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 إعـداد

K
 األستاذ املساعد بقسم اللغة والنحو والصرف

  كلية اللغة العربية، جامعة أم القرى
 

 ملـخـص البحث
إنَّ ظواهر العربية العربية كثرية، ومحوهلا متعددة من بينـها احلمـل علـى النقـيض الـذي                  

 الباحث إىل عبقرية حناة  العرب يف الربط واستلهام علـة احلكـم، بـل وعبقريـة العـريب                    يشد انتباه 
والذي يتيح للمتكلم هبذه اللغة جمـاالت رحبـة يف التعـبري وآفـاق واسـعة                . وحسن تصريفه للكالم  

هذا القسم الذي اعتربه بعض النحاة خروجاً عـن األصـل هـو عـادة عنـد العـرب           . يف االستعمال 
لنقيض الذي هو موضوع البحث منوذج من النمـاذج الـيت تشـهد هلـذه العبقريـة يف                  واحلمل على ا  

ولـئن احتـدَّ الضـدان يف التسـمية كـاجلون لألبـيض             . أصل من أصول النحو العريب وهو القيـاس       
 . فحمل أحدمها على اآلخر يف احلكم سلباً وإجياباً أوىل. واألسود وغريه كثري

النقـيض لغـةً ملَّـا وجـدت اسـتعمال النحـاة هلمـا              بيَّنت يف البحث الفرق بني الضد و      
 . استعمال املترادفني

التعديـة،  :  وتضـمَّن  قيـاس النقـيض يف املسـائل النحويـة،        : قسَّمت البحث إىل قسـمني      
 . والعمل، والتعليق، واحلذف والبناء، وغريه

منـها محـل الصـفة علـى  نقيضـها يف الـوزن ، واجلمـع، ويف                  : ويف املسائل الصـرفية   
 . ادر، والنسب والتصغري، وغريهاملص

 . اختلفت مواقف النحاة منه بني موجب، ومستحسن، ومعتٍرب له خمرجاً من الشذوذ
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تـداخل األحكـام يف قيـاس       :  وانتهى يب املطاف إىل خامتة تضمنت بعض املالحـظ منـها          
ـ                  د الشبيه والنقيض، االشتراك بينهما يف حكم االستحسان، احلمـل علـى النقـيض مـن وادي قواع

فهو مظهر من مظاهر التوسع يف القياس، ولون مـن ألـوان التصـرف الـيت                . التوجيه يف بعض األمثلة   
 . تشهد حبياة العربية ومنوها، وما القياس إالَّ رافٌد من روافد إثراء اللغة

 
òß†Ô½aZ@

يزخر النحو العريب بكثرة الظواهر اليت ينبهر هبـا مـن حيـب أن يكـون لــه                  
صيباً وذلـك كـالتنوين والتعـويض والتقـدمي والتـأخري، واإلعـالل             من فقه العربية ن   

ــب،   ــزاء والتغلي ــارب والتجــانس، واالجت ــدال واإلدغــام ، والتكــافؤ والتق واإلب
 . والتقارض، والنقاص  واحلمل وما إليها

ومن املعلوم أنَّ محول العربية متعددة إذ منـها احلمـل علـى اللفـظ، واحلمـل                 
ى اجلوار، واحلمل على املعىن، واحلمل علـى الفـرع، واحلمـل            على احمللِّ ، واحلمل  عل     

احلمل على النظري، واحلمل على النقـيض، هـذه احلمـول هـي شـرعة               على األصل، مث    
بأنه بيـان حكـم أمـر غـري         :" القياس ومنهاجه ومنطلقاته املختلفة؛ إذ يعرِّفه علماء األصول       

  )١(" يف الكتـاب والسـنة       منصوص على حكمه بإحلاقه بأمر معلوم حكمـه بـالنص عليـه           
 . )٢(لالشتراك بينهما يف علة احلكم 

" األصـل والفـرع   "فالقياس محل فرع على أصل يف أركان هذا األمر اجلامع بـني             
الرفـع محـالً علـى      ) احلسـن (يازيُد احلسن جيـوز يف      : لفظاً أو معىن أو نقيضاً وضداً فنحو      

 .فعول به، واملفعول به منصوب، والنصب محالً على حمله؛  ألنه منادى م)زيد(لفظ 
 : ومن احلمل على املعىن تذكري املؤنث كما يف قوله

 وال أرَض أَبََْقَلَ إْبقَالََها**   فال مزنةٌ َوَدقَْت َوْدقَها    
  ....)٣(ذهـب باألرض  إىل املوضـع أو املكان، فقـال أبقـل ومل يقــل أبقلـت                

ـ     .  إخل داً سـواًء  أكـان إعرابـاً أو إعـالالً أو            فبالقياس تستعمل الكلمة استعماالً جدي
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 . إخل.... إبداالً
وملَّا كان احلمل على النقيض نوعاً من أنـواع احلمـول الـيت ذكرهتـا سـلفاً                 
وهو ميثل لوناً من ألوان القياس يف لغتنا العربية، والذي يعـد مـن أهـم املوضـوعات يف                   

 طـرائقهم يف النظـر ومـا        وفيه تظهر عبقريـة حنـاة العربيـة يف        (النحو العريب وأصوله    
 )٤(امتازوا به من فطنة واقتدار على النفاذ إىل املعاين املستسرَّة  وراء أوضاع الكلم

تلك األوضاع اليت مجعت متناقضني يف حكم واحد كما هـو احلـال يف قيـاس                
النقيض الذي حنن بصدد حبثه يف هـذه الدراسـة، فهـو أحـد ظـواهر العربيـة الـيت                    

أقيستهم فآتت أكلها لغةً وحنواً وصرفاً لذلك أمجعـت أمـري علـى             استثمرها النحاة يف    
أن أتناول يف دراسيت هذه اجلانب النحوي والصريف، وعزفـت عـن اجلانـب اللغـوي                
لثراء جماله بالتأليف والبحث ، والخيفى علـى القـارئ مؤلفـات علمائنـا يف األضـداد                 

ضـداد، واألضـداد    مثل كتاب األضداد البن األنباري وكتـاب ثالثـة نصـوص يف األ            
 وممـن صـنف كتبـاً       )٥(لألصمعي ، واألضداد البن السكيت ذكر األخريين أبو حيَّـان           

، وممـا ألـف فيهـا حـديثاً كتـاب األضـداد يف              )٦(يف األضداد أيضاً قطرب، والتوزي    
 . حسني آل ياسني وغريه/ العربية للدكتور

ومن األضداد ما عـرض لــه يف كتـب اللغـة كمـا فعـل ابـن جـين يف                     
 . اخلصائص والسيوطي يف املزهر واالقتراح واألشباه والنظائر

ومن سنن العرب يف األمسـاء أن يسـموا املتضـادين باسـم             : " يقول أبو حيَّان  
ولـئن كانـت    . )٧("األسود واألبيض وأنكـر نـاس هـذا املـذهب         : اجلون: واحد حنو 

ـ               م نقيضـه   العرب استعملت للنقيضني كلمة واحدة، فألن تعطـي فعـالً، أو امسـاً حك
، )٨()أحـد (كما استعملت الكلمة الواحـدة للنفـي واإلثبـات كمـا يف كلمـة               . أوىل

وبعض األمساء تكون متضادة تضاداً إضافياً مثل الصِّـغُر والِكَبـُر وذلـك عنـد اعتبـار                 
 .)٩(بعضها ببعض فالشئ قد يكون صغرياً يف جنب الشئ وكبرياً يف جنب آخر 
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ن قليالً بالنسـبة إىل مافوقـه كـثرياً بالنسـبة           ومنها القلة والكثرة ، فالشئ يكو     
 .)١٠(إىل ما حتته 

بـأن  : وعلَّل النحاة ظاهرة احلمل على النقيض الذي هو أحـد فـروع القيـاس             
الشئ إذا ذكر تبادر إىل الذهن نقيضه، فالشئ ملَّـا كـان أقـرب خطـوراً بالبـال مـع                    

ـ            امع املشـترك تنــزيلهما     ضده من سائر املغايرات اليت ليست أضداداً له صحَّ هلذا اجل
مرتلة املثلني فيحمل أحدمها علـى اآلخـر يف شـئ مـن أحكامـه كمـا حيمـل علـى                     

 .)١١(نظريه
رمبا جعلـوا النقـيض مشـاكالً للنقـيض؛ ألن كـل واحـد              : ( يقول ابن إياز  

 وقـد يكتفـي بـذكر       )١٢()منهما ينايف اآلخر، وألن الذهن يتنبه هلما معاً بذكر أحـدمها          
لداللـة أحـد الضـدين علـى اآلخـر          املذكور ضد غري املذكور     قسم واحد حيث يكون     

فالضـدان  . )١٣(}فأمَّا الذين يف قلوهبم زيـغٌ فيتبعـون مـا تشـابه منـه             {: حنو قولـه تعاىل  
ألهنما متقابالن، يقـول صـاحب تفسـري التحريـر والتنـوير معلقـاً              .)١٤( بينهما جتاذب 

ـ     ( على قول الزخمشري يف الكشاف       يوع كـون الـذم نقيضـاً       واحلمد نقيضه الذم مع ش
للمدح، وُعْرُف علماء اللغة أن يريدوا من النقـيض املقابـل ال مـا يسـاوي النقـيض                  
حىت جياب بأنه أراد من النقيض ما الجيامع املعـىن والـذم الجيـامع احلمـد وإن مل يكـن                    
معناه رفع معىن احلمد بل رفع معىن املدح إالَّ أنَّ نفي األعم وهـو املـدح يسـتلزم نفـي                    

 .)١٥() خص وهو احلمداأل
واعتاد علماء اللغـة يف إيضـاح معـاين أمسـاء األحـداث بـذكر النقـيض                 

، والزيـادة   )١٦(الِعمارة نقيض اخلـراب، والعالنيــة ضــد السـرِّ           : فيقولـون مثالً   
وما هذا إالَّ ألن النقـيض يزيـد نقيضـه يف املعـىن             . )١٧(هي النمو وهي نقيض النقصان      

 : ما من تداٍع وانسجام، وهذا ما عبَّر عنه الشاعر بقولهوضوحاً وبياناً ؛ ملا بينه
 .)١٨(والضدُّ ُيظْهُر ُحْسَنه الضدُّ **  ضدان ملَّا اْسُتْجمعا َحُسنا  
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وقريٌب من هذا املعىن ما علَّل بـه األعلـم الَشـنتمري املفعــول لـه حيـث         
خـر  والوجه اآلخر أن يوقع بالفعـل معـًىن حاصـالً وجيتـذب بـه معـىن آ                : (.. قال

فعلت هذا حذاَر شر، كأن احلذار معىن حاصـل يزيلـه بفعـل ذلـك الشـئ                  : كقولك
 - كمـا حلـظ الفـرَّاء        - وقد سامهت كثرة  االسـتعمال        )١٩()وجيتذب ضده من األمر     

يف قلب الشئ إىل ضده، فالصعود ضد اهلبـوط، وقـد اسـتجاز العـرب أن يسـتعملوا                  
يف معـىن   ) العلـو (شـتقة مـن       امل) تعـال (أحدمها مكان اآلخـر، فاسـتعملوا كلمـة         

 . )٢٠()اهلبوط(
وقد تعرَّض لدراسة موضوع قياس النقيض باحثون قبلـي مـن ذلـك كتـاب               
ظاهرة قياس احلمل يف اللغة العربية بني علماء اللغة القـدامى واحملـدثني واسـتغرق مـا                 

 وقـد حصـلت     ٣٥٠ إىل صـفحة     ٣٤١خصَّ به قياس النقيض يف كتابه مـن صـفحة           
ن أهنيت مجع مـادة البحـث فـأردت أن  أسـتويف القـول يف قيـاس                  على كتابه بعد أ   

 . النقيض واهللا املستعان
وقياس النقيض مظهر مـن مظـاهر التوسـع يف القيـاس، وغلبتـه يف صـناعة                 

 . احلكم، وقد ذهبوا به كل مذهب وفادوا من كل جوانبه
هذا وقد  جاء البحث يف مـدخل عرَّفـت فيـه القيـاس وفروعـه وأمهيتـه مث             

 النقيض  وتعريفه، والفرق بني النقـيض وغـريه مـن املترادفـات مثـل الضـد،                  قياس
مث تطرقــت إىل مســائله يف النحــو، ومســائله يف الصــرف، . والعكــس، واملخــالف

وأخرياً انتهى يب املطاف إىل خامتـٍة دوَّنـت فيهـا نتـائج              . وعرَّجت على رأي النحاة فيه      
 . البحث ومالحظه

bîÔÛa@Z@
أن نلج موضوع قياس النقيض أن نعـرِّج علـى مصـطلح القيـاس              البدَّ لنا قبل    

عند اللغويني والنحويني حيث إنَّ قياس النقيض فرٌع من فروعـه وصـورة مـن صـوره                 
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إنَّ ما يسـميه النحويـون قياسـاً جيـري علـى صـوٍر              : "إذ تقول الدكتورة مىن إلياس    
مسـالكه فـإنَّ    خمتلفة وهلم فيه مسالك متشعبة، ولكن مهما اختلفت طرقـه وتشـعبت             

وهـو الـتالزم بـني      : وراء هذه الصور واملسالك املتابينة يف الظاهر معىن جيمـع بينـهما           
أمرين يستدعي أحـدمها اآلخـر علـى وجـه الضـرورة أو مـا يشـبه الضـرورة أو                    

 . )٢١("تقارهبا
قـاس الشـئ بغـريه أْو علـى غـريه           : "كما قال صاحب اللسان   : القياس لغة 

إىل نظـريه،   وهو عبـارة عـن ردَّ الشـئ         . )٢٢(" قدَّره على مثاله  يقيسه قْيساً وقياساً، أي     
ويف الشريعة عبارة عن املعىن املستنبط  من النصِّ لتعدية احلكم مـن املنصـوص عليـه إىل غـريه،                    

 .)٢٣(وهو اجلمع بني األصل والفرع يف احلكم 
هـذا قيـاس ذاك     :  ويستعمل يف التشبيه أيضاً وهو تشبيه الشئ بالشـئ يقـال          

ان بينهما مشاهبة واملماثلة بني املقيس واملقـيس عليـه مـن مجيـع الوجـوه غـري                  إذا ك 
واجبة يف صحة القياس بل الواجـب املماثلـة يف العلـة ؛ ألن معـىن القيـاس إثبـات                    

 . )٢٤(احلكم يف املقيس، مثل احلكم يف املقيس عليه لعلٍة واحدة 
 املنقـول إذا    هو محـل غـري املنقـول علـى        :" قال ابن األنباري  :ويف االصطالح 

وللدكتور علي أبو املكارم مالحـظ سـجَّلها علـى هـذا التعريـف              .)٢٥(" كان يف معناه  
إن القيـاس يف نظـرهم إمنـا هـو حتويـل            : "وتعلق الدكتوره مىن إلياس فتقـول     . )٢٦(

املعرفة اليت مردها إىل اخلربة والطبيعة إىل معرفة صـناعية علميـة تقـوم علـى أصـول                  
: ا الدكتورعباس حسن فجاء يف كتابـه اللغـة والنحـو القيـاس            أمَّ.)٢٧("التفكري العلمي 

حماكاة العرب يف طرائقهم اللغوية ومحل كالمنا على كالمهـم يف صـوغ أصـول املـادة                 
فالعرب كمـا يقـول ابـن جـين تـؤثر       . )٢٨(وفروعها وضبط احلروف وترتيب كلماهتا      

 منـه قـوة     مـا إذا تأملتـه عرفـت      ."من التجانس والتشابه ومحل الفرع على األصـل       
 .)٢٩(" عنايتها هبذا الشأن، وأنه منها على أقوى بال
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bîÔÛa@æb×‰c@Z@
 : كتب أصول النحو على أن للقياس أربعة أركان

 . وهو املقيس عليه: أصل −
 . وهو املقيس: وفرع −
 .  )٣٠(وحكم، وعلة جامعة  −

اسـم أسـند    : وذلك مثل القياس يف الداللة على رفع ما مل يسمَّ فاعلـه فنقـول             
فاألصـل هـو الفاعـل،      .  إليه مقدماً، فوجب أن يكون مرفوعاً قياساً على الفاعـل          الفعل

إالَّ أنَّ  . )٣١(هي اإلسـناد، واحلكـم هـو الرفـع          والفرع ما مل يسم فاعله، والعلة اجلامعة        
أصحاب األصول يف الفقه مل يعتربوا احلكم من أركـان القيـاس، بـل هـو مثـرة القيـاس                    

 . )٣٢(ونتيجته العملية 
 

îàçcbîÔÛa@ò@Z@
: يدل  على أمهيته، أنه رافد من روافد إثراء اللغـة كمـا قـال ابـن األنبـاري                  

والواجـب أن يكـون قياسـاً وعقـالً،         ) مساعـاً (إن النحو يبطل أن يكون روايةً ونقالً        
والسـر يف ذلـك أن عوامـل        : ( ويوضِّح ذلك بقـولــه    )٣٣(]فهو معقول من منقول   [

ثرية غري حمصـورة، فلـو مل جيـز القيـاس واقتصـر             األلفاظ يسرية حمصورة، واأللفاظ ك    
على ما ورد يف النقل من االستعمال ، ألدَّى ذلك إىل أالّ يفي مـا خنـّص مبـا ال خنـصُّ،                      
وبقي كثري من املعاين الميكـن التعـبري عنـها لعـدم النقـل وذلـك منـاٍف حلكمـة                    

 . )٣٤()الوضع
 قيـاس كمـا يقـول       ولوال القياس كما قال النحاة لضاعت اللغة ؛ فالنحو كله         

 : الكسائي



 
 

 
 

 هـ١٤٢٥، مجادى األوىل ٣٠، ع١٨جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابـها، ج  ٣٤٠
 

 )٣٥(وبه يف كُلِّ أمٍر ُيْنَتفْع **     إنَّما النحو قياٌس يتبع  
bîÔÛa@âbÓc@Z@

 : للقياس أربعة أقسام
) ِقْيمـة وِقـَيم   (كإعالل اجلمع إلعالل املفـرد مثـل        :  محل فرع على أصل    – ١

 ). ثَْور وِثَورة: (، أو تصحيحه لصحة املفرد مثل
أو ) قـام وقيـام   (كإعالل املصـدر إلعـالل فعلـه        : فرع محل أصل على     – ٢

 ).  قاومت وِقوام:(تصحيحه لصحة فعله مثل
منعوا أفعل التفضـيل مـن رفعـه الظـاهر لشـبهه            :  محل نظري على نظري    – ٣

، وأجازوا تصغري أفعل التعجـب محـالً علـى اسـم التفضـيل ،               ) أفعل التعجـب (بـ
 ].وهذا هو التقارض [

محـالً علـى اجلـزم      ) مل(ومن أمثلتـه النصـب بــ        :  محل ضد على ضد    – ٤
 .أوالمها لنفي املاضي والثانية لنفي املستقبل) لن(بـ

 ويسمى األول والثالـث قيـاس املسـاوى، والثـاين قيـاس األْوىل، والرابـع               
 .)٣٧(وهذه األقسام األربعة داخلة فيما يسمى قياس األحكام )٣٦(قياس األدون 

  ضد علـى ضـد، أي بإعطـاء كلمـة حكمـاً              وُسمِّي باألدون بناًء على محل    
. )٣٨(مغايراً لألصل محالً على حكم مغاير لألصل أعطـي كلمـة أخـرى هـي ضـدها                  

 : والدون يف اللغة هو احلقري اخلسيس، قال الشاعر
 ويقنُع بالدون َمْن كان ُدْوَنا**    إذا ما عال املرُء الَم العالء   

 باألدون أنـه األقـل رتبـةً يف  رتـب         ويتضح من تسميته   . )٣٩(وال يشتق منه فعل     
بالربهـان السـليب    ] أبو علـي الفارسـي      [ القياس ومسَّاه الدكتور عبدالفتاح شليب يف كتابه        

وفيـه  .  )٤٠(الذي يتجلَّى يف االعتراض وردِّه، وتشـري هـذه اخلطـوة إىل القيـاس األدىن                
ب مثـار   وجعـل الـدينوري صـاح     . )٤١(تكون العلة يف الفرع أضعف منـها يف األصـل           
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الصناعة  علة النقيض هي العلة التاسعة من أربع وعشرين علة للقيـاس وهـي مـن صـنف                   
 . )٤٢(العلة اليت تطرد على كالم العرب وتنساق إىل قانون لغتهم 

فكانـت  : ".. والعلة هي أحد أركان القيـاس يقـول الـدكتور أبـو املكـارم             
ح القاعـدة بالكشـف عـن       التعليالت مبثابة تفسري للقواعد النحوية هتـدف إىل توضـي         

 . )٤٣(" مربراهتا
والبدَّ هنا من الوقوف عند معاين ما استعمله النحـاة مـن كلمـات تبـدو يف ظاهرهـا                   
أنَّها من املترادف حنو النقيض، والضد، والعكس، واملخالف، واملبـاين حـىت يتضـح مـا                

 . بينها من فروق
اح النقض نقض البناء واحلبل إفساد ما أبرمت من عقٍد أو بناء، ويف الصح: فالنقض لغةً

. )٤٤(والعهد، وناقضه يف الشئ مناقضةً خالفه، واملناقضة يف القول أن يتكلم  مبا يتناقض معناه
 .  )٤٥(أي يتخالف 

والذي يهمنا يف املقام األول التفريق بني النقيض والضد نظراً ألن التسميتني أطلقتا يف بعض 
مع أن الضد اليعين النقيض بصفة .  القياس على هذا النمط من)٤٦(كتب اللغة والنحو 

: فال  يقال: أو يعتوره حالتان متضادتان:"... مطلقة يقول الزخمشري يف باب أفعل التفضيل 
فضلى : (اليقال: وكذلك مؤنثه وتثنيتهما ومجعهما) زيٌد أفضلُ(وال ) زيٌد األفضل من عمر(

 .)٤٧() بل الواجب تعريف ذلك.. ،)وال أفضالن
املراد باملتضادة ههنا املناقضة ال املضادة؛ ألن الضدين قد يرتفعان : (لزملكاين فيقولويعلِّق ا

 . )٤٨() بارتفاع حملهما والنقيضان الجيتمعان وال يرتفعان
إنَّ كل شئ امتنع ثبت حصول نقيضه، وهذا ما عبَّر : فالفرق بني النقيض والضد −

كان واحداً ، وإالَّ فعن الكل األمر بالشئ هني عن ضده إن . عنه أصحاب أصول الفقه
ألن خاصة النقيضني أهنما اليرتفعان وال . )٥٠(من حيث املعىن ال اللفظ على األكثر . )٤٩(

كالليل والنهار،  وهذا . ينفك الواقع من ثبوت أحدمها المتناع اآلخر ُدولةًجيتمعان فال 
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هما للضدية، ومل ميتنع خبالف الضدين واخلالفني فالحتمال الواسطة يف الضدين امتنع اجتماع
ارتفاعهما، للواسطة، ولعدم الضدية يف اخلالفني صحَّ اجتماعهما دون تداخلهما، وصحَّ 

 ويوضِّح أبو حيَّان ذلك بأن التخالف ينقسم إىل )٥٢( ومعىن االرتفاع اإلزالة )٥١(ارتفاعهما 
( نا نقيضني كـ إمَّا أن يكو: إنَّ املتباينني: "ختالف ضد، وختالف نقيض حيث قال: قسمني

، واألمام نقيض الوراء، والنقيضان ال جيتمعان وال يرتفعان وال ) السلم احلرب نقيض
ينفك الواقع من ثبوت أحدمها كالليل والنهار، وإمَّا أن يكونا ضدين كالسواد والبياض، 

( والضدان ال جيتمعان، وجيوز  ارتفاعهما، للواسطة بينهما، وإمَّا أن يكونا متخالفني كـ 
خالف اإلنس، والبطن خالف الظهر، واملتخالفني يصح اجتماعهما، ويصح ) اجلن 

 . )٥٣(ارتفاعهما، وال جيوز تداخلهما
واخلالفان أعمُّ من الضدين واألمحر خالف األبيض واألسود ال ضدٌّ هلما  −

ت فكان: كالً من النقيض بعلٍة، والضد علة) مثار الصناعة( وقد أفرد الدينوري يف كتابه )٥٤(
، وعلة )إنَّ(محالً على نقيضها) ال( يف تعداد العلل مثل نصبهم النكرة بـالتاسعةعلة النقيض 
 مثل قوهلم يف األفعال اليت جيوز إلغاؤها مىت تقدَّمت وأكدت باملصدر والعشرينالضد الثالثة 

  .)٥٥(أو بضمريه، مل تلغ ملا بني التوكيد واإللغاء من التضاد 
ل النقيض قسماً من الضد يتضح ذلك من قوله عن    ويبدو أن الكفوي جع

والضدان يف اصطالح املتكلم عبارة عمَّا ال جيتمعان يف شئ واحٍد من جهة : " الضدين
واحدة، وقد يكونان وجودين كما يف السواد والبياض، وقد يكون أحدمها سلباً وعدماً كما 

 tβθوالضد يكون مجعاً، ومنه يف سورة مرمي " يف الوجود والعدم çΡθ ä3tƒuρ öΝÎκö n=tã #ƒ‰ ÅÊ 〈 
  .)٥٦(واملراد به العون، فإن عون الرجل يضادَّ عدوه وينافيه بإعانته عليه 

والفرق بني املختلف واملتضاد أن املختلفني اللذين ال يسد أحدمها مسد اآلخر يف   
ينتفي الصفة اليت يقتضيها جنسه مع الوجود كالسواد واحلموضة، واملتضادان مها اللذان 

أحدمها عند وجود صاحبه إذا كان هذا على الوجه الذي يوجد عليه ذلك كالسواد 
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والبياض، فكل متضاد خمتلف وليس كل خمتلف متضاداً، كما أنَّ كل متضاد ممتنع اجتماعه 
إنَّ مع انقضاء العسر يسراً إالَّ أن  :  األصل)٥٧(}إنَّ مع العسر يسرا{ :لذا يف قوله تعاىل
، وليس كل ممتنع اجتماعه متضاداً، وكل خمتلف )٥٨(فالضدان ال جيتمعان املضاف حذف، 

: متغاير، وليس كل متغاير خمتلف، والتضاد واالختالف قد يكونان يف جماز اللغة سواءاً، يقال
  .)٥٩(زيٌد ضد عمٍر إذا كان خمالفاً له 

ل واألضداد نوٌع من املشترك كاحليض والطهر فإهنما مدلوال القرء، وكما قا
 .)٦٠(الضد والشِّبه، وجيعلون له أنداداً، أي أضداداً وأشباهاً : األخفش النِّد

والضدان قد يتفقان يف العبارة مطلقاً كَصُعب ُصُعوبة فهو َصْعب، وَسُهل ُسهولة 
وقد يتفقان . وقد خيتلفان مطلقاً كشبع شبعاً فهو شْبعان، وَجاَع ُجوعاً فهو جائع. فهو َسْهل

 من وجه كرضي رضا فهو راضي، وَسِخط ُسْخطاً فهو ساخط، من وجه وخيتلفان
 . )٦١(واالختالف أوىل هبما ليكون سبيلهما يف املعىن واللفظ واحد 

أمَّا النقيضان فال يوضع هلما لفظ واحد؛ ألن املشترك جيب فيه التردد بني معنييه، 
  .)٦٢(والتردد يف النقيضني حاصلٌ بالذات ال من اللفظ 

 . ن النقيضني  الجيتمعان  يف لفظ واحد، أمَّا الضدان جيتمعاناألمر اآلخر أ
فهو ردُّك آخر الشئ إىل أوله، وعكس الدابَّة إذا جذب رأسها إليه : وأمَّا العكس 

واستعمل ابن جين العكس مبعىن املخالف، واستعمل نقض .)٦٣(لترجع إىل ورائها القهقري
ة جاءت فيه هذه القضية معكوسة خمالفة، غري أنَّ ضرباً من اللغ: (مبعىن خالف حيث قال

غري متعدٍّ فهذا نقض عادة االستعمال؛ ألن فعلت فيها ) وأفعل(فيها متعدياً، ) فََعل(فتجد 
 .)٦٤()متعٍد، وأفعلت غري متعٍد 

وذهب الدكتور البجَّة إىل أن مفهوم  النقيض أو الضد يأيت مبفهوم املخالف للشئ 
التطواف بني كتب اللغة واملعاجم والنحو وجدنا فروقاً ولكنَّا من خالل . )٦٥(فهو عكسه
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 -: لطيفة بني النقيض والضد والعكس واملنايف واملخالف تتلخص يف النقاط التالية
 . النقيضان الجيتمعان واليزوالن بل البدَّ من وجود أحدمها كالليل والنهار– ١
 نفي املتضادين ألن( الضدان الجيتمعان وممكن زواهلما كالسـواد والبياض – ٢

 .)٦٦()يصحُّ وال يصحُّ إثباهتما
 .  اخلالفان جيوزا اجتماعهما وزواهلما ، والجيوز تداخلهما كالظهر والبطن– ٣
يقول أبو علي الفارسي الضد ضرٌب من [ اخلالفان أعمُّ من الضدين – ٤

 .)٦٧(]اخلالف
 كون بني ما يبقى وما التنايف يكون بني شيئني جيوز عليهما البقاء، أمَّا التضاد في– ٥

 . اليبقى
  األضداد نوع من املشترك أي يوضع هلا لفظ واحد، أمَّا النقيضان فليسا من – ٦
 . املشترك

œîÔäÛa@bîÓ@Z@
إذا تأملنا مواطن  قياس النقيض يف العربية جندها تتنوع بني لغوية وصرفية وحنوية 

 للمسائل حىت يتسىن معرفة باب وسوف أعرض هلا كالً على حده مع مراعاة التقسيم الداخلي
كل مسألة، وإن كنت يف األغلب أخص بالدرس واملناقشة مسائل النحو والصرف كما أشرت 

 . إىل ذلك يف مقدمة البحث
@üëc–éîÜÇ@Ýà§a@ëc@œîÔäÛa@bîÓ@¿@òíìzäÛa@Ýöb½a@@Z@

ة إجياباً إنَّ الناظر يف أثر احلمل على النقيض يف مسائل النحو جيده ذا جوانب خمتلف
وسلباً ، فمن األول ما يتعلق بالعمل كما هو احلال يف التعدية، وهو ضرب من التوسع فبعد أن 
كان الفعل متعدياً حبرف صار باحلمل متعدياً حبرفني، ومنه أيضاً إعطاء ال النافية عمل إنَّ املثبتة، 

  على الم األمر، ومنه ما وهو ما يشبه التقارض، ومحل ال الناهية) لن ومل(أو تناوب العمل بني 
يتعلق حبال الكلمة من إعراب وبناء كما يف إعراب فعل األمر عند الكوفيني محالً على نقيضه 
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 . النهي، وإعراب أي محالً على بعض وكل
ومن الثاين منع مجع بعض وتثنيتها محالً على كل، وحذف خرب إنَّ مع النكرة محالً على 

 ذلك محل احلركة على السكون، واإلعراب  على البناء، والبناء نقيضها البأس وال شك، إضافة إىل
 . على اإلعراب، ومحل التعريف على التنكري يف توحيد الدليل وإليك البيان

µëþa@òÛd½a@Z@â‹ýÛa@ÝÈÐÛa@éí†ÈmZ@
يف القرآن وكالم العرب حنو قوله ) عن(فقد اشتهر يف تعديته بـ ) رضي(من ذلك الفعل 

 z:تعاىل ÅÌ§‘ ª!$# öΝåκ ÷]tã (#θ àÊ u‘ uρ çµ ÷Ζ tã 〈 )محالً على نقيضه ) على( غري أنه ورد متعدياً بـ)٦٨

  -: حنو قول الشاعر) سخط(
 لعمر اهللا أعجبين رضاها**   إذا رضيت عليَّ بنو قشري  

مبعىن ) على(أراد عين ، ووجهه أنه إذا رضيت عنه أحبته وأقبلت عليه فلذلك استعمل 
) رضيت(عدَّى : " يستحسن  قول الكسائي يف هذا؛ ألنه قال)٦٩(الفارسي وكان أبو علي ) عن(

به وكان قياسه رضيت عين ، وإذا جاز أن جيرى الشئ ) سخطت(بعلى كما يعدي نقيضها وهي 
وفيه غريه على !!! جمرى نقيضه فاجراؤه جمرى نظريه أسوغ فهذا مذهب الكسائي وما أحسنه 

إذا أقبلت علىَّ بنو قشري : نه فقد أقبل عليه، وكأنه قالما كنا بصدده، وذلك أنه إذا رضي ع
 . )٧٠(" وهو غور يف العربية طريف ولطيف ومصون وبطني

، )على(، وعطف يتعدَّى بـ)٧١(وخرَّجه ابن عصفور على تضمني رضي معىن عطف 
ويتخرَّج على ما خرَّجه عليه الكسائي، ألن الشئ جيري : كما ارتضى ختريج الكسائي حيث قال

 ألن )٧٢(مبعىن عن ) على(وإمنا كان هذا أوىل من جعل . رى نقيضه كما جيري جمرى نظريهجم
التصرف يف األفعال أوىل من التصرف يف احلروف، وأيضاً فإنَّ الفعل إذا ُعدِّي خالف تعديه 
الذي كان له يف األصل ، كان لذلك مسوِّغ، وهو محل الفعل على نظريه يف املعىن أو نقيضه ، 

 فابن )٧٤(واألوىل بقاء احلروف على أصلها )٧٣(عل احلرف مبعىن حرف آخر مسوِّغوليس جل
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عصفور جعل التضمني يف املقام األول واحلمل على النقيض يف املقام الثاين وكالمها تصرف يف 
 . الفعل

أمَّا العيزري فجعله من التصرف يف معىن احلرف أوالً، مث على جعل رضي مبعىن عطـف مث                 
 . )٧٦( وإنابة الشاعر بعض حروف اجلر عن بعض ليس من الضرورة )٧٥(ائي ذكر رأي الكس

) على(أن يتعـدَّى بـ    ) رضي(أمَّا أبو حيَّان فقد حنى منحًى آخر حيث جعل األصل يف            
 . ألن فاعله مقبل على املعلق به، ومثٍن عليه: األول: وعلّل ذلك بأمرين

ـ    ألن يف رضيت عنه معىن رضيته وزدت على ر        : الثاين دالة ) عن(ضاه، والزيادة استعالء فجئ ب
) عـن (أحق منها، ولكنهم قصدوا خمالفة غضب وسخط فعدُّوا رضي بـ          ) على(عليه، وكانت   

يف ) على( بـ  ) َيَدْيُت(يقابله تعدية   . )٧٧(وقد نبَّه على األصل املتروك من قال إذا رضيت عليَّ           
 :أسدقول بعض بين 

  َيَدْيْت على ابن حسحاس بن وهٍب 
 بأسفـل ذي اجلـداة  َيَد الكريـِم

وهم حيملون النظري على النظري كما حيملون النقيض وحنو منـه           ) أنعمت(ألنه أجرى جمرى    
 : قول اآلخر

 وأْدَبر مل يصدْر بإدباره ودِّي  إذا ما امرؤ ولَّى عليَّ بـودِّه 
كت عليَّ مايل، أي عين ووجهه أنه إذا ولَّى عنه بودِّه فقد استهلكه عليه ، كقولك أهل

حيمل ولَّى على . )٧٨(ههنا ألنه أمٌر عليه ال له ) على(وأفسدت عليَّ ضيعيت، وجاز أن يستعمل 
. )٨٠( وهذا التوجيه اقتصر عليه املرزوقي يف شرح ديوان احلماسة )٧٩(أقبل وأقبل ضد ولَّى 

ى التويل بالودِّ جمرى ووجهه صاحب اخلزانة بأنه إذا ولَّى عنه بودِّه فقد ضنَّ به عليه وخبل فأجر
، وجعله )٨١(الضنانة والبخل، أو جمرى السخط، ألن توليه عنه بودِّه اليكون إالَّ عن سخط عليه 

 . )٨٢(املالقي يف معىن أعرض 
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 )٨٣(〉  oν§x.uρ ãΝä3ø‹s9Î) uøä3ø9$#:ومن احلمل على النقيض ما ذكره الرضي يف قوله تعاىل

 ( |=¬7xm ãΝä3ø‹s9Î: لتحبب املضمن معـىن اإلمالـة، قال تعاىلمحالً على ا) إىل(عدَّى كرَّه بـ 

z≈yϑƒM}$# 〈)٨٥(كما قيل بعت منه، محالً على اشتريت منه، ورضيت محالً على سخطت )٨٤(. 

ومن مواضع التعدية أيضاً أن أبا بكر بن السرَّاج يف احتجاجه  لصحة مذهب سيبويه 
ع اخلافض، ويقول سيبويه يف موضع من كتابه القائل دخلت البيت، أن البيت منصوب على نز

) يف(وأمَّا دخلته دخوالً ، ووجلته ولوجاً، فإمنا هي وجلت فيه، ودخلت فيه، ولكنه ألقى (
فنظريه : "فسيبويه كان يستدل على ذلك بالنقيض والنظري، قال ابن السرَّاج. )٨٦()استخفافاً

جر، ونقيضه خرجت من البيت ، وال يكادون غُْرُت يف الغْور ، واليكادون يقولونه إالَّ حبرف 
يقولونه إالَّ حبرف جر، والنقيض جيري جمرى نقيضه، والنظري جيري جمرى  نظريه، فيجب هبذا أن 

 . )٨٧("يكون دخلت أيضاً حبرف جر كما كان النقيض والنظري
 : واحتج الفارسي  ملذهب سيبويه بأمرين

 . ول إالَّ باخلافض أن نظري دخلت ونقيضه اليصالن إىل املفع– ١
ـُول ، والفُُعول يف األغلب إمنا يكون لألفعال – ٢  مصدر دخل جاء على الفُع

فقد اتفق سيبويه واجلمهور على أنَّ دخل فعل الزم خبالف ما .  )٨٨(الالزمة 
 رأينا هنا أن احلمل على النقيض )٨٩(ذهب إليه اجلرمي واألخفش من أنه متعٍد

 . سبٌب موجٌب للحكم
محلت دخل على خرج جاءوا مبصدرها كمصدرها فقالوا دخوالً كخروجاً هذا إن وملَّا 

 . )٩٠(إهنا قاصرة فال محل : إن دخل متعدية ، وإن قلنا : قلنا
َعدُّوه ) فَُضلَ(ومما ذكره ابن هشام يف تذكرته أنه من باب محل الشئ على نقيضه 

 ودليله قول )٩١()نقص والنقيصةوالفضل والفضيلة معروف ضد ال) (َنقََص(محالً على ) عن(بـ
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 : الشاعر
 عنِّي وال أنت ديَّاين فتخزوين**  اله ابن عمِّك ال أفضلَت يف حسٍب 

 أمَّا البغدادي فخرَّجه على أنَّ )٩٢(" وهذا مما خطر يل: "قال ابن هشام يف التذكرة
ضلت ، ولوال التضمني لقال أف) عن(أفضلت ضمن معىن جتاوزت يف الفضل فلهذا تعدَّى بـ

أو أنه من قوهلم أعطى وأفضل إذا زاد على الواجب ، ومراده من ) اإلنعام(ألهنا مبعىن ) عليَّ(
ليست مبعىن على خالفاً البن السكيت، والبن قتيبة ومن تبعهما ) عن(ذكر التضمني أن 

، واألوىل أن يكون أفضل من قوهلم أفضل الرجل إذا صار )على(نائبة عن ) عن(فإهنم قالوا 
ضٍل يف نفسه، فيكون معناه ليس لك فضلٌ تنفرد به عين وحتوزه دوين فيكون لتضمنه ذا ف

 وإقامة  بعض احلروف مقام بعض إمنا جيوز يف املواطن اليت )٩٣()عن(معىن االنفراد تعدَّى بـ 
 . ، وهذا من احلمل على املعىن)٩٤(ينتفي فيها اللبس ، وال يستحيل املعىن الذي صيغ له اللفظ

من محل النقيض يف التعدية صدقك وكَذََبك جاء يف حديث الصدقة أليب وقد يكون 
قال أبو علي كذب فعل يتعدَّى إىل مفعوله بداللـة قول . )٩٥()صدقك وهو كذوب(هريرة 
 : الشاعر

 )٩٦(غلس الظالم من الرباب خياال **   كَذَْبتَك عيُنك أم رأْيَت بواسٍط  
ية ما قاله ابن الشجـري يف حديثه  عـن                  ومن احلمل على النقيض يف التعد     

 È:قولــه تعاىل  ø t$ Ï!¨uθ ø9 $$ Î/ uρ $ ZΡ$ |¡ ôm Î) 〈)وأحسنوا  بالوالدين إحسـاناً     : والتقدير  "  ،   )٩٧

 :كما قال تعاىل) إىل(إمنا يتعدَّى بـ ) أحسن( إن : فإن قيــل Å¡ ôm r& uρ !$ yϑ Ÿ2 z |¡ ôm r& 

ª! $# y7 ø‹ s9 Î) 〈)ضاً بالباء ، كما جاء يف الترتيل      يتعدَّى أي إنه قد   :  قيل )٩٨: ô‰ s% uρ z |¡ ôm r& þ’ Ï1 øŒ Î) 

 É_ y_ u ÷z r& z ÏΒ Ç ôf Åb¡9 ) إىل(وكذلك نقيضه، عدَّته العرب تارةً بالباء ، وتارةً بــ            )٩٩(〉 #$
 . أسأت إليه، وأسأت به، قال كثٌري: فقالوا
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 .)١٠٠(ِت  لدينا وال َمقْليَّةٌ إن َتقَلَّ**  أَسيئ بنا أو أَحسين ال َملومةٌ
ـ    ) زاد(و ـ  ) عن(أيضاً يلزم وقد يتعدَّى ب يتعدَّى ) نقص(؛ ألن   ) على(كما يتعدَّى ب

 . )١٠١(به وهو نقيضهما 
وقد : "وقد يكون هناك تشارك بني النقيضني يف التعدية حبروف اجلر يقول ابن جين

ى فالكفر ضد اإلميان يتعدَّ. )١٠٢()تتداخل فيشارك بعضها بعضاً يف هذه احلروف املوصلة
 :بالباء حنو قوله تعاىل yϑsù öà õ3tƒ ÏNθäó≈ ©Ü9 $$Î/ -∅ÏΒ ÷σãƒ uρ «!$$Î/ )والكفر  ضد  )١٠٣

كفراناً، ويقال كفر املنعم النعمة وال يقال : كفره كفوراً أي: الشكر يتعدَّى بنفسه يقال 
 .)١٠٤(" كفر باملنعم والنعمة

òîãbrÛa@òÛd½a@ZÊëŠÏ@bë@ÞbàÇ⁄a@¿@œîÔäÛa@óÜÇ@Ýà§aZ@
 : محل ال النافية للجنس على إنَّ يف العمل: األول

: تنقسم يف تصاريفها عمالً ومعىن إىل ضروب ، أحدها        ) ال: " (يقول ابن الشجري  
المالَ لزيٍد، فهي يف    : أن تكون تربئة، وذلك إذا ركبتها مع النكرة فتناولت نفي اجلنس حنو             

إنَّ يف الـدار    : أنه إذا قيل    :  تناقضهما   هذا الوجه مشبهة بإنَّ من حيث هي نقيضُتَها، ومعىن        
 وهو مذهب بعض النحويني إذ أمجعوا على أن ال          )١٠٥("ال رجل يف الدار   : رجالً، قيل يف نفيه     

للنفي ، وإنَّ لإلثبات وهم حيملـون       ) ال(ألنَّ  ) إنَّ(النافية للجنس تعمل النصب ألنَّها نقيضة       
 وهو من قياس اجملهول فقد قاسوا       )١٠٦(لعمل  يف ا ) إنَّ(فرٌع على   ) ال(الشئ على نقيضه، و     

يف بعض اللهجات القبلية كما يقول الدكتور علي أبو املكارم مرةً على لـيس، ومـرَّةً                ) ال(
فحكموا باحنطاطها عمَّـا    . بإحدى هاتني ال يطرد أيضاً    ) ال(، مث وجدوا أن إحلاق      ) إنَّ(على  

تـارةً  ) إنَّ(وينصب إالَّ أنه يشبه بـ      النافية حـرف يرفع    ) ال(و.)١٠٧(أحلقت به وقيست عليه     
ـ           فيلزم تقدمي مرفوعه   )  ليس(لكونه نقيضاً هلا، فيلزم تقدمي منصوبه على مرفوعه، ويشبه تارةً ب

محل نظري على نظريه يف املعـىن، وذلك احلـرف هــو ال           ) ليس(على منصوبه، ومحله على     
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ـ        . )١٠٨(النافية   لتوكيـد النفـي، وإنَّ     ) ال(ـوجعلها اخلضر حسني من احلمل على الشبيه ف
 .  فقد اجتمعتا يف التوكيد)١٠٩(لتوكيد اإلثبات

النافية للجنس حركة إعراب    ) ال(وذهب بعض النحويني على أن احلركة على اسم         
 وهبذا احلمل استدل الكوفيون     )١١١( فهي حممولة عليها     )١١٠()إنَّ(ال حركة بناء، ألنَّها نقيضة      

الرُجلَ وال امرأةٌ أفضـلُ     : "، حنو ) ال(قبل متام اخلرب مع     على أّنه جيوز العطف على املوضع       
 . )١١٢(للنفي) ال(ألنَّها مبرتلتها ، وإن كانت إنَّ لإلثبات و ) إنَّ(فكذلك مع " ِمنَك

يتضح مما سبق ما جاء به احلمل على النقيض من توافق يف األحكام، ما جاء مـن                  
 . عترب فيهاختالف يف تسميته احلمل إمنا يرجع إىل الوجه امل

 ): لن(و ) مل(التقارض بني : الثاين 
 وهو ظاهرة من الظـواهر      )١١٣(من التقارض   ) لن(واجلزم بـ   ) مل(إن النصب بـ    

الكثرية اليت تتميز هبا العربية ومتتاز، وقد أدرجته يف احلمل على النقيض نظراً إىل أن ما ينفي                 
وأجد . اجتمعتا يف الداللة على النفي    وإن  . املستقبل  ) لن(هو املاضي ن وما ينفى بـ       ) مل(بـ

من ) إنَّ(النافية للجنس على    ) ال(يف هذا ما يرد على ما ذهب له اخلضر حسني يف جعل محل              
 . مثبتة) إنَّ(نافيه، و) ال(باب محل النظري يكفي يف ذلك اختالف املعىن الذي وضعا له و

لنفي ) مل(نفي املستقبل، و  اجلزم ألن لن ل   ) لن(وقد مثَّل معظم النحاة يف كتبهم لعمل        
 :  ومنه قول الشاعر)١١٤(املاضي 

 )١١٥(حرََّك من دون بابك احلَلَقة **  لن خيِب اآلنَ من رجاِئك َمْن    
 وهذا ما حكاه اللحياين ف نوادره من أنَّ من العرب من ينصـب              )١١٦(وقيل إنَّها لغة  

ـ  )مل(بـ ذوذ خفض بعـض العـرب      ، وليس ذلك مما يلتفت إليه، ومثله يف الش        )لن(، وجيزم ب
 .)١١٧(فلم يلتفت سيبويه إىل مثل هذا وال حكاه )  لعلَّ(بـ

ـ          وأنه لغـة  ) لعلَّ(من اإلجحاف أن يوصف ما تناقله الثقات وثبت عنهم من اجلر ب
 ). لن(، واجلزم بـ)مل(بأنه ال يلتفت إليه ألن سيبويه مل حيكه، وكذلك النصب بـ)١١٨(عقيل 
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 .  بفتح احلاء)١١٩(}أمل نشرح{ قرئ يف الشواذ 
 . )١٢٠(" وهذا غري جائز أصالً، وإمنا ذكرته لتعرفه:"قال ابن جماهد
ظاهر األمر ومألوف االستعمال ما ذكره ابن جماهد، غري أنه قد جاء            : "قال ابن جين  

 : مثل هذا سواء يف الشعر قرأت على أيب علي يف نوادر أيب زيد
 ُيقْدَر أْم يوَم قُِدْرأيوَم مل **     ِمن أي يوميَّ من املوت أِفْر  

على حذف نون التوكيد اخلفيفة وهذا عندنا غـري جـائز           ) يقِدَر(جعل أبو زيد الفتح يف      
والنصب بأداة اجلزم   ) ١٢١( وذلك أن التوكيد أشبه شئ باإلسهاب واإلطناب ، ال اإلجياز واالختصار          

 . )١٢٣( وضرورة عند الصبَّان )١٢٢(شاذ عند ابن هشام 
 الصناعة بأنه من باب نقل حركـة األلـف علـى الـراء              ووجهه ابن جين يف سر    

الساكنة، وقد أجرت العرب احلرف الساكن إذا جاور احلرف املتحرك، جمـرى املتحـرك              
والبيت عند البصريني ضرورة بسبب نون التوكيد اخلفيفة احملذوفة، وعند الكوفيني           .  )١٢٤(

ـ   أمَّا أبو َحيَّان فقد استحسن ختريج ال      . )١٢٥()مل(للنصب بـ    بنـاًء  ) مل(قراءة على النصب ب
ويرى الدكتور احلموز يف ذلك    . )١٢٦(على ما حكاه اللحياين يف نوادره أنه لغة لبعض العرب           

 .)١٢٧(محل للنص القرآين وغريه على ظاهره 
وجـاء  . باجلزم يف رواية البخاري وغريه) لن ُتَرْع(وخرَّج عليه احملدِّثون قول املَلَك      

مـع اجلـزم، ووقـع يف روايـة     ) لـن (د كثري من الرواة حبرف يف فتح الباري أنه وقع عن  
 .)١٢٨() لن(حبذف األلف قال ابن التني وهي لغة قليلة أي اجلزم بـ" لن ترْع:"القابسي

 وعامٌر َساَد بين َعاِمر**   إنْ َتُسِد اخلوَص فلم تعِدُهم    
 .)١٢٩(أي فلن َتْعُدوُهم ، ولذلك أدخل الفاء ) لن(جمرى ) مل(فقد أجرى 

ـ   )١٣٠(املصدرية  ) أن(وقد تتقارض    وإمنا جعـل   ) مل(وينصب بـ   ) أن( ومل فيجزم ب
ـ     ) لن(ألن  ) لن(، و ) مل(، ومل جيعل بني     )مل(و) إن(التقارض بني    ) مل(املنفي هبا املستقبل ، وبـ
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 ومل يذكر الدمـاميين أنـه مـن        )١٣١(لغـــة  ) أن(ال حتل حمل    ) مل(لكن يرد أن    . املاضي
 . )١٣٢(التقارض 

ما ذكره بعض الكوفيني وأبو عبيدة ونقله اللحياين عن بعض ) أنَّ(اجلزم بـومن 
 : بين صباح بن ضبة، وأنشدوا عليه قول الشاعر

 إذا ما غـدْونا قال ولـدانُ أْهِلنا       
 .)١٣٣(تعالْوا إىل أنْ يأِْتْنا الصيَُّد  نـْحـِطبُِ 

  : - أحسب –وأنشده أبو بكر عن األصمعي 
 نا قـال ولدانُ أْهِلنا  إذا ما غََدْو

 )١٣٤( َهلُمَّ إىل أن يأيتَ الصَّْيُد نـْحـِطُب
 : الناهية على الم األمر) ال(محل : الثالث

فكذلك فعل األمر حنو    " وال تقمْ :"أمجع النحاة على أنَّ فعل النهي معرٌب جمزوم حنو        
ـ      ) قْم( ألمر، وملَّا كان األمر    الناهية وجب أن جتزم محالً على ا      ) ال(؛ ألن األمر ضد النهي ، ف

مبنياً على الوقف وقد محل النهي عليه جعل النهي نظرياً له يف اللفظ ، وإن كـان أحـدمها                   
 . )١٣٥(جزماً واآلخر وقفاً على ما بيَّنا، فلهذا وجب أن يعمل اجلزم 

الناهية الم األمر، زيد فيها ألف، وقيل بل هي ال النافية جزمـت             ) ال(وقيل أصل   
يف النهي محالً على الم األمر، إذ الضـد         ) ال( واألصحُّ خالف األمرين، وأنَّها      بتقدير الالم، 

 .)١٣٦(حيمل على ضده 
الدليل على أنَّ فعل األمـر  : ومن الكوفيني من متسَّك بأن قال :" يقول ابن األنباري  

فكـذلك فعـلُ    ) التفعـلْ (معرب جمزوم أنَّا أمجعنا على أن فعل النهي معرٌب جمزوم حنـو             
 وكان ابن األخضر يقوي مذهب الكوفيني ويعتقده وحيتج له بأنَّ حروف اجلر مل              )١٣٧("األمر

تضمر، وتعمل ألن الفعل يطلب موضعها ، فمىت حذفت تعدَّى الفعـل فنصـب املوضـع،     
وحروف اجلزم ليس ملوضعها طالب، فبقى على ما كان عليه بعد احلذف، وكان حيتج أيضاً               
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 ). ِق، ِع( على البصريني بـ
ال ختلو هذه يف األمر أن تكون مرجتلة، أو مركبة ، فـإن قلـتم مرجتلـة                 : "ويقول

يف القسم،  ) ُم اهللا (خالفتم أصلكم حني قلتم التوجد كلمة منفصلة على حرف واحد ما خال             
رجعتم إىل مذهب الكوفيني ، وهـو       ، فقد   )لتِع(، و ) لتِق(وإن قلتم مركبة، وأنَّ األصل فيها       

ومما يلحق به بوجه أن بعض النحـاة جعـل          . )١٣٨( "األمر كذلك النهي ، فوجبَ  أن يكون       
. اإلغراء ، واإلغراء هو األمر يف احلقيقة ، والتحذير هو النهي          التحذير واإلغراء باباً واحداً هو      

 أمَّا ما اإلغراء؟ فهو النهي يعين التحذير وجعلهما باباً واحداً الستواء أحكامهما           : يقول الصنعاين   
 . مر على نقيضه النهيفغلَّب األ. )١٣٩(

 : وذلك من باب محل الوقوع على انتفائه) لو(على ) ملَّا( محل : الرابع
ملا ) لو(فهي لألمر الذي قد وقع لوقوع غريه وإمنا جتئ مبرتلة           ) ملَّا(يقول سيبويه وأمَّا    

يريد ") وإمنا ملا مبرتلة لو   : ( ويعلِّق الشنتمري على قوله    ) ١٤٠(ذكرنا فإمنا هي البتداء وجواب    
) ملَّا(لو جئتين ألعطيتك، و   : ينفي هبا الشئ النتفاء غريه كقولك     ) لو(أنَّها ضد لو ، وذلك أن       

  .)١٤١(" لـمَّا جاءين زيٌد أكرمته: يقع هبا الشئ لوقوع غريه كقولك
 : على قلَّ ما وذلك من باب محل اإلجياب على النفي) كثر ما(محل : اخلامس

قلما تقولْن ذلـك،    : وإمنا قالوا ) قلَّ ما تقولنَّ ذلك   (على  ) كثر ماتقولنَّ ذلك  (محل  
 . ألن قلما تكون للنفي

وعكس ما تقّدم محل النفي  على اإلجياب عند أيب علي الشلوبني حيث أجاز تقدمي               
عليهما محالً على نقيضه وهو اإلجياب ، واعترضه ابن عصفور بأنـه            ) لـّما(و  ) مل(معمول  

ألن نقيضه اإلجياب، وليس بشئ ألنه يلزم اعتبـار         )  زيداً ما ضرب (يلزم تقدمي املعمول يف     
 فاعتراض ابن عصفور مردود بأن اعتبار النقيض ليس أمراً ملزماً يف صـناعة              )١٤٢(النقيض  

 . احلكم وذلك لوروده يف كالم العرب كما أسلفت
 : على بعض وكل؛ أي محل اجلزء على كله وعكسه) أي(محل :السادس
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 )١٤٣(فهي مبعىن بعض ومبعىن كـل       ) أي( النقيض والنظري    مما محل على الطرفني من    
ـ    هلما ألهنا بعض من كل،     تصلح للعاقلني وغريهم كما كانت يف االستفهام        ) أي(أي  ضد ف

 وكذلك جند بعض تكون مبعىن كـل        )١٤٤(وهذا معىن يوجد فيمن يعقل كما يوجد فيما اليعقل        

 uρ à7tƒ $]%ÏŠ$|¹ Νä3ö6ÅÁãƒ(  βÎ:وقوله تعاىل  )١٤٥( 〉 #$!©% tÎit/T{uρ Νä3s9 uÙ÷èt/ “Ï:قال تعاىل 

âÙ÷èt/ “Ï%©!$# öΝä.ß‰Ïètƒ 〈 )١٤٦(  

 : وأنشد للبيد) بعض(ومبعىن 
 )١٤٧(أو يرَتبطْ بعَض النفوس ِحماُمها **  ترَّاُك أَْمِكنـٍة إذا مل أْرَضهـا  

محالً على أختها بعض، وعلى نقيضها كل، ومحلت كـل عليهـا يف             ) أي(فأعربت  
فقـد  . )١٤٨(جاءين النسوة كلَّتـهن   : مة التأنيث فيها مما حكى اخلليل عن بعضهم       إحلاق عال 

أعربت أي لتمكنها بلزوم اإلضافة هلا محالً على نقيضها ونظريها، فلما حذف العائد املرفوع              
احلجازية إذا قُدِّم خربها أو دخلـها االسـتثناء         ) ما(الذي ال حيسن حذفه مع الذي كما أنَّ         

وحنومها مما يكون بعده    ) هل وإمنا (حد ردت إىل قياس نظريها يف االبتداء حنو         الناقض ملعىن اجل  
ما تبيَّن يل أن سيبويه غلط إالَّ يف موضعني هذا أحـدمها،            : قال الزجاج .  )١٤٩(املبتدأ واخلرب 

  . )١٥٠(تعرب إذا أفردت فكيف يقول ببنائها  إذا أضيفت ) أي(فإنه يسلم أنَّ 
 :ى علمتعليق نسي محالً عل:السابع

من املعلوم أنَّ العرب خصت التعليق بأفعال القلوب وهذا ما ارتضاه مجهور النحاة             
 ابن حبيب الذي أجاز تعليق مجع األفعال وهذا التعليق احلاصل يف غـري              )١٥١(خالفاً ليونس   

أفعال القلوب ليس مطرداً وإمنا خترج إمَّا ضرورة أو محالً على النظري أو على النقيض وهـو                 
 -:ث عنه يف هذا الفرع حيث ورد يف قول الشاعرما أحتد

 وَمن أَْنُتُم إنَّا َنِسيَنا َمـْن أَْنُتُم 
 )١٥٢(ورُحيكْم ِمْن أيِّ ريِح األعاِصِر 
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 : ومنه ما استشهد به ابن الشجري من شعر عدي
 )١٥٣(ـاِم َيْنَسْونَ ما عواِقُبَها **   مل أَر ِمثْلَ األقوام يف غنب  األْيـ   

استفهاماً ، وقـد كـّرره ،       ) من( جيوز أن جتعل     )١٥٤(ي ألنه ضد علم     فقد علق نس  
جمرى نقيضـه ، وهـو      وعلق نسينا قبله، وإن مل يكن من أفعال الشك واليقني ؛ ألنه أجراه              

: " حيـث قـال   )١٥٦( وقول ابن الناظم مأخوذ من قول والده رمحه اهللا           )١٥٥(عرفت وذكرُت   
ق مع االستفهام نظر فأبصر وتفكَّر وسأل وما وافقهن         يف التعلي " يعين األفعال القلبية  "ويشاركهن  

 ألنه ضد علم ، وهذا مما زاده ابن         )١٥٧(أو قارهبن ال مامل  يقارهبن خالفاً ليونس وقد يعلق نسِي            
 .  )١٥٨(مالك

أمَّا صاحب تلخيص الشواهد فال يرى حاجةً إىل احلمل على النقيض ألن كل             

“ :تعاىلوله  فعل قليب جيوز تعليقه باالستفهام ، حنو ق        Í ÝàΡ $$ sù # sŒ$ tΒ t Í ãΒ ù' s? 〈 )١٥٩( ،

 öΝ:وقولـه تعاىل  s9 uρ r& (#ρ ã ©3 x tG tƒ 3 $ tΒ Ν Îκ È: Ïm$ |Á Î/  ÏiΒ >π ¨Ζ Å_ 〈)مث البيت ال دليل فيـه       )١٦٠ 

 عند قولـه نسينا ، مث يبتدئ من أنتم توكيـداً ملثلــه يف أول               الحتمال تقدير متام الكالم   
موصولةً حذف العائد الذي هـو ضـد        ) ما(الحتمال كون    وال قاطع فيه أيضاً      )١٦١(البيت  

 وذكر سيبويه يف كتابـه تعليـق        )١٦٣(أي من هم أنتم   .  )١٦٢(والصلة مع عدم طول الصلة      
 .)١٦٤()وأما ترى أيُّ برٍق هاهنا: ( البصرية إذا وقع بعد االستفهام حنو) رأى(

 ألهنما نقيضا   )فقدتين وعدمتين (ومما أجرى جمرى أفعال القلوب يف احتاد الضمريين         
وجدتين، فحمال عليها محل النقيض على النقيض فقد أحلقت بأفعال القلوب كما ذكر ابـن               

 :  قال جران العود)١٦٥(فالح يف املغين 
 وعمَّا أُالقي منهما ُمَتَزْحَزُح**  لقد كان يل عن ضرَّتني َعِدْمُتين   

 )١٦٦(والجيوز ذلك يف غريها 
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 : محالً على نقيضها البأس والشكحذف خرب إنَّ مع النكرة : الثامن
النافية للجنس بل أوجبه بعض القبائل قال ابن        " ال"كثر يف كالم العرب حذف خرب       

  -:مالك
 وشاع يف ذا الباب إسقاط اخلرب 

 إذا املراد مع سقوطه ظهر 
محلت عليها يف حذف خربها مع النكرة، يقـول ابـن           ) ال(نقيضة  ) إنَّ(وملَّا كانت   

 . )١٦٨(إنه اليذكر : هذه حىت قيل) ال( وقد كثر حذف خرب )١٦٧("رب فاٍشوحذف اخل"هشام 
وأجاز بعضهم احلذف مع املعرفة محالً للشئ على نقيضه فمن حذف اخلرب كثرياً مع              

  -: النكرة قول األعشى
ـَالَّ وإن مرحتـالً  إنَّ حم

 وإنَّ يف السَّفِْر إذْ مضوا َمَهالَ
ف خرب إنَّ املكسورة كما حذف خرب نقيضها، وهو         أي إنَّ لنا حمالً وإنَّ مرحتال فحذ      

) ال(البأس ، والشك، أي عليك، وفيه بشرط أن يكون اسم إنَّ نكرة ، فكمـا أن                 : قوهلم
 .)١٦٩(ختتص هنا بالنكرات فكذلك إمنا تشبهها نقيضتها يف حذف اخلرب مع النكرة أيضاً 

 : عدم مجع بعض وتثنيته محالً على كل: التاسع
ثنية بعض وكل ومجعهما، لعدم الفائدة فيهما حيث يفيدان العموم ومـا     وإمنا امتنع ت  

 .)١٧٠(كان كذلك اليثين والجيمع 
وال أدري أهـو    : وابن جين هو من حكى مجع بعض على أبعاض قال ابن سـيده              

 . )١٧١(تسمح  أم هو شئ رواه 
ـ  ) كل(ال يثين بعض وال جيمع محالً على        : قال ابن النحاس يف التعليقة     ه ألنه نقيض
 . )١٧٢(وحكم النقيض أن جيري على نقيضه 
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 :محالً للكثري على القليل] ربَّ [ اخلربية محالً على ] كم [ بناء: العاشر
 وال تعمـل إالَّ     )١٧٣(ألن ربَّ للتقليل ، وكم للتكثري     ) ربَّ(بنيت كم ألنَّها نقيضة     

رب : التناقض قوهلم  ومن   )١٧٤(للتكثري) كم(للتقليل ، و  ) ربَّ(فيما عملت فيه ربَّ، إالَّ أنَّ       
ماٍل كثرياً أنفقته، فينقضون أول الكالم بآخره، وجيمعون بـني املعـىن وضـده، ألن ربَّ                

 .  )١٧٥(للتقليل، فكيف خيرب هبا عن املال الكثري
واعلم أن كم اخلربية التعمل إالَّ فيما تعمل فيه ربَّ ألن املعىن واحد             : يقول سيبويه 

أن ) واملعىن واحـد  ( يظهر من قول سيبويه      )١٧٦(مبرتلة ِمْن   غري اسم   ) ربَّ(إالَّ أن كم اسم و    
قد نصَّ سيبويه علـى ذلـك وال        : وقد أخذ به ابن مالك حيث قال      ) كم(ربَّ للتكثري مثل    

وعند املربد هي   .  )١٧٧(معارض هلذا الكالم يف كتابه والصحيح أنَّ معناها يف الغالب التكثري            
ـ  ؛ ألهنما  )ٍن قد رأيت، وكم أثواٍب قد لبست      كم غلما : (تقول: حيث قال ) ربَّ(مضارعة ل

ومها يقعان على اجلماعة، وقوعهما علـى       ) ربَّ(مبرتلة ثالثة أثواب وحنوه، وألنَّها مضارعة       
أمَّـا  :  وردَّ املرادي على ابن مالـك قـال        )١٧٨ ()ربَّ(الواحد يف معىن اجلماعة ملضارعتها،      

در، فقد أجاب الشلوبني عن ذلك      يف كل موضع وقعت فيه غري نا      ) كم(استدالله لصالحية   
يف تلك املواضع نسبتني خمتلفتني نسبة كثرة إىل املفتخر، ونسـبة           ) ربَّ(مبا معناه إن  جملرور      

على نسـبة   ) ربَّ(على نسبة الكثرة، وتارةً يأيت بلفظ       ) كم(قلة إىل غريه ، فتارة يأيت بلفظ        
م ألن سيبويه إذا تكلَّم يف الشـواذ يف  فغري مسل) وال معارض له يف كتابه : (القلة ، وأمَّا قوله   

وربَّ شئ هكذا يريد أنه قليل نادر، وفسَّره أبـو          : كتابه فمن عادته يف كثري منها أن يقول       
ألنَّها تشارك ربَّ يف أهنا تقع صدراً، وأهنما        ) إن معىن كم كمعىن ربَّ    : (إمنا قال : علي فقال 

عدها يدل على كثري، واالسم الواقع بعـد        ال تدخالن إالَّ على نكرة ، وأن االسم املنكور ب         
يدل على قليل ، وكذا قال ابن درستويه، والرماين، وغريمها يف شرح هذا املوضع من               ) ربَّ(

) كـم (إلنشاء التقليل، وهلذا وجب هلا صدر الكالم كمـا أن           ) ربَّ(بـ)١٧٩(كالم سيبويه 
 . )١٨٠(وجب هلا صدر الكالم لكوهنا إلنشاء التكثري 
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خربيـة  ) كم(وإن كانت   :"صفور الكالم على الشبيه والنقيض قال     وقد محل ابن ع   
كذلك، ) كم(وذلك ألهنما إذ ذاك للمباهاة واالفتخار كما أن         ) ربَّ(كان بناؤمها محالً على     

 وقال يف موضع آخر ؛ وإمنا لزم املخفوض هبـا           )١٨١(وملناقضتها هلا يف مذهب من يرى ذلك        
 فمعـىن   )١٨٢(يس بقليل وإنَّما يقل بالنظر  إىل صفٍة ما        الصفة ألهنا للتقليل واجلنس يف نفسه ل      

 . )١٨٣(" واهللا أعلم) قلَّ) (رّب(
، البنـاء اكتسبت عن طريق احلمل على النقيض حكمـني         ) كم(ونرى مما سبق أن     

 فتأثرت يف ذاهتا ويف معموهلا، وهناك أمٌر آخر وهو أن كم اخلربية بنيت للشـبه           وجر التمييز 
ـ  ية؛ ألن هذه متضمنة معىن احلرف فبناؤها أصلي، وكم اخلربيـة           االستفهام) كم(اللفظي ب

 . غري متضمنة له
على الضم مع أنـه     ) عوُض(ملا بين   : قال الشيخ مشس الدين الصائغ يف تذكرته قيل       

كما قيـل يف    ) قَطُّ(وميكن أن يكون بين محالً على نقيضه وهو         : غري مضاف إىل اجلملة؟ قال    
املخففة لوضعها وضع احلروف ،وبناء املشددة ملشاهبتها       ) طْق(وجعل اجلامي بناء     .)١٨٤()كم(

قد تقـع   ) عوُض(ومما يسهِّل هذا أن     . )١٨٥() عوُض(محل على أختها    : ألختها املخففة، وقيل  
 : كقول الشاعر) قط(موقع 

 فلم أََر عاماً عوُض أكثرهالكاً 
  .)١٨٦(ووَجه غالٍم ُيْشترى وغُالََمْه 

 : النقيضالتأنيث يف محل : احلادي عشر

 β:ومن أمثلة تأنيث السلم محالً على نقيضها  احلرب، وذلك من قوله تعـاىل              Î) uρ 

(#θ ßs uΖ y_ ÄΝ ù= ¡¡= Ï9 ôx uΖ ô_ $$ sù $ oλ m; 〈 )فقد ذكر الزخمشري ما يفيد بأن السلم مذكر، وذلك )١٨٧ 

 : والسلم تؤنث تأنيث نقيضها وهي احلرب واستشهد على ذلك بقول الشاعر: حني قال
 )١٨٨(واحلرُب يكفيك من أنفاسها ُجرُع**     منها ما رضيت به  السلم تأخذُ
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 : محل التعريف على التنكري: الثاين عشر
التعريف هي الـالم وحـدها      ) أل(استدل إمام النحاة فيما ذهب إليه من أنَّ أصل          

على النقيض ؛ ألن دليل التنكري حرف واحد وهو التنوين، فكذلك دليـل نقيضـه وهـو                 
حد قياساً ألحد النقيضني على اآلخر، ولذلك كانت سـاكنة كـالتنوين            التعريف حرف وا  

 وأجيب بأنه غري الزم بل االختالف هبما أوىل ، وإن سلم فشرطه تعذر احلمل علـى                 )١٨٩(
  أمَّا ابن جين     )١٩٠(النظري قال أبو حيَّان وهذا اخلالف الجيدي شيئاً وال ينبغي أن يتشاغل به              

ويزيدك تأنيسـاً أن حـرف      :  من باب التأنيس حيث قال     فعنده أن احلمل على النقيض هنا     
التعريف نقيض التنوين ؛ ألن التنوين دليل التنكري، كما أنَّ هذا احلرف دليل التعريف، فكما               
أن التنوين يف آخر االسم حرف واحٌد ، فكذلك حرف التعريف من أوله ينبغي أن يكـون                 

 .)١٩١(حرفاً واحداً
 : لى حركة اإلعراب والعكسمحل حركة البناء ع: الثالث عشر

احلمل على النقيض مل يقتصر على األفعال واألمساء ، واحلروف بـل تعـدَّاها إىل               
ومن شأن العـرب أن حتمـل       : احلركات اليت هي أثر الختالف العوامل يقول ابن الشجري        

أال : الشئ على الشئ مع حصول أدىن تناسب بينهما، حىت إهنم قد محلوا أشياء على نقائضها              
أول فاحتـة   ) "احلمـِد هللا  (رى أهنم قد أتبعوا حركة اإلعراب حركة البناء يف قراءة من قرأ             ت

احلمُد (الكتاب بكسر الدال، وكذلك أتبعوا حركة البناء حركة اإلعراب يف قراءة  من قرأ               
يازيَد ابَن عمر، يف قول     : بضم الالم، وكذلك أتبعوا حركة البناء حركة اإلعراب يف حنو         ) هللا

 .)١٩٢(" ح الدال من زيدمن فت
وكال القراءتني السابقتني شاذٌ يف القياس واالستعمال، وعلّلها ابن جين بأنَّهـا ممـا              

مل يـُك ، وال     : وهم ملا كثر يف استعماهلم أشدُّ تغيرياً  كما جاء عنهم لذلك           "شاع استعماله،   
طرَّد هذه وحنوه  لكثرة     فلمَّا ا . أدِر، ومل أَُبلْ، وأيٍش تقول، وجاجيي، وسايو، حبذف مهزتيهما        

استعماله أتبعوا أحد الصوتني اآلخر، وشبهومها باجلزء الواحد، وإن كان مجلة من مبتـدأ أو               
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ووصف أبو حيَّـان    . )١٩٣("كِإِبل وإِطل )احلمدِلله(لَُمُنق وطُُنب، و  " احلمُدهللا"خرب، فصارت   
 ، ألن املعـرب     )١٩٤(اب  القراءة األوىل بالغرابة ألنَّ فيها اتباع حركة معرب حلركة غري إعر          

هو الذي خيتلف آخره باختالف العامل فيه لفظاً أو تقديراً، واملبين ما لزم آخره حركـة، أو                 
سكوناً ، وهذان ضدان ال واسطة بينهما،اآلن االختالف وعدم االختالف يقتسمان قسـمي         

يف اللفظ  ، فالبناء مثل اإلعراب     )١٩٥(النفي واإلثبات، وليس بينهما ما ليس مبثبت وال منفي        
كما علَّل ابن النحاس يف التعليقة كسر النـون يف املـثىن لسـكوهنا              .)١٩٦(وضده يف املعىن    

وسكون األلف قبلها، والكسرة نقيض السكون فأرادوا أن يأتوا بالشئ الذي هـو نقيضـه               
)١٩٧(  . 

 
@bîãbq–@òîÏŠ–Ûa@Ýöb½a@@Z@

واإلعـراب،  كما ظهرت مثرة قياس النقيض  يف وضع الكلمة من حيـث البنـاء               
والعمل واحلذف ، ظهرت أيضاً يف الوزن والبنية، فجاءت الكلمة على وزن نقيضها، بـل               
وخرجت عن األصل املطرد حىت يتحقق احلمل على النقيض، وكان هذا النوع من احلمـل               
 كثرياً يف املصادر عند سيبويه ، كما وقع يف أبواب األفعال، ويف اجلموع وإليك هذه املسائل 

 :  محل الصفة على نقيضها يف الوزن:األوىل 
عدوَّة باهلـاء   : ورد يف الروض األنف أهنم حيملون الصفة على ضدها، حيث قالوا          

 . فأحلقوا هبا تاء التأنيث)١٩٨(محالً على صديقة 
إذا كانت صفة للمؤنث ، وكان يف معىن فاعل ال تدخله تـاء             ) فعول(ومن املعلوم أنَّ    

عدو بغري تاء   : أة صبور، وناقة رغوت وكان مقتضى القياس أن يقال        امر: التأنيث، قياساً إذ قالوا   
) فعول(وامتناع اهلاء من    : " يقول احلريري  )١٩٩(إالَّ أهنم أجروا عدوة جمرى صديقة ألهنا ضدها         

عدٌو ،  : عدوَّة اهللا، فإهنم أحلقوا هبا اهلاء ، فقالوا       :  منه إالَّ قوهلم   مبعىن فاعل أصل ُمطّرد مل يشذ     
صديق وصديقة؛ ألن الشئ يف أصول العربية قد حيمل على ضـده            : ليماثل قوهلم وعدوَّة ؛   
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ويقولون هو ميشوم، والصـواب أن يقـال        . )٢٠٠(ونقيضه ؛ كما حيمل على نظريه ورسيله        
 .)٢٠١(" ُيِمَن إذا صار ميموناً: كما يقال يف نقيضه. مشؤوم باهلمز

 خشيت منه، فحمل على رمحته،      ومنه َخِشْيـُته فأنا خاٍش، والقياس َخٍش فاألصل أيصاً       
محل الضد على الضد ؛ وهلذا جاء اسم الفاعل منه على خاٍش والقياس خٍش ؛ ألن قياس  صـفة                    

  .)٢٠٢(الالزم من هذا الباب فَِعلٌ ، وكذا كان قياس مصدره خشًي فقيل َخْشَيةً محالً على َرْحَمةٌ 
يَّان ومآلن ألنَّ بـاب     وعطشان محلوها على ر   . )٢٠٣(وقالوا جوعان، كما قالوا شبعان      

جوعان فعله جاع على فََعل بفتح العـني،        : "ويفصل ذلك ابن جين بقوله    . )٢٠٤(فعالن لالمتالء   
وفعالن قياس يف الوصف من فَِعل بكسر العني كَشِبع ، وإمنا قياس يف الوصف من جاع جائع،                 

نقـيض  وبطنان فعـالن  . )٢٠٥(" ولكن جاء الوصف على وزان ضده وهو شبعان فقيل جوعان       
األول أنه نقيض ظهران ألن ظهراناً اسـم لظـاهر   : ظهران ومل جيعل وزن بطنان فَْعالَن لوجهني   

الريش وبطنان لباطنه، وظهران فعالن باتفاق إذ مل يتصور فيه التكرار فبطنـان كـذلك محـالً                 
رُف، ، وجاء الوَسطُ حمرَّكاً أوسطه على وزان نقيضه يف املعىن وهو الطّ           )٢٠٦(للنقيض على النقيض  

هو نقيض السَّْوق،   : ، والقْودُ )٢٠٧(ألن نقيض الشئ يتنـزل منـزلة نظريه يف كثٍري من األوزان           
 .)٢٠٨(وهو من أمام وذلك من اخللف، واخلْضم، والقْضم فاألول األكل اللني والثاين للصلب 

يقول ابن اخلشاب إهنم قد محلوا النقائض يف األبنية والصيغ بعضـها علـى بعـض ،                 
وقالوا  أفرع ، للتام الشعر . )٢١٠(كما قالوا أسته  .)٢٠٩(ها، وهلذا قالوا رجل أرسح فاشتركت في

  .)٢١١(كما قالوا أقرع 
أنتم بنـو   : حنن بنو غيَّان، فقال   : من أنتم فقالوا  :  فقال وروي أن قوماً أتوا النيب      

أجرى عليه الصالة والسالم رشدان يف وزهنا جمرى غيَّان وهـي نقيضـها يف              . )٢١٢(رشدان
عىن، والضدان قد يتفقان يف العبارة مطلقاً كَصُعب ُصُعوبة فهو َصْعب ، وسهل سهولة فهو               امل

 وقد يتفقان من    –سهل وقد خيتلفان مطلقاً كشبع شبعاً فهو َشْبعان ، وجاع ُجوعاً فهو جائع              
وجه كَرِضَى رضاً فهو راض، وسخط ُسخطاً فَهو ساخط، واالختالف أوىل هبمـا ليكـون               
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 .)٢١٣(ملعىن واللفظ واحد سبيلهما يف ا
 : احلمل على النقيض يف اجلمع: الثانية 

من املعلوم أن اجلموع فيها ما هو قياس فقط وهو مجعا التصحيح ، وأمَّا مجع التكسري                
فالكثري فيه السماع وهذا مرده إما احلمل على النظري أو النقيض، أو حذف الزوائـد أو علـى              

والذي يعنينـا هنا ما جاء محالً علـى        . إخل...  التجانس التوهم أو التخفيف أو رفع اللبس أو      
النقيض كثرياً يف املصادر واألفعال يقول ابن جين حيمل الشئ على نقيضه كما حيمل علـى                

قالوا كذا، وأحـدمها ضـد      : نظريه، وقد سلك سيبويه هذه الطريقة يف املصادر كثرياً فقال         
الشكور كمـا قـالوا     : مان وحنوه، وقالوا  قالوا غشيته غشياناً كما كان احلر     .  )٢١٤(اآلخر  

اجلحود ، فإمنا هذا األقل نوادر حتفظ عن العرب واليقاس عليها ولكنَّ األكثر يقاس عليـه                
)٢١٥( . 

. )٢١٦(وقالوا مات َمَوتاناً محالً على ِحَي حيواناً ألن باب  فعالن للتقلب والتحـرك          
وإمنا قلبت اليـاء    . )٢١٧(حليوان  وصحَّح املوتان مع وجود مقتضى اإلعالل محالً على ضده ا         

 . كراهة توايل املثلني ومها الياءان) احلييان(واواً يف احليوان وأصله 
وضعه بلفظ املفعول للمصدر، يريـد      ) أعرض ميسوري (       قال املرزوقي يف شرح قوله      

 . )٢١٨(اليسر ، ومثله ماله معقولٌ ، وضده محل عليه وهو العسر، فقيل معسور 
.  ووزهنمـا واحـد    )٢١٩(لتبلد نقيض التجلد وهو استكانة وخضوع       قال اخلليل ا  
 . وهي مصدر كعاقبة وكاذبة وكاشفة، والتاء للتأنيث أو للمبالغة)٢٢٠(وخاصة ضد عامة

) ُدنـوَّاً (مثل دنا َيـْدُنو     ) ُعلُوَّاً(ومصدره  ) يعلو(إذا كانت فعالً فمضارعه     ) عال(و
إنَّ قوي فَُعل يف األصل محالً      : ال بعضهم َجِهل وألجل هذا ق   (كـ  ) علم(، و ) كُرم(، و )٢٢١(

 وإمنا قلبوا ضمة الواو كسرة والالم ياًء كراهـة تـوايل            )٢٢٢(على نقيضه الذي هو َضُعف      
 . األمثال الضمة وهي من وادي الواو والواوان العني والالم

ويف اللسان وَسطُ الشئ ما بني طرفيه وجاء حمركاً أوسطه على وزان يقتضـيه يف               
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و الطرف ألن نقيض الشئ يتنـزل مرتلة نظريه يف كثري من األوزان، قالوا اخلْصب              املعىن وه 
ألنَّ العلم حيي الناس كما حيييهم اخلصب، واجلهـل         ) الِعلْم واجلْهل : (واجلْدب ألن وزاهنما  

 . )٢٢٣(يهلكهم كما يهلكهم اجلْدب، وقالوا الّضرَّ بإزاء النفع الذي هو نقيضه 
ها من باب فُعالة ألنه وزن يقتضي املرمي واملنفي ، قال           محلوها على ضد  ) ُخالصة(و

السيوطي وهذا مما خطر يل عرضته على الشيخ فاعترضه بأنَّ الدال هنا على خالف بـاب                
وهو حمل نظر، وقالوا َبطُل ِبطالة محـالً        : ُزَبالة وفُضاله ال نسلم أنه الوزن بل احلروف، قال        

 . )٢٢٤(على ضده من باب الصنائـع كنِجر ِنجارة 
 . )٢٢٥(  وقالوا يف املبالغة كذوب وصدوق 

 : احلمل على النقيض يف النسب: الثالثة 
كثرياً ما يلجأ يف قواعد التوجيه على إحلاق لفظ بنظريه أو نقيضه وإجرائه جمراه يقول               

اعلم أن العرب قد نسبت على أشياء فغيَّروا لفظ املنسوب إليه فاستعمل ذلك كما              : "ابن يعيش 
 .  العرب واليقاس عليه غريه فما جاء مما نعلم مذهب العرب فيه فهو على القياساستعملته

وهذا الشذوذ جيئ على ضروب منها العدول عن ثقيل إىل ما هو أخف منه، ومنها               
الفرق بني شيئني على لفظ واحد ومنها التشبيه بشئ يف معناه فمن ذلك قوهلم يف النسبة إىل                 

 أو بادوي على حد قاٍض وقاضيه، وغاز وغازيه كأهنم بنـوا            البادية بدوي ، والقياس بادي،    
محلوه على ضده وهو احلضر فقالوا بدوي، وقالوا يف النسب على           ) فََعل(من لفظه امساً على     

وقـالوا  ) السفل(، ونسبوا إليه محالً على ضده وهو        )فََعل(كأهنم بنوه على    ) علوي(العالية  
 . )٢٢٦(" ْزنسهلي منسوب إىل السهل الذي هو خالف احلَ

 : احلمل على النقيض يف التصغري:  الرابعة 
فال حيقران ألهنما   ) أمس وغد (من األمساء اليت ال تصغر الضمائر، وأمس وغد، وأمَّا          

إنَّما يتعلقان باليوم الذي أنت فيه صارا مبرتلة املضمرات الحتياجهما إىل حضور اليوم كمـا               
إنَّ غداً  ال تصغر وذلك      : ونقل الصبَّان أهنم قالوا   .  )٢٢٧(أنَّ الضمري حيتاج إىل ظاهر يتقدمه       
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 . )٢٢٨(؛ ألن أمس غري متمكن مبا تضمنه من معىن احلرف )أمس(محالً على نقيضها 
 : محل التصغري على التكسـري: اخلامسة 

من الواضح أن التحقري تقليل واجلمع تكثري فهما نقيضان ألن الشئ اليكون كثرياً             
وإمام النحاة كما يقول ابن الدهان حيمـل بـاب التصـغري علـى              . قليالً يف وقت واحد   

باب ما حيقر على تكسريك إياه لو كسَّرته للجمع علـى           (إذ جاء يف الكتاب     . )٢٢٩(التكسري
: والذين قالوا ...) خويتم(القياس ال على التكسري للجمع على غريه، وذلك قولك يف خامت            

 ألن اجلمع علـى     )٢٣٠(ن مل يكن من كالمهم    وإ) فاعال(دوانيق وخواتيم إمنا جعلوه تكسري      
احلقيقة دوانق، وخوامت، فأمَّا دوانيق وخواتيم فإن الياء زيدت للمدِّ يف تكسريه كما تـزاد               

والتحقري . )٢٣٢(يعين حال التصغري فقد جعل الباب كله قياساً         . )٢٣١(حروف املد يف الواحد   
 . )٢٣٤( أصله ويردان االسم إىل. )٢٣٣(والتكسري من واٍد واحٍد عند سيبويه

دريهم فثالثه  : ووجه الشبه بني التحقري والتكسري أنَّ ثالث التصغري حرف لني تقول          
الياء، وتقول يف التكسري دراهم فثالثه ألف، وأيضاً فما قبل ثالث التصغري مفتوح، كمـا أنَّ                

فالتحقري محل على   . )٢٣٥(التكسري كذلك، ومابعد الثالث مكسور، كما أن التكسري كذلك          
وهو مضارع للجمع الكثري بداللة أن األلف من        . والتعويضسري يف احلذف والزيادة     التك

اجلمع مبرتلة الياء من التصغري يف احملل وحركة ما بعدها ، وحركة ما قبلها وألهنما ضدان                
تكثري وتقليل فكما أنَّ اجلمع املشاهبه ال يكسر فكذلك التصغري وإمنا جيمع مجـع صـحٍة                

)٢٣٦( . 
قْسور وأْسـود،   : او ثالثة وهي زائدة حمركة قلبت ياًء وأدغمت حنو        فإن كانت الو  

فأمَّـا ُعـروة    . قَُسْيوٌر محالً على قساور   : تقول قسيِّر ، وأسيِّد ، وجيوز أن تقرَّ الواو فتقول         
ُعريَّة ، وغُزيَّة باإلبـدال واإلدغــام ال غري ألنَّ الـواو مل تصـحَّ يف              : وغزوة فتصغريمها 

د ابن الدهَّان الواجب يف مثل أْسود أُسيِّد ، ويف جدول جدِيل، واعتـرب              وعن.  )٢٣٧(اجلمع  
قوم صحتها يف اجلمع يف قوهلم أساود وجداول فصححوا يف التصغري وإن كانت علة القلب               
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وقد أوهـن بعضهـم التصحيح محالً علـى       .. يف اجلمع مفقــودة ويف التصغري موجودة     
 اخلمسة، حذفت احلرف األخري لتناهي مثـال        فإن حقرت بنات  :  قال ابن جين   )٢٣٨(اجلمع  

محـالً  ) فريزد(التحقري دونه اعتباراً حباله يف التكسري تقول يف سفرجل سفريج، ويف فرزدق،    
على سفارج وفرازد، وإن كانت فيه زيادة واحدة حذفتها ، وإن مل تكن حرف لـني رابعـاً               

مدة رابعة مل حتذفها، وقلبـت      ُدحريٌج محالً على دحارج، وإن كانت فيه        ) مدحرج(تقول يف   
واأللف ياًء النكسار ما قبلـها تقـول يف قرطـاس           ) ســفارج وفرازد (الواو محالً على    

وسيبويه جيعل باب اجلمع الذي ثالث  حروفه ألف وبعده حرفان أو ثالثـة              .. )٢٣٩() قريطيس(
 تغيري اجلمع وكان مبرتلة التصغري وحيمل التصغري عليه، فالتصغري أضعف ألنه مل يغري حكم األفراد

له كاألصل ، فما كان يف آخره ألف ونون زائدتان وانقلبت ألفه يف اجلمع قلبت يف التصـغري                  
على باهبا فنقول يف عثمان  عثمانون ألن التكسري مل يقلب ألفه ياًء ، فاحملقر هو املكرب والتحقري                  

 كما حدث بالتكسري أمـٌر      جيري فيه جمرى الصفة فكأنه مل حيدث بالتصغري أمٌر حيمل عليه غريه           
 .)٢٤٠(محل عليه غريه وكان محل التصغري على التكسري أوىل ألن التكسري أقوى كثرياً 

قال أبو الفتح سألنا أبا علي عن ردِّ سيبويه كثرياً من أحكام التحقري إىل أحكام التكسـري،                 
 . عثامني: لعثيمني، ألنك التقو: وال تقول. َسرَاحني: ُسَر ْحيٌني ، كقولك : حنو قولك

حيمل التحقري يف هذا على التكسري ، من حيث كان التكسري بعيداً عن رتبة              :فقال  
اآلحاد، فاعتدَّ ما يعرض فيه العتداده مبعناه، واحملقر هو املكبَّر والتحقري فيه جـاٍر جمـرى                
الصفة، فكأنه مل حيدث بالتحقري أمر حيمل عليه غريه،  كما حدث بالتكسري حكم حيمل عليه                

 . وهذا معقد معناه، وما أحسنه وما أعاله. اإلفراد 
وإمنا محل التحقري على التكسري ألن التغيري يف التكسري أقوى تأثرياً، أال تـرى أنـه      
صرفه عن رتبة اآلحاد إىل رتبة اجلمع الذي هو ثاٍن ، والزيادة فيهما ثالثة ساكنة أبداً، وقبلها                 

 . )٢٤١(فيهما فتحة وتلحقها زيادة 
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اختلفت آراء النحاة يف النظرة إىل قياس النقيض واحلكم املترتب عليه منهم مـن              

إنك التـرى   : (.. رفع حكمه إىل درجة الوجوب كما هو احلال عند ابن السرَّاج حيث قال            
ه غـري   فعالً من األفعال يكون متعدياً إالَّ كان مضاده متعدياً، وإن كان غري متعٍد كان مضاد              

دخل، وخرج غري متعٍد فواجـب أن يكـون         متعٍد، فمن ذلك حترَّك وسكن، وخرج ضد        
 وذهب ابن األخضر علـى القـول بوجوبـه          )٢٤٢( دخل غري متعٍد وهذا مذهب سيبويه     

وإذا جاز أن جيري الشئ جمرى نقيضـه فـإجراؤه          : "وأجازه ابن جين حيث قال    .)٢٤٣(أيضاً
فنقـيض  . )٢٤٥(ل على الضد كثري يف املصادر       وعند سيبويه احلم  . )٢٤٤("جمرى نظريه أسوغ  

 . )٢٤٦(الشئ يتنـزل منـزلة نظريه يف كثري من األوزان 
أمَّا الكوفيون فكانوا يلجأون إليه يف تدعيم حججهم كما ورد أكثر مـن مـرة يف                

ـ      ألنَّهـا نقيضـتها،   ) على(كتاب اإلنصاف ، فالكسائي محل رضي على سخط يف التعدي ب
 الفارسي ، كما أن ابن األخضر يقوى مذهب الكوفيني يف األمر            واستحسن مذهبه أبو علي   

بغري الم أنه معرب ويعتقده ، وحيـتج علـى البصـريني بـأن نقيضـه معـرب  وهـو                     
وإن كان لـيس    : "ويلتقي قياس النظري والنقيض يف عدم اللزوم يقول ابن هشام         .)٢٤٧(النهي

طي حكم أنَّ أو أن وصـلتهما ،        بالزٍم أن يأخذ الشئ حكم ما هو مبعناه، فاملصدر قد ال يع           
ولست : "وهذا ما عناه الفارقي بقوله    . )٢٤٨(فلئن كان ذلك مع الشبيه فهو مع النقيض أوىل          

أمنع من أن يكون بعض النظائر يستوي حكمها، وكذلك بعض النقائض يتفق أمرها، وليس              
 .)٢٤٩("ذلك واجباً يف مجيعها وال سائراً يف سائرها

ووصـفه  . امياً إمنا هو استحساين ال عن قوة علٍة فيـه         فقياس النقيض إذن ليس إلز    
كلمتـه وقلـت لـه،      : الفعل قد يكون متعدياً يف معىن الزم حنو       : الكفوي بالقلة حيث قال   

ولـمَّا كان األصـل يف النقـيض أن يأخـذ عكـس حكـم              . واحلمل على النقيض قليل   
رتكب ما مل يدل    ووصف ابن مجاعة احلمل على النقيض بأنه خالف األصل الي         . )٢٥٠(نقيضه
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 . )٢٥١(دليل على ثبوته 
واعتربه  بعضهم خمرجاً من دائرة الشذوذ ، وذلك يف إجراء الوصل جمرى الوقـف            

ويف شذوذه نظر ملا قرع مسعك غري مرٍة من أنَّ الضد حيمل            : "وأن ذلك شاذ عند النحاة قيل     
عليـه السـالم    (أال ترى أن العرب شبَّهوا الوقف بالوصل يف حنو قوهلم           . )٢٥٢("على الضد 
 : وقول الشاعر) والرَحمْت

ـَْت     )٢٥٣(من بعدما وبعدما وبعَد مْت **  اهللا جنَّاك بكفَى َمْسلَم

وقد عزيت يف املصباح إىل محري ويف اهلمع        )٢٥٤(وهي لغة فاشية حكاها أبو اخلطاب       
إجراء الوصل جمرى الوقف معناه أن جيمع بني حكميهما يف          :  وجاء يف املقتبس   )٢٥٥(إىل طئ   

مثل احلريـق   : اجلمع بينهما كاجلمع بني العوض واملعوض يف حنو قوله        : كلمة، وقال أبو علي   
فجمع بني التصنيف الذي هو أحد أقسام الوقف، وبني األلـف الـيت هـي               . وافق القصبَّ 

 )٢٥٦(للوصل 
 -:تتلخص مذاهب النحاة يف احلمل على النقيض يف التايل

 .  الوجوب وبه قال ابن األخضر– ١
 . ستحسان، وبه قال الفارسي والكوفيون وابن هشام والفارقي اال– ٢
 أنه خالف األصل فال يلجأ إليه إالَّ بدليل، ويعد خمرجاً من الشذوذ كما قال               – ٣
 . ابن مجاعة

أمَّا القول الذي تردَّد يف كتب النحاة فهو أن قياس النقيض هو الطـرف املقابـل                
قد حيمل على ضـده، كما حيمل علـى نظـريه          لقياس النظري ألن الشئ يف أصول العربية        

 . )٢٥٨(حىت أنه من سنن العرب يف األمساء أن يسموا املتضادين باسم واحد . )٢٥٧(ورسيله 
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واآلن انتهى بنا املطاف يف قياس النقيض الذي يدل علـى مـدى التفاعـل بـني                 

أمناط متشـاهبة مـن     الكلمات العربية ، والذي تتولد منه ضروب خمتلفة من االستعمال ، و           
األوزان والصيغ ، هذا التفاعل اليقصر حده على الشبيه بل تعدَّاه إىل النقيض يقـول ابـن                 

ومن شأن العرب أن حتمل الشئ على الشئ مع حصول أدىن تناسـٍب بينـهما،       : "الشجري
 .)٢٥٩("حىت إهنم قد محلوا أشياء على نقائضها

التعبري وآفاق واسعة يف االستعمال،     حيث يبيح للمتكلم هبذه اللغة جماالت رحبة يف         
هذا القسم من القياس الذي اعتربه بعض النحاة خروجاً عن األصل هو عادة عند العـرب                
وقد علّل النحاة هذه العادة تعليالً يدل على عبقريتهم ، ويتمشى مع املنطق السليم ذلـك                

ع املشـترك بينـهما     صحَّ هلذا اجلام  . )٢٦٠()أن الكلمة عندما تذكر يظهر يف الذهن نقيضها       (
تنـزيلهما مرتلة املثلني فيحمل أحدمها على اآلخر يف شئ من أحكامه كما حيمل على نظريه               

)٢٦١( . 
 : ويل بعض املالحظ اليت عنَّت يل أثناء تناول املوضوع

أن قياس النقيض قد يتمخض عنه إحلاق ، وسلب، وإجياب أي سلب بعـض              – ١
أن يشرب اللفظ معىن    (ه بالتضمني إذ التضمني هو      أحكام الكلم وإعطاءها لنقيضها فهو شبي     

فإن العرب قد تتسـع     : (واعتربه ابن جين من التوسع حيث قال      . )٢٦٢()لفظ فيعطونه حكمه  
فتوقع أحد احلرفني موقع صاحبه إيذاناً بأنَّ هذا الفعل يف معىن ذلك اآلخر، فلذلك جئ معه                

 . )٢٦٣(باحلرف املعتاد مع ما هو مبعناه 
: حكام يف قياس الشبيه، والنقيض يقول ابن جين يف األول منـهما            تداخل األ  - ٢

إنَّ للعرب عادة مألوفة وسنة مسلوكة وهو أهنم إذا أعطوا شيئاً من شئ حكماً ما، قـابلوا                 (
ذلك بأن يعطوا املأخوذ منه حكماً من أحكام أصحابه عمارة ملا بينهما وتتميماً للشبه اجلامع               

 .  وتقوية للتالحم وتوثيقاً للتداخل)٢٦٤()بينهما
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وقد قالوا صحَّ املوتان مع وجـود       : (وهذا مانراه يف قياس النقيض يقول ابن مجاعة       
حكماً من أحكام نقيضه    ) املوتان(فقد أخذ   . )٢٦٥() مقتضى اإلعالل محالً على ضده احليوان     

 . كما هو احلال يف قياس الشبيه
ل للشبيه، وعند اجلزويل     يعترب احلمل على النقيض هو احلمل على الوجه املقاب         - ٣

 . )٢٦٦(قد حيمل الشئ على مقابله، وعلى مقابل مقابله، وعلى مقابل مقابل مقابله 
 االشتراك يف حكم االستحسان بني قياس الشبيه والنقيض يقـول صـاحب             - ٤

الوقف ضد االبتداء ألنه يكون عند انتهاء الكلمة وملَّا استحال االبتداء بالسـاكن             : (اللباب
، ألن الوقف يقصد به إحجام اللسان       )٢٦٧(يف ضده ، ضد احلركة وهو السكون        استحسنوا  

 )٢٦٨(وذلك يف خالف احلركة إذ يف حتريكه إعماله 
 احلمل على النقيض من وادي قواعد التوجيه يف بعض األمثلة وليس هـو املعـوَّل                - ٥

 . األساسي يف إثبات احلكم أو نفيه لذا وجدنا اختالف موقف النحاة منه
فالتضاد :"حلمل على النقيض من باب احلمل على املعىن يقول ابن مجاعة             ا - ٦

واعلـم  : "يقول ابن جين  .)٢٦٩("أمر معنوي، وهو اليوجب بني الضدين احتاد بنائهما لفظاً        
فاملعىن إذاً أشـيع    ... أنَّ القياس اللفظي إذا تأملته مل جتده عادياً من اشتمال املعىن عليه،             

ألنَّك يف اللفظي متصور احلال املعنوي، ولسـت يف املعنـوي           وأسري حكماً من اللفظي؛     
 .)٢٧٠("مبحتاج إىل تصور حكم اللفظي 

ترجيح تسميته بالنقيض ، وأنَّ تسميته بالضد جتوَّز، ملا سبق من الفروق بينهما             - ٧
قد حيمل علـى    (أول الدراسة، إضافة على ذلك أن احلريري عطف النقيض على الضد فقال           

والعطف يقتضي التغاير، كما أنَّ التاج يف تذكرته جعل للنقيض علـةً،            . )٢٧١()ضده ونقيضه 
واختالف العلتني يدل على أن كل واحٍد منهما قائم بذاته رأينـا            .  )٢٧٢(وللضد علةٌ أخرى    

يف هذه الدراسة كيف ذهبوا بالقياس كلَّ مذهب فهو مصدر من مصادر إثراء وجوه الكالم               
والعجب ممن ينعون علـى مـن        (نة العربية وسهولتها    العريب كما أنه مسلك من مسالك مرو      
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يأخذ بالقياس من النحويني من جهة، وينادون من جهة أخرى بدرأ اجلمود يف اللغة، واقتصـارها                
 ).٢٧٣()على وجوه التعبري املأثور عن املتكلمني القدامى هبا كيف ال والقياس هو األساس يف ذلك

 املعرفة تكون للتفخيم كما يف أمساء اهللا        ) أل(اجتماع النقيضني يف حكم فمثالً      - ٨
وكتـاٍب مسـطوٍر يف رٍق      { : احلسىن، وقد يكون التنكري للتفخـيم ، كما يف قولـه تعاىل         

) غري(كما أنَّ اهبام كلمة     .)٢٧٤(تنكريمها للتفخيم واإلشعار بأهنما ليسا مما يتعارفه الناس         .}منشور
دخل األلف والالم على املشاهري من املعـارف         مينع دخول آلة التعريف عليها وهلذا السبب مل ت        

 . ، فتمكن التعريف، ومتكن التنكري مينع دخول أل)٢٧٥(مثل دجله وعرفه 
 .)٢٧٦( حلمل الشيء على ضده يشترط تعذر محله على ِندِّه - ٩
األمساء املتضادة املعاين يف موضوعها تعطف على بعضها البعض كما يف - ١٠

 uθèδ ãΑ:قولـه تعاىل ¨ρ F{$# ã½z Fψ $#uρ ãÎγ≈ ©à9 $# uρ ß ÏÛ$ t7ø9 $#uρ 〈)والعطف فيها أحسن ، ألنه )٢٧٧ 

 . )٢٧٨( اجتماعهما يف حمل واحد الميكن
 ومما الحظته من قراءيت يف احلمل على النقيض أن العرب أيضاً جتري النقيض -١١

 والقليل جمرى الكثري واملتعدي جمرى )٢٧٩(على النقيض كما يف إجراء التعظيم جمرى الشتم
 . )٢٨٠(الالزم، واملعتل جمرى الصحيح من باب محل الفرع على األصل

 واهللا ويل التوفيق
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 .٢١٨، وانظر ص ٢١٨/أصول الفقه لإلمام حممد أبو زهرة )     ١(
 .٢/٤١٢انظر اخلصائص  ) ٢(
 .٥/مىن إلياس: القياس يف النحو العريب للدكتورة ) ٣(
 .٥/مىن إلياس: لعريب للدكتورة القياس يف النحو ا ) ٤(
 . ١/١٢٣انظر البحر احمليط حـ ) ٥(
 .٥/١٨٧انظر احلجة للقرَّاء السبعة للفارسي ج ) ٦(
  .٥٦٤/التذكرة أليب حيَّان  ) ٧(
 .١٢/انظر املفردات يف غريب القرآن للراغب األصفهاين  ) ٨(
 .٢٨١/املفردات للراغب األصفهاين ) ٩(
 لإلمام الفخر الرازي من تفسريه مفاتح الغيب ،دراسة وحتقيق حممد عبدالعزيز             يسألونك عن الروح   ) ١٠(

 .٩٢/اهلالّوي
 .١/٢٠حاشية ابن مجاعة على شرح اجلاربردي  ) ١١(
 .١/١٩١األشباه والنظائر  ) ١٢(
 .٧سورة آل عمران آية  ) ١٣(
 .٢/٣٨٧الفوائد الضيائية  ) ١٤(
 .٤٧-١/٤٦الكشاف ، وانظر ١/١٤١تفسري التحرير والتنوير  ) ١٥(
 .٣٤٧-٣٤٥/املفردات للراغب األصفهاين  ) ١٦(
 .٧/٨٦انظر اللسان  ) ١٧(
 .  مقدمة الناشرين الطبعة األوىل١/١٨سر صناعة اإلعراب  ) ١٨(
 .١/٣٩٧النكت  ) ١٩(
 .٥٥٦/، وتأويل مشكل القرآن البن قتيبة ٤٧٦/أبو زكريَّا الفرَّاء للدكتور أمحد األنصاري  ) ٢٠(
 .٧٧/س يف النحوالقيا ) ٢١(
 .٣٥/ وظاهرة الشذوذ يف النحو العريب ٤٢/لسان العرب مادة قيس، وانظر ملع األدلة  ) ٢٢(
 .٢٣١/التعريفات للجرجاين ) ٢٣(
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 .٢٤-٤/٢٣الكليات للكفوي  ) ٢٤(
 .٩٣/، وانظر ملع األدلة يف أصول النحو٤٥/اإلغراب يف جدل اإلعراب ) ٢٥(
 .٧٥-٧٤/راجع أصول التفكري النحوي  ) ٢٦(
 .٣١/القياس يف النحو ) ٢٧(
نقالً عن اللغة والنحو لألستاذ     . ١٩١/معجم املصطلحات النحوية والصرفية للدكتور مسري اللبدي       ) ٢٨(

 .٥٢/عباس حسن
  . ١/١١١اخلصائص  ) ٢٩(
، وانظـر يف    ٢/٧٥٢، وانظر فيض نشر االنشراح من طي روض االقتراح للفاسي           ٧١/االقتراح   ) ٣٠(

 .١٠٨/ين أصول احلو لألفغا
 . ٩٣/ملع األدلة  ) ٣١(
 للدكتور عبدالكرمي زيدان، وانظر أصول النحو العـريب للـدكتور           ١٦١/الوجيز يف أصول الفقه    ) ٣٢(

 ١٠٠-٩٩/حممود خنله 
 .١٠٢/، وانظر أصول النحو لألفغاين ١٨/االقتراح للسيوطي املقدمة  ) ٣٣(
 .٩٩/ملع األدلة البن األنباري  ) ٣٤(
، وانظر  أصول النحو العريب للـدكتور حممـود يـاقوت            ٢/٢٦٧ على أنباه النحاة     إنباه الرواة  ) ٣٥(

/٣٩٨-٣٩٧. 
 واإلصباح  ١١١-١١٠/، وانظر أصول النحو لألفغاين      ٧٤/االقتراح يف أصول النحو للسيوطي       ) ٣٦(

 .١٩٢/يف شرح االقتراح 
 .١٢٣/أصول النحو العريب للدكتور حممود حنله ) ٣٧(
 . ٢/٨٠٥النحو للدكتورة عزيزة بايت املعجم املفصل يف  ) ٣٨(
 .١٦٥-١٣/١٦٤لسان العرب مادة دون  ) ٣٩(
 . ٢٢٣-٢٢٢/أبو علي الفارسي وآثاره يف القراءات والنحو ) ٤٠(
 .٧٧/القياس يف العربية للخضر حسني  ) ٤١(
 .١٣١-١٢٩/، وانظر أصول النحو العريب للدكتور حممود حنلة ٨٣/االقتراح  ) ٤٢(
 .١٦٨/ النحوي أصول التفكري ) ٤٣(
، وانظر جممل اللغـة البـن فـارس         ١٧٢-١٠/١٦٩، وتاج العروس    ١٤/٣٣٩لسان العرب    ) ٤٤(

 .١/٢٦٨، وانظر الفائق يف غريب احلديث ٤/٨٨٢
 .٤/٣٧١الكليات للكفوي  ) ٤٥(
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، والفوائـد الضيائيـــة    ٣١٢-٢/٣١١، واخلصائص   ٣/٣٦٠انظر مقاييس اللغة البن فارس       ) ٤٦(

 .٧٤/، واالقتراح٢/١٨٦
 . ٣٣٢٣٣/املفصل  ) ٤٧(
 .١٠٦٤/غاية احملصل يف شرح املفّصل  ) ٤٨(
 . ١/٣٧٣تيسري التحرير  ) ٤٩(
 .١٠١/أصول الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل للحَّام  ) ٥٠(
 .٥٣٣-٢/٥٣٢مدين األريب خمطوط )    ٥١(
 .١٢٧انظر قطر الندى وبل الصدى البن هشام )    ٥٢(
 .٤/١٥٠، وانظر الكليات للكفوي ٢/٤٤٦،١٢٨ارتشاف الضرب )    ٥٣(
 .١٧٤/فرائد اللغة يف الفروق لليسوعي )    ٥٤(
 .٢٠٧/ وانظر اإلصباح يف شرح االقتراح ٨٤، ٨٣/االقتراح )    ٥٥(
 ، كما حيتمل عندي أن يكون مصدر، واملصدر جنس يوصف به املفرد ٣/١٣٩الكليات للكفوي  )   ٥٦(

 .وغريه واملذكر وغريه 
 .٦اإلنشراح آية سورة  ) ٥٧(
 .٢/٧٧٥سفر السعادة  ) ٥٨(
 .١٣٠-١٢٩/الفروق اللغوية للعسكري )    ٥٩(
 .راجعتها يف معاين القرآن لألخفش فلم أعثر عليها.  مادة ضد٩/٢٥انظر لسان العرب )    ٦٠(
 .١/٢٥٦شرح التسهيل البن مالك ج ) ٦١(
 .١/٢٢٨املزهر يف اللغة  ) ٦٢(
 .٣/٢٩٤األثر النهاية يف غريب احلديث و ) ٦٣(
 .٣/٢١٥اخلصائص  ) ٦٤(
 .٣٤٢ظاهرة قياس احلمل يف اللغة العربية  ) ٦٥(
 .١٢/املفردات يف غريب القرآن للراغب األصفهاين  ) ٦٦(
 .٥/١٨٨احلجة للقّراء السبعة  ) ٦٧(
  . ٨/سورة البينة  ) ٦٨(
 آنذاك ذروة جمده،     بلغ القياس على أيديهما    ٣٩٢هـ، وتلميذه ابن جين توىف سنة       ٣٧٧توىف سنة    ) ٦٩(

، وظاهرة قياس احلمـل     .١/٢٠٨انظر اخلصائص   ) ومنا مناًء مل يبلغه يف عصر سابق هلما وال الحقٍ         
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 .٨٦/، ويف أصول النحو لسعيد األفغاين ٧٧/للبجة 

، وانظر مغـين  اللبيـب احملقــق         ٣٨٩،  ٣١٢-٢/٣١١، وانظر اخلصائص    ١/٥٣احملتسب   ) ٧٠(
، واإلنصـاف   ٤/١٧٣٤، واالرتشـاف    ٢/٨٤القرآن   وانظر جماز    ٧٨٠-٢/٤٧٩، ج ١/٢٨٤
 .٣٤٤/، وانظر ظاهرة قياس احلمل٢/٢٢، والدرر اللوامع ٢/٦٣٦

هذا التضمني  ظاهرة بالغية ويف الوقت نفسه سبب من أسباب تعدية الالزم وهو مـذهب البصـريني                ) ٧١(
ـ                 ايل الشـجرية   ألهنم يتجوزون يف األفعال دون احلروف، وهو من احلمل علـى املعـىن انظـر األم

 . ٢٨٣-٢٢٥-١/٢٢٣ج

 . فيه إشارة إىل مذهب الكوفيني الذين جييزون نيابة حروف اجلر بعضها عن بعض خالفاً للبصريني ) ٧٢(

، والبحر احملـيط    ١/١٢٠، وشرح املفصل    ٤٨١/، وانظر النوادر أليب زيد      ١/٥١٠شرح اجلمل    ) ٧٣(
٥/٤٦٢ .  

 .٤/٢٧٢شرح الرضي على الكافية  ) ٧٤(
، ١/٤٢٣، واألشباه والنظائر    ٢٧٢-٤/٢٧١ خمطوط وانظر شرح الرضى      ١/٣٠٠ين األريب   مد ) ٧٥(

 . ١/٨٣وجممع األمثال للميداين 
 .١٨١-١٨٠/ما حيتمل الشعر للسريايف  ) ٧٦(
 .٤٢١-١/٤٢٠، وانظر األشباه والنظائر ٣/١٦٠شرح التسهيل  ) ٧٧(
 .٢/٣١٢اخلصائص  ) ٧٨(
 .  حاشية ٢/٦٣١اإلنصاف ج ) ٧٩(
 . ٣/١٤٦٢نظر ا ) ٨٠(
 .٤/٢٤٧خزانة األدب  ) ٨١(
 . ٢٧٧/، وانظر األزهية٤٣٤/رصف املباين  ) ٨٢(
 . ٧سورة احلجرات آية  ) ٨٣(
 .٧سورة احلجرات آية  ) ٨٤(
 .٤/٢٧٢شرح الرضي على الكافية  ) ٨٥(
  . ٤/١٠الكتاب  ) ٨٦(
 .١٧١-١/١٧٠، وانظر أصول النحو البن السراج ٣١٦/تفسري املسائل املشكلة للفارقي  ) ٨٧(
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، وانظر أبـو    ١٨١/ حتقيق الطناحي ، واالرتشاف، وأسرار العربية        ٢/٣٨انظر األمايل الشجرية     ) ٨٨(

 . ١٣٥/عمر اجلرمي حياته وجهوده يف النحو للعمريي خمطوط
 .١٣٤/أبو عمر اجلرمي للعمريي  ) ٨٩(
 .١/٤٢٤األشباه والنظائر  ) ٩٠(
 .١١/١٩٣اللسان مادة فضل  ) ٩١(
 .١/٤٢٣ والنظائر األشباه ) ٩٢(
، ورصــف املبـاين     ٣/٤٣، وانظر أوضح املسـالك      ٣/٢٢٩،  ٢٤٤-٤/٢٤٣خزانة األدب    ) ٩٣(

 .٩٧/، واألزهية ٢٤٦/، واجلىن الداين ١/٢٥٢، وآمايل املرتضى ٤٣١/
 .٢٠٤/درة الغواص  ) ٩٤(
 ١١/، وباب فضل القرآن١٠/صحيح البخاري باب الوكالة  ) ٩٥(
 .٣/٣٧٣، وانظر عدة السالك حملمد حمي الدين عبداحلميد ٦/٢٣١فارسي احلجة للقراء السبعة لل ) ٩٦(
 .٨٣سورة البقرة آية  ) ٩٧(
 .٧٧سورة القصص آية  ) ٩٨(
 .١٠٠سورة يوسف آية  ) ٩٩(
 . الطناحي . ، حتقيق د١/١٩٢األمايل الشجرية  ) ١٠٠(
 .٢/٤٠٧الكليات للكفوي  ) ١٠١(
 .١/١٢٤سر صناعة اإلعراب  ) ١٠٢(
 .٢٥٦ آية سورة البقرة ) ١٠٣(
 .٤/١١١الكليات للكفوي  ) ١٠٤(
 . الطناحي.  حتقيق د٥٢٨ – ٢/٥٢٧األمايل الشجرية  ) ١٠٥(
 .٨١/، وانظر معاين احلروف للرماين ٢٤٦/أسرار العربية  ) ١٠٦(
 .٩٤/أصول التفكري النحوي  ) ١٠٧(
 .١٧٧/املرجتل البن اخلشاب  ) ١٠٨(
 .٢٦/القياس يف اللغة  ) ١٠٩(
 .٨١/، وانظر معاين احلروف للرماين٢٤٦/ األنباري أسرار العربية البن ) ١١٠(
 . ٢/١٢٤األمايل النحوية البن احلاجب  ) ١١١(
 .١/١٨٦اإلنصاف  ) ١١٢(
 .  حمقق١/٢٩٨، واألشباه والنظائر ٢/٦٩٨انظر مغين اللبيب  ) ١١٣(
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، واملعجم  ٢٠٧/ وما بعدها، واإلصباح يف شرح االقتراح      ٥٦/، وملع األدلة    ٧٨-٧٤/االقتراح   ) ١١٤(

 . ٢/٨٠٥ملفصل يف النحو العريب ا
 ٣/٢١٠شرح األمشوين  ) ١١٥(
 . ٢/٤اهلمع  )  ١١٦(
 ٢/٥٤٩، وسـفر السـعادة   ٢٧٨-١/٢٧٧، وانظر مغين اللبيـب     ١٨١/التذكرة أليب حيَّان   ) ١١٧(

 .  ٢/٤والدرر 
 .  ١٦٠/، والضرائر لأللوسي٤/١٧، وشرح األمشوين ١/٢٨شرح التسهيل البن مالك  ) ١١٨(
   . ١ آية سورة الشرح ) ١١٩(
  حتقيق حسن هنداوي، والنوادر أليب زيد        ١/٧٥، وانظر سر صناعة اإلعراب    ٢/٣٦٦احملتسب   ) ١٢٠(

 فلم أعثر علـى هـذا       ٦٩٠/، رجعت إىل السبق البن جماهد       ٤/٥٨٩، وخزانة األدب    ١٦٤
 . القول

 .٢/٦٦، وانظر املنصف من الكالم للشمين ٢/٣٦٦احملتسب  ) ١٢١(
 .٥٢٠-٥١٩/حو العريبظاهرة الشذوذ يف الن ) ١٢٢(
 .٢/٢١١حاشية الصبَّان  ) ١٢٣(
 ومغـين اللبيـب غـري احملقـق         ٣/٥٩٤ حتقيق الزفزاف وزميليه ، وانظر اخلصائـص        ١/٨٥ ) ١٢٤(

٢٧٨-١/٢٧٧. 
 .  هامش ١٦٤/النوادر أليب زيد  ) ١٢٥(
 . ١/٦، وانظر حاشية الصبَّان ١/١٠٢، وج٨/٤/٨٨البحر احمليط  ) ١٢٦(
 .١٣/ القرآن احلمل على اجلواز يف ) ١٢٧(
، وانظر فيض نشـر االنشــراح للفاسـي         ١٢-٣/١١فتح الباري شرح صحيح البخاري       ) ١٢٨(

 .  مع اهلامش١/٦٧٧
 .٦٢٩/التذكرة أليب حيان  ) ١٢٩(
 . نفي ) مل(إثبات و) أن(وهذا من محل الشئ على ضده أيضاً ألن  ) ١٣٠(
 .١/٦٧٧مش جانظر فيض نشر االنشراح ها. هي لغة قليلة حكاها الكسائي  ) ١٣١(
 .٢/٢٤٨حاشية الشيخ ياسني احلمصي على شرح التصريح غري احملقق  ) ١٣٢(
، وانظـر احملتســب     ١/٢٥٩، واملسائل البصريات للفارسـي      ١/٣مغين اللبيب غري احملقق      ) ١٣٣(

، ومعجم الشواهد العربية لعبدالسـالم      ١/١٢٩، وشرح شواهد البغدادي على املغين       ٢/٢٩٥
 .٥٣/هارون 
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، وظـاهرة   ١/٣، وانظر مغين اللبيـب      ٢/٢٩٥، وانظر احملتسب    ١/٢٥٩ل البصريات   املسائ ) ١٣٤(

 .٥٢٠-٥١٩/الشذوذ يف النحو العريب 
 . ٣٣٤-٣١٩-٣١٨أسرار العربية  ) ١٣٥(
 .  خمطوط٢/٥١٤مدين  األريب للعيزري   ) ١٣٦(
 .٢/٥٢٨اإلنصاف  ) ١٣٧(
 .٤٩٨/التذكرة أليب حيَّان  ) ١٣٨(
 .١/١٣٥، وانظر املقرب البن عصفور ٢٣٤/التهذيب الوسيط للصنعاين  ) ١٣٩(
 .  بوالق٢/٣١٢الكتاب  ) ١٤٠(
 .٢/١١٣٢النكت  ) ١٤١(
 .١/٤٢٥األشباه والنظائر  ) ١٤٢(
 .٢٠٩/اإلصباح على االقتراح ) ١٤٣(
 .١/٢٧١املرجتل  ) ١٤٤(
 .٦٣سورة الزخرف آية  ) ١٤٥(
 .٢٨سورة غافر آية  ) ١٤٦(
 .١/٥٠جمالس ثعلب  ) ١٤٧(
 .٣٨٤/ ، وانظر أسرار العربية ٥٥٥/التذكرة أليب حيَّان ) ١٤٨(
 .١٠٧-١٠٦/، وانظر ملع األدلة ٣/١٤٥شرح املفصل  ) ١٤٩(
 .١/٧٧مغين اللبيب   ) ١٥٠(
انظر رأي يونس يف كتاب يونس البصري حياته وآثاره ومذاهبه للدكـتور أمحـد األنصـاري                ) ١٥١(

 . غري احملقق٢/٥٤، وانظر شرح الكافية البن احلاجب ٢٣٢-٢٢٨/

 .  ١/١٣٧، والدرر  اللوامع ١/١٦٨،  وانظر احملتسب ١/٤٢٤باه والنظائر األش ) ١٥٢(

 . حممود الطناحي . حتقيق د. ١/١١١ األمايل الشجرية  ) ١٥٣(

مـن شـواهد    .. ومن أنتم : ذكر احملقق أن البيت     : ملحوظة  .٢٠٨/ شرح األلفية البن الناظم      ) ١٥٤(
 يف فهارس عضيمة على الكتـاب، وال        سيبويه وحبثت عنه فلم أجده يف فهارس عبدالسالم، وال        

 . فيما أحال إليه يف اخلصائص
، واألمايل الشجرية   ٣/١٥٣٩وانظر شرح ديوان احلماسة للمرزوقي      .٦٢٠/التذكرة أليب حيَّان   ) ١٥٥(
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١/١١١. 
 .١/٢٥٣حاشية احلمصي  ) ١٥٦(
 ٧٢/التسهيل  ) ١٥٧(
 .١/٣٧٠، واملساعد ٢/٩٠شرح التسهيل  ) ١٥٨(
 .٣٣سورة النمل آية  ) ١٥٩(
 .١٠١، وسورة يونس ١٨٤/سورة األعراف  ) ١٦٠(
 .٤٥٥-٤٥٤/تلخيص الشواهد ) ١٦١(
 .٢/٤٢١املقاصد النحوية  ) ١٦٢(
 . ١/١٥٥اهلمع  ) ١٦٣(
 .  بوالق١/١٢٠الكتاب  ) ١٦٤(
 . ٣/٢٨٢، والتخمري ١/٤٢٢، واألشباه والنظائر ٢/٢٨٣الفوائد الضيائية  ) ١٦٥(

 .١٠٣/، وانظـر املسائل العضديات١/٣٣٤لفرَّاء ، ومعاين القرآن ل٨٩-٧/٨٨شرح املفصل  ) ١٦٦(

 .  حتقيق حسن محد وأميل يعقوب٢/٣٥٩املغين ج ) ١٦٧(
   .٢/٤٠٥املرجع السابق ج ) ١٦٨(
 .٢/٤٠٤، وانظر مغين اللبيب احملقق ج٣٧٤-٢/٣٧٣اخلصائص  ) ١٦٩(
 .٢٢٢-١/١١١، وانظر بدائع الفوائد ج١/١٠٧حاشية الشيخ ياسني على شرح احلمصي ج ) ١٧٠(
 .١٠/١٣، وتاج العروس ج٢/١١٣انظر اللسان ج ) ١٧١(
 .١/٤٢٢األشباه  ) ١٧٢(
 . ٥/٢٠٢٥، واللسان ٢٦٤/، وانظر النكت احلسان أليب حيان ١٧٧/، واملرجتل٣٠/أسرار العربية  ) ١٧٣(
 .١/٣٢٢التبصرة والتذكرة للصيمري  ) ١٧٤(
 ٢٧٨/للصفدي ، وانظر تصحيح التصحيف وحترير التحريف ١٥٥/درة الغواص للحريري  ) ١٧٥(
 ، وانظـر االرتشـاف  ١٨-١٧/ بوالق، وانظر فهارس كتاب سيبويه لعضيمه      ٢٩٣/الكتاب ط  ) ١٧٦(

٤/١٨٣٧. 
 ١٠٤/شرح مشكالت اجلامع الصحيح  ) ١٧٧(
 .٣/٦٥املقتضب  ) ١٧٨(
 .  وما بعدها٩٥/، وانظر اجلرمي حياته وآراؤه النحوي٤٤٧-٤٤٦/اجلىن الداين  ) ١٧٩(
 .٣٢٧-٢/٣٢٦الفوائد الضيائية  ) ١٨٠(
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 .٤٧-٢/٤٦، وانظر ج٢/٣٣٨شرح اجلمل البن عصفور  ) ١٨١(
 .١/٥٠٣املصدر السابق  ) ١٨٢(
، وابـن   ٢/١/٢٧، والصفوة الصفية    ٢٨/، وانظر حروف املعاين للزجاجي    ٧٢/آمايل السهيلي  ) ١٨٣(

 .٥/، وانظر التذكرة أليب حيَّان٢/٢٥، واهلمع ٢/٨٣٢، واإلنصاف ٨٣/الطراوة النحـوي 
 .١/٤٢٢لنظائر األشباه وا ) ١٨٤(
 .٢/١٤٦الفوائد الضيائية  ) ١٨٥(
 .١/٢٢١شرح التسهيل  ) ١٨٦(
 .٦١سورة األنفال آية  ) ١٨٧(
، وانظر ظـاهرة قيـاس      ٤/٤٣٨، وانظر ذيل الكشاف حملب الدين أفندي        ١/٣٥٣الكشاف   ) ١٨٨(

 .٣٤٦/احلمل
 .١/٤٢٠األشباه والنظائر  ) ١٨٩(
 .١/٧٩اهلمع  ) ١٩٠(
 .٢/٦٤٠وانظر إيضاح شواهد اإليضاح للقيسي ، ١/٣٣٧سر صناعة اإلعراب  ) ١٩١(
 . حممود الطناحي .  حتقيق د٢/٣٦٨األمايل الشجرية  ) ١٩٢(
 ١/٣٧احملتسب  ) ١٩٣(
 .١/١٨البحر احمليط  ) ١٩٤(
 .٨٤-٨٣/حتقيق حممد خري احللواين. مسائل خالفية يف النحو تأليف أيب البقاء العكربي ) ١٩٥(
 .٧/املقدمة اجلزولية يف النحو للجزويل ) ١٩٦(
 .١/٤٢٢األشباه والنظائر  ) ١٩٧(
، وانظر هامش شرح ابن عقيل حتقيق حممد حمـي الـدين عبداحلميـد              ١/٢٠٠الروض األنف    ) ١٩٨(

 .١/٣٢٨ج
  . ٤٦-١٠/٤٥، وانظر لسان العرب ٤٢٦-١/٤٢٥األشباه والنظائر  ) ١٩٩(
 .١٥٠/درة الغواص  ) ٢٠٠(
 . ٨٧/املصدر السابق  ) ٢٠١(
 .١/٧٣شرح شافية ابن احلاجب  ) ٢٠٢(

 .٢/٣٨٩اخلصائص  ) ٢٠٣(
 .١/٤٢٤األشباه والنظائر  ) ٢٠٤(
 .٣/٣٣٥اخلصائص  ) ٢٠٥(
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 .١/٤٢٤، وانظر األشباه والنظائر ١/٢٠شرح الشافية للجاربردي  ) ٢٠٦(
 .١٠/٤٤٥تاج العروس ج ) ٢٠٧(
 .٤/٥٩الكليات  ) ٢٠٨(
 ). ٦/١٤٩اللسان (قليل حلم العجز والفخذين: الرجل أرسح بيِّن الرََّسح: أرسح ) ٢٠٩(
اللسـان  (وأمَّا أسٌت فيذكر يف باب اهلاء     . السَّتُّ الكالم القبيح، يقال َستَّه وسدَّه إذ عابه         : أسته ) ٢١٠(

 . ورجل أسته بيِّن السته، إذا كان كبري العجز( ٦/٢٢٣٣وجاء يف الصحاح ج) ٧/١٢١
 .١٧٨-١٧٧/املرجتل  ) ٢١١(
 .٦٣٥/أصول النحو لياقوت  ) ٢١٢(
 .١/٢٥٦مالك شرح التسهيل البن  ) ٢١٣(
 .٢/٣١٢اخلصائص  ) ٢١٤(
 .  بوالق٢/٢١٥الكتاب  ) ٢١٥(
 . ١/٤٢٥األشباه والنظائر  ) ٢١٦(
 .١/٢٠.حاشية ابن مجاعة على اجلاربردي ) ٢١٧(
 .٣/١١٤٦شرح ديوان احلماسة  ) ٢١٨(
 ٣/١١٥٠املصدر السابق  ) ٢١٩(
 .٥/٨٠، واللسان ١٤٩/انظر املفردات يف غريب القرآن للراغب األصفهاين  ) ٢٢٠(
 .٤٣٣/رصف املباين  ) ٢٢١(
 .٢/٤١احملتسب  ) ٢٢٢(
 .١٥/٢٠٨اللسان  ) ٢٢٣(
 .١/٢٢٤األشباه والنظائر  ) ٢٢٤(
 .٣/٣٣٤اخلصائص  ) ٢٢٥(
، وحاشية ابن مجاعية عليـه، وانظـر   ١/١٢٥، وانظر الشافية للجاربردي ٦/١٠شرح املفصل    ) ٢٢٦(

 .٣٤٧ظاهرة قياس احلمل ص
 .٣٤٧/س احلمل ، وانظر ظاهرة قيا٥/١٣٩شرح املفصل  ) ٢٢٧(
 .٢٠٩-١/١٩١، وانظر اهلمع ٤/١٧٧حاشية الصبَّان  ) ٢٢٨(
 .  خمطوط٢٤٤/الغرة  ) ٢٢٩(
  بوالق٢/١١٠الكتاب ج ) ٢٣٠(
 .٢/٢٥٥املقتضب  ) ٢٣١(



 
 

 
 

             ٣٨١                خدجية بنت أمحد مفيت  . د.  د–عريب احلمل على النقيض يف االستعمال ال              
  
 .٣٢٠/أصول النحو لياقوت  ) ٢٣٢(
 .١٤٢/، وانظر اللمع ٣/٤١٧الكتاب  ) ٢٣٣(
 .٣٦٥/أسرار العربية  ) ٢٣٤(
 .٣/٤١٦ر  الكتاب ، وانظ٢٥١/شرح اللمع للضرير  ) ٢٣٥(
 .  خمطوط٢٤١/الغرَّة البن الدهَّان  ) ٢٣٦(
 .٢/١٦٧اللباب للعكربي  ) ٢٣٧(
 .  خمطوط٢٤٧-٢٤٦/الغرَّة  ) ٢٣٨(
 .٢/١٥٣شرح اللمع لألسدي  ) ٢٣٩(
 .  خمطوط٢٤٤/الغرَّة البن الدهَّان   ) ٢٤٠(

 .٦٤٨– ٢/٦٤٧شرح اللمع لألسدي   ) ٢٤١(

 .١٧١-١/١٧٠األصول يف النحو البن السرَّاج   ) ٢٤٢(

 . ٤٩٨/انظر تذكرة النحاة أليب حيَّان   ) ٢٤٣(

 .١/٥٣احملتسب  ) ٢٤٤(

 .٢/٣١٢اخلصائص  ) ٢٤٥(

 . ١٥/٢٠٨اللسان  ) ٢٤٦(

، ومعاين القـرآن  ١٧٧/، والتبيني للعكربي ٥٢٤/، وانظر االنصاف    ٤٩٨/التذكرة أليب حيَّان     ) ٢٤٧(
 ، وحاشية البغدادي  ١/٣٩٠، وسر صناعة اإلعراب     ٣/٤٩ واخلصائص   ١٦٠،  ١/١٥٩للفرَّاء  

 .١/٢٩٧الثاين على شرح بانت سعاد اجمللد 

 .٢/٦٧٩مغين اللبيب   ) ٢٤٨(
 .٣١٧/تفسري املسائل املشكلة للفارقي   ) ٢٤٩(
 . ٢/١٩٦، واللباب ٥/٢٢٢الكليات  ) ٢٥٠(
 .١/١٨٧حاشية ابن مجاعة على شرح اجلاربردي  ) ٢٥١(
 .١/١٨٧حاشية ابن مجاعة على شرح اجلاربردي  ) ٢٥٢(
 .٣٠٥-١/٣٠٤اخلصائص  ) ٢٥٣(
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 .٩/٨١شرح املفصل  ) ٢٥٤(
 .٢/٢٠٩اهلمع  ) ٢٥٥(
 .٨٣/املقتبس يف توضيح ما اليت  ) ٢٥٦(
 .١/٧٩، واهلمع ١/١٨٦، وانظر اإلنصاف ١٥٠/درة الغواص  ) ٢٥٧(
 .٥٦٤/التذكرة أليب حيَّان  ) ٢٥٨(
 . حممود الطناحي .  حتقيق د٣٦٨/األمايل الشجرية ؟  ) ٢٥٩(
 .١/١٩١ظائر األشباه والن ) ٢٦٠(
 . ١/٢٠حاشية ابن مجاعة  ) ٢٦١(
 .٢/٦٨٥مغين اللبيب  ) ٢٦٢(
 . ٢/٣٠٨اخلصائص  ) ٢٦٣(
 .١/٦٣اخلصائص  ) ٢٦٤(
 .١/٢٠حاشية ابن مجاعة  ) ٢٦٥(
 .٧٨/االقتراح  ) ٢٦٦(
 .٢/١٩٦اللباب  ) ٢٦٧(
 .٤٥/املقتبس يف توضيح ما  التبس شرح املفصل ) ٢٦٨(
 . ١/٢٠حاشية ابن مجاعة  ) ٢٦٩(
 ١/١١١ اخلصائص ) ٢٧٠(
 ١٥٠/درة الغواص  ) ٢٧١(
 ٨٣/انظر االقتراح  ) ٢٧٢(
 .١٦٧/القياس يف النحو للدكتورة مىن إلياس  ) ٢٧٣(
 ٤/٢١٢الفتوحات اإلهلية ج ) ٢٧٤(
 .١٢٩٩، الطبعة األوىل يف مطبعة اجلوائب، قسطنطينة سنة ٢٥/درة الغواص للحريري  ) ٢٧٥(
 ١/٢٥٧شرح التسهيل البن مالك  ) ٢٧٦(
 . ٣ آية سورة احلديد، ) ٢٧٧(
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 .٣/٤٧٥الربهان للزركشي  ) ٢٧٨(
 .  حتقيق عبدالسالم هارون٢/٦٢ وما بعدها، والكتاب ١/٤٧٥انظر النكت للشنتمري   )٢٧٩(
-٣٢٠، وأسرار العربية    ٣٨٨-٣٥٦-٢/٣٥٥، ج ١١٣-١١١-١/٨٥انظر اخلصائص     )٢٨٠(

 .٢/٦٩٨، ومغين اللبيب ٤٠٤-٣٧٥-٣٤٨-٣٢١
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‰…b–½aÉuaŠ½aë@@
 .  القرآن الكرمي– ١

òîÈßb¦a@ÝöbŠÛaë@pbìİ‚½a@Z@
 أبو عمر اجلرمي حياته وجهوده يف النحو رسالة لنيل درجة املاجستري إعداد حمسن سامل العمـريي ،                  – ٢

 . جامعة امللك عبدالعزيز كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية
 . بن جين خمطوط الغرَّة البن الدهَّان يف شرح كتاب اللمع ال- ٣
حتقيق ودراسة ندى السيد حممد     ) قسم األمساء ( غاية احملصل يف شرح املفصل لعبد الواحد الزملكاين          - ٤

 . رسالة لنيل درجة الدكتوراه، جامعة أم القرى ، كلية اللغة العربية، مكة املكرمة. الساعي 
بن حممد العيزري رسالة جامعيـة       مدين األريب من حاصل مغين اللبيب لشمس الدين حممد بن حممد             - ٥

 . دراسة وحتقيق وتعليق وداد حيى بن الل حممد. لنيل درجة الدكتوراه جبامعة أمِّ القرى ، مكة املكرمة
 املقتبس يف توضيح ما التبس ، شرح املفصَّل لالسفندري  رسالة لنيل درجة املاجسـتري جبامعـة أم                   - ٦

 . دان اجلهينالقرى مكة املكرمة، دراسة وحتقيق عائشة مح
pbÇìjİ½a@Z@

 }أ { 
أبو احلسن ابن الطراوه وأثره يف النحو للدكتور حممد إبراهيم البنا دار بو سالمة للطباعة والنشر والتوزيع تونس                   -٧

 م ١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠الطبعة األوىل 
 الفنون واآلداب   أبو زكريا الفرَّاء ومذهبه يف النحو واللغة للدكتور أمحد مكي األنصاري اجمللس األعلى لرعاية              -٨

 . والعلوم االجتماعية ونشر الرسائل اجلامعية
ـاهرة    –أبو علي الفارسي وآثاره يف القراءات والنحو للدكتور عبدالفتاح إمساعيل شليب             -٩  -هــ   ١٣٧٦ الق

 . م١٩٥٧
 ارتشاف الضرب أليب حيَّان األندلسي حتقيق الدكتور رجب عثمان حممد مراجعة الدكتور رمضان عبدالتوَّاب               -١٠

 . م١٩٩٨ -هـ ١٤١٨، الناشر مكتبة اخلاجني بالقاهرة ، الطبعة األوىل 
 -هــ   ١٤١٣حتقيق عبداملعني امللوحي، الطبعـة الثانيـة        .  األزهية يف علم احلروف لعلي بن حممد اهلروي        -١١

 . م ، مطبوعات جممع اللغة العربية بدمشق١٩٩٣
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 .  مطبوعات اجملمع العلمي العريب بدمشق أسرار العربية البن األنباري، حتقيق حممد هبجت البيطار ، -١٢
 . حتقيق عبداإلله نبهان ، املكتبة الفيصلية مبكة املكرمة. األشباه والنظائر يف النحو للسيوطي  -١٣
 -هــ   ١٤٠٩دار القلـم دمشـق ، الطبعـة األوىل ،         . اإلصباح يف شرح االقتراح للدكتور حممود فجَّال       -١٤

 . م١٩٨٩ 
 . م١٩٧٣. طبعة بريوت. لي أبو املكارم للدكتور ع. أصول التفكري النحوي -١٥

 . أصول الفقه حملمد أبو زهرة ملتزم الطبع والنشر دار الفكر العريب  -١٦

حممد مظهر بقا، مركز    / املختصر يف أصول الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل، تأليف ابن اللحام،  حتقيق د                -١٧
. لعزيز، كلية الشريعة والدراسات اإلسـالمية، ط      البحث العلمي وإحياء التراث اإلسالمي ، جامعة امللك عبدا        

 . م١٩٨٠/هـ١٤٠٠دار الفكر بدمشق ، 

حتقيق الدكتور عبداحلسني الفتلي، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الثالثـة،          . األصول يف النحو أليب بكر بن السرَّاج         -١٨
 . م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨

هـ ١٤٠٧بية، بريوت  ، لبنان، الطبعة األوىل        دار العلوم العر  . أصول النحو العريب للدكتور حممود أمحد حنلة         -١٩
 . م١٩٨٧ -

االقتراح يف علم  أصول النحو للسيوطي ، تعليق الدكتور أمحد سليم احلمصي، والدكتور حممد أمحد قاسـم ،                    -٢٠
 . م١٩٨٨وجروسي برس الطبعة األوىل 

 . أمايل السهيلي يف النحو واللغة واحلديث والفقه حتقيق حممد إبراهيم البنا -٢١

مايل الشجرية البن الشجري، دار املعرفة للطباعة والنشر، والنسخة األخرى ، حتقيق ودراسـة الـدكتور                األ -٢٢
 . م١٩٩٢ -هـ ١٤١٣حممود الطناحي  الناشر، مكتبة اخلاجني بالقاهرة ،الطبعة األوىل ، 

ـتاذ    .أمايل املرتضي املعروف بغرر الفوائد ودرر القالئد للشريف املرتضي علي بن احلسني العلوي             -٢٣  حتقيق األس
 . م١٩٥٤حممد أبو الفضل إبراهيم دار إحياء الكتب العربية ، القاهرة، 

األمايل النحوية أمايل القرآن الكرمي البن احلاجب حتقيق هادي حسني محودي ، عامل الكتب بـريوت، الطبعـة                  -٢٤
 . م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥األوىل 

 -هــ   ١٣٧١الفضل إبراهيم دار الكتب املصـرية ،        إنباه الرواة على أنباه النحاة، للقفطي، حتقيق حممد أبو           -٢٥
 . م١٩٥٢
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 . اإلنصاف يف مسائل اخلالف لكمال الدين أيب الربكات بن األنباري ، دار إحياء التراث العريب -٢٦

هـ ١٣٨٦أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك البن هشام األنصاري ، مطبعة السعادة مبصر ، الطبعة اخلامسة،                  -٢٧
- ١٩٦٧ . 

 اإليضاح للقيسي ، حتقيق الدكتور حممد الدعجاين ، دار الغرب اإلسالمي ، بريوت ، الطبعـة                 إيضاح شواهد  -٢٨
 . م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٨األوىل 

 }ب { 
 -هـ  ١٣٩٨ احمليط أليب حيَّان ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، بريوت، الطبعة الثانية               البحر -٢٩

 . م١٩٧٨
 . دار الكتاب العريب ، بريوت، لبنانالناشر . بدائع الفوائد البن قيم اجلوزية  -٢٩
الربهان يف علوم القرآن للزركشي، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم، مطبعة عيسى البـايب احللـيب،                 -٣٠

 . الطبعة الثانية، منقحة وحمررة
البيان والتبيني للحافظ ، حتقيق وشرح عبدالسالم حممد هارون الناشر مكتبة اخلاجني مبصر ، الطبعة                -٣١

 . م١٩٧٥ -هـ ١٣٩٥الرابعة ، 
 }ت { 

تأويل مشكل القرآن البن قتيبة شرحه ونشره السيد صقر، دار التراث القاهرة ، الطبعة الثانيـة                 -٣٢
 . م١٩٧٣ -هـ ١٣٩٣

 -هــ   ١٤١٤تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع              -٣٣
 . م١٩٩٤

 فتحي علي الدين مركز  البحث العلمـي وإحيـاء           التبصرة والتذكرة للعمريي ، حتقيق الدكتور      -٣٤
 . التراث اإلسالمي ، جامعة أم القرى ، مكة املكرمة

تذكرة النحاة أليب حيَّان حتقيق الدكتور عفيف الرمحن مؤسسة الرسالة، بريوت ، الطبعـة األوىل                -٣٥
 . م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦

ات ، دار الكتـاب العـريب       تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد ، البن مالك حتقيق حممد كامل برك           -٣٦
 . م١٩٦٧ -هـ ١٣٨٧للطباعة والنشر 

تصحيح التصحيف وحترير التحريف للصفدي ، حتقيق وتعليق السيد الشرقاوي ، مراجعة الدكتور              -٣٧
 . م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧رمضان عبدالتواب ، الناشر مكتبة اخلاجني ، القاهرة، الطبعة األوىل 
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م ، حتقيق الدكتور عباس الصـاحلي ، دار الكتـاب           تلخيص الشواهد وختليص الفوائد البن هشا      -٣٨

 . م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦العريب ، بريوت ، الطبعة األوىل 
تفسري التحرير والتنوير لألستاذ الشيخ حممد الطاهر بن عاشور ، طبعة عيسـى البـايب احللـيب                  -٣٩

 . م١٩٦٥ -هـ ١٣٨٤وشركاه ، الطبعة األوىل ، 
يب القاسم الفارقي ، حتقيق الدكتور مسري أمحد معلوف ،          تفسري املسائل املشكلة يف أول املقتضب أل       -٤٠

 . م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤معهد املخطوطات العربية القاهرة، طبعة 
تنـزيل اآليات على الشواهد من األبيات شرح شواهد الكشاف حملب لـدين  أفنـدي بـذيل                  -٤١

 . الكشاف للزخمشري ، دار الفكر بريوت 
رسة وحتقيق الدكتور فخر صاحل قداره، دار اجليل بريوت،         التهذيب الوسيط يف النحو، للصنعاين دا      -٤٢

 . م١٩٩١ -هـ ١٤١١الطبعة األوىل، 
تيسري التحرير شرح العالَّمة حممد أمني املعروف بأمري بادشاه البخاري املكي على كتاب التحريـر              -٤٣

 . البن مهَّام االسكندري ، دار الكتب العلمية ، بريوت لبنان
 }ج { 

 -هــ   ١٤٠٤ النحوية للدكتور حممد أمحد سحلول مطبعة األمانـة مبصـر            اجلرمي حياته وآرؤه   -٤٤
 . م١٩٨٤

اجلىن الداين يف حروف املعاين ، للمرادي ، حتقيق الدكتور فخر الدين قباوة، واألستاذ حممـد نـدمي               -٤٥
 . م١٩٧٣-هـ ١٣٩٣فاضل منشورات دار اآلفاق اجلديدة ، بريوت ، الطبعة األوىل 

وحتقيق حامد أمحد نيل توزيع ، مكتبـة النهضـة املصـرية، طبعـة              جواهر األدب لإلربلي شرح      -٤٦
 . م١٩٨٤-هـ ١٤٠٤

 }ح { 
حاشية ابن مجاعة على شرح اجلاربردي على منت الشافية عامل الكتب ، بـريوت ، الطبعـة الثالثـة                    -٤٧

 . م١٩٩٠ -هـ ١٤٠٤
جـه، دار   على شرح بانت سعاد البن هشام ، حتقيق نظيف حمّرم خوا    البغداديحاشية عبدالقادر    -٤٨

 . م١٩٩٠ -هـ ١٤١٠النشر فرانز شتايز فيسبادن بشتوتغارت ، الطبعة األوىل، 
 على شرح الفاكهي لقطر الندى للشيخ ياسني احلمصي ، مطبعة مصطفى البايب احلليب مبصر ،            حاشية -٤٩

 . م١٩٧١ -هـ ١٣٩٠الطبعة الثانية 
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 حوجيايت، وتدقيق عبدالعزيز رياح ،       للقرَّاء السبعة للفارسي ، حتقيق بدر الدين قهوجي وبشري         احلجة -٥٠

 . م١٩٩١ -هـ ١٤١١طبعة دار املأمون ، الطبعة األوىل 
 يف إصالح اخللل من كتاب اجلمل للبطليوسي ، دراسة وحتقيق الدكتور مصطفى إمام مطبعـة                احللل -٥١

 . الدار املصرية للطباعة والنشر والتوزيع
ن فرهود دار العلـوم للطباعـة والنشـر          املعاين والصفات للزجاجي ، حتقيق الدكتور حس       حروف -٥٢

 . م١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢
 -هــ   ١٤٠٥احلمل على اجلوار يف القرآن للدكتور عبدالفتاح أمحد احلمَّـوز ، الطبعـة األوىل                -٥٣

 . م، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع١٩٨٥
 }خ { 

 . خزانة األدب للبغدادي طبعة دار صادر بريوت -٥٤
 . ار ، الناشر  دار الكتـاب العريب، بريوت، لبنان البن جين حتقيق حممد علي النجَّاخلصائص -٥٥

 
 }د { 

 اللوامع على مهع اهلوامع للشنقيطي ، دار املعارف للطباعة والنشر والتوزيع بريوت، الطبعـة               الدرر -٥٦
 .١٩٧٣-هـ ١٣٩٣الثانية 

 يف أوهام اخلواص للحريري ، دراسة وحتقيق الدكتور عبـداهللا الربكـايت ، املكتبـة                الغواصدرة   -٥٧
، والطبعة األوىل يف مطبعة اجلوائب قسـطنطينية        .م١٩٩٦ -هـ  ١٤١٧لفيصلية ، الطبعة الثانية     ا

 .١٢٩٩سنة 
الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون للسمني احلليب، طبعة دار القلـم بدمشـق ، الطبعـة األوىل                   -٥٨

 . م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦
 }ر { 

ر أمحد حممد اخلرَّاط دار القلم ، دمشق ،         رصف املباين يف شرح حروف املعاين للمالقي حتقيق الدكتو         -٥٩
 . م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥الطبعة الثانية 

 دار الفكر املعاصر،    – النحوي يف ضوء شرحه لكتاب سيبويه ملازن املبارك دار الفكر دمشق             الرماين -٦٠
 . م١٩٩٥ -هـ ١٤١٦بريوت ، الطبعة الثانية ، 

 –وكيل، دار النصر للطباعة ، القاهرة        األنف للسهيلي ، حتقيق وتعليق وشرح عبدالرمحن ال        الروض -٦١
 . م١٩٦٧ -هـ ١٣٨٧الطبعة األوىل 
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 }س { 
 اإلعراب البن جين دراسة وحتقيق الدكتور حسن هنداوي ، طبعة دار القلم ، دمشـق                صناعةسر   -٦٢

 . م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥الطبعة األوىل 
 -هــ   ١٤١٥يـة   حممد الدايل ، الطبعـة الثان     . سفر السعادة وسفري اإلفادة للسخاوي، حتقيق د       -٦٣

 . م دار صادر ، بريوت١٩٩٥
 }ش { 

 عقيل على ألفية ابن مالك حتقيق حممد حمي الدين  عبداحلميد، املكتبة الفيصـلية ، مكـة                  ابنشرح   -٦٤
 . املكرمة ، الطبعة الثانية

 مغين اللبيب للبغدادي حتقيق عبدالعزيز رباح، وأمحد يوسف الـدقاق الطبعـة األوىل،              أبياتشرح   -٦٥
 . هـ١٣٩٣

  التصريح على التوضيح للشيخ خالد األزهري طبعة احلليب ، دار إحيـاء الكتـب العربيـة                  شرح -٦٦
 . القاهرة

 . شرح األمشوين األلفية ابن مالك دار الفكر ، بريوت -٦٧
 .  ألفية ابن مالك البن الناظم حتقيق الدكتور عبداحلميد السيد عبداحلميد ، دار اجليل ، بريوتشرح -٦٨
حتقيق الدكتور عبدالرمحن السيد، والدكتور حممد بدوي املختون، هجر         شرح التسهيل البن مالك ،       -٦٩

 . م١٩٩٠ -هـ ١٤١٠للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن مبصر ، الطبعة األوىل 
شرح ديوان احلماسة للمرزوقي نشره أمحد أمني، وعبدالسالم هارون ، مطبعة جلنة التأليف والترمجة  والنشر ،                  -٧٠

 . م١٩٦٧ـ  هت١٣٨٧الطبعة الثانية 
صاحب أبو جناح اجلمهورية العراقية، وزارة األوقاف       . شرح مجل الزجاجي البن عصفور حتقيق ، د        -٧١

 . م١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢والشؤون الدينية ، إحياء التراث اإلسالمي 
 شافية ابن احلاجب للرضي مع شرح شواهده لعبدالقادر البغدادي ، حتقيق حممد نور احلسـن ،                 شرح  -٧٢

 . م١٩٧٥ -هـ ١٣٩٥مد حمي الدين عبداحلميد، دار الكتب العلمية بريوت ، طبعة حممد الزفزاف، حم
شرح الرضي على الكافية يف النحو، دار الكتب العلمية بريوت، والطبعة احملققة حتقيق يوسف حسن                -٧٣

 . عمر، منشورات جامعة بنغازي
ور رمضـان   شرح اللمع للواسطي الضرير ، حتقيق الدكتور رجب عثمان حممد، تصـدير الـدكت              -٧٤

 .١٩٨٤ -هـ ١٤٢٠عبدالتواب ، الناشر مكتبة اخلاجني ، القاهرة، الطبعة األوىل ، 
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الكويت، السلسلة  التراثية ، الطبعـة       . شرح اللمع للعكربي األسدي، حتقيق الدكتور فائز فارس          -٧٥

 . ١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤األوىل 
 . هرةشرح املفصل البن يعيش ، عامل الكتب ، بريوت، مكتبة املتنيب، القا -٧٦
شرح املفصَّل يف صنعة اإلعراب املوسوم بالتخمري للخوارزمي حتقيق الدكتور عبدالرمحن العثـيمني ، دار               -٧٧

 . م١٩٩٠ اإلسـالمي ، بريوت ، الطبعة األوىل الغرب
 }ض { 

 . م، دار اآلفاق العربية١٩٨٨ -هـ ١٤١٨ لأللوسي شرح البغدادي الطبعة األوىل، الضرائر -٧٨
 }ص { 

 . م١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢ ، حتقيق أمحد عبدالغفور عطَّار ، الطبعة الثانية،  للجوهريالصحاح -٧٩
 .  البخاري مؤسسة التاريخ العريب ، دار إحياء التراث العريب، بريوت لبنانصحيح -٨٠
 الصفية يف شرح الدرة األلفية لتقي الدين إبراهيم النيلي ، حتقيق الدكتور حمسن العمريي ، معهد                 الصفوة -٨١

 . هـ١٤٢٠ركز إحياء التراث اإلسالمي البحوث العلمية ، م
 }ظ { 

 الشذوذ يف النحو العريب للدكتور عبدالفتاح الدجين الناشر وكالة املطبوعـات، الكويـت ،       ظاهرة -٨٢
 . م١٩٧٤الطبعة األوىل 

 قياس احلمل يف اللغة العربية بني علماء اللغة القدامى واحملدثني للدكتور عبـدالفتاح حسـن                ظاهرة -٨٣
 . م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩ر للطباعة  والنشر والتوزيع ، الطبعة األوىل ، البجة ، دار الفك

 . عدة السالك إىل حتقيق أوضح املسالك حملمد حمي الدين عبداحلميد ، دار الفكر ، بريوت ، لبنان -٨٤
 }ف { 

الفائق يف غريب احلديث للزخمشري ، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم، وعلي حممد البجـاوي ، دار                  -٨٥
 .عة  والنشر والتوزيعالفكر للطبا

فتح الباري بشرح صحيح البخاري البن حجر العسقالين ، طبعة جديـدة ومنقحـة ومصـححة                 -٨٦
 وحممد فؤاد عبدالباقي، الناشـر      –ومضبوطة عن الطبعة اليت حقَّق أصلها الشيخ عبدالعزيز بن باز           

 . م٢٠٠١ -هـ ١٤٢١مكتبة مصر الطبعة األوىل 
 اجلاللني للدقائق اخلفية للعجيلي الشافعي الشهري اجلمل، طبعة دار           اإلهلية بتوضيح تفسري    الفتوحات -٨٧

 . الفكر للطباعة والنشر والتوزيع
 . فرائد اللغة يف الفروق ، تأليف األدب هنريكوس اليسوعي ، الناشر مكتبة الثقافة الدينية ،القاهرة -٨٨
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ار الكتب العلميـة ،      اللغوية أليب هالل العسكري، طبعه وحققه حسان الدين القدسي ، د           الفروق -٨٩

 . بريوت
 الضيائية شرح كافية ابن احلاجب لنور الدين عبدالرمحن اجلامي ، دراسة وحتقيق الـدكتور               الفوائد -٩٠

 -هــ   ١٤٠٢ ، اجلمهورية العراقية ، وزارة األوقاف والشـؤون الدينيـة،            الرفاعـيأسامه طه   
 . م١٩٨٣

 . م١٩٨٧ -هـ، ١٤٠٧ت ، طبعة سنة  لسعيد األفغاين ، املكتب اإلسالمي بريوالنحو أصوليف  -٩١
 اإلنشراح من روض طي االقتراح للفاسي ، حتقيق وشرح األستاذ الدكتور حممود فجَّال،              نشرفيض   -٩٢

دار البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء التراث ، اإلمارات العربية املتحدة ديب، الطبعـة األوىل ،               
 . م٢٠٠٠ -هـ، ١٤٢١

 }ق { 
 ، تأليف حممد اخلضر حسني، عنيت بنشره املطبعـة السـلفية ، القـاهرة،               القياس يف اللغة العربية    -٩٣

 . هـ١٣٥٣
القياس يف النحو مع حتقيق باب الشاذ من املسائل العسكريات أليب علي الفارسي للدكتورة  مـىن                  -٩٤

 . إلياس ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، دار الفكر ، بريوت
 . ، حتقيق حممد حمي الدين عبداحلميد ، دار الفكر، بريوت وبلِّ الصدى البن هشام الندىقطر  -٩٥

 }ك { 
هـ، والطبعة الثانية  حتقيـق      ١٣١٧الكتاب لسيبويه ، الطبعة األوىل باملطبعة األمريية ببوالق ، سنة            -٩٦

 . م١٩٧١ -هـ ١٣٩١عبدالسالم حممد هارون ، الناشر اهليئة املصرية العامة للتأليف والنشر 
حممد الدايل مطبوعات جممع اللغة العربيـة بدمشـق          .  املعضالت للباقويل حتقيق د    كشف املشكالت وإيضاح   -٩٧

 . م١٩٩٥هـ، ١٤١٥الطبعة األوىل، 
 أليب البقاء الكفوي ، حتقيق الدكتور عدنان درويش، وحممد املصري الناشـر، دار الكتـاب                الكليات -٩٨

  .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٣اإلسالمي  القاهرة، الطبعة الثانية 

 }ل { 
ب يف علل البناء واإلعراب أليب البقاء العكربي ، حتقيق غازي خمتار طليمـات ، دار الفكـر                   اللبا -٩٩

 . املعاصر بريوت، دار الفكر بدمشق
 . م٢٠٠٠ العرب البن منظور ، طبعة دار صادر ، بريوت للطباعة والنشر ، الطبعة األوىللسان -١٠٠
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غـاين ، دار الفكـر بدمشـق ،         ملع األدلة يف أصول النحو البن األنباري ، حتقيق سعيد األف           -١٠١
 . م١٩٩٥ -هـ ١٤١٦م، الطبعة الثانية ، ١٩٥٧ -هـ ١٣٧٧الطبعة األوىل 

عمان ، دار جمدالوي للنشـر      . اللمع يف العربية البن جين ، حتقيق الدكتور مسيح أبو مغلي           -١٠٢
 . م١٩٨٨

 }م { 
هـ ١٤١٢نية   الشعر من الضرورة للسريايف حتقيق الدكتور عوض القوزي الطبعة الثا          حيتملما   -١٠٣

 . م١٩٩١-
جمالس ثعلب أليب العباس أمحد بن حيىي ثعلب شرح وحتقيق عبدالسالم هارون، الطبعة اخلامسة ،                -١٠٤

 . دار املعارف مبصر
هــ،  ١٤١٣ للميداين ، حتقيق حممد حمي الدين ، املكتبة العصرية ، بـريوت              األمثالجممع   -١٠٥

 . م١٩٩٢
داحملسن سلطان مؤسسة الرسالة بريوت، الطبعة جممل اللغة البن فارس دراسة وحتقيق زهري بن عب  -١٠٦

 . م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦الثانية 
 يف القراءات الشاذة البن جين حتقيق علي النجدي ناصـف، والـدكتور عبـداحلليم               احملتسب -١٠٧

هــ  ١٤٠٦النجار، والدكتور عبدالفتاح شليب، دار سزكـني للطباعة والنشر ، الطبعة الثانية       
 . م١٩٨٦ -

 . م١٩٧٣ -هـ ١٣٩٢اب حتقيق علي حيدر، طبعة دمشق املرجتل البن اخلشَّ -١٠٨
 . املزهر يف علوم العربية وأنواعها للسيوطي ،  مطعبة حممد علي صبيح ، األزهر ، بدون -١٠٩
املسائل البصريات أليب علي الفارسي ، حتقيق ودراسة الدكتور حممد الشاطر أمحد، مطبعة املدين مبصر ،                 -١١٠

 . م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥الطبعة األوىل، 
 خالفية يف النحو تأليف أيب البقاء العكربي، حتقيق وتقدمي حممد خري احللواين، دار الشرق               سائلم -١١١

 م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢الطبعة األوىل .  لبنان-العريب، بريوت
 العضديات للفارسي ، حتقيق الدكتور علي جابر املنصوري ، عامل الكتـب ، بـريوت ،          املسائل -١١٢

 . م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦الطبعة األوىل ، 
 .  املنثورة للفارسي، حتقيق مصطفى احلدري، مطبوعات جممع اللغة العربية بدمشقملسائلا -١١٣
 على تسهيل الفوائد البن عقيل حتقيق الدكتور حممد كامل بركات، مركـز البحـث               املساعد -١١٤

العلمي وإحياء التراث اإلسالمي، جامعة امللك عبدالعزيز مبكة املكرمة ، دار الفكـر دمشـق ،                
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 . م١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠طبعة سنة 
 .  النحوية يف شرح شواهد األلفية للعيين هبامش خزانة األدب للبغدادي ، بدوناملقاصد -١١٥
 اللغة البن فارس ، حتقيق وضبط عبدالسالم هارون ، مطبعة احلليب مبصر، الطبعة الثالثة،               مقاييس -١١٦

 .م١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠
 .  بريوت-، دار اجليل يف علم العربية أليب القاسم الزخمشري، الطبعة الثانيةاملفصل -١١٧
 للمربَّد ، حتقيق حممد عبداخلالق عضيمه، مجهورية مصر العربيـة ، اجمللـس األعلـى                املقتضب -١١٨

 . للشئون اإلسالمية ، جلنة إحياء التراث اإلسالمي
شعبان عبـدالوهاب ، طبعـة أم   :املقدمة اجلزولية يف النحو أليب موسى اجلزويل ، حتقيق الدكتور        -١١٩

 . م١٩٨٨-هـ ١٤٠٨ىل القرى، الطبعة األو
املقرب البن عصفور ، حتقيق أمحد عبدالستار اجلواري، وعبداهللا اجلبوري ، املكتبة الفيصلية              -١٢٠

 . م١٩٧٢ -هـ ١٣٩٢للطباعة والنشر والتوزيع، مكة املكرمة، الطبعة األوىل ، 
 عبدالفتاح امساعيل شليب، مكتبـة الطالـب      /معاين احلروف للرماين ، حتقيق وتعليق الدكتور       -١٢١

 . م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٧اجلامعي مكة املكرمة ، العزيزية ، الطبعة الثانية 
معجم شواهد العربية لعبد السالم هارون ، الناشر مكتبة اخلاجني  بالقاهرة، الطبعة الثانيـة                -١٢٢

 . م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧
معجم املصطلحات النحوية والصرفية للدكتور مسري اللبـدي ، مؤســسة الرسـالة، دار               -١٢٣

 . ١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥ والتوزيع ، األردن ، الطبعة األوىل ، الفرقان للنشر
املعجم املفصل يف النحو العريب للدكتورة عزيزه بايت ، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعـة                -١٢٤

 . م١٩٩٢ -هـ ١٤١٣األوىل 
مغين اللبيب عن كتب األعاريب البن هشام األنصاري ، حتقيق حممد حمي الدين عبداحلميد،               -١٢٥

 . راث العريب بريوت، الناشر املكتبة التجارية الكربى مبصردار إحياء الت
املفردات يف غريب القرآن للراغب األصفهاين ، حتقيق حممد سيد كيالين ، مطبعـة البـايب                 -١٢٦

 . م١٩٦١ -هـ ١٣٨١احلليب ، الطبعة األخرية 
 

 }ن { 
سـني  النكت احلسان يف شرح غاية اإلحسان أليب حيَّان، حتقيق ودراسـة الـدكتور عبداحل              -١٢٧



 
 

 
 

 هـ١٤٢٥، مجادى األوىل ٣٠، ع١٨جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابـها، ج  ٣٩٤
  

 . م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨الفتلي ، مؤسسة الرسالة ، بريوت ، الطبعة الثانية 
زهري سلطان، الكويت ، الطبعة     . النكت يف تفسري كتاب سيبويه لألعلم الشنتمري حتقيق د         -١٢٨

 . م١٩٨٧هـ، ١٤٠٧األوىل 
 النهاية يف غريب احلديث واألثر جملد الدين ابن األثري ، حتقيق الدكتور حممـود الطنـاحي ،                 -١٢٩

 . طبعة دار الفكر للطباعة والنشر ، بريوت
النوادر يف اللغة أليب زيد األنصاري ، حتقيق ودراسة الدكتور حممد عبـدالقادر أمحـد، دار                 -١٣٠

 . م١٩٨١ -هـ ١٤٠١الشروق ، بريوت ، الطبعة األوىل، 
مهع اهلوامع شرح مجع اجلوامع للسيوطي ، دار املعرفة للطباعة والنشر، بـريوت، لبنـان ،                 -١٣١

 . ونبد
 . م طبعة بريوت١٩٨٧الوجيز يف أصول الفقه للدكتور عبدالكرمي زيدان، الطبعة السادسة  -١٣٢

 
 
 
 
 
 


