[: ت���4َ�jُِت eَ �ً�َ�ْ�ِ �3ُاXً�َواتXD�pَ [ )٤(.   

>  : (وا��p#�ا �� و�^U^��b U     «: ا��� b�ل ��?�    �j^ت e (   اب�^J]م^> ا .

�ة : �3�لj

> (U��b  : أه9 ا��jت e (    �^و� ،|���5 ب�6اب و���U ن?� ب�2 أم
أم^�ه ث^ ن?^�ه و��^U ت`وی^9          : وb^�ل أه^9 ا����^�     . آ�ن ��ابً� م� دA�p ا���ن    
    U^��3ن آ�ن ن?�ً� آG� ا�6<اء :] �^?َqَی�َأی    ْ�ُX�^�َ;ِ	َْی eَ  )٥( ] ا��Xْ�^9ُ اْدpُُ�^�ا َم^َ"�ِآَ�ُ�ْ

      |�وات3^^�ا اO إن �^^ ت��?^^�ا   : أم^^�ه ث^^ ن?^^�ه، و��^^U ت`وی^^9 ا�6^^<اء وت3^^2ی
  .أD�ب��

 �v�"ل ا���bو :        ،� A^�b �^� :   e   �وA�b ا���ن �� ا�6� ب���ن ا��	^nی^b
 ی�> ��U ا���ن +نU �^<اء م	^�          �iأ� g��J B .   اء� ه^� �^<اء     :وb^�ل ا�#^ّ

�ف م^> ا��?^� آ�^� ت3^�ل      ^d U�� :      g^ح��أن^<ل J^> ا�2اب^� e ی;�ح^g وe ی;
                                           

ـ       ١٣٩/ ٢: ن في تفسير القرآن   ا، التبي ٢٥٣ -٢٥٢/ ٢: جامع البيان : ينظر) 1( ير س، مجمع البيـان فـي تف
  .٢٥٣ -٢٥٢/ ٢: ، الجامع ألحكام القرآن٢٥ -٢٤/ ٢ :القرآن

  .١٤٤/ ١: ، البيان في غريب إعراب القرآن ١٢٣/ ١: مشكل إعراب القرآن : ينظر) 2(
  .٤٩ -٤٨: نحو الفعل: ينظر )3(
  .٢٥/ األنفال )4(
  .١٨/ النمل )5(



 ١٥٠

   .)١( »إن ت�<ل e U�J ی;�ح�g: وم���| . �?nا �<اء م> ا+م� ب�#§ ا��?�
    �Ĵ^4 أّن D̂^�حB ا��̂^!  ا�&��
̂^� b̂^2 اآ�#̂^4 ب̂^nآ�| �?̂^n| ا�3̂^�اءة و�̂^

             A^ا�ی^� وا��^� آ�ن |nى ا��� وردت �� ه�p+اءة ا� ب^2ون e   ی�	2ث J> ا�3
  U��3ا���ه�� أي ب)<
�j�� (  اءة�^b وه�»       U^��J �^ب^> أب �^�J <ا��^{م�� �أم�^

� U��J ا�"wم، وا��ب�y ب> أن5، وأب�             b�
ا�"wم، وزی2 ب> ث�بA، أب� ��#� ا�
 وب̂^g�n ت�̂^�ن ه̂^�ت�> ا�3̂^�اءت�> ض̂^2ان +ن ا+و�̂^�J 4̂^4 ا��?̂^�    )٢( »ا�����̂^�

: ی̂^{ول ا�&�ن�̂^� بU^̂��3) ه̂^ـ٣٩٢ ت(وا�&�ن�̂^� �Ĵ^4 ا���آ�̂^n^̂� 2ا ن6̂^2 اب̂^> ��̂^�  

>(وی��̂^> ان ی�̂^�ن ح̂^A�n ا+�̂^  م̂^> «�j^̂ت e ( �^̂	�#��ت~#�#̂^ً� ، وأآ�#̂^� ب
   .)٣( »م�?�

�اءة واح^2ة ذاآ^�ًا ��?^� @راء              ^b 4�J ًا�j�3ی� م�� �
���ن ت#"�� ا�&��
�ة وا�����j
  .مnه
� ا�

�ی�>   j^̂ 
̂^9 س̂^
B ذه̂^�ب ا� ̂^4و�� �ط    إ�!^̂ ̂^���6اب أو ا� ̂^�ل ب  Ĵ^2م ا�3
D^��7 ����^� م^"���3    «
^�ت ا��^�ن وم^> ا���^�وف إن ا�^!�ط            وا�6<اء ه� ث  

ت~��  ب��b ا���j �� م^��2ل ا�#�^9، وه^� ا�	^2ث وا�^<م>، +ن ا�#�^9 �^�                   
           ��e2إذن ��5 ت�م ا� �?� ، UJ�bاو و Uح2وث oط م����ط  )٤( »���� ا�!!��� 

ی� ب��6<م وا�6<م ی"��<م حnف ا���ن إe أن ا���ن ه�� � ت	nف م> ا����^�               
�ی�ن 4�J أن?� ���� ��اب�nاj
 ی�]� �?� ا�� .  

 م^> ث
^�ت               إ�^4 ام� ا������ن �23 ذه
�ا     �� أن?^� ���^� �^�اب �J^4 ا�^
 ا��"`�� ب	"B م� یU�i�3 ا����4 وا��`وی9 وآ�ن م>         إ�4ا���ن �? ی�]�ون    

   .)٥(ب��? ا��"��v وا�#�اء 
 ی��s أیً� م> هn| ا�راء ب9 ذآ�ه� م��#�ً� ب�[ش^�           � �رة إ��?^�،   وا��#"

�ي      . )٧( وآ�ن �¢ن
^�ري ا��^�?� ذات^U         )٦(وذآ�ه� ا�;�س� ^
وأض^�ف �?^� ا���
  .)٨(و�?ً� ث��&ً� وه� أن ت��ن م"���#� 

� أن�� ن26 م> ا�����ء م> ُی�i  رأي ا������> ���ن م�? ا�<��ج ��
�،      «: ا�nي ی�3ل) هـ٣١١ت  (^
p م �^<اءw^ا ا��n^^�ی�> أن ه	ب�� ا�� Jز
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 ١٥١

�ف م^̂^> ا��?^̂^^̂^d U^̂^و��A^̂^�b ذاG^̂^� ،� : e او ، g^̂^ح�ان^̂^<ل J^̂^> ا�2اب^̂^� e ت;
                      e U^�J ب�#^§ ا��?^�، وا����^4 أن^<ل ان ت�^<ل �ت;�ح�n^?� ، gا �^�اب ا+م^

gح� وأض^�ف  )١( »�Gذا أت�A ب����ن ا�~#�#^� أو ا�&��3^� آ^�ن أوآ^w^��� 2م         .ت;
 g�n^̂ ̂^� أ� �J �^̂ ̂^U) ه̂^ـ ٣٧٧ ت( ب ��b :»    �^̂ � �وم	̂^�ل أن ی�̂^�ن �̂^�اب ا+م̂^

  �ط، وe ی�6ز أیiً� أن ی��ن ا��#^§ �#^§ ا��?^�، وا����^4        ا�	�3�3 ��اب ا�!
̂^�ر، وأ�     
p+ظ ا�^̂ �، �	��̂^U أن ی�̂^�ن أ�#^̂
p ا�6̂^<اء <^̂ ̂^�ظ م��̂^4 ا�6̂^<اء، � #
                  U^م ب� أآ^?��^b <^م U^���J �^��� eإ ،�
�ر e ت�6ء 4�J �#§ ا+مp+وم�^�  . ا

ی2ل 4�J أنU ��5 ب6^<اء دp^�ل ا��^�ن ��^U، وا��^�ن ت^�J 9p2^4 ا�6^<اء ��^�            
� إe �� ض�ورة ا�!��           ذآ�ن�|  
�، وe ی�6ز د�pل ا���ن 4�J ا�~
p Uان« 

�ی�> ه̂^� ا+�J s^̂D̂^2ه وی�̂^�ن ت`وی̂^9     . )٢(j^̂
���̂^4 ه̂^nا ی�̂^�ن م̂^nهB ا�
̂^U،       «ا��̂^wم ه̂^�   �، �`س̂^�J ��7̂^> اس̂^����ل ح̂^�ف ا��;̂^  م�^̂ ̂^2 أم ̂^ً� ب� ن?�

   .)٣( »eتj�ل ا����6 ا�&�ن�� ب�+و�4
  �� Bهn2 ب^2      یوه� مb ب�[ه���م +ن ا�ی� �      U^��3ب �وات3^�ا  (ءت ب^�+م

���� (     U^��3ن?^� ب �
> ا�^nی> ��I^�ا   (ث ت�4 هnا ا+م�j^ت e (   B^�d �^ه�wوآ
وت��ار أس��ب ا�;�B ب��7�j> ا+و�4 أم� وا�&�ن�� ن?� �Gّن ذ�g ی�2ّ ت�آ�2 


> (��;�B ن#"U و2b زاد م> ه^nا ا���آ�^2 ه^� و�^�د ا��^�ن �^�                  �j^ت (  U^وآ`ن
;�B ا��{آ2 م> wpل ا����ار ب`س���B م~��#� اراد أن ی"
� ا�ی� ب`س��ب ا�     

�  .�?� إذن أمٌ� ی�
�U ن?� ��`آ�2 ا+م
�ی�> +ن ت`وی^9               j^
وی����� إذن ان ن�3ل إن أsD ا����| ه^� رأي ا�

 ح�9 ا�����J e 4^4 ا�J�3^2ة، وD^��7 ب�^�ء ا�^�4�J                e r م��4 ا�6<اء ه�  
 e  أس^��ب ه^�   ت2ل 4�J ا�!�ط وا�6^<اء ب^9 إن?^� ت^2ل �J^4 ا+م^� وا��?^� و                 

  B�;4 ��ا  ی��J با�6<م �، وإن آ�ن ا����4 ی	��9 ا�6<اء م> و�?�    ط ا�!
ض ���J� ا�َ�َ&ٌ
Aْ م^>     �ن]� ا������> �Gن س
�9 ا����م4�J 9 أس�س ا�2J�3ة ی#        

r4 ا���J �?3�
  .ت;
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 ١٥٢

  ا��
	� ا�&�ن�
  ا�	�وف وا+دوات

  
�ض وت�ض^�s آ^9                ^J �^� |��23 ب�ز اه���م ا�&��
� واض	ً� �^� ت#^"�

�اب�^� D�p^� ب?^� س^�اء            مJإ y^bوف وا+دوات م> م�^�ن� وم�ا�� ی���o ب��	
آ�نA م?��� أو J�م��، وآ�ن أآ&� م� اه� بU ا��#"� �� ح2ی&J U> ا�	�وف 
أو ا+دوات ه̂^� م��ن�?̂^� وه̂^� ی�	̂^2ث �̂^� أ��̂^B ا+ح�̂^�ن Ĵ^> ا���̂^�وب ب̂^�>    

  .»ا�	�وفI�ه�ة ا����وب ب�> «م��ن� ت�g ا+دوات أي م� ُأU��J sَ�ِ;ُDْ بـ 
 م^> اw�^pف ا��	^�ة            ��و2b أت
y ا��#"� ت;
�o هn| ا�]^�ه�ة �J^4 ا�^
     s^̂ن̂^�، وأوض@���?̂^�، ذ�̂^g �̂^"�� ا���̂^�ن� ا�
��ŵ^� ا��̂^� ی;�b?̂^� ا�̂^�r ا�3

�ه^�            )  هـ ٧٤٩ت  (ا���ادي  �� <^J ء�^
هnا اw�peف 2�J ح2ی&J U> ن��ب� ا�
  U��3ب ،� �^� أن  ه� ��ٍر 4�J مnهB ا������> وم> وا�3«: م> ح�وف ا�6?

      Uiب� <J �?i2 ی��ب ب�b ��ی�> إب3^�ء ا�	^�ف       . ح�وف ا�6j^
ومnهB ا�
             �^p@ 4^ا�#�^9 م�� <�i^ا��#^§، أو ی� U^�
4�J م�ض�UJ ا+ول، أم� ب�`وی9 ی3

م̂^> وض̂^y أح̂^2 ا�	̂^���>  ��̂^U ذ�̂^g �?̂^�  وم̂^�e ی��̂^> . ی��̂^2ى ب̂^g�n ا�	̂^�ف 
� 4�J س
�9 ا�!nوذ pا� yا��̂    )١(»م�ض Bهn^اب> ه^!�م  أن م X2J 2bو <����

   .)٢(أ9b ت�"#ً� 
ِإXe [: ��> أم&�� ا����وب �2ى ا��#"� ه� م� ورد �� ت#"�� U��b ت�^��4          

� َمُ�̂^�ِم�>َ ُ^̂�ْ�َ ْ?ُXنGِ^̂�َ أي م̂^> «:  b̂^�ل)٣( ]Jََ�̂^4 َأْزَواِ�ِ?̂^ْ أْو َم̂^� َمَ�َ�̂^Aْ َأْیَ�̂^�ُنُ?ْ
 4�J ،   .)٤( »���4 م>بازوا�?

�أي ن	^�ة ا����^� �^�        و���ه� م> ا+ح��م ا��	�ي ا��� أث
�A ات      � UJِ�

��از اس�~2ام I�ه�ة ا����وب ب�> ا�	�وف، وس��ضs ا�
	� ذ�g ا����وب          

�ض ا�	�وف ا��� وردت �� ا��#"�� و�  2ب�J   B^ت���ض?� ب	"B ا��J <�
  ،�v�
ردت �^�   وو2b أت
�A هn| ا�;�ی�3 ذ�g [ن أ��^B ا�	^�وف ا��^�             ا+�#

� م̂^> م�ض̂^�ع م&̂^9 ا�̂̂    ^̂ wم ���?̂^� ا�6̂^�رة وم�?̂^�  ا��#̂^"�� آ�ن̂^A ت���̂^� +آ&
                 �
^D�وه^� ن �^��ا�6�زم� وآg�n ��9 إذ ذآ� @ی��> آ�ن^A واح^2ة ب2j^3 ا��

�ى ب2j3 اeس�#?�م وه� م?���p+وا.  
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 ١٥٣

  :<ةـا�?�
وت	̂^2ث ا��#̂^"� Ĵ^> ا�?�̂^<ة �̂^� د�J �^̂?��p̂^4 ح̂^�وف ا��;̂^  م&̂^9   

�یoٌ َأَوُآ�Jَ ��َX�َه2ُوا Jَْ?2ًا[: ا��او وا�#�ء وث وآ�ن ذ�g �� ت#"�� ت���4ِ�َ |ُnَ
 َنَ
   .)١( ]ِمْ�ُ?ْ َب9ْ َأْآَ&ُ�ُهْ eَ ُیْ{ِمُ��َن

آ�^�  . واو ا��;  د��J A�p?� أ�  اeس�#?�م       ) أو آ��� («: إذ b�ل ��?�  
          U^��b �^� 4 ا�#^�ء^�J 9p2ی]   Xqj^ا� yُ�ِ"ْ^ُت Aَ^[ )٢( ]َأَ�َْ̀ن  ُU^�َXَوُذر£ی Uُ^وَنnُ~ِX��َ�َ٣( ]َأ( 

 وآ�ن ذ�g ه� ا�!�ه2 )٥( »ه���	ن )٤(]X ِإَذا َم� َوyَbََأُث[: و4�J ث آU��3 ت���4
 )٦(ا�nي أورد| س�
�ی2�J U ح2ی&J U> ا��او ا��� د��J A�p?� أ�  اeس�#?�م             

وی
̂^2و أن ا��#̂^"� b̂^2 ت̂^�بy س̂^�
�یU ا�̂^nي X2^̂J ا�̂^�او ه̂^� واو ا��;̂^  م~��#̂^ً�    
U^̂�J U ا+p#̂^� ا�̂^nي ���?̂^� زاv̂^2ة د��J A^̂�p?̂^� أ�̂^  اeس̂^�#?�م وه̂^nا م̂^� ن�3̂^

أن ی��	^�ا رأی^U ه^nا م^U^� <�#�i            م^> دون     )٧(ا��	�س وا��3"� وا+ن
^�ري     
 Bهn^̂^ي یn^̂^ا� �v�"^̂^ا�^̂^�او م�?^̂^�) أو(« أن?^̂^� إ�^̂^4رأي ا�� A^̂^آ� وb^̂^2 )٨( »ُحّ

   .)٩(أض�  ب�� ا�����ء هnا ا��3ل 
وی
2و أن ا��أي ا�nي ذهB إ��U ا��#"� وا�nي م&9 مnهB س^�
�یU ه^�    

  .�ی� م��> أن ی"��3 مy و��د ا��; ا��أي ا��ا�s ذ�g +ن م��4 ا
4�J أن ا��#"� 2b ذآ� ب�iً� م> ت�g ا����ن� ا��^� ت~^�ج إ��?^� أ�^                  

bَ̂^�ُ��ا َب̂^9ْ [: اeس̂^�#?�م آ̂^����ب�� وا��3�ی̂^� وأورد ذ�̂^g �̂^� ت#̂^"�� U^̂��b ت�̂^��4

yُ َم� َأْ�َ#ْ�َ�� Uِ�ْ�َJَ @َب�َءَن� َأَوَ�ْ� َآ�َن @َب�ُؤُهْ eَ َی3ِ�ُْ��نَ         ِXَیْ?2ُ�َونَ  َن� eَإذ )١٠( ] َشْ�ً�� َو 

أیiً� واو ا���B6 دA�p واو ا��;  ، وی3�ل ) أو �� آ�ن @ب�ءه(«: b�ل ��?�

A ، وا����̂^4 ی�
�̂^�ن     j^̂ن g�n^̂ ��J?̂^� أ�̂^  اeس̂^�#?�م ���̂^�ب�� وا��3�ی̂^�؛ ��

 وه^nا م^� ذآ^�|       )١١( »@ب�ءه وإن آ�ن�ا �?^�eً ، وت^�ك ��اب^U +ن^U م�^�وف             
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 ١٥٤

 إe أن ا�&��
� اب��J 2> ا�^�أي ا�^nي          )١(�"� وا+ن
�ري   ا�#�اء وا��	�س وا�3  
�ء ب�"��> ا��او b <اءة م�b �� اء� ا��� ت&
A »أو« أي م> X2Jه� )٢(نU�3 ا�#

 وا�3�اءة ا��� ات#��J o?� ا�����ء وم> ب��? ا��#"� ه^�           )٣(ا��او م> ا[ث��>    
� 5���  ;J 4 أن?� واو�J gی��اءة ا��او ب���	b وه� �	ا��� ا��wم م� ا�

 U^̂ض�س̂^�آ�� ا�̂^�او +ن م̂^> أ��اض̂^?� ا��3̂^"�  ) أو(ی��̂^B ا��~��̂^� ا�̂^nي ت#
�  .وا��~��
  
  إذ وإذا
   إذ -أ

�ف زم�ن -١: �?و�?� أح�ال أه�I ٢- Uف إ���i٣ م- ��v�6#٤( ا�(.   

��ً�    ه�وأوردI �
َوِإْذ bَ�َل َربvِwَ�َ�ْ�ِ gَqَ�^ِ�  [: �2 ت#"�� U��b ت���J 4 ا�&��
 ِ̂̂J��َ �^̂£ِإن ً�^̂ #َ��ِpَ اَ+ْرِض �^̂ �ِ 9ٌ[ )٥( U^̂ ) إذ b̂^�ل رب̂^g : ( و�̂^"�ه� ا�&��
̂^� ب��3
واذآ� إذ b�ل رّبg، وآ9 م� ورد �� ا�3�@ن م^>           : وb 2b�ل، و9�b م���|   : ی���

   U��
3
9،  ) إذا(أنX  ) إeّ(ح��� ت�A^�b،    ) إذا(و  ) إذ(و  . هnا ا��	� �?nا س�"^���
       �^pا� y^أح^2ه�� م�ض y2 ی�ضb٦( »و(    �^?� �ً#�i^م          <^J 9^3ي ُنn^9 ا��j^#ا�� 

         U^��3إذ وه� ب yد ب!`ن ا+زم�� ا��� ت`ت� م�
�د   «: ا��^
إذا �^�ءت   : وb^�ل ا��
 و  )٧( ]َوِإْذ َیْ�ُ�^ُ� ِب^gَ ا�nِ^Xی>َ      [: مy ا��"�3
9 آ�ن م��^�| م�ض^�ً� ن	^� U^��b          ) إذ(
إذا �^�ءت م^y ا���ض^� آ^�ن     ) إذا(إذ b^�ل، و  وإذ م��وا   و ی�ی2   )٨( ]إذ ی�3ل [

 ًw
�ى  [:  آU��3 م���| م"�3َ
 ]َ�^Gَِذا َ�^�َءْت ا�^]   ُ�Xp�Xj )٩( Gِ�َ[َذا َ��َءْت ا�;X�مXُ� اْ�ُ�ْ
)١٠( ]UِXا�� �ُjْأي ی�6ء، )١١( ]ِإَذا َ��َء َن  �J�!ل ا��bو:  
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 ١٥٥

  ث^^^^^^ �^^^^^^<ا| ا�J O^^^^^^� إذا �^^^^^^<ا   
  

      w2ن وا��J إ�^4 ���ت  w^١( » ا��(  
              �ی^� م	�^2 إذ b^�ل    وی��ن ا��#"� ب�23ی�| هnا X2J 2bه� م#�^�eً أي اذآ^

gب�3^� ا����^�ء         . رب �
�^2ة        )٢(وb^2 ذآ^J �^ل أب�^b )  ي ���?^�    )  ه̂ـ  ٢١٠تn^ا�
 وU^^#��p ا�<�^^�ج و��^^�| ب?^^nا ا�3^^�ل +ن ا�	^^�ف إذا أ�^^�د م��^^4        )٣(زاv^^2ة 

   .)٤(D	�	e �ً ی�6ز ح��?� إ�7�ؤ| 
وآ�ن ا��23ی� ا�nي ورد �2ى ا��#"� ه^� ا��3^2ی� ن#^"U ا�^nي ورد �^2ى           

   .)٥(ء آ���3"� وا+ن
�ري ���| م> ا�����
  

   إذا-ب
 @ِمُ��ا َآَ�� [: و2b وردت 2�J ا�&��
� �� ت#"�� U��b ت���4 ْ?ُ�َ 9َ�bِ َوِإَذا

          eَ <ْ^^�ِ�َُء َو�?َ#َq"^^ا�  ُه^^ْْ^^?ُXِإن eَُء َأ�?َ#َq"^^ُ��ا َأُن^^ْ{ِمُ> َآَ�^^� @َم^^َ> ا��^^bَ ُس�^^Xَم^^َ> ا��@
̂^�َن ̂^U )٦( ]َیْ�َ�ُ� �ه� ب��3"^̂ ̂^n، وه̂^�    : )وإذا(«:  و� ̂^4 ح��� ̂^A ب��� �bف ت��ح̂^

   .)٧( »9 ا����]� و��?� م��4 ا�6<اء#�ت{ذن ب��bع ا�
 ا����4 إ�26��4 ا�&��
� یy�6 ب�> ا��	��9 ا��#"��ي ��ی� ا�nي ی"��2 

� �Ĵ^4 إب̂^�از �وب̂^�> ا�J�3̂^2ة ا��	�ی̂^� ا����̂^�رف ��J?̂^� �̂^2ى ا��	̂^�ة j^̂�3ی ^̂�
�| م^>      وی�si ذ�2�J g م3�رن^� م^� b^�ل     . ��نB واح2 ��3  ^�� y^م �ب^U ا��#^"

�ي ی�3ل  6ا��	�ی�> �� هn| ا�ی� إذ ن     
�^� ح^�> ن6^2 ا��#^"� ی�ض^s          : 2 ا���
  .��bع ا�#�9 وهnا ه� م��4 ا�6<اء ��?�بم��4 ا�6<اء ��?� ب`ن?� ت{ذن 

  
  :إ�4

  �̂^U ح̂^�ف �̂^ �  �^̂ �ة م�?^̂ ̂^�ٍن آ&� ̂^g إذا   : م� ̂^� وذ� ̂^�، وا���� ̂^�ء ا�7�ی إن�?
̂^�ل ا�����̂^�ن  إ�̂^A^̂���4 ش̂^��ً�   b U^̂ � ، وب^̂p@  ی�>  و�j^̂
  ،)٨(���Ĵ^� م̂^> ا�

� س�
�ی4�J U ذآ� م��4 واح2 وه� ا[ن�?�ء م> اب�2اء ا�7�ی� j�b٩(وا(.   
  <^̂J U^̂�3ب���̂^4 ا����̂^� ب�̂^� ن �� ب̂^> ش̂^��9   وأورده̂^� ا��#̂^"i^̂ت (ا��
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 ١٥٦

ْ  إ�^4 َوِإَذا pََ�^ْ�ا    [: وآ�ن ذ�^g �^� ت#^"�� U^��b ت�^��4          )  هـ ٢٠٣?ِ�ِ�dِ��َ^١( ] َش( 
 U^��3ب̂^> ش̂^��9«: ب �i^̂ل ا���^̂b(ه^� ه�̂^� ب���̂^4  ) إ�̂^4: (وy^̂ت�̂^��4) م U^̂��3آ :
]   �ُ^̂ �َX�̂^َ� ا�̂^j£َ��ِم ا� �َ�ْ�َ ْ^̂ �ُ�َ X9^̂4ُأِح^̂ إ�ْ�ُvِ�"َ^̂ ̂^U  : )٢( ] ِن ��bو ،�v�"^̂أي ن :] eو
 بَ ُ��اَ��ا أمْ̂  ُ�`ُآَت ْ̂��َ�ُ  ِ̂d�
٣( ]9 ب��(  U^��bِري     [:  و�jَ^إ�^4 َم^ْ> َأْن  ِU^Xل   )٤( ] ا���^bو

  :ا���ب�7
�  ��َن�^^^^^̂^2 آ^^^^^̂^`�Jِ^^^^^̂^� ب��َ�َآوe ت�ُ

  
  ُبَ� أ�ْ̂   ا�3^�رُ  ب^q�� ِU  ْ; مَ  ا���سِ إ�4  

  �pل ا��bو:  
̂^ ِذو�^^^^̂^�ُح ^^^^Jَرا<ِ��ِ^̂ �آ^^^^
   �^^^^̂^� ا�

  
̂^{ رَ    ^^^^�}� 4^̂ ̂^9 ا�َ�ا�^^^^ ̂^ْ�ه^^^^ ^^^^�َBِ  

    ٌ}�}� y٥( »أي م(            �^
��b <^اب U^ل ب�b يnا� U"#أي ن� ٢٧٦ت ( وه� ا�
�ي) هـ
   .)٧(إس�!?�د| ب��ی� ن#"?� )  هـ٤١٥ت (، وآ�ن ��?�وي )٦(وا�;

� ا�;�سX
Jم��ن�� ا����وب ب�> وG6ً� ب�	أي ا����وب م�� J> اUJ���b ب
�J�!ل ا��b �� وف آ�� ورد�  :ا�	

̂^إذا َر ̂^�Aْ�Xِض^^^ ^^^�J  �^̂ ̂^ ب�^^^ ^^^bُ!َ�ٍ�  
  

  �ُ�ُ�ِ^̂ ^^^^^�Jْأ O6َ ا
َ^̂ ̂^� ِرِ�^^^^^   ��َهَض^^^^^
وم	�6^ً� ب3^�ل ا��م^�ن�  ا�^nي         ) �J^� (�� ا�
�A آ�ن^A ب���^��J (       4([ن    
���^�ع أن ا��3^�ء e ی�^�ن �J^4 و�^U      ورد �� هn| ا�ی� ب�ن ا�#�ق ب^�> ا��3^�ء وا[       
 اب^>      .)٨(�م�> �� م	9    7ا��6�ورة وا[����ع 2b ی��ن آ�����ع ا�     ?�^J  ��pوا 

  ����ا)م����p (  4ا)ا�nي اس�	"> ت(    <��i  هـ ٧٧٤ت  (آ&�jی��^2ى    ) ان �^��
 ، و��^9ّ ا�^�أي      )٩(وی��ن ب2b g�n م�y ا����وب و2ّJ ا����i> أsD م�^U           ) إ�4(بـ  

�| م> ا�����ء م��> أن ی��ن ه^� ا�^�ا�s وذ�^g    ا�nي نU�3 ا��  �� U��J o#وات �"#
            U^
�"�ِ� م��ن� ا���7 ا��� ت�;� ا�23رة 4�J ا����وب ب^�> ا�	^�وف وه^nا م^� ی�;�

J> رأي اب^> آ&�^� ا�^nي ت3^2م ذآ^�| �Gن^� e ن�^�ن                 إe أنU �� اب���دن�     . م��4 ا�ی� 
ن ا��^��i> �^� ا�#�^9    ح��?^� م�^> ی^�i#�ن ه^nا ا�^�أي +ن^U م^> ا�v�^6< أن ی�^�         

ن̂^��� وه̂^nا م��̂^4 ��̂^� ب��̂^J 2̂^> ح3�3̂^� ا�̂^�n^̂� ،rا �̂^"�� م�̂^<م�> أن   ) �p̂^�ا(
                     U^��J^�ة، و	ب^�> ا�� �^?��J o^#ة م��ا��أي، ب"
B ان ا���^�وب ب^�> ا�	^�وف I^�ه
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 ١٥٧

�Gن م��4 ا�ی� ی�6ز ��U أم� ت��i> ا�#�9 آ�� ی3^�ل اب^> آ&�^�، أو ا���^�وب ب^�>         
  .ا�	�وف
  :ا�nي 


� �J^4 ا+س^��ء ا���I ���^D^�ه�ة ا��^��i> إذ أورد      و2b أد9p ا�&�� 
ُث^X  [: وآ�ن ذ�g �^� ت#^"�� U^��b ت�^��4    ) م>(ب���4 ) ا�nي(ا[س ا����Dل   

وی�^�ن ا�^nي ب���^4    «:  بU^��3 )١(]@َتْ�َ�� ُم�َس4 اْ�ِ�َ��َب َتَ��ًم� 4�َJَ ا�nِ^Xي َأْح^َ">َ   
̂^nي أح̂^"��ا ، �  ) م̂^>( ̂^4 ا� �J |�̂^2ی ̂^�| ��̂^y آ  #وت3 ̂^�ل ]̂^U واح̂^2 وم�� : �̂^� ت3

  .أو�D ب���� ��nي �<ا وح� ی�ی2 ا�7�زی> وا�	���>
�J�!ل ا��bو :  

  ش^
�ا �J^4 ا��6̂^2 وش^�ب�ا واآ�?̂^9   
  

    

2 اO ب> م"��د     J اءة�b U��J ی2 واآ�?��ا ی2ل�) 4�J ا�nي أح"��ا(ی

   2^�
J ل أب��bو :            B^�d �^ا ا�3^�ل أت���n^4 آ^9 م^ْ> أح^">، وم��^4 ه^�J |�^م��
، وا��	^"��ن       م�س4 ب?nا ا����ب، 4�J ا    ?�^�J U�i� �ن�?Iی��� أ <��"	��
ث^ @ت��^� ا���^�ب م���^ً� ���	^"��> ی��^�        : م���|: و9�b. ه ا+ن
��ء وا��{م��ن  

Bء وا��{م��> ا�����
  .ت����ً� م�� �¢ن
9�bي : (وn^4 م^�        )م^� (ب���^4   ) ا�^�J �ً^ی��^� @ت��^� م�س^4 ا���^�ب ت��م ،

   .)٢( »�gأح"> م�س4 م> ا��� وا�	��� أي زی�دة 4�J ذ
) م^> (ب���^4  ) ا�^nي (وی
2و أن ا��أي ا+ول ا�nي b�ل ب^U ا��#^"� ب^`ن            
          |�
�2ة ی�;�B ت23یJ ن رأي أب�+ gذ� sا��وe ی��2 �^� ا�ی^�      ) آ9(ه� ا�

م� ی"���B ذ�g ا��23ی� ب��w^ً� أو ن	�ی^ً� وه^� b^2 ی�^�ن ت3^2ی� م��	^9 ب��^2          
  .J> اj�pe�ر ا�nي ی�;�
U ا��r ا�3�@ن�

 ا�&̂^�ن� �Gن̂^U ی�;�̂^B ت��7̂^� D̂^�� ا�̂^�r وم#�دات̂^U م̂^> دون أم̂^� ا�3̂^�ل
���D+دات ا�  .ت	2v�� o�3ة تnآ� �� ا����4 م~��#� 2b ��Jم�U ا���j وا��#

     Bهnی Uل ض��  +ن�b �?� ���&إ�4وأم� ا��3ل ا�   r�^ا� �^�eد � ت��7
        9^b��7 ا���^D 9        إ�^4 ) م^> (م> اس^�~2ام^b�ا�� �^�� �7�^D ) �^م (    �وه^nا ت��7^

 rا�� ��e2�  � أن ��D ا����Dل یB6 أن ت��ن م�^�  إ�4 ���5 ه��ك م� ی!�
  .e ُی�93

  
  :أم

م���j : وه� م> ح�وف ا[س�#?�م وی��ن ا[س�#?�م ب?� 4�J و�?�>

                                           
  .١٥٤ /األنعام )1(
  .٥٩١/ ٢: الكشف والبيان )2(



 ١٥٨

 وا���̂^��j ه̂^� ا��̂^� ی�3̂^2م?� ه�̂^<ة ا[س̂^�#?�م وس̂^��A م�̂^��j  )١(وم�3;�̂^� 

�?� وم^� ب�^2ه�      «b �ن م+    �^pا� <^J �ی^"���7 ب`ح^2ه� e« )3;�^�   أم^� ا��� )٢


�?̂^�3وه̂^� ا��̂^� ت�̂^�ن م�b �^̂�J �^̂�; .�ًًا آ̂^�ن أو اس̂^�#?�م�^̂
p)٣(  . �^̂� q2^̂وت�
   .)٤(ا��Ab ن#"U م> ح�وف ا��;  

 ی�رده� ب?nا ا����2�J �?� 4| ت�&9 ح�ف J;  إذا       � �إe أنX ا��#"
آ�ن̂^A �̂^� وس̂^� ا��̂^wم وإذا آ�ن̂^A �̂^� أو�̂^U �̂^��?�<ة ه̂^� ح̂^�ف اeس̂^�#?�م    

��D   .وا���
  :4 ا��;  �� ت#"�� U��b ت����4وه� ب��� إذ أش�ر إ��?

] ُت�̂^nِْرُهْْ^̂ ح̂^�ف J;̂^  « وb̂^2 ���?̂^� ا��#̂^"� ه�̂^�  )٥( ]َأَأن̂^nَْرَتُ?ْ َأْم َ�
) أم( أي أن ح�3�3 اeس^�#?�م ت��&^9 ب^��?�<ة ا���23م^� أم^�      )٦( »4�J اeس�#?�م 


�?� �!���?� ا+س�#?�مb �4 م�J �ی�;  م� ب�2ه  ;J ف�  .�?� م6�د ح
َأْم [: 4�J أن?� D^�� آ^�ن �^� ت#^"�� U^��b ت�^��4             ) أم(دت ��U   وم�� ور 

        �َ^̂ ̂^X2ْل اْ�ُ�ْ# 
̂^ْ> َیَ�َ ̂^9ُ َوَم 
ْbَ <ْ^̂ ̂^4 ِم ̂^9َ�ِ ُم�َس ̂^� ُس  َآَ�ْ�ُ�َ�^̂ ̂^ْ"َُ̀��ا َرُس ̂^2ُوَن َأْن َت ُتِ�ی
9ِ�
ِX"َسَ�اَء ا� X9٧( ]ِب�ِ[یَ��ِن 2ْ3َ�َ َض(.   

� +ن^U أم إذا آ^�ن   ی��� أت�ی2ون وا��� �D) أم ت�ی2ون («: إذ b�ل ��?�  
              9^�bو ،�?�
b 4 اس�#?�م�J دودة�ب���4 ا��;  e ت��ن اب�2اء وe ت`ت� إe م

�: م���|J�!ی2ون ، آ�3ل ا��  : ب9 ی
�ن ا�^!�5 �^� رو    b 9&ن̂ ب2ت م o

4	i^̂^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ا�  
          s^ا��^�> أم� �^� Aرت?� أم أن�Dو  

  A٨( »أي ب9 أن(.   
�أي ا  ^̂�� Uِ^̂ح� ه�̂^<ة إ�̂^4ول وه^� ب�U^̂�v>6 �?^�   +وb^2 ت#̂^ّ�د ا��#^"� ب;

              9^X�� يn^اء ا��م^>  ) أم(اس�#?�م وم� ا���j، وه� �bل م~��  J> رأي ا�#
   .)٩(ح�وف اeس�#?�م 

 Uس �� آ��ب�	ا�� Uي أش�ر إ��nأي ا�&�ن� �?� ا��   .)١٠(أم� ا�
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 ١٥٩

�ن� إ��̂^U ��̂^�5 م̂^>    ;i^̂ا+ول م̂^> ح��̂^� ت �وe أ�̂^b �^̂� 2̂^�ل ا��#̂^"
   D �?� آ��� م^"���3 �?^�   �� ا�����ء م> ���?� م�v>6 م> ه�<ة اس�#?�م وم�

م��p 4ً�ص ت��رف U��J أ��B ا����^�ء وا�2ارس^�ن وی
^2و أن أح^o ا���^�|             
           U^�� 9^�� يn^اء ا��ول أن  �ح^�ف اس^�#?�م و�^ ی	̂       ) أم(ب�+np ه� مnهB ا�#

 U^̂�� �^̂ه��
� ی̂^nهB  . ی�7̂^� م���ه̂^� أو م^̂p@ y^̂م�ض �^̂� � أن إ�̂^4ون6̂^2 ا��#̂^"
 اeس�#?�م وآ�ن �U ذ�g  إ�4��4  ا+�  وا��� آwه�� ��D ث ی��د ��{ول ا��       

ِْ̀تُ�ْ َمَ&9ُ ا�nِXیَ> pََ�^ْ�ا     [: �� ت#"�� U��b ت���4     َأْن َتpُ2ُْ��ا اX�6َ�َْ� َوX��َ� َیْ�ُ
َأْم َحِ"ْ
�Xاءُ    Xi^^َْ̀س^^�ُء َوا� 
 اْ�َْ?ُ�ْX"^^َم ْ�ُ�ِ
ْ^^bَ <ْ^^١( ]ِم(   U^^��3ب �^^?�� U��j^^#وآ^^�ن ت  :») أم

�
� اس�#?�م، ��+�  وا��� ��D م��^�|      وه� اب�2اء ب`م م> ��    ) ح" :  �
أح^"
�: وb�ل ا�<��ج:  ، U��b ا�#�اء)٢(J�!آ�3ل ا� ،�
  :م���| ب9 ح"

      o^ن ا�^!�5 �^� رون�b 9&ب2ت م
4	i^̂^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ا�  

          s^ا��^�> أم� �^� Aرت?� أم أن�Dو  
      ،U^وت`وی� U��
أي ب9 وأنA، وآ9 ش�ء �� ا�3�@ن �� هnا ا��	� �?nا س

 وا��س   ���Iا ا���6   وم��4 ا�ی� أ��p2٣( »�ل أن ت(     <^J �
�> م� نU�3 ا��#^"� 
         Uأیً� م�?�� +ن s��ا�#�اء وم� نJ U�3> ا�<��ج ن26| ی�6ز ا���?�> �?� � ی

ردف ا����3> بU��3، وآ9 ش�ء �� ا�3�@ن �� هnا ا��	^� �?^nا س^
��U إe             أ2bم  
�اء  أنU ح�> ی�ی2 أن ی{ول م��4 ا�ی� �GنU ی{و�?� ب�����4 ا�nي نJ U�3^> ا�             ^#

 وا��س�ل أن ت��p2ا ا���6    «بU��3  أي اeس�#?�م   ���I٤( »أ(     q2ا�ی� ت� |nوه ، 
م> ا�ی^�ت ا��^� ورد اw�^peف ��?^� ب^�> ا����^�ء �
�[ض^��� ��3^���> ا��^nی>                    

     ?iن26 ب� �:  م�3;�� ب���4 ب^9 وا�?�^<ة، أي       � ی�3ل ب`ن?  )٥(ذآ�ه�� ا��#"
 ، �� ح    �
� ب    �ب9 أح"pا� ��
م���j و��"A م�3;�^�    ) أم(`ن  > ذآ�ه� ا�

)٦(.   
 ی�3̂^2م?�     ^̂ � U^̂ ̂^2و أن أم ت	��̂^9 م��̂^4 ا[س̂^�#?�م وه̂^� م�3;�̂^� +ن 
وی
       �^?v>6ح��?^� أن ن B���"^ی eو �?�
b ��� �ًإ�^4 ا�?�<ة ����ن م� ب�2ه� م"�وی 

زاv̂^2ة +ن ا�̂^�r ا�3�@ن̂^� �̂^� آ̂^�ن ی�ی̂^2 أن ی��̂^� ب?̂^� ) ا��̂^�(ه�̂^<ة ون�6̂^9 
وی�ی^2 ��?^� م��^4    ) أم(?�^<ة وم^� ا�^2اn^� �Jآ�     �<ة اeس�#?�م �n^� �^3آ� ا�     ه
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 ١٦٠

 ح�> ت	2ث�ا G� �?�Jن? ����ا �^� ت��ی#?^� ب^�>    )١(ا��~��� +ن م�] ا��	�ة    
ا��;  واeس�#?�م وهnا م� ی�;�
^U ا�^�r ا�3�@ن^� �����`م^9 ��^"�رة ی6^2 أن                
ا�ی^^� م�ض^^y ا�^^!�ه2 ت^^�ت
� �^^� ا�ی^^� ا��^^� ت^^"
3?� م^^> ن�ح�^^� اeس^^�#?�م          

�^̂^si م^̂^> س^^��ق ا�^̂^"�رة م��^̂^4 ا��;^^  واeس^̂^�#?�م إe أن^̂^U   إذ یوا��;^^   
 ی�23م?� ا�?�<ة ا+���D �¢س�#?�م�� y;3اس�#?�م م�.  

  
  :إن وأن

   إن-أ  
        �^?��Jم^9 و�J ف�أن ت^�J 9p2^4 ا�#�^9 ا���ض^�      «ا��~##� ا���ن، ح

    9^̂ ̂^�ً� ب���^̂^4 ا��^̂^2jر، وت�^̂^Bj ا�#�^ وا��^̂^"�3
9، ���^̂^�ن ه^̂^� وا�#�^̂^9 اس^
9
وم^� D U^�� A^��J^�ٌ� �?^� وت�^�ن م^y ا�^��j ب��<�^�           �?� اس    )٢( »ا��"�3

� ی�ی2 أن ی#�9 ب��<�� ی�ی2 ا�#�9، آ�� أ            �j�� ،�ًاس� �?��D yي مnي  نا�nا� 
̂^� ا�̂^Xi�رب   وb̂^2 ذآ�ه̂^� ا�&��
̂^� �̂^� ا��#̂^"�� م̂^{وeً �?̂^�     . )٣(ض̂^�ب ب��<�

ان ت�^�ن U^��J م^D y^��?� م�?^� م^� ورد �^� ت#^"�� U^��b             ا����4 ا�nي ی��^>     

^� َأْن َأْوَحْ�َ�^�         َأ[: ت���4ً6َJَ ِس�^X���ِ إ�^4 َآ�َن            � َرُ�^9ٍ ِم^ْ�ُ?ْ َأْن َأْن^nِْر ا��X^�َس َوَب^!£ْ

 2َbََم 2ْDِقٍ     ْ?ُ�َ Xیَ> @َمُ��ا َأنnِX٤( ]...ا�(    �?�� �6
ً� أن أوح��^� («:  إذ b�ل ا��#"J (
            �^�v�	ی] �ً^
6J أآ^�ن ���^�س |� إ�^4 (أن �� م	9 ا���y وأوح��� U^� ��^D ت3^2ی

   .)٥( »م	�2) �9ٍ م�?ر
�ح ا�����ء    jُی ) أن و��D?� (إ�4 ب?nا ا��23ی� ب9 اآ�#�ا ب���3ل       )٦(و�

̂^nي         ̂^4 ا� ̂^9 ا���� ̂^� م̂^> ا��`وی 
̂^"�~�r ا�&�� ̂^� ی ̂^ً� م 
̂^�ن و��� ̂^�ع آ ��ه̂^� م
َ��ْدَ�ُ��ا ِإَ�ْ�ِ?ْ َأْمَ�اَ�ُ?ْ َوeَ [: ی�U��i ا��U��� r م� ��ء �� ت#"�� U��b ت���4 

ُْ̀آُ��َه� إِ  �وا    َتُ^
�وا  («:  إذ b^�ل ��?^�     )٧( ]....ْسَ�اً�� َوِب2َاًرا َأْن َیْ�َ^
أن �^�   ) أن ی�
      ̂^<م� �ه ورش̂^2ه ح̂^nرًا أن ی
�7̂^�ا ���^̂ 
̂^�دروا آ 
م	̂^9 ا��̂^Bj ی��̂^� e ت
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 ١٦١

�ى ا�&��
� ی#"� ا�ی� ب�2 )١( »ت"���?� إ��?، ث بّ�> م� ی	9 ه م> م��?�� 
ت�س^y ب^g�n ا��`وی^9 �?^� ی�&^9          وb^2   ) أن وا�#�9 (ت`وی�2j��� Uر ا���`�  م>     

وآ̂^�ن م̂^� أورد| ا��#̂^"� م̂^> ح�̂^ .  ا����̂^4 ا�̂^nي ی̂^�jر| ا��̂^2jر ا��̂^{ول
ه^� ن#^"U م^� س^
U^�� U3 ا�#^ّ�اء وا��	^�س ث^ أورد| م^> ب�^2ه                ) إن(ن	�ي �^ـ    

  .)٢(ا��3"� وا+ن
�ري 
            Bj^أداة ا�� U�&ي ت�nاب� ا��J]ا yb����ب �) أن(و���
ً� م� ی?� ا��#"

َوَم̂^� َم̂^َ�َ�ُ?ْ َأْن ُت3َْ
̂^9َ ِم̂^ْ�ُ?ْ [:  U^̂��b ت�̂^��4ت#̂^"�� �J U^̂��b?̂^� �̂^� م&̂^�ل ذ�̂^g م̂^�
   ِU�ِ�^ُس� َآَ#ُ�وا ِب���Uِ^X َوِبَْ?ُXَأن Xeِإ إeّ أن?^ آ#^�وا   )«:  إذ b^�ل ��?^�  ٣(( ]....َنَ#3َ�ُتُ?ْ

 U��^̂س�̂^�O وب ̂^Bj، و   ) ب ̂^� م�ض̂^y ن ̂^y   »أن«ا+ول � ̂^� م	̂^9 ر� � �^̂  ا�&�ن�
|�
�ل ن#3�ت? إe آ#�ه   وم� م��? b  : ت23ی« )٤(         � ����`وی^9 ا�^nي ذآ^�| ا��#^"

� J^^> س^^
B ن^^Bj ا+و�^^4 وه^^� ا��#����^^� وس^^
B ر�^^y ا�&�ن�^^� وه^^�          ^^
ُی�ّ
���J�#ا�.  

م^� ذآ^�| �^� ت#^"��     ) إن(وم�� اه� بU ا��#^"� �J^2 ح2ی&^J U^> م	^9           
 4��^̂ ̂^U ت� ��b: ]    ْ?ُ�ُ�َ"ِ^̂ ̂^jُِ  َأْ� ̂^�َن َوَت ̂^� َیْ�َ�ُه ̂^Uِ َم X��ِ َن�^̂   َوَی6َْ�ُ�ْ^^?ُ�َ Xَب َأنnِ^̂  اْ�َ�
ن^Bj ب^2ل Ĵ^> ا��^nب +ن̂^U    ) أن(م	̂^9 «:  إذ b^�ل ا�&��
̂^� ��?^�  )٥( ]اْ�ُ	^ْ"4�َ 

U� ����   .)٧( ا�����ء م�] وهnا م� U��J )٦( »ب��ن وت
  

   إن ا�!���d-ب   
 »وم��4 ا�!�ط و�bع ا�!�ء ���bع ���|     «وه� م> ح�وف ا�!�ط     

) إن(و  .  ��9 ا�^!�ط و��اب^U      وه� م> ا�	�وف ا���م�� و��J?� ه� �<م       )٨(
   .)٩(ا�!���d ه� أم أدوات ا�!�ط

�ًا ب?�^� J^> م��^4                    ^
وا�&��
� y^�� 2b ب^�> �#]^� ا�6^<اء وا�^!�ط ُم�ّ
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  .٥٤/ التوبة )3(
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  .٦٢/ النحل )5(
  .٥٢١/ ٣: الكشف والبيان  )6(
و مـشكل إعـراب     ،  ٢١٤/ ٢): النحـاس (، وإعراب القـرآن     ١٠٧/ ٢): الفراء(معاني القرآن   : ينظر )7(
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  .٤٦/ ٢: المقتضب )8(
  .٢٢٨: الجنى الداني في حروف المعاني )9(
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Uط و��اب�َوِإْن ُآ�ُ�ْ ِ�� [: و2b ذآ�ه�� �� ت#"�� U��b ت���4. واح2 وه� ا�!
ُْ̀ت�ا ِب^ُ"�َرٍة ِم^>ْ      
2َِن� َ�ْJَ 4�َJَ ��َ�ْX>َن �Xِم� Bٍِم^ْ> ُدوِن     َرْی  ِمْ&ِ�^Uِ َواْدJُ^�ا ُش^َ?2َاَءُآْ

   َ<�bِِد�Dَ �#]^�  ) إن(و  ی^� م�^!� ا��#^�ر       ) وإن آ�� )«:  ب١( U��3( ]ا��UِX ِإْن ُآ�ُ�ْ
 أن?^ ش^�آ�ن آU^��3             : �<اء وش�ط ، وم��^�|    ^�J 4��^ت� Oإذ ؛ +ن ا :]  َوَأْن^ُ�ْ
�َأیqَ?� ا�nِXیَ> @َمُ�^�ا ات3ُX^�ا ا��Uَ^X َوَذُروا َم^�         َی[:  وU��b )٢( ]اَ+Jَْ�ْ�َن ِإْن ُآْ�ُ�ْ ُمْ{ِمِ��>َ   

  .)٤(» )٣( ]َب3َِ� ِمْ> ا��£َب� ِإْن ُآ�ُ�ْ ُمْ{ِمِ��َ>
ا�^4  �?� ی	�9 ا�^!�ط وا�6^<اء ا�^nي ح�ت^U ا�ی^� وه^� ت	��^9 ی�ت�^<                   

�ًا J^> م��^4 أداة ا�^!�ط           ا����4  ^

9 آ9 ش^�ء م�b)ن�   ) إذ (ـب̂ ) إن�وb^2 اش^
� J> ا�<م> ا���ض� ا�nي ی�;�
^U ��^9 ا�^!�ط     ) إذ ( أنّ إ�4س�ب3ً�  £
) آ�^� (ت�

 ح3�3^� ا�^!�ط ا��^� اس^�3�ه� م^> �?�^r�^�� U ب^!�9ٍ                إ�4وآ�ن ت	���U م"��2ًا    
̂^� وا�	�̂^ ا��	̂^�ي     . آ�م̂^9 �ى ا��#̂^"� یy^̂�6 ب̂^�> ا��	��̂^9 ا��#̂^"��ي ��ی^̂��

�اب^� ب7^�    ا��ا�B �?� ب~wف ��J�ء ا��	�    J]^9 ا	ا�� �ا�nی> ی��#�ن بnآ
    r�^^ح��^^� ا� <^^J � ا��	��^^9 ا��#^^"��ي ا��^^�ازي �	3�3^^� ا��	^^9     إ�^^4ا��]^^

U^̂^��3^̂^�س ی��#^̂^� ب	اب^̂^�، إذ ن6^̂^2 ا���J]ا�6^̂^<م («: ا y^̂^م�ض �^̂^� إن آ�^̂^�
�ض ا��^�دة                )٥( »ب��!�ط^J <^م U^وت��� � وهnا ی2ل 4�J س�� م2ارك ا��#^"

  .ا��	�ی� ���r ب����ازاة مy ا����4 ا��#"��ي ��ی�
  

  :أو
  ٍ^̂;J ف��اب دون ا����̂^4  ك وی̂^!� م?�̂^9)٦(ح̂^^̂J]٧( �̂^� ا( U^̂  و�

� م��̂^4 إ�̂^4م�̂^�ن م��̂^2دة ت̂^�J 9ĵ^2 ب�̂^� ا��	̂^�ة  !^̂J �^̂2 أورد )٨( اث�^̂bو 
ا�y^�6 ا��;�^o آ^���او،      «: ا�&��
� �� ت#"��| اث��> م^> ه^n| ا���^�ن�، ا+ول          

   .)٩( ») هـ٢٢٥ت (U��b ا������ن وا+p#� وا�6�م� 
ت3^2م  : ز ذ�^g ب^!��d>     ��> س�
�یU أ�^�    »ب9«ا[ض�اب آـ   «: وا�&�ن�

                                           
  .٢٣/ البقرة )1(
  .١٣٩ /آل عمران )2(
  .٢٧٨ /البقرة )3(
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 ١٦٣

 ی��^<م ب?^nی> ا�^!��d>       )١( »ن#� أو ن?�، وإJ�دة ا���م9    � �
 وی
2و أن ا�&��
+نb U^�ل ب���^4 ا[ض^�اب م^> دون?�^� آ�^� س��^si �^� ا�
	^� أي إw^dق                    

 وb^2 ا��p^      )٢(ا����4 م> ��� ش�وط وهnا م^nهB نU^�3 ���^� ب�^2 ا��^�ادي                
�ی�ن وا�����̂^�ن �̂^� ه̂^n| ا��̂^"`�� إذ   j^̂
 »أو« أن إ�̂^B4 ا�����̂^�ن ذه̂^«ا�

�ی�ن        j
 أن?^� e ت�^�ن ب���^4    إ�4ت��ن ب���4 ا��او، وب���4 ب9، وذهB ا�
 ���^�ن ا��#^"� b^2 ت^�بy ا��^nهB ا��^��� �^� ه^n|              )٣( »ا��او، وe ب���^4 ب^9     

  .ا��"`�� +نb U�ل ب?nی> ا�����> م> دون أن ی2�3ه�� ب��!�وط
�^�ء �^� ت#^"�� U^��b     وم> ا��"�9v ا��^� وردت �2ی^U ب���^4 ا�^�او م^�              

َأْو َآBٍ£�jَ ِم^ْ> ا�^"Xَ��ِء ِ��^Iُ Uُِ�َ�^�ٌت َوَرJْ^2ٌ َوَب^ْ�ٌق َی6َْ�ُ�^�َن َأDَ^�ِبَ�ُ?ْ          [: ت���4
 وا��^� b^�ل     )٤(]ِ�� @َذاِنِ?ْ ِمْ> ا�Xjَ�اoِJِ َح^nََر اْ�َ�^ْ�ِت َوا��Uُ^X ُمِ	^�ٌ� ِب�ْ�َ�^�ِ�ِ�ی>َ             

�?�� :») ٍB�jأو آ (     � Oا Uب�� ضp@ 9&ا مn4 ا��&^9       ه^�J م�;^�ف �ًi^أی ?
  .م&�? آ�&9 ا�nي اس��2b ن�رًا وم&�? أیiً� آB�ّj: ا+ول م6�ز|

: ب���^4 ا�^�او، ی�ی^2 وآ^B�ّj ، آU^��3 ت�^��4            ) أو: (b�ل أه9 ا���^�ن�   
  : وأن!2 ا�#ّ�اء)٥( ]َأْم ُتِ�ی2ُوَن[

�4 ب^̂^`ِنَ�ْ� َس^̂^Jِ^̂^�َAْوb^̂^2 َزٌ��^̂^� �  
  

  �ِ�َ^̂ ̂^� ُتِ"ْ# ̂^� َ�َ�� أو 3Jَ�َه ̂^��َر�6ُ?  »ه
)٦(           <^J ^2ث	ی� �
ب�^� ورد �^2ى أه^9 ا���^�ن� م^> أن?^�             ) او(إذ ن26 ا�&��

ب���4 ا��او وآ^�ن مnه
^U ه^nا و�3^ً� �����^4 ا�^nي ی#�ض^U ا�^�r، وb^2 ح�^9                      
  U��3ا بnي ه�
�ن� J> هnی> ا��&��>، أه�� م^&wن       : �Gن b�ل ��� 9v�b   «: ا�;
pأ

، ) أو آ^�b  ^��� <�) :  B�j^9    �������3> أو أح2ه��؟ �Gن ی��ن ا م&��> ������3       
آ^B�j ب^���او ا��^� ت�	^o     :  ت`ت� ب���^4 ا�^!g �^� ا��^wم، و�^ ی3^9            »أو«و  

     �^pا� �ا��&9 ا�&�ن� ب���&9 ا+ول؟ أو ی��ن م&9 ا��3م أح2ه��، ��� و�^U ذآ^
 »أو«إن ا+م� �^� ذ�^g ب~^wف ا�^nي ذه
^A إ��^U، و               : ، U� 9�b  ....،  »أو«بـ  

 ب���4 ا�!G� ،gن?^� b^2 ت^`ت� دا�^� �J^4 م&^9        وإن آ�نA �� ب�� ا��wم ت`ت�     

�?� ، وبم� ب"�أم� ت2ل U��J ا��او b مwم> ا�� o٧( »م� ب�� ی`ت� ب�2ه�أ(.   

�ي ��^� أن?^ أض^���ا �?^nا �^�از أن ت�^�ن                ^
وb�ل ب^U ا�;�س^� وا���

                                           
  .٢٤٦: الجنى الداني: ، وينظر٨٧: مغني اللبيب )1(
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 ١٦٤

�س^�        )١(ا��~��� وُن93 هnا ا��nهJ B^> ا�<�^�ج         ب���4  
 ، وأ��J o^�d?^� ا�;
�̂^�ن ا��&�̂^�> م�;
3̂^�> �`ی?�̂^� ت~�̂^�ر  یو2j^̂bوا ب̂^g�n ب̂^`ن   )٢(ب`ن?̂^� �»ب�ح̂^� 

s�	j�.  
       Uب`ن J3�ء ز
�ی�> أن ُت	َ�^4�J»         9 أن أب� ا�j^
e ی�6ز 2�J أآ&� ا�

  .)٣( » 4�J ا��او، و4�J e ب9»أو«
وی
2و أن ا+حo ب�+np ه� مnهB ا��#^"� وه^� ا�3^�ل ب^���;  وه^nا               

ی� م� ��U ت�2د �¢م&�^� ا�3�@ن�^�      م{ی2| س��ق ا�"�رة ا���م +ن2b U س
o هn| ا�        
        U^��3ا+م&�^� ب gأردف ت� � �J^4 اب^�wء اO         . ا�ی^� ) أو آ^B�j  (ث^p@ آ�&^�ل

  .س
	�نU وت���4 �?
ُث^Aْ"َ^bَ X   [وم�� وردت ��U ب���^4 ب^9 م^� �^�ء �^� ت#^"�� U^��b ت�^��4                    

        َ�"ْbَ q26َ�َرِة َأْو َأَش	َآ�ْ�ِ �َ?ِ�َ gَ�ِِمْ> َب2ِ�ْ َذ �        bُُ��ُبُ�ُْ^X6#َ�َ6َ�َرِة َ�َ�^� َی	ِمْ> اْ�ِ Xًة َوِإن
أي ب9 أش2   ) آ��	6�رة أو أشb q2"�ة   («:  إذ ت	2ث �J?� بU��3    )٤( ]ِمUُ�ْ اَ+ْنَ?�رُ 

�J�!ة آ�3ل ا��"b:  
      o^ن ا�^!�5 �^� رون�b 9&ب2ت م
4	i^̂^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ا�  

         s^ا��^�> أم� �� Aرت?� أو أن�Dو  
آb  .  U^��3^"�ة   ب���^4 ا�^�او وا+�^  D^�� أي أش^2           ه�و: و9�bأي ب9،     

� ا��#"� 4�J ذآ�| �?^nا  )٦( » أي آ#�رًا   )٥( ]@ِثً�� َأْو َآُ#�ًرا  [: ت���4j�bإذ ا 
ا��̂^� ت	���?̂^� ) أو(ا�̂^�أي ب~̂^wف ب�3̂^� ا����̂^�ء ن6̂^2ه ی̂^nآ�ون آ̂^9 م�̂^�ن�   

       �^̂ ̂^!g أو ا��~�� ̂^o أو ا� ̂^y ا��;� ̂^4 ا��6 ̂^� ب��� ̂^� م̂^> آ�ن? ̂^�م أو ا�ی أو ا[ب?
 ا��� � ُی��ج �?^� ا�&��
^� واآ�#^4          )٧(�ن�  ا��#9�j وا�����< و���ه� م> ا���    

او ا��او و� ی#9j �� ا�#�ق ب�> هnی> ا��J <���^3^4            ) ب9(بU��3 إن?� ب���4    
 م> أن    ����wم ا���ض� وأن ا��او ت#�2   ات`ت� �»س�2راك أو ����3     ) ب9(ا�

  y�6ا�o�;ن�   . ا���ب^9 ه^� م^nهB        أن م6^�ء أو ب���^4 ا�^�او أو         إ�^4 و2b أش
  y���ی�ن �^nا ی��^> أن ن3^�ل ب^`ن ا��#^"�                    ا إ�4یj^
��^����> وb^2 ر�^Ui ا�

  .ت�بy ا������> ب?n| ا��"`��
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  :ا�
�ء

  4^̂�J 9p2^̂ی U^̂ب̂^2 م̂^> أن ی�̂^�ن م̂^> ا���ام̂^9 +نeو �م̂^> ح̂^�وف ا�6̂^
           U^م��ن�  وه^�   )١( »ا[�^<اق وا[w�^pط   «ا+س��ء وی��9 ��?� ا�6� وم^> أه^

̂^2ة  « vزا �^̂ ̂^2ة و�� vب�ن زا�̂^2ة e ت�̂^� )٢( »ض̂^ v2  ���<ا^̂ � )٣(ن إe ����آ�^̂  و��
� م��4 إ�4�ج ~ا�<ا2vة ت!J ٤( أرب��(.   

             g^ق وآ^�ن ذ��j�+9 م��4 ا�	2ة وتvزا �� ان?� وردت �2ى ا��#"��
 أن ه^n| ا�
^�ء       «: إذ b^�ل ��?^�    ): ب" اO ا�^�ح�> ا�^�ح�     : (�� ت#"�� @ی�  ^�Jأ

       g^��3ق ، آ�j^�+أو ب^�ء ا <��i^2ة، وه� ت"�4 ب�ء ا��vزا :  ̂De �^�3 ������ب
 . ح̂^�ف ن̂^�rb م�̂^�لوه̂^� م�̂^"�رة أب̂^2ًا؛ وا���̂^� �̂^� ذ�̂^g أن ا�
̂^�ء  . ب̂^���3
 ی�̂^> ��
̂^�ء �Ĵ^9 إe ا��̂^"� : �ل س̂^�
�یbÛ^��̂^� م̂^> دvê^9 ا��̂^"�، وا+م^̂� �^̂��
�د . ُآِ"�تّ
�ت J^>      . وb�ل ا��^
pإذا أ g^ى أن�ا��ّ�� �� آ"�ه� رّده� ، أe ت^

  A�b gنG� g"#ددت?�   : ن�� ،A�
 ا��^"�ة آ�^� أن ا�^�او         ا���ء وا��^�ء أA^p     إ�4ب
               أAp ا���i وا+�  أAp ا�#�	� وه� �i��p ��� ب�2ه� ��^g�n آ^"�ت م^�

   .)٥( ». اeس
�اب ا�
�ء �� ا�
"��� وb^2 ن]^�وا �?^� �J^4              )٦(وت	2ث ا�����ء   Jإ <J 

  .أن?� زا2vة وب���4 ا+�j�ق
وI A��d 2b�ه�ة ا����وب ب�> ا�	�وف، م�^�ن� ح^�ف ا�
^�ء �^�ردت             

 ا+p#^� م^>     إ�^J ( 4^> (، وی�^�د رأي وb^�ع ا�
^�ء م�J 4(           y^b^>  ا�
�ء ب���̂  (
�ی�>  j
 إe أن ا�����ء 2b ا��p#�ا �� و�U ت2��3 وb^�ع ذ�^g ب��^"{ال أو            )٧(ا�

  U^̂ �J U^̂bwd2| ب��̂^"{ال آ�̂^�     . )٨(إ^̂ ̂^2و أن ا��#̂^"� م�̂^> e ی��	̂^�ن ت��3 
وی
�| م̂^> U^̂��b ت�̂^��4 "^̂� �^̂��� si^̂ا[: ی��^̂�ُ
ِqیَ> اتnِ^̂Xَأ ا�X�^̂

ُ�̂^�ا ِإْذ َتََXیَ> اتnِ^̂Xِم̂^ْ> ا� 
وتA^�;3  («:  وآ�ن نU^��b Xr ��?^�      )٩( ]َوَرَأْوا اnَ�َ�ْاَب َوَتAْ�َX;3َ ِبِ?ْ اَ+ْسَ
�بُ    

                                           
  .١٤٢/ ٤: ضبتالمق:  وينظر٢١٧/ ٤: كتاب سيبويه )1(
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  .٢١/ ١: الكشف والبيان  )5(
، و مـشكل إعـراب   ٢٠: ، وإعراب ثالثين سورة من القرآن ١١٦/ ١) : النحاس(إعراب القرآن   : ينظر )6(
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  .٣٣: المصدر نفسه: ينظر )8(
  .١٦٦: البقرة )9(



 ١٦٦

، وا�
�ء ب���J 4>) ب? ا+س
�ب?�J ١( »أي(.   
� �J?� ا��#"� ب����j [ن ا�^�J ��j^2 ب�^�       X
J 23� 2ةvأم� م��6?� زا

̂^�دة    ̂^� ا�<ی ̂^�)٢(ا��	̂^�ی�> ت�� ̂^��4    ، وآ ̂^U ت� ��b ��"^̂ ̂^� ت# � g^̂ ̂^�ُءوا [: ن ذ� َوَب
  ِUXِمْ> ا�� Bٍiَ7َم^> ا�راء ا��^�            )٣( ]ِب U^�3ًا ��^� ن�وردت   وآ�ن ت#"��| �?� ن]^
  U��3وه� ب �?��:»          |�اس^�	�3ا  : أب^� روق  . أي ر��^�ا �^� b^�ل ا��^"��v و��^
 ��D ء�
 �#� هn| ا�ی� � ت`ت� ا�
�ء ب���^4 م	^2د م#?^�م ب^9 �^�ءت                 )٤( »وا�
 �  .ی~�� م> م��p 4�ص بU و��D �?��� 2b أي زا2vةح�ف �
  
  :ب9 وب�4

وی^`ت� �»ی6^�ب ب�^2 ا��#^� و���?^� اب^> ه^!�م ح^�ف                ) ٥(ح�ف م?�9   
��اب أ��D ا+� ، ون93 ن�3ل ��^�| م^> ا����^�ء ب�ن?^� �^� ا+D^9 م��ن^�                   

) ن�^ ( ، وb^2 ت	^2ث ا�&��
^� J^> ا�#^�ق ب��?^� وب^�>               )٦(م> ب9 وا+�  زا2vة     
̂^U     �ب ��wه�̂^� �»ی6̂^ ��b �وا�#̂^�ق ب��?�̂^� ی�̂^si م̂^> آwم̂^U م�?̂^� �̂^� ت#̂^"�

َب4�َ َمْ> َآَ"Bَ َس�£َ�ً� َوَأَح�Aْdَ ِب^Uُ^�ُ�َ�;ِpَ Uِ َ�ُْ̀وَ�ِ�^gَ َأDْ^َ	�ُب ا��X^�ِر ُه^ْ                 [: ت���4
 ح^�ف  »ب^9 وب�^4  «) ب�^4 («:  و9Xj� 2b ��?� ا�	^2ی� بU^��3  )٧( ]ِ��َ?� pَ�2ُ�ِونَ 

   �^̂
� ا��̂^"�3
b ،9̂^�ل   اس̂^�2راك و�?̂^� م���̂^�ن ��#̂^� ا�~^̂
ا���ض̂^� وإث
̂^�ت ا�~
�v�"ق ب�>   : ا����ار ب�^2 �	^�د، ون�^       : ، أّن ب�^4   )ب�4 ون�^  (ا�#^bاب  : إ�^�

أ�^  : ب�^4، وإذا b^�ل    : أ�^"A^��� A آ^nا، ��3^�ل       : اس�#?�م ب�7� �	^G^� ،2ذا b^�ل       
َأَ�^ْ  [: b^�ل اO ت�^��4  . ن�: ب�4، وإذا b�ل أ���A آnا؟ ���3ل  : ت#�9 آnا؟ ���3ل  

ِْ̀تُ�    .)٨( ]bَ�ُ��ا َب4�َ* ْ َنnِیٌ� َی
̂^4 [: وb̂^�ل  ̂^�ُ��ا َبَ� bَ �ب£ُ�َْ^̂ ̂^ْ"Aُ ِب ̂^9ْ [ : وb̂^�ل �̂^� ��̂^� ا�6	̂^�د )٩( ]َأَ� ?َ�َ

      ْ َحbَ �3�ُ��ا َنَ�ْ�ُq2َ َربJََم� َو  9b ن� وإن�� b�ل ه�ه�� ب�^4 ��6	^�د          )١٠( ]َو2ْ�َُتْ

                                           
  .٢٣١/ ١: الكشف والبيان  )1(
)2(   
  .٦١/ البقرة )3(
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  .١٢٠/ ١: مغني اللبيب )6(
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 ١٦٧

 U��b وه� U�
b يnَأ[ا� Xeُر ِإ�Xا�� ��َX"�ًَم� َم2ُ�ْوَدًةَ�ْ> َت�X٢( » )١( ]ی(.   
) ب^9 وب�^4  (ن26| یy�6 ب�> ح��^�    ) ب�4(���&��
� �� ت#U��j +ح�ال     

 م> أن     ِ���ى ��� ا��6اب �"{ال        ) ب4�J)9 ا�pا yوح2ه� ت`ت� �� م�اض

^�ر e                ) ب^9 (م�#� �23 ت^`ت�     p+9 ا�
وی^�اد ب?^� ت��7^� D^�رة ا��^wم �J^4 س^

� ���3ل ث) b�م زی2(اeس�#?�م آ`ن ت�3ل   p@ r~ش gت��� � ی�7)) ب9 � ی3
� 4�J ن	� ا��#� وا��`آ�2 م> ��� اeس�#?�م �^U، ام^�       
إذ أ��دت ه�� ت��7� ا�~

�?� e ت`ت� إe ب2j3 ا[��ب� J> س{ال م�#� وس
B ���?�� ب�;�B         ) ب�4(
واح2 ه� أن آ��?�� ی#�2ان اeس�2راك وb^2 أوض^s ا�&��
^� م��^4 اeس^�2راك       

U^̂ ̂^«: ب��3 #��   9
� ا��̂^"�3^̂ 
̂^�ت ا�~ 
� ا���ض̂^� وإث^̂ 
 ن6̂^2   )٣( »� ا�~^̂ ̂^> ث  وم
وی�ضs �� ت�g ا��3�رن� س^
B اس^����ل   ) ن�(ا��#"� ی3�رن?� مy ا[��ب� بـ  

   .)٤(آ9 اداة م�?��، وت	2ث J> ت�g ا��3�رن� ���| م> ا��	�ة 
  

�J4ـ:  
وردت �2ى ا�&��
� 4�J س
�9 ا����وب ب��?^� وب^�> م�^�ن� ���ه^� م^>        

�   : وم�?�ح�وف ا�6
ُث̂^X @َتْ�َ�̂^� ُم�َس̂^4 [: �̂^�ء ذ�̂^g �̂^� ت#̂^"�� U^̂��b ت�̂^��4 :  ب���̂^4 ا�̂^wم-١

̂^nِي َأْح̂^َ">َ   X4 ا�^̂ �َJَ �^̂ ̂^�َب َتَ��ًم ب���̂^�J ( 4̂^4(«:  إذ b̂^�ل ا�&��
̂^� ��?̂^� )٥( ]اْ�ِ�َ�
�. آ�� ت�3ل أت اU��J O �`ت �U ) ا�wم(J�!ل ا��b:  
̂^Jََر ^^^^�ْUُ^̂ ْ�َ��ًا وJَ w^̂^^^^pُ? أْش^^^^�^̂ ^^^^?  
  

  �َ^̂ ̂̂̂  ا��َرَ;^^^^ ̂^� واْس^^^ ^^^^?�� �^̂   �راَ�َ��^^^^
̂^�     )٦( »?̂^��وw^̂p : أراد   �ج ب?̂^� ا��#̂^"� م̂^> ا���̂^�ن� ا�~�D̂^� ا��^̂~� 

 م^� ی�ح�^U ا�^�r ا�3�@ن^� م^>           إ�^4  م��4 �2ی2 م"��2ًا     إ�4�J (4(اA��J ب?�   
  .م��4ً ت#"��ي اس�2ل U��J م> س��ق ا�ی�

: �̂^� ت#̂^"�� U^̂��b ت�̂^��4) م̂^>(ب���̂^4 ) �Ĵ^4(وردت :  ب���̂^4 م̂^>-٢
     «:  بU^��3  )٧( ]ابXٍ� ِ�� اَ+ْرِض ِإJَ Xeَ�^4 ا��Uِ^X ِرْزbَُ?^�         َوَم� ِمْ> دَ  [?i^ل ب��^bو :
)4�J (  4ب���)<ل       ) م�b U��J وی2ل ،�?bرز Oلأي م> ا�b ،2م� �^�ء  : م6�ه

م> رزٍق ��> اO، ورب�� ��� ی�زb?� ح�4 ت�^�ت ��J^ً�، و��^> م^� آ^�ن م^>                    
                                           

  .٨٠/ البقرة )1(
  .١٤٥/ ١: الكشف والبيان  )2(
  .١٤٥/ ١: الكشف والبيان )3(
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  .١٥٤ /االنعام )5(
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 ١٦٨

O١( »رزق ��> ا(.   
�� إن ا�^�زق م^> اO       )  هـ ٣٢٤ت  (6�ه2  إذ اس�2ل ا��#"� م> �bل م     

ب?^nا ا����^�J (   4^4 (س
	�نU وت���4�J 4 س
�9 ا��
�^�� وe ی��^> أن ت^`ت�     
6̂^�ء موی
̂^2و أن ) م̂^>(إe ح̂^�> ت�̂^�ب Ĵ^> ا�	̂^�ف ا�̂^nي اr�^̂p ب̂^U وه̂^�  

)4^̂�J ( <^̂ا�ی̂^� ب̂^2ل م |n^̂ه �^̂�)<^̂م ( U^̂#ي ی���n^̂2ي ا�^̂v�3ی̂^�ح� ب̂^�����4 ا��
  .رة ا+�?�� �� ت	o�3 ا��زق ���~��قم� ی�ح� ب��4�J (23(ا��r +ن �� 

 م��^4   إ�^4 م^> دون ان ت~^�ج       ) �J^4 (وم> ا����ن� ا��^� وردت ��?^�        
     �[#� <��iب� ��ض?� ا��#"J 2bو ����وآ^�ن ذ�^�J (   g^2 (ح�ف ���ه� ا�]

ی��^�  : b�ل ا�	^">    «:  بU��3 )٢( ]ِإنXَ�� ا��Xْ�َبُ� 4�َJَ ا��UXِ   [: �� ت#"�� U��b ت���4   

  .�?� اO، ����ن 4�J ب���2�J 4، أb�م� م3�م D#�ا���ب� ا��� ی3

 �
س^��A أب^� ب�^� ب^>     : وس��A أب^� ا�3�س^ ب^> ح
�^B ی3^�ل       : b�ل ا�&��
̂^�ش ی3̂^�ل  �J) :4^̂ �J (  4^̂ ̂^� ب��� ̂^nی>   : ی3̂^�ل) م̂^>(ه?� �� Oم̂^> ا �^̂ إن�̂^� ا���ب

 وی
2و أن ا��3ل ا+ول ه� ا��ا�s +ن ا��
^2 ح^�>    )٣( »ی����ن ا�"�ء ب6?���  
�ع iی2 أن ی��  .O ب����ب� �GنU ی��ن ب�> ی2ي اO أي 2�J اOی

  
<J:  

 ، )٤(أن ت��ن اس�ً� ب���4 ��نB، وأن ت�^�ن ح��^ً� �^�رًا            : �?� و�?�ن 
�ی�ن س̂^�ا|، وا�
̂^2ل  �و�?̂^� ��̂^J Û^2ة م�̂^�ٍن م�?̂^� ا��6̂^�ورة، و�̂^ ی̂^nآ   j^̂
 ا�

وb^2 وردت �^� ت#^"�� ا��^!  وا�
�^�ن          . )٥(ا��  ... واeس��wء وم�اد�� م>    
 4^̂ ̂^>(ب��� ̂^��4    ) م ̂^U ت� ��b ��"^̂ ̂^� ت# ̂^�لِ  [ :� ̂^ْ> اَ+ْنَ# Jَ gََُ̀��َن"ْ^̂ ̂^�ل )٦( ]َی b إذ 

 �?�� �
  ).م>)ب���J ( 4>(«ا�&��
9�bو :)<J(    ا+ن#�ل gأي ی"`��ن ��D  .       فn^	أ اب> م^"��د ب�b اnوه�

)<J : (م���Jك و�	iل ا��b ٧( »وه�(.   
              sا�� ذ�^g   وی
2و أن ا��3ل ا+ول وا�nي ذهB إ��^U ا��#^"� أوeً ه^� ا�^
) J^> (+ن م> ی�ی2 أن ی"`ل eب2 وان ی	2د �� آwمJ U> م�ذا ی"`ل ���^�ن        
 أن̂^U إ�̂^��4̂^� زاv̂^2ة ح��?̂^� +ن?̂^� م̂^> م��ن̂^�ت ا����̂^4 ا��;�̂^�ب ب�[ض̂^���     

                                           
  .٣١١/ ٣: الكشف والبيان  )1(
  .١٧ /نساءال )2(
  .٢٥٢/ ٢: الكشف والبيان  )3(
  .١٦٠ -١٥٧/ ١: ، ومغني اللبيب٢٢٨/ ٤: كتاب سيبويه: ينظر )4(
  .١٦٠ -١٥٧/ ١: مغني اللبيب: ينظر )5(
  .١/االنفال )6(
  .١١٤/ ٣: الكشف والبيان  )7(



 ١٦٩

   .)١(آ�� b�ل ب?� اب> ه!�م ) م>(وردت �� آ�B ا��	� أن?� م�اد�� �ـ 
  

  :ا�#�ء
و ��اب�^� ،  أم^� d�J#^�، أ  : ح�ف م?�9 وی`ت� 4�J ثwث� أض�ب �?�   

 ش^�ء           )٢(او زا2vة   i^ه^� ا��^� ت �#d����� ، 4^إ�        eش^�ء آ�^� ت#�^9 ا�^�او، إ 
       �� Uiم�"3ً� ب� gب��   أأن?� ت9�6 ذ� �أم� ا�#^�ء ا��6اب�^� �����ه^�       « ،   )٣(ث

  ��

 وا���ت�B أیiً� آ�� ذآ� �� ا���d#�        . ا��ب�، وتwزم?� ا�"?iل ب��bو
)٤( «.   

̂^�ن �^^�اُب ا�6̂^<اء     ̂^�ء  إویB^̂6 أن eی� ، وb^^2 أورد )٥(e ب#�^^9 أو ب��#
 م�?� م� ذآ�| �� ت#^"��  )٦(ا��#"� ا�#�ء �� ��اب ا�!�ط �� م�ا2J <dی2ة     

�ٍة َ�َ�ِ]̂^َ�ٌة [: U^̂��b ت�̂^��4 َ"ْ^̂Jُ اإ�̂^4َوِإْن َآ̂^�َن ُذو�bُX2jَ^ٍ̂ة َوَأْن َت� )٧( ].... َمْ�̂^َ"َ
�ة(«: وا��� b�ل ��?�  [�� (  ��،   أم^
�ط  وا�#^�ء ��^U �6^�اب ا   �� �7�D ا�~!^�

 |�وا�^B ن]^�| ب���^�J Bj^4 م��^4 ����]^�       : ����^U ن]^�ة، أي b^�ل    : وت3^2ی
�ب ا��b�ب، وا��]�ةi� U��3ابً� آ�D ة ���ن�   .)٨( »ا+ن]�ر: ن]

إذ اس���� ا��#"� م> و�^�د ا�#^�ء ا��6اب�^� م��^4 ا�^!�ط و��^9 ه^nا                  
� مy ت23ی�| ����6 ا��6اب ���^� �^�ر               
�ًا J> أم� �� �7�D ا�~
ا�!�ط م�

� م3̂^2م وX2^̂Jَ م̂^> وم^̂
p y^̂̂^9 ر�	ور �̂^� م�^̂6)|�م
�̂^2أ �?̂^� إe ان ه̂^n| ) ن]̂^
  .ا����6 ح�ءت ب2j3 ا+م� 4�J ذ�g ا�#�ء �� ��اب ا�!�ط

و2b ی23ر ا��#"� ��9 ا�!�ط وأدات^U إذا �^ ی��^2 �^� ا�^�r آ�^� ورد                   
 ِس^�ا َوwَJَِنَ�^ً�     ا�nِ^Xیَ> ُی�ِ#3ُ^�َن َأْم^َ�اَ�ُ?ْ ِب���Xْ�^9ِ َوا��Xَ?^�رِ         [: �� ت#"�� U^��b ت�^��4     
   ْ َأْ�ُ�ُهْ 2َ�ْJِ َرب£ِ?ْ?ُ�َ�َ[ ))٩    U^��3ب g^وذ�  :»     �^#p+ل ا�^b.....١٠ (( :     9^�� U^إن

     U9 بDي وnا� � ب��#�ء إذا آ�ن اeس
+نU �� م��^4 م^> و�^�اب     )٩(  ...ا�~
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 ١٧٠

   .)١( »م> أن#U�� o أ��| : وم��4 ا�ی�م> ب��#�ء �� ا�6<اء، 
 b 2b ی��ن g�nوه� ب   y^ا����^4 م 2ر أداة ش�ط و��9 ش�ط ��� ی"��3

  .و��د ا�#�ء ا��6اب��
  :�ـ�

     �^��� ذآ^� ا��#^"� م�?^�    )٣( و�?^� م�^�ن J^2ة    )٢(ح�ف �^� م���ه^� ا�]
أن ت��ن ب���4�J 4 وهnا م� ُس�� �J^2 اب^> ه^!�م ب�eس^��wء،             : ثwث� وه� 

� وه̂^� �Ĵ^2 اب̂^> ه�ش̂^ ا��̂^j�ح
� او ت�̂^�ن م�اد�̂^) م̂^y(أو أن ت�̂^�ن ب���̂^4 
٤(��
�ء (.   

� ا�^"Xَ��َواِت    [: U�4 ت�^�  �م�اد�� ا�
�ء �� ت#"�� �b    ) ��(إذ وردت   ُdِ�^�َ
              5َ�ْ^�َ Uِ^��ِ َواَ+ْرِض 9َ�َ�َ َ�ُ�ْ ِمْ> َأْنُ#ِ"ُ�ْ َأْزَواً�� َوِمْ> اَ+ْنَ��ِم َأْزَواً�� َیnَْرُؤُآْ

�ُ�jِ
   .)٥( ]َآِ�ْ&Uِ�ِ َشْ�ٌء َوُهَ� ا�"yُ��ِX ا�َ
   .)٦( »ب���4 ا�
�ء، أي یnرؤآ بU ) ��: (�9وb :»b�ل 

 )٧(وم̂^� ذه̂^B إ��̂^U ا��#̂^"� ه̂^� ا�3̂^�ل ا�̂^nي ُنJ 9^̂3̂^> ا�<�̂^�ج وا�#̂^�اء 
�س� وت
�U�� U ا��^�ادي            
 هnا آ9 م> ا�;�س� وا�;?��b 93٨(ون(    ^��pوا

 g^̂̂^�س �̂^� ذ�	ا�� ?�^̂Jل�^̂b ي روا| «: إذn^̂اب ا��j^̂��ال ب�^̂b+ا |n^̂وأو�̂^4 ه
ه9 ا���7 ا���23ی> م�? أب� زی^2 و��^�| رووا J^>     أUش�
� J> م��jر ؛ +ن   

، و�bل أب� اس^	�ق واب^�       : ا���ب?3�p أي ذرأ اJ O< و�9 ا�~�o یnرؤه
e س^��� م^�w� y^� م^> b^�ل ب^U، وإن^U               وا�	"> 4�J ا��6^�ز، وا�	3�3^� أو�^4         

م��وف �� ا���7 وی��ن ��4�J U ب�ب?� او�^4 م^> أن ت�6^9 ب���^4 ب^U، وإن                   
 م̂^> أن:  ب��̂^�، ���̂^�ن ا����̂^w^̂�4ن: آ̂^�ن ی3̂^�ل^̂�� 9^̂�� O�^̂�^̂# �ً^̂أزوا� �"

̂^� ا+زواج  � ^̂ ̂^4 أن   )٩( »ی~��3 �J در�^̂ b 4��^̂  « أي أن اO س̂^
	�نU وت��&^̂ 
ی
        9j^وه� أن ��9 ���^�س و�¢ن�^�م ازوا�^ً� ح�^4 ح ،�وی�&�آ �� هnا ا��2ب�

           y
 وا���^2ن ��
^� وا���&�^�، ��^nا �^�ء      ب��? ا���ا�2 ��6^9 ه^nا ا��^2ب�� آ^����

                                           
  .٤٦٤/ ١: شف والبيان الك )1(
  .٢٨٤: المفصل )2(
  .١٨٤ -١/١٨٢: ، مغني اللبيب٢٦٧ -٢٦٦: الجنى الداني : ينظر )3(
  .الصفحة نفسها: السابقةالمصادر : ينظر )4(
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 ١٧١

   .)٢( » )١( ]َوَ�ُ�ْ ِ�� اjَ3ِ�ْ�ِص َحَ��ٌة[ون ا�
�ء، ون]��| دب#� 
�ب ���jاب م�^� ذه^B إ��^U ا�#^ّ�اء وا�<�^�ج              bا أnه ?
وی
2و أن مnه

   �
�J 2> ت��7� ا��
�رة وJ wًi#��  <^J> آ�نU م
2أ ی
  . وb�ل بU م#"�ن� ا�&��
   ̂̂�w
� ا�̂^nي آ̂^9 ت3̂^2ی� م��̂^> أن ی�ا�3?̂^� ن6̂^2| م̂^nهB ی�ا�̂^o ا��̂^��iن ا�
              <��i^ت o^ا��
�� ا��^� ت
م��^4  ) �^� (ت	���U ا�ی� �?��ك ��ق ب�> م��4 ا�"

-ب����| ا�����رف +ن اO ) ��(وب�> م��4 ا�]���� ا��� ت�ا�o ب3�ء ) ا�
�ء(
 wJ9 و�-            U^��3رة ب�j^ا� s�^2 ت3^2م ت�ضbا+رح�م و �� �!
َ�َ�^9َ  [ ی~�o ا�

وb̂^2 ت	̂^2ث ا��#̂^"� �Ĵ^�   )٣( ] اَ+ْنَ�̂^�ِم َأْزَواً�̂^�َ�ُ�̂^ْ ِم̂^ْ> َأْنُ#̂^ِ"ُ�ْ َأْزَواً�̂^� َوِم̂^>ْ 
   U�� 4 (ب���4  ) ��(وردت^�J (   �^�        U^��b �َوِ�^�  [: م�^�ض ح2ی&^U �^� ت#^"�

 َوَم� ُت�2ُJَونَ   ْ�ُbُِء ِرْز��َX"٤(]ا�(           م	�wً م���هً� و�3ً� �!�اه2 أت#��J o?^� م�]^
: ظ وذ�g بU��3   و�� ت��i> م��ن� ا��#�دات ��?� ب�7�ه� م> ا+�#�        )٥(ا��	�ة  
»)�� (    U^��34 آ^�J 49ِ     [: ب���^~ْXوِع ا��nُ^�ُ �^�ِ[ )ًا     )٦�j^�~ب م� ، وذآ^� ا�^

U��3َی�َ [: آ�َوَم^� ِم^ْ> َدابX^ٍ� ِ�^� اَ+ْرِض ِإJَ Xeَ�^4            [:  ن]��| U^��b   )٧( ]َواْسَْ̀ل ا3َ�ْْ
  �^?َbُِرْز UِXا�ی^� ی�^�ن            )٩( »)٨( ]ا�� |n^ه �^� �b^2 ت^�بy م^nهB ا��^����>        ����#^"

�ی�> ی�#^�ن إم�^�ن ن��ب^�    
̂ +ن ا�) n�)�� ( <J) 4�Jي ی�3ل ب�6از ن��ب�   اj
)�� ( <J)4�J (�ً�vاو أن ی��ن� ب���4 واح2 دا.  

: و��̂^� ُی&
̂^A ا��#̂^"� D̂^	� م̂^� ذه̂^B إ��̂^U �3̂^2 اس�̂^!?2 بU^̂��3 ت�̂^��4    
) م^i�ف إ��^U  ( وا��� ات#��J o?^� ا��	^�ة �J^4 أن ا�3�ی^�           )١٠( ]َواْسَْ̀ل ا3َ�ْْ�َی�َ [
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  .الظرف فيه 
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 ١٧٢

 Uف م�nف ح�iم��4 )١(ا�� sا ا��&�ل ���ض�nه � ���e2 ا��U��J r و2b ذآ
     U��3م��4 ا����وب، واس�!?�د| ب e ر�j�peا :]  Xeاَ+ْرِض ِإ ��ِ �ٍXَوَم� ِمْ> َداب

  �?َbُِرْز UِX4�َ ا��Jَ[ )ح?� �� م�ض�ع ن��ب�  )٢�). م>4�J ( <J)( وا��� ت23م ش
      Uِح�d لwp <م �� [ث
�ت م� ذهB إ��n?�       �� U| ا�!�اه وآ`ن ا��#"v�[2 آ�

 �^̂ ̂^�(إن�ب � ( <^̂J)4^̂ �J (    �^̂ ̂^�وب ب ̂^A م�ض̂^�ع ا��� 
̂^2 أن ُی& ̂^� وی�ی ̂^� ا�ی �< 
�ة وا�����        j
وم�� eش^g   . ا�	�وف أو ا����i> وا�nي اU��J  ��p ن	�ة ا�

  y^̂م ��̂^U إن ا�̂^�r �̂^"�� دU^̂��e م��̂^> أن ی	��̂^9 ت��7̂^� ا���̂^�ن� ب�̂^� ی�̂^"6
�وري أن ن��ن م^>       i5 م> ا���� U3�32 ��م^2ة ��7^� +ن          ح^Jب�3ا <�&
 ا���^!

ا���7 ���
ً� م� ت�"y ب���ن�?� و�3ً� ����ون^� ا��^� ت����?^� �^nا �7��
^ً� م^� ی	��^9                    
  .ا��r م��ن� أوسy م> ا+�#�ظ ا�nي ی"�~2م?� ا�����

�̂^� ) م̂^y( ض̂^�> م��̂^4 )�̂^�(وb̂^2 ت	̂^2ث ا��#̂^"� Ĵ^> ات̂^"�ع م��̂^4   

^�ِدي       [: ت#"�� U^��b ت�^��4    َJِ �^�ِ ��ِpُْد�^�َ *   �^�ِX��َ �^�ِpُ٣( ]َواْد(  U^��3ل  «:  ب�^b

?iدي     : ب��^
J yی��� م)   �^��� �^�pب�  ) واد �^� ̂��         4 م^y و�^� ا�ی^� ت3^2ی
��p`^̂2ة . وت^̂�
J �^̂وأب ،�^̂I�َوَأْدpِْ�ِ�̂^� [: ن]�̂^�| U^̂��bوإ��̂^U ذه̂^B م3�ت̂^9 وا�3

 َ<�	ِ�ِ�Xj^ِ̂دَك ا��^̂ 
َJِ �^̂�ِ gَ^̂�ِ�َْح� ا�̂^"wم �̂^�   )٤( ]ِبَ?�^̂�J ء�^̂�
 ، ی��̂^� م̂^y ا+ن
 إ�^4 ?^�  دته^� أم^� ا+رواح ب��   : <ب^�، و�b^9   حأي �^�    : ��6، وb�ل ا+p#^�   ا�

�Jأ O٥( »أ�"�ده� وا(.   
َوَأْدpِْ�ِ�^� ِبَ�ْحَ�ِ�^gَ    [و2b أوضs ا�&��
� ا��أي ب�س�!?�د| بU^��3 ت�^��4          

  َ<�	ِ�ِ�Xj^̂ ̂^�ِدَك ا� 
َJِ �^̂ �ِ[)٦(     ?�^̂ �J ء�^̂ �
̂^�ن إe م̂^y ا+ن ̂^�p2ل e ی� ̂^> أن ا�  م
w"ما�      �^b أورد 
^�دي (ل ا+p#^� ا�^nي ض^�> آ��^�      ، ث^J )  4^ح<ب^� (م�� (

    ̂̂�� 2^^��
̂^�ن ت^^U���i ه^^nا ی	^^�ول أن ی �ی�ن �^^�  J U^^�Jّ�^^� اب��^^U  2وآj^^
 ا�
 ا����i> �� ا����ن� ب�� ا+س��ء، ث أورد رأیً� إ�4) ا����وب ب�> ا�	�وف(

� وه̂^� ا�3̂^�ل �̂^� أن ا+رواح ت�̂^�د ^̂p@4^̂2و أن إ�^̂
 أ�̂^"�ده� ���̂^�ن ��?̂^� وی
    ا��3ل ا+ول ه�    ?J�^�6د ب��^
ی��ن^�ن آ��6^"2 ا��اح^2 م^>     ا�^�ا�s +ن ا��

?�� 9p2ن�� ی`��   .ی9p2 م�?
  

b2ـ:  
                                           

  .١٠٤الرسالة : ينظر )1(
  .٦/هود )2(
  .٣٠ -٢٩ /الفجر )3(
  .١٩ /النمل )4(
  .٤٥٩/ ٦: الكشف والبيان  )5(
  .١٩ /النمل )6(



 ١٧٣

ح�ف م?�9 وت`ت� اس��� وح���^� وb^2 وردت �^� ا��#^"�� �J^4 أن?^�            
�ي ا�ُ�&
̂^A  «ح���̂^� وا�	���̂^� �Ĵ^2 ا��	̂^�ة ^̂
�ف ا�~j^̂ب��#�̂^9 ا��� �j^̂�~م

م�?^� ت3�ی^B   :  و�?� 2Jة م�^�نٍ   )١( »ا��6�د م> ��زم ون�BD وح�ف ت�5�#     
bَ^̂^2ْ َأْ�َ�^̂^sَ [:  وه^̂^nا م^̂^� ورد �^̂^� ت#^̂^"�� U^̂^��b ت�^̂^��4)٢(ا���ض^̂^� م^̂^> ا�	^̂^�ل 

) b^2 (وb^�ل ا��	33^�ن م��^4       . ح^�ف ت`آ�^b (   2^2 («:  إذ b�ل ��?�   )٣( ]اْ�ُ�ْ{ِمُ��َن
ت3�یB ا���ض� م> ا�	�ل، �2ّل أن �wح? 2b ح9j، وه U^��J �^� ا�	^�ل،                 

w#ا� �   .)٤( »حوهnا أب�� �� ا�j#� م> ت6�ی2 ذآ
 م> أن?� وردت           ��وم� ذهB إ��U ا��#"� م> أن?� ح�ف ت`آ�4�J 2 ا�

         o^�3	ف ت� �?^� م{ی^2 ��^� ورد �^� آ�^�ب س^�
�یU              )٥(�� آ�B ا��	� ب`ن?� ح^
U��b :» �2ْ(وأمb (ی#�9ْ، ���3ل ��ّ� U��3� 2 9َ�َ�َ: ��6ابb« )م )٦wن م��4 آ+ 

� +نU ��اب ��> ی{آ2 ن
� �� U��b س�
�یU ه� ت`آ�2 ا�~
 »��� ی#�9«#� ا�~
�?^� م�^� ورد �^� ن3^9       ) أي ا�	�ض� (أم� �� U��b ت3�یB ا���ض� م> ا�	�ل        

   U��3ا�~��9 ب <J Uی�
�    «: س�
 ا�~��9 أن هnا آwم ��3م ی��]�ون ا�~Jوز« 
)٧(.   

  
  :�ــآ��

 ]ُآ�Xَ�^� َأَض^�َء َ�ُ?^ْ َم^َ!ْ�ا ِ��^Uِ     [: أش�ر إ��?� ا�&��
� �� ت#"�� U��b ت���4    
ا�6̂^<اء �̂^j�ر أداة ) م̂^�(ح̂^�ف �Ĵ^� ض̂^ّ إ��̂^U  ): آ��̂^�(« وا��̂^� b̂^�ل ��?̂^�)٨(

 إذ 2ّJه�� ا��#"� )٩( »م�4 م�: ا����ار ، وه� م��jب� ب��]�ف ، وم���ه�        
) م^� (أي أن?^� م<�^A ب	^�ف �^<اء وه^�       ) م^� (و  ) آ9ّ(ان?� آ��� م�آ
� م>     

�ف، و�^ ی�	^2ث ب�3̂              ^I U^ب� +ن�jار و�� آ�ن?� م��� ا����^�ء   وم���ه� ا���
�اب^� إذ ن6^2 ا��	^�س                  J]ا �^?�bم� <^J ^2ی�	واآ�#^�ا ب�� �^?
J> آ�#�^� ت�آ�
�ف م�i#ً� �?� ��از أن ت��ن ب���4             I �?ب� +ن�jآ�ن?� م� �� U&ی23م ح2ی
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 ١٧٤

 )٢( ، وأورد ا�^̂^�أي ا+ول ا��3^̂^"� وا+ن
^̂^�ري )١(إذا �?^̂^� م�D^̂^��� ح��?^̂^� 
� �̂^�اب �?̂^� وه̂^� م���̂^�> س̂^
B ا��̂^Bj �̂^� ان ا���م̂^9 ��?̂^� ا�#�̂^9 ا�̂^nي ه̂̂ 

  ).م!�ا(
  
  :ا�wم

اه^� ب^U ا��	^�ة ح�^4 وض^�U^� A        . ح�ف �^U م�^�ٍن آ&�^�ة وأb^"�م J^2ة          
   �D�p  ن��jم�^� ����?^�                 )٣(ت�J A^ن آ�نG^� �^م��J � وه� أم� J�م�� أو ��^

�?� أم� ��رة أو ��زم� وb^2 أض^�ف �?^� ا�����^�ن wً^�J ث��&^ً� وه^�              : ن�J�ن
 9�#�� Bj٤(ا��(.   

 �� ا��#^"�� ب���ن�?^� ا��~��#^� وس^�اء آ�ن^A �^�رة              )ا�wم(و2b وردت   
  : ��زم� وآ�نA ا����ن� 4�J ا��	� ا�ت�وأ
  
  وم> م��ن�?� ا��� وردت �� ا��#"��:  ا�wم ا�6�رة-أ

�̂^�ء �̂^� آ�̂^�ب ا��6̂^4 ا�̂^2ان� �̂^� ح̂^�وف ا���̂^�ن�   :  اj^̂�pe�ص-١
U��b :»          �^?bی#�ر e 4^ص وه^� م���j^�pe9 ه^� ا^D+م �^� اwأن م��4 ا�« 

)٥(              |2^�J ص�j^�pw� U^م^� ت�^�ن را�� �ً
� ا����ن� ���v�^2ث  )٦( وأن س	وت 
َ�^gَ^�َ 5َ�ْ ِم^ْ> اَ+ْم^ِ� َش^ْ�ٌء َأْو      [: ا��#"� J> هnا ا����4 �� ت#"�� U��b ت���4 
 Iَ^̂^�ِ�ُ��َنْ?ُXنGِ^̂^�َ  َأْو ُیَ�^̂^n£َبُ?ْْ?ِ�ْ^̂^�َJَ ل)٧( ]َیُ�^̂^�َب�^̂^b  :»( ��^̂^�g^̂^� 5 م^̂^> ا+م^̂^

: A �#]ً� �����م، �����اد م�?^� ا�~^�jص ت3^2ی�ه�         وهn| ا�ی� وإن آ�ن   )ش�ء
: آU^��3 ) إ�^4 (ب���^4   ) �^g : (وا�wم �� g� 5�� .  U��b م> ا+م� ب?�اك ش�ء     

 )٩( ]اْ�َ	Uِ^X��ِ 2ُ�ْ ا�nِ^Xي َه^2َاَن�      [:  وU��b )٨( ]َربXَ�� ِإنXَ�� َسِ�ْ�َ�� ُمَ��ِدًی� ُیَ��ِدي ِ�ِ»یَ��نِ     [
« )١٠(.   

 ت	2ی2 م��4 إ�4م> ت23ی� ا����4 ا�~�ص ��ی�     إذ ان ا��#"� 2b ان�93      
                                           

  .١٤٦/ ١) : النحاس(إعراب القرآن : ينظر )1(
  .٦٢/ ١: إعراب القرآن ، و البيان في غريب ٨٢/ ١: مشكل إعراب القرآن : ينظر )2(
  .مثل كتاب الالمات للزجاجي )3(
  .١٤٣: الجنى الداني في حروف المعاني: ينظر )4(
  .١٥٢: المصدر نفسه )5(
  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها: ينظر )6(
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  .١٩٣: آل عمران )8(
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 ١٧٥

وe ی2j3 ب?^� م^� ت^2ل U^��J م��^4 ا�7�ی^�             ) إ�4(��?� وه� ه�� ب���4     ) ا�wم(
  .ب9 م��4 اj�pe�ص ا�nي ت	2ّث U�J ا���ادي

آ�� ورد �� ت#"�� ی�  ا��� ت2ل 4�J ان�?�ء ا�7�     إ�4) ا�wم(و2b ی�اد بـ    
 ا�]£9£ 3َ�َ�َل َرب£ ِإن£� ِ�َ�� َأنَ<ْ�^Aَ ِإَ�^�X ِم^ْ>           إ�4 َت4X��َ   َ�َ"43َ َ�ُ?َ�� ُثU��b :]  X ت���4 
 ٌ��3ِ�َ �ٍ�ْpَ[ )م     )١w4 ا����� |�� و�3ً� ��^� نJ U^�3^>     وآ�ن ت#"�^;b ٢١٠ت (ب 

�ب ا�wم ه?�^� ب���^4        «: بU��3) هـ;b ل�b 4^ب    إ��
	U^� A،   : ، ت3^�ل ا��^^Dأ
ن� ا�̂^wم ا��^� ت�̂^�رف   وه̂^nا م��^4 م̂^> م�^�  )٢( »واح�A^6 إ��^U ب���̂^4 واح^2   

   .)٣(��J?� ا��	�ة 
  ):م>( م�اد�� م��4 -٢

�َب  [: �� ت#"�� U��b ت���4) م>(أش�ر إ��?� ا��#"� م�اد�� ����4      َ^�َbْا
�ب ���̂^�س(« b̂^�ل )٤( ]X���ِ̂^�ِس ِح̂^َ"�ُبُ?ْ َوُه̂^ْ ِ�̂^� َ�ْ#َ�̂^ٍ� ُمْ�ِ�ُض̂^�َن^̂�b9) : ا^̂�b :

�ب م> ا���س) م>(ا�wم ب���4 �b٥( »أي ا(.   
  

�ورة-٣�jم ا�e   
      �J �^^�ة   �وه� م^> ا���^�ن� ا��	او    )٦(?^� ا�� �^
b�م ا��e �ًi^وت^"�4 أی 

�ورة ت̂^"��� آ���̂^�   )٧(ا��̂^�ل �j^̂م ا�w^̂وت̂^"���?� ب» �^̂�� �ٌ
^̂D�م نw^̂ا� |n^̂وه
تU��J 9p2 م> ا+���ل بGض��ر أن، وا����jب ب�2ه� ب�23ی� اسٍ م~#�ٍض، 

̂^"A ب?̂̂      ̂^U، و�� ̂^> أ�� ̂^wم ا��#�̂^�ل م ̂^"� ب 
�ی�> )٨( »�وه̂^� م��j^̂ 
 إe ان ا�
�ی̂^o ، و��̂^9 ا�<م~̂^!�ي ا�����̂^9 ��?̂^� ی�̂^�ن �Ĵ^4   )٩(ان�̂^�وا ه̂^n| ا�̂^wم  d

   .)١٠(ا��6�ز 
 َآِ&�^ً�ا ِم^ْ>       [: أورده� ا�&��
� �^� ت#^"�� U^��b ت�^��4         َX�^?َ6َ�ِ �^َو3َ�َ^2ْ َذَرْأَن

�ون إ��?� ب�#�ه«:  b�ل)١١( ]ا6ِ�ْ>£�jی  ب�ن??�� Uِ��J ذ�#�� gل ذ��b �وإن� 
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  .٢٣٦/ ١:  اللبيبيمغن: ينظر )9(
  .٣٨١/ ٣: الكشاف: ينظر )10(
  .١٧٩/ األعراف)11(



 ١٧٦

̂^U     ب�#̂^�ه �ورة ���j^̂م ا�e مw^̂ا� |n^̂ب�̂^� أه̂^9 ا���̂^�ن� ه ��ّ"^̂  ب̂^�ب? وُی
U��32ُوا َوَحَ<ًن�[: آJَ    .)١( ]َ��Uُ;َ3َ�َ�ْ @ُل ِ�ْ�Jَْ�َن ِ�َ�ُ��َن َ�ُ?ْ

  :وأن!2وا
̂̂̂ �اُ�ْمَأ �ِ �^̂ ^�nَ�ِوي ا��َ^̂ ̂^�ُ� َن6َ�اِث�^ ^?  
  

̂^وُروُد   ̂^� ِ�َن^^ ^^~َ�̂^2هِ�اِبَ 
ِ� َن ا�^^�^̂ ^^?�  
  �pل ا��bو:  

  ?�~�ُ� ِس^^2اُتاِ�^^ا ا�َ�و7ْ2ُ^^ َت�ِت��ُ�^^َ�
  

 »ُ>�ِآَ" ُت
�4 ا��َ  هِ� ا�2َ  �~�ابِ �آ�  
وی
^2و أن ا��#̂^"� b^2 ت̂^�بy ا��^����> �̂^� ه^n| ا��̂^"`�� +ن^b Û^2 اس̂^�~2م        )٢(

�ی� j^̂^
�ورة ب^̂^2ل ا��^̂^"��� ا��j^̂^م ا�e �^̂^أو (ا��^̂^"��� ا�����^̂^� وه �^̂^
b�ا��
  ).ا���ل

  U��b <إذ ��9 م)�ورة م   ) �6?��j^م ا�e �^م ��?^� هwا�   B
��^wً ا�^"
�ون     «�jی ?� U��J إ��#�ذ    �ون     إذ  »��?� ب�#^�ه ب^�ب?�j^اس^�~2م آ��^� ی 

�ی�ن �^Gن? ح^�> ی���^�ن ا�^wم ی��3^�ن إن?^�                j^
�ورة، أم^� ا��j^وه� م^> ا�

� أي   b����»                  <^وف م�
�ر م� س���ن أو م� س�{ول إ��^�J U^4 م^� ه^� م�^�J�ب

   .)٣( »ا��6�ز ا���س9
  

  : ا�wم ا�<ا2vة-٤
 ا�#^�ق  إ�^2�J  4 ا��#"� ی��J s�;j?� ب�ن?� D^�� وb^2 أش^�ن�          وا�<ی�دة

: � ا�&��
^� �^� ت#^"�� U^��b ت�^��4      ه̂ ذآ�. ب��?� �� م
	� م�;j	U ا��	^�ي       
 َم̂^� eَ َتْ�َ�ُ�̂^�نَ   [ُ^̂ �َJَْل ِإن£̂^� َأ�^̂bَ gَ^̂ :  بU^̂��3)٤( ]َوَنْ	̂^ُ> ُن̂^َ"
£sُ ِبَ	ْ�̂^2َِك َوُن3َ̂^2£ُس َ�
») g^̂� 9  ) ون3̂^2س^̂�bو ،��^̂D مw^̂وا� g^̂م ا+�̂^9، أي ون : ون�<هe �^̂ه; �^̂ ?ّ

�   .)g« )٥م> م�(��j وأب2ان��( بg ك+����b gب�� م> ا�!
       وی
2و أن ا��3ل ا�&�ن� ه� ا��ا�s ذ�g +ن2b U ُس
o ب�� ی2ل U��J إذ �

أي ن̂^"
s آ̂^� ) ن̂^"
s ب	�̂^2ك: (ب̂^b 9̂^�ل) ن	̂^> ن	�̂^2ك(ی3̂^9 أوeً ب�3̂^2ی� و 
+�^9 +ن ا��3^2ی5     و��?^� ت�^si م��^e 4م ا       ) ون3^2س �^g   (ن	�2ك ث^ أردف     

  .ی��ن +��U س
	�نU وت���4
  
  : eم ا+م�-ب

                                           
  .٨/ القصص)1(
  .٩٩/ ٣: الكشف والبيان  )2(
  .١٢٥: هامش المحقق لكتاب الالمات للزجاجي )3(
  .٣٠: البقرة )4(
  .٩٨/ ١: الكشف والبيان  )5(
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 e ا�6^� وت^�J 9p2^4     موت~��  J> ا�^wم ا�6^�رة �^� أن ��J?^� ا�6^<            
�̂^Gذا أردت ان ت�6̂^9 « ا+م̂^� إ�̂^4وت	��?̂^� . ا+��̂^�ل ا��̂^i�رe �J ا+س̂^��ء
eم ا�;�^̂^B ، ��^̂^!�9 « ، وb^̂^2 ت^^"�4  )١( »ه^^n| ا+��^̂^�ل أم^^�ًا أدA^̂^�p ا�^^wم   

�  .))٣»رّب�� أدA�p ا�wم �� هnا ا�#�9 أیiً� ت�آ�2ًا«و  . ٢(( »ا+م
ْ�َ�ْ�ُ�^Bْ َبْ�^َ�ُ�ْ َآ�ِت^Bٌ    [: و2b ت	2ث �J?^� ا�&��
^� �^� ت#^"�� U^��b ت�^��4          

̂^2ِْل ̂^U)٤( ]ِب�ْ�َ� �أ ا�	̂^"> «:  ب��3^̂bم   )٥(وe ،مw^̂  و����̂^B ب�̂^"� ا�̂^wم وه̂^n| ا�
��5 ��?� إe ا�	�آ� ا+م� وe ی{م� ب?� ��� ا�Bv�7، وه� إذا آ�نA م#�دة �

  �^̂#ّ~�� �^̂
�d �?���"^̂ب م̂^> ت�
�?̂^� وواو أو �̂^�ء أو ث̂^، �̂^`آ&� ا��̂^b A^̂ذا آ�نG^̂�
 إذ )٦( »و����^B آ�ت^B ا�^2ی>     : وم�? م> ی�"�ه� �J^4 ا+D^9 وم��^4 ا�ی^�          

ن26 ا��#"� ت	^2ث �J?^� م�ض^	ً� ا+ح^�ال ا��^� ت^`ت� ��J?^� وا�	�آ^� ا��^�                    
  .ت��ن ��?�
  

  : eم ��اب ا�3"-ج
وeُم ا�6^�اب   « )٧(�ف م?�9 ��� J�م9 وت^"�e 4م ا�6^�اب          وه� ح 

          « )٨( »ه� ا��^� ی���^��J 2?^� ا�3^""^3�� X2^بe2ة       و^v�#ا� y^3ت U^ب U^اب؛ [ن�^�
 ، وb̂^2 أورده̂^� ا�&��
̂^� ب�س̂^ )١٠( وت̂^"�4 أی̂^e �ًiم ا���̂^�> )٩( »وی̂^� ا��̂^wم

» َأْح̂^َ�َص َو6ِ�َ�َ̂^2َنX[:   م�̂^U م̂^� ورد �̂^� ت#̂^"�� U^̂��b ت�̂^��4 )١١( »eم ا�3̂^"ْ?ُ
ا�^wم eم ا�3^" وا���ن^�    ) و��6^2ن? («:  وا��� b^�ل ��?^�     )١٢( ]ا��X�ِس 4�َJَ َحَ��ةٍ  
  |�أح^�ص ا��^�س �J^4      (واO ��26ن? ی� م	�2 ی��� ا��?�د       : ت`آ�2 ا�3" ت23ی

 إذ ت	2ث ا��#^"� J^> ا��^�ن ا��{آ^2ة ��3^" +ن ا�3^" e ی�^�ن         )١٣( ») ح��ة

                                           
  .٣٥/ ٣: كتاب سيبويه )1(
  .١٥٢: الجنى الداني )2(
  .٨٨: كتاب الالمات )3(
  .٢٨٢ /البقرة )4(
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  .١٤٣: الجنى الداني : ينظر )7(
  .١٠٧/ ٣: كتاب سيبويه  )8(
  .٧٨: كتاب الالمات )9(
  .٤/٢١٧: كتاب سيبويه : ينظر )10(
  .٥٨٦، ٥٤٣، ٤٨٨/ ٥، ٥٢٣، ٣٢٩، ٣١٧، ٢٠٨، ٩٤/ ٢، ١٥٦/ ١: الكشف والبيان : ينظر )11(
  .٩٦ /البقرة )12(
  .١٥٦/ ١: الكشف والبيان )13(



 ١٧٨

̂^2ًا ���̂^wم   ̂^Gذ«إe ت�آ� ̂^wم     � ̂^U ا� ̂^y �<م�  ی3^̂ � �^̂ � م�#^̂�� 4 ��̂^9ٍ^̂ �J A^̂#ا ح� .
� ا�����p@ �� ���3&م ا���ن ا�~#�#� أو ا�wا� A١( »و�<م(.   
َوِإنX ِم^ْ�ُ�ْ  [:  U^��b ت�^��4  �و2b ت�د eم ا�3^" D^�� آ�^� �^�ء �^� ت#^"�            

    ٌ�
َ�jُِم إن�^� دA^�p   و) ��> ��
;^�> : ( إذ b�ل )٢( ]....َ�َ�ْ> َ�ُ�َ
;£َ�>Gِ�َ Xْن َأDَ�َبْ�ُ�ْ

;^�> ( ��?� +p^�ك �^��wم �^�     أْن: آ�� ت�3ل ) م>(����ن  ) م>(�  �) ا�wم(�� (

eم ا�3" وه� 4�J <�� ��D ا��J�د ش^
U ب^�����> آ�^� ی3^�ل ه^nا ا�^nي ی3^�ل                
 <��#�� wًي ���3م> وأرى ر�nا ا�n٣( »ه(.   

ت�^e 2م اب�^2اء وی�^si ذ�^g �^�          ) م>(ا+و�4 وه� eم    ) ا�wم(أي إن   
��b   ن���� U)<م (     ، وأم� ا�&�ن�^� �?^� eم ا�3^"         ) إّن(وذ�4�J �?��p2� g اس

    �
) ��^> ( و2b ���?� ا��#"� ��D م�D^�ل أي D^�� �^ـ          )٤(�4�J �?��p2 ا�~
  .وه� ب���b ب���4 ا����>

                  U^��b �و�U �� ��اب�ت ا�3" م> ا�^!�ح وا��#^9�j م^� ورد �^� ت#^"�

�ا َأْن َ��َءُهْ ُمnِ�ٌْر ِمْ�ُ?ْ 3َ�َ�َل اْ�َ�^�ِ�ُ�وَن         َب9ْ* ق َوا3ُ�ْْ�@ِن ا2ِ�6ِ�َ�ْ    [: ت���4ُ6ِJَ 

  ٌB�6ِJَ ا َشْ�ٌءnَ٥( ]َه(  U��3ب gوذ�  :»           ،وا��p  ا����^�ء �^� �^�اب ه^nا ا�3^"
6
̂^�ا: (�3̂^�ل أه̂^9 ا����̂^� J 9^̂) ب�^̂#p+ل ا�^̂b :  |وف م6̂^�زn^̂	م U^̂ق (��اب

�&>، وb�ل اب> آ�"�ن   ) وا�3�@ن ا��2�6 �� :   U^��b U^ل     م^�   : (��اب�^b <^ی�#^§ م (
9�bا�ی�، و :����J 2b« )٦(.   

         ُ� �?�J 2ث	ا�راء ب9 ت |n?� U�3ب� � م^>   )٧(q9 ا�����ء   و� ی�#�د ا��#"
            U^��3أح^2ه� ب s^ي ر�n^^�س ا�	ا�� eا ���^� ب��?^�، إ�	��وأs^D  «: دون أن ی

ا+��ب� أن ی��ن ا��6اب م	^nو�ً� ���e2^�؛ +ن إذا م��^� �^�اب �wب^2ّ م^> أن         
م����3 ب#�9 أي أن
�ُ� إذا، �`م� أن ی��ن ا��6اب ���J 2b� �~;^`             ) إذا(ی��ن  
��"A م> ��اب ا+b"�م ، وb�ف إذا آ�ن اس�ً� ��6
2b (            �?�� U����� 9(؛ +ن   
�ابJ]٨( »ا(.   
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 ١٧٩

^̂^
 ی^̂^���3ل �^̂^� ��ب^̂^�ت ا�3^̂^" �J^̂^4 و�^̂^U ا��#^̂^9�j  �وb^̂^2 ب^̂^ّ"� ا�&��
U��3ب gس�!?�د �?� وذ�eوا:  

»��
  : و��اب�ت ا�3" س
�Dَ^�دِ  [: ا�!2ی2ة ، آU��3 ) إّن(ْ�ِ�ْ�
ِ�َ gَ^Xَرب Xم^� ( و )١( ]ِإن (  U^��3ا��#^� آ :

]4	iّوا�....gَJX٢(]م�َود(.   
̂^wم(و  ̂^U ) ا� ̂^�>َ [: ا��#��ح̂^� ، آ��3  َأْ�َ�ِ�ْ?ُX��ََ̀"ْ^̂ �َ�َ gَ^̂ ) إن( و )٣( ]َ�َ�َرب£

  Uن�	
َوَأbْ^َ"ُ��ا ِب���U :]    Uِ^Xآe ( ̂��3( و   )٤( [َت���Uِ^X ِإْن ُآ�X^� َ�ِ#^�      [: ا�~#�#� آU��3 س
  .)٥(]َ�ْ?2َ َأْیَ��ِنِ?ْ eَ َیْ
َ�ُ� ا��UُX َمْ> َیُ��ُت َب4�َ

) ب^9 ( و )٦( ]2ْbَ َأْ�َ�^sَ َم^ْ> َزآX�َه^�     .... َوا�!5ِ�ْX َوُضَ	�َه� [: آU��3) 2b(و  
U^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^��3آ:  


�ا َأْن َ��َءُهْ ُمnِ�ٌْر ِمْ�ُ?* ق َوا3ُ�ْْ�@ِن ا2ِ�6ِ�َ�ْ [ُ6ِJَ 9َْبْ[ )٨( » )٧(.   
  

  :e ب���4 �
 ا3َ�َ�َْ
^�َ   [: ذآ� ا��#"� هnا ا����4 �� ت#"�� U��b ت�^��4        َ	َ�َ^bْا wَ^�َ[ )٩( 

  U��3ب gاء            «: وآ�ن ذ�� ی6^�وز ه^nا ا[ن^"�ن ا��3
^� ��^`م>؛ b^�ل ا�#^ّ^�� �^�J :
 U��b د� ا��3
�  : (أ�	�bا w� . (  � م�ة واح2ة، وا���ب e ت��د ُت#�د       »e«بnآ

»e«                   مw^آ �^� U^��J �ح�^4 ی��^2وه y^ا ا���ضnا�#�9 ا���ض� �� م&9 ه yم
� آ�^̂^� b^̂^�ل^̂^p@ :]4X�^̂^Dَ eََق َوX2^̂^Dَ wَ^̂^�َ[ ، )١٠( ]  َوeَ ُه^̂^ْْ?ِ�ْ^̂^�َJَ ْ�ٌف^̂^pَ eََو

�                  )١١( ]َیْ	َ<ُن�َن^p@ �^�e2اس^��7�ء ب y^ا ا���ضn^ه �^� g�nآ gوإن�� ��9 ذ� ، 
�ى، وذ�̂̂ ^̂pة أ�� ا�b	̂^�م ا��3
̂^� ا��̂^wم �Ĵ^4 م��̂^�|، م̂^> إJ�دت?̂^� م̂^"^̂� U^̂أن g


� : (ب`ش��ء، �3�ل bر g� م      . ا�ی�)wل �� اول ا���b U(��`نw� (   9^��   ذا eذا و
     ?iل ب��bذا ، و eو :|� ا��3
^� : م��4 ا��wم اeس�#?�م ت23ی	�bا w١( »أ�( 

                                           
  .١٤ /الفجر )1(
  .٣-١ /الضحى )2(
  .٩٢ /الحجر )3(
  .٩٧ /الشعراء )4(
  .٣٨ /النحل )5(
  .٩-١ /الشمس )6(
  .٢-١ /ق )7(
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  .٣١ /القيامة )10(
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 ١٨٠

  )٣( وb̂^�ل م&�̂^U اب̂^> p���ی̂^U وا+ن
̂^�ري)٢( إذ Ĵ^> ا��#̂^"� نb 9^̂3̂^�ل ا�#̂^ّ�اء )١(
 إ�^4  ا+ول ه^� ا�^�ا�s وه^� ا�^nي ذه^U^� B ا��#^"� ب^���]�                   وی
2و أن ا�3^�ل   

     ��b��^̂س �^̂��eد <vا�^̂b اًَ ���̂^�د�b̂^�ل ا�#̂^ّ�اء وات#̂^U^̂��J o م�]̂^ ا����̂^�ء ن]̂^
ا�^�r ا�3�@ن^� ا��^��� ��ی^� م�ض^y          ت�ح� بj	� هnا ا�3^�ل م�?^� إن س^��ق           

    gت� �
^�، إو ا�d^�م     : (ا�ی� ب�����ی  ب;
��� ا��3
^� بU^��3      ا�!�ه2 ی#"bر g^�
�     �
 - ا�ی^�، أي ا��3^2ی�      )� ی^�م ذي م^"7^�Jأ Oا��^�      (- وا �^
�^w ی3^�	 ا��3

         �

� أي إ�d�م �� ی�م ذي م^"7bر g� ي أورد|          )ه�n^وأم^� ا�3^�ل ا�&^�ن� ا� ،
             U^��3ب  وb^�ل  «ا��#"� م> دون ت���s او إض^��ف �^U ب���3^2ی?i^وه^�  »ب�

 �^� ا�ی^� م�ض^y        م� ت3^2ّم   إ�4ا��3ل ب�eس�#?�م ���U� 5 م� ی��	U ب�[ض���        
ا�!�ه2 �� م��ن� ت2ل 4�J ا��� ا��^� أس^
7?� اO ت�^���J 4^4 ا[ن^"�ن وه^�        

       Uأن ���j	م�ض�� ا��?2 وا� � ی�3	 ا��3
�  (م�23م� ا�nآ� (  U��3ب gوآ�ن ذ� :
]  <ِ�ْ^̂ �َ�ْJَ Uُ^̂  َن6َْ�̂^9ْ َ�ْ^̂ ̂^َ"�ًن� َوَش̂^َ#َ�ْ�ِ>  )٨(َأَ� wَ َ�̂^ )١٠(َوَه̂^2َْیَ��ُ| ا��6ْX̂^2َْیِ>  )٩(َوِ�

 َ�
 ا3َ�َ�ََْ	َ�َbْا����^4           )٤( ]ا � وe ح��� ���23ی� �� ا�^�r ا�3�@ن^�، �Gن^b U^2 ی�7^
  .وی�9p2 ب	�3�3 ا��
�رة

  
X9��:  

̂^� �?̂^� م̂^>     : �?̂^� و�?̂^�ن  ̂^�، �̂^Gن آ�ن̂^J A�م� ̂^� أو ��̂^� J�م� أم̂^� J�م�
�ًا  #�̂^9 ا+ح̂^�ف ا��̂^!
?� ب��^̂
p ا�&̂^�ن� y^̂�� ، )٥(ت�̂^Bj ا+ول اس̂^�ً� �?̂^� وت

٦(» ����� أو م~�فا���yb«وم���ه� (.  
أم� ��� ا����� �����ه� اeس�#?�م ، b�ل ب?� ا������ن 4�J أن ًی��o ب?� 

eَ َت2ِْري X9�َ�َ ا��UَX ُیْ	^2ُِث َبْ�^2َ َذِ�^gَ    [:  م"�4�J <��2 ذ�g بU��3 ت���4  )٧(ا�9�#  
�اً^̂ ̂^�   إ )٨( ]َأْم ̂^4 ا����� �J �^̂ض�̂^� ش̂^�ح ا� ̂^9 إن ��̂^9 ت6̂^�ء   «: ذ �̂^�ء � �bو

 أي ه9 ه� آ^g�n       : �ل�wس�#?�م ت3 v�b ی�>       إ )٩(»��9 زی2ًا�j^
e أن?^� �J^2 ا�

                                           
  .٤٤٦/ ٦: الكشف والبيان  )1(
  .٢٦٤/ ٢): الفراء(معاني القرآن : ينظر )2(
  .٥١٤/ ٢: ، البيان في غريب إعراب القرآن ١٠٠: إعراب ثالثين سورة : ينظر )3(
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  .٢٥: ، ولعل في القرآن١/٢٨٠: ، معاني النحو٣١٩/ ١: ، ومغني اللبيب٢٢٧: اإلزهية: ينظر )7(
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 ١٨١

̂^� إe ا����̂^� وا[ش̂^#�ق   � ب?̂^nی> ا���   )١(e ت��"^̂ ̂^2 ذآ�ه̂^� ا��# bأي �و <�^̂ �
�ض^U             ) ا����� أو اeس�#?�م  (J �^� ���^ا�� Bهn^��� <م> ا��{ی^2ی U2و ان
وی

  ).��9(��6از اeس�#?�م بـ 
       �^
 U^��b  ت#^"�� م^� ذآ^�| �^�    وم�� ورد ��^U ب���^4 ا����^� �^2ى ا�&��

 َت�3ُX^�نَ           [: ت���4ْ^�ُX��َ�َ ْ�ُ�ِ
ْbَ <ْیَ> ِمnِXَوا� ْ�ُ3َ�َpَ يnِXا� ْ�ُX2ُوا َرب
ُJُْس ا�Xا�� �?َqَی�َأی[ 
��^b :  9^�ل س^�
�یU   . ��� ت��6 م> ا�"q	A وا��^nاب     ): ���� ت��3ن («:  b�ل )٢(

    ̂��� J   . )٣( » وه�^� م^> اO     �وJ"4 ح��^� ت"^#����        Uی�
�^2م� ی�b 9^3^�ل س^�
�ه� ب�� ُنJ 93^> س^�
�یU        ) ��9(ب����ازاة مy م� b�ل بU �� م��4        "� 2b ی��ن

م> م��4 �?� وهnا ا����4 ا�nي أ��s إ��U ه� م� ت
�^U^�� U أی^iً� ا�<م~^!�ي          
)٤(.   

ت^`ت�  و2b ب"� ا�&��
� ا�3^�ل �^� م�^�ن� ��^9 وا+و�^U ا��^� ی��^> أن         
 َتْ?َ�^2ُونَ     [: ��J4?� وذ�g �� ت#"�� U��b ت���    ْ^�ُX��َ�ََو ْ�ُ�ْ^�َJَ �^�ِ�َ�ِْن X )٥( ]َوِ�^ُِ̀ت

  .9ّJ و��9ّ و��ّ> وJّ> و��X�: �� ��9ّ سA �7�ت) و����«: إذ b�ل 
و�?� س�� أو�U ه� م> اJ O< و�9 وا�^B، وم^> ا��^�س �J^4 م�^�ٍن                  

9v�3س�#?�م آ�3ل ا�e2 ت��ن ب���4 اb :�"م gذ� A��� g���?#�ً�.  
��^9 ذ�^2b :    gم �wن ��ّد U^��J ا�^ّ�اد      :  ب���4 ا�]> آ�3ل ا�9v�3    وت��ن

gوأرى ذ� <Iب���4 أ.  
      U��3آ U3�pد    : وت��ن ب���4 ا[ی6�ب ب��<�� م� ا�2b و�
A ا�wjة ��

  :وأن!2 ا�#ّ�اء. ��9ّ ذ�g أي م� أU3�p: ا�ّ�اد 
X9^̂ ̂^���دُ  َ� ا�َ���^^^^^ �ة س^^^^^ّ^̂ ̂^� م^^^^^   �ی^^^^^
  

  �ُ^^^^^p@2ُو^^^^^?J  ُ2^^^^^ی> �2ی�^^^^^vا�<ا   
̂^�  وت�̂^�ن ب��   �ّ�̂^4 ا�� � �^̂ ̂^gوا���� ̂^�eً  : آ��3 ̂^� م �bز�، ��̂^9ّ اO أن ی

Xاء. و����� أح��  :وأن!2 ا�#ّ
 ̂̂̂ ̂^� ُه^ ^^� �^̂ ̂^� و��ّ�^^ ̂^2ى �^^   �دي�^^

  
  ���^^^^^̂^�ِ� واbَ��َpَ^^^^^̂^ُ�;��^^^^^̂^� ا�3ْ�َوَت  

̂^َس   ̂^g أن َی��َش^^^ ^^^�ِ s�4^̂ �یٍإ�^^^^̂    آ^^^
  


^^^^̂^gَ9ُی��ُ�^^^^̂^  b رىnّ^̂^^^^��ا�^^^^̂^"{اِل ب   
          U��3ی��ن آ eاد و��ُن اْب^ِ> ِ�^�     َی�َه�َم[: وی��ن ب���J 4"4 ت��ن م� ی

�ًح� َ�َ��£� َأْبُ�ُ� اَ+ْسَ
�َبْDَ[)ل اب� داود)٦�b4 أب�� و"J أي :  

                                           
  .١٣٤/ ١: الهمع: ينظر )1(
  .٢١: البقرة )2(
  .٨٩/ ١: الكشف والبيان  )3(
  .٩٩ -٩٨/ ١: الكشاف: ينظر )4(
  .١٥٠/ البقرة )5(
  .٣٦ /غافر )6(



 ١٨٢

̂^`بُ� ̂̂̂ َ�� ُب�ِن�^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^X��� ��^̂ ^^^^^^^^^^��  
  

  �ی^^^^^^^^̂^� َنْجِر2َْ�أْس^^^^^^^^̂^ 	�D^^^^^^^^̂^�ِ�ُأ  
         U��34 ا�6<اء آ�J ُف     [: أي ن�اي وی��ن ب���4 آ�£�jَ^َآْ�^َ  ُن �انُ]ْ

 َیْ#3َُ?^�نَ    ْ^?ُX��َ�َ 3?^�ن ون]�   ب���^4 ��^� ی     )١(]ا�َی�ِت#v   ة� وی�^�ن   )٢( »�ه^� آ&�^
ا�&��
̂^� ب̂^b g�n̂^2 أض̂^�ف ���̂^�ن� ��̂^9 م�̂^�ٍن �̂^ ی̂^nآ�ه� ا��	̂^�ة وه̂^� ا�]̂^>،  

ب�^^� ی���^^4 وe ی���^^U    (وا[ی6^^�ب، وا����^^�، وان ت�^^�ن ب���^^J 4^^"4 أي     
U3�3	ت( 4، وب���   b آ� ا�6<اء أي � g�)��� ( ط ���^�ن وآ`ن?^�   إذ� ی23م ش�


"�� هnا ا�� م> ا����ن� م> wpل س�� ��اب ا�!�ط ب��6<اء؛ ت��> م> ت 
  �Jا��� ا Uت           �م2ارآ�^X
J ی���@ن�� ون�jص ش^�b 24 ش�اه�J �?�wp <2 م

 ح�ول ا��#"� وب�9 د�b إب�ازه� ووض^y ب^�b g�nاJ wً����            2^J> ا����ن� ا�   
�حUِ ��!�اه2 ا��� ی��> ا[س��
�ط م�?�d لwp <م� م�J.  

  
  :>ـ��

 )٣(�̂^Gن آ�ن^A م&�3̂^� �?^� ب��<�̂^� إّن   وه^� أم̂^� J�م�^� أو ��̂^� J�م�^�،    
ح̂^�ف ی�̂^Bj « أي ان?̂^� )٤(وه̂^� م̂^> ا+ح̂^�ف ا�~�̂^"� ا��̂^!
?� ب�+��̂^�ل   

  �
 �?� J�م�� ح��?�، وإن آ�ن^A ا��~##^� J^> ا�&��3^� ،              )٥( »اeس وی��y ا�~
�?� ام� ح�ف اب�^2اء او e  ^;J ی��^9 ب^9 ت�^�ن ��6^�د إ�^�دة ا[س^�2راك                     

   .)٦(ون?� وی�6ز أن ت"���9 ب���او أو ب2
                Bهn^� ،�^
�ی�ن  «و2b ا��p  ا����^�ء �^� آ�ن?^� ب^"�;� ام م�آj^
ا�

ة ���~#�̂^ ، <أD^ُ�?� ��̂^> أن �;�ح^A ا�?�̂   :  ب^"�;�، وb̂^�ل ا�#^ّ�اء  ��J^4 أن?̂  
e ، وإّن ، وا���ف     : م�آ
� م>   : وb�ل ب��b ا������>    ....ون� ��ّ> ��"�آ��> ،   

   .)٧(» ا�<ا2vة e ا��!
�?�� ، وحA�n ا�?�<ة ت~#�#ً�
       9v�"م y��� <J � ا���م�^� أو ��^� ا���م�^� او    )��>(و2b ت	2ث ا��#"
َوَم^� َآَ#^َ� ُس^َ�ْ�َ��ُن َوَ�ِ�^>X ا�^!�dِ��َXَ>          [: م�آ
� أو ب"�;� �� ت#"�� U^��b ت�^��4        

ِ> َآَ#ُ�وا ُیَ��£ُ��َن ا��X�َس ا�^"£ْ	َ� ُیَ��£ُ�^�َن ا��X^�َس ا�^"£ْ	َ� َوَم^� ُأن^ِ<َل Jََ�^4 اْ�َ�َ�َ�^�ْ            

                                           
  .٦٥ /األنعام )1(
  .٢١٤/ ١: الكشف والبيان  )2(
  .١٤٥/ ٢: كتاب سيبويه : ينظر )3(
  .١٠٧/ ٤: المقتضب: ينظر )4(
  .٣٢٢/ ١: مغني اللبيب )5(
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، ٣٩٩/ ٢:  علـى الكافيـة    ، شـرح الرضـي    ٢١٢/ ١: التـصريح   : ، وينظر ٣٢٣/ ١: مغني اللبيب  )7(
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 ١٨٣

�أ أه̂^9 ا����̂^� وا�̂^!�م )و��̂^>X ا�̂^!���d> آ#̂^�وا«:  وذ�̂^g بU^̂��3)١( ]ِبَ
�ِب̂^9َ^̂b ،
ْ [ب�~#�̂^  ا��̂^�ن ور�̂^y ا�̂^!���d> وآ̂^g�n �̂^� ا[ی�̂^�ن   ?ُ�َ�َ^̂ bَ Uَ^̂ Xا�� X<^̂�ِ�َ٢( ]َو( 

   . )٣( ]َوَ�ِ�>X ا��UَX َرَم4[
�      )و��>(ونBj م� ب�2|،     ب���!2ی2: ا�
��bن
 آ��� �?� م����ن ن#� ا�~

� ا��^"�3
9، وه^� م
��^� م^> ث^wث آ��^�ت أD^�?�           ا�^
e (��ض^� وإث
^�ت ا�~
e ن#̂^� وا��̂^�ف ) e آ̂^`ن(e ن#̂^� وا��̂^�ف p;̂^�ب وإّن آ��̂^�ت أD̂^�?�  ) آ̂^`ن

p;̂^�ب وإّن ن̂^Bj ون̂^"n^̂� oه
A ا�?�̂^<ة اس̂^�&eً�3 وه̂^� ت&3ّ̂^9 وت~#̂^  �̂^Gذا  
            �^̂?�##p ذاG^� �^��3&ن ا�G^ب Bj^ب?^� م^� ب�^2ه� م^> ا+س̂^��ء آ�^� ت� Bj^ن A^�3ث

   .)٤( »��A ب?� م� ت��y ب`ن ا�~#�#�ُر
 م> أنX ا�3�اءة ا+و�b 4^2             �و�� ی��s ا��#"� ب�> ا�3�اءت�> 4�J ا�

اس���A ش�وط ا��~#�  �?� d�J#^� اس^�ً� �J^4 اس^ وb^2 اس^�2رك ب?^� ب�^2                    
    - إذ م> ا����> أن ت��ن ه� ا+ر�s و�n?� �ً3ا ا�!�ط            )٥(ا��#�  ^�Jأ Oوا - 

ت^^U ی��^^<م ب�?�^^� J^^2م ا��^^���s ب^^�> ا�3^^�اءات أو J^^2م        إe أن ا��#^^"� آ��د
 �� م�   )٦( آ�ن م� 2bمU ه� م� ذهB إ��U ا��	�س          إذاأض���?� آ�� أش�ن� س�ب3ً�     

  .م> ا�ی� ن#"?�) ��>(ی�6ز �� 
�د �̂^� ت	2ی̂^2 م���ه̂^� ��̂^ ی3̂^9 ی�eس̂^�2راك ا�̂^nي   إe أن ا�&��
̂^� b̂^2 ت#̂^ّ

� ه^nا ا��#^§          ^X�� 9^^�ة ب	ا�� B^أ�� U^��J م��^4     ت��رف �"^
وآ`ن^U ح^�ول أن ی
U^̂��3س̂^�2راك بeت  ) و��̂^>(«: ا�^̂
� ا���ض̂^� وإث^̂
آ��̂^� �?̂^� م���̂^�ن ن#̂^� ا�~
9
� ا��"�3
   .)٧( »ا�~

أم� م� ذهB إ��U��b �� 5���.       �^� U هnا إe ت�ض�s ����4 اeس�2راك       
���� e شU�� g إن2b U ت�بy ا������> ��     ) ��>(ا��7�j ا��� ت`�#A م�?� �#]�      

   ).e وآ`ن( آ�ن?� م�آ
� م> 4إ�ذه�ب?
        �^?�J Uِ&ض ح2ی� ا+ض^�ب ا��^� ی��^> ان ت^`ت�      إ�^4 و2b أش�ر �� م�

U^̂��3ب �^̂?��J :» �^̂ب?̂^� م̂^� ب�̂^2ه� م̂^> ا+س̂^��ء آ� Bj^̂ن A^̂�3ذا ثG^̂� 9^̂3ّ&وه̂^� ت
   .)٨( »ت�Bj ب`ن ا�&G� ���3ذا A##p ُر��A ب?� م� ت��y ب`ن ا�~#�#�

                                           
  .١٠٢ /البقرة )1(
  .١٧ /األنفال )2(
  .١٧ /األنفال )3(
  .١٠٢/ ١: الكشف والبيان  )4(
  .١٠٧/ ٤: المقتضب: ينظر )5(
  .٢٠٣/ ١) : النحاس(آن إعراب القر: ينظر )6(
  .١٠٢/ ١: الكشف والبيان  )7(
  .الصفحة نفسها: المصدر السابق )8(



 ١٨٤

  
 ا�6�زم�ـ�:  

̂^U ا�6̂^<م أورده̂̂   ��Jم̂^9 و�J ف�� س̂^�
�یU �̂^� ب̂^�ب م̂^� ی��̂^9 م̂^>   ح̂^

U م�ض�ً�، ����ب        )١(ا+���ل ��6<م?� �bرع و�iف �<م ��#� ا��� ، وه� ح

 B�bف ن#� و�<م و�   .)٢(ح
 )٣( ]َأَأن^nَْرَتُ?ْ َأْم َ�^ْ ُت�^nِْرُهْ      [: أش�ر �?� ا�&��
� �^� ت#^"�� U^��b ت�^��4          

 U^^��3ب :»)م م~^̂^�r  ؛ +ن ا�6^̂^<)٤(]  إe ا�#�^^eU 9 ی��^̂^[ح^^�ف �^̂^<م  ) : �^̂^
   .)٥( »ب�+���ل
  

  : �ـ�
م> أ�D�ف ح�وف ا�^!�ط إذا د�J A^�p^4 ����^�> ، ���6^9 ا+و�^4                 

   .)٦( ا���ض� وأن آ�ن م"�3
wً إ�4ش�dً� وا�&�ن�� �<اء وت	�Xل ا�9�# 
َوَ�^ْ� َش^�َء ا��nَ^�َ Uُ^XَهBَ      [: و2b ت	2ث �J?� ا�&��
� �� ت#"�� U��b ت���4         

 ْح�ف ت��� وشg و��U م��^4      ): و��(«:  وذ�g بU��3  )٧( ]ِبَ"ْ�ِ�ِ?ْ َوَأْبjَ�ِرِه
  إذ � ی93 ا��#"� ب`ن?� ح�ف ش�ط ب9 ه� ح^�ف  )٨( »ا�6<اء و��ابU ا�wم  

+ن?� e ت~�r ب��6<اء ب9 ه�    ) ا�!�ط(ت��� وشg و��?� م��4 ا�6<اء أي       
U��J م> ا����> أن ت`ت�.  

  
  :م�

) م� اeس��� (#"� بـ    ، و2b ا4��J ا��    )٩() اس��� وح���� (و�?� و�?�ن   
ا���D^��� واeس^�#?�م��، وا�^!���d وا���D^���،        : و�?� 2Jة أض^�ب م�?^�     

                                           
  .٣/٨: كتاب سيبويه : ينظر )1(
  .٨٥: تسعون اداة معربة: ينظر )2(
  .٦ /البقرة )3(
ومن الواضح أنها غير صحيحة والصحيح ما أثبتناه فال         ] . ال يلي إالّ الفصل   : [وردت في النص المحقق    )4(
اداة جازمة تـدخل علـى      ) لم(او بعدها بل من المعروف ان       ) لم(ل  بوجد في كتب النحو ما يقول بالفصل ق       ي

  .األفعال  فتجزمها وهذا ما ورد في في كتاب سيبويه وقد تقدم ذكره
  .٧٥/ ١: الكشف والبيان  )5(
  .٣٢٠: المفصل في علم العربية: ينظر )6(
  .٢٠/البقرة )7(
  .٨٩/ ١: الكشف والبيان )8(
  .٣٢٧/ ١: مغني اللبيب )9(



 ١٨٥

U#D١(وا���م� ب���4 ش�ء وو(.  
و إذ ت	2ث ا�&��
� J^> ض^�ب�> م�?^� وه�^� ا���D^�ل واeس^�#?�م��                

م� ا������D اeس��� ث�ب�� ب�ت#�ق وه^� م�ض^�e �^�� �J ی�3^9 وا+ح^2اث             «
 وا+س��ء ا���D^��� ه^� ا��^� ی6^�زى ب?^� وت�^�ن              )٢( »م> ���� م� eی�93   

   .)٣(ب��<�� ا�nي 
       �ا���D^��� م^� ورد �^�       ) م^�  (إ���4> ا���اضy ا��� أش�ر �?� ا��#"

��َب َمَ&wً َم� َبُ��َض^�ً [:  U��b ت���4 ت#"�ِiِْ�� َأْن َی	َیْ"َ�ْ eَ UَXا�� Xل )٤( ]ِإن�^b  :
   .)٥( »�4 ا��&��D9، وب��ض� نBj ی2ل J) م�) (م� ب��ض�(«

و2jb ب�ن ب��ض� نBj ی2ل 4�J ا��&9 م> أن?� م��jب� 4�J ا�
2ل 
وا��#"� بU��3 هnا 2b اب��J 2> ذآ� ب�3^� ا�راء ا��^� A^��b ب?^n|                ). ا��&9(�ـ  

ن��ة م��jب� وب��ض^� ن�^A   ) م�(ا��"`��، م�?� م� ورد �� ��از أن ت��ن      
 ، وم�?^� م^� ُنJ 9^3^>          )٦() ا���3^9 (وs�D أن ت��ن ن�^A +ن?^� ب���^4          ) م�(�ـ  

�ب م&wً م� ب�> ب��ض^�      (ا��"��v وا�#�اء �� أن ی��ن ا��23ی� ه�        iأن ی.( 
�اب?� J`ب��ض� ب Aب�Jب�> وأ A�n٧(وح(.   

     � ا�^�أي ا�^nي أورد| ب`ن^U أر�^s م^� �b^9 �^� ه^n|           إ�4وی
2و أن2b U ن]
����^4  ن��ة وم� ب�2ه� D#� �?� رأٌي ی!�ب9�p U �� ا) م�(ا��"`�� +ن ��9   

ام� م� ُنJ 9^3ِ^> ا��^"��v وا�#^�اء �^� ت3^2ی�             ) م�(���  ی��ن ب��ض� ن��ً� �ـ      
 s�69 ب��ض� �?� رأي ی
b �ی��2 ح��� إ�4ب�> م eف و�I � هnا إ�4 ت23ی

    Uم� eً2إذن ب �?� �و2b ت	2ث J> ت�g ا�راء آ9 م^> ا+ن
^�ري واب^>     . ا��23ی
  ).ت     هـ ( )٨(ی��� وا�?�وي 
ا��2ی2 م> ا���اd> ا��� أش�ر إ��?� ا��#"� �� ��از أن         إ�4ب�[ض���  

 U�� م�(ت��ن ( ��D)٩(.   
  �َی^ْ"َُ̀��َنgَ  [:  م� اeس�#?�م�� �� ت#"�� U��b ت�^��4 إ�4و2b أش�ر ا��#"
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 ١٨٦

� َ�ِ�ْ�َ�ا2َ�ِْیِ>ٍ�ْpَ <ِْم    .)١( ]َم�َذا ُی�ِ#�3َُن 9ْbُ َم� َأن3ْ#َُ�ْ
�اب     و) ذا(و�^� U^��b     «: وا��� b�ت^9 ��?^�    ^J]اح^2ه�� أن   : �?^�ن م^> ا

             |�ی^"`��نg أي   : ی��ن م�ذا ب���4 أي ش�ء وه� م���^o بU^��3 ی�#3^�ن وت3^2ی
� أن J> ی��ن ر��ً� بـ م� وا����4           pي    : ش�ء ی�#�3ن، وا�n^م� ا� gوی"`��ن

   .)٢( »ی�#�3ن؟ 
     �"^̂ �اء وا��	̂^�س وا��3#��^̂ ̂^q9 ا��	̂^�ة آ ̂^� أورد| ُ� ̂^� )٣( وه̂^nا م ̂^� (وأم م

���� ی� ) ا�	��    �?�� �مy  �مت��ن  «J e> ا��2jری� وه� ا���      إ	2ث ا��#"
 وآ^�ن   »ا��`وی^9 «ن ا�&��
� أ��J o�d?^� اس^        أ إe   )٤( »ا�#�9 ب�`وی9 ا��2jر  
: U ت�^���b  ̂�  4ت#^"��  م> ا��#"�� م�?^� م^� ورد �^�        )٥(ذ�g �� م�ا2J <dی2ة     

̂^nُِب�نَ [ ̂^�ُن�ا َیْ�^ ̂^� َآ^ ̂^�ل )٦(]ِبَ�^ ^b إذ :»)�^̂  ) م^?
̂^nی ̂^4 اO م^̂^2jری�، أي ب��^ ^�J
  ّ� م^2jر  إ�^4  ����#"� b^2 ح^ّ�ل ا�#�^9 وا�#�^9 ا��^�rb             )٧( »ورس��U �� ا�"

ا�	���^� ا��^2jری� وه^n| و�I#^� م^� ا��^2jری�، وأورد ه^nا             ) م�(مy و��د   
   .)٨(ا��`وی9 ب�� ا�����ء 

  
  :ْ>ـِم

وه� م> ح�وف ا�6� و�?� م�^�ٍن 2Jی^2ة ذآ^� ا�&��
^� ب�^iً� م�?^� إذ                  
     ���
 ِم^ْ>      [: وذ�^�J g^2 ت#^"�� U^��b ت�^��4         ذآ� م> م��ن�?� ا��ْ�ُ�ْ^Jَ �َوُیَ�#£^ُ

 ٌ�^̂�
ِpَ ِبَ�̂^� َتْ�َ�ُ�̂^�َن Uُ^̂Xَوا�� ): م̂^>(أدp̂^9 ) : م̂^> س̂^���ت�b  :»)̂^�ل٩(( ]َس̂^�£َ��ِتُ�ْ
 U��ّJو ،���
وb^�ل  . �ا  �̂ ا��^!��� ���^�ن ا��
^�د ��?^� �J^4 و�^9 وe ی���             : ���
�ة   j
 س���ت�   ون�ّ#�  : ا[س3�ط ت23ی�| : م���|: ن	�ة ا���J...« )١٠(   4^وم�� 

 وه� م� U^��J ا�;�س^�   )١١(ا��
��� م> ا����ن� ا��� ُذآ�ت �� آ�B ا��	�     
                                           

  .٢١٥/ البقرة )1(
)2(   
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 ١٨٧

�س� وا+ن
�ري 
   .)١(وا�;
   ^̂� �^̂p@ eً�^̂b g�n^̂� 2 أض̂^���ا^̂bی̂^و� ا��#̂^"� eت#̂^�ق ا����̂^�ء n|  4^̂�Jآ

ا����^�ء   و2b أض�     )٢(ا��أي ا+ول وآ�ن ذ�g ا��3ل ه� أن ت��ن م> زا2vة           
  . ي ��2م ث
�ت زی�دة م> مy إم��ن ح��?� 4�J ا�#�2vةهnا ا��أ

 <^̂J �: ب���̂^4 ا���6̂^�5 �̂^� ت#̂^"�� U^̂��b ت�̂^��4 ) م̂^>(وت	̂^2ث ا��#̂^"
� ُأْوُ��ا اْ�َ�ْ<ِم ِمْ> ا��qُس^9ِ   [َ
َDَ ��ََآ �ْ
ِDْ��َ[ )٣(  U^��3ب g^ل اب^> زی^2   «:  وذ��^b :

، وه̂^� و�̂^ ی�~̂^n اO رس̂^�eً، إe آ̂^�ن ذا Ĵ^<م. آ̂^9 ا��س̂^9 آ̂^�ن�ا او�̂^� Ĵ^<م
�ي، b�ل

��� ���5��6 ) م>(وإن�� دA�p : ا��p�ر ��J ب> م?2ي ا�;��� e

اش^��یA اآ^"�� م^> ا�~^ّ<، وأردی^� م^> ا�
^ّ<، ح��ه^� ش^�~�� أب^�                    : ، آ�� ی3�ل  
   U�J B�
ان?^� ��
^�> ا�6^�5 +ن آ^9      ) م^> ( إذ 2ّJه� ا�&��
^�      )٤( »ا�3�س ب> ح

         
�س^� أی^iً� م^b �ً#�i^�ل م^>       ا+ن
��ء ه أو�� ا��<م، وهnا م� ذهB إ��^U ا�;
 إن   Jز»     ��^�
 وی
^2و أن ا�3^�ل ا�^nي ذه^B إ��^U ا�&��
^�              )٥( »م^> ه?�^� ���

�س� ه� ا��ا�s وذ�e gرت
�Ud ب�����4 ا�	�3�3 ا�nي ت2j^3| ا�ی^�      
 -وا�;
 �Jأ Oوا-.   

ه� م^� �^�ء �^�     ) م>(وم> اeی�ت ا��� ت	2ث ��?� ا�&��
� J> م��ن�         
َ�<£ُل ِمْ> ا�"Xَ��ِء ِمْ> ِ�َ
�ٍل ِ��َ?� ِمْ> َبَ�ٍد Bُ�jِ�ُ�َ ِبUِ َم^ْ>            َوُی[: ت#"�� U��b ت���4  

�Jَ Uُ�ُْ> َمْ> َیَ!�ُء َیَ��ُد َسَ�� َبْ�Uِbِ َیnَْهBُ ِب�َ+ْب^jَ�رِ  ِjْل ��?^�   )٦( ]َیَ!�ُء َوَی�^b إذ 
وی�<ل م> ا�"��ء 2bر �
�ل أو م&�ل �
�ل م^>          : م���|: و��D .9�b) م>(و  «

ن^<ال م^> ا�^"��ء،      [ن اب�^2اء ا   +��7�ی^�   : ا+و�^4 ) م^> : (و  . رض ا+ إ�4ی�د  
�د ب�� ا�6
�ل ا��^� �^� ا�^"��ء           +���
���  : وا�&�ن��

^�>  : وا�&��&^� . ن ا���

�د
   .)٧( »ا�5�6 +ن ��5 ت�g ا�6
�ل ��5 ا�
   .)٨(وهnا ا��#9�j ه� ا�nي ذآ�| ب��3 ا�����ء 
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 ١٨٨

�د  ^̂ ̂^2 ت^ ^bو)<^̂ �م) م^  �^̂ ̂^2ث ا����^ ̂^�ء وت	^ ^
�� �^̂ ̂^4  اد�^ ̂^nا ا����^ ̂^> ه^ ^J ء
̂^U ت�̂^��4  ̂^!?2ی> ب��3 ̂^Uِ  [: م"� Xا�� �ِ^̂ ̂^ْ> َأْم ̂^Uُ ِم ̂^U   )١( ]َیْ	َ#ُ]�َن ��bو Oا �̂^`م أي ب

  . ، أي ب`م�|)٢( ]ُی�3ِ�ْ ا��qوَح ِمْ> َأْمِ�ِ|[: ت���4
 ]َس^wَمٌ *َتَ�<Xُل اvِwَ�َ�َْ�ُ� َوا��qوُح ِ��َ?� ِب^Gِْذِن َرب£ِ?^ْ ِم^ْ> ُآ^9£ َأْم^ٍ�               [: وb�ل  

�ی�ن وب�� ا������>         )٤( »ي ب�9 أم�   أ )٣(j
 )٥( و4�J هnا ا��nهB آ�ن ا�
.  

   �^
َوَأنَ<ْ�َ�^� ِم^ْ>   [:  ه^nا ا����^4 �^� ت#^"�� U^��b ت�^��4      إ�^4 وأش^�ر ا�&��
  ��ً�X6اِت َم�ًء َث�َjِ�ْ�ُ�ْ٦( ]ا( ل�b  :»)<ت�^��4      ) م U^��3ء آ�^
ِم^ْ> ُآ^9£    [: ب���4 ا�

��م^� ی3�أ       )٧(]َس^wَمٌ *َأْمٍ�J آ^�ن g�n^ات   : (ه^�  وآ�j^����إذ  )٨( ») وأن<��^� ب 
م"�!?2ًا ب��ی^� ا��^� أت#^��J o?^�         ) ا�
�ء(ب���4  ) م>(ن�ى ان ا�&��
� ی9�6     

�م�   ) ا�
�ء(��?� ب���4   ) م>(ب`ن ت��ن   �J اءة� ون26 ت#"��   )٩(م{ی2ًا U��b ب3
 �v�^̂^
d�
�ات ا�^̂^ُ"ً	B «: ا�^̂^nي ی3^̂^�ل) ه^̂^ـ١٤٠٢(مnه
^̂^U �^̂^2ى ا�;j^̂^ا���
�ة و9�b ا��ی�ح ا   d�ء، ا������ Bّjا� �� ا�"	B ���� وا�&6�ج ا��&�jت� ���

   .)١٠( » ب���4 ا�
�ء»م>«وا+و�4�J 4 هnا ا����4 أن ت��ن 
زا2vة وأ��J o�d?� ا�&��
� اس ا�&�� م�U م� ذآ�| �^�  ) ِم>ء(و2b ت`ت�  
ُْ̀ت�ا ِبُ"�َرٍة ِمْ> ِمْ&Uِ�ِ َواْدJُ^�ا ُش^َ?2َاَءُآْ ِم^ْ> ُدونِ   [: ت#"�� U��b ت���4   ا��Uِ^X ِإْن  َ�
<َ�bِِد�^̂Dَ D̂^�� ) م̂^>(ی��̂^� م&̂^9 ا�3̂^�@ن، و ) م̂^> م&�̂^)U«:  إذ b̂^�ل١١(( ]ُآ�̂^ُ�ْ
bُ̂^9ْ ِ�ْ�ُ�^ْ{ِمِ��َ> َی�qi^̂7ُا ِم̂^ْ> َأْب^jَ�ِرِهْ َوَیْ	َ#ُ]̂^�ا ُ�̂^ُ�وَ�ُ?ْ َذِ�̂^gَ   [: آU^��3 ت�̂^��4 

� ِبَ�^̂^� َی^^jَْ�ُ��َن   ٌ^̂^�
ِpَ Uَ^̂^Xا�� Xِإن �ِت َیiْ^̂^iُ7َْ> ِم^̂^ْ> َوbُ^̂^9ْ ِ�ْ�ُ�ْ{ِمَ�^̂^* َأْزَآ^^4 َ�ُ?^̂^ْ
X<ِرِه�jَآ�3ل ا���ب�7)١٢( ]َأْب :  

                                           
  .١١ /الرعد) 1(
  .١٥ /غافر) 2(
  .٥، ٤ /القدر) 3(
  .٤١ -٤٠: تناوب حروف الجر: ، وينظر٥٧٤: تأويل مشكل القرآن) 4(
   .١٠-٢: التصريح: ينظر) 5(
   .١٤ /النبأ) 6(
  .٥-٤ /القدر) 7(
  .٣٥٩/ ٦: الكشف والبيان  )8(
  .ل بن عباس وعبد اهللا بن يزيد وقتادة وكذلك ابن الزبير وابن عباس وعكرمة والفض )9(

  .١٧١/ ١٩: ، جامع البيان٤١١/ ٨: البحر المحيط: ينظر
  .١٦٣/ ٢٠: الميزان في تفسير القرآن )10(
  .٢٣ /البقرة )11(
  .٣١ -٣٠ /النور )12(



 ١٨٩


ْ! ُی^̂^�ِس�^^ً� �^̂^� ا�َ�̂̂  ِ�ى َموe أَرِ?َUُ  
  

   �^̂ ^pأ eو)�^̂ ̂^�امِ ) �^ ^b+ا <^̂ ̂^> م^  م^
 أن ا�?�ء ت�^�د �J^4 ا�3^�@ن ���^�ن ح��?^�             إ�4وی
2و أن ا��#"� یnهB        )١( »أح^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^̂^2ِ

) م^> ( س^���ن   �Gن?^�  ϑزا2vة +نU �� آ�ن ی�ی2 ب?� أن ت��د 4�J ا��
^�            ) م>(
�ي   ^̂ ^
�أی�> ا���^̂ ̂^nی> ا�^ ̂^2اء وأورد ه^ ̂^� )٢(�wب�^ ̂^�زًا ای�ه�^ ̂^g  .  م6^ � ذ�^^̂ وذآ^


̂^��v م"�̂^!?2ًا ��̂^�أي ا+ول بU^̂��3 ت�̂^��4 d�
̂^ِ�ْ> اْ�َ�َ�َ�̂^Aْ اِ[ن̂^5ُ  [: ا�; �َ 9ْ^̂ bُ
            ُ?iُ�َْوَ�ْ� َآ�َن َب Uِ�ِ&ْ�ُِْ̀ت�َن ِب ُْ̀ت�ا ِبِ�ْ&9ِ َهnَا ا3ُ�ْْ�@ِن eَ َی 
ْ�ٍ�  َوا4�َJَ q<6ِ�ْ َأْن َیَ�ِ ْ

�اً^^�?ِIَ٣( ]( 4��^^ت� U^^��b[:  و       Uِ^^�ِ&ُْس^^َ�ٍر ِم �ُْ̀ت�ا ِبَ�^^ْ!ِ ^^�َ 9ْ^^bُ |ُا�َأْم َی�3ُُ�^^�َن اْ�َ�^^َ
 َ<�bِِد�^̂Dَ م̂^�i#ً�  )٤( ]ُمْ#َ�َ�َی̂^�ٍت َواْدĴُ^�ا َم̂^ْ> اْس̂^َ�َ;ْ�ُ�ْ ِم̂^ْ> ُدوِن ا��Uِ^̂X ِإْن ُآ�̂^ُ�ْ

 U��b �?2     «: إ��^v�J U^�&م �� ���i��� اn4 ه�Jإ�^4 و U^��b  4��^م�^� ن<��^�،   :  ت�
Uوب��ن Uأس��ب �Jوب2ا U"#ن ن@�   .)٥( »وی��ن ت��6<ًا ب��3

  
  :�اوـا�

�اب وت`ت� ا��او 4�J أض�ب آ&�^�ة             J]م> ا U� 9	م e 9�?ف م�ح
م�?� ا���d#� واeس������� وا�	����، �^Gن آ�ن^J �^?�� �^#d�J A^2ة أb^"�م ���?^�             

  9jم> ث��ن��     إ�4ت ��       )٦( أآ&!^J �"^�p و )٧( أو      y^�6�� �^?أن �^?��J B^��7ا�
  o�;آ�            « وه�   )٨(ا���أمq ب�ب ح�وف ا��; ، ��&�ة مU^�� �?��6، وه^� م^!

�اب وا�	�J]٩( »�� ا(.   
واو اeب�^2اء،   : واو اeس����ف، وی3�ل  «: وا�&�ن� م> أض�ب ا��او ه�    

   eا����̂^4 و �^̂� �^̂?�
b �^̂م���3̂^� ب� �وه̂^� ا�̂^�او ا��̂^� ی�̂^�ن ب�̂^2ه� ���̂^� ��̂^
 �� U� اب م!�رآ��J]س��� وا�#���� : وی��ن ب�2ه� ا����6�ن . اe١٠(ا( «.  

وb^2ّره� ا��	�ی^�ن ب^ـ      «: أم� ا�&��� م^> أض^�ب ا�^�او ه^� واو ا�	^�ل              
�ف ����م9 ��?�         »إذا«I 4ل �� ا�����	4 ا���6^�     .  م> �?� أن ا�^�J 9p2وت

�انU بـ       �bا �، وت^2b(  9p2(اeس���، و4�J ا�#���� إذا ت2jرت ب��ٍض، وا+آ&
                                           

  .٩٠/ ١: الكشف والبيان  )1(
  .٤٠/ ١: التبيان في إعراب القرآن: ينظر )2(
  .٨٨ /اإلسراء )3(
  .١٣ /هود )4(
  .٥٨/ ١: الميزان )5(
  .١٨٨: الجنى الداني : ينظر )6(
  .٣٩١/ ١: مغني اللبيب: ينظر )7(
  .١٨٨: الجنى الداني : ينظر )8(
  .٣٠٤: المفصل في علم العربية: ينظر )9(
  .٣٩٧/ ١: المغني: ، وينظر ١٩١: الجنى الداني  )10(



 ١٩٠

�JA
   .)١( »4 ا��i�رع ا���#�، وe ت4�J 9p2 ا��&
وم�� ورد ��U ذآ� واو ا��;  وواو اeس����ف �^2ى ا��#^"� م^� �^�ء                 

  ���َأَ�ْ َتَ�ى َأنX ا��UَX َیْ"Uُ�َ 2ُ6ُ َمْ> ِ�� ا�^"Xَ��َواِت َوَم^ْ> ِ�^�    [:  U��b ت���4ت#"�
  ̂̂
̂^�ُم َوا6ِ�َْ 6ُqَوا�� �ُ^̂ ̂^!5ُ�ْX َوا3َ�َْ� ̂^ْ>   اَ+ْرِض َوا� � ِمٌ^̂ ̂^X2َوابq َوَآِ&� � َوا�ُ6َX!^̂ �ُل َوا�

ا��X�ِس َوَآِ&�ٌ� َحUِ�ْ�َJَ Xo اnَ�َ�ْاُب َوَمْ> ُیِ?ْ> ا��Uُ�َ ��َ�َ UُX ِمْ> ُمْ�ِ�ٍم ِإنX ا��UَX َیْ#9ُ�َ َم� 
     . واو ا��;^   ) وآ&�^� ح^U^��J o ا��^nاب       «:  b^�ل  )٢( ]َیَ!�ُء?i^ل ب��^b :  �^ه

� حU��J o ا��nاب ب�#�| وإب�Uv ا�"�6دواو اeس����ف ، م���| وآ�&.  
�� ا�ی^�  :ح�4 �� أب� ا�3�س ب> ح
�J B> أب� ب�� ب> �J�ش أنb U�ل        

   .)٣( »وس26 آ&�� م> ا���س ، وأب4 آ&�� حU��J Xo ا��nاب: إض��ر م6�زه�

               |�وا����ن� ا��� ذآ�ه^� ا��#^"� ت�&^9 ا���^�| ن#^"?� ا��^� ذآ�ه^� ��^
ا أي ا�^��?�> ه^� ا+s^D ��^2ا�p?�� �^� ا�	�آ^�               و�^ ی	^2وو    )٤(م> ا����^�ء    

� �^� م��^�| ��^�5               ^p5 ا�^�J �^�?وآ^9 م� y^���اب�� ��wه�� ی�;�
�ن ا�J]ا
 X2J ب�� ا�����ء هnا ا��r م^!�wً  إذ�� ا��;  م� ی!
U اeس����ف م���یً�   

 U^̂اب�Jأن  + )٥(�̂^� إ eاب وا����̂^4 إ�^̂J]اك �̂^� ا�ن ا��;̂^  ی�;�̂^B ا[ش̂^
ی̂^� وا�̂^nي ت�ب;̂^U ا�̂^�او e ی̂^"���B ا��;̂^  +ن آ̂^wً م�?�̂^�   ا����̂^4 �̂^� ا�

ی��ن م� ب�^2| م���J^ً� ب�eب�^2اء        م~�� ، �nا آ�ن اeس����ف او�e 4س��� ان        
bك              2و� س��A واو اeس����ف ب�او اeب�2اء �� أ��B آ�B ا��	^� وح^�> اش^�

�اب ^̂J]إذا��#]̂^�ن �̂^� ا A^̂آ�ن )�ا+و�̂^4 م����J �^̂Ĵ^4 ا��;̂^  �Ĵ^4 ) آ&�̂^ٌ
ybم> (م� ( U��b ��) :       م^> �^� ا�^"��ات U� 26"ءت       ) ی�^� ) آ&�^�ٌ (ا�ی^�، ث^

ا�&�ن�� م����J و���?� ��"4�J A ا��;  ب4�J 9 اeس^����ف +ن م^� ب�^2ه�                
        U��b وه� �?�
b �م yك �� ا����4 م�ا�ی^�  ) وآ&�� حU��J o ا��nاب : (e ی!�

     4�J  ;Jُ �� U4   ا�ی^�، ��^�   ) م> �� ا�"��وات وم^> �^� ا+رض       (+ن^�J ن
وح�9 ا��wم ، م^y و�^�د اeح��^�ل �J^4 زی^�دة ��v^2ة م��^4                 «س
�9 ا����ار   

   .)٦( »أو�4
و4�J هnا ی��ن م� ذهB إ��U ا��#"� �� J> ا��او ���;  ��U� 5 م^�      

                                           
  .٣٩٨/ ١: المغني: ، وينظر١٩٢: الجنى الداني  )1(
  .١٨ /الحج )2(
  .٢٨٩/ ٤: الكشف والبيان  )3(
، و البيان فـي     ٤٨٩ -٤٨٨/ ١: ، و مشكل إعراب القرآن      ٣٩٤/ ٢) : النحاس(إعراب القرآن   : ينظر   )4(

  .١٧١/ ٢: غريب إعراب القرآن 
  .٣٩٤/ ٢) : النحاس(إعراب القرآن : ينظر )5(
  .١٧١/ ١: البيان في غريب إعراب القرآن  )6(



 ١٩١

وی�^�ن ا+و�^4    یU�J2 م> حD �� �6	� ذ�g ا�^�أي وه^� ا�3^�ل ب^���; ،               
� ت#�ض^U ا�ی^� م^>     ب���jاب ه� ا��3ل ا�&�ن� وه� ا���4�J y اeس����ف ��̂         

  .م��4 ی�;�
U اeس����ف
وس^26  : �^� ا�ی^� إض^��ر م6�زه^�    «ویU�J2 م^� ح�^�| ا��#^"� م^> أّن      

ن واو اeس^����ف ه^�      + )١( »آ&�� م> ا���س، وأب4 آ&�^� ح^U^��J oّ ا��^nاب           
�اب ��6̂^�د ا�̂^�ب�، وإن�̂^�    «^̂J]̂^9 �?̂^� م̂^> ا	مe �^̂ا��̂^� ت�;̂^  ا��6̂^9 ا��

 Aس����ف(س��eی��) واو ا w���?�
b �4 م�J ان م� ب�2ه� م�;�ف    .)٢( »ه
وت	2ث ا��#^"� J^> ا�^�او ا�<اv^2ة ، م;���J �ً^3?^� اس^ ا�^�او ا��3	�^�                

�َب اJْ�َ�ْ̂^2ُ اْ�َ	̂^qo[: وآ̂^�ن ذ�̂^g �̂^� ت#̂^"�� U^̂��b ت�̂^��4َ^̂�َbْل)٣( ]َوا�^̂b  :» �^̂ی��
�ب م3	̂^ «ا�̂^�او �̂^� b :  U^̂��b̂^�ل ا�#̂^ّ�اء و���Ĵ^� م̂^> ا����̂^�ء : ا��3�م̂^�^̂�bوا
�ب ا��Ĵ^2 ا�	̂^oّ، ن]��ه̂^� U^̂��b : �ی̂^� وم6̂^�ز ا^̂�bی̂^`��ج ا A^̂	�� ح�̂^4 إذا :

] <ِ�
ِ6َ�ْ�ِ UُXَأْسَ�َ�� َوَت� �X��َ�َ)٤( ]َوَن�َدْیَ��ُ| )١٠٣( Uأي ن�دی� :  
  :b�ل ام�ؤ ا�5�3

̂^ْ<ِ��̂^� َأَ�َ�   	̂^4نَ�أ و ا�	̂^�qَ�� س̂^�َحَن
  

   ِ<d�^^^

^̂̂  pَبَAْbَ ِفَ#^̂̂  ذي�Jَ 3َ�ْ ̂̂^3َ9ِ  
  :ا��`وی9 ح2ی� حnی#� b�لی�ی2 ان�	4 ، ود��9 هnا   

�وج ی̂^`��ج وم̂^`��ج �^ ی�آ
̂^U ح�̂^4     ^p 2^̂4 ��̂^�ًا ب�^��bا wً^̂أّن ر� �^�
�J�"ت�3م ا�.  

�ح ا�^�او وی��6^�ن �^�اب ح�^4             : وb�ل ا�<��ج ^d ی�6<ون e ی�ن�j
ا�
 U^̂��b �^̂� A^̂	�� ج  : ( وت�̂^�ن م6̂^�زًا ا�ی̂^� »ی̂^� وی��̂^�«: إذا�� ح�̂^4 إذا ��	̂^A ی̂̀^

�ب ا��J^2 ا�	^G^� oذا ه^� ش��j^p          * وم`��ج وه م> آ^9ّ ح^2ب ی�^"��ن          ^�bوا
   .)٥( »)أبj�ر ا�nی> آ#�وا ی� وی��� 2b آ�� �� �#�� م> هnا

   � نnآ� م�?^� م^� ورد   )٦( واو ا�	�ل �� ثwث� م�اضy       إ�4وأش�ر ا��#"
وآ�^�  («:  b^�ل  )٧( ]َآْ�َ  َتْ�ُ#^ُ�وَن ِب���Uِ^X َوُآ�^ُ�ْ َأْمَ�اًت^�        [: �� ت#"�� U��b ت���4   

   .)٨( »�	�لواو ا) ام�اتً�

                                           
  .٢٨٩/ ٤: الكشف والبيان  )1(
  .١٩١: الجنى الداني  )2(
  .٩٧ /األنبياء )3(
  .١٠٤، ١٠٣ /الصافات )4(
  .٢٧٤/ ٤: الكشف والبيان  )5(
  .٢٣٢/ ٤، ٢٢٦، ٩٥/ ١: الكشف والبيان : ينظر )6(
  .٢٨ /البقرة )7(
  .٩٥/ ١: الكشف والبيان  )8(



 ١٩٢

 ُی23ر   � �
 )١(ب�^2 ا�^�او آ�^� ذه^B ا�#^ّ�اء و ا��	^�س       ) 2b(أي إنX ا�&��
4^̂ ̂^2ی� +ن ا�	̂^�ل e ت�̂^�ن إe بGض̂^��ر    إ� ̂^2( ه̂^nا ا��3 b (�^̂ره�?IG2 . أو ب^̂ �J

�اء إذ ّ^̂ ̂^2 ا��6?̂^�ر أن      «ا�# �J رة�̂^4 ا�J�3̂^2ة ا��3̂^ �J اn^̂اء �̂^� ه�ّ^̂ �ى ا�#^̂�
Î^�ه�ة أو »w� eً�»2^̂bب̂^2 م̂^> ا���6̂^� ا�#���̂^� ا���ض̂^�ی� ا��&
�̂^� إذا وA^̂�b ح̂^

َ�ْ�ُ�ْ     [م23رة ��3�بU م> ا�	�ل؛ ن	�      Jَ َمX� َم� َحْ�ُ�َ 9َXj�َ 2ْbَ2ْ َب7َ�َِ�^�     [)٢( ]َو^bََو
�ُ
�ْت Dُ^2ُوُرُهْ   [ �Gن � ت�> I^�ه�ة b^2رت ن	^�        )٣( ]اْ�ِ�ََjِ^َح  ]َأْو َ�^�ُءوُآْ

�د وأب� ��J ا�#�رس� )٤(
   .)٥( » وذ�g أیiً� ��3ل ا��
���^   : �Gن A�b «:  ح��ن ا�nي نJ 93> ا�<م~!�ي U��b      اب>أوضs ذ�g   و

 وe ی3�ل ��A وb^�م ا+م�^� و��^> وb 2^b^�م إe أن                sD أن ی��ن ح�eً وه� م�ضٍ     
 2b ��iی .  A�b            ت9p2 ا��او 4�J آ�� ام�اتً� وح2| و��> U^��b �^��� 4^�J آ�^��
           إ�4أم�اتً�  ��j^bو O�^ون ب� ان�^ آ�^�     �ه^n| وح^�    ت����ن آ`ن9�b U آ�  ت�#�
̂^�ء   ً�ام�ات̂^  أح�^̂���6� �v�^̂ ̂^ً� �̂^� أw^̂Dب @ب ̂^�ن ی�ض̂^s  اب̂^> ��̂^� أن )٦(» ن;#  ح�

  U��3ب �?�� U
وe ی	�^�ج  ) b^2 (وا�j	�s ��از و�bع ا���ض^� ح^�eً ب^2ون          «: مnه
4^̂ ̂^�        إ� �
̂^� ن ̂^� ان� � ض̂^��  �̂^2ًا؛ +ن^̂ ̂^9 ا��&� ̂^g ، وت`وی �ة ورود ذ�^̂ ̂^2ی�ه� ��&  ت3

وهnا مnهB ا+p#� ، ونJ 9^3^> ا��^����>،       . �&�ةا��3�ی�5 ا���ب�� 4�J و��د ا�    
�ًiا��6?�ر أی <J ?iب� U�3٧( »ب9 ن(.   
ن ی�̂^�ن م̂^nهB ا��#̂^"� �̂^� Ĵ^2م  � ح�̂^اب̂^>�
�̂^2 ا�	6̂^� ا��̂^� أورده̂^�  
np+ت وا�
  .ا��23ی� ه� ا�	o ب��&

  
  :9ـه

�اب،    ^̂J]م̂^> ا U^̂ ̂^B  «ح̂^�ف اس̂^�#?�م م?�̂^e 9 م	̂^9 � م�ض̂^�ٌع �;�
   .)٨( » ودون ا��2jیo ا�"�
�ا��2jیo ا[ی6�ب�، دون ا���jر،

           �?�Dح�4 أو ،�?��J ا��� ت`ت� U2ی2 ا+و�	ت <J �
 إ�^4 وت	2ث ا�&��
   U^̂��b �َه̂^9ْ َ�̂^َ<اُء اِ[ْح̂^َ"�ِن ِإXe  [: ت�̂^��4أرب�̂^� أو�̂^U، وآ̂^�ن ذ�̂^g �̂^� ت#̂^"�

                                           
  .١٥٦/ ١) : النحاس(، و إعراب القرآن ٢٣/ ١): الفراء(معاني القرآن : ينظر )1(
  .١١٩/ األنعام )2(
  .٤٠/ آل عمران )3(
  .٩٠/النساء )4(
  .٢٣/ ١): الفراء(هامش المحقق لكتاب معاني القرآن  )5(
  .١٣٠/ ١: البحر المحيط )6(
   .٢٤/ ١: الفراءنقالً عن هامش معاني  )7(
  .١/٣٨٦: مغني اللبيب )8(



 ١٩٣

: ولا+: ه9 �� آwم ا��^�ب �J^4 أرب�^� أو�^U          ) ه9(«: لb�ذ  إ )١( ]اِ[ْحَ"�ُن
U��32 آb 4٣( ]َه9ْ َأَت�َك[ و )٢( ] َأَت4َه9ْ[: ب���(.   
 َح3^�          [: ب���4 اeس�#?�م آU��3  : وا�&�ن�ْ^�ُq2َ َرب^Jََم^� َو  )٤( ]َ�َ?9ْ َوَ�^2ُْتْ

:  أي �̂^�ن�?�ا وا��اب̂^y)٥( ]َ�َ?̂^9ْ َأْن̂^ُ�ْ ُم�َ�ُ?̂^�َن[: ب���̂^4 ا+م̂^� آU^̂��3: وا�&��̂^�
U��32 آ	اْ�[: ب���4 م� ا�6 Xeُس9ِ ِإq�
wَُغ اْ�ُ�ِ
�ُ>َ�َ?4�َJَ 9ْ ا�َ[ )٧( » )٦(.   

                                           
  .٦٠ /الرحمن )1(
  .١ /اإلنسان )2(
  .١ /الغاشية )3(
  .٤٤ /ألعرافا )4(
  .٩١ /المائدة )5(
  .٣٥: النحل )6(
  .٦٥/ ٦: الكشف والبيان  )7(



 ١٩٤

  ا�#9j ا�&���
U
  م�?� ا��#"�� ا��	�ي ومnه

  
ا+: ا��
	� ا+ول?�J 93ی> نnم ا�wJ  
  ش�اه2|: ا��
	� ا�&�ن�

   ا�3�@ن ا���ی-أ
   ا�	2ی� ا��
�ي ا�!�ی -ب
   ا�3�اءات ا�3�@ن��-ج
  )ش�� ون&�( آwم ا���ب -د

  م�;j	U ا��	�ي: ا��
	� ا�&���
  j;�	�ت ا������ ا��-أ
�ی�-بj
   ا��j;�	�ت ا�
   مj;�	�ت ت#ّ�د ب?� ا��#"�-ج

yاب�  مnه
U ا��	�ي: ا��
	� ا�
  rv�jp دراس�U ا��	�ی� و@راء| ا��"���3: ا��
	� ا�~�م5
rv�j~ا� :  

   ا�����9-أ
   ا��3�س-ب
   ا��`وی9-ج
   ا��23ی�-د
   ت�2د ا����| وا�راء ا��	�ی�-هـ

�اب م� ی�9j -أ: | ا��"���3ؤ@راJ]�ب  
   م� ی�9j ب���"�9v ا��	�ی�-ب



 ١٩٥

  ا��
	� ا+ول
  م�ارد ت#"�� ا��!  وا�
��ن ا��	�ی�

  )ا+wJم(
̂^�ء       ��J <^̂م �^̂ 
�اه� ا�&��^̂ ̂^� إس̂^	�ق اب �ن (إن D̂^�حB ا��̂^!  أب^̂ ا�3

�              ) ا�~�م5 ا�?6�ي j^ا�� g^4 ث3��^� ذ�^�J �ًأن��ذ� U���3ب2 +ن ت��ن ثe اn�
�ت?� �?^�د| ا�����^<ة وا�3^�اءات       ?I2 أb^�           و	ا��7^� وا�� y^�6ی |� ��^�ن ت#^"�

�ی  واeش�3�ق وا�3�اءات وه� م> ا����م ا��� ُت�^2 م^> ض^�وری�ت         jوا��
 ی�> م�^> ی��	^�ن ا�راء أو ی^�i#�ن?�       � gم> ب�> آ9 ذ� Uأن eإ ،�ا��#"�
ب2ّb 9م?� ب"
B ت��3?� ب�� ورد �2یU م^> ا�ی^�ت وb^2 ی�^�ن ا�^"
B م^> وراء            

�ض̂^Uِ ���̂^�ه� ا��#̂^"  J �^̂ه g^̂ا��~��#̂^� م̂^> دون أن ی���̂^< ب�̂^�?� دون  ذ� ��
�pا�.  

� 4�J دراس j�b2 اb �	
 ا�
	� ا��	�ي �2ى ا��#^"� �^nا   �وب�� إن ا�
س���ض هnا ا�#9j ا���ارد ا��	�ی� ا��� اس���ن ب?^� ا��#^"� وا��^� ت��&^9               
، إe م^� آ^�ن �^U م^> إش^�رة            ?
�ح ب��^j^ی  و�^?�J 93ی> نnم ا�wJ+�ب U2ی�

    �| ���ن^A ب�^i?� م^> ا���^B ا��^� وA�^D إ���^� م&^9 م�^�ن�            �� م23م^� ت#^"�
      ��
^̂ �@ن ���̂^"��v وا�^̂ �@ن ��<�̂^�ج وم�̂^�ن� ا�3^̂ �اء وم�̂^�ن� ا�3ّ^̂ �@ن ��#^̂ ا�3

 �#p+ا Bی�� م> ا���B ا��� � ت9j إ���� م&9 �p١(ا�(.   
 ا��#"� وه 4�J ا��	� ا�ت�?�J 93ی> نnم ا�wJ+دراس� ا   :وس��

  ) هـ٢٠٧ت ( ا�#ّ�اء -١
٢- �v�"هـ١٨٩ت ( ا�� (  
٣-#p+هـ٢١٥ت  (� ا (  
  ) هـ٣١٦ت ( ا�<��ج -٤

�2ة -٥J هـ٢١١ت ( أب� (  
�د -٦
  ) هـ٢٨٥ت ( ا��
٧- Uی�
  ) هـ١٨٠ت ( س�
  ) هـ١٧٥ت ( ا�~��9 -٨
�ب -٩;b ) هـ٢١١ت (  
�ي -١٠
  ) هـ٣١٠ت ( ا�;
� ب> ش��9 -١١iهـ٢٠٤ت ( ا�� (  

̂^B د    ̂^� ت�ت� � U�
̂^nي س̂^`ت ̂^"9 ا� � ان ا��"�^̂ راس̂^� ا+w^̂Jم س̂^���ن  ��
��� ا��2jر  هح"B ُآ&�ة ا��e 93 ح"B ا��"�"9 ا�<م�� ��&�ة ا��93 ت	2د أ          

                                           
 .١٥/ ١: ينظر الكشف والبيان) 1(



 ١٩٦


ً� مy ا��p�ر ب�� ا+م&�����.  
  اءّ�ـ ا�#-١

    Uِح�ی�̂^2ّ ا�#̂^ّ�اء م̂^> أه̂^ ا+w^̂Jم ا�̂^nی> اس̂^���ن ب?̂^ ا��#̂^"� �Ĵ^2 ش̂^
��ی̂^�ت ا�3�@ن�̂^� وی��̂^> أن ن��̂^5 ه̂^n| ا+ه��̂^� م̂^> w^̂pل م̂^� نwح]̂^U م̂^>     

�!�بU ب�> م�?� ا�#ّ�اء وم�?� ا�&��
� �� ا��93 وا��`وی^9 وا�^!�ح وا�����^9        ا�
��^� ات#^U^�� o ا���?6^�>     �وح�4 �� اس�~2ام ا��j;�	�ت �� ب�� ا+ح��ن   

�ض ا�3^�اءات ا�3�@ن�^� واeه��^�م ب?^� ب��^!�ح                  ^J �^3ی�d �^� م ه��J 9�!ب
          �^
ام ) U وس^�  D^�4 اU^��J O و@�̂      (واeس�e2ل س�اء اآ�نA م�^�ات�ة J^> ا��

�اءة �bم م> أه9 ا�
2وb Aآ�ن.  
و2b ی"�~2م ت�2دی� ا�3�اءات �^� إI?^�ر م^� ی6^�ز م^> أح�^�م م~��#^�                  
و���
ً� م� ت��s هn| ا�"�� ت	o�3 وضy أح��م J�م� ی�
��J U?� ا�^"�مy وه^�               
       U^̂ ̂^U ه̂^nا ا���	̂^4 ه̂^� إن ̂^nي ی̂^"ّ�غ � ̂^g ا�3̂^�اءات ن#̂^"?� وا� م̂^"��
;� م̂^> ت�

�^�اردة �^� ا�ی^� ا�^nي ی��	^U إم��ن�^� ا��3^�س �^�                ی"�~2م ا�����9 ��]^�اه� ا    
                 �^�J ت�^
ا��&�ل ا��اح2 مy دU� U�J ب�eس�e2ل ب`م&�^� واردة J^> ا��^�ب [ث

 U�J 2ث	ا��ارد ���� ی�   .)١(9�J ب?� ا�	�
� ا��!  وا�
�^�ن �^� آ&^�ة م^� أ�^�د                 �"#�� �
وت�si هn| ا+ه��� ب���"

      9v�"^^ا�� A^^7اء إذ ب��
ا��^^� أ�^^�د م�?^^� أآ&^^� م^^> س̂̂     ��^^U ا��#^^"� م^^> ا�#^^ّ y
�ی> م"`��   !Jم^�                  )٢(و �ً^
��� U^إن eا ا��3^9 إn^ر ه�D �� � ، ت�2د ��?� ا��#"

               g^م^> وراء ذ� B
�ح بGس ا����ب، و2b ی��ن ا�"jی eا��{�  و یnآ� اس
                 U^�3ب^�> م^� ن U2 و�2ت ب�^� ا��^!�بb إن�� �إنU ی�93 س��J �ًJ> ا�����ء، ��

  . �� ا���B ا��;
��J وهn| ب�� ا+م&��ا��#"� وب�> م� و9D م2ونً�
ِإنX ا��Uَ^X اDْ^َ;َ#4 @َدَم َوُن�ًح^�    [: ن93 ا��#"� U�J �^� ت#^"�� U^��b ت�^��4         
   <َ��ِ�َ�^̂ ̂^4 اْ�َ� �َJَ اَن�َ^̂ �ْJِ َو@َل �اِه�ََ^̂ ̂^Uُ    * َو@َل ِإْب Xَوا�� �ٍ^̂ ̂^ْ> َبْ� ̂^iَُ?� ِم ̂^ً� َبْ� Xُذر£ی

 ٌ��ِJَ yٌ��ِ٣( ]َس(      U�� ي ��ءnا� U��b �� :»   4^�J اء�؛ +ن ا�nرّی^�  ) ا�y^;3 (ا�#ّ
����ان م��J و@ل   . »)٤(ن��ة و@ل اب�اه�

̂^�> مJ��6̂^� م̂^> ا�راء،        �أي م̂^> ب^̂ ̂^2 اy^̂;�b ه̂^nا ا� b �"^̂ وآ̂^�ن ا��#
��^Bj  «: ذآ�ه� ا�#ّ�اء و� ی��3?� ���#ّ�اء ح�> ت	2ث J^> ه^n| ا��^"`�� b^�ل              

                                           
 .٢١٤): خديجة الحديثي. د: (المدارس النحوية: ينظر ) 1(
ــر) 2( ــان: ينظ ــشف والبي ، ٢/٢٤١، ٢/١٩٨، ٢/١٣٨، ٢/٩٣، ٢/٧٤، ٢/٤٦، ٣٢٥/ ١، ٢٦١/ ١: الك
٥/٢٨٤،  ٤/٥٠٤،  ٤/٤٧٥،  ٣/٥٢٨،  ٣/٤٤٦،  ٣/٤٢١،  ٣/٣٧٤،  ٣/١٣١،  ٣/٣٢،  ٢/٣٢١،  ٢/٢٦٤ ،
٣٢٩/ ٦، ٦/١٢٩، ٥/٤٦٩، ٥/٣١٧، ٥/٢٨٩، ٥/٢٨٦. 
 .٣٤ -٣٣ /آل عمران) 3(
 .٤٦/ ٢: الكشف والبيان) 4(



 ١٩٧


�?^̂^� +ن?^̂^b م^̂^> ا+س^̂^��ء �ً^̂^�;b �^̂^ریnا�<�^̂^��
A .  م�j^̂^ن A�^̂^4 وإن ش^̂^�J
���^^A آ^^�ن          � A#م^^> ب�^^�، و�^^� اس^^�`ن �?i^^4 ذرّی^^� ب�#;^^Dا ،�ا����ی^^

  . »)١(�Dبً�
 ی�93 ا��أي          �� U�� ف�jا�� yأي م�ً� وه^nا  نsi���j إذن ا�b;�ع ا�

   ً�^
��� ��ف �^� ا�^�r               . م�?� ا��#"j^9 در�^� ا��j^و�^� ب�^� ا+ح�^�ن ت
4 ��b^ً�    در�� ا�#�ق ا��اضs ب��?�� ومy ب�وز هn| ا�"�� �Gن ا�#�ق ی
3̂            إ�4

� مy ا[ح�#�ظ ب��#��ة ن#"?� �� e �ً�[#�.  
 َأْن َت^pُ2ُْ��ا اX�6َ�ْ^َ� َوU��� :]          �^X��َ م� ��ء �� ت#"�� U^��b ت�^��4        ْ�ُ
َأْم َح^ِ"ْ

ْ�ُ�ِ
ْbَ <َْ�ْ�ا ِمpَ <َیnِXَمَ&9ُ ا� ِْ̀تُ�ْ    .)٢( ]َی
    U��3اء ب�(« :ون93 ا��#"� ��?� رأي ا�#ّ�
م م^>  وه� اب�^2اء ب^̀  ) أم ح"
، U^��b ا�#̂^ّ�اء  : ��^� إس̂^�#?�م، �^�+�  وا��̂^� D̂^�� م��^�|   �
وه̂^� .  »)٣(أح̂^"

�U أ�^         : (م���b 4ل ا�#ّ�اء 2�J ش�حU هn| ا�ی�      b 5�� ب`م �� اب�2اء اس�#?

              U^9 بj^م ی�w^آ U�
b ی�6ز إذا آ�ن Uأن g���Jا م�� أn?� ،U��J ن أم رّدًا���� .
       � g��3م؛ آwآ U�b 5�� 9و�� آ�ن اب�2اء���؟ � ی6<ه^� ه�^� أن        : ��p 2ك�Jأ

� و�� A�b    : ت�3ل�p 2ك�J أم :           ،U^س^�;�ن ُت^2ّل ب g^� أم  j^ت� e 9^ر� A^أن
 U9 بjم ��تwآ UمX23إذ ت ،g٤( »�6�ز ذ�(.  

وی
2و أن ا�nي 2b س�2J ا��#"� �J^4 أن ی�3^9 ب�&^9 ه^n| ا�;�ی3^� ه^�                   
� واj^�pe�ر �
�^2 ت̂         ^�
�jر| ��&^9  س�� أUJwd و2bرت4�J U ا��	��^9 وا���

  .هn| ا+ح��م
�ی�3 ن93 ا��#"� J> ا�#ّ�اء ب?nا �	"B ب         d �j�3ت  آ�ن م�^U م^�      9و�

َی�ُم�َس̂^eَ 4 َتَ~̂^ْ  ِإن£̂^� eَ [: ُن3̂^9 ب̂^���r م�̂^U م̂^� �̂^�ء �̂^� ت#̂^"�� U^̂��b ت�̂^��4
 ُث^X َب^X2َل ُح^ْ"ً�� َبْ�^2َ ُس^�ٍء َ�^Gِن£        *  َیَ~�ُف َ�^2َيX اْ�ُ�ْ�َس^ُ��َن       َ^�َIَ <ْ^َم Xeٌر  ِإ�^#ُ�َ �

ّ��    : ی3^�ل ا�v�3^9   : وb^�ل ا�#^ّ�اء   «:  ، وا��� آ�ن U^��b ��?^�       )٥( ]َرِح�ٌ^D  ^آ�
              U^� ل�b`^� ؟U^� ب^2ّل ح^"�ً� ب�^2 س^�ء وه^� م7#^�ر  ث�I <م �ً#v�p :   �^ا�ی �^�

  :و�?�ن
أن ت�3ل أن ا��س9 م��jم�، م7#�ر �?� ، @م�� ی^�م ا��3�م^�،       : أح2ه��

� س��ً� م  p@و �ً	��D wً�J ��p <ا   ومn^?� ،�^��� ا���س �?� ی~�ف ویv�س <
Uو�.  

                                           
 .٢٠٧/ ١: )الفراء(معاني القرآن ) 1(
 .٢١٤ /البقرة) 2(
 .٣٢٥/ ١: الكشف والبيان) 3(
 .١٣٢/ ١) : الفراء(معاني القرآني ) 4(
 .١١-١٠/ النمل) 5(



 ١٩٨

�pآ^�ا �^� ا����^� [ن ا����^4              : وا��أن ی�6^9 اeس^�&��ء م^> ا�^nی> ت
4 ���ه فإن�� ا�~� ) e ی~�ف �2ى ا���س��ن   (�J  .  <^م >ّJ اس�&�4 �3�ل ث

9v�b) :  �I <م e9 ح"�ً� م7#^�ر         : ی�3ل) إ�Jك و�آ�ن م!�آً� ���ب م> ا�!
 v�~5 ب�� U�.  
     :  ی��^�  وه?�^� ب���^4 ا�^�ا     ) إe( ب�� ا��	^�ی�>     وb 2b�ل ^�I <^م eو

    Uن�	
 ح6^� إe ا�^nی> ��I^�ا م^�?            : (م�? �U^��3 س^?�^�J ی�^�ن g^١( »)أو��( 
Uاء �� م��ن��  . )٢(وهnا نr م� نU�3 ا�#ّ

و2b ی�93 ا�&��
� J> ا�#ّ�اء م> دون ن"
� ا��أي إ��U م�^U م^� ورد �^�          
 ِح̂^�َ> َت^َ�ى اْ�َ�^nَاَب َ�̂^ْ� َأنX ِ�^� َآ̂^�Xًة َ�^َُ̀آ�َن ِم̂^ْ>     َأْو َت3ُ^�لَ [: ت#^"�� U^��b ت�̂^��4  

: ، و�?�ن) �`آ�ن: (و�� نU��b Bj ت���4«:  إذ �"�ه� بU��3 )٣(]اْ�ُ�ْ	ِ"ِ��َ>
�Ĵ^4 ا�̂^�د �Ĵ^4 م�ض̂^y ا��̂^�ة، وت���̂^U  : وا�&̂^�ن�. أح̂^2ه�� �Ĵ^4 �̂^�اب �̂^�

��. ا��ّ�ة �� ا����4 �� أن �� أآJ�!اء. آ�3ل ا��   :أن!2| ا�#ّ
  وت"`ل J> رآ
�ن?� أی> ی���ا    ����g م�?� ��� ذآ�ى وح"�ة

����̂^Bj^�� : g ت̂^"`ل �J �ً^#;Ĵ^4 م�ض^y ا�̂^nآ�ى، +ن م��^4 ا��̂^wم    
 J;#^ً� ی�س^9   )٤( ]َأْو ُیْ�ِس^9َ َرُس^�eً  [: م�?� إeّ أن ُیnآ�، وم��b Uل اO ت�^��4   
̂^U ت�̂^��4   ��b �^̂� �^̂Dا�� y^̂4 م�ض^̂�J :]�^̂ ̂^U  وآ̂^�ن م̂^)٦( » )٥( ]ِإXe َوْحً� � ن�3

 أن ی�^"B ا��#^"� ا�^�أي         دون  و��^> م^>    )٧(ا��#"� ه� ب�� م� نU�3 ا�#ّ�اء       
U�.  
  
  : ��vـ ا��"-١

نU�J 93 ا��#"� آ&�^�ًا م�^`ث�ًا ب��?U^6 ا��^��� إذ ب�J A^7^2د ا�^!�اه2                  
� ش^�ه2ًا           !^J �ب�ٍ� م> @راء| أث� �?�� �
 ،وا�^nي س^��	2ث   )٨(ا��� ن93 ا�&��

َوات3ُX̂^�ا ِ�ْ�َ�̂^ً� eَ [: ء �̂^� ت#̂^"�� U^̂��b ت�̂^��e U^̂�J 4ح3̂^ً� وم�̂^� نU^̂�J 9^̂3 م̂^� �̂^� 

                                           
 .٤/٤٧٥: الكشف والبيان )1(
 .٢٨٧/ ٢: معاني القرآن: ينظر )2(
 .٥٨ /الزمر )3(
 .٥١ /الشورى) 4(
 .٥١ /الشورى) 5(
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، ٥/٤٦٩،  ٤/٥٠٤،  ٥/٣٠٢،  ٣/١٣١،  ٢٦٤،  ٢/٦٣،  ٢٦١،  ٢١١،  ١٤٦/ ١: الكشف والبيـان  : ينظر) 8(

٦/٣٣٩، ٦/١٧٩، ٤٥٤. 



 ١٩٩

    ً�XD�pَ 
>X ا�nِXیَ> Iََ�ُ��ا ِمْ�ُ�َْ�jًِا   )١( ]ُت� رأي ا��"��v م^y مJ��6^�     إ�4 م!�
  U^^��3م^^> @راء ا����^^�ء ب :» �v�"^^ل ا���^^bب�   : و ��^^�ن وA^^�b ا��^^�ن �^^� ا�6^^

A�b ��� ،�: ا��	nیb :iأ� e>� Uا���ن +ن U�� <ی� � g��J B�	اء م «
)٢(.   

�ى ا��� ن�3?� ا��#"� J> ا��"��v ه^� م^� �^�ء �^�      p+وم> ا�!�اه2 ا
b^�ل  «:  ا�^nي ی3^�ل ��?^�      )٣( ]ضَََ�َب ا��Uُ^X َم^َ&wً َرُ�^U^��ِ wًِ        [: ت#"�� U��b ت���4  

�v�"^̂ا�� :   U�
j^̂ن A�^̂وإن ش ،U^̂� �ن̂^Bj ر�̂^wً، +ن̂^U ت���̂^� ���&̂^9 وت#̂^"�
�� wً&م Oب ا�   .)٤(»�9 أو �� ر�9ب�<ع ا�~���، م6�ز| ض

  
٢-#p+ـ ا�:  

اس���ن ا��#"� ب�أیU �� ت#^"�� J^2د م^> ا�ی^�ت وb^2 ب�^� J^2ده� أث�^�                 
� ش�ه2ًا !J)٥(�#p+ا �?�v�b �ح ا��#"� ب`سّD �?آ� .  

         U��b ���> ا�ی�ت ا��� ن93 ��?� ا��#"� رأي ا+p#� م� ��ء �� ت#"�
�  وارزق أه�U م> ا�&��ات م> @م> م^�? ب^�O    : (ت���4^pوأورد ) وا��^�م ا� ،

   U��3ب �?�� �#p+رأي ا :» �#p+ل ا�b :  <ن،         @م�^�
م> ب^2ل م^> أه�^�J U^4 ا�
أnpت ا���ل ث�&�U ورأیA ا��3م ن�سً� م^�?، أب^2ال ا�^
�� م^> ا��^9ّ                : آ�� b�ل 
U��3آ :]wً�
هnا م�  ، و)٧(»)٦( ]َو4�َJَ UِX��ِ ا��X�ِس ِح�q اْ�َ
Aِ�ْ َمْ> اْسَ�َ;�َع ِإUِ�ْ�َ َسِ

           2^bاآ�#4 ب!�ه2 واح2 م^> ش^�اه2| و �أورد| ا+p#� �� م��ن�U إe أن ا��#"
أض�ف إ��U ا����ی  ب��ع ا�
2ل وه� بU��3 وهnا إب2ال ا�
�� م> ا��9 وب2ا 

�#p+م اwم> آ Uآ`ن g٨(ذ�(.  
             �     [وم�� نU�J U�3 أی^iً� م^� �^�ء �^� ت#^"�ْ^?ُqَم^َ> َم^ْ> ِ�^� اَ+ْرِض ُآ��

��ً��ِ�َ[ )٩(�  : ��ء بb :U��3�ل ا+p#� «:  وا��� b�ل ��?� ا��#"

                                           
 .٢٥ /االنفال) 1(
 .٣/١٣١: الكشف والبيان) 2(
 .٢٥ /االنفال) 3(
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٦/١١٢، ٥/٤٦٩، ٥/٣١٨. 
 .٩٧ /آل عمران) 6(
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 .٣٣٦ -٣٣٥/ ١: معاني القرآن: ينظر) 8(
 .٩٩ /يونس) 9(



 ٢٠٠

)�ً���� ( yم)آ9 (U��3وا ِإَ�َ?ْ�ِ> اْثَ�ْ�ِ>[: ت`آ�2ًا آnُ~ِXَت� eَ[ )وه� )٢( » )١ 
 Uم��ن� �� �#p+٣(أورد| ا(.   

  :�جـ ا�<�-٣
            �"^�p 4^�J 2^2 ت<ی^b م^> ا�ی^�ت �^J��6ح م�نU�J 93 ا�&��
� �� ش^

  yت���4     م�?� م� آ�ن     )٤(م�اض U��b ��|ُ     [: �2�J U ت#"�ُ^�ْ�َ Uٍ�َِمْ> ِإ  )٥( ]َم� َ�ُ�ْ
̂^�ل ��?̂^�  b �^̂ل ا�<�̂^�ج «: وا���^̂ bم̂^> و�?̂^�>  : و Bj^̂2 ی�̂^�ن ا��^̂ b : �أح̂^2ه�

        U^��b <ل م�	وا�&�ن� ا� U"�� �
^2وا اO (اeس�&��ء م> ��Jن ): ا+» |�^�� «
   .)٦(»  ا����رفإ�4ن��ة، وإن أض�  

    J ��ف ��^U +ن   وإن�� هnا ا�nي نU�3 ا��#"j^ع ُم��;�bا�<��ج ه� ا <
� ا�3�@ن وe ی�6ز �^� ا�3^�@ن    �� �� >v�� Bjا�� X2J اnه Ujا�<��ج �� ن

 Uأ ب� ُی3� U٧([ن(.   
وم�9 نU�� 93 ا��#"� رأي ا�<��ج م^y مJ��6^� م^> @راء ا����^�ء م^�        

�نUُX[: ��ء �� ت#"�� U��b ت���4ُjُ�ْ�َ�ََو Uِِب X<�ُ٨(  ]َ�ُ�ْ{ِم(.   
�د     إ�2b4 أورد ا�&��
� U��b ب�[ض���      و
�د   « م� نJ 93> ا��^
وb^�ل ا��
ه^^e |nم ا��	o^^�3 د�J A^^�p^^4 م^^� ا�6^^<اء آ�^^� ت^^�J 9p2^^4 أن،        : وا�<�^^�ج
م?�� @ت��� م> آ�^�ب وح��^�، ث^ �^�ءآ رس^�ل م^2jق ��^� م��^                 : وم���|

   ِU��3اب ا�6<اء آ�� Uم�ّ> ب}�� Uِ��b �� مwوا� ،U٩( ] ِشْ�َ��َوَ�ِ�ْ>[: ��{م�ّ> ب( ، 
�ف ���^� ی�3^9 م��#�^ً� ب^�����4                � و2b ا�J  )١٠(» ون	�|j^4 أن ی�^�J �د ا��#^"

   .)١١(ا�nي ی�U��i [ن ا�<��ج 9jّ� 2b ا��3ل �� هn| ا�ی� 
  

                                           
 .٥١ /النحل) 1(
 .٣/٣٠٦: الكشف والبيان) 2(
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 ٢٠١


�2ة-٤J أب� :  
                آ^�ن   . )١(نU�J 93 ا��#^"� �^� ت#^"�� ب�^� م^> @ی^�ت ا�3^�@ن ا��^�ی

وb^�ل  «:  وإذا b^�ل  )٢( ] ِم^ْ> َرب£^gَ  اْ�َ	^qo [: م�?� م� ��ء �� ت#"�� U��b ت�^��4         

�^̂^2ةJ �^̂^أب : U^̂^��b �^̂^� |�^̂^
pم وw^̂^ء ا���i^̂^3م^̂^> : (ه^̂^� اس^̂^����ف ب�^̂^� ان

g2د أب^�    )٣(»)رب	ی 
�2ة ��U ب�� ا[ض��� ��J أب� <J �
 وا�nي نU�3 ا�&��
� �� ا��wم 

�2ة  ا�~J)٤(.   

 ا��Uَ^X ا�nِ^Xي    َأَوَ�^ْ َی^َ�ْوا َأنX    [: وم�U ایiً� م� ورد �^� ت#^"�� U^��b ت�^��4             
oَ�َpَ ا�"Xَ��َواِت َواَ+ْرَض َوَ�ْ َیْ�َ� ِبَ~X<?ِ3ِ�ْ ِب3َ�ِدٍر Jََ�^4 َأْن ُیْ	ِ�^َ� اْ�َ�^ْ�َت4 َبَ�^4                

�   .)٥( ]ِإن4�َJَ UُX ُآ9£ َشْ�ٍء 2ِbَیٌ
           U^��32ة ب^�
J �^رأي أب �^

�^2ة وا+p#^�       «: و2b ن3^9 ا�&��J �^3^�ل أب� :

 U^̂��3آ ،��^̂D �^ِ̂ب[ه Aُ^̂
 ی�3̂^9 رأي أب̂^�  )٧( » )٦( ]��̂^q2ْهِ>َتْ�ُ^̂� � إذ أّن ا��#̂^"
�ف ��U +ن^U^��� 2^b U م^y رأي            jا�!�ه2 ت Uي ورد إ��nب�����4 ا� e2ة إ�
J
               U^4 و�^�J �^?�� �ا+p#� ا�nي أض�ف إ��U ا�!�ه2 ا�3�@ن� وآ^�ن ن3^9 ا��#^"

�2ة 2b ش�ح ا�ی^� م^!��ًا      J �9 [ن أب�j#ا�"�� وا�� U4 و��J e ر�j�peا

م6�زه^� b^�در وا��^�ب ت{آ^2 ا��^wم ب��
^�ء وه^�        «:  م� ی6^�ز ��?^� بU^��3      4إ�
�?�J 4�7�"٨(» م(.   

  
٥-
�دـ ا��:  

         yث� م�اضwث �� eإ U�J ��اب      � م�? )٩(� ی�93 ا��#"^Jم^� ورد �^� إ 
�د مy م�J��6 م> @راء ا��	�ة �� 
ب�ء ا�
"��� و2b اس���ن ا��#"� ب�أي ا��

�اب @ی� ا�
"��� و2�J ح2ی Jلإ�b ء�
�د«: &��J <J U آ"� ا�
ا���� : وb�ل ا��
�ت J^> ن#^"G� gن^A^�b g             + ا إ���4 آ"�ه� رّده�    
pإذا أ gى أن�: 9D أe ت
�ددت?�   � A�
 ا�
�ء وا���ء أAp ا�#�	^�، وه^� �i^��p ��^� ب�^2ه� ��^g�n                إ�4ب�

                                           
 .،٥/٥٦٨، ٤٥٤/ ٥، ٤٦٩/ ٥، ٣٢٨/ ٥، ٥٠٤/ ٤، ٢/٧٤: الكشف والبيان: ينظر) 1(
 .١٤٧/ البقرة) 2(
 .٧٤/ ٢: الكشف والبيان) 3(
 .٩٥/ ١: مجار القرآن: ينظر) 4(
 .٣٣ /االحقاف) 5(
 .٢٠ /المؤمنون) 6(
 .٤٩٦/ ٥: الكشف والبيان) 7(
 .٢١٣/ ٢: مجار القرآن) 8(
 .٦/١٠١، ٢/٩٣، ١/٢١: الكشف والبيان: ينظر) 9(



 ٢٠٢

   و� أ�2| ی�	2ث �J?� �� آ��ب ا��Bi^�3 أو ا���م^9            )١(» آ"�ت م� اeس
b U2و إن
  .2 ن�3?� س��Jً�وی
  

  :Uـ س�
�ی-٦
 وآ^�ن م�^� نU^�J 9^3 ه^� م^�       )٢(� ی�93 ا��#^"� U^�J إe �^� م�ض^��>        

 َت�3ُX̂^�َن[: U^̂��b ت�̂^��4� �̂^�ء �̂^� ت#̂^"�ْ^̂�ُX��َ�َ[ )ل)٣�^̂b إذ  :»Uی�
��̂^b : 9̂^�ل س̂^�
Oج وه�� م> ا�   .)٤(» وJ"4 ح��� ت

̂^2 ن      b �̂^2و ان ا��#̂^" 
̂^�ب س̂^�
�یU وی ̂^2 ا���̂^�ع ��� �J �أ�̂^2ه ^̂ �3?̂^� و�
�ًJ�س�.  
  
  :9ـ ا�~��-٧

 م� ��ء �� ت#^"�� U^��b       �  م�?  )٥(� ی�U�J 93 ا��#"� إe �� م�ض��>        
� ا��UِX ُسْ
َ	�َن ا��X�Jَ UِX� ُیْ!ِ�ُآ�نَ        [: ت���4ُ�ْ�َ Uٌ�َِإ :  وأورد رأیU بU��3   )٦( ]َأْم َ�ُ?ْ
آ��^� اس^�#?�م و�^�5      ) أم(آ^9 م^� �^� س^�رة ا�;^�ر م^> ذآ^�               : b�ل ا�~��^9    «

  .  وی
2و أن ا��#"� 2b ن93 ذ�J g> ا�~��9 س��Jً� وب���وای�)٧(ب�;  
  

٨-;b بـ� :  
            y^ث^� م�اضwث �^� � ��^� نU^�J 9^3 ه^� م^� �^�ء �^�        )٨(نU^�J 93 ا��#^"

�ٌ          [: ت#"�� U^��b ت�^��4    ^�3ِ�َ �ٍ^�ْpَ <ْ^ِم X�^�َِإ Aَ^�ْ>ََل َرب£ ِإن£^� ِ�َ�^� َأن�^bَ[ )أورد )٩  
 U��3ب Uم  «: رأیwب ا��;b ل�b      4^ت3^�ل  إ�^4  ه?�^� ب��� ، :    ،U^� A^6ب اح��ا��^

   .)١٠(» واح�A6 إ��U ب���4 واح2
  
�ي-١٠
  : ا�;

                                           
 .٢٢ -١/٢١: الكشف والبيان) 1(
 .١/٨٩، ١/٢١: الكشف والبيان: ينظر) 2(
 .٢١/قرةالب) 3(
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 .٥٨٦/ ٥: الكشف والبيان) 7(
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 .٢٤ /القصص) 9(
 .٥٣٣/ ٤: الكشف والبيان) 10(



 ٢٠٣

�ي و� یnآ� اس�U و� ُی!� ا�^4 آ��ب^U وآ^�ن                 
�23 ن93 ا��#"� J> ا�;
                       ��ي ن^U^�J �ًj �^� ت#^"�^
نU�J U�3 �^� م�ض^��>، إذ ن3^9 ا�&��
^� آ^wم ا�;

U��b :]  �ُXb�	َ�ْا * ُ�Xb�	َ�ْ١ (]َم� ا (�b wv :»      |�^
pب�^2اء، وe�ب y^ا+و�^4 ر� �^b�	ا�
و�b^9 ا�	�b^� ا+و�^4 م���J^� ب��&�ن�^�، +ن ا�&�ن�^� ب��<�^� ا����ی^�            . ���� ب�^2|  

زی2 م� زی^2؟ وا�	�b^�      : ا�	��b م� ه�؟ آ�� ت�3ل    : �J?� آ`نB6J U م�?�، �3�ل    
 �J���ب���^4 أي ش^�ء وه^� ر�^y ب��	�b^� ا�&^�ن�،             » م^� «و  » ب��«: ا�&�ن�� م

U�&وم :]  �ُJَا3َ�ْ�ِر * ُ�Jَُب اْ�َ�ِ�^�>ِ    [ و   )٢( ]َم� ا3َ�ْ�ِر�	َ^Dُْب اْ�َ�ِ��ِ> َم^� َأ�	َDَْوَأ[ 
�ي �^� ت#^"��|            )٤(»  ون	�ه�� ) ٣(
 وآ�ن م� نU�3 ا��#"� ه� نqr م� نU�3 ا�;
)٥(.  

                   �وم�?� م� م� م&�A �� م�ض^y ا�w�p^�ت ا��	^�ة وآ^�ن ذ�^g �^� ت#^"�
ا��p̂^  ا��	̂^�ة �̂^� «: b̂^�ل) ٦( ]ْن̂^َ"�َن ِبَ�ا2َ�ِْی̂^Uِ ُح̂^ْ"ً��َوَوXD̂^ْ�َ�� اِ[[: U^̂��b ت�̂^��4

�ة     j
�J^4 ا����ی^� ت3^2ی�| ووD^���| ح^"�ً�          : و�U نBj ا�	"> �3�ل أه9 ا�
�ًا، أي ب~�^�، وb^�ل أه^9 ا����^�            : أي ب��	">، آ�^� ی3^�ل     ^�p U��^Dم��^�|  : و

  :وو��D� ا[ن"�ن أن ی#�9 ح"�ً� ، �	��e2� U�n ا��wم U��J آ�3ل ا��ا�<
�6
^^̂^A م^^̂^> ده�^^̂^�ء إذ ت^^̂^!��ن�J  

  
   ���^̂ ^^^Dوم^^^̂^> أب^^^̂^� ده�^^^̂^�ء إذ ی�  

�ًا ب?^^^^^̂^� آ`ن�^^^^^̂^� ����ن^^^^^̂^�    ^̂^^^^^�p  
  

  
�ًا، وه� م&U^��b 9      أي ی���D� أن ن#   �p �?ً   [: �9 ب�	م^" o^#;�[ )أي  )٧ 

 وآ�ن م� أورد| ا�&��
� ه� ن#5  )٨(» ی�"s م"	ً�، و9�b م���| وأزم��| ح"��ً     
|��ي �� ت#"�
  .ن ا[ش�رة إ��U، و��> م> دو)٩(م� b�ل بU ا�;

� ب> ش��9 -١١iا�� :  
َوِإَذا pََ�^ْ�ا  [: � ی�U�J 93 ا��#^"� إe ش^�ه2ًا واح^2ًا ب�#^"�� U^��b ت�^��4         

إ�4ْ?ِ�ِ�dِ��َل ��?�)١٠( ] َش�b يnا� :  
� ب^> ش^��9        «i^ل ا���b(ه^� ه�^� ب���^4       ) إ�^4 : (و y^ت�^��4   ) م U^��3آ :

                                           
  .٢-١: الحاقة  )1(
  .٢-١: القارعة )2(
  .٢٧: قعةالوا )3(
  .٢٦٦/ ٦:  الكشف والبيان)4(
  .٥٨/ ٢٩: جامع البيان في تفسير القرآن: ينظر )5(
  .٨/ العنكبوت )6(
 .٣٣/  ص) 7(
 .٥/ ٥: الكشف والبيان) 8(
 .١٦٠/ ٢٠: جامع البيان في تفسير القرآن: ينظر) 9(
 .١٤/ البقرة) 10(



 ٢٠٤

]  �ُ�َX� َ�ْ�َ�َ� ا�j£َ��ِم ا�ْ�ُ�َ X9إ�^4 ُأِح ْ�ُvِ�"َ^١( ] ِن( :    U^��bو ،�v�"^ن y^أي م :] eََو
 ُْ̀آُ��ا َأْمَ�اَ�ُ?ْ   : ا���ب�7)٣( ] ا��UِXإ�4َمْ> َأْنjَ�ِري [: ، وU��b)٢(] َأْمَ�اِ�ُ�ْإ�4َت
̂^4    2 آ`ن�� ـ��آّ�� ب����Jوe َت ̂^�رُ  إ�^ ̂^U ا�3^ ̂^�q ب^ ̂^�س م;�^   ا��^
  أ��ُب

�. أي مy ا���سp@ ل�bو:  
     ا����Bِــ9ُــَه �{�{ َرإ�4     �� ب�آــِ� ذرا�Jِ>ُحو��

}�}� y٤( »أي م(.   
  

                                           
 .١٨٧ /البقرة) 1(
 .٢ /النساء) 2(
 .٥٢ /آل عمران) 3(
 .١/٨٠: لكشف والبيانا) 4(



 ٢٠٥

  :� ا��#"� �� ا��93ـم�?
ی�̂^si ��̂^� م�̂^� ت3̂^2م Ĵ^> ا��#̂^"� b̂^2 ی�
̂^y أس̂^���B م~��#̂^� ب	̂^"B م̂^�   

��� ا���?� وح��^� ا�^�r �^� ا��3^9 وه^� أس^���B م��^�رف           d U��J Uض�ی#

  :��J?� ب�> أ����J B�ء ا��#"�� وهn| ا+س���B ت��&9 ب�� ی`ت�
١-  �ن3^9 ا��#^"� �^� أ��^B ا���اض^y نwً^3 م
�ش^�ًا �?^�            : ا��93 ا��
�ش

U�J 93ب�> ی� U��J ًة م> دون أن ی23م��ح ب`س ا���� م
�شjم� ی �ً
���.  
٢-   ��ی��J o^�ء         :  ا��93 ��� ا��
�شd <J راء ا�����ء@ � ی�93 ا��#"�

 م^> آ&^�ة ا��Je^�د �J^4 ا�^"��ع                 ���ی> �� أ��B ا+ح��ن وه� 4�J ا�^p@ 
�ح              j^یe UنG� 93ة �� ا����� ا��93 وا�nي ی�;�B أن ی��ن ه��ك 2Jم ا��
�ش

  .بg�n ب9 ی��ن نU�3 ���3ل م
�ش�ة مy اس ا���
٣-  r���2         :  ا��93 بb 2ًا وا���� ����b تe�	و��> ب r���ب �ن93 ا��#"

 أو أن ا�^�b r^2 ی�^�ن ذا      ی�7^� ی��ن ��?� ا�^�r ا���3^�ل م�^� ی^�i  ح^�>             
�7� e ی	D   . اj�pe�ر ا��#]� ا�nي ���
ً� م� ی�U6 إ��Uإ��4�ج ح6

�ف  -٤jا��93 ب�  :      �ً^
��� �^?� �ه� ا�"�� ا�7��
� ا��� ت��< ب?� ا��#^"
�ف ب���r ��	2ی2 ا�#��ة ا��� ی�ی2 أو [j�p�ره� +نU ی�رد ا��2ی2             jم� ی�
              �^��
dو م> @راء ا�����ء م�?� أو ���ض�s ا�#��ة ا��� ی�ی2 ن�3?� ب�^� ی�^"6

  .�!�ه2ا
٥-   U
�أي �̂^j�ح^̂ 
� ا�"^̂ ̂^�   :  Ĵ^2م ن �ف ا��#̂^"� �?̂^n| ا�;�ی3j^̂ی� ^̂ �


ً� +نU ی���< ب!�J 9^�م ب`ن^U ی^nآ� ���^y ا�راء ��v�b <^J?^� ا��^� وردت              ���
�� ت#"�� @ی� م���^� و���
^ً� م^� ی	^�ول أن ی�^ ب?^� ��^� ی�;^� ���#^"�� ا�^nي               

           r�^س^�� ا� �^?�wp <ز م�
b^2 وردت   ��^� أن^U     . یD U�i#� ا�!��ل ا��� ت
 ت�^̂^g إ�^̂^2�4ی^̂^U ب�^̂^� ا�راء ا��^̂^� �^̂^ ی�^̂^"
?� و��^̂^> ب�^̂^"
� ���b^̂^� ب���3^̂^�س  

  .ا���"�ب�
            U^�b2ب U^6?ه� �^� م�n^~ا��^� ات B���^ا+س |nآ9 ه yم �و2b ت��< ا��#"
�� ا��93 �?� ح�> ی
��J 2> ا��93 ��� ا��
�ش� أو ی	�ول أن ی"�� J> ا��93 

�ف      jو�� ا���	م �� UJwdا ��"� U#�Iب�� r���ب�� ی~2م ا��^�?�      ب r���ب 
 أD	�بU ب�	�و�� ش���U ��9 ا�راء ا��^� ت^�د �^�          إ�4وا��<امU ب�"
� ا��أي    

         B���^43 ه� ا�"�� ا����<ة ��9 ا+س
ا���jص آ9 ذ�G� gن ا��b2 �� ا��93 ت
�?�
  .ا��� ات



 ٢٠٦

  ا��
	� ا�&�ن�
  ش�اه2 ت#"�� ا��!  وا�
��ن ا��	�ی�

  
�ه� ا��#^"�� أن ی��^<م ب`س^5 ت�^e     gب2 ���#"� ح�> ی	^�ول أن ُی�^ ب��̂    

ا���̂^�ه� وا��̂^� م�?̂^� ا�̂^"��ع وه̂^� م̂^> أه̂^ أس̂^5 م̂^�?� ا�̂^2رس ا��	̂^�ي أو   
وأ��J بU م� ث
A     «)١(ا���7ي وی�&9 ا+9D ا�nي ت�;�o م�U ت�g ا�2راس�ت         

    U^�ّ
�� آwم م> ی�ثo ب#j�ح�U، �!�9 آwم اO ت���4، وه� ا�3�@ن، وآwم ن
-     
9 ب�&�U، و�� زم�U وب�4�D  -         |2 اU��J O و@�U وس�b ب� إ�^4  وآwم ا��

    � )٢(» أن �̂^"2ت ا+�̂^"�� ب�&̂^�ة ا����̂^2ی>، ن]�̂^ً� ون&̂^�ًا، Ĵ^> م̂^"� أو آ̂^��
̂^� ا��3^^̂^9 ب�^^̂^s�;j   «و ب^^̂^> ا+ن
^^̂^�ري ، اا�^^̂^"��ع ب�^^̂^s�;j ا�^^̂^"���d ه^^

   � أن إ�^̂^s���^̂^�4 » ا��j^^����» 9^^3;�	�ن م��اد�^̂^�ن و��^̂^9ّ اب^^> ا+ن
^̂^�ري @ث^̂^
 م����3، ومj�در م����3، أم� ا����3ل ��!�9 مj�در: مj�در ا��	� ن�J�ن

                 �ا�3�@ن ا���ی وا�	2ی� ا��
�ي ا�!�ی  وم� ن93 م^> آ^wم ا��^�ب م^> ش^�
ون&̂^�، إذ ا+م̂^� م�̂^�ط ب���3̂^9 دون ت̂^U^̂�� 9^̂3��� 9p2 وأم̂^� ا���3̂^�ل ����3̂^�س    

   .)٣(» واس�j	�ب ا�	�ل ون	�ه�� إذ e ی��ن�ن� إe ب�JG�ل ا��93
̂^2م ی��^^> أن ی�̂̂    ̂^nي ت3 �ة م^^� اس̂^�~2مU م^^>     وا�^̂ � ب�&"^̂ si �^^2ى ا��#

أن?^̂^� م�ض^̂^y اس^̂^��
�ط «ا�^̂^!�اه2 +ن?^̂^� ت{�^̂^  ��ن
^̂^ً� م?�^̂^ً� م^̂^> ا��	^̂^�، إذ  
2Jب!�اه2 م> ا�3        )٤(» ا��3ا �?�� �@ن ا���ی وا�3�اءات   � ، و2b اس���ن ا��#"

إe إن أ��
?� آ�نA م����3 م�� اس�^!?2       ) ش��| ون&�| (ا�3�@ن�� وآwم ا���ب    
    �ك اeح�6^�ج ب��	^2ی� ا��
^�ي ا�^!�ی  آ�^� س��^si ���^�               بU ا��	�ی^�ن وت^

  :ب�2
  
  : ا�3�@ن ا���ی-أ

�23 اس�!?2 ا��#"� آ�7�| م> ا�����ء ب�^�jص م^> ا�3^�@ن ا��^�ی إذ        
»   U^̂4 أن^̂�J م��6̂^�ن w^̂p eف ب̂^�> ا����̂^�ء �̂^� ح�6̂^� ا�̂^�r ا�3�@ن̂^�، �?̂^

                y^ی^  م�أن^U  أ�sj م� ن;A3 بU ا���ب، وأsD م�U نwً3، وأب�2 م�J U> ت	
   <�
�ب� مJ ض          . ن<ل ب�"�ن�و4�J آ&�ة ا����رض^�> وا�����ض^�> �^ ی��^

�ب��Uأح2 م> ا���ب وAb ن<ول ا�3�@ن       ��            ?�^J ��یB أو ب��^2، ب^9 أث^b <م 
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 ٢٠٧

�?
�اره م� و9D إ��Uرأنbوإ Uب    .)١(» ه
�ض Ĵ^2دًا م̂^> ن̂^�jص    ^J ً� إذ	واض̂^ �وم^> ه�̂^� آ̂^�ن اه��^�م ا��#̂^"

̂^� م�?̂^� م̂^� ورد    ̂^U ت�̂^��4  ا�3̂^�@ن ش̂^�اه2 ن	�ی ��b �̂^gَ  [: �̂^� ت#̂^"� qَل َرب�^̂ bَ ِإْذ
   gُ#ِ"ْ^ُ��ا َأَت9ُ�َ6ْ ِ��َ?� َمْ> ُیْ#ِ"2ُ ِ��َ?� َوَی�bَ �ً#َ��ِpَ 9ٌ ِ�� اَ+ْرِضJِ��َ �£ِإن �ِ�َvِwَ�َ�ْ�ِ

 َم̂^� eَ َتْ�َ�ُ�̂^�نَ  ُ^̂�َJَْل ِإن£̂^� َأ�^̂bَ gَ^̂�َ ْ�̂^2َِك َوُن3َ̂^2£ُس	ِبَ sُ£
 . )٢( ]ا�̂^2£َم�َء َوَنْ	̂^ُ> ُن̂^َ"
واذآ^� إذ b^�ل   : و�b^9 م��^�|  : وb 2b^�ل : ی���) إذ b�ل ربg (« : وا��� b�ل ��?�  

U��
  .ربg، وآ9 م� ورد �� ا�3�@ن م> هnا ا��	� �?nا س
3
9، و2b  ) إذا(����ض� و ) إذ(ح��� ت�A�b، إeّ أن     ) إذا(و  ) إذ(و�"���

�pا� yأح2ه�� م�ض yی�ض.  
�د   
: �ن م��^�| م�ض^�ً� ن	^� U^��b    م^y ا��^"�3
9 آ̂   ) إذ(إذا ��ء   : b�ل ا��

إذ ) إذا(�� وإذ b�ل ، وم  ی�ی2 وإذ )٤( ]َوِإْذ َی�3ُُل[ و )٣( ]َوِإْذ َیْ�ُ�ُ� ِبgَ ا�nِXیَ>[
   U��3آ wً
�ى   [: ��ء مy ا���ض� آ�ن م���| م"�3َ^
 )٥( ]Gِ�ََذا َ�^�َءْت ا�;X�مX^ُ� اْ�ُ�ْ

]  ُ�Xp�Xjَذا َ��َءْت ا�Gِ�َ[ )٦( ]  ْjِإَذا َ��َء َن ِUXا�� ��ض     )٨(» أي ی�6ء  )٧( ]ُ^J 2^bو 
            ��د آ�^� ت3^2م وه^nا ا��^�?� ���
^ً� م^� ی�
�^U ا��#^"^
�?n| ا�!�اه2 نJ wً3> ا��
                     �آ�� أش�ن� س�ب3ً� �� إنU ی�93 أ��B ش�اهJ |2^> ن	^�ة ��^�|، �3^2 ن3^9 ا��&�^
م> ش�اه2| ا�3�@ن�� J> آ��ب س�
�یU و��> م^> دون ان ی^!�� إ��^U م�?^� م^�                   

eَِهَ�ً� bُُ��ُبُ?ْ َوَأَس�qوا ا��6ْXَ�ى ا�nِXیَ> Iََ�ُ��ا َه^9ْ        [: "�� U��b ت���4  ورد 2�J ت#  
�ونَ ُjِ^̂^
ُْ̀ت�َن ا�^̂^"£ْ	َ� َوَأْن^̂^ُ�ْ ُتْ :  وb 2^̂^b^̂^�ل ��?^̂^�)٩( ]َه^̂^nَا ِإXe َب^̂^َ!ٌ� ِم^̂^ْ&ُ�ُ�ْ َأَ�َ�^̂^

̂^�ل ا��̂^�ب   « b <^̂م ،Oا �̂^U،   : م��ض̂^� Ĵ^> ذآ̂^ ̂^!�ء إذا ت�آ� ̂^J Â^> ا� 
?�
�اب،                  وeه�� ن�A ت23ّ  ^J]ا y^��� �^� م اeس م> ح^oّ ا���^A ان ی�
^y اeس^

�9j وو� ،9^D	��U^ �^� ا�#^9j ا��^G� :           Bjذا ت23م ا���A اeس ��U ح����ن     
 Uن�	
 وهn| ا�ی^� م^> ش^�اه2 س^�
�یU      )١١( » )١٠( ]X!pًُ�� َأْبjَ�ُرُهْ [: آU��3 س
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 ٢٠٨

� وه� U��b ت���4          )١(p@ 2 أض�ف �?� ش�ه2ًاb Uإن eَوَداِنَ�ً�[:  إ   �^?َ�ُwَIِ ْ?ِ�ْ�َJَ [ 
)٢(            �^#p+اء وا��ی> آ^��#ّ^p@ ء���J <J Uی�
 ، و2b ن93 ب�iً� م> ش�اه2 س�

     � نJ �^?�3^> آ�^�ب س^�
�یU إذ اس�^!?2 ا�&��
^� نJ wً^3^>                  إ�^4 م> دون أن ی!�
 َوq�Iَ^�ا َم^� َ�ُ?^ْ ِم^>ْ       [:  وU��b )٣( ]َوJَ 2ْ3َ�َِ�ُ��ا َ�َ�ْ> اْشَ�َ�ا|ُ   [: ا�#ّ�اء بU��3 ت���4  

rٍ�	ِ٤( ]َم(    ل�pد �� )  �^م ومw٥(» +ن?�^� �^� م��^4 ا�3^�ل وا���^�>       «) ا�( . 
Uی�
   )٦(. وه� م> ش�اه2 س�


^ً� م^� ی�6?^2 �^�                    ��� �^?� U^6?4 م�^�J �^
إe إن هn| ا�"�� ��^"A ا�7��
�ى إذ             ^pی� أ�	ن B4 آ��J د���Jeن�� م> دون ا@��ض ب�� ا�!�اه2 ا�3J

 eَ َیْ�ِ�ُ�^�نَ     َوَحَ�[: اس�!?2 ا��#"� بU��3 ت���4  ْ^?ُXَی^ٍ� َأْهَ�ْ�َ��َه^� َأن�ْbَ 4^�َJَ اٌم[ 
   .)٨() أن(زا2vة ب�2 ) e( �� م�6ء )٧(
  
  : ا�	2ی� ا��
�ي ا�!�ی -ب

              U^ان ن3^�ل إن y�;�"ن eی  و� ی"�!?2 ا��#"� ب��	2ی� ا��
�ي ا�!�
     Bهnإ�4م> ا�#�� ا��� ت     ،g�nح ب�ّjی � U2ی� +ن	ح�6�ج ب��e2م ��از اJ  

̂^J Û^> ا��̂^"��v وا�#̂^ّ�اء    �̂^� «وم̂^> ا����̂^�م إن ا��̂^����>   .�?̂^� م̂^y آ&̂^�ة ن�3
س���ا ب��ً� واح2ًا ��U ��از ش�ء م~^��  �¢D^�ل ، ���^�| أwً^D، وب�ب^�ا                 

 U^̂ ��J)̂^2ی� وه̂^�      » )٩	6̂^�ا ب���	ی ^̂ � ^̂ � أن?^̂ ̂^�ر ا��2رس̂^�   «�� ̂^> @ث � م^̂ أث
�ی�j
  .)١٠(»ا�

   .)١١(وA�jّ� 2b آ�B ا+�Dل ت�g ا+س
�ب 
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 ٢٠٩

  :س�!?�د ب��3�اءات ا�3�@ن�� اe-�ـ
 ب�eس�!?�د ب��3�اءات ا�3�@ن�� ب��2رس ا��	�ي أه��� ب���7 إذ أن?^�            إّن

     A?̂^� �3̂^2 س̂^�ه���	اب�̂^� ا��̂^� ت�J]̂^�ي ب��̂^2د ا���̂^�| ا	ا�̂^2رس ا�� A^̂أ��
 ی�   �� |��ِ  ا��	�ی�ن ب���r ا�3   �ب��س�U وت;�ی     U^ن� ا���ح2 ب9 ض^��ا إ��@

 Uاءات�b)١(.   
 �?        إe إن ا��	�ی�>  ?iاءات أو ر��3�� ?��
b �� ا�#��p2 اb �   b��� 

�ی�> b^̂^2 ت^̂^2رج م^̂^> ا�3
^̂^�ل  j^̂^

�یU  « ا��^̂^!2د أذ إ�^̂^4ا��^̂ أه^̂^� ا�~��^̂^9 وس^
�اءة ب̂^9 ن]̂^�ا ^̂b �^̂�;~ی  ا�3̂^�اءات ن]̂^�ة اح�̂^�ام إ�̂^4ب̂^��3�اءات ا�3�@ن�̂^� ��̂^

�ی�ن ا�3^�اءات          « ،   )٢( »وت23ی5j
ام� م� ب�2 ا�~��9 وس�
�یU �23 أyip ا�
?�"�be         ���ا��3�ی�5 دون ح gت� oوا� ��� ،
��|، أم^�  إ�4 و�bا2Jهb 9ت`وی 

   .)٣(» م� p��  ت�g ا��3ا�i� 2J#�| و2ّJو| ش�ذًا
ب�eح�6^�ج ب^��3�اءات ا�3�@ن�^� م;�3^ً�        «أم� م�b^  ا��^����> �3^2 ت��^<          

     4^̂�J y^̂4 ا���س^̂�J �^̂�
م��ات�ه̂^� وش̂^�ذه�، +ن ذ�̂^g داp̂^9 �̂^� م̂^�?6? ا��
  .)٤(» م� ورد �� ا���7ا��وای� وا+np ب��]

أم̂^� م�b̂^  ا��#̂^"� م̂^> ا�3̂^�اءات ��̂^ ی~��̂^  م�J U^̂#b̂^> ا��̂^����> أو 
            B^ث�� U^9 ب^�J <^ا ا���?� أول مn2و أن ه
)  ه̂ـ ٢٩١ت (ا�~��9 وس�
�یU وی

وه� أح2 أ��v ا������> ا�nي � ی�> ی�6^< ا��^���s ب^�> ا�3^�اءات ا���^�ات�ة            
�اءات م̂^>     . )٥(^̂ ̂^g ا�3 � آ̂^�ن ی�̂^�ض ���"^̂ #����   �i^̂أو ی s��^̂ دون أن ی


̂^ً� م̂^� ُی~̂^yi ت�̂^g ا�3̂^�اءات  ��� U^̂أن eب̂^�ب م̂^> « ا��`وی̂^9 وه̂^� إ�̂^4اح̂^2ه� إ
� ��U ا��	�ی�ن ;iي یn2م ر�� ا�!�ه2 ا�J ٦(»  ا��`وی9إ�4أب�اب(.   
      � اeس�^^!?�د ب^^��3�اءات  إ�^^4 وم^^> ا��^^�jص ا��^^� �6^^` ��?^^� ا��#^^"


>X ا�nِ^Xیَ> َیْ
َ~ُ�^�َن ِبَ�^� @َت^�ُهْ     َوeَ َیْ	^"َ [: ا�3�@ن�� م� ورد �� ت#"�� U��b ت���4  َ
  ِU�ِiْ^̂�َ <ْ^ِم Uُ^X٧( ]ا��(      g^̂ت� eًاءت�> م^{و�^̂b �^ا�ی |n^̂ه �^� ��ض ا��#^"^̂J 2^bو 
U^̂��3اءات ب��أ ب���̂^�ء ��̂^9 ه̂^� «: ا�3̂^^̂b <^ً̂ا ) اب�̂^2اء(م��i^̂م و��̂^9 اeس̂^

                  ،�ًا �?^^�p 9^~
�ًا ب	^"
�ن ت3^2ی�|، وe ی	^"
> ا�
^���pن ا�
p �
و��9 ا�~
b 2^b^2م زی^2 �^"�رت     : م> ا�
~9 آ�� ت�3ل �� ا��^wم      ) ی
~��ن( بnآ�   �`آ�4#

                                           
 .٣٤:  العربيوأصول النح: ينظر) 1(
 .١٥) : بحث( من القراءات القرآنية الفراءموقف ) 2(
 .١٥) :بحث( من القراءات القرآنية الفراء نقالً عن موقف ٣٧٧: مدرسة الكوفة) 3(
 .١٧٦) : خديجة الحديثي. د(المدارس النحوية ) 4(
 .٥:  ، نقال عن كتاب الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه٣٨٧ -٣٨٤مدرسة الكوفة : ينظر) 5(
 .١٤٠: )بحث(النحويون والقراءات القرآنية ) 6(
 .١٨٠ /آل عمران) 7(



 ٢١٠

Uرت ب23وم�  .بU، وانA ت�ی2 س
�J�!ل ا��b:  

Uَ�#"إذا ن?4 ا� Uى إ����    Uُ�#"وا�  ��pِفإ�4 وwp   
X ِإْن َآ�َن َهnَا ُهَ� اْ�َ	^Xo ِم^ْ>   [:  ا�"#U ون]�� هnا U��b إ�4أي ��ى   ?ُXا��

� آ�ن وU��b   ه� إب�2اء  )١( ]2ِ�ْJَِك
p o	ي    [:  وا�nِ^Xا� َوَیَ�ى ا�nِXیَ> ُأوُت^�ا اْ�ِ�ْ�^َ
Xo	َ�ُْهَ� ا gَ£ِمْ> َرب gَ�ْ�َ٢( ]ُأنِ<َل ِإ(.   

�أ ب����ء ���4 ا����ی� وا�
2ل، آ�� ذآ�ن� �� @ی� ا[مwءb <٣(» وم(.   

  
  : ا���روث ا�!��ي وا��&�ي 2�J ا���ب-د

 �7^̂^� إ�^̂^7��4^̂^� وا��	^̂^� J^̂^�دوا ح^̂^�> أراد ا��	^̂^�ة ان ی^̂^��iا �bاJ^̂^2 ا
�اب ا�nی> � ی9j إ��? ا��	^> ��^� ی����^�ا م^> �wp?^� ا��D^�ل                   J+إ�^4 ا 

 �?� وم> ث^ ا��3^�س ��J?^� و��^�                 ?J�ل س�wp g2 وآ�ن ذ�Jا��3ا gت2��3 ت�
�زه� م> wpل ا�!�هn� 2ا ی          
2ّ ا�^!�ه2  �̂ ی���> ا��	�ي م> حe U�6بU� 2 أن ی

ا��3ا2J �`ه م� ب�ع بU ا���ب �� ذ�g ا��Ab ا��	�ي م> أه أس5 اس��
�ط 
وw^p eف ب^�> ا��	^�ة �^� �^�از اeس�^!?�د        ). ش�ٍ� ون&� (ه� م� ن]��| م>     
�  :�nا س���ض ا�
	� آwم ا���ب بU��"3. ب��!�� او ا��&
  .ا�!��: ا+ول
  .ا��&�: ا�&�ن�

  
eًأو :�  ا�!�


B �^� ذ�^g    أJ;4 ا��	�ة أه��� ب���7 ��!�� �^� اeس�^!?�د وی
^2و أن ا         "^�
ه� ا���<�� ا��]��� ��!�� �^� ن#^�س ا��^�ب �^� ا�6�ه��^� وا[س^wم ح�^4 ب^2أوا            

 �3�@ن ب�eس�!?�د ب��!���   .)٤(�� ت#"��ه
 إ�^^4وح^^2د ا����^^�ء زم^^> اeس�^^!?�د ب��^^!�� م3^^"��> ت�^^g ا+زم�^^�        


3�ت ا�!��اء   d)٥( .          �3
 ی"�!?2 ب!�� ا�;�� و2b ا��<م ا��#"� ب?nا ا��3"�
�اب�̂^� أي �̂^ ی"�̂^!?�J 2̂^4 س̂^
�9 ا��&̂^�ل ب̂^!�� ب̂^!�ر ب̂^> ب̂^�د وأب̂^� ت�̂^�م    ا�

  .و���ه م> ا��	2ث�>
                                           

 .٣٢ /األنفال) 1(
 .٦ /سبأ) 2(
 .٢٠١/ ٢: الكشف والبيان) 3(
 .٣٢: الشواهد واالستشهاد في النحو: ينظر) 4(
 .٦٦ -٦٤: إتحاف الألمجاد فيما يصح به االستشهاد: ينظر) 5(



 ٢١١

وی
2و أن ا��#"� آ��� اeح�6�ج �
�> أآ&� م> �p"�> ش^�ه2ًا ن	�ی^ً�           
� ش�ه2ًا م> ش^�اه2 س^�
�یU وم^> ا���^�وف أن ش^�اه2                  !J أرب�� eا�2 إ �

 ا��	�ی^� وأی^2         «ا������> ت�&�A بـ    ?�v�"^م o^م^� وا�     �� � م^>   ?̂  و�?^� ن]^�ه
�ی�> مi��ً� إ��?� ا�!�اه2 ا��^� اس^�~���ه� ه^ م^> ا���وی^�ت               j
ش�اه2 ا�

 وآ&��ًا م^� ی�3^9 ا��#^"� ش^�اه2 ا�#^ّ�اء      )١(» ا��&��ة ا��� س���ه� م> ا���ب  
U��3اء«: ب�  .)٢( »و2b أن!2 ا�#ّ

         � �v�b?^^� إ�^^4ون6^^2 أی^^iً� ا��&�^^� م^^> ا�^^!�اه2 ا��^^� �^^ ُی^^!� ا��#^^"

�یb U^2 ذآ^�         وب�i?� آ �"^� B^ی�آ&^� م^>   أ�ن مeً�?6 وهnا �^�5 ب^�+م� ا�7

9v�3ش�ه2ًا م6?��� ا� <�"�p.  
��> ا���اd> ا��� أورد ا��#"� ��?� ش�اه2 س�
�یU و��> م> دون أن           

    .)٣() إن(ُی!� ا��U م� اس�!?2 بU �� ��از ا��;  ب���4�J Bj إس
�J�!ل ا��b �� وه�:  

�َ�َ<ْgُر أم"4 ب���2ی�ِ� ی Uٌِر    ح���bن� وG� Bی�   )٤( ب?� �7
̂^9 ش̂^�اه2 س̂^�
�ی��J <^̂J Û^�ء ا��̂^����>       ̂^�ن ی�3 وه̂^� �̂^� ب�̂^� ا+ح�

     Bj^از ن�^� �^� �� (آ��#ّ�اء م�?� م� اس�!?2 بU ا��#"^�� (    y^آ^9 م�ض �^�
 U�� <"	ی»e٥(» إ(.   

9i#اء ب�� أن!2| ا��  :وأورد هnا ا��أي نJ wً3> ا�#ّ
yَی��    )٦(  أو b�ِل �� ذاِتح��مـُ�   م�?� ��� أن ن;Aْ3 ا�!�َب�

 ت�̂^> م̂^> آ�̂^�ب س̂^�
�یU م̂^�       ^̂ �اء و�ّ^̂ ام̂^� ا�̂^!�اه2 ا��̂^� نJ �^̂?�3̂^> ا�#
�ًا ��9�# 
p   :b�ل، ی�3ل ا�#ّ�اءإذ  )٧(اس�!?2 بU ا��#"� �� ��9 اeس


 تْ�ْنأ ��ُنْ� م� ا�ِ#�َكْ�َ�َ�ُAَ£ا�� 	ِ�َ�َو   4َX��َا�#���ن ُآ �q9�َ ٨( ي4�2ِ َن(  
                                           

 .١٠٩: الشواهد واالستشهاد في النحو) 1(
 .٣١٧، ٢٧٤، ٤٢١، ٣٧٣، ٣/٣٢، ٢٢٣، ١٣٨، ٣٦، ٢/١٥، ١/٢٤٤: الكشف والبيان: ينظر) 2(
 .١٦٧/ ٣: الكشف والبيان: ينظر) 3(
 .١/٣٨: كتاب سيبويه: ينظر) 4(
 .٣٢/ ٣: الكشف والبيان: ينظر) 5(
ه تبعـاً  ونـسب . ١٥٢ و   ٣/١٤٤ و   ٤٥/ ٢:  وخزانة األدب    ٣٦٩/ ١: ورد هذا البيت من شواهد سيبويه     ) 6(

 ابي قبيس بن األسلت ، ثم حكى في آخر شرحه في الموضع األول أقواالً أخرى في                 إلىألبي حنيفة الدينوري    
 :أحمد النفاخ:  فهرس شواهد سيبويه:ينظر. نسبه

 .٢٤٤/ ١: الكشف والبيان: ينظر) 7(
، والبيت ملفق من    ٢٠١/ ١، وأمالي المرتضى    ٧٧١/ ٢ لم ينسب الى قائل في شرح شواهد مغني اللبيب           )8(

  .بيتين البن بيض
 .٩٧/ ٨شرح أبيات مغني اللبيب : ينظر



 ٢١٢

�ًا ��#�4 ��9 ا�#ّ�إذ
p ��	ت ا���
  .اء ن
  :وآ2b g�n اس�!?2 ا��#"� ب�� أن!2| ا�#ّ�اء


َس    ــــ�َ�َ�وم� g��J أن ت���3 ُآَAِ	أو َه �َAِ� ّ�ی��?ُ   م� َ
   )١(م� �2َ> ُن َ���ِ|�Gن�� م> pَ   �~�� م"ــــ���ًً��� َشِ� Jَْدأرُد

   .)٢(و2b اس�!?2 بU �� د�pل ا��� 4�J ا����دى 
  : ا��&�:ث�ن�ً�

ی�2ّ ا��&� م> ب^�> م^j�در اeس�^!?�د و��^> ب�^"
� wً�^�b �^2ًا ب���3^�س                   
�^� �p^"� م�اض^y م�?^� م^�          إe   ب��3 ا��j�در �� ی"�!?2 ا��#"� ب���&�        إ�4

 َأXe ُت3ْ^ِ"ُ;�ا ِ�^� اْ�َ�َ�^�َم4 َ�^�نِ�ُ	�ا َم^�        [:  U^��b ت�^��4    ت#^"�� ورد ��   ْ�ُ^#ْpِ َوِإْن
 ، إذ اس�!?2 ا��#^"� ب�^� ح�^�          )٣( ]�ِء َمْ&4�َ َوُثwََث َوُرَب�عَ   dَ�َب َ�ُ�ْ ِمَ> ا��£"َ   

�و ب^> ا��^wء        �J أب� <J)      ت     ه̂ـ ( U^��b :          2^J�ان أه^9 م�^� إذا س^���ا ا�
م^�  (�^� U^��b     ) م^� (، �^� �^�از ا�3^�اءة ب^ـ          )س
	�نU م� ی"ّ
U� s ا��b) :    2J���ا

 �اءة ا���م� وه̂        ) d�ب ��b 4اءت�> ا+و��وا�&�ن�^�  ) م^� (�  [ن?� 2b وردت ب3
 ��
J ب> أب� �اءة إب�اه�b : �6 أن ) م>(بـ	ی�3^9 و   ) م^� (ب e �^م^> (�� (  �^��

   .)٤(ی�93 
�ى ا��^� اس�^!?2 ��?^� ا��#^"� ب^`�bال ا��^�ب م^�                   ^p+ا <dوم> ا��^�ا

�ُب ِمْ> َنْ#U�ِِ     [: ورد �� ت#"�� U��b ت���4    َbَْأ |ُq��ض    )٥( ]َی�Jُ2ْا َ�َ�ْ> َض^J إذ 
    |nه �� � �J^4               ا��#"?i^2ه� ب�^J 2^3� مw^ا� Uف ا�����ء �� و�w�pا�ی� ا
�ة    : ا��`آ�2 م���| ^�p+ا �J2^ی A�n^ح �ب م> ن#�U ی�J2 ثbأ |�ی�J2 ��> ضّ

     A^�b �^ا��<اء ب�+و�4، و� :                �ب، ث^i^ت |��| أآ&^� م^> ش^ّ^�p <^�� ب�i^ت
          ?��^b �ًJ�ب س��� ��ز، و2b اس�!?2 ا��#"� ب�� ح�� J> ا���p+ف اn	ی :

� g��;Jأ Uم� ��p |��� ��� |2�Jو ،Uم� ��p |��� ��)٦(.   
  


��^� ا�^!�اه2 �^2ى ا��#^"� ت��&^9 ب�^�          نو��� م�� ت3^2م أن      d ب^`ن r^�~
  :ی`ت�

 ی"�!?2 ا��#"� ب��3�@ن ا���ی، وش�اهb 4�J U�� |2"��> م�?� م^�            -١
آ�ن ی�6?2 ب�eس�!?�د ��?�، إذ إن أ��B ش^�اه2| �^ ت�^> م���J <^J �^��3^�ء         

                                           
 .، وأنشده بعده ، وهو الشاعر الحادي والثالثون بعد المائة، وهو من أبيات الزجاج٢٩٦/ ٢: خزانة األدب: ينظر )1(
 .٢٤٤/ ١: الكشف والبيان ) 2(
 .٣/النساء ) 3(
 .٢٢٧ - ٢٢٦/ ٢: الكشف والبيان: ينظر) 4(
 .١٣/الحج) 5(
 .٢٨٧/ ٤: الكشف والبيان: ينظر) 6(



 ٢١٣

 م� ی��&9 ب�U�3 �^!�اه2 ��^�| م^> ا����^�ء س^�اء آ�ن^A م^nآ�رة                  ���|، وم�?� 
�أیU، أو      � Uض�J أث��ء  ا��"�!?2 ب?� آ�� ت�ى �^�       إ�4 ی!��   eمy اس ا����

Uی�
  .نU�3 �!�اه2 س�
 ت��< م�b  ا�&��
� م> ا�3�اءات ا�3�@ن�� ب��3
�ل أي � ی	�ول أن        -٢

� ا��2رس^� ا�����^�،     ی��s ب�> ا�3�اءات او ی�i  أح^2ه�� وی�^2 ذ�^g م^�?            
�ً
  .وه� م�?� ا�3�اء ���

 ی"�̂^!?2 ا�&��
̂^� ب��	̂^2ی� ا��
̂^�ي ا�̂^!�ی  أب̂^2ًا، وe ی��̂^> أن  -٣^̂� 
�£ح               j^ی ^� U^ی  +ن�نU�i �� ��� ا���ن��> �wس�!?�د ب��	2ی� ا��
�ي ا�^!

g�nب.  
٤-             � اس�!?2 ا��#"� ب��!�� و2b ا��<م ب���3"� ا�<م�^� �;
3^�ت ا�^!�

� ا��	2ث�>   �� ی"�!?2 ب!�   .            �ً^
وb^2 ت�&^9 ش^�اه2| ه^� ش^�اه2 ا��^����> ���
                   A^3ی�> ا��^� وا��j^
ذ�g +ن ش�اه2 ا��^����> ه^� مJ��6^� م^> ش^�اه2 ا�

 ا��	�ی� ب�[ض���    ?vإ�4@را             �
 ش�اه2 ن��3ه� ب`ن#^"? إذ إن ا��#^"� ن3^9 ن^"
 م^� نU^�3 م^> ش^�اه2 ا�#^ّ�اء وش̂^�اه2      إ�^���b 4^� م^> ش^�اه2 س^�
�یU ب�[ض^���      

pا                Uی�
�ى م6?��� ا�9v�3 او ش�اه2 م��و�� إe إن?^� �^ ت��^2 �^� آ�^�ب س^�
  .وه� 2b ت��ن م> ش�اه2 ا������> ا��� � ت9j إ����

٥-          �^���b �
 اس�^!?2 ا��#^"� ب^���&� وD�p^� ب^`�bال ا��^�ب و��^> ب�^"
�ى ا��^� اس�^!?2 ب?^� ��^ ت�6^�وز            إ�^4 �2ًا ب���3�س   ^p+س�^!?�د اeدر ا�j^م 
�ی� ا��� اس�!?2 ب?� ا�~�5 أ�bال2Jد ا+�bال ا��&.  

  



 ٢١٤

  ا��
	� ا�&�ن�
  م�;j	U ا��	�ي

  
�23 ب�ز إه���م ا��#"� واض	ً� ب��ض�ع ا��j;�	�ت ا��	�ی� ��6^2|   

� م^> ا�^2رس ا��	^�ي ���
^ً� أو          3�هی��ض ا��&�� م> ا��^j;�	�ت ا��^� اس^�        
 م^j;�	�ت ا��^nه
�>   ��9م> ا��?�د| ا�~�ص �� ب�� ا+ح��ن ، �?� ی^"�        

�ی� أم آ���� أو ن26| یnآ� مj;�	�ت ن	�ی� ��� م���رف ��J?�      س�اء  jب
 م�اد��ت?^�   إ�^4 �� ُآ�B ا��	�ی�> أو مnآ�رة و��> ب�^"
� ���b^� �^2ًا ب���3^�س               

̂^2jر       ̂^4 ا��^ ^�J s�;j^̂ ̂^�~2امU م^ ̂^9 اس^ �ى م&^^̂ ^p+ت ا�	�;j^̂ ̂^> ا��^   )١(م^
   .)٢(وا��4�J Bj ا�]�ف 

 ی	^2د ا��^j;�	�ت          ^� �
����?� ب^9 آ^�ن     ا��	�ی^� ا��^� اس̂     إe أن ا�&��
ب	̂^"B م̂^� تU�i^̂�3 ا�̂^�7�j ا��	�ی̂^� و�̂^ �̂^� اس̂^�����U ا��̂^j;�	�ت ی��̂^�ع 

ی	�ول ا�����s ب�> ت�g ا��j;�	�ت و�� ب���أي وe س��� إن^U ی^nآ� أن��^�ء             
 مnاه
?� و��> م> دون أي ی��s آ�� أش�ن� ، م�?� م^�             إ�4ت�g ا��j;�	�ت   

ی����ن وی���3^�ن   «:  ح�� b�ل    )٣(]ُهْ ُی�bُِ��نَ [: أورد| �� ت#"�� U��b ت���4    
  9pود ،��v�أن?� آ)�ی�ن �^wjً     ) هj^
» ت`آ�2ًا، ی^"��U ا�����^�ن �J^�دًا وا�

)٤(.  

^�ِدي         [: وی�3ل �� ت#"�� U��b ت���4    َJِ <ْ^ِم oٌ^ی�ه^n|    «)٥( ]ِإنUُ^X َآ^�َن َ�ِ
   .)٦(» ا�?�ء �J�د، وت"�4 أیiً� ا��6?���

       � ت;^�ر ا�^2رس ا��	^�ي       إن I�ه�ة اw�pف ا��s�;j ت�2ّ م> I^�اه
                 A^ر ا��^� ت��j^ت ح�^4 ا���	;	j^ا�� yب2ء ا�~��9 ب> أح�2 �� وض n���
� م^�ت ا��^j;�	�ت ا��	�ی̂^� ب��اح^9 زم��^� م�
�ی�^� م^> ح�̂^�         j^ا�� g^ذ�
       4^̂ �J ̂^�ة	م̂^> ا�� �^̂J��6ه̂^� م�̂^� ت;�ی ̂^2 اش̂^��ك � bء، و�^̂ ̂^!�ء، واeرت3 ا��

   .)٧(م~��  ا���jر 
�ون 2b أش�دوا ا�
��ء ث^ �^�ء ا        «�j
 آ^9        ���?�
�����^�ن ��^�i#�ا وت^

        A	^̂4 أض^̂ ̂^�ء ح� �
̂^�ا ا� ̂^!�م ����� � وا�j^̂5�2، وم^̂ ̂^2اد، وا+ن ̂^> ن	̂^�ة ب7 م
                                           

 .٤٧٨، ٢٤٨، ٢/٢٤١، ٣٨٨، ١٧٦، ٨٧/ ١: على سبيل المثال : الكشف والبيان: ينظر) 1(
 .٥٥٧، ٦/٣٤٩، ١٥٨، ١٢٦/ ٢، ٢٠٨/ ١: على سبيل المثال: المصدر نفسه: ينظر) 2(
 .٤/ البقرة) 3(
 .١/٧٣: الكشف والبيان ) 4(
 .١٠٩/المؤمنون) 5(
 .٤/٣٣٧: الكشف والبيان ) 6(
 .٣٣٩: نحو القراء الكوفيين: ينظر) 7(



 ٢١٥

   .)١(» ا��j;�	�ت ث�ب�� م"�3�ة
وb̂^2 اس̂^�~2م ا��#̂^"� مJ��6̂^� م̂^> ت�̂^g ا��̂^j;�	�ت ا��	�ی̂^� وآ̂^�ن   
�ی�         j^
ب�i?� م�ا�j��� �ً3;�	�ت ا������، وب�i?� م�ا�j��� �ً3;�	�ت ا�

.  ا��2رس��> وم�?� م� ه� p�ص ب���#"� و2b ت#^ّ�د ��^U           وب�i?� م!��آً� ب�>  
�ض?� 4�J ا��	� ا�ت�J <وی��:  

  
  : ا��j;�	�ت ا������-أ

١-Aا��� :  
 ��نB إ�4إن مs�;j ا���A م> ا��j;�	�ت ا��� ُآ�B �?� اeن�!�ر       

�ی�  j^̂
� ا��̂^!       . )٢(ا��̂^j;�	�ت ا��"^̂ ̂^� ت# � s�;j^̂ا ا��n^̂دد ه�^̂ ̂^2 ت bو
   .)٣(وا�
��ن �� م�اضy آ&��ة 

َوَم� َ�ُ�ْ eَ ُت3َ�ِتُ��َن ِ�^� َس^ِ
�9ِ ا��b :]       Uِ^X�ل ا�&��
� �� ت#"��| U��b ت���4     
�ْ�َ�^� ِم^ْ>              ِpَْأ �^�َXیَ> َی�3ُُ�^�َن َربnِXِل َوا��£َ"�ِء َوا2َ�ْ�ِ�ْاِن ا���َ£�َواْ�ُ�ْ"iْ�ََ�ِ#�َ> ِمْ> ا�

 َأْهُ�َ?�ِ�ِ�X[َیِ� ا��   .)٥(»  ا�]�� +نU ن�A ا+ه9 وإن�� p#�)٤( ]َهnِِ| ا3َ�ْْ
  
  : ا���ـ�د-٢

�ی�> ض^��� ا�#^9j، وb^2 س^��| ا�����^�ن �J^�دًا                j
 ؛  )٦(وه� 2�J ا�
     ،A^̂�
�ی̂^� ؛ آ����̂^�د �̂^� ا�
���ن̂^U ح��]̂^ً� ��̂^� ب�̂^2|، ح�̂^e 4 ی̂^"J �3̂^> ا�~

[نU ی���U��J 2 �� ا�#�2vة؛ إذ بU ی�
�> « أي   )٧(» ا�	��§ ��"3  م> ا�"�3ط     
 �
p أن ا�&�ن�U� yت�ب e «)٨(.   

�َب اJْ�َ�ْ^2ُ اْ�َ	^U��b  :]    qo ت�^��4 �و2b ورد هnا ا��s�;j �� ت#"�   َ^�َbَْوا
   )٩(. ]Gِ�ََذا ِهَ� َش�jَpٌِ� َأْبjَ�ُر ا�nِXیَ> َآَ#ُ�وا َی�َوْیَ�َ��

�اب        ^Jإ �^� U^ث^� أو�wث �، آ^�ن ا�&^�ن� م�?^� ه^�     )ه^� (أذ أورد ا��#"
                                           

 .٣٣٩: نحو القراء الكوفيين : ، وينظر ٢٠٥: ظاهرة الشذوذ في النحو) 1(
 .١٦٧: يفضشوقي . د: المدارس النحوية ) 2(
، ٦/١١٩،  ٥/١١٨،  ٢٣٣،  ٤/١٠٦،  ٥٨٣،  ٣١٩/ ٢،  ١٧٠ ،   ٩٢،  ٤٢ -١/٤١: الكشف والبيان : ينظر) 3(

٣٦٤، ٢٩٩... 
 .٧٥/النساء) 4(
 .٢/٣١٩: الكشف والبيان) 5(
 .١/٦٨: همع الهوامع: ينظر) 6(
 .٢٤/ ٢: شرح الرضي على الكافية) 7(
 .٣٤١: نحو القراء الكوفيين) 8(
 .٩٧/األنبياء) 9(



 ٢١٦

» U��3دًا آ��J أن ت��ن]�?َXنGِ�َُر�jََت4�َ�ْ اَ+ْب eَ [ )٢( » )١(.   
  
  : ا����ی�-٣

ت�̂^2 ا����ی̂^� م̂^> ا��̂^j;�	�ت ا�����̂^� ا��̂^� اس̂^�~2م?� ا��#̂^"�، وه̂^� 
�ی�> j
� 2�J ا��iأو ا�� ���iا� <J �
   .)٣(ت�
َی^�ُبX��َ ِإنXَ?^� ِإْن َتُ�^ْ> ِمْ&3َ^�َل         [: و2b ذآ^�| ا�&��
^� �^� ت#^"�� U^��b ت�^��4            

�َدلٍ   ْ^pَ <ْ^ِم �ٍ^X
b^�ل ب�̂^�  «:  وا��^� نb �^?�� 9^3^�ل ب�^� ا��	^�ة بU^��3       )٤( ]َح
 ا�~;��� وا�����j، ی��� إن تgُ ، ی2ل U^��J          إ��4 را���   ی��هn| ا�� : ا��	�ة  

ی̂^� أب̂^� إن A^̂��J ب��~;��̂^� ح�̂^� b :  ê^�ل أن�̂^ ب̂^> ��3̂^�ن +ب�̂^b : Û^�ل م3�ت̂^9
U� ؟ �3�لOان� أح2 آ�  ی���?� ا�  .)٥(»)ی� ب�� إن?� إن تg: (ی

  
٤- ��jا�:  

    s�;j^̂وه̂^� م |��3^2 اس̂^�~2م ا�&��
̂^� ه^nا ا��̂^s�;j ب�&̂^�ة �^� ت#̂^"�
�ی�> ح^̂^�وف ا�<ی^̂^�دة j^̂^
 وb^̂^2 اس^̂^�~2مU ا��#^̂^"� )٦(آ^̂^���، ی3�ب�^̂^�J U^̂^2 ا�

   .)٨( وم��4 أس ا����Dل )٧(ب�����>، م��4 ا�<ی�دة 
وم> ا���اd> ا��� ذآ� ��?� ا��#"� ه^nا ا��^s�;j م�?^� م^� ورد �^�                 

  وb^2 ن3^9 ا��#^"� ��?^� @راء           )٩( ]َب�ُءوا ِبBٍiَ7َ ِمْ> ا��U^Xِ    َو[: ت#"�� U��b ت���4  
أس̂^�	�3ا : أب̂^� روق. ِ|أي ر��̂^�ا �̂^� b̂^�ل ا��̂^"��v و��̂^� « : بU^̂��3ءا����̂^�

��D ء�
   .)١٠(» وا�
٥-ybا�#�9 ا��ا :  

�ی�> ا����2ي، و��� ا��اyb أي ا�wزم«j
   .)١١(» ی3�ب�2�J U ا�
� و     �
�bع ا�#�^U^��J 9 أي ت�2ی�^U إ��^U          و2b اس�~2مU ا��#"� آ&��ًا وب��

                                           
 .٤٦/ الحج) 1(
 .٢٧٥/ ٤: الكشف والبيان) 2(
 .١/٦٨: لهوامع، وهمع ا٣/٨٤: ، شرح المفصل١/٢٠٩: كتاب سيبويه: ينظر) 3(
 .١٦/ لقمان) 4(
 .٥٢/ ٥الكشف والبيان ) 5(
 .١٢٨/ ٨: شرح المفصل: ينظر) 6(
 .١/٢١الكشف والبيان وعلى سبيل المثال : ينظر) 7(
 .١١/ ٣: علي سبيل المثال: ينظر المصدر نفسه) 8(
 .٦١/البقرة ) 9(
 .٥٢/ ٥: الكشف والبيان ) 10(
 .٣٤٦: نحو القراء الكوفيين) 11(



 ٢١٧

 ُه^ْ          [:  U��b ت���4  ت#"�� م� ورد ��     �م�?ْ^?ُXوا َأن�ُ
َ^Dَ �^�َاْ�َ�^ْ�َم ِب ِإن£� َ�َ<ْیُ�ُ?ْ
   .)١( ]اْ�َ#�vُِ<وَن
  
٦-U�J��   : اس م� � ی"

�ی�> ا��
�̂^� ���6?̂^�ل  j^̂
 وb̂^2 اس̂^�~2مU ا��#̂^"� �̂^�  )٢(وه̂^� �Ĵ^2 ا�
�ا         ُیْ{ِت� ا [: ت#"�� U��b ت���4  ً�ْpَ �َْ�َ�َ� 2ْ3َ�َ ُأوِت	َمْ> َیَ!�ُء َوَمْ> ُیْ{َت اْ�ِ �َ�َ�ْ	ِ�ْ

�� م	9 ا���4�J y اس م� �     ): وم>(«:   وآ�ن �bل ا��#"� ��?�       )٣( ]َآِ&�ً�ا
�ه�
p ���	وا� ،U�J��    .)٤(» ی"

  
�ـ ا��#"-٧�:  

�ی�> ا�����^<        j^
 و9jّ^� 2^b ا��#^"� ا�3^�ل �^� م��^4             )٥(ی3�ب��J U^2 ا�
9 «: �#"�� ح�> b�ل  ا�iّ#ل ا���bم ت�مً� وه^�      : وwأن ی��ن ا�� �وم��4 ا��#"�

 g^̂��3آ ،?
، وإذا A^̂�b   : م̂^?
̂^�م وا���̂^2ود م̂^ �ون، ����̂^2د م��!^̂J 2ي^̂�J :
  A�b إذا g�nت ا��2د، وآ��ون دره�ً� �ّ"!J :  ت�^
pه� أح"> ا���س، �23 أ
         A�b ذاG� ،أي ش�ء ه� �� <�
�Gن^g ب���^U    و�?ً� و��^wً م�^J :      U> ح"�U و� ت

          ،U^���
�U +نU^� 5�^� U م^� ی~#^Ui وe م^� یjوإن�� ن ،�
�4�J U ا��#"�jون
���� wp م> هnی> نBj +ن ا��Bj أp  ا�	�آ�ت �9�6ُ ��9 م� J e�م9              

�v�"ل ا���bو ،U�� :B4 إض��ر م>، أي م> ذه�J �ً
   .)٦(» نBj ذه
 ی^^"�3� �J^^4 أح^^2 ه^^nی> ا��^^j;�	�> أي ا��#̂̂       ^^� �^^
� إe أن ا�&���"

 أح̂^2ه�� وه̂^� �̂^� ب�̂^� ا+ح�̂^�ن یy^̂�6 ب̂^�> ه̂^nی>  إ�̂^4وا�����̂^< إذ �̂^ یِ�̂^9 
َوِإْذ َواJَ^2َْن� ُم�َس^4    [: ا���;j	�4�J < ن	^� م^� ورد �^� ت#^"�� U^��b ت�^��4              
:  ، وا��^� b^�ل ��?^�   )٧( ]َأْرَبِ��َ> َ�ْ�َ�ً� ُثX اتnْ~َXُتْ ا9َ6ْ�ِ�ْ ِمْ> َبْ�^2ِِ| َوَأْن^ُ�ْ Iَ^�ِ�ُ��نَ        

   .)٨(»  ن4�J Bj ا�����< وا��#"��)و����(
  
  :yـ ا�3;-٨

                                           
 .١١١/مؤمنون ال) 1(
 .٣٤٦/ ٣: ، نحو القراء الكوفيين٢٠٠): شوقي ضيف(المدارس النحوية : ينظر) 2(
 .٢٦٩/ البقرة) 3(
 .١/٤٥٦/ الكشف والبيان) 4(
 .٣٥١: نحو القراء الكوفيين: ينظر) 5(
 .٩٨/ ٢: الكشف والبيان) 6(
 .٥١/ البقرة) 7(
 .١١٦/ ١: الكشف والبيان) 8(



 ٢١٨

أن : وم��y;b 4 ا���J A> ا����^�ت     «وه� y;b ا���J A> ا�����ت      
 إe إن )١(» ی��̂^y ا���̂^�J Â^4 إض̂^��ر م
�̂^2أ، أو ی�̂^�J Bĵ^4 إض̂^��ر ��̂^9 

 y;3��ل ب�	ا� <J �
   .)٢(ا�#ّ�اء ی�ّ
       w^̂ ̂^  وا� ̂^9 س̂^
B ا�y^̂;3 بGس̂^3�ط ا+� ̂^2 ح̂^�ول إن ی�� 3� �"^̂ ̂^� ا��# م أم

 وه̂^� ی̂^!�بU ا�#̂^ّ�اء �̂^�  )٣( ن�̂^�ة +ن ا���̂^�ة e ت�
̂^y ا�����̂^�  إ�̂^4وت	�ی�?̂^� 
ب�� ا+ح��ن ح�> یy�6 ب^�> ا��^j;�	�> أي ا�	^�ل وا�y^;3 آ�^� ورد �^�               

�:  وا��^� b^�ل ��?^�      )٤( ]�3ُ�َ�َُ�^�َن َم^�َذا َأَراَد ا��Uُ^X ِبَ?^nَا َم^َ&U��b  :]          ًw ت���4    ت#"�
 وا����م،  �y  وا�wم ن4�J Bj ا�	�ل وا�3;     ���� حnف ا+  : أي ب?nا ا��&9    «

U��3آ :]�
ًDِا�2£یُ> َوا Uُ�َ٦( » )٥( ]َو(.   
َوbَ̂^�ُ��ا [:  U^̂��b ت�̂^��4ت#̂^"��أو ی#̂^�ق ب̂^�> ا��̂^j;�	�> آ�̂^� ورد �̂^� 

         <ْ^̂ ̂^�َن ِم ̂^� َآ ̂^� َوَم �اِه�َ َحِ��ً#َ^̂ ̂^َ� ِإْب X9ْ ِم�^̂ ̂^9ْ َب bُ 2ُوا^̂ ̂^jَ�َرى َتْ?َ� ̂^�ًدا َأْو َن ̂^�ا ُه ُآ�ُن
أراد ب^9 م�^�     . ن^�J Bj^4 ا�y^;3     ) ح��#^�ً : ( ، وآ�ن U^��b ��?^�      )٧( ]�َ>اْ�ُ�ْ!ِ�ِآ

             �^��نy;3 ��̂ . إب�اه� ا�	��  ���� أس^A;3 ا+�^  وا�^wم �^ ت�
^y ا���^�ة ا���
�ةj
   .)٨(» ن4�J Bj ا�	�ل: م�U��b Bj�� U ا�����، وb�ل أه9 ا�

  
٩-o"ا�� :  

�ی�>     «j

�رة آ����، ی3�ب�?� 2�J ا�J وه� : �ف، آ���او، ا��;  ب��	
  .وا�#�ء، وث ، و���ه>

       U^v�ر| و���j^�pe ،ي�j^
وا��s�;j ا����� أدق م^> ا��^s�;j ا�
 ، إe ان ا��#"� 2b اس�~2م آw ا��j;�	�> م>          )٩(» J> ا��~r�j وا��2�3  

  .وه� ���
ً� م� ی"�~2م مs�;j ا��; . دون أن ی��9 أو ی��s أح2ه�� 
            U^��b |�َأَوُآ�Jَ �^�َX�َه^2ُوا Jَْ?^2ًا      [ و2b اس^�~2م م^s�;j ا��^"o �^� ت#^"�

�یoٌ ِمْ�ُ?ْ َب9ْ َأْآَ&ُ�ُهْ eَ ُیْ{ِمُ��نَ      ِ�َ |ُnَ
�أ اب> ا�"��ك ا��^2وي    «:  بU��3 )١٠(]َنَb :
                                           

 .٨٣/ ٢: في علم النحو) 1(
 .٣٣٨/ ٢ ، ٤٤٤ -٣٥٨/ ١: معاني القرآن: ينظر) 2(
 ..٢/٤٦، ٤٧٨، ٢٦٢، ١/١٩٩: الكشف والبيان : ينظر) 3(
 .٢٦/البقرة) 4(
 .٥٢/النحل) 5(
 .١/٦٥: الكشف والبيان) 6(
 .١٣٥/ البقرة) 7(
 .١/١٩٩: الكشف والبيان) 8(
 .٣١٥: مدرسة الكوفة) 9(
 .١٠٠/ البقرة) 10(



 ٢١٩

   .)١(»ن4�J Bj ا�]�ف) آ���(س�آ�� ا��او 4�J ا��"o و 
  
١٠-�  : ا������ وا����ی
�ی�>   «j

��ً� أو�^4   ت���� وت «وأن ت"���Uُ    . )٢(» وی3�ب�U ا�
2ل J> ا�

م> ت"���U بeً2، +ن مwح]� ا����4 �� م^s�;j ا��^����>، أب^�> م�?^� �^�                 
�ی�> إن�� ی��^�ن ب���^�           j
�ی�> ، �> ا�j
إب^2ال آ��^�    : »ا�
^2ل «مs�;j ا�

             ً�i^	ر ی�^�ن �#]�^ً� م�^
�Jوه^� ا ،U^دة ب�j3ن?� ا��+ �ى �� ا�	�pم> أ «
)٣(.   

 ِرْحَ�^َ�    [: ��4و2b ورد ذآ^� ه^nا ا��^s�;j �^� ت#^"�� U^��b ت�̂               ْ^?ِ�ِwَِإی
 ِ�ْXj^̂^٤( ]ا�^̂^!£َ��ِء َوا�(�^̂ ، ب^̂^2ل م^̂^> ا[ی^̂^wف ا+و�^̂^4  ) �?^̂^إیw: ( وb^̂^�ل ��?^

U� ����   .)٥(» . وت
  
  : ا�6	2-١١
�ی�ن م̂^> آ��̂^� «j^̂
وا��#̂^� ) ا��#̂^�(وی��̂^� ا�����̂^�ن ب̂^U م̂^� ی���̂^U ا�

             A^ت وا�&�ب�^
�ي، م�3
5 م> ا�#�ظ ا�������>، وآwم? �^� ا�&jب s�;jم
   .)٦(» وا��#� وا���#ّ� 

 َوَ�̂^2ُوا [: b̂^�ل ب̂^U ا�&��
̂^� �̂^� ت#̂^"�� U^̂��b ت�̂^��4 ْ?ُJَ�^̂�َا َم�^̂	ُ�َ�َ �^̂X��ََو
�7ِ
 ُردXْت ِإَ�ْ�ِ?ْ bَ�ُ��ا َی�َأَب�َن� َم� َنْْ?ُ�َJَ�iَ٧( ]ِب(.   

�^"��  : اس�#?�م �� م�ضy نBj وی��ن م���| �	2ًا آ`ن? b���ا       ) م�(«
  .)٨(»ن�ی2 م�� دراه

  
  : ا�~#�-١٢

�ی�ن ب^��6ّ�، وا�~#^� �^�5 م^>        j^
وی�ی2 بU ا������ن م� ی�ی2 ب^U ا�
�ی�>؛ وإن�̂^� ه�̂^� م�3
̂^"�ن م̂^>    j^̂
وض̂^y ا��̂^����>، وe ا�6̂^� م̂^> وض̂^y ا�

، »ا�~#^̂^�«أوض^̂^�ع ا�~��^̂^9 وم^̂^j;�	�تU، إe أن ا��^̂^����> ت�س^̂^��ا �^̂^�  
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 ٢٢٠

"����U ��س�����| �� ا�����ت ا���ّ�ن�، و��^� ا���ّ�ن^�، ب�^2 آ^�ن ا�~��^e 9 ی̂                
�ی�> ن�3^�ا          j^
م^> آ�ن^U ح�آ^� ُی^"���ن ب?^�          » ا�6^�ّ «إe �� ا���^ّ�ن، وأن ا�

   .)١(» �r م> ا�"�آ��>~2�J ا�~��4�J 9 ا��
         |� وآ^�ن أآ&^� اس^�~2امً� م^>       )٢(و2b أورد ا��#"� ا��s�;j �^� ت#^"�

�  .مs�;j ا�6
  
١٣-�#jف ا��  : ح

�رة آ���� ی��^� ا�����^�ن ب?^� ح^�وف ا�~#^�           «J وه^�  )٣(» وه� 

       �� J> ح�وف ا�6ّ
�ی�> ت�ّj
 و2b اس�~2م ا��#"� هnا ا��s�;j )٤(2�J ا�
  �#j^̂ف ا��� ح̂^^̂
p U^̂4 أن^̂�J y^̂��وی
̂^2و أن̂^U  : )٥(�̂^� م�اض̂^�J ŷ^2ة م�̂^�| ا�

           |�ی2j3 ب?nا ا��s�;j ���� ا�6�ر وا��6�ور �� م	^9 ر�^y م
�^2أ وb^2 ذآ^
 ِإَذا َحiَ[: ا��#"� �� ت#"�� U��b ت���4    ْ�ُ�ْ�َJَ Bَ�َِك   ُآ�� َأَح2َُآْ اْ�َ�^ْ�ُت ِإْن َت^ََ

       َ<�3ِX��ُ�ْ4�َ اJَ �3وِف َح��ِب�َ> ِب�ْ�َ�ْ�َُbْ+َِ�ْ�َ�ا2َ�ِْیِ> َوا �ُX�Dِ�َ�ْا ا�ً�ْpَ[ )ض   )٦�J إذ 
          yر� B
� هn| ا�ی� 2Jة و��| �� س�"#�� �: آ�ن م�?� U^��b   ) ا����D(ا��#"

� ا�^^̂^j#�، وه^^̂^� ا�^^̂^wم �^^̂^� U^̂^^��b : وا�&^^̂^�ن� «^̂^^
p) :��� <ب��^̂^^b+ا�^^̂^2ی> وا
  .)٧( »)ب�����وف

      Bjم�> ا���iم �� s�;j9 ا��pبوأد  ��
ا��^Bj ب�^<ع ح^�ف      «��
�#jت�^��4            )٨(» ا� U^��b � ِ�^�        [:  آ�ن م�?� م� ورد �^� ت#^"�ْ�ُ�ْ^�َJَ 9َ^�َ�َ �^َوَم

  َ�اِه�َ^̂  ِإْبْ�ُ�^̂ ن̂^Bj ) : أب̂^�� إب̂^�اه�(«: ، بU^̂��3)٩( ]ا�̂^2£یِ> ِم̂^ْ> َح̂^َ�ٍج ِم�X̂^َ� َأِب
�ف ا�j#�ب�<ع ح «)١٠(.   
  
�ف-١٤jا� :  

�ی�ن         j^
 ی���^U ا�� r��p آ��� s�;jف ه� م�jا� s�;jإن م
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 ٢٢١

 U^̂3�;رع «وی�i^̂ا�#�̂^9 ا�� Bj^̂4 ا�̂^�او، وا�#̂^�ء، وأو ا��̂^� ی��^̂�J ا�����̂^�ن

� ��#�^9 ا��^i�رع �J^2        )ن#^� (ب�2ه� م"
��b ب6	^2     ^D�وه^� ا�� ،B^�d أو ،
  . »)١(��?�ر ا������> 

      U���"م> ت B
�ف«و2b ی��ن ا�"D «  ف أح�jن?� ت+�ف ا��;^    
�ف             j^أذن ی��ن ه� ا� BD����� ،�ً
��J <J?� وی��ن م� ب�2ه� م��jبً� ���

̂^U   أول  ، وی
̂^2و أن )٢( �اء ب��3ّ^̂ ̂^�ل ب?̂^nا ا��̂^s�;j ا�# b <^̂و«: م^̂ �ف أن ا�j
           یy��6 ا�#�wن ب���او أو ث أو ا�#^�ء أو أو ، و�^� أو�^U �	^2 أو أس^�#?�م ، ث^

�ف     ت^�ى ذ�^g ا�6	^2 أو اeس^�#?�    j^̂ا� g�n^� ، ^;ا�� �^� �. م م����^ً� ان ی�^ّ
وی�6ز ��U اeت
�ع؛ +نU ن"o �� ا��#§؛ وی�Bj ، إذ آ�ن م����^ُ� أن ی	^2ث             
           ��?� م� أح2ث �� أو�U؛ أe ت�ى أن^g ت3^�ل؛ �^"A +ي إن �^ أg^��b أو إن �^

وe ن�^ّ�  . e ی"��� ش^�ء وی^g^�J o�i   : ت"
��3 �� ا+رض ، وآg�n ی�3ل     
)e (� o�iف �� ا��jا� �   .)٣(» ?nا ت#"�

َی�َأیqَ?^� ا�nِ^Xیَ>    [: و2b ذآ� ا��#"� هnا ا��^s�;j �^� ت#^"�� U^��b ت�^��4             
̂^�نَ      َتْ�َ�ُ�ْ�ُ^̂ ̂^�ِتُ�ْ َوَأْن ̂^�ا َأَم�َن ̂^Uَ َوا��Xُس̂^�َل َوَتُ~�ُن Xا ا���^̂ ̂^�ا eَ َتُ~�ُن  إذ إن )٤( ]@َمُ�

 وا��س�ل �23 إذا p�ن�ا اO: ا��#"� 2b ذآ� م�J��6 م> ا+�bال 4�J ت`وی9 
 U^̂��3وآ̂^�ن م�?̂^� ب �ف آ3̂^�ل  : وp:» 9^̂�b̂^�ن�ا ام̂^�ن�?j^̂4 ا�^̂�J Bj^̂ه̂^� ن

�J�!ا� :  
 U�&وت`ت� م o�p <J Uت�e  �[J A��� إذا g��J ٌر�J« )٥(.  

  
  : ا��د وا���دود-١٥

�ی�ن        j^
 اس^����U  )٦(وه� م> ا��j;�	�ت ا������ ا��� � ی93 ب?� ا�
ذآ^�| ا��#^"� ب����^�ن� ن#^"?�، إذ ورد           وb^2    )٧(ا�#ّ�اء ب���4 ا�
2ل وا��;^       

َرب£ ا�̂^"Xَ��َواِت َواَ+ْرِض َوَم̂^� [: ذآ̂^�| ب���̂^4 ا�
̂^2ل �̂^� ت#̂^"�� U^̂��b ت�̂^��4  
ردًا U^��b 4^�J م^> رب^g،         ) ب^�ء|ُ (آ"� أه^9 ا����^�      «:  إذ b�ل ��?�   )٨( ]َبْ�َ�ُ?َ��
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 ٢٢٢

 U^̂ ^��b 4^̂ ^�J ون ردًا�^̂^pا� U^̂  : (ور��^�^̂ ̂^� ا�^̂^"��y ا���^ ̂^4 ) ه^ ^�J A�^̂ وإن ش^
   .)١(»..اeب�2اء
  
١٦-Ab}ا�� �  : ا��{Ab و��

 . )٢() ا�����̂^� وا���̂^�ة(b̂^�ل ب?̂^nی> ا��̂^j;�	�> ا�#̂^ّ�اء و2j^̂b ب?�̂^� 
              2^�J يn^ا� U"^#ا����^4 ن U^4 ب^�J 2b وآ�ن Ab}ا�� s�;jم �و2b ذآ� ا��#"

    [: ا�#ّ�اء وb^2 ورد ا��^s�;j �^� ت#^"�� U^��b ت�^��4          ْ?ِ�ْ^�َJَ ِب�iُ^7ْ�َ�ْا �ِ^�ْ�َ
<َ�£��Xi^̂ا� eَل ��?̂^� )٣( ]َو�^̂b �^̂ا�� ،  :»   ^̂Dت� eو �^̂��� D̂^#� ا�̂^nی> م�^̂��

 ��b^� ب�����رف ب�����ات وe ا����ات ب�����رف إe أن ا�nی> ��5 ب����^� م       
  g��b ��>ب�� Uو��� :      A�b gا���ذب، آ`ن �م> ی^2jق   : إن� +م�q ب��j�دق ��

� ا�]�ی : e م> ی�nب وe ی�6ز�� O2 ا
   .)٤(» م�رت ب�
  
�ی� ا��j;�	�ت -بj
  :ا�

  : ا�#�9 ا����2ي وا�wزم-١
̂^2 اس̂̂  bوU����  9 ا����̂^2ي أ^̂ � م̂^s�;j ا�#�"^̂ � م̂^> اس̂^�~2امU   آ ا��#^̂ &

U م^j;�	ً� م^"�wً3 ��#�^9 أم^�         �����s�;j ا�#�^9 ا��اy^b ب^9 آ^�ن ا+ول ی^"�           
ب�b^�ع ا�#�^9    «: ا�#�^9 بU^��3   ��  9    مI] U?�ر أث� ا���   ���ا�&�ن� �23 آ�ن ی"�   

U��J «)٥(  ;jوم�� ورد ��?� م    ��s ا�#�9 ا�wزم وا����2ي م� ورد �^� ت#^"�
� َأْ�َ  َسَ�ٍ� َوَم� ُهَ� ِبُ�َ<ْحِ<ِح^Uِ ِم^ْ> اْ�َ�^nَاِب َأْن      [:U��b ت���4 ُX��َُی �ْ�َ َیَ�دq َأَح2ُُهْ

� ِبَ�^� َیْ�َ�ُ�^�نَ        ٌ�jِ^َب Uُ^Xَوا�� �َX��َ٦( ]ُی(            U^��3^����> ب	از ا��^� �:  �3^2 ذآ^� ا��#^"
»)�
�Ĵ^2 ی�̂^�ن eزم̂^ً� :  زح<ح�̂^U �<ح̂^<ح:أي ت���̂^�|) أن ی��̂^�� U^̂أي ب�2ّت

  : b�ل ذو ا��م�q �� ا����2ي . وم��2یً� 
�ت     iوح م> ن#"� إذا اح��<ح�� J> ـو���� ا�nنB زح   ی� b�ب� ا�
  ا���ر

  :وb�ل ا��ا�< �� ا�wزم

e s ی��ضs   <حـe 4 ی<حـــ����p م� ب�ل ا��2     jوم� ب�ل ض�ء ا�« 
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 ٢٢٣

)١(  
� ب�> ا��j;�	�> أي ا���bع وا���2ی� �� ت#"�� U^��b    أو یy�6 ا��  "#

 إذ آ^�ن    )٢( ]َواْ�َ�ْ"2ِ6ِ اْ�َ	َ�اِم ا�nِ^Xي َ�َ�ْ�َ�^�ُ| X���ِ^�ِس َس^َ�اًء اْ�َ�^�ِآُ  ِ��^Uِ             [: ت���4
 �^^?�� U^^��b) :ن ا��6^^9 ی��^^2ّى      ) س^^�اًء+ U^^��J 9^^�6ی3^^�ع ا�Gب Bj^^���إ�^^4ب 
  .)٣(»م#����>
  
  : ا�
2ل-٢

٤(�� �̂^� م�اض̂^y آ&�̂^�ة وb̂^2 ورد �̂^� ا��#̂^"( � م�?̂^� م̂^� ورد �̂^� ت#̂^"�
�ونَ              [: U��b ت���4 ُjَ^ُی�  َآْ�^2ُُهْ َش^ْ�ً�� َوeَ ُه^ْْ?ُ�ْ^Jَ �^�ِ7ُْی eَ ٥( ]َیْ�َم(     U^��3ب   :

   .)٧( »)٦( ]َیْ�َمُ?ْ ا�nِXي Uِ��ِ ُی�3ُ�َjَْن[م��jب 4�J ا�
2ل م> ) ی�م(«
  
�ف-٣jا�����ع م> ا� :  

�ی�>        )٨( ی6�ي وe ی6�ي     ی3�ب�2�J U ا������>  j^
 و2b ت^�بy ا��#^"� ا�
�َ   [: �� اس�~2ام? ���s�;j وذآ�| �� ت#"�� U��b ت���4     ^pٍَم ُأ�^Xٌة ِم^ْ> َأیX2�ِ�َ[ 

)٩( U��3ن?^�              «:  ب+ A
j^ن g�n^�� ف�j^ت� e �?و��� �#p yم�ض �� �pوأ
            A�2^Jُ ���� ی�ت�pوأ �pآ`ّن ح3?� او ا �?�?� <J إ�^4 م�2و��     � ت6^^� 9^�� 

� وز��م&�J 9 «)١٠(.   
  : ا�	�ل-٤

 م�?� م� ورد �� )١١(ورد هnا ا��s�;j �� ا��#"�� �� م�ا2J <dی2ة 
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 ٢٢٤

�یَ> ِبUِ َس�ِمً�ا َتْ?6ُُ�وَن[: ت#"�� U��b ت���4 ِ
) س^�م�اً : ) إذ b�ل ��?^� ١(( ]ُمْ"َ�ْ�ِ
  . »)٢(، ن4�J Bj ا�	�ل 

  
  : ا�����<-٥

̂^U �̂^� م�اض̂^y آ&�̂^�ة     ̂^Uا ��̂^� )٣(أش̂^�ر ا��#̂^"� إ�� ̂^U اس̂^���9 ن  م�اد�
� �b�سً� إ��U و2b ��ء مs�;j ا�����^< �^� ت#^"��         ) ا��#"��(ا�����  
ب�"
� أآ

  4��^̂ ̂^U ت� ��b :]       �^̂ �ِ ْ?ُ�ُ^̂ � َرَأْیَ^̂ ̂^!5َ�ْX َوا3َ�َْ� ̂^� َوا� 
� َآْ�َآًَ!َ^̂ Jَ 2َ^̂ ̂^Aُ َأَح ̂^� َرَأْی ِإن£
   .)٥(» نBj ا���آ4�J B ا�����<«: وا��� b�ل ��?�  . )٤( ]َس�2ِ�ِیَ>
  
٦-�#jا� :  

      �^̂ ���b �
̂^> ب�^^" � ه^^nا ا��̂^s�;j و��"^̂ ̂^�س )٦(اس̂^�~2م ا��#  إ�^^4 ب���3
�اءة ا�	̂^">   ^̂b U^̂ا��̂^��� م�?̂^� م̂^� ورد �̂^� ت��� U^̂اد�� �̂^� ت#̂^"�� U^̂��b )٧(م

:  وا��� b^�ل ��?^�  )٨(]َی�َأیqَ?� ا�nِXیَ> @َمُ��ا eَ َت�3ُُ��ا َراJَِ�� َو�bُُ��ا انُ]ْ�َن�     [: ت���4
�أ ا�	"> را�J^� ب^�����ی> أرا      «b    �^�Jرا eً�^b ف         : دn^	� �^ن�J�أي ح3^ً� م^> ا�

�#jوأب43 ا�    .)٩(» اeس
  : ا��; -٧

 م�?̂^� م̂^� ورد �̂^� ت#̂^"�� U^̂��b )١٠(ذآ̂^�| ا��#̂^"� �̂^� ن̂^�jص آ&�̂^�ة 
 )١١( ]َأْو َت�3َُل ِح�َ> َتَ�ى اnَ�َ�ْاَب َ�ْ� َأنX ِ�� َآ�Xًة َ�^َُ̀آ�َن ِم^ْ> اْ�ُ�ْ	^ِ"ِ��>َ    [: ت���4

�اب �^� ن^Bj   �23 ذآ� ا��#"� و�?�> ��  J]م&^9 ا�&^�ن� م�?�^�    ) �^`آ�ن (ا

                                           
 .٦٧/ المؤمنون) 1(
 .٣٣٠/ ٤: الكشف والبيان ) 2(
 .٤١٤/ ٤، ٣٥٢/ ٣، ٢٤٨/ ٢، ١١٦/ ١: الكشف والبيان: ينظر) 3(
 .٤/ يوسف) 4(
 .٣٥٢/ ٣: الكشف والبيان) 5(
، ٣١٧، ١٣٠/ ٥، ٢٩٢/ ٤، ١٥١/ ٣، ٤٨٢، ٣٦٧، ٩١، ٦٤، ٣٠/ ٢، ٢٤٧/ ١: ينظر الكشف والبيان) 6(
٣٥٧ ،٣٤٧، ١١٣/ ٦. 
، معـاني القـرآن   ٢٠٥/ ١): النحـاس (، إعـراب القـرآن   ١٤٥: إتحـاف فـضالء والبـشر      : ينظر )7(
 .١/٧٠):الفراء(
 .١٠٤/ البقرة )8(
 .١٧٠/ ١: الكشف والبيان  )9(
، ١٣٠/ ٥، ٢٩٢/ ٤، ١٥١/ ٣، ٤٨٢، ٣٦٧، ٩١، ٦٤، ٣٠/ ٢، ٢٤٧/ ١: الكـشف والبيـان   : ينظر) 10(

٣٥٧، ٣٤٧، ١١٣/ ٦، ٣١٧. 
 .٥٨/ الزمر) 11(



 ٢٢٥

 U��3ة �^�                : وا�&�ن�«: ا��;  ب��J^4 ا�^�د �J^4 م�ض^y ا��^�ة، وت���^U ا��^
��. ا����4 �� أن �� أآJ�!اء: آ�3ل ا��  : أن!2| ا�#ّ

  �g^̂^��3 م�?^̂^� ��^̂^� ذآ^̂^� وح^̂^"�ة 
  

  وت^̂^"`ل J^̂^> رآ
�ن?^̂^� أی^̂^> ی��^̂^�ا  
    w^̂ى، +ن م��̂^4 ا���م ����̂^Bj^̂�� g ت̂^"`ل �J �ً^̂#;Ĵ^4 م�ض̂^y ا�̂^nآ

 J;  ی�س9   )١( ]َأْو ُیْ�ِس9َ َرُس�eً  [: م�?� إe أن ُیnآ� ، وم��b Uل اO ت���4        
 إذ ت^�ى أن ا��#^"�       )٣( » )٢( ]ِإXe َوْحً�^�  [: 4�J م�ضy ا��ح� �� U��b ت���4     

 s�;j^̂2 اس̂^�~2م م^̂b)د�وه̂^� م̂^> ا��̂^j;�	�ت ا�����̂^� ا��̂^� س̂^
o ان   ) ا�̂^
  . ب���4 ا��;  )٤(أش�ن� إ��?� 
�ي ��^^� إن^^U       ��9واس^^�j^^ا��;^^  وه^^� ب s�;j^^م g�n^^ی^^"���9 آ 

 ا��^s�;j   ��9ا����� [ب�از ا��e2^� م^> ح�^� ت^`ث�� ا���م^9 ا��	^�ي وی^"�               
�ي +نU ی�&9 أس ا�]�ه�ة ب!�J 9�مj
  .ا�

  
٨-�  : ا�6

   �ا�nِXیَ> َی�3ُُ�^�َن   [:  هnا ا��s�;j �� ت#"�� U��b ت���4      إ�4أش�ر ا��#"
  �Xَم�@ ��َXِإن ��َXُذُن�َبَ��َرب ��َ�َ �ْ#ِ�ْ��َ[ )٥(U��39 «: ب	م A��� Aإن ش�) <یn^4  ) ا�^�J

�   .)٦(» ا�6
  

                                           
 .٥١/ الشورى) 1(
 .٥١/ الشورى) 2(
 .٣١٧/ ٥: الكشف والبيان) 3(
 :ص: الرسالة: ينظر )4(
 .١٦/آل عمران) 5(
 .٢/٢٥: الكشف والبيان) 6(



 ٢٢٦

  : مj;�	�ت ت#�د ب?� ا��#"�-ج
  : ر�y ا�7�ی�-١

            ̂3� ��   2إن م�ض�ع ر�y ا�7�ی� م> ا���اض�y ا��� ت#�د ب?� ا��#^""^� 
   .)١( م� ه� م���ع 4�J ا�7�ی� إ�4م�J��6 م> ا�ی�ت م!��ًا 
[ش^�رات �^� آ�^�ب س^�
�یU �^� ح2ی&^J U^> ا�7�ی^�         و2b و�2ت ب�� ا   

U��3ب:»                ��i^��ب U^آ�ن�
^9 وب�^2 وح�^� �Gن?�^� ی	b �	م� م� آ�ن ��ی�، ن`� «
)٢(              U^��3ت^"���?� ب��7�ی^� ب B
[ن ت�^g ا[ض^���   «:   وم� �J^9 ب^U ا+ن
^�ري س^

�ة J> ��ی�
   .)٣(» ت��ن ���
ً� م�
       �?�� ���^�J y^4 ا�7�ی^�       م�ض�ع ا�  إ�4وم> ا���اd> ا��� أش�ر ا��#"


9ُ ُه^2ًى X���ِ^�سِ     [: م� ��ء �� ت#"�� U��b ت���4     ْbَ <ْ)٤( ]ِم  U^��39   («:  ب^
b <^م (
         U�J ا����ب y;b ��?4 ا�7�ی� وا�7�ی� ه�J yت�^��4   آر� U^��3 :]      <ْ^ِم �Uِ^X��ِ اَ+ْم^ُ


9ُ َوِمْ> َب2ُ�ْْbَ[ )٦( » )٥(.   
  
٢-�#jف ا��� ح�ف ا�j#� او ا��Bj ب�<ع ح
p :  

̂^2 ت	̂̂  bف ا�̂̂   و�̂^� ض̂^�> م�ض̂^�ع ح̂^ ?�J �2ث�j  ت�	�;j^̂ا�� �^̂ � �#
   .)٧(ا������ 
  
٣-�
  : ا��4�J Bj ا�~

       U^��b �وی2j3 بU ا�����< و2b ورد هnا ا��s�;j م�ة واح2ة �^� ت#^"�
�) ر��3ً�: ( بU��3)٨( ]َوَحُ"َ> ُأْوgَ�ِ�َ َر3ً��ِ�[: ت���4
p 4�J Bj٩(» ن(.   
  
  : ا��4�J Bj ا��93-٤

� وb^2          وی2j3 بU ن93 م�ض^y ا     ^p@ 9^م�J �^?ب �����^� أو ا���ض^y ��^{ث
َربXَ�� َوِسAَ�ْ ُآX9 َشْ�ٍء [: ورد هnا ا��s�;j م�ة واح2ة �� ت#"�� U��b ت���4

                                           
 .٢/٦، ٢١٠، ٩٣/ ١: الكشف والبيان: ينظر) 1(
 .٢/٤٤: كتاب سيبويه: ينظر) 2(
 .٣١: أسرار العربية) 3(
 .٤/آل عمران) 4(
 .٤/الروم) 5(
 .٢/٦: الكشف والبيان) 6(
 .٢٢٢: الرسالة : ينظر) 7(
 .٦٩/النساء ) 8(
 .٣١٦/ ٢: الكشف والبيان) 9(



 ٢٢٧

 ��ً�ْJِ١( ]َرْحَ�ً� َو( U��39   «:  ب�bو ،�
ً� �J^4 ا��3^9، أي       : ن4�J Bj ا��#"�j^ن
   .)٢(» وس�A رح��g وg��J آ9 ش�ء

  : اeس ا����Dف ب��9�#-٥
� ه^^nا ا��^^s�;j م^^�ة واح^^2ة �^^� ت#^^"�� U^^��b ت�^^��4         ذآ^^� ا��"^^# :

]         ٍ�Xi^�ِ <ْا َأَس�ِوَر ِم�qٌق َوُح��َ
� َوِإْسَ�ٌْiْpُ ِثَ��ُب ُس�2ٍُس ْ?ُ�َ�ِ�Jَ[ )ه�    )٣� إذ �^"
U��3ب : »)?��J (       م�  ب��#�^9 ی3^�ل wJه^      D^�ف ب�"��> ا���ء 4�J أن^U اس^

?���J �?�«)٤(.   
ن̂^"�~�r ح3�3̂^� ت��م̂^9 ا��#̂^"� م̂^y  إذن ��̂^y آ̂^9 م̂^� ت3̂^2م م��̂^> إن  

  :ا��s�;j ا��	�ي �� ت#"��|، وی��&9 ذ�g ب�� ی`ت�
١-                y^ي وا��^��� م�j^
 �23 اس^�~2م ا��#^"� م^j;�	�ت ا��^nه
�> ا�
U��آ� م�?�اس�����!��� .  
  . b�ل ب�9 ا��j;�	�ت ا������-٢
�ی� م&^9 واو ا����^� وا�#�^9          -٣j^
 ی��ض �
�� ا��^j;�	�ت ا�� 

  . وا��#��ل ا��;�oا��
�� ���6?�ل
�ی�> م&^9               -٤j^
 آ�نA �2ی^U م^j;�	�ت آ���^� ��^� م��^�دة �J^2 ا�

�ف وا��د وا���دودjا�.  
 م^> ذآ^�| ��^j;�	�ت آ^w ا��2رس^��> �^Gن                -٥�� اس^�����4�J  U ا�

   9�
� ب̂^�> ا��̂^j;�	�ت ���̂^4 س̂^^̂
���̂^s�;j ا��̂^��� آ̂^�ن ی�&̂^9 ا��̂^"
� ا+آ
 ��^s�;j ا�����^<   ����U اس� مs�;j ا��#"�� ا����� أآ&� م>   ���9ا��&�ل اس 

                   ��ي وا���A اآ&� م^> ا�^j#� وح^�وف ا�^j#� أآ&^� م^> ح^�وف ا�6^j
ا�
  .وه�nا
 اس^^^����ل  إ�^^^4 وم�^^^� ت3^^^2م ی��^^^> أن ن^^^"���� ان ا�&��
^^^� ی��^^^9      -٦

  .ا��j;�	�ت ا������ 

                                           
 .٧/ غافر) 1(
 .٥/٣٣٧: الكشف والبيان) 2(
 .٢١/االنسان) 3(
 .٣٤٩/ ٦: الكشف والبيان) 4(



 ٢٢٨

	
  ا��اب�y ــا��
  �يــمnه
U ا��	

  
�ض̂^U �راء    J 2^̂�J <�
 ی	̂^�ول ا��#̂^"� أن ی̂^��s ب̂^�> @راء ا��̂^nه^̂ �
                 4^�J �^?�� 9p2^ا�� <^J ب��2ًا �ً�Jضً� م�ض��J Uض�م~��#� �?� ���
ً� م� ی�
     Bهn^̂أي م yب�^̂  ی	̂^�ول ان ی�^̂ س̂^
�9 ا��̂^���s أو ا[ض̂^��ف ���̂^� ب��?̂^�، إذ �

               أي إ�^4 ن	�ي و2b أ�  ت#"��| ب�2 ن�i ا�2راس� ا��	�ی� وت��م�?� ��^ ی�^�ِ
� �^� اح��م^U     س^5 ا��^� ا��J 2^��J?̂       +م�?� ��> ی��> أن ن"���� م^> w^pل ا         

  . أح2 ا��nه
�>إ�4ن ن�!  م��U أا��	�ی� و
وت��&9 هn| ا+س5 �2ى ا��#"� ب��ارد| ا��^� ن�J 9^3?^� وا��^� ت��&^9           
      ،U^9 م�jی  او م> �?
 س�اء ا�nی> وA�D إ���� آ�?�J 93ی> نnم ا�wJ]�ب
وب!�اه2| ا��^� اس�^!?2 ب?^� �^� ت#^"��| وم&�^A م^j�در اeس^��
�ط ا��	^�ي                   

�ی� أم آ�����2یU، وبjت ب�	�;jل ب?� آ`ن ت��ن م�b ت ا����	�;j���.  
             �^D�pم ا��^����> وw^J]ا <J 93ة ا����23 ت�&�A م�ارد| ا��	�ی� ب�&
�ی> م�ض^�ً�           !Jو yٍ
ا�#ّ�اء وا��"��v إذ ن�ا| ی�J 93> ا�#ّ�اء �� أآ&� م> س

�ة م�اض̂^y وا��̂̂  !^̂J <^̂م ���v ه̂^� ش̂^�� "وĴ^> ا��̂^"��v نU^̂�J 9^̂3 �̂^� اآ&̂^
  .ا������ ، وه أwJم?� ا�#ّ�اءا��2رس� 

           � ا��#"?�J 932ة �23 ن�
J د وأب��
�ب وا��;bو Uی�
إم� ا�~��9 وس�
ب�^̂^"
� ���b^̂^� �^̂^2ًا ب���3^̂^�س ب�����^̂^�ء ا��^̂^����> ��^̂^�ا| ی�J 9^̂^3^̂^> ا�~��^̂^9 �^̂^� 
     ، y^ث� م�اضwد ن93 �� ث�
�ب وا��;b <Jو ،Uی�
م�ض��> ��3 وآg�n س�


�2ة �23 نU�J 93 �� س�J ام� أب�yم�اض �.  
ام^� م̂^> ن�ح�^� ت��م�̂^U م̂^y ا�^!�اه2 ا��	�ی̂^� �?̂^� �^ ی"�̂^!?2 ب��	̂^2ی�     

�� ذ�g م�?� ا��"��v ا�nي ت^`ث� ب����دس^�         ا��
�ي ا�!�ی  وی
2و أنU ان�?�      
�ی� ��   j
ب�� م�اU#b ا��	�ی� م&9 اه���مU ب���3�س �� اس��
�ط ا+ح��م         ا�

  .ا��	�ی�، ور�Ui اeس�!?�د ب��	2ی� ا��
�ي ا�!�ی 
               �i^^�ول أن ی	ی و2b ت��< م�b  ا��#"� م> ا�3�اءات ب��3
�ل و�^

  .او ی��s ���� ب��?� و��9 هnا أیiً� م> @ث�ر ا��2رس� ا������
أم� م�U#b م> ا�!�اه2 ا�!��ی� ����> أن ن	� 4�J أن أ��B ش�اه2| 
�ی� ب"
B م�ا��3?^�         j
آ���� +ن ش�اه2ه ت�&�A ب�� أnpو| J> ا��2رس� ا�

 ب^̂?v4�[ض̂^��� �را^̂ ̂^�     إ� �اب ا�	;��^̂Jم�̂^� س̂^���| م̂^> أ  م̂^� وض̂^��| ه̂^
 أس�U بU^��3  إ�4و2b أآ&� ا��#"� ب�eس�!?�د ب!�اه2 ا�#ّ�اء م!��ًا        . و���ه

  .و2b ت23م ت#9�j ذ�g �� م
	� ش�اه2| ا��	�ی�» و2b أن!2 ا�#�اء«
 �
وم�� ی"�2Jن� 4�J ت���> مnه
U ه� ا��j;�	�ت ا��� b�ل ب?� ا�&��



 ٢٢٩

�ی� وا��!��آ� م�?�        �23 أورد   j
ا��#"� ا��&�� م> ا��j;�	�ت ا������ وا�
و�̂^ ی	̂^�ول أن ی̂^��s ���̂^� ب��?̂^� و�̂^ ی?�̂^9 ای̂^ً� م�?̂^� إe إن̂^U ن̂^�ا| ُی�&̂^� م̂^>    


̂^ً� م̂^>   ����ل ب�̂^i?� وی�J 9^̂3̂^2| اس̂̂ اس̂^����ل��� �� �?̂^� ی�&̂^^̂pا� �?i^̂ب� 
 ا��j;�	�ت ا������ ���ا| ی^nآ� م^j;�	� ا���^A وا�^j#� إe إن              ���لاس�
�ي وه^U����        |nاس�j^
 ��s�;j ا���A ا����� أآ&^� م^> م^s�;j ا�^j#� ا�

   |n^̂^^ه �ا�^^̂^"�� ه^^̂^� ا�7��
^^̂^� م^^̂^> ح�^^̂^� ت��م�^^̂^U م^^̂^y ا��^^̂^j;�	�ت إذ ذآ^^̂^
̂^� م�?̂^�      ̂^U م̂^y ا��̂^j;�	�ت ا����� ا��̂^j;�	�ت ا��2رس̂^��> م̂^y ُآ&̂^�ة ت��م�
�ف   j^̂ی�ن م&̂^9 ا��j^̂
وآ̂^G� g�nن̂^U ذآ̂^� م̂^j;�	�ت آ���̂^� �̂^ ی3̂^9 ب?̂^� ا�

  .{Abوا��د وا���دود وا��
وب�2 هnا ا���ض ا����< +ه م� ی��> أن ی���< ا��#"� وإن ن"����           

 U^̂م�� U^̂�wp <^̂ی��̂^9  إ�̂^4م � ا��̂^nهB إ�̂^4 أي ا��̂^nه
�>، ن~�̂^r ب̂^�ن ا��#̂^"
  .ا����� �� م�ارد| وش�اه2 وم�;j	U ا��	�ي



 ٢٣٠

 �	
  ا�~�م5ا��
  rv�jp دراس�U ا��	�ی� و@راؤ| ا��"���3

  
eًأو :rv�j~ا�:  

   
�رزة �� س��ت ا�2راس� ا��	�ی� �2ى ا��#"� ت��&^9      إن أه ا�"��ت ا�
  :ب�� ی`ت�

   ا�����9-أ
�3̂^2 ن̂^!` ا�����̂^9 م̂^y ب̂^2ء ن̂^!�ء ا��	̂^� ووض̂^y أس̂^"Uِ و�bاĴ^2|، ی3̂^�ل  

��^̂^A م�اy^̂^b «: ا�~��^̂^9Jو ،�^̂^?J�
d4 س^̂^��6?� و^̂^�J A^̂^3;2 ن^̂^b ب�إن ا��^̂^
آwم?̂^�، وb�م̂^U^̂��J �^̂?��3J �^̂� A، وإن �̂^ ی�3̂^9 ذ�̂^�J g?̂^�، وA^̂��J أن̂^� ب�̂^�  

ا���^� د�^��J wً^4 ا�	�^        « ، وX2^J ا+ن
^�ري       )١(» نU���J ��� ��J U م�^2�J     Uي أ 
9^̂^J�� 9^̂^�6٢(» ی( .  <^̂^�»  ��j^̂^ا� �^̂^� O^̂^�ي ی�^̂^!  ح��^̂^� ا	ا�����^̂^9 ا��
  .)٣(»وأوض�ع ا��wم

  :و2b أnp ا�����9 �2ى ا��#"� أش��2J eًی2ة م�?�
  
١-�

  : ا�����9 ا�"

�b?̂^� �̂^� ت#̂^"��|  آ̂^�ن ���#̂^"� ا��2ی̂^2 م̂^> ا����̂^�wت ا��	�ی̂^� ا��̂^�  d 

�� ا�ی�ت ا��	�ی� م�?� م� ورد �� ت#"�� U��b ت���4         � :]    Xeَنْ#5ٌ ِإ  ُX��َُت eَ

  :  م��wً س
B ر�y ا��#5 وس
B ان�j�ب ا��سy بU��3)٤( ]ُوْسَ�َ?�
»    ،9^̂^J�#ا� y^̂^م�ض y^^وض U^̂^ا�#�^^9 ا��6?^̂^�ل +ن ور�^^y ا�^̂^�#5 ب`س^̂^

       �^bأ Uا�#�9 ا��6?�ل، +ن �
 م3^�م ا��#�^�ل، ن]��ه^� �^�         وأن�Bj ا��سy ب~
   .)٥(» س�رة ا�;wق

� ��U ا���م9 ا��	�ي م�?� م� ورد �^�        ثو2b ی9p2 ض�> ت���wتU م� ی{     
ی� أی?� ا�nی> @م��ا e ت�~nوا ب;�ن� م> دون�^ e ی^`��ن�             : (ت#"�� U��b ت���4  

eً�
p ()٦(           U^��34 أن?� ا��#��ل ا�&^�ن� ب�J eً�
p Bjن B
+ن إe  «:  م��wً س
   .)٧(»  م#����>إ���4 ت��2ى 

                                           
 .١٣٦ -١٣٥: االقتراح في علم أصول النحو) 1(
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 ٢٣١

وم> ت���wتU أیiً� م� ی��ن م�?� ب	"B م� ی���U ا����4 م> ض^�اب�              
̂^U ت�̂^��4    ��b �ُْ̀آُ��ا   [: ن	�ی̂^� م�?̂^� م̂^� ورد �̂^� ت#̂^"� ^̂ ̂^�ا eَ َت ̂^nِیَ> @َمُ� Xا� �^̂ ?َqَی�َأی

ث^  «: بU^��3  )١( ]ِم^ْ�ُ�ْ َأْمَ�اَ�ُ�ْ َبْ�َ�ُ�ْ ِب�ْ�َ
�dِ^9ِ ِإXe َأْن َتُ�^�َن ِت6َ^�َرًة Jَ^ْ> َت^َ�اٍض               
ی��^� ��^> إذا آ�ن^A ت6^�رة أس^�&��ء م�y^;3، +ن              ) إe أن ت�^�ن ت6^�رةً     : (b�ل

9d�
   .)٢(» ا��6�رة ��"A ب
̂^U ت�̂^��4   ��b �̂^Uِ   [: او م̂^� ورد �̂^� ت#̂^"� ̂^ِ<َل ِ�� ̂^nِي ُأن Xَن ا��iَ^̂ � َرَمُ?ْ^̂ َش

� �^� م	^9     م^> ا�^��wi وه̂     ): ه2ى ���^�س  («:  بU��3 )٣( ]ا3ُ�ْْ�@ُن ُه2ًى X���ِ�سِ  
   .)٤(» ا��4�J Bj ا�y;3 +ن ا�3�@ن م���� وا�?2ى ن��ة

و2b ی��ن ت����^U م^"��
;ً� م^> ت`وی^9 أو ت3^2ی� ی��?^U ا�	�^ ا��	^�ي                
 وb^2   )٥( ]ِإْذ bَ^�َل ا��Uُ^X َی��Jِ^َ"4 اْب^َ> َم^ْ�َیَ          [: م�U م� ورد �� ت#"�� U��b ت�^��4       

م	^�J 9^"4 ن^Bj +ن^U        ی��� ح�> b�ل اO ی� �J"4 اب^> م^�ی،           «: b�ل ��?� 
               4"^�J ن�^��� <�vن^2ا U���� Aن ش�G� ،ن2اء واح2ًا U���� ب إذا�jن2اء ا���
�� م	9 ا���y [نU ن2اء م#�د واب> �� م�ض^y ا��^Bj [ن^U ن^2اء م^i�ف،                  

  :ن]��| U��b: وت23ی� ا��wم ی� �J"4 ی� ب> م�ی
̂^Aَ     ا�6�روِد بَ> ب> ا���nِری� ح�ُ ̂^َ> ا�6̂^�اُدان ̂^ ا�6̂^�اِد اب  َ> اب

   )٦( »ا��6اِد
  

  : ا��6�ورة-٢
̂^�ع         
̂^2ّ م̂^> Î^�اه� ا[ت ̂^2ى ب�̂^� ا��	̂^�ة وت� � A^̂ ��Jُ ة�وه̂^� Î^�ه

�اب�       J]ا ybآ� ا�����ى ب"
B م6�ورت?�     إ�4ا�	�آ� إذ ت��7� حpآ� أ� ح
ا�6̂^� : �Ĵ^� م6̂^�ورة م&̂^y^̂b���»9 ی�̂^�ن م���U^̂�� �ً^̂3 وت�ب�̂^ً� �	�آ�̂^U وت̂^"�4 

    ?��^b �^� بٍ   «ب���6^�ورة�^p B^ض � eم O �^�  ، وض̂ » ُ�ْ	^ُ»O 2^̂�	ا� «
   .)٧(» ��6�ورت?� ا�2ال

   �?	�;j^̂م o^̂�;ة ��̂^> م̂^> دون أن ی�وb̂^2 اش̂^�ر ا��#̂^"� �?̂^n| ا�]̂^�ه
َوُهَ� ا�nِXي َأْنَ!َ̀ [: ��� أن?� ت�si �� ا�����9 ا�nي ورد �� ت#"�� U��b ت���4

                                           
 .٢٩/ النساء) 1(
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 ٢٣٢

:  بU^��3  )١( ]َ�ِ�ً#^� ُأُآُ�^X��َ   ُU�ٍت َمْ�ُ�وَش�ٍت َوَ�ْ�َ� َمْ�ُ�وَش�ٍت َوا��Xْ~9َ َوا�^<Xْرَع ُم~ْ       
»      4^̂ ̂^y م�� �ديء، وأرت#^̂ ̂^2 وا� ̂^� وا��6 ث�̂^�| وU^̂��d ا�	̂^�م� وا��̂^ّ� وا�	�

               Bj^بً�، ن�j^وو�� م� ا+آ9 وم~��#ً� ن��U إe إنU ��� ت23م ا���4�J A اeس

�w� �ًpم وأن!2: آ�� ت�3لd 2ي�J:  
� ��J?^^^^^� م3�7^^^^̂^ً�  وا�^^^^^j��	�تُ      م> م�ٍضَك �3�َء م��!ٌ�ا�!ُ

   )٢( »ب�ُب
    Bjن � م> أن?� ن�A ) م~��#ً�(إذ 9�J ا��#"��وه� ) ا+آ4�J)9 ا�

  .م���ع ���ن ا��Bj ��23م?� 4�J ا���A وم6�ورت?� ا+س ا����jب
  

� U��J ه���� ن]�ی� ا���م9-٣?I �م :  
              U^م^> ت���?�ت ��23 ب�ز اه���م ا��#"� واض	� ب?n| ا��]�ی� �� ا��&�^

�اب أث^� ی�6
^U ا���م^9       « ا��	^�ة ب^`ن      ا��	�ی� وآ`نU ی��?� م� ت�دد ب�>     ^J]ا «
�ح بU أح��نً� م23رًا إی�| إذا آ�ن ��� م��^�د أو ی��^U ت����^U ب�^�            )٣(ّjی �?� 

�ة ا���م̂^9 ا��	̂^�ي س̂^�اء آ̂^�ن ه̂^nا ا���م̂^9 م���ی̂^ً� �#]�̂^ً� ��̂^> ^̂�� y^̂م ی�̂^"6
  �J^2 ح2ی&^U      )٤(ت���wتU ا�����ی� ���
^ً� م^� ی^�دد U^��b م��^�ع �J^4 اeب�^2اء                 

  <J) �
 مj;�	�ت ن	�ی^� ت]?^� ��?^�       إ�4وه� ���
ً� م� ی�آ>     ) ا��
�2أ وا�~
او ) ا��د وا��^�دود (���ة ا���م9 واض	� وه� مj;�	�ت آ���� ���
ً� م&9      

)�و���ه^� ا��&�^� م^>      ) ا�����^� (او  ) ا�]�ف(أو  ) ا�#�9 ا��اyb (او  ) ا����ی
ا��^^j;�	�ت ا��^^� ت�^^�ن ��^^�ة ا���م^^9 م^^"�;�ة �J^^4 ا��&�^^� م^^> و�^^�|          

�?d�
 م>    . اس�����ی� وآ`نU م^> w^pل        اس�����4�JU ا�j
 ا��j;�	�ت ا�
�ي 2�Jم� ی�ی2 أن ی�	2ث J^> ا���y^b        ��9ذ�g ی�ی2 أن ی"�   j
 ا��s�;j ا�

�اب� ب!�J 9�مJ]ا.  
            ���> ت���wتU ا��	�ی� ا��� ت�~J Ai> هn| ا�#��ة م� ورد �� ت#"�

 أَ   [: U��b ت���4 َ�َ�ْ�َ�ِ 
ُ&^�ا َأَم^2ًا         ُثX َبَ�ْ&َ��ُهِْ�َ �^�َ�ِ 4jَ^ْ<َبْ�ِ> َأْح	اْ�ِ qل   )٥( ]ي�^b إذ 

U و�?^�ن   . 2Jدًا: وb�ل م6�ه2   . ��ی�) أح2ًا(«: ��?�j^4   : و�^� ن^�J �اح^2ه�

) ��� �
&�ا(ا��#"�� وا�&�ن� ���bع U��J «٦((.   
 ا���bع أي و�bع ا�4�J 9�#    ����9 �� ا���U ا�&�ن� س
B ا��Bj وه      

                                           
 .١٤١/ اإلنعام) 1(
 .٥٨٣/ ٢: الكشف والبيان) 2(
 .٢٢: احياء النحو) 3(
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 .١٢/الكهف) 5(
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 ٢٣٣

  .J 9�م9 �� ا��#��ل بUا��#��ل بU أي أن ا�#�
                   ��Xح ا�&��
^� ب����م^9 ذاآ^�ًا إی^�| وم^> ذ�^g م^� �^�ء �^� ت#^"�j2 یbو

ا��p̂^  ا��	̂^�ة �̂^� «:  بU^̂��3)١() م̂^> آ#̂^� ب̂^�O م̂^> ب�̂^2 إی��ن̂^U^̂��b) : U ت�̂^��4
َوَ�ِ�^ْ> َم^ْ> َش^َ�َح ِب^�ْ�ُ�ْ#ِ�     [: وم^> U^��b  ) م^> آ#^�  : (�^� U^��b   ) م^> (ا���م9 ��   
   .)٢( ]2ْDًَرا

 إن�^�  )٣( ]َ�َ�َ�^ْ�ِ?ْ َ�^Biٌَ  [: ��اب?�� ����ً� �� U^��b    : ا�����  �3�ل ن	�ة   
� ��6اب?�� واح^2، آ3^�ل ا�v�3^9     إهnان �<ءان   p��ن ا����� أح2ه�� ���23 ب :

Uم�  .م> ی`ت�� ��> ی	"> ن��مU، ب���4 م> ی	"> ��> ی`ت�� ن�
�ة  j
م��^�ع ب^���د �J^4 ا�^nي �^�        ) م^> آ#^�   (ب^U^��b 9     : وb�ل أه9 ا�

 U��b]XِإنUِXُیْ{ِمُ��َن ِب�َی�ِت ا�� eَ <َیnِXَب ا�nِ�َ�ْي ا�   .)٥( » )٤( ]َ�� َیْ#َ�ِ
م^� �^�    أإذ X2J ا��#"� ا���م�b 4�J 9ل ن	�ة ا����� ه� ��اب ا�^!�ط             

�?� yی> آ`ن?� ت�بn4 ا��J د��ة �?� م� ی��ن م���Jً� ب��j
  .مnهB أه9 ا�
  

   ا��3�س-ب
   .)٦(» ءه� ت23ی� ا�!�ء ب��!�«ا��3�س ��7 
b�س ا�^!�ء وی�b U"^�3^"ً�    «:   وb�ل أب> م�]�ر     )٧(ا��23ار  : وا���3�س

 U��&4 م�J |2ّرb إذا U"�ّbو Uس��bسً� وا��bدرت    .. و�^b ب^�> ا�^!���> إذا A"ی�bو
   .)٨(» ب��?�� 

ی~�^o ا�^nه> D^��7 أو آ��^�         ب?^�   ا������ ا���   «ه�  : و�� اw;Deح   
   .)٩(» او ت�آ�
ً� ت
�ً� +ن��ذج م��وف 

      �� َب^�ٍغ َوeَ   [:  ا��3^�س �^� ت#^"�� U^��b ت�^��4          إ�^4 و2b أش^�ر ا��#^"َ^�ْ�َ
�(«:  بU��3   )١٠( ]Jَ�ٍد�� :(        Aذا رأیG� س�&��ءe4 ا�J 9�bل و�	4 ا��J Bjن
)��̂^� م�ض̂^�?� إe s�^̂D ، e ی̂^s�j �̂^� م�ض̂^�?� إe �?̂^� ح̂^�ل وإذا ) ��̂^
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 ٢٣٤

إذ ح̂^�ول  . )١(» اس̂^�&��ء ��J 5^̂3̂^4 ه̂^nا م̂^� ورد U^̂��J م̂^> ه̂^nا ا�
̂^�ب  : �?̂^�
�ى           pت���?�ت أ �� �?��J ی� ی��> أن ُی3�س�	2ة نJ�b yiأن ی �م> . ا��#"

  .»�4�J 53 هnا م� ورد g��J �� هnا ا�
�ب«wpل ذآ� آ��� 
                     U^��b �و2b ی]?� ا��3^�س �J^2| ب^�7�j ا��^!
�U م�^U م^� ورد �^� ت#^"�

̂^ْ"َ�دq ُوُ�̂^�|ٌ  [: ت�̂^��4 ̂^q��َ ُوُ�̂^�ٌ| َوَت 
̂^ْ�َم َتْ ̂^4  ) ی̂^�م(«:  بU^̂��3)٢( ]َی �J Bj^̂ن
 إذ ش^
U    )٣(» ا�]�ف ، أي �� ی�م، وان�j�ب ا�]�ف 4�J ا��!
�U ب���#��ل         

Bَjُِن g�n� ف�  .ا��#"� ب�> ا��#��ل وا�]
وم> مwمs ا��3�س �2ى ا��#"� م� ی�U�3 م> آwم ا���ب وی^� ا��3^�س              

U^̂��J :] ُ̂̂pْ̀ م�̂^U م̂^� ورد �̂^� ت#̂^"�� U^̂��b ت�̂^��4   nَ ِإXe َم̂^ْ> bَ̂^�َل َمَ�̂^�َذ ا��Uِ^̂X َأْن َن
  : وا��� آ�ن U��b ��?�)٤( ]َو2ْ�ََن�
ا�Jذ ب�O وه� ن^�J Bj^4 ا��^2jر، وآ^g�n ت#�^9 ا��^�ب �^� آ^9                   «

ح�̂^2ًا O وش̂^��ًا O، ب���̂^4 أح�̂^2 اO  : م̂^2jر وض̂^y م�ض̂^y ا�#�̂^9، ت3̂^�ل 
|�̂^U ا��̂^�ب إذا  ) م�̂^�ذ اO( إذ b̂^�س ا��#̂^"� ن̂^Bj  )٥(» وأش̂^� �Ĵ^4 م̂^� ت#��

  .9 +ن م��ذ اO وض�A م�ضy أ�Jذ ب�Oوض�A م2jرًا م	9 ا�#�
             ���b Uوم> أU�"�b م� ی��ن ب	"B م� ی#"�| ا����4 �23 ورد �� ت#"�

. أي ن	�| وU��b  :»    |2jb )٦( ]َوَحْ�ُ� َم� ُآ�ُ�ْ �q��َ�َا ُوُ��َهُ�ْ َشْ;َ�|ُ     [: ت���4
�J�!ل ا��b:  
  ِج2ََ~ ا�oَ�َُ#ح�4 إذا pَ     ا����ِك ش;َ� ب���3ِمْ>dْ�َوَأ

) ش;�|( �b 23�س ا��#"� )٧(» أي ن	�| م> وه� ن4�J Bj ا�]�ف   
   4^̂ �J �^̂ی��̂^� ا�� ̂^� ا�ی ̂^�ك (� ̂^�|    ) ش̂^;� ا��� ̂^"���� م�� �� �J�!^̂ ̂^�ل ا� b �^̂ �

U����#4 ا���J Bjف ی��  .ا�]��� ]ن ا�[
  

  9ـ ا��`وی-�ـ
دّب�| و2ّbر|،  : وأّول ا��wم وت`ّو�U  «��ء �� �"�ن ا���ب eب> م�]�ر       

  U^وت`ّو� Uوأّو� : "^�|� «)٨(  U^��b4            «:  و^�J §^#ا�� �وا��^�اد ب���`وی^9 نI 9^3^�ه
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 ٢٣٥

  U�^̂^�ج إ�̂^4وض�	ا��#̂^§ إ�^4  م̂^� ی � ون3̂^9 اب̂^> )١(»  د��̂^e�^̂� 9| م̂^� ت^�ك Î^�ه
      U^��b Bیn?وأم^� ا��`وی^9 �?^� ت#��^9 م^> أّول ی^{ول             «: م�]�ر م� ورد �� ا��

              <J 4�	س أح�2 ب> ی�
ت`ویwً وثwث�� @ل ی{ول أي ر�y وJ�د وس�9 أب� ا��
   .)٢(» ا��`وی9 وا����4 وا��#"�� واح2: وی9 �3�لا��`

 َوْ�َ?^�D <�� :]    gَر ا��`وی9 �2یU م^� ورد �^� ت#^"�� U^��b ت�^��4              ْbَِ̀^�َ
  �^̂?َ�ْ�َJَ َس�^̂Xا�� �َ^̂;َ�َ �^̂�ِXا� Uِ^̂Xَة ا���َ^̂;ْ�ِ �^̂ دی̂^> اO وه̂^� «:  بU^̂��3)٣( ]ِ��̂^2£یِ> َحِ��ً#

�ة، وم��̂^4 ا�ی̂^�  ^̂;� �ا�̂^2ی> ا�	��̂^  ، إن : ن̂^�J Bĵ^4 ا��̂^2jر رأي �;̂^
 Oة ا�   .)٤(» ) ا��� �;� ا���س(�;

�ى م̂^� ورد �̂^� ت#̂^"�� U^̂��b ت�̂^��4 ^̂p+ا U^̂تwَی̂^ْ�َم َنْ;̂^ِ�ي [: وم̂^> ت`وی
    �^̂Xُآ� �^̂Xِإن �^̂ �َ�ْ�َJَ 2ًا^̂Jُْنِ��̂^2ُُ| َو oٍ^̂ �ْpَ َلX2َْأَن� َأو^̂ ا�̂^"Xَ��َء َآَ;̂^�£ ا�̂^"Bِ^̂�ُ�ُ�ْ�ِ £96ِ£ َآَ�̂^� َب

<َ��ِJِ�^̂ ̂^�ل  )٥( ]َ� b �^̂ ̂^�  ، وا�� ?��) �^̂ ���J 2ًا^̂Jو :(   �^̂ ̂^4 ا��̂^2jر ی�� �J Bj^̂ن
����J 2ًاJ2ن�| وJ٦(» و(.   

  
  : ا��23ی� -د

 �  . ا��23ی� �� ح��� و��د حnف أو إض��ر أو ب�7�ه��إ�6�4` ا��#"
���̂^� آ̂^�ن م̂^> ت3̂^2ی�ات ا��#̂^"� ب̂^"
B و�̂^�د ا+ض̂^��ر م̂^�ورد �̂^�      

 َوeَ �َب^�vِ?ِ            [: ت#"�� U��b ت���4  ٍ^�ْJِ <ْ^ِم Uِ^ِب �ْت َآِ�َ�^ً� َتْ~^ُ�ُج ِم^ْ>         َم^� َ�ُ?^َْ^
 َآُْ
ن^�J Bj^4 ا�����^< وا�b  :»     ،y^;3^�ل ��?^�  إذ )٧( ]َأْ�َ�اِهِ?ْ ِإْن َی�3ُُ��َن ِإXe َآnًِب�   

��ت ا����� آ���: ت23ی
   .)٨(» آ
ام� م� آ�ن ���#"� م> ت3^2ی� ب^"
B و�^�ف ا�	^nف ����&^9 ب�^� أش^�ر           

 وا��^�   )٩() ح!ً� أو ���Iا أن#"?   وا�nی> ����ا ��  : (إ��U �� ت#"�� U��b ت���4    
  �?�� U��b ح^!� : (آ�ن�� (         |�وا�^nی> إذا ���^�ا     : (ه^� D^#� [س^ م�^�وك ت3^2ی


�	� p�ر�� �J� أذن اU�� O وأ9D ا�#	� ا�3
^�s وا�~^�وج       ) ��ح!�b ی���
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 ٢٣٦

   .)١(» J> ا�	2
وe 2^̂b ی�̂^�ن ت3̂^2ی� ا��#̂^"� ��ی̂^� ب̂^"
B و�̂^�د ح̂^nف أو إض̂^��ر ب̂^9 

َْ̀ب [:  ا��23ی� م�U م� ورد �� ت#"�� U��b ت���4  إ�4ی��ن ا����4 ب	���     َوeَ َی
�ا ً^̂�
�ا َأْو َآًِ�7ِ^̂Dَ |ُ�^̂
« :  بU^̂��3)٢( ]ا�̂^!qَ?2َاُء ِإَذا َم̂^� ُدĴُ^�ا َوeَ َت̂^ْ"َُ̀م�ا َأْن َتْ�ُ�ُ

)   |�
إن ش�U���� A   : وأن �� م	9 ا��Bj �� و�?�>       ) . وe ت"���ا أن ت��
وe ت"`م�ا : ا�j#�، ت23ی�|: U��J، ت23ی�|مy ا�#�9 م2jرًا، وأوA�b ا�"�م� 
   y^̂وا�?̂^�ء را� ، |�^̂ 
̂^U   )٣(»  ا�	̂^o إ�̂^4م̂^> أن ت�� ̂^2ی� ا�̂^nي ت�D̂^9 إ�� 3���� 

 ی�̂^> ��̂^U ح̂^nف ی���̂^Uُ أو أض̂^��ر ی]?̂^�| ب̂^9 ه̂^� م��̂^4 ح̂^�ول    ^̂� �ا��#̂^"
�?��J ا��� ه� ��� �7�jب |�  .ا��#"� ت23ی

  
   2Jم ا�����s ب�> ا�راء ا��	�ی�-هـ

م ا��	�ی^� ا��^� وردت �^� ا��#^"�� أآ&^� م^> س^
��>                ح�^� �23 ب�A^7 ا+   
�اب�̂^� ا��̂^� ذآ�ه̂^�     J]ة ا���̂^�| ا�وأرب���v̂^� ح�̂^ ن	̂^�ي ت��̂^< أ��
?̂^� ب�&̂^
       �^̂ ̂^�م ا��	�ی ̂^4 ا+ح� �J رزة�^̂ 
̂^"�� ا� ̂^A ه̂^n| ا�]̂^�ه�ة ه̂^� ا� � إذ آ�ن"^̂ ا��#
�اب�̂^� ا��̂^� ی��̂^> أن  J]ة ا���̂^�| ا�� �3̂^2 ی�̂^�ن ذ�̂^g ا���̂^2د ی�&̂^9 آ&̂^"^̂#���

�اب^� ا��اح^2 أوی3^�م ا��#^"� ب	�^y ت�^g ا�راء نJ wً^3^>            ی	��?� ا���y^b ا   J]
ا�����ء وت���ن �2یU ح��?� م�J��6 م> @راء ا�����ء، إe إنU ب�> ت�^g ا�راء      
̂^�i  ب��?^^� أو         ̂^� أو ی ��s ب^^�> أي م�?^̂  ی	̂^�ول أن ی^^� �^̂ وا���̂^�| ا��~��#
�ى �3^2 ن�3?^� نwً^3 م�ض^��Jً� د3�b^ً� م̂              ^pأ ���> ی	�ول أن ی3
9 واح2ة أو ی^

?�� 9p2دون أن ی�� �?� Uُص ب�p رأٌي U� ف ا��#]� وه� إن آ�ن�j���ب eإ 
      ��"^̂ �| م̂^> ا�راء، وه̂^n| ه̂^� ا�^̂ �� 4^̂ �J U^̂	��e ی	̂^�ول أن ی]?̂^�| او ی
 ی	̂^�ول أن ی̂^��s ب̂^�> ا�راء إbwd̂^ً� س̂^�اء  ^̂� �"^̂#���� U^̂6?4 م�^̂�J �^̂
ا�7��

�^� ت�J 9^3^>    آ�نA هn| ا�راء ��7ی� أو �3?�� او ت�&^9 ت�^2د �^� ا��وای^�ت ا�              
|�  .ا��r و��

� ��?^� إم��ن�^� ت�^2د ا���^�|               ?I2 أbو Uص ا��� وردت �2ی�jا�� <��
�اب�̂^� م̂^� ذآ̂^�| �̂^� ت#̂^"�� U^̂��b ت�̂^��4J]ا :] �ى َآ̂^�ِ�َ�ٌة َی̂^َ�ْوَنُ?ْ ِمْ&َ�̂^ْ�ِ?َْ^̂pَْوُأ

أي �� رأي ا���> نBj ون<ع ح�ف ا�^j#�         «:  إذ b�ل ��?�   )٤(  ]َرْأَي اْ�َ�ْ�>ِ 
   .)٥(» 2jر أي ت�ون? رأي ا���>؛ أي �� ن]� ا���>وإن ش�4�J A ا��
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 ٢٣٧

              4^�J رأیً� واح2ًا �?�� sم"`�� واح2ة ��3 ر� U2ی� Aآ�ن �إe إن ا��#"
 ِرْحَ�^َ� ا�^!£َ��ِء َوا�^Xjْ� ِ     [: س
�9 ا[س�	"�ن �U وه� �� U��b ت�^��4       ْ^?ِ�ِwَِإی[  

)١(    �?�� U��b ح�^�،       «:  وا��� آ�ن���3^9 ُن^Bjِ   وا��p#^�ا �^� و�^U ان�^j�ب ا�
 U��J وإن ?�wع إی�bب� U�
jن Aرح�� وإن ش� 4�J ا��2jر، أي ارت	��?

وإن ب��A ����?� �� م	9 ا���4�J y       . ش�4�J A ا�]�ف ب���4�J 4 رح��     
 �j^̂ا+ول )٢(» م��̂^4 ه�̂^� رح��̂^� ا�̂^!��ء وا� U^̂���� � وآ̂^�ن ت̂^���s ا��#̂^"

U��3ب :»    Bوأح B6Jب     أوا+ول أ  	jی^�ء   ي +ن?� م���ب� �� ا�� �^�7 «)٣( 
.  

  
  :�ـ@راؤ| ا��"��3: ث�ن�ً�

�3^2 ت��^< ا��#̂^"� ب�&^�ة ا��?̂^�د| �^� اس^��
�ط ا+ح�̂^�م ا��	^�ي وح̂^�>       
ی	�ول أن ی��ض @راء ا�����ء �Gنe U ی��s ب��?� و� ی	�ول أن ی�
y أیً� م>     
�ی� وا������ ب^9 آ�ن^A @راؤ| أ��
?^� ب��^2ة J^> ا��^���s او            j
ا��2رس��> ا�

  ب^^����ض ا���ض^^�n^^� ، �Jا ت��^^<ت @راؤ| �^^� ا��#^^"��      ا[ض^^��ف وت�^^"
    �j^̂^	ا� e 9 ا��&^̂^�ل�
^̂ ̂^� �J^̂^4 س^ �ض ب�^̂^iً� م�?^J`^̂^ة وس�ب^̂^�����ة وا��&^̂^

<��"b 4�J ء وه��ji3س�eوا:  
  
�اب-أJ]�9 بjم� ی� :  

�ة م^̂^> @راU^̂^v ا��^̂^"�3^̂^�
�ض ا��#^̂^"� ��J��6^̂^� آ^̂^J� 9j^̂^ا��^̂^� ت� �
�اب آ^�ن م�?̂^� م^� ی]?̂^� ��?^� ش^�9 م̂^> أش^��ل ا[س̂^�2      J]�^ل ا���3^� م̂^>  بe

 ��ح ا+س̂^��� وأس̂^��د ا+��ب̂^� ب̂^��	�6 �3̂^2 ورد �̂^� ت#̂^"�^̂dل ا��`وی̂^9 وw^̂p
ح�eً ) ی���3ن(«:  U��b )٤( ]َوا��Xاِسُ~�َن ِ�� اْ�ِ�ْ�ِ َی�3ُُ��َن @َم�X� ِبU��b :]     ِU ت���4 
  .ا��اس~�ن �� ا��� ��v�b> @م�� بU: وا����4

  :b�ل أب> ا��#�غ ا�	���ي
  Uـم> ب�2 أی�م ب�امــ  Uـمأض�بA ح
g م> أم�
�ق ی��y �� ا��7�مU  ا��یs ت
�� ش�6هــــ�
  وا�

�ق         ^
�ق eم�ً� �� ���مU وت
�� ش�6| أیiً�، و�^� �^ ی�^> ا�
أراد وا�
�ق و����نU م��4ً، ود��9 هnا ا��`وی9            
ی!�ك ا��یs �� ا�
��ء � ی�> �nآ� ا�

U��b :]      ِْمْ> َأه Uِ�ِ4�َ َرُس�Jَ UُXَب^4           َم� َأَ��َء ا���9ِ ا3ُ�ْ^َ�ى Uِ^X��ِ�َ َوِ���Xُس^�ِل َوِ�^nِي ا3ُ�ْْ
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 ٢٣٨

     ِ9�
ِX"^ل   . )١(  ]َواْ�َ�َ��َم4 َواْ�َ�َ"�ِآ�ِ> َواْب^ِ> ا��^b �اِء اْ�ُ�َ?^�ِ�ِ�یَ> ا�nِ^Xیَ>    [: ث^َ^3َ#ُ�ْ�ِ
�ُ��ا ِمْ> ِدی�ِرِهِْpْا�ی�)٢( ]ُأ  .  

 ، أي وا�nی> ت
�ؤوا ا�^2ار،  )٣( ]َوا�nِXیَ> َتَ
�Xُءوا ا�X2اَر َواِ[یَ��نَ   [: ث b�ل 
 أن?^      . )٤( ]َوا�nِ^Xیَ> َ�^�ُءوا ِم^ْ> َبْ�^2ِِهْ     [ :ث b^�ل  ?�^J �^
pأ َی�3ُُ�^�َن َربXَ�^�   [ث^
��َ�َ �  . ا�ی�)٥( ]اْ�ِ#ْ

U^̂��b أن �^̂� g^̂شeو) :: U^̂��b 4^̂�J  ^̂;J) وا�̂^nی> �̂^�ءوا م̂^> ب�̂^2ه
̂^2ار ( ̂^{وا ا� 
̂^nی> ت �اء ا��?̂^���ی>  ) وا�^̂ ̂^!�رآ�ن ا�3# ̂^�  وأن?̂^ ی  وا+ن̂^j�ر �

����^4  ) وا�^nی> �^�ءوا م^> ب�^2ه    (م^> ���^�     ) ی���3ن رب�� أ�#� ��^�    (ا�#�ء  
 ا�#̂^�ء ) وا�̂^nی> �̂^�ءوا م̂^> ب�̂^2ه(ا�ی̂^� ?b�3	�^̂أس y^̂م َی�3ُُ�̂^�َن َربXَ�̂^� [وه̂^

 �^̂ �َ�َ �ْ^̂ ̂^�    )٦( ]اْ�ِ# � �^̂ ̂^4 ا�	̂^�ل، ��̂^g�n ه?� �J <��v�^̂ b أي ) �^̂ ̂^�ن رب� أي ) ی��3
  Uا    . وی���3ن @م�� بnوم�� ی{ی2 ه           y^#���� eإ U^ی�^<ل آ��ب ا��3ل أن اO ت���4 �^

ِآَ�̂^�ٌب َأنَ<ْ�َ�̂^�ُ| ِإَ�ْ�̂^U^̂� :] gَ م
̂^�رك، وی̂^2ل �J U^̂��Ĵ^4 ا����̂^4 ا�̂^nی> أراد| �3̂^�ل
Uِوا @َی�ِت�ُXبX2�َ�ِ َرٌك�
�ِب̄� ُمِ
�ٍ>] ، وb�ل )٧( [ُمََJَ ٨(]ِبِ�َ"�ٍن(.  

U ب���#^U#^D�� ̂�  9�j ���  )٩( ]ِبِ�َ��ٍب Xj�َْ�َ��ُ|[: وا��
�> ا�]�ه�، وb�ل 

�£َ> X���ِ�ِس َم� ُن<£َل ِإَ�ْ�ِ?ْ[: وا��
�> وb�لَ�ُ�ِ[ )١١( » )١٠(.   

أْ�َ�َ�ى 4�َJَ ا��UِX َآnًِب� [: وم> @راUv أیiً� م� ورد �� ت#"�� U��b ت���4 
  ٌ�X��ِ Uِ١٢( ]َأْم ِب(      �^?�� ل�^b �^وا��  :») ى�أ�^  اس^�#?�م د�J A^�p^4 أ�^           ): أ��^

 g�n� 9Dا�� Bj١٣(ُن(« .  
  
  : م� ی�9j ب���"�9v ا��	�ی�-ب
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 ٢٣٩

�3^2 آ^�ن أه��̂^�م ا��#^"� واض^	ً� ب����̂^�ن� ا���^��j ب�+ح�^�م ا��	�ی̂^�       
  ��p`^̂وت ا��̂^� ی�;̂^�ق إ��?̂^� ��&�̂^�ًا م̂^� ی	�̂^9 ا���6̂^� وم̂^� ی���ره̂^� م̂^> ت3̂^2ی
               r�^اه^� ت�&^9 ح3�3^� ا��. وحnف وأض��ر م{وeً وم23رًا �?� ا��jرة ا��^� ی

  :أورده� ا��#"� ه���> ا��"�9v ا��� 
  
١-��p`وا��   : م"�9v ا��23ی

َم^� َیْ#َ�^9ُ ا��Uُ^X ِبَ�^nَاِبُ�ْ ِإْن َش^َ�ْ�ُتْ        [: م�?� م� ورد �� ت#"�� U��b ت�^��4       
    �^^�ً��ِJَ ا��،    «:  بU^^��3)١( ]َو@َمْ�^^ُ�ْ َوَآ^^�َن ا��Uُ^^X َش^^�ِآً�p`^^وت ،و�^^� ا�ی^^� ت3^^2ی

�ت +ن ا�^!�� e ی�#^y م^J y^2م         ت23ی�ه� م^� ی#�^9 اO ب�^nاب� إن @م�^� وش^�            
                 U^ی<ی^2 �^� م�� e |د�^
J U^
��� U^3�p ب#^�J U�i^4 ت�nیJ 4��ت� O�ا[ی��ن ب .

    .)٢(» e ی�r3 م> س�;�نU. وت�آ�3J Uب�? 4�J أ����?
  
  : م"�9v ا�	nف-٢

وا��̂^� ت	̂^2ث�� �J?̂^�  أش̂^�ر ا�&��
̂^� إ��?̂^� �̂^� Ĵ^2د م̂^> م̂^"�9v ا���̂^�ب    
 م&̂^9 م�ض̂^�ع ح̂^nف ا��
�̂^2أ وح̂^nف  ض̂^�> م�ض̂^�J�ت ا�#̂^�jل ا���23م̂^� 

� وحnف ا�#�9 وحnف ح�ف ا�6� و���ه�
  ......ا�~
ُهَ��ِ�^gَ َدJَ^� َزَآِ�یX^� َربbَ Uُ^X^�َل َرب£           [: م�?� م� ورد �� ت#"�� U��b ت���4      


ً� ِإنgَX َسyُ��ِ ا�^Jَq2�ءِ   َ£�dَ �ًXُذر£ی gَِمْ> 2ُ�َْن ��ِ Bْ)٣(  ]َه U^��3ل رب («:  ب�^b :( أي
�|، أس^���7 ب�^"� ا�
^�ء                     ی� رب ^p@ <^وا��^�ء م U^ف ا��^2اء م^> أو�� �	nف ح
   .)٤(» J> ا���ء

  : [وم�?^^� أی^^iً� م^^� أورد| �^^� ت#^^"�� U^^��b ت�^^��4      ْ?ُ
َ�jِ^^َأْن ُت eَ�ْ^^�ََو

^yَ @یَ                  ِX��َ�َ eً�^ِإَ�ْ�َ�^� َرُس Aَ�ْ^َأْرَس eَ�ْ^�َ �^�َX�3ُ�َ�َُ�^�ا َرب 
ٌ� ِبَ�� X2bََمAْ َأْی2ِیِ?َْ�jُِم  gَ^ِت�

�^�اب �^�e م	^nوف ، أي �?^w     «: وا��� b^�ل ��?^�     )٥( ]َوَنُ��َن ِمْ> اْ�ُ�ْ{ِمِ��>َ  
��^� أرس^���ك إ�^�? رس^�eً و��^> ب�&�^�ك إ�^�?        : وJ �� . 9^�b�����ه ب����3ب^�  

   .)٧( » )٦(] ��w ی��ن ����س 4�J اO ح�6 ب�2 ا��س9[
  : م"�9v ا[ض��ر-٣
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 ٢٤٠

�ة م�?̂^� م̂^� ورد �̂^� ن̂^��J rّ?̂^� ا�&��
̂^� �̂^� م̂^�اd> آ&^̂�� U^̂��b ت#̂^"�
َوِإْذ اْسَ�^ْ"43َ ُم�َس^4 3َ�ِْ�ِم^Uِ 3ُ�َْ�َ�^� اْض^ِ�ْب ِبَ�^jَ�َك اْ�َ	6َ^َ� َ�^�ن6َ#ََ�ْت                 [: ت���4

   ��ً�ْJَ َة�َ!ْJَ ��َ�َاْث Uُ�ْل ��?�   )١( ]ِم�b ه�     «:  إذ�و�� ا�ی� إض��ر واj�p�ر ت3^2ی
 واeن�^!�ر، وم�^U     اeن^!3�ق : ض�ب ��ن6#�ت أي س��A ، وأ9D اeن#6^�ر       : 

٢(» �6� ا��?�ر(.   
bَ̂^�ُ��ا اْدُع َ�َ�̂^� َربgَ^̂X [: وم�?^� أی̂^iً� م̂^� أوض̂^	U �̂^� ت#^"�� U^̂��b ت�̂^��4  

                       gَ^�َِ�اٌن َب^ْ�َ> َذ^Jَ � ]ُیَ
�£ْ> َ�َ�� َم� ِهَ� bَ�َل ِإنUُX َی�3ُُل ِإنXَ?� َب3َ^َ�ٌة eَ َ�^�ِرٌض َوeَ ِبْ�^ٌ
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 ٢٤١

  �ـــا�~�ت�

A ش~̂^��j ا�̂^!�� ا��	�ی̂^�  J��^̂ا��̂^� اس �^̂	
ب�̂^2 أن ان�?̂^p A;̂^� ا�
و�~Aj أ���ر| ا��	�ی� ا����!�ة �� D#	�ت ت#^"��| وأب^�زت ا��?^ م�?^�        

� آ�ن eب2 أن ت��?� ت�g ا�2راس�       وأوض	A م��� ا�2رس ا��	�ي �� ا��#"�     
ov�3	م> ا� �J��6ب�:  

١-              Bهn^وط ا��^� وض^�?� ا��� إن ا��#"� ش^���� ا��^nهB وآ^�ن ��^!
� ا��� ه� أن ی��ن ب�رJً� �� ا��7^� وا��	^�              
�^nا  . ا�!���� 4�J م> ی���� م�

                |�وe أ2j^b م^>     . ن26 ا��#^"� ی���^� �J�ی^� واض^	� ب?^nا ا�6�ن^B �^� ت#^"�
 ا�"
B ا��ح�2 ب9 ان�^� ن6^2 ا��&�^� م^> ا��#^"�ی> وه^ ��^"�ا              ذ�g أن هnا ه�   

nهB ا�!���� ی?���ن بGب�از ا�6�نB ا��	�ي م> ا��#"�� إe أن آ&�ة           �م> ا� 
                    U^اه���م <^J ت�^X
J �^?ب U^ی���Jن و�^�
ا���دة ا��	�ی^� �^� ت#^"�� ا��^!  وا�

�ی3^�       dا�����^� و U^ب� ب^�> ح��ت�3^�  ت��م�^U م^y ا��#^"�� ه^� ح�3    وآ^g�n إن ا�^
�D̂^  ا��̂^nهB ا�̂^!���� م̂^> أن̂^U ی#̂^�ض 
م��̂^�دة وe م�̂^�ط م̂^> إب�ازه̂^� �

4�J ا���6?^2 أن ی�^�ن J���^ً� ب����ب�^� �^nا �^w ی��^> �^U أن ی�~�^J 4^> ه^nا                      
  .ا���?�
   و �y^̂�� 2^̂3 ا��#̂^"� ا��&�̂^� م̂^> ا�راء   -٢^̂ � U^̂ ا���̂^�| ا��	�ی̂^� إe أن

 �
ً� می��s ���� ب��?� وهnا م�?U6 ا���م إذ ن26 ا��#"��� s���� ی
��J 2> ا��
|�  .ب�> ا�راء ب�~��  ا����ه� ا��� أورده� �� ت#"�

�ض?� -٣J ا��� � َم&9X ا���?� ا��	�ي ا�"�� ا�7��
� ب�> م��ه� ا��#"�
ا�&��
� �� ت#"�� ا�ی�ت إذ ب�2J A7د ا+ح��م ا��	�ی� �� ا��#"�� اآ&^� م^>          

  .أرب���� وس
��> ح��ً� ن	�یً� �� ا+�<اء ا�"��
� ا�
	� اس����ل ا��#"� ���J��6 م> ا��j;�	�ت ب�^i?�          أ -٤?I

     U��اس��� �� �� م&�A م��^U     �?�  ت#ّ�د ا��#"pا� �?iا��^���   إ�^4 ب� Bهn^ا�� 
                   � ح^�ف ا�^j#�، واeس^^
p s�;j^د ب?^� ه^� م���> ا��j;�	�ت ا��� ت#^ّ

 ا��^nهB ا��^���   إ�^4  وم> ا��j;�	�ت ا��� م&�^A م��^U    ا����Dف ب��9�#، 
�ف وا�y;3 و���ه�ا��4�J Bj ا�j.  

 إن ا��#"� آ�ن یy�6 ب�> ا��j;�	�ت ا��~��#� �� ا�	�^ ا��اح^2            -٥
  .ا�y;3وآU��6 ب�> مs�;j ا�	�ل وا�y;3، وا�����< 

� ا�
	̂^� أن ا�&��
̂^� آ̂^�ن م̂^> ا��̂^�ا��3> �6̂^�از ا���̂^�وب ب̂^�>  -٦^̂?Iأ 
� ��?^� ا�	^�ف ب���^4                    X"^� �^م^> ا�^!�اه2 ا�� �ا�	�وف إذ وردت �2یU ا��&�^

�ح�فp@ .  
 2�J وضy اح��v�j ��راء ا��� ن�3?� ا��#"� J^> ا����^�ء و�^2ت              -٧

    U�3ن ���J <^J^�ء ا��2رس^� ا�����^� إذ آ^�ن ُ�^q9 نJ U^�3^> ا�#^ّ�اء                   آ^�ن   أن أآ&



 ٢٤٢

�ة و��^> ب�^"
� ���b^� ب���3^�س                 j^
 إ�^4 وا��"��v، ث ن26| ی���J <^J 93^�ء ا�
2�
J وا�<��ج وأب� �#p+ا <J 93ء ا����� ��26| ی����Jة.  

        ?�^J U^�3ب ���ن ن�;bوا�~��9 و Uی�
�د وس�
�^� أح�^�م ���b^�    أم� ا��
�هإ�2�4ًا ب���3�س �� .  
٨-         �^^� �!ِ^̂  ُی^̂ ̂^"���J إذ � ̂^9 ا� � Ĵ^> ا����^^�ء ب���3"^̂ ̂^9 ا��# ̂^< ن3  ت��
 �إ�4ا��#"�?
  . أي ��Jان ����ب م> آ�

ً� وb^2 ورد �2ی^U ب�^�        -٩��� ?�J U�32 ن�J أس��ء ا�����ء � آ�ن ُیnآ
  . ت�g ا���"�ب�إ�4اء ا������3 م> ��� ن"
�?� و���?� ����b �2ًا ب���3�س ا�ر

١٠-     �v�"اء وا��� در�^� ا��^`ث� ب�^�?6? �^�     إ�^4  ن93 ا��#"� J> ا�#ّ
  U�!b�م� �� �� ب�> م�?� ا��#"�
إی�اد ا��"�9v ا��	�ی� إذ ن26 ه��ك ت!�بU آ

s ب̂^�> ا�3̂^�اءات م&̂^9 ا��<ام̂^U ب�̂^2م ا��̂^��� . �̂^�راء وب̂^�> ا��̂^"��v وا�#̂^�اء 
  . ���j;�	�ت ا��� b���ا ب?�اس�����Uوت`وی�U �?� وه� م�?� ا�#ّ�اء ���
ً�، و

١١- ��اءات^̂^U وآ^̂^wم إ�^̂^4 �6^̂^` ا��#^̂^"bو  اeس�^̂^!?�د ب^̂^��3�@ن ا��^̂^�ی
> اw^Jم  Ĵ ا���ب �� إث
�ت حU�6 وeشg �� ان ت�g ا�!�اه2 آ�ن^A م���3^�     

  .ن���6 ا��?�د| ا�~�صا�2رس ا��	�ي م&9 س�
�یU وا�#�اء وب�i?� ��ءت 
̂^"�;�y أن      -١٢ �ی  وe ن!^̂ ̂^�ي ا� 
� ب��	̂^2ی� ا��"^̂ ̂^!?2 ا��#  ی"�^̂ � 

�ًbwdإ U�J �  .ن�3ل إنU م> ا���ن��> إذ � ی�	2ث ا��#"
 ا��^����>   إ�^4  ن"�;�y أن ن�3ل إنX ا�&��
� ی��9 ب�nه
^U ا��	^�ي            -١٣

      <����^̂ ̂^�ء ا�� ̂^J Ûِ^> ا���� �ة ن�3^̂ ̂^g س̂^
B آ& ̂^4وذ� ̂^�?6  إ� ̂^`ث� ب�   در�̂^� ا��?
   U^̂اء وم��� Ĵ^2م إ�̂^4واس�̂^!?�د| ب̂^!�اه2 س̂^�
�یU م̂^�i#ً� �?̂^� م̂^> ش̂^�اه2 ا�#̂^ّ

  .ا�����s ب�> ا�3�اءات وهnا م�?� ا������>
١٤- � ت��<ت دراس�U ا��	�ی� ب
�� ا�~rv�j م�?� ا�����9 ��]�اه

       9^̂ ̂^� م& ̂^�ح� م~��# ̂^2| م� �J 9^̂ ̂^� ب�̂^� ی���س̂^B م̂^y ح�3�3?̂^� وأn^̂p ا����� ا��	�ی
أ �J^4 ا����^�   �إب�از ا�	� إو إب�از I^�ه�ة ت;̂  �� اس����ل ا���م9 ا��	�ي   

        g^̂ ̂^9 ت� ����� �^̂ ̂^I 9̂^�ه�ة ا��6̂^�ورة أو وض̂^�b yاJ 2^̂J�م ̂^� م& � ح�آ�?^̂ �7��
         <^̂ ̂^� م ̂^� ا���̂^A و���ه � 9^̂D9 وا��j^̂ ̂^� ا�# ̂^J Û^> ح�� ̂^9 ح2ی& ̂^�م م& ا+ح�
�ى �2یU ه� ا��3�س إذ ن26| p+ی� ا�	ا�2راس� ا�� rv�jp <ت، ومwا�����

 ن	�ی� ی��^> ا��3^�س ��J?^� أو إU^bwd ���3^�س      �� ب�� ا+ح��ن ی2J�b yiة   
             �^?� �ا��]�ي، وآg�n ن26 م> ا�~rv�j ا�
�رزة �2یU ه^� ا��`وی^9 وا��3^2ی

9  . ���
ً� م� ی{ول ��	� ا��	�ي او ی]?� ا��23ی� ا�nي ی	���U ا����4  ^D�وح
̂^2رس ا��	̂^�ي ��̂^� ان       ̂^g ا�~̂^rv�j ه̂^� س̂^��ت J�م̂^� �̂^� ا� ا+م̂^� أن ت�

 Uأس��ب U� آ�ن �  .�� ا����م9 م�?�ا��#"



 ٢٤٣

yا��  ا��j�در وا��
  ا�3�@ن ا���ی

  ـ أ ـ
: ا�راء ا��ا�b̂^� ا�	2ی&̂^� �̂^� ت�̂^"�� �bاĴ^2 ا��7̂^� ا���ب̂^� وب�̂^�ن أس̂^�اره�   ●

 D̂^�دق ا����̂^�I�^̂̂^2 آ�	ا�داب ١ط. م �^̂�
 - ه̂^ـ ١٣٧٨ ن6̂^  ، -، م;
  . م١٩٥٨

̂^� زآ�ی^^� ا�#^^ّ�اء ومnه
^^U �^^� ا��7^^� وا��	^^�      ●  .اح�^^2 م�^^� ا+ن^^j�ري  : أب
4 ��J�ی̂^� ا�#�^�ن وا�داب وا���̂^�م ا�J����e^� ، ا�3̂^�ه�ة     ا��6^�J+5 ا^�-
١٩٦٤.  

��^"�2 م	�^�د ش^��ي ا���س^�        : إت	�ف ا+م6�د ���� یsj ب^U اeس�^!?�د        ●

̂^2 ا�̂^�ح�> ا�̂^2وري ، م;
�̂^� ا[رش̂^�د ، )ه̂^ـ١٣٤٢ت(J 2ن�ن^̂J o^̂�3	ت ،

  .م١٩٨٢- هـ١٤٠٢ب27اد 
●         �!J اءات ا+رب���� �� ا�3!
م��?4 ا+م�ن�   (4ا��"�إت	�ف �wiء ا�

ت (ا��wم̂^� ا�^!�� اح�^2 ب^> م	�^2 ا�
�̂^�     : وا��^"�ات �^� �J^�م ا�3^�اءات    
 - ه̂ـ  ١٤٠٧، ا�3^�ه�ة،    ١ط. ش�
�ن م	�2 اس^��9�J   . د: ، ت	o�3 )هـ١١١٧
  . م١٩٨٧

  .١٩٣٧ ا�3�ه�ة، ،١ط.  مj;#�4اب�اه. د: إح��ء ا��	� ●
 ا�	�وف    ●�J �� وي : ا+زه���)  ه̂ـ ٤١٥ت  (��J ب> م	�2 ا��	�ي ا�?^

o�3	2 ا����> ا����ح�: ، ت
J. o!م١٩٧١ -هـ ١٣٩١ دم.  
ش�5 ا�2ی> أح�2 ب> س���ـــ�ن ا����وف ب�ب> آ�^�ل ب�شـ^ـ�     :  أس�ار ا��	�  ●
  .أح�2 ح"> م�!�رات دار ا�#�� J&��ن. د: ، ت	o�3)ت  هـ(

�^2 اO ا+ن
^�ري                :  أس�ار ا���ب��  ●J <^^2 ب�	ح�> ب^> م�
^2 ا�^J)  ٥٧٧ت 

 دار ا���B ا������، ب��وت ،١ طم	�2 ح"�> ش�5 ا�2ی>،  : o�3  ، ت	 ) هـ
١٩٩٧ - ١٤١٨ �
��ن - .  
، ) ه^̂^ـ٦٨٢ت (ش^̂^?�ب ا�^̂^2ی> ا�3�ا�^̂^� : م ا[س^̂^�&��ء� اeس^̂^��7�ء �^̂^� أح�^̂^●

o�3	ش�د ، : ت�  .م١٩٨٢ - هـ١٤٠٢ب27اد Ud م	">، م;
�� ا�
�اح       ●^�beح ا�
�ح �^� ش^D]^�د �6^�ل   . د:  ا�	دم^!       ١ط .م ، o  ، دار ا��3^

  .م١٩٨٩-هـ١٤٠٩

^2  : ت	o^�3 )  هـ ٣١٦ت  (أب� ب�� ا�"�اج ا�
27ادي     :  ا+�Dل �� ا��	�   ●J

  . م١٩٧٣ - هـ١٣٩٣م;
�� س���ن ا+J]�� ، ب27اد . ا�	"�> ا�#��� 
، دار ا���̂^�م ا���ب�̂^�، ١ط. م	�̂^�د أح�̂^2 ن	�̂^�. د:  أD̂^�ل ا��	̂^� ا���ب̂^�●

  .م١٩٨٧ - هـ١٤٠٧ �
��ن، -�وت �ب
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  أD̂^�ل ا��	̂^� ا���ب̂^● ^̂�J ء �̂^� ض̂^�ء�i^̂̂^�ة ورأي اب̂^> م	ا�� �� �̂^� ن]̂^

2، ط.د: ا���7 ا�	2ی�J 2�	٦م ،Bا��� ��J ،م١٩٩٧.  

�اب ثwث� ●Jن> إ@�
2 اO ا�	"�> ب^> أح�^2 ا���^�وف    :  س�رة م> ا�3J أب�
   Uی���p <ب7^2اد          ) هـ ٣٧٠ت(ب�ب ، y^ا���زی �، دار ا���ب�� ��;
��J وا��^!

�  .ش�رع ا����
� م;
�� م��
�اب   ●Jإ   �?��Jو y
� ب^>    أب� ��#^� م	�^2 ب^> أح�^2          : ا�3�اءات ا�"j^ب^> ن


?�ن�  D+ا Uی���p) هـ٦٠٣ت  :(  ّj^ن �
أب^� م	�^U :   2 وU^��J o^X�J   ض^
�d��^̂^^ا�����^^̂^١ط. ا+س B^̂^^وت�، دار ا���� - ه^^̂^ـ١٤٢٧ �
�^^̂^�ن، -، ب�^^̂^
  .م٢٠٠٦

�اب ا�3̂^�@ن ●^̂Ĵ^�س    :  إ	9 ا���J��^̂̂^2 ب̂^> اس�	اح�̂^2 ب̂^> م �ت (أب̂^� ��#̂^
 ١٣٩٧م;
�^� ا��^�ن�، ب7^2اد،       . زه�� �^�زي زاه^2    .د: ، ت	o�3 )هـ٣٣٨
  .م١٩٧٧ -هـ
�اب ا�3�@ن ا���"�ب ��<��ج    ●Jإ  :o�3	ا+ب��ري : ت ، م{س"�  ٣ط. اب�اه�

 ، �  .ق. هـ١٤١٦ -ش . هـ١٤٧٤دار ا��#"�
�اب و��y ا+د�� ●J]اب �� �2ل ا��آ^�ت ا+ن
^�ري   :  ا[�
:  ت	o^�3 :أب^� ا�

  .١٩٥٧ -ری� س��2 ا+�7�ن�، م;
�� ا�6�م�� ا�"�
 أD^�ل ا��	^�      ●^�J �� اح��beا  :        �
^2 ا�^�ح�> ب^> أب^� ب�^J <ل ا�^2یw^�

 �d��"^̂ه̂^ـ٩١١ت (ا�  (o^̂وت��� o^̂�3	د: ، ت . ، ١ط. أح�̂^2 م	�̂^b 2�س̂^
  .م١٩٧٦-هـ١٣٩٦م;
�� ا�"��دة، ا�3�ه�ة، 

أب^̂^� ا�^̂^"��دات ه
^̂^� اO ب^̂^> �J^̂^� ب^̂^> ح�^̂^<ة ا���^̂^�ي   :  أم^̂^��� ا�^̂^!6�ي●

�J^� وا��^!�،        ) ه̂ـ  ٥٤٢ت  (ا����وف ب�ب> ا�^!6�ي     ;�� �^��، دار ا���


��ن-ب��وت� .  
ه̂^�دي : ، ت	o^̂�3) ه̂^ـ٤٦٤ - ه̂^ـ٥٧٠ت (اب̂^> ا�	��̂^B :  ا+م̂^��� ا��	�ی̂^�●

 ا���^B ،          ١ح"> ح��دي، ط  ��^J ،ب��� - ه^ـ    ١٤٠٥، م��
� ا��?�i ا��
  . م١٩٨٥

�ی�> وا��^����>           ●j^
ا�^!��  :  ا+نj�ف �� م"�9v ا�~wف ب�> ا��	^�ی�> ا�
�آ�  آ��ل ا�2ی> 

2 ا��ح�> ب> م	�^2 ب^> أب^� س^��2 ا+ن
^�ري       ت أب� ا�J 
̂^�ب ا+ن�̂^j�ف م̂^> ا[ن̂^j�ف �   )ه̂^ـ٥٧٧ت (ا��	̂^�ي  ̂^2، وم�̂^U آ� �	� 

  2^̂ ̂^2 ا�	�� 
J <2ی^̂ ̂^�  ٤ط. م	̂^� ا� �اث ا���ب^̂ ̂^�ء ا��  - ه̂^ـ١٣٨٠، دار إح�
  .م١٩٦١


2 ا��^�ی ب^> م	�^2 ب^> م�^�jر ا�����^� ا�^"���ن�                 :  ا+ن"�ب ●J 2أب� س�
�ة ا���^̂^�رف ا��&�^̂^�ن� ،١ط. )م١١٦٦/ه^̂^ـ٥٦٢ت(^̂^vم�6^̂^5 دا �^̂^�
 م;

  .م١٩٦٦-هـ١٣٨٥ب	�2ر @ب�د ا�2آ> ا�?�2، 
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●   �^̂ 
� ا�&���"^̂ ̂^� ت# � A^̂ �
̂^o :  أه̂^9 ا� ̂^<  �Ĵ^�دل ا��: إĴ^2اد وت	�3 ̂^�، م�آ 

b ،   .ا�
	�ث وا�2راس�ت م�?2 ا�3�@ن ا���ی

●     g^��4 أ�#�� اب> م�J g��"ا�� sل ا�^2ی> ب^>       :  أوض�^�� O2 ا^
J 2^�	أب^� م
 2^̂ ̂^> أح�^ ̂^  ب^ �ي    ی�س^j^̂ ̂^j�ري ا��^ ̂^!�م ا+ن^ ̂^> ه^ ̂^2 اO ب^ ^
J <^̂ ت ( ب^

، ) ت	o^̂�3 أوض̂^s ا��̂^"��g إ�̂^4ه2ای̂^� ا��̂^"��g (، وم�̂^U آ�̂^�ب )ه̂^ـ٧٦١

^2 ا�	��^2        J <ا�^2ی �	2 م�	م o�3	ب^�،        ٥ط. ت�، دار إح�^�ء ا��^�اث ا��

١٩٦٦ �
��ن، -ب��وت.  
  ـ ب ـ

● <����^̂D+2 ا^̂�J ̂^�ي	ا�� �^̂	
 دار ا��ش̂^�2 .م̂^j;#4 ��̂^�ل ا�̂^2ی> . د:  ا�
�، ا!��� ��bا�  .�6�١٩٨٠?�ری� ا��

� ا��	��  ●	

2 اO م	�2 ب> ی�س  ب^> �J^� ب^> ح�^�ن ا+ن�2^"�                :  ا�J أب�
  �d�ن�
^2        ) هـ٧٤٥ت  (ا�7J �?ب�	^D+ �^&2ی	ا� �jا�� yوم;�ب �
، م��

  . ا������ ا���ب�� ا�"��دی�-اO وم	�s��D 2 ا��اش2، ا��ی�ض
�ه̂^�ن �̂^� �Ĵ^�م ا�3̂^�@ن ●

̂^2 :  ا�J <^̂̂^2 ب�	ا�<رآ̂^!� ب̂^2ر ا�̂^2ی> م Oت ( ا

، دار إح�̂^�ء ا���̂^B ١ط. م	�̂^2 أب̂^� ا�#̂^9i اب̂^�اه�  : ت	o^̂�3)  ه̂^ـ٧٩٤
�ی� ،            j^ا�� �^
ا���ب��، �J"4 ا�
�ب� ا�	�
� وش^�آ�Uv، م�^!�رات ا����

  .م١٩٥٧ - هـ١٣٧٦ ب��وت، -2�Dا 

�ر ا���7ی�> وا��	�ة      ●pة �� أ�Jح�>        :  ب��7 ا���
^2 ا�^J <ل ا�^2یw� §��	��

 o�3	ت ،�d��"ا� :، م;
�� �J^"4 ا�
^�ب�   ١ط. م	�2 أب� ا�#9i اب�اه�
 ،Uv�آ�  .م١٩٦٤ - هـ١٣٨٤ا�	�
� وش

●   ��اب ا�3^�@ن   ی ا�
��ن �� �^Jإ B :    o^�3	ري، ت�^
�آ^�ت ا+ن
U^d  . د: أب^� ا�

̂^2 ا�	��̂^U^̂d 2، م�ا��̂^� J :4 ا�̂^"3�، ا�6̂^<ء ا+ول#;j^̂دار ا���̂^�ب : م

ا�&̂^�ن�،  م، ا�6̂^<ء ١٩٦٩-ه̂^ـ١٣٨٩ا���ب̂^� ��;
�Ĵ^� وا��̂^!�، ا�3̂^�ه�ة  
 ��ی� ا���م� ���`��  وا��!jم١٩٧٠-هـ١٣٩٠ا�?��� ا��.  

  
  ـ ت ـ

أب̂^� :  ت̂^�ج ا��̂^�وس م̂^> ش̂^�وح ا�3̂^�م�س ا��̂^"�4 م̂^> �̂^�اه� ا�3̂^�م�س   ●
ت (ا�#�� ا�"�2 م	�^2 ا���ت^4i ا�	^"��� ا��اس^;� ا�<ب�^2ي ا�	�#^�               

  .وم6�زي وا�j	�وي وا�7�ب�ويا���زي : ت	o�3، )  هـ١٢٠٥
●   �
�   : ن@ ت`وی9 م!�9 ا�3��b <هـ ٢٧٦ت  (اب  (   |�ا�^"�2 أح�^2    : ش^�حU ون^!

�3D.  



 ٢٤٦

�اب ا�3̂^�@ن●^̂Jن �̂^� إ�^̂�
�ي :  ا��^̂

̂^2 اO ب̂^> ا�	̂^"�> ا���J 3̂^�ء
ت (أب̂^� ا�
̂ـ ٦١٦ ، �J^^"4 ا�
^^�ب� ا�	�
^̂^�   ١ط. �J^^� م	�^^2 ا�
6^^�وي   : ، ت	o^^�3 )ه^

 ،Uv�آ�  .١٩٧٦وش
 ٤٦٠ت (أب^� ��#^� م	�^2 ب^> ا�	^"> ا�;�س^�          : ا��
��ن �^� ت#^"�� ا�3^�@ن        

دار إح�̂^�ء ا��̂^�اث . أح�̂^2 ح
�^2�j^̂b B ا��^�م��  : ت	o^̂�3 وت^j	�s ، )ه̂ـ 
  .ا���ب�

  .١٩٨٢ش��b ض� ، دار ا����رف . د:  ت26ی2 ا��	�●
، ح�^B، س�^"�� أدب�^�       ٣ط.م	�^2 ا��^�ن�6   :  ت"��ن اداة م��ب� مy أم&��?�       ●

  .م١٩٦٥ت�ری~��، 
●    2D�32 وت���9 ا��vا        :  ت"?�9 ا�#�ا g^��ل ا�2ی> ب> م��� O2 ا
J أب�  �v�^;�

�آ^̂^�ت، دار ا���ت^̂^B  : ت	o^̂^�3)  ه^̂^ـ٦٧٢ت (ا+ن�2^̂^"� 
̂^9 ا� ̂^2 آ�م^ م	�^
  .م١٩٦٧ -هـ١٣٨٧ا���ب�، ا�3�ه�ة 

 ٣٣٨ت (أب^� ��#^� أح�^2 ب^> م	�^2 ا��	^�س ا��	^�ي         :  ا��#�ح� �� ا��	�   ●
  .١٩٦٥م;
�� ا���ن�، ب27اد ، . آ�رآ��J 5اد: ، ت	o�3) هـ
ب^> آ&�^� ا�3�ش^�    اس^���J  9�J^�د ا�^2ی> أب^� ا�#^2اء      :  ت#"�� ا�3�@ن ا��]^�    ●

̂ـ ٧٧٤ت (ا�2م^^!�3  ی�س^^  ا���J^^!�، دار ا�����^^�،    . ، b^^2م �^^U د  ) ه^
  .م١٩٩٢ - هـ١٤١٢ �
��ن، -ب��وت

�@ن   ●^̂ ̂^�وب ح̂^�وف ا�6̂^� �̂^� �7̂^� ا�3 ، دار ١م	�̂^2 ح̂^"> Ĵ^ّ�اد، ط . د:  ت�
  .م١٩٨٢ - هـ١٤٠٢ �
9 ا�	"�>، -ا�#�b�ن ���!� وا���زی�J ،y�ن 

  
  ـ ج ـ

●   �
^�               : @ن ا�6�مy +ح��م ا�3d�
^2 اO م	�^2 ب^> أح�^2 ا+ن^j�ري ا�3J �^أب

�̂^U دار إح�̂^�ء ا��̂^�اث ا���ب̂^�، ب�̂^�وت  )ه̂^ـ٦٧١ت(d د�^̂Jن، -، أ�^̂�
� 

  .م١٩٨٥ - هـ١٤٠٥
�ي            :  ��مy ا�
�^�ن J^> ت`وی^9 @ي ا�3^�@ن          ●^
أب^� ��#^� م	�^2 ب^> ��ی^� ا�;

̂^ـ٣١٠ت( ̂^U )ه ̂^2م � b ، :    ی��̂^o وت~^^ ̂^�5، ض̂^
� وت�ث� ̂^9 ا�� ��p ��!^̂ : ا�
  .م١٩٩٥ - هـ١٤١٥ر، دار ا�#��، �b2D ���9 ا��;�

، ) هـ ٧٤٩ت  (ح"> ب> b�س ا���ادي     :  ا�4�6 ا�2ان� �� ح�وف ا����ن�     ●
  o�3	ت :dU      ب7^2اد ،�
�J^� وا��^!;�� B">، م{س"� دار ا���	١٣٩٦ م 
  .م١٩٧٦ -هـ
●      y2ی
� ،  �اح�2 ب^> اب^�اه� ا�?�ش̂      :  ��اه� ا�
��w �� ا����ن� وا�
��ن وا�


��ن-ب�، ب��وتح��ء ا���اث ا���إدار � .  
  



 ٢٤٧

  ـ ح ـ
●    ��

2 ا���ل  : ت	o�3):  هـ ٣٧٠ت  (اب> p���یU   :  ا�	�6 �� ا�3�اءات ا�"J

  .١٩٧١س�� م��م، دار ا�!�وق، ب��وت 

2 اO ب> م	�2 ب>       :  ا�	�9 �� إwDح ا�~�9 م> آ��ب ا�9�6       ●J 2�	أب� م


2 : ، ت	o�3)  هـ٥٢١ت (�2 ا�
;���س� "ا�J 2س�� ار سّ��دي، دا���ی
 ا���ا�b^�،   � ا��6?�ری̂  -وزارة ا�&3��� وا+w^Jم     ا��ش�2 ���!� م�!�رات    

  .١٩٨٠ب27اد 
  
   ـخـ 

� ا�
7^̂^2ادي  ●^̂^�J <^̂^2 ا�3^̂^�در ب^̂^
J ،ان^̂^� ا+دب>p ) ١، ط)  ه^̂^ـ١٠٩٣ت ،
  . م١٩٠٠ا��;
�� ا+م��ی� ب��eق ، 

  ـ د ـ
 ا���^�ن�      ●�J �� 6�زJ]9 اveن�            :  د�^��
^2 ا�^�ح�> ا�6J <^2 ا�3^�در ب^
J


2 ا�	��2 ه�^2اوي، ط    . د: ، ت	o�3 ) هـ٤٧١ت(Jا����^�،   ١ B^دار ا��� ،
  .م٢٠٠١-هـ١٤٢٢ �
��ن، -ب��وت 

  
  ـ ر ـ


̂^2 ا��̂^�ر : ش̂^�ح ح̂^�وف ا���̂^�ن��  رD̂^  ا��
̂^�ن� �̂^●J <^̂م̂^�م أح�̂^2 ب«�
أح�̂^2 م	�̂^2 ا�~̂^�اط، م;
�Ĵ^�ت مy^̂�6 : ، ت	o^̂�3) ه̂^ـ٧٠٢ت(ا��̂^���3 

 ،o!ب� ب2م�  .م١٩٧٥-هـ١٣٩٥ا���7 ا��
  

  ـ س ـ
�اب ●^̂J+ا �J��^̂D �. د: أب̂^� ا�#̂^�J s&�̂^�ن ب̂^> ��̂^� ا��	̂^�ي ، ت	o^̂�3: س̂^

  .م١٩٩٣ - هـ١٤١٣، دار ا��3، دم!o، ٢ط. ح"�> ه�2اوي
  

  ـ ش ـ 
2pی6^� ا�	^2ی&�، م;
�J^�ت      . د:  س^�
�یU  ب2 وأ�Dل ا��	� �� آ�^�     ه ا�!� ●

 ، Aم١٩٧٤ - هـ�١٣٩٤�م�� ا���ی.  
●           g^��4 أ�#�^� اب^> م^�J 9^�3J <^ح اب�
^2 اO ب^> �3J^9    > ب?^�ء ا�^2ی  :  شJ) ت

م	�2 م	^�   : وم�U آ��ب م�	� ا�9��6 ب�	o�3 ش�ح اب> 9�3J       )  هـ ٧٦٩

2 ا�	��2، ط   J <٢ا�2ی        ، �jد| ب�eوأو �
، م;
�� مj;#4 ا�
�ب� ا�	�

  .م١٩٣٩



 ٢٤٨

●    I�ب> ا��e ��#�+ح ا�م	�^2  : وD 2^b^�ر ا+��J^�ء ب�^j	�	U وت��3	U^         :  ش

�ب�2ي، ا����
� ا��&��ن�، ب��� �وتب> س��.  

 أ�#�^�  إ�^4 م^�?� ا�^"��g   « ش�ح ا+ش��ن� �J^4 أ�#�^� اب^> م��^g، ا��^"�4           ●
g^̂ ̂^> م��^ ̂^2، ط  : ت	o^̂^�3: »اب^ ̂^2 ا�	��^ ^
J <2ی^̂ ̂^� ا�^ ̂^2 م	^ 
;م، ٢م	�^ �^̂ ^�

 ،�
  .م١٩٣٩-هـ١٣٥٨مj;#4 ا�
�ب� ا�	�
�ف             ●j^^� وا�	ا�� �^� g^��4 أ�#�� اب> م�J s4 ا���ض��J sی�jح ا���:  ش


^2 اO ا+زه^�ي         J <^2 ب��p ��!ا��6�ری^�   ١، ط)ه̂ـ ٩٠٥ت (ا� �^
، ا����
�ى، م;
�� اeس�3�م�، ا�3�ه�ة، 
  .م١٩٥٤ -هـ١٣٧٤ا��

●         ���
ا�^!�ح  ) (م٦٦٩- ه̂ـ  ٥٩٧( ش�ح ��9 ا�<���� eب> jJ#�ر ا+ش^
��

. D�حB أب� ���ح. د: ، ت	o�3 ) ا��dy   �^J�
;�� B^دار ا��� yب�;�ب 

 ،9Dم�� ا����� ،�  .١٩٨٠وا��!
̂^� م	̂^">  . د: ت	o^̂�3:  ا+ن̂^j�ري ش̂^�ح ��̂^9 ا�<�̂^��� eب̂^> ه̂^!�م  ● �J

 ا���̂^B، م��
̂^� ا��?̂^�i ا���ب̂^�، �J٢̂^"4 م̂^�ل اO، ط��^̂J ،ه̂^ـ١٤٠٦- 
  .م١٩٨٦


2 اO ب^> أح�^2       :  ش�ح ا�	2ود ا��	�ی�   ●J       �?ا�#^�آ �^�J <^ه̂ـ  ٩٧٢ت  (ب  (
o^̂^�3	د: ت .  B^̂^دار ا��� yب�;^̂^�ب y^̂^
d ،�^̂^زآ^̂^� �?�^̂^� ا���س �^̂^J�
;��

 ،9Dم�� ا����� ،�  .م١٩٨٨وا��!
●  nح ش��»م�م ���ل ا�2ی> أب� م	�2     : ور ا�nهB �� م���� آwم ا���ب      ش

̂^�ب> ه^^!�م     ̂^2 اO ب^^> ی�س̂^  ا���^^�وف ب 
J :o^̂ ̂^� �^^9i   :ت	�3  م	�^^2 أب
 - ه̂^ـ١٤٢٢ �
�̂^�ن، -، دار إح�̂^�ء ا��̂^�اث ا���ب̂^�، ب�̂^�وتJ١�ش̂^�ر، ط
  .م٢٠٠١

� ا��2ى وب9 ا�2jى    ●;b ح�
^2 اO ��^�ل ا�^2ی> ب^> ه^!�م       :  شJ 2^�	أب� م
�         س̂ «وم�^U آ�^�ب   ) هـ٧٦١ت(ا+نj�ري  ^;b ح�
�9 ت��?^2ى ب�	o^�3 ش^

̂^2، دار ا�#�̂^� ب�̂^�وت    »ا��̂^2ى 
̂^2 ا�	��J <2ی^̂ ̂^�ن، - ، م	�̂^2 م	̂^� ا� �
� 
  .م١٩٩٨ -هـ١٤١٩

 ●   B��	ح آ���� اب> ا��ت (رض� ا�2ی> م	�2 ب> ا�	^"> اeس^��اب�دي         : ش
 -، دار ا���^B ا�����^� ب�^�وت         ١ط. ، ت	o�3 أم�> ب2یy ی�3^�ب     ) هـ ٦٨٦
  .هـ١٩٩٨ -ـ  ه١٤١٩. �
��ن

●  9j#ح ا���   ) هـ ٦٤٣ت  (ا�!�� م��o ا�2ی> ب> ی��� ا��	�ي       :  ش��^J ،
  .ا���B، ب��وت

● �^̂ ̂^� ا��	^ ̂^!?�د �^ ̂^!�اه2 واeس�^ ̂^2 ا�6:  ا�^ ^
J^̂ ^
̂^�ان ا��� ^�J ی�ر  ���^̂ ̂^�، رس^ ^�
   
;م، ١ط. م��̂^"��� أش̂^�ف ��J?̂^� ا���ح̂^�م ا+س̂^��ذ آ�̂^�ل اب̂^�اه� �^̂�

  .م١٩٧٦-هـ١٣٩٦ا�<ه�اء، ب27اد، 



 ٢٤٩

  
  ـ ط ـ


3�ت ●d  �����!ا+س��ي : ا� 
2 ا��ح�J <هـ٧٧٢ت (���ل ا�2ی  (o�3	ت :

2 اO ا�6
�ريJ .ا[رش�د١ط ��
  .م١٩٧٠هـ ١٣٩٠ ب27اد، -، م;


3�ت ا�  ●d  ى�

2 ا����� ا�"
��     : !����� ا��J <ب ��J �jت�ج ا�2ی> أب� ن

2 ا�#��ح م	�^2        : ، ت	o�3 )هـ٧٧١ - هـ ٧٢٧(J ، 2 ا�;��ح��	د م��	م


̂^y ب�;
�̂^� �Ĵ^"4 ا�
̂^�ب� ا�	�
̂^� وش̂^�آ�|، ،١ ط.ا�	�̂^�d ه̂^ـ ١٣٨٣ - 
  . م١٩٦٤

●  �
3�ت ا��#"d ی  < :               �d��"^ا� �
^2 ا�^�ح�> ب^> أب^� ب�^J <ل ا�2یw�) ت
را�̂^y ا��̂^"~� وض̂^
� اwJم?̂^� ��6̂^� م̂^> ا����̂^�ء بGش̂^�اف    ).  ه̂^ـ٩١١


��ن-ا���ش�، دار ا���B ا������ ، ب��وت � .  
̂^�ی�>  ● ̂^�ی�> وا��7^ ̂^�ت ا��	^ ^3
d  : �^̂ ̂^� ب�^ ̂^2ي   +ب^ ̂^"> ا�<ب�^ ̂^> ا�	^ ̂^2 ب^  م	�^

، دار ا���^̂^�رف ، ٢ط. م	�^̂^2 أب^̂^� ا�#^̂^9i اب^̂^�اه�: ت	o^̂^�3: ا+ن�2^̂^"�
 ،�j١٩٨٤م.  

  
  ـ ظ ـ


^̂^2 ا�#�^^�ح ا�^̂^���2، ط  . د:  I^^�ه�ة ا�^̂^!nوذ �^^� ا��	^̂^�  ●J �^^	وآ��^̂^� ��١ ،
 ،Aت، ا���ی�J�
  .١٩٧٤ا��;

●^̂ �اء  � ��یّ^̂ ̂^�ت ا�3 3
d �^̂ � �^̂ ̂^> م	�̂^2 ا�2م̂^!�3    :  ا��?�ی � م	�̂^2 ب^̂ ̂^� ا�~� أب
، م��
^^� ا�~^^�ن�6  ١ط. ب�ا�^^"�� اس^^� : ت	o^^�3): ه^^ـ٨٣٣ت(ي ا�6^^<ر
 ، �jم١٩٣٢ب�.  

  
  ـ ف ـ

  . هـ١٣٥٣اب� هwل ا��"��ي، ن!� م��
� ا�23س� س�� : �#�وق ا���7ی� ا●
�:  ا�!�ی#� �U3 ا���7 �;�
� ا����م ا�2ی���●D�ا�� B���.  
●  Uی�
ن^�،   ط دار ا[رش^�د، دار ا+م� .أح�2 راتB ا��#�خ:  �?�سA ش�اه2 س�

  .م١٩٧٠ �
��ن -ب��وت 
 ا��	�●�J ��  :ا�"�2. د ��J <١ط. أم� ،�j١٩٧٤، دار ا����رف، م.  
●    o^̂ �
̂^� �bاJ^^2 وت; ̂^� ا��	̂^� ا���ب ̂^�، ط . د:  � ̂^2ي ا��~<وم ، ش^^�آ� ١م?

�، �^^� ش̂^?� م	^^�م س^^��        j^̂د| ب�eوأو �^^
̂^�ب� ا�	� 
̂^� وم;
�^^� ا� 
م��
  .م١٩٦٦ ش?� م�ی� س�� - هـ١٣٨٦

̂^2 و  ● ̂^� ن3 ̂^� ا��	̂^� ا���ب � U^̂ ̂^!�رات ١ط. م?̂^2ي ا��~<وم̂^� . د: ت��� ، م�
�ی� 2�Dا jا�� �
  .١٩٦٤ ب��وت، -ا����



 ٢٥٠

  
  ـ ق ـ

�@ن ا��^^�ی وأث^^�| �^^� ا�2راس^^�ت ا��	�ی^^�     ●^̂ 
^^2 ا��^^�ل س^^�� م�^^�م،    :  ا�3J
�ی� ب����یA، رمi�ن jا�� ��
  . هـ١٣٩٨ا��;

  
  ـ ك ـ

●   Uی�
�             :  آ��ب س^�^
�b <^ن ب�^�&J <^و ب�^�J �
^2 ا�^"wم      : أب^� ب^!J o^�3	ت
 ا���B، ٣ط. �2 ه�رونم	��J ،م١٩٨٣ - هـ١٤٠٣.  
أب� ا�3�س^  :  ا��!�ف J> حov�3 ا���<ی9 و��Jن ا+b�وی9 �� و��| ا��`وی9    ●

� ا�<م~!�ي ا�~�ارزم�       �J <د ب��	م Oهـ٥٣٨ت (��ر ا :( o^�3	ت :
̂^2 ا�̂^"wم ش̂^�ه�>، ط   
J 2^̂�	ن، دار   ٣م�i^̂ب� �^̂�J 2^̂�	م�̂^!�رات م ،

  .هـ١٤٢٤ -م٢٠٠٣ �
��ن، -ا���B ا������، ب��وت
): ه̂ـ ٥٩٩ت  (�J^� ب^> س^����ن ح�^2رة ا����^�           :  آ!  ا��!�9 �^� ا��	^�      ●

o�3	ط   . د: ت ،� - هـ ١٤٠٤، م;
�� ا[رش�د ، ب27اد،      ١ه�دي J;�� م;
  .م١٩٨٤


^̂^2 ا�^̂^�ح�> ب^̂^> اس^̂^	�ق ا�<�^̂^���  :  آ�^̂^�ب ا�wم^̂^�ت●J ت (+ب^̂^� ا�3�س^̂^
٣٣٧A^̂^ه(o^̂ ̂^!o،  . د: ، ت	�3^ ̂^��� ب2م^ ̂^� ا�?�ش^ ^�
̂^�رك، ا��; ^
̂^�زن ا��  م^
  .م١٩٦٩ - هـ١٣٨٩

  
  ـ ل ـ

̂^"�ن ا��̂^�ب ● ̂^2 ب̂̂    :  � ̂^2ی> م	� ̂^�ل ا� �� 9i^̂ ̂^� ا�# ̂^> م�]̂^�ر   +ب > م�̂^�م ب
�ي، دار D^^^�در، دار ب�^^^�وت، ب�^^^�وت،     j^^^ی3^^^� ا��� - م ١٩٥٦ا+�

  .هـ١٣٧٥
�ی� ا���م̂^�  . ت�̂^�م ح̂^"�ن . د:  ا��7̂^� ا���ب�̂^� م���ه̂^� وم
��ه̂^� ●j^̂ا�?��̂^� ا��

  .����١٩٧٣�ب، 
̂^B . ج:  ا��7̂^�● ̂^2ری5، ت��ی �� :^̂ 
J   ،ص�j^̂ ̂^2 ا�3 ̂^2وا��p، م	� ̂^2 ا� 2 ا�	��

١٩٥٠.  
ح�م^2  : ، ت	o^�3 )ه̂ـ ٣٩٢ت  (أب� ا�#�J s&��ن ب> ��^�       :  ا���y �� ا���ب��   ●

  .م١٩٨٢ - هـ١٤٠٢، ب27اد، )م (١ ط.ا��{م>
  

  ـ م ـ
  .، ا��;
�� ا���ث������، ب��وت ٢رش�2 ا�!�ت�ن�، ط:  م
�ديء ا���ب�� ●



 ٢٥١


�2ة م��� ب> ا��&�4:  م6�ز ا�3�@ن●J هـ٢١٠ت ( ا������ أب�  :( Uرض�J
  U��J o�Jو U��D`2 �{اد س<آ�>، ا�6^<ء ا+ول     . د: ب�	١ط. م   �^�
، م;
 ،�jم١٩٥٤-هـ١٣٧٤ا�"��دة، م.  

�س^�       :  مy�6 ا�
��ن �� ت#"�� ا�3^�@ن      ●
: أب^� �J^� ا�#^9i ب^> ا�	^"> ا�;
 U^̂��J o^̂�Jو U^̂33ح :    U^̂ ̂^� م̂^> ا����̂^�ء وا��	33̂^�> ا+b ،<��v�j^̂p̂^2م � �6�

�Ĵ^�ت،   ١ط.�م��م	^"> ا+م^�> ا��̂̂  ;��� �^��J+م�^!�رات م{س̂^"� ا ،

  .م١٩٩٥ - هـ١٤١٥ �
��ن ، -ب��وت
̂^�s  :  ش̂^�اذ ا�3̂^�اءات واeی̂^i�ح �J?̂^� | ا��	�̂^"B �̂^� ت
̂^�> و�̂^� ● أب̂^� ا�#

   o^̂ ̂^�، دراس̂^� وت	�3 �� <^̂ ̂^�ن ب �&J :  ط ،�^̂;J در�^̂ ̂^2 ا�3 ̂^2 ب� ، دار ١م	�
  .م١٩٩٨ -هـ١٤١٩ �
��ن -ا���B ا�����، ب��وت

 ١٤١٠، م;
�� ��م�� ب7^2اد،      �٢، ط 2pی�6 ا�	2ی& . د:  ا��2ارس ا��	�ی�  ●
  .م١٩٩٠ -هـ
�، ٢ط. ش��b ض� . د:  ا��2ارس ا��	�ی�●j١٩٦٨، دار ا����رف ب�.  
. م?^2ي ا��~<وم^�   . د:  م2رس� ا����� وم�?6?^� �^� دراس^� ا��7^� وا��	^�            ●

�  ٢طj^̂^د| ب�eوأو �^̂^
، ش^̂^�آ� م��
^̂^� وم;
�^̂^� م^̂^j;#4 ا�
^̂^�ب� ا�	�
  .م١٩٥٨ -هـ١٣٧٧ا�3�ه�ة، 

�اب ا�3^^�@ن  ●^^Jا��3^^"�       :  م^^!�9 إ B^^��d �^^^^2 م�^^� ب^^> أب�	ت (+ب^^� م
ح^�ت s��^D ا�^i�م>، م�^!�رات وزارة ا[w^Jم �^�          : ، ت	o^�3  )هـ٤٣٧

 -ه^̂^ـ١٣٩٥ا��6?�ری^̂^� ا���ا�b^̂^�، م;
�^̂^� س^̂^���ن، ا+J]��^̂^�، ب7^̂^2اد،  
  .م١٩٧٥

� ا�3̂^�ن ا�&��̂^� ا�?6̂^�ي   ●^̂pوت;̂^�ر| ح�̂^4 اوا Û^�ي ن̂^!`ت	ا�� s�;j^̂ا�� :
  .١٩٨١، ١، ط�Jض ح�2 ا�#�زي

)  هـ٣٨٤ت (أب� ا�	"> ��J ب> �J"4 ا��م�ن� ا��	�     :  م��ن� ا�	�وف  ●
o�3	د: ت .�

2 ا�#��ح اس��9�J ش�J .٣ط yوا���زی �، دار ا�!�وق ���!

  .م١٩٨٤وا�;
��J، �2ة، 
●   Uاب�Jن وإ@�: ، ش�ح وت	o^�3 )هـ٣١١ت  (أب� اس	�ق ا�<��ج    :  م��ن� ا�3


^̂^2ة ش^̂^�
�، ا�3^̂^�ه. دJ 9^̂^��62 ا�^̂^
J yة، ا�?�^̂^`ة ا���م^̂^� �^̂^!{ون ا��;^̂^�ب�
  .م١٩٧٤ -هـ١٣٩٤ا+م��ی� 

�@ن ●^̂ ̂^o: ا�6̂^<ء ا+ول. U#�^̂D ا+p#̂^� ا+وس̂^� :  م�̂^�ن� ا�3 ̂^2 . د: ت	�3 
J
 ا���̂^B،  ١ط. ا+م�̂^� م	�̂^2 أم̂^�> ا�̂^�رد ��^̂J ،�^̂ب��، م��
̂^� ا��?̂^�i ا��

، دار ١ �̂^�رس، ط<�̂^�v. د: ت	o^̂�3: ا�6̂^<ء ا�&̂^�ن�. ه̂^ـ١٤٠٥ -م ١٩٨٥
�!
  .م١٩٨١ -هـ9١٤٠١، م، دار ا+�ا�



 ٢٥٢

، ا�6^<ء   ) ه̂ـ  ٢٠٧ت  (ی�ء ی	�^4 ب^> زی^�د ا�#^ّ�اء          �أب� زآ :  م��ن� ا�3�@ن  ●
ا�6^<ء  . ١٩٥٥أح�2 ی�س  ن6�ت�، م	��J 2^� ا��6^�ر،         : ت	o�3. ا+ول

�ی� : ت	o^̂�3 وم�ا��̂^�: ا�&̂^�ن� وا�&��̂^�j^̂ا��6̂^�ر، ا�̂^2ار ا�� �^̂�J 2^̂�	م
  .���١٩٧٢`��  وا������ م;�بy س96 ا���ب، 

̂^�ن� ا�● ̂^�  م�^ ̂^"�م�ا�v . د: �	^ ̂^��s ا�^ ^D 9^̂ ̂^�ن،  ٢ط.��ض^ ^�J ،�^̂ ، دار ا�#�^
  .م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٣

�ان �� إ6J�ز ا�3^�@ن      ●b+ك ا�م	�^w^� :  2ل ا�^2ی> ا�^"���d ت	o^�3       :  م��
  .دار ا�&3��� ��;
���J .�J ا�
6�وي

̂^�ء●  ا+دب^^̂ ̂^�،   : م�6^ ̂^�رف ا����م�^ ̂^��bت ا�	�^̂^�ي، را���^̂^U وزارة ا���^  ی^
�ة، م��
� �J"4 ا�
�ب�p+ا ��
�ا�;jم ،�
  .� ا�	�


̂^2 ا�̂^"wم : ت	o^̂�3) ه̂^ـ٣٩٥ت (أح�̂^2 ب̂^> �̂^�رس :  م�6̂^ م3̂^�ی�5 ا��7̂^�●J
، دار إح�^�ء ا���^B ا���ب�^�، �J^"4 ا�
^�ب� ا�	�
^�              ١ط. م	�2 ه�رون 

  .م١٩٤٨ - هـ١٣٦٨وش�آ�|، ا�3�ه�ة، 
ت�3 ا�2ی> أب� ا�~�� م�^�jر ب^> �^wح ا����^� ا��	^�ي              :  ا����7 �� ا��	�   ●


̂^2 ا�̂^�ح�> . د: ت	o^̂�3 وت���̂^o، ت3̂^2ی و) ه̂^ـ٦٨٠ت (J زاق�
̂^2 ا�̂^J
  .م١٩٩٩ ب27اد ، -، دار ا�!{ون ا�&3���� ا���م�١ط.أس�2 ا�"�2ي

●  B^̂ری�J+ا B^̂آ� <^̂J B^̂�
̂^2ی> اب̂^> ه̂^!�م ا+ن̂^j�ري   :  م�7̂^� ا�� ��̂^�ل ا�
̂^ـ٧٦١ت( ̂^o) ه^ ̂^�رك . د: ، ت	�3^ ^
̂^�زن ا�� ̂^2 اO،  -م^ ̂^� ح�^ ^�J 2^̂  م	�^

̂^�ن�، ط   ̂^U س̂^�2 س̂^��2 ا+�7 �، ب2م̂̂ ١را��^̂ ̂^ـ١٣٨٤!o، ، دار ا�#�  - ه
  .م١٩٦٤

 ا���ب�̂^� ●^̂ �J �^̂� 9j^̂#ا��  :    �^̂�J <^̂̂^�د ب�	م � p̂^�ارزم أب̂^� ا�3�س̂^^̂~�
أب�̂^�ت 9 �̂^� ش̂^�ح i، وبnی�̂^U آ�̂^�ب ا��#̂̂ ) ه̂^ـ٥٣٨ت (ا�<م~̂^!�ي 

�
، دار ٢ط. ا��#9j ��"�2 م	�2 ب2ر ا�2ی> أي ا�#�اس ا���"�ن� ا�	�
  .ا�9�6، ب��وت


2 ا�3�ه� ا�6�:  ا��2j�3 �� ش�ح ا[یi�ح   ●J�،ن��o�3	د:  ت . � ب	I�آ
  .ا�����ن

● Bi�3د     :  ا���
م	�2 : ، ت	o�3)هـ٢٨٥ت (أب� ا��
�س م	�2 ب> ی<ی2 ا��
 o��^̂^~2 ا�^̂^
J^̂^J��iU .  ،^̂^2ة	ب�^̂^� ا���� ا���^̂^B، ا��6?�ری^̂^� ا����^̂^J

ا���6̂^5 ا+�Ĵ^4 ��̂^!{ون اeس̂^wم�� ��6̂^� إح�̂^�ء ا��̂^�اث اeس̂^wم� ،  
  .هـ١٣٨٨ب��وت ، 

●   �
، )ه̂ـ ٤٦٩(> أح�2 ا����وف ب�ب> ب�ب!�ذ      I�ه� ب :  ش�ح ا��23م� ا��	"
o�3	ت : 
2 ا���یJ 2��p.١ط ،Aی�، ا���ی�jا�� ��
  .١٩٧٦، ا��;



 ٢٥٣

، ت	o^�3  )ه̂ـ ٦٦٩ت (�J^� ب^> م^{م> ا���^�وف ب^�ب> j^J#�ر           :  ا��3�ب ●

2 ا�"��ر ا��6اري J 2ري-اح��

2 اO ا�6J  . ��
ا����ب ا�&���، م;

  . ب27اد-ا���ن� 
̂^2 ا+م�̂^� م	�̂^2 أم̂^�>   : �� ا�2راس̂^� ا��	�ی̂̂  م̂^�?� ا+p#̂^� ا+وس̂^� �̂̂  ● 
J

̂^�رد ، م�^^!�رات م{س^^"� ا+��J^^�، ب�^^�وت، ودار ا���ب�^^� ،     ١ط. ا�
  .م١٩٧٥ -هـ١٣٩٥ب27اد 

2pی6^� ا�	̂^2ی&�، دار  . د:  م�b^  ا��	^�ة م̂^> اeح�6^�ج ب��	^2ی� ا�̂^!�ی     ●
  .١٩٨١ ا���ا��b، �ا��ش�2 ���!�، ا��6?�ری


^^̂^��v، دار ا���^^̂^B م	�^^̂^2 ح^^̂^"�:  ا���^^̂^<ان �^^̂^� ت#^^̂^"�� ا�3^^̂^�@ن●d�
> ا�;
�ان، ?d ،م��wسeهـ١٣٨٦ا.  

  
  ـ ن ـ

●    �ا�	^��§ أب^� ا�~�^� م	�^2 ب^> م	�^2 ا�2م^!�3              :  ا��!� �� ا�3�اءات ا��!

�ع: ، 2ّbم �U) هـ٨٣٣ت ( ا�6<ري >ا�!?�� ب`بi2 ا��	م ��J.٢ط ،

  .م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣ �
��ن، -دار ا���B ا������، ب��وت

2 ا�"�  :  ن	� ا�9�#  ●J 2أح�     ،�^bا��ر ا��6اري، م;
�^� ا��y^�6 ا����^� ا��

  .م١٩٧٤ -هـ١٣٩٤ب27اد، 

2 ا�"��ر ا��6اري، م;
�� ا��y�6 ا����� ا���اb^�،         :  ن	� ا�3�@ن  ●J 2أح�

  . م١٩٧٤ - هـ١٣٩٤ب27اد 

2 ا�#��ح اس��2p .   9�Jی�6 اح�2 م#�� ، إش�اف د     :  ن	� ا�3�اء ا������>   ●J

�
�م�، ت�زیy دار ا��2وة ا�26ی^2ة،  ����
� ا�#����j م�� ا��ا،  ١ط.ش��
  .م١٩٨٥ -هـ١٤٠٦ �
��ن، -ب��وت 

  
  ـ هـ ـ

●   �^̂  ا���ب�^̂ �J �^̂� y^̂ا��6ام y^̂�� ح�̂^2  :  ه�̂^y ا�?�ام̂^y ش̂^ 
J <2ی^̂ �̂^wل ا�
        �d��"^ا� �ا�^"��J ، :  2^� ت^j	�	U    )ه̂ـ ٩١١ت  (ا��ح�> ب> أب� ب�^


�Ĵ^� وا��̂^!�، ب�̂^�وت ;�� �^̂�� -م	�̂^2 ب̂^2ر ا�̂^2ی> ا���̂^"�ن�، دار ا���

��ن�.  

   ــ و
أب̂^� ا��
̂^�س ش̂^�5 ا�̂^2ی> أح�̂^2 ب̂^> : �ء أب�̂^�ء ا�<م̂^�ن
̂^ و��̂^�ن ا+�Ĵ^�ن وأن●

    �p <ب �
^�س، دار    . د: ، ت	o�3 )هـ٦٨١ت  (�ن  �م	�2 ب> ب�J إح"�ن

��ن-ا�&3���، ب��وت� .  
  :ا��س�9v ا�6�م���



 ٢٥٤

●  |��ي ا��	^̂^�ي م^̂^> w^̂^pل ت#^̂^"�^̂^
̂^���  :  ا�; زآ^̂^� �?�^̂^� ا���س^̂^�، رس^
  .١٩٨٤اب، دآ��را|، ��م�� ب27اد، آ��� ا�د


̂^�J 2̂^�      ، :  ا��
�ح̂^� ا���7ی̂^� وا��	�ی̂^� �̂^� ت#̂^"�� ا��
�̂^�ن ��;�س̂^�●J
  .رس��� دآ��را| ، ��م�� ا�����، آ��� ا���ب��

  
  ا�
	�ث وا��e�3ت ا���!�رة

اح�^p 2;^�ب ا���^�، م�6^� ا��^�رد؛      . د:  ت�3ی آ��ب م��ن� ا�3�@ن ��#^ّ�اء    ●
yاب��: ا��2د ا�!J yم١٩٨٨ - هـ ١٤٠٩ب27اد . ا��2�6 ا�"�ب.  

س^��د آ�ی^2ي آ�^2اوي؛ م�6^�        . د:  ا�y;3 �� ا�3�@ن ا���ی، دراس^� ��7ی^�        ●
  .م٢٠٠٥ول وا�&�ن�، ح<ی�ان +ا��2�6 ا�&�م>، ا��2د ا: ا�3�دس��

� ���^B، م�6^� ا��^�رد      :  م�b  ا�#^ّ�اء م^> ا�3^�اءات ا�3�@ن�^�         ●^D�ن �^�J :
�، ب27اد، !J yا��2�6 ا�"�ب ،yاب�  .م١٩٨٨ -هـ١٤٠٩ا��2د ا�

م�6^^^̂^� @داب : زه�^^^̂^� �^^^̂^�زي زاه^^^̂^2:  ا��	�ی^^^̂^�ن وا�3^^^̂^�اءات ا�3�@ن�^^^̂^�●
�ی�، ا��^^2د      j^^��"2ره� آ��^^� ا�داب ب��6�م�^^� ا��j^^ی�، ت�j^^��"ا��

 ،�!J 5م١٩٨٧ -هـ١٤٠٧ا�~�م.  
● 9^̂�J�#2ر ب̂^�> ا��j^̂��� �^̂ی�	ا�� �^#�Iن�:  ا���j^̂6ا�  م�6̂^� ا��
̂^�>،: س̂^��

  .٢٠٠٦ ت��ز ، -ا��2د ا�~�م5 وا�"�دس، ن�"�ن 
  

Aن�  م�اyb اeن�
  م�3م�ت ا���e2 ا��	�ی�: y رش�2 ب�	
�bBم�
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