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ررِ  ال�س���َِّة  آراُء ال��فّ��َ� ال���ّ�ُة في ��اِب غ�ِر ال�ُّ

  هـ) دراسٌة ن��ّ�ةٌ ١٠٥٣(ت  الْبِ� ع�قاءَ 

  

َمةٌ    رسالٌة ُمق�َّ

إلى م�ل� �ل�ة ال����ة للعل�م اإلن�ان�ة في جامعة األن�ار، وهي ج�ٌء م� م��ل�ات ن�ل 

  درجة ال�اج���� في اللغة الع���ة وآدابها

  م� �ال� ال�اج����

  ع�ام ف�اد دمحم ع�� ال����ي

  �إش�اف

  األس�اذ ال��اع� ال����ر

  عّالو� ال�����خل�ل إب�ا��� 

 م٢٠٢١                                                                  هـ١٤٤٢
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  ه�اءاإل

  

  ق� ه�ا ال�ه�، و���ح أْن ی�اني مع�لً�ا م��ة ال�راسات العل�ا األس�اذ إلى م� �ان ی�

 ال����ر ف�اد دمحم (وال�� األع�) َأْس��ه ر�ي ف��ح ال��ان ولّ�ة ال�قام.

  ََ�ِ�ي هللا إلى م� تع�ْ� في ت����ي، وسه�ت الل�الي م� أجلي، وت�ّ�ل� الع�اء واألل�، آن

 ).أمي الغال�ة( دها� ج�ق��ها وال ح�م�ي م� و 

 (أخ�تي وأخ�اتي). ح��ا ووفاءً  ش����ي به� خ��� ال�م والل��إلى م� أ 

 (زوج�ي ال����ة).ا أ�امي، وشا��ت�ي ال�ع� وال�ه� إلى م� ت�ّ�لْ� به 

  َّحف�ه هللا تعالىإلى ُب�ي (
ّ
 .(علي

 .إلى أسات�ت�ا الف�الء و�ّالب العل� وُمِ��ِ��ه 

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  ال��� والع�فان

 هب مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ ُّ ام��اًال ل�� أح�ُّ �ال��� أق�ل: 

َّ جح مج حج مث هت مت  خت حت جت
)١(

م� االم��ال �ع� ش��  ، ث� إنَّ 

، لق�له عل�ه ال�الة هللا تعالى  على نعِ�ِه ال�ف��ة أْن أش�� ال�اس ال�ی� �ان�ا أص�اب ف�ٍل عليَّ

ُم ب�اف� ال��� وع��� الع�فان إلى:)٢(»َمْ� َال َ�ْ�ُ�ُ� ال�َّاَس َال َ�ْ�ُ�ُ� �ََّ «وال�الم:    ، فأتق�َّ

ُم��في األس�اذ ال��اع� ال����ر خل�ل إب�ا��� عّالو� ال�����، ال�� �ان إش�افه لي م��  - 

وال��ّجه  ال�اصحُ  ، ونع�َ ال�عّل�ُ  ش�ف وف�� واع��از، ول�ل�ة ال��ِّ أق�ل: إنَّه �ان نعَ� األبُ 

وق� ت�ّ�َم عليَّ �أْن  رحا�ة ص�ر ����، وعل� نافع غ���،لي؛ ل�ا ات�� �ه ِم� ُخُلٍ� ر��ع، و 

ج�هاته و�رشاداته وتفان على م�ا�ع�ه ال����ة، وت�  أم�ني ��ا ل��ه م� م�ادر، وح�ص

م�ة ��ا�ة ه�ه ال�سالة �ل ذل�؛ ل��ه� ال�سالة �ال��ل ال��ضي، ف��اه  في العل��ة ال��ی�ة

 هللا عّ�ي خ�� ال��اء.

الع� الع��� ال����ر ضام� دمحم ع�� ال����ي، ال�� صّ�ح لي �ع� هف�ات ما ����ه،  - 

 ر�ي م� �ل م��وه. سّل�هوأس�� لي ال����ة والع�ا�ة، 

ع� ما �أْن أرسل لي �ع� ما أح�اجه  ال����ر ع�� ثاب� ال���ر�، ال�� تفّ�ل عليَّ  - 

  ��وح�ه لل����راه، وفقه هللا ل�ا ُ��ّ�ه و��ضاه.ُنِ�َ� لل��ف��� خ�ًأ، م� أ

ال��اع�ة ��ي، ال�� قّ�م لي األخ األع� وال��ی� األح� األس�اذ أح�� عارف ال�� - 

 .ل�ف� وال�المة وال��ف��ةا�، دا�ً�ا هللا له عانة، وأس�� لي ال����ةواإل

 �تي في ق�� اللغة الع���ة أج�ل هللا ع�اءه�.أسات - 

 � هللا ���مه ال���ل. م اإلن�ان�ة أسات�ة وم��ف�� أك�مه�ل�ة ال����ة للعل� ع�ادة  - 

  

  

                                                        

 .١٩س�رة ال��ل، م� اآل�ة:  )١(

، ٧٩٣٩، وفي م��� اإلمام أح��، ب�ق�: ٤/٢٣٢، ص٢٦١٣ال��ی� في م��� اإلمام أبي داود، ب�ق�:  )٢(

  .٥٧، ��٥٦ا�ه: األدب ال�ف�د، ب�ق�: ، وأخ�جه اإلمام ال��ار� في ١٣/٣٢٢ص



 

  

  ال�����ات

  

  ال�ف�ة  ال��ض�ع

ـــ�ُ ـــــال ــقـ  ٤ – ١  ةــــم�ِّ ــ

ــال� ـــ�ــ ــهــ ـــ ـــــ  ١٠ – ٥ �ــــ�ـ

 ٥٩ – ١١  األس�اءالف�ل األول: آراء ال��ف��� في 

 ٢٣ – ١١  ال���� األول: آراء ال��ف��� في الع�امل م� األس�اء

 ١٤ – ١١  إلى مع��له اس� ال�ف��ل إضافة أوًال:

 ١٧ – ١٥  إع�ال اس� الفاعل ال��ّغ� :ثانً�ا

 ٢٠ – ١٨  �ال اس� الفاعل ال��ص�ف إع ثالً�ا:

 ٢٣ – ٢١  إع�ال ال���ر م��ً�ا را�ًعا:

 ٥٩ – ٢٤  ال�اني: آراء ال��ف��� في ال�ع��الت م� األس�اءال���� 

 ٢٦ – ٢٤  ال����ة بـ��� "�غ�و" أوًال:

 ٣٠ – ٢٧  اإلع�اب أو ال��اء في ه�ی� والل�ی� ثانً�ا:

 ٣٣ – ٣١  تأخ�� مع��ل ما ق�ل الفاء وال�او ع�ه�ا ثالً�ا:

 ٣٧ – ٣٤  ن�ا�ة ال�ار وال���ور م�اب الفاعل را�ًعا:

� خامً�ا:  ٤١ – ٣٨  ح�ف ال���� م� "كل" العائ� على ال���َّ

 ٤٤ – ٤٢  مفع�لي "أع�ى" فيال�ق��� والـ�أخ��  سادًسا:

 ٤٦ – ٤٥  ال��اء في "اث�ا ع�� واث��ا ع��ة" سا�ًعا:

 ٥٠ – ٤٧  ج� مع��ل ال�فة ال���هة �اإلضافة ثامً�ا:

" ل�����ه تاسًعا:  ٥٢ – ٥١  م�ا�قة ال���� ال���ور بــ"ُربَّ

 ٥٥ – ٥٣  ن�اء ال���ة غ�� ال�ق��دة عاشً�ا:

 ٥٨ – ٥٦  ال��� في ن��: "كلُّ رُجٍل وض�َعُ�ُه"حاد� ع��: 

 ٥٩  اس�ع�ال "َأْجَ�ع وَجْ�َعاء" حاالً  ثاني ع��:

 ٩٢ – ٦٠  الف�ل ال�اني: آراء ال��ف��� في األفعال

 ٨٤ – ٦٠  ال���� األول: آراء ال��ف��� في الفعل ال�اضي

 ٦٢ – ٦٠  ص�غة الفعل ال���ي لل��ه�ل ب�� أصال�ها وف�ع��ها أوًال:

 ٦٦ -٦٣  ب�اء الفعل ال�اق� لل��ه�ل ثانً�ا:



 

  

 ٧١ – ٦٧  ناص� ال�فع�ل له ثالً�ا:

 ٧٣ – ٧٢  أْسَ�َ�، وأْفَ�َ�، وأْ�َهَ�" أفعال ناق�ة" را�ًعا:

 ٧٨ – ٧٤  ال��ا�ة في األفعال ال�ي ��ع�ى الق�ل خامً�ا:

 ٨٤ – ٧٩  خ�اتها"أالعامل في مع��لي "كان و  سادًسا:

 ٩٢ – ٨٥  ال���� ال�اني: آراء ال��ف��� في الفعل ال��ارع

 ٨٩ – ٨٥  ت���� الفعل ال��ارعاق��ان الالم مع ال��ن في  أوًال:

 ٩١ – ٩٠ ن�� الفعل ال��ارع �ع�"ُث�َّ" ثانً�ا:

"ن�� الفعل ال��ارع ال�اقع في ج�اب ال��  ثالً�ا:  ٩٢  بـ"كأنَّ

 ١٣٣ – ٩٣  الف�ل ال�ال�: آراء ال��ف��� في ال��وف

 ١١٥ – ٩٣  ال���� األول: آراء ال��ف��� في ال��وف األحاد�ة وال��ائ�ة

 ٩٦ – ٩٣  تق��� فاء ال��� وواو ال���ة ���خ�له�ا على ال��� وال��اح� أوًال:

 ١٠١ – ٩٧  مع ال���ة ال�ق��دة"�ا"  ح�ف ح�ف ال��اء ثانً�ا:

 ١٠٣ – ١٠٢  "ال" ال�ا��ة ال�ع��ضة ب�� ال�ار وال���ور ثالً�ا:

 ١٠٥ – ١٠٤  ال��م بـ"ال" ال�ا��ة را�ًعا:

 ١١١ – ١٠٦  ن�ا�ة "أل" ع� ال���� خامً�ا:

 ١١٥ – ١١٢  "َأْن" لل��ازاة  سادًسا:

 ١٣٣ – ١١٦  ال���� ال�اني: آراء ال��ف��� في ال��وف ال�الث�ة وال��ا��ة

 ١١٧ – ١١٦  "ُث�َّ" ز�ادة أوًال:

" و"َأْن" ع�� ح�ف ال�ار م�ه�ا ثانً�ا:  ١٢٣ – ١١٨  م�ل "َأنَّ

 ١٢٤  مع�ى "ك�ا" لل�ق� ثالً�ا:

 ١٢٧ – ١٢٥  ال�� بـ"الَت" را�ًعا:

 ١٣٠ – ١٢٨  "حّ�ى" ال���� بــ ج�ُّ  خامً�ا:

 ١٣٣ – ١٣١  تق�ی� "إّال" في ال�����ى ال��ق�ع سادًسا:

  ١٣٥ – ١٣٤  ال�ات�ة

  ١٥٨ – ١٣٦  ث�� �ال��ادر وال��اجع

    ال��ل� �اللغة اإلن�ل���ة

    ال�اجهة �اللغة اإلن�ل���ة



 

  

  



 

  

يل ىل مل خل    

  مةق�ِّ ال�ُ 

�، والّ�الُة والّ�الُم �ّ و�ا��ًة ح�ً�ا یل�ُ� ��الله الُ�عال��ُ�ِ� اّل�� أس�َغ عل��ا ِنَعَ�ُه �اه�ًة 

ذر�ِ�ِه م، وعلى اآلِل وال��ِ� الِ�َ�ام، وأزواِجِه و �ّ الُ�� على ح��ِة ال�َّس�ِل األع��، م�ّ�ِ� ْبِ� ع�ِ�هللاِ 

ا �ع�:الّ�ی�ت�عه� �إح�اٍن إلى ی�ِم َأْ�َهِ� األَنام، وَم�    ، أمَّ

 ذاك ف�انَ ك�ا�ه ال���� بها،  ن�لَ أ �أنْ  به�ا ال����� ها هللا تعالىمَ ��َّ  ش��فةٌ  غةٌ لُ  ةَ الع���ّ فإنَّ 

 ه�ا حالَ  فإذا �انَ ، هاتاللغات وغّ��  لَّ جُ  ْ� أبلَ  ال�ي الع��رِ  تقادمِ  �ْ مِ  لها حاف�ٍ  خ��ُ  ه� اإلن�ال

 ال�عاني، وت����ُ  �، وتع�فُ األل�ُ  �ه تقامُ  إذْ ؛ عل� ال���ه� خاًرا وذخً�ا ادِّ  غلَ�هاأ  فإنَّ  الع��ّ�ةِ  غةِ اللُ 

 ����ي م�ه صه�ته، إالَّ  ه ال ی�تقي م� عل� ال�ف��� ذروته، والنَّ أَ  ل�ْ اعْ فَ قال أب� حّ�ان: (( ال��اك��،

� اق��� على غ�� ه�ا ا مَ وأمَّ ... ا م�ه إلى رت�ة اإلح�ان�ً �ِّ ا في عل� الل�ان، م�� �ً م���ِّ  �انَ  �ْ مَ 

ع� فه� غ�ام� ال��اب، وع� إدراك  ه ��ع�لٍ م� العل�م، أو ق�� في إن�اء ال����ر وال����م، فإنَّ 

 ، وت��ارُ ارٍ أس� �ا ه� نقلُ ل� ال�ف��� إنّ م� ع هُ ل�ائف ما ت���ه م� الع�� الع�اب، وح�َّ 

  .)١())األع�ار على م�ِّ  م�ف��ٍ 

وق� �ّ�َ� هللا تعالى له�ه اللغة رجاًال م�ل��� عامل�� م� أب�اء ه�ه اُألمة اإلسالم�ة، 

ف�ضع�ا ق�اع�ها وش�َّ�وا أر�انها، ف�ا زال� ه�ه اللغة م�ف��ًة ��ف� هللا ل��ا�ه ال���� وه� 

  .)٢(َّنن من زن رن مم ام يل ُّ القائل:

ق� اس�ق�َّْت في نف�ي ر��ٌة أْن أك�َ� في الّ�رس ال����، و�ان اخ��ار� ل��ض�ع ما زالْ� و 

  ت�جُّ �ه أقالُم ال�َّارس��، وأف�ار ال�اح���، وه� دراسة آراء عل�اء م�ه� ن��ّ�، ف�ان م�ض�عي:

  ه) دراسة ن���ة)١٠٥٣(ت غ�ر ال�رر ال�س���ة الب� ع�قاء��اب (آراء ال��فّ��� ال���ّ�ة في 

وق� ت�اف�ت أس�اٌب دفع��ي إلى اخ��ار ه�ا ال��ض�ع، م�ها أنَّ ال��� ال��في ل� ی�ْل ع�ا�ًة 

ف�ًال ع� ذل� أنَّ اب� ع�قاء عاش في الق�ن ال�اد� ع�� �ال��� ال����،  ع�� ال���ث�� ك���ة

                                                        

 .١/١٧ال��� ال����:  (١)

  .٩س�رة ال���، م� اآل�ة:  (٢)



 

  

م� آرائه� ال���ّ�ة وال���ّ�ة، ��ا أنَّ اب� اله��ّ� مّ�ا �ع�ي أنَّه أفاد م� عل� ال��قّ�م�� وج�َع ���ً�ا 

" أه� ش�وح ال����مة الع�����ة على غ�ر ال�رر ال�س���ةع�قاء ���يُّ األصل، و�ع�ُّ ��ا�ه "

 في ال��� ل�ل��وم�ة فال شّ� أنَّ ه�ا ال��ح �ع�ي ت�ّ�ًرا ع� ال�رس ال��� اآلجُ 
ّ
�ان  ّ� وال��في

  .� ر �ااخ� ه�ا

ة م�هً�ا اب��أُت ��ه ب��� ع��ان ل�ّلِ م�ألة، ُم�ِهً�ا له ��الم في ه�ه ال�سال وق� سل��ُ 

ال��ألة �اس�ع�اض  �درسصّ�ح ��ه ب��� ال��ف���، ُث�َّ  ����، ُث�َّ ع�ضُ� ق�ل اب� ع�قاء ال��

ًما ال��ه� ال��في؛ ألنَّ ال�راسة تق��ه، ث�  ف�هام�اه� ال��اة  ، ُث�َّ أع��ه ب��� ال��ه� ال���� ُمقّ�ِ

ع�مها أو س��ته،  في ال��ألة م�ّ�ً�ا رأ�ه ف�ها م�افق�ه ألح� ال��ه��� م� م�قف اب� ع�قاء أوض��

ت�ًعا لل�ل�ل األ�ه� واألق��،  له �ه� لل�اح� م� رأ� ذاكً�ا س�� ت�ج��هب��ج�ح ما  ال��ألةوأخ�� 

.   وق� أس�غ�ي في �ع� ال��ائل ع� ال��ج�ح؛ لع�م �ه�ر ال�ل�ل القا�ع ل��َّ

�ائل ال�ي درس�ها في ه�ا ال��� ل� ت��ْ� إل�ها یُ� ال���، فل� ت�د ه�ه ال��ائل في وأغل� ال�

ك�� ال�الف ال���� ���اب "اإلن�اف في م�ائل ال�الف، وال����� ع� ال��اه� ال������، 

وائ�الف ال���ة في اخ�الف ن�اة ال��فة وال���ة"، ف�ال ع� ذل� أنَّ أغل� ه�ه ال��ائل ل� 

  �ن في ال��� ال��في.ی�رسها ال�اح�

 أه�اف ال�سالة:

الب� ع�قاء وم�اق�ة  وم�ةاآلُج� على  ال����مة الع�����ةه� ش�وح ب�ان آراء ال��ف��� في أ  - ١

 تل� اآلراء.

ال��ق� م� ن��ة آراء ال��ف��� ال�ي صّ�ح ف�ها اب� ع�قاء �أنَّها له�، وت�ث�قها م� ���  - ٢

 اآلخ���.ال��ف��� إْن وج�ْت أو م� ��� ال��اة 

دراسة آراء ال��ه� ال��في مقارنة �آراء ال��ه� ال���� و���ة آراء ال��اة؛ ل��ج�ح ما ی��ّ��  - ٣

 م� ال��� رج�انه.

  

  

  

  



 

  

له�ه  م�ه��ة ال��� ، فق� اق��ْ� ال�سالة هف�َح ع� م�ام�� ه�أُ أْن  س���عُ أو�ع� ه�ا 

�عق�ها ث�ٌ� �ال��ادر  ،خات�ة ٍل، ُث�َّ ثالثُة ف��  ا�ت�ل�ه وت�ه�ٍ�، مةٍ مق�ِّ م�  ال�سالة أْن ت��ن م�ّ�نةً 

  وال��اجع.

مة فق� بّ��ُ� ف�ها ع��ان ال��ض�ع، وس�� اخ��ار� له، وأه�افه، و��ان م�ه��ة  أمَّا ال�قّ�ِ

ا ال��ه�� فق� ت�ّ�� ال��ی� ع� ح�ا   .ة اب� ع�قاء وع� ��ا�هال��� ��ه، وأمَّ

  "آراء ال��ف��� في األس�اء" في ف�ان الف�ل األول اوأمَّ 

  و��ه م���ان:

  آراء ال��ف��� في الع�امل م� األس�اء. ال���� األول:

  آراء ال��ف��� في ال�ع��الت م� األس�اء. ال���� ال�اني:

  "األفعالآراء ال��ف��� في  "في ال�انيالف�ل وجاء 

  و��ه م���ان:

  آراء ال��ف��� في الفعل ال�اضي. ال���� األول:

  آراء ال��ف��� في الفعل ال�ارع. ال���� ال�اني:

  "ال��وفآراء ال��ف��� في  " ف��َّ  ال�ال�وأّما الف�ل 

  و��ه م���ان:

  آراء ال��ف��� في ال��وف األحاد�ة وال��ائ�ة. ال���� األول:

  آراء ال��ف��� في ال��وف ال�الث�ة وال��ا��ة. ال���� ال�اني:

  

  



 

  

  ِلَ�ا ت�ّصلُ� إل�ه م� ال��ائج، ُث�َّ ث�� �ال��ادر وال��اجع. ُث�َّ أنه�� دراس�ي ��ات�ةٍ 

إنَّ ه�ا ال��� ه� ح��لُة ُجهٍ� ال أّدعي ��ه ال��ال فإنَّ ال��ال � وح�ه، و�ْن  وخ�ام ق�لي:

ُیَ�فَِّقُه ُهللا ��ُ� ق� أصْ�ُ� َفِ���ف�ٍ� ِم� هللا؛ ألنَّه ال ُیَ�فَُّ� َعْ�ٌ� ح�َّى ك�ُ� ق� أخ�أُت فِ�ْ� نف�ي، و�ْن 

 مهُّ ُ� م��ع�ً�ا �ا� تعالى قائًال:ح�وُد ال����اِع وجهُ� ال�قّلِ ب�ّلُ� ��ه ما ب�لّ  ع�َّ وجل، وه�ه

 حجُّ ، سائًال إ�اه: )٢(َّجع مظ حط مض خض حض جض ُّ، دا�ً�ا )١(َّجي يه ىه

 رث  يت ىت نتُّ  وآخ� دع�انا ،)٣(َّ خض حض مص  خص حص مس  حس جس مخ  مح جح مج

.)٤(َّزث

                                                        

  .٥اآل�ة:  س�رة الفات�ة، (١)

  .٢٨٦اآل�ة: س�رة ال�ق�ة، م�  (٢)

  .٢٨،٢٧،٢٦،٢٥: اآل�اتس�رة �ه،  (٣)

  .١٠س�رة ی�ن�، م� اآل�ة:  (٤)



 

  

  

  

  

  

  

  و����ل على :

  :ح�اة اب� ع�قاءأوًال. 

 ا�ه :ثانً�ا��. 

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  ال��ه��

  وًال: ح�اة اب� ع�قاءأ

ت��� ��� ال��اج� وال��� واألعالم ع� أخ�ار اب� ع�قاء ت�ج�ة وا��ة، و�ادت ت�في ذ��ه ل� 

" م� )٤(، ومع�� ال��لف��)٣(، وه��ة العارف��)٢(، واألعالم)١(ل�ال ما أت�ف�ا �ه صاح� "ك�ف ال���ن 

� ذ��ه ت�ج�ة ����ة له�ا العال� ال ت�عّ�� اس�ه و����ه ووفاته و�عٍ� م� م�لفاته، فل�اله� ل�ه

  .)٥(و��� أث�ه وف�له

ال��� في  "ال�رر ال�س���ة غ�رال�� حقّ� ��ا�ه " و��ّ�� ل�ا ال����ر دمحم ب� ح�� الع��� 

ع�م ت�و�� س��ته وال��ج�ة له ت�ج�ًة وا��ة إذ قال: ((و�ان ال��� ال�ح�� ع��� في ع�م ت�ج��ه 

أنَّه م�أخٌ�، وأنَّ ���ً�ا م� ��� ال��اج� لع��ه ما زال� م����ًة لْ� ت��ْ�، فلّ�ا ع�م� على الع�دة 

له، ج�َّ ع��� س�ٌ� آخ�،  إلى �ع� تل� ال�����ات ال�ي ت��َ� لي اال�الع عل�ها، ول� ت�عّ�ض

وه� أنَّ االض��ا�ات ال�ي م��� بها أرض ال��� في زم� ال�ارح، وع�م االس�ق�ار ال��اسي، وت�ازع 

ال�ل�ة ر��ا �ان س�ً�ا في ال��ل�لة دون ت�و�� ت�ج��ه، الس��ا أنَّ ال�ارح �ان له معان�ون، وحّ�اد 

والده م�غ�ل ال�ال، رق�� ً�ا ع� أس�ته وأ��ل، حّ�ى عاش �ع�اض��وه على ما ی��و إلى أض�� ال

قام في �ن في ز���، وهاج� إلى ال��ال، وأال�ال، وت�ك ال�ه�ل وال��� وحلقات ال�رس، وح�اة ال�

  .)٦("ِذْ� ِجْ�لة" دون�ا ر��ة م� في ذل�))

  

 

                                                        

  .٢/١٢٤٣ی���: ��ف ال���ن ل�اجي خل�فة:  )١(

 .٦/١١٢ی���: األعالم لل�ر�لي:  )٢(

  .٢/٢٨١ی���: ه��ة العارف�� إلس�اع�ل �اشا:  )٣(

  .٢٧٨/ ٩ی���: مع�� ال��لف�� لع�� رضا ��الة:  )٤(

، و��اب ١/٢٧،٢١ی���: ما ���ه د. دمحم ب� ح�� الع��� ع� اب� ع�قاء في ��اب "غ�ر ال�رر ال�س���ة":  )٥(

، وض� ال�را�ة ل��� ال�قا�ة/ دراسة وت�ق��: عل� ال��� وال����� وال�� (رسالة ١٨،١٠"ال��اب ال�امي": 

  .  ١٠ماج����) لل�اح�ة ه���ا رش�� ال����ي: 

  .١٢، وال��اب ال�امي (ال�راسة): ١/٢٣(ال�راسة):  غ�ر ال�رر ال�س���ة )٦(



 

  

  اس�ه ون��ه:

 ب� ع�قاء ب� ح��ة ال����يُّ 
ّ
ال�ه�او� ال��س�� ه� دمحم ال�ال� ب� أح�� ب� رم��ة ب� علي

  .)١(ال��يُّ ال���يُّ 

  ك���ه ول��ه وو�ائفه:

اِفِ��َّةاع، وُ�لّق� اب� ع�قاء ���خ ُ���َّى اب� ع�قاء �أبي ه�ّ   زم� ، وشغل اب� ع�قاء في ال�َّ

اِفِ��َّةش�خ  ال���� دمحم ب� القاس�   .)٢(في ال��� ال�َّ

  م�ان�ه العل�ّ�ة:

  .)٣(وأدیً�ا وشاعً�ا وم�رًِّخا م�ارً�ا في �ع� العل�مكان اب� ع�قاء فق�ًها ون����ا 

  م���ه ال���ّ�:

إنَّ اب� ع�قاء ����ُّ ال��ه� في ال�راسة ال���ّ�ة، إذ �ان في الغال� ی��ّ�ى آراء ال������ 

ٍ�؛ ألنَّه خالف ال� ال��ف��� في ق�� م� آرائه�،  �ف����� في ج�لة م� آرائه�، فه� وادون تع�ُّ

، وه�ا ما أث��ه ال����ر دمحم ب� ح�� )٤(عامٍّ �لَّ ���� على خ�ى ال��� ال����ّ ول�ّ�ه ب�جه 

الع��� إذ قال: ((ل� ��ْ� م� ال��ع�� مع�فة وت��ی� م�ه� ال�ارح ال���ّ�، فه� ���ّ� ال��ه�، 

�ه� لي ذل� م� ���ة م�افق�ه ل��اة ال���ة بل إنَّه ل�فه� م���ه م� ق�له: (ال����ب �ال�الف ع� 

كـ"لْ� ُت�ِ�َ� واألس� ألكل�" وع��نا ن��ه على ال�فع�ل معه �ـ"ز�ٌ� ع��ك" وع�� ن��ه على  ��ف���ال

  .)٥(ال��ف ل�اج� ال��ف) ففي ه�ا ال��ارة ت���ح �ات�اعه لل������))

                                                        

، ٢٧٨/ ٩، ومع�� ال��لف��: ٢/٢٨١، وه��ة العارف��: ٦/١١٢، واألعالم : ٢/١٢٤٣ی���: ��ف ال���ن:  )١(

  .١/٢١وغ�ر ال�رر ال�س���ة (ال�راسة): 

، ٢/٢٨١وه��ة العارف��: ، ٦/١١٢، واألعالم: ٢/٣٦٠ی���: خالصة األث� في أ��ان الق�ن ال�اد� ع��:  )٢(

 .١/٢١وغ�ر ال�رر ال�س���ة (ال�راسة): 

، ٢/٣٦٠، وخالصة األث� في أ��ان الق�ن ال�اد� ع��: ٤/٨٤ی���: سّل� ال�ص�ل إلى ��قات الف��ل:  )٣(

  .٩/٢٧٨، ومع�� ال��لف��: ٦/١١٢واألعالم: 

���� وال�� (رسالة ماج����) لل�اح�ة ه���ا ض� ال�را�ة ل��� ال�قا�ة/ دراسة وت�ق��: عل� ال��� وال� ی���: )٤(

  .  ١٠رش�� ال����ي: 

  .١/٥١غ�ر ال�رر ال�س���ة (ال�راسة):  )٥(



 

  

  م�لفاته:

� ض�� �وم�ها ما ل� ���ع ��ق ،م���ع �إنَّ الب� ع�قاء م��فات جّ�ة م�ها ما ه

  ال���فات هي:ال�����ات، وه�ه 

 آثاره ال����عة:- أ

 ت���� ال��ع ���ح ش�و� ال���ى وال��ع، حقّقه ال����ر دمحم ب� ح�� الع���. - ١

: ((أح�ُّ ما قال الع��... إلى -صلى هللا عل�ه وسل�–ال��اب ال�امي ��فاخ�ه ع� إع�اب ق�له  - ٢

 .حقّقه ال����ر دمحم ب� ح�� الع���  آخ�ه))،

، ُ�ِ�َع حقّقه ال����ر دمحم ب� ح�� الع��� ��مة الع�����ة، غ�ر ال�رر ال�س���ة ���ح ال�� - ٣

 م.٢٠١٠-ه١٤٣١، س�ة ١في دار ال���ث�� في القاه�ة، �

٤ -  :
ْ
B، )١(&ىئ % $ # " يئ!ك�ف اله� وال�أس �ال��ف ع� آی�ي  C يئ

 ، حقّقه ال����ر دمحم ب� ح�� الع���.)٢(Dىئ

وال�ام� م�ها(عل� ال��� وال����� وال��) َض�ُّ ال�را�ة ل��� ال�ُّقا�ة، الق�� ال�ادس وال�ا�ع  - ٥

س�ة  جامعة �غ�اد/ �ل�ة العل�م اإلسالم�ة، ال�اج���� ه���ا رش�� م��� ال����ي، ةحقّق�ه �ال�

 م.٢٠٢٠- ه١٤٤٢

 آثاره ال�����ة:-  ب

 .)٣(إغ�اب ال���ة �إع�اب ال�لح - ١

 .)٤(اإلك��� الع��� ب����ج أحادی� اإلب��� - ٢

 أجاب ��ه ع� ق�ل دمحم ب� أبي ��� ال�از�: ،األل�اح في م��ق� األرواح - ٣

ــ�ــ ــِل تــ�حـاٍل إلى أی� ت�حــاـلي؟  لى لـعـْ�ُ�َك ما أدر� وق� آذن ال   بـعــاجـ

وح بـعـ� خـ�وجـه   م� اله��ل ال���ل وال��� ال�ال            ــوأیـ� مـ�ـل الـ�ُّ   ي؟ـ

  فأجاب ال�ف�� �ق�له:

ـــِ� والـ�ــالِ ت�ـلُ� ف�ها ناعـ ـً�ا   خـ�ِّ أو� إذا �ـ�ـَ� إلى جـّ�ة ال� ـ�ــ�   َ� اـل

                                                        

 . ١٥٤س�رة آل ع��ان، م� اآل�ة:  )١(

 .١١س�رة األنفال، م� اآل�ة:  )٢(

  .١٨ی���: ال��اب ال�امي (ال�راسة):  )٣(

  .١٦وال��اب ال�امي (ال�راسة): ، ١/٢٥ی���: غ�ر ال�رر ال�س���ة (ال�راسة):  )٤(



 

  

ــا صِم� ِهللا فالـ�ـ�ـ�اُن أنـَ� ل   ًة �ـ� رح�َ� شـ��ً�ا ول� تـلو�ْن �ُ    الـيـه

فل� �ع��ه، وقال: ما ه�ا إّال ج�اب لق�له: إلى أی� ت�حالي؟ وأی� ج�اب ال��� اآلخ�؟ فأجاب: 

أص�اف ب�ي آدم، وما ق�ل ��ه وهي الم�ة وج��ع أب�اتها �أل�اح، في �ّلِ ل�ٍح روُح ص�ٍف م� 

  .)١(ب�ً�ا ٣١٨

 .)٢(���ة أهل ال�غان� في م�اق� ال��خ أبي ��� ب� سال� - ٤

 .)٣(ج�اول في عل� الفل� - ٥

 .)٤(ج�اب ع� س�ال ���ه �ع� ال�اف�ی� إلى ذ� ج�لة، وأرسله إلى عل�اء ز��� - ٦

 .)٥(حاش�ة على ش�ح ال����ي ألل��ة اب� مال� - ٧

 .)٦(ال�ُّرر ال�هّ�ة - ٨

 .)٧(ش�ح الق�اع� لألزه��  - ٩

ض�ُّ ال�را�ة ل��� ال�قا�ة، وال�قا�ة م���� في أر�عة ع�� علً�ا ألبي ��� جالل ال�ی�  -١٠

، وض�ُّ ال�را�ة ه)، ن��ها أب� الف�ل ع�� ال�ؤوف ب� ���ى ا٩٩١ال����ي (ت
ّ
ل�اع� ال��ي

ش�حها اب� ع�قاء هي أر�عة ع�� علً�ا ال�قا�ة ش�ح ل�ل� ال��� وعل�م ال�قا�ة ال�ي ل��� 

األول: في عل� أص�ل الّ�ی�، وال�اني: في عل� ال�ف���، وال�ال�: في عل� ال��ی�، وال�ا�ع: 

في أص�ل الفقه، وال�ام�: في عل� الف�ائ�، ال�ادس: في عل� ال���، وال�ا�ع: في عل� 

 - ل��� وال����� وال��عل� ا-ال�����، وال�ام�: في عل� ال��، وه�ه ال�الثة األخ��ة 

حقّقْ�، وال�اسع: في عل� ال�عاني، والعاش�: في عل� ال��ان، وال�اد� ع��: في عل� ال���ع، 

وال�اني ع��: في عل� ال����ح، وال�ال� ع��: في عل� ال��، وال�ا�ع ع��: في عل� 

 .)٨(ال��ّ�ف

                                                        

، وغ�ر ال�رر ال�س���ة ٢٧٨/ ٩، ومع�� ال��لف��: ٢/٢٨١، وه��ة العارف��: ٦/١١٢ی���: األعالم:  )١(

  .١٦،١٥، وال��اب ال�امي (ال�راسة): ١/٢٥(ال�راسة): 

  .١٦، وال��اب ال�امي (ال�راسة): ١/٢٦ی���: غ�ر ال�رر ال�س���ة (ال�راسة):  )٢(

  .١٦، و: ١/٢٦ی���: ال��جع�� ال�ا�ق��:  )٣(

  .١٦، و: ١/٢٦ال��جع�� ال�ا�ق��:  ی���: )٤(

  .١٦، و: ١/٢٦ی���: ال��جع�� ال�ا�ق��:  )٥(

  .١٦، و: ١/٢٦ال��جع�� ال�ا�ق��:  ی���: )٦(

  .١٧، و: ١/٢٦ی���: ال��جع�� ال�ا�ق��:  )٧(

  .١٧، و: ١/٢٦) ی���: ال��جع�� ال�ا�ق��: (٨



 

  

 .)١(الع�امل ال����  -١١

 .)٢(ف�او� �����ة خاصة في ز��� -١٢

ل على ال���فى  -١٣  .)٣(-صلى هللا عل�ه وسل�–ف�ائ� الّ�ر ال���َّ� في ال��فُّ

 .)٤(الق�ّ�ة الع�ل�ة في ال��اس�ات الف�لّ�ة -١٤

 .)٥(ال��� ال�رد� في مل� ب�ي ع��ان وال�ه�� في ال�أر�خ -١٥

وهي ألف  وقع ال���ف ال��هفة على َمْ� شّ�ه أهل ال��ة إلث�اته� ال�ؤ�ة �ال���� ال���فة -١٦

 .)٦(ب�� م� ال��� ال�امل

  وفاته:

 م��َّ� ال�ال� ب� ع�قاء في س�ة (
َ
ه) وفي ذل� �ق�ل إس�اع�ل �اشا ال�غ�اد�: ١٠٥٣ت�فِّي

اِفِ��َّة �ال���  يُّ ال�� يُّ ع�قاء ال���� م��َّ� ب� ال�ال� ب� يُّ اب� ع�قاء ال��(( م� ز ش�خ ال�َّ

 ت�فَّ  ،�س� م��َّ� ب� القا�ال�� 
َ
��� �ة �مات في تل� ال�، لفأثالث وخ���� و  )١٠٥٣(س�ة  ي

  .)٧(ء))م� العل�ا

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                        

  .٢/٩٣١، ١/١٧ی���: غ�ر ال�رر ال�س���ة (ال�راسة):  )١(

  .١٧، وال��اب ال�امي (ال�راسة): ١/١٧ی���: غ�ر ال�رر ال�س���ة (ال�راسة):  )٢(

  .٩/٢٧٨، ومع�� ال��لف��: ٢/٢٨١، وه��ة العارف��: ٦/١١٢، واألعالم: ٢/١٢٤٣ی���: ��ف ال���ن:  )٣(

  .١٧، وال��اب ال�امي (ال�راسة): ١/٢٧: ی���: غ�ر ال�رر ال�س���ة (ال�راسة) )٤(

  .٩/٢٧٨، ومع�� ال��لف��: ٢/٢٨١، وه��ة العارف��: ٦/١١٢ی���: األعالم:  )٥(

  .١٧، وال��اب ال�امي (ال�راسة): ١/٢٧ی���: غ�ر ال�رر ال�س���ة (ال�راسة):  )٦(

  .٩/٢٧٨، و����: مع�� ال��لف��: ٢/٢٨١ه��ة العارف��:  )٧(



 

  

  ثانً�ا: ��ا�ه

ل����مة ���ى س���ة ���ح ال����مة الع�����ة) أه� ال��وح ُ�ع�ُّ ��اب (غ�ر ال�رر ال� 

وم في ��ا�ه (ال�رة ال�هّ�ة في ن�� الع����ي  وم�ةال�� ن�� م�� اب� آُج�ُّ (غ�ر )، وُ���ل اآلُج�ُّ

�ً�ا م� ال�رر ال�س���ة) أح� ال��� ال���ّ�ة العل�ّ�ة ال�ّ��ة؛ ألنَّه ��ارة ع� ح�اد ع��ة ق�ون تق� 

نَّ اب� ع�قاء ��ا ذ��ت آنًفا ت�فِّي في الق�ن ال�اد� ع�� ما �ع�ي أنَّه تأر�خ ال��� الع��ي، إذ إ

�ار�ه�، وج�ع ���ً�ا م� آراء أفاد م� عل� ال�ا�ق�� ومعارفه�، ونقل ع�ه� على اخ�الف م�اه�ه� وم

أنَّ اب� ع�قاء ذ�� ���ً�ا م� � أ�ً�ا ال��اة، مّ�ا ی�لَّ على ���ة م�ادره، وت��� ���ة ه�ا ال��اب

ال��اة ال�ی� س�ق�ه  غفل ع�ها ���� م� ال�الف ال���� في ال��ائل ب�� ن�اة ال���ة وال��فة ال�ي

  .)١(أو س���ا ع� ن���ها

  في ��ا�ه (غ�ر ال�رر ال�س���ة): م�هج اب� ع�قاء

نَّه م�ج ب�� ش�حه و��� ب�� إ م���مة الع����ي �ل�ة �ل�ة، إذْ  هش�حت�اول اب� ع�قاء في 

، وم� و����ه ی��� له ع��اًنام� أب�اب ال�رس ال���ّ�  نَّه ع�� ت�اوله ل��ح أ� �ابُث�َّ إ ،ال����مة

 �ال�اب ال�اح� مّ�ا ن��ه ما ی�عّل�ه حاول ج�ع أنَّ في ش�حه اب� ع�قاء  ال�ادرة ال�ي نه�ها ُ�ُ�لال

ال��اة في ���ه�، أو قال �ه �ع�ه� ول� على رأ� ض���، أو اس����ه ه� ب�ف�ه م� عل� 

  .)٢(ال���

 

  

  

  

  

  

                                                        

  .١/١٩،٨ال�رر ال�س���ة (ال�راسة): ی���: غ�ر  )١(

  .١/٣١ ال��جع ال�اب�:ی���:  )٢(



 

  

  

  

  

  

  

  

  :و��ه م���ان

  آراء ال��ف��� في الع�امل م� األس�اء. ال���� األول:

  �الت م� األس�اء.�ال���� ال�اني: آراء ال��ف��� في ال�ع

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  ال���� األول: آراء ال��ف��� في الع�امل م� األس�اء

  م�ائل:  ر�عو��ه أ

  إلى مع��له إضافة اس� ال�ف��لأوًال: 

ضافة في اس� ال�ف��ل �ق�ل�: "ز�ٌ� أف�ُل الق�ِم" م��لف ف�ها ب�� ال��اة م� ح�� عّ�ها اإل

ال��اة َم� ذه� إلى أنَّ إضاف�ه ه�ا إضافة م��ة فهي إضافة م��ة أم غ�� م��ة، فِ�� 

مع��ّ�ة تف�� ال��اف ت���ً�ا مع ال���ة وتع��ًفا مع ال�ع�فة وهي ل��� على ن�ة انف�ال 

ال��اف ع�ها، وم�ه� َم� ذه� إلى أنَّ إضاف�ه ه�ا إضافة غ�� م��ة فهي لف�ّ�ة تف�� ت���� 

  اف ع�ها، و���ا �أتي ت���� آلرائه�:ال����� في اللف� وهي على ن�ة انف�ال ال��

أف�ُل "و�ضافة اس� ال�ف��ل: �ـقال اب� ع�قاء في ح�ی�ه ع� اإلضافة ال���ة ال�ع��ّ�ة: ((

، وأبي ال�قاء، وال��ف���، وج�ع م�أخ���، )١(واب� ال�ّ�اس والفارسي، ،، خالًفا الب� ال��اج"الق�مِ 

  .)٣()))٢(�ه ل�����هكالُ�ُ�ولي، واب� أبي ال���ع، واب� ع�ف�ر، ون�

إلى أنَّ إضافة اس� ال�ف��ل في  )٦(، وأب� علي الفارسي)٥(، واب� ال��اج)٤(ذه� ال��فّ��ن 

  غ�� م��ة. إضافة" الق�مِ  أف�لُ  ز��ٌ ق�ل�: "

                                                        

ه�: أب� ال��م ال��ارك ب� فاخ� ب� دمحم ب� �عق�ب، الّ���ّ� ال�غ�ادّ�، وه� أخ� ال���� ال�ارع ألمه، ال�ع�وف  )١(

"ش�ح خ��ة أدب الع�ف" و ال�عل� في ال���" و"ن���اب� ال�ّ�اس، و�ان �ارًعا في الّ��� عارًفا �اللغة، م� ���ه: "

، و���ة ٥/٢٢٦٠، ومع�� األد�اء: ٢٨٣،٢٨١ی���: ن�هة األل�اء:   .ـهـ٥٥٠أو ٥٠٤أو ٥٠٠ال�ات�"، ت�في س�ة 

  .٢/٢٧٣،٢٧٢ال�عاة: 

، وال�� ��ه� لل�اح� ٢/١٢٥: الب� ع�ف�ر فإّن اب� ع�ف�ر ن�� ه�ا ال�أ� ل�����ه، ی���: ش�ح ال��ل )٢(

  بّ�� في ه�ه ال��ألة.أم��ة ��ا س إضافة �هأّن رأ� س����ه ه� إضاف

  .٢/٩٠٤،٩٠٣غ�ر ال�رر ال�س���ة:  )٣(

، وال��اش في ف�ي ال��� ٢/١٥٩، وش�ح ال�ف�ل: ٢/٨ی��� م�ه� ال��ف��� في: األص�ل في ال���:  )٤(

  .١/٦٧٩، وش�ح ال����ح: ٤/١٨٠٥، وارت�اف ال��ب: ١/٣٤٦وال��ف: 

  .٢/٦ی���: األص�ل في ال���:  )٥(

  .٢٩٦ی���: اإل��اح الع���:  )٦(



 

  

مع�اه : (()١(َّزئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّ  اء في ق�له تعالى:ل الف�ّ و�ق� 

 ألنَّ ؛ ال�اس وم� ه�م تق�ل: ه�ا أس�ى وم�له أنْ  ،أح�ص م� ال�ی� أش���ا على ال��اة�هللا أعل�: و 

  . )٢())أس�ى م� ال�اس وم� ه�م �لألول ه :ال�أو�ل

  .إضافة "أح�ص" بـ"ِم�" في ه�ا الّ�� قّ�رفالف�اء 

ال�ق�ی�: فز�ٌ� أف�ُل الق�ِم، ر بـ"ِمْ�"، فق�ل�: تق�ّ إضاف�ه غ�� م��ة ع��ه�؛ ��ن أنَّها  نَّ إذ إ

، ول��ن "أفعل )٣(رة �ان� اإلضافة غ�� م��ةه�ا مق�ّ الق�ِم" فلّ�ا �ان� "ِمْ�" ه"ز�ٌ� أف�ُل ِم� 

إلى ج�اعة ه�  "أف�ل" فق� أضف�" ز�ٌ� أف�ُل الق�مِ ال�ف��ل" ه�ا م�اف إلى ما ه� �ع� له، فـ"

، وألنَّها إذا وصفَ� بها ت��� صف�ه على صف�ه��، وال��اعة ت���ك في ه�ه ال�فة إّال أّنها أح�ه

غ��  هادل�ل على أنَّ  "ال�اسبـ"أف�ل الّ�اِس، ف�صف� ال���ة "رجل" م�رُت ب�جٍل أف�ِل  ة فقلَ�:ن�� 

  .)٤(فل� �ان� م��ة ما جاز أْن ت�صف بها ال���ة م��ة

، واب� )٨(���ات األن�ار� ال، وأب� )٧(ال�اق�لي، و )٦(، واب� ال�ّ�اس)٥(وت�عه� ع�� القاه� ال��جاني

، واب� )١٣(، واب� ����)١٢(واب� ال��از ،)١١(، وأب� ال�قاء الع���� )١٠(، والُ��ولي)٩(األث��

  ، )١٤(ع�ف�ر

                                                        

  .٩٦س�رة ال�ق�ة، م� اآل�ة:  )١(

  .١/٦٣،٦٢: للف�اء معاني الق�آن )٢(

  .٢٠٧، وأس�ار الع���ة: ٢٧٠،٢٦٩، واإل��اح الع���: ٢/٦ی���: األص�ل في ال���:  )٣(

  .٢/١٢٥، وش�ح ال��ل الب� ع�ف�ر: ١/٢٢٨: ی���: األص�ل في ال��� )٤(

  .٢٢٧ی���: أس�ار ال�الغة:  )٥(

ول� أقف ، ٢/٥٠٦وه�ع اله�امع: ، ٣١/ ١٢، وال��ی�ل وال����ل: ٤/١٨٠٥ی��� رأ�ه في: ارت�اف ال��ب:  )٦(

  على رأ�ه في ���ه.

  .١/١٦٤ی���: إع�اب الق�آن لل�اق�لي:  )٧(

  .٢٠٧ی���: أس�ار الع���ة:  )٨(

  .٢٨٦، ١/٢٨٥ی���: ال���ع في عل� الع���ة:  )٩(

  .١٣١ی���: ال�ق�مة ال��ول�ة:  )١٠(

  .٢/٩٥١، وال���ان في إع�اب الق�آن: ١/٣٩٠،٣٨٩ی���: الل�اب في علل ال��اء واإلع�اب:  )١١(

  .٢٥٤ی���: ت�ج�ه الل�ع:  )١٢(

  .٢/١٥٧ش�ح ال�ف�ل: ی���:  )١٣(

  .٢/١٢٥: الب� ع�ف�ر ش�ح ال��لی���:  )١٤(



 

  

  .)٣(، وال��ان)٢(، ونا�� ال���)١(واب� أبي ر��ع

 )٥(، وال�ّجاج)٤(وذه� س����ه
ّ
إلى أنَّ إضاف�ه إضافة م��ة، وُنِقل ذل� ع�  )٦(، وال���افي

  .)٧(ال������ عامة

األول ق�  ألنَّ  ؛ال�اسِ  ق�له�: أف�لُ  يأث���ا األلف والالم فا �و�نّ وفي ذل� �ق�ل س����ه: ((

  .)٨())���� �ه مع�فة

: َّزئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّ  و�ق�ل ال�ّجاج في ق�له تعالى:

  .)٩())ال��ت أح�ص ال�اس على ح�اةي � ت��ه� في حال دعائه� إلى ت��أنَّ  :ال�ع�ى((

  اج في ه�ا ال�� ل� �قّ�ر إضافة "أح�ص" بــ"ِم�".جّ ال�ّ وال�الح� أنَّ 

ة �ع��ه مع�ف وق� ���ن ه�ام آنًفا، إذ �ق�ل: ((و�عّل� ال���افي على �الم س����ه ال��ق�ّ 

�ا جاز دخ�ل األلف والالم م� ق�ل "، و�نّ اسِ ال�ّ  أف�لِ  ب���ٍ  م�رتُ ب�ع��� ما أض�� إل�ه، ف�ق�ل: "

تعّ�ف ال��اف إل�ه، ل����  ا، فإذا �ان ��ل� جاز أنْ ال��اف ����ي �ال��اف إل�ه ت���ً�  أنَّ 

  .)١٠())ا ب�ع��� ال��اف إل�هال��اف ت���ً� 

، ون��ه "ُربَّ ـ"ه بع�م ج�از ج�ّ لو  �ع� �ال�ع�فة،ه یُ ألنَّ و��ن إضاف�ه إضافة م��ة ع��ه�؛ 

  .)١١(حاًال 

                                                        

  .٣١٢ی���: ال���� في ش�ح ال��ل:  )١(

  .٦/٢٦٨٥ی���: ت�ه�� الق�اع�:  )٢(

  .٢/٣٦٤ی���: حاش�ة ال��ان:  )٣(

ارت�اف ال��ب: ، و ٢/٢٤٨، وش�ح ال�ضي: ٣/٢٢٨: الب� مال� ش�ح ال��ه�ل، و ١/٢٠٤ال��اب: ی���:  )٤(

٤/١٨٠٥.  

  .١/١٧٨،١٧٧جاج: � ی���: معاني الق�آن و�ع�ا�ه لل )٥(

  . ٢/٧٥ی���: ش�ح ال��اب لل���افي:  )٦(

  .١/٣٤٦، وال��اش في ف�ي ال��� وال��ف: ٢/١٥٩، وش�ح ال�ف�ل: ٢/٨ی���: األص�ل في ال���:  )٧(

  .١/٢٠٤ال��اب:  )٨(

  .١/١٧٨،١٧٧جاج: � معاني الق�آن و�ع�ا�ه لل )٩(

  .٢/٧٦،٧٥ش�ح ال��اب لل���افي:  )١٠(

  .٢/٣٣٢ال��اع�: و ، ٢/٧٨٧ی���: ت�ض�ح ال�قاص�:  )١١(



 

  

أفعل ال�ف��ل إذا  ألنَّ : ((في ق�لهأ�ً�ا  م��ةً  و�عّلل اب� مال� جعل إضاف�ه إضافةً 

، وال ���ع ��ه "ُربَّ " مع�فة، وال ت�خل عل�ه  ��ع�فة، وال ی�ع� �ه إالَّ أض�� إلى مع�فة ال ی�ع� إالَّ 

  .)١()) في نادر م� الق�لب�� اإلضافة واأللف والالم، وال ی��� على ال�ال إالَّ 

َ� وصف، فإنَّ� هه�ا )٢())ال�لِ� العالَ� الف��هَ  أف�َل أهلِ  رأی�ُ �ا أ�ً�ا ���ة ق�ل�: ((واح��ّ 

ضاف�ه ف �اإلضافة، ف���ن إه ی�ع�ّ على أنَّ  ی�لُّ  ه�او  "العال� الف��هبــ" ��افة ال�عّ�فةال "ل�أف"

  .م��ة

، )٧(الَ��َج�� ، و )٦(، وال��اد�)٥(، وأب� الف�اء)٤(، وال�ضي)٣(اب� مال�في ذل�  وت�عه�

  .)١٠(، واآلل�سي)٩(وال����ي، )٨(واألش��ني

ا رأ� اب� ع�قاء في ه�ه ال��ألة فق� تا�ع س����ه وم� ت�عه في جعل إضاف�ه إضافة وأمَّ 

  ال��قّ�م ال�� عّ� ��ه "اس� ال�ف��ل" م� اإلضافة ال���ة ال�ع��ّ�ة. �المهم��ة؛ وذل� م� 

ج��ع ما تقّ�م م� آرائه� ص���ة،  ��ه� لل�اح� أنَّ آراء ال��اة في ه�ه ال��ألة و�ع� ت���� 

  ف��� م�ه� له ح��ه وأدل�ه.   ول�لِّ 

  

  

  

  

                                                        

  .٣/٢٢٩: الب� مال� ش�ح ال��ه�ل )١(

  .٢/٥٨٢ش�ح ش�ور ال�ه� لل��ج��:  )٢(

  .٣/٢٢٨: الب� مال� ی���: ش�ح ال��ه�ل )٣(

  .٢/٢٤٨ی���: ش�ح ال�ضي:  )٤(

  .١/٢١٦ی���: ال��اش في ف�ي ال��� وال��ف:  )٥(

  .٢/٧٨٧ی���: ت�ض�ح ال�قاص�:  )٦(

  .٢/٥٨٠ی���: ش�ح ش�ور ال�ه� لل��ج��:  )٧(

  .٢/١٢٧ی���: ش�ح األش��ني:  )٨(

  .٢/٥٠٦ی���: ه�ع اله�امع:  )٩(

  .٩/٢١٨ال�عاني:  ی���: روح )١٠(



 

  

  ���غّ الاس� الفاعل  إع�الثانً�ا: 

ع�ل الفعل م��لف ��ه ب�� آراء ال��اة، ف��ه� م� أجاز � إنَّ إع�ال اس� الفاعل ال��غّ 

  م�عه، و���ا �أتي ت�ض�ح آلرائه�:إع�اله، وم�ه� م� 

  .)١("))ه�ا ض���ٌب ع�ً�ا"�ائي وأص�ا�ه: ت�غ��ه م�لًقا، �ـال� وأجازقال اب� ع�قاء: ((

إلى ج�از  )٣(، وت�عه� أب� جعف� ال�ّ�اس)٢(- ما ع�ا الفّ�اء- ذه� ال��ائي و���ة ال��ف��� 

  إع�ال اس� الفاعل ال��ّغ� ع�ل الفعل ف�ق�ل: ه�ا ض���ٌب ز�ً�ا.

  .)٤(هي أنَّ االع��ار في ش�هه للفعل  في ال�ع�ى ال في  ال��رة إع�الهة وعلّ 

  .)٥(ا�ً سَ �ْ ا فَ �ً �ِ �ْ �َ سُ وَ  ًال �ِ تَ �ْ ي مُ �ِ �ُّ �ُ أَ  �ب:�ق�ل العً�ا واح�ّج ال��ائي على ج�از إع�اله م�غّ 

ً�ا �أنَّ ت�غ��ه ل�� أع�� م� ت����ه، وه� واح�ّج الّ�ّ�اس أ�ً�ا على ج�از إع�اله م�غّ 

ً�ا؛ ألنَّ ال��غ�� ق� ی�ج� في "َضَ�َب" م� �ان م��ً�ا، فاألح�� أْن �ع�ل إذا �ان م�غّ �ع�ل إذا 

  .)٦(األفعال، وال����� ال ی�ج� ف�ها

  .)٧(ون�� اب� ع�ف�ر ج�از إع�اله م�غً�ا ألهل ال��فة ع��ًما

  

  

                                                        

 .٢/٩٢١غ�ر ال�رر ال�س���ة:  )١(

، وارت�اف ٣/٧٤، وش�ح ال��ه�ل الب� مال�: �٢٠٢الم الع�ب الب� خال��ه:  فيی��� م�ه�ه� في: ل��  )٢(

، ول� أع�� على رأیه� ٣/٦٩، وه�ع اله�امع: ٢/١٩١، وال��اع�: ٣/٨٥١، وت�ض�ح ال�قاص�: ٥/٢٢٦٧ال��ب: 

 في ���ه�.

ع ، وه�٢/١٩١، وال��اع�: ٣/٨٥١، وت�ض�ح ال�قاص�: ٥/٢٢٦٨ی��� م���ه في: ارت�اف ال��ب:  )٣(

  .هفي ��� �ه، ول� أع�� عل٣/٦٩اله�امع: 

 .٣/٧٠، وه�ع اله�امع: ٢/٨٥١، وت�ض�ح ال�قاص�: ١٠/٣٠٤ی���: ال��ی�ل وال����ل:  )٤(

، وال��اع�: ١٠/٣٠٤، وال��ی�ل وال����ل: ٣٠٦، وش�ح اب� ال�ا��: ٣/٧٤ :الب� مال� ی���: ش�ح ال��ه�ل )٥(

٢/١٩١،١٩٢.  

 .٣/٧٠، وه�ع اله�امع: ٢/١٩٢، وال��اع�: ١٠/٣٠٥ی���: ال��ی�ل وال����ل:  )٦(

  .٢/٢٩: ب� ع�ف�ر�ل الی���: ش�ح ال� )٧(



 

  

إع�ال اس� الفاعل ال��ّغ� فال ���ز ع��ه�:  )٢(الفّ�اء، وت�عه� )١(وم�ع ج�ه�ر ال������

  .ه�ا ض���ٌب ز�ً�ا، و�ّن�ا ت�� إضاف�ه ف�ق�ل: ه�ا ض���ُب ز��ٍ 

� ال ت�ق� االس� إذا �ان ����لة أنَّ  ل�ْ واعْ �: ((و�ق�ل س����ه في ذل� م�ّ�ً�ا إع�اله وه� م�غّ 

 و�نْ  ،ال����� ز��ٍ  ذا أردت ��ارِب ، إز��ٌ  ا، وه� ض���بٌ ز��ً  ه ق��ح: ه� ض���بٌ  ت�� أنَّ الفعل، أَال 

  .)٣())�ا م�ى ف��غ��ه ج�ّ ل�ّ  "ز��ٍ  ضاربُ "كان 

 ه�ا :تقلْ  ل�ْ  "اضار�ً " فإذا صغ�َت  ،از��ً  ه�ا ضارٌب  تق�ل:و�ق�ل ال���افي في ذل� أ�ً�ا: ((

  .)٤())ال��غ�� ���جه ع� م�ه� الفعل فال �ع�ل ألنَّ ؛ از��ً  ض���بٌ 

ً�ا س�اًعا، ول�ع�ه ع� ش�هه �الفعل ال��ارع لع�م ورود إع�اله م�غّ  ؛وس�� م�عه� إ�اه ه�

ع��ة ال��ه ب��ه�ا، ولغل�ة االس��ة عل�ه فال��غ�� �ي �ان� عل�ه ق�ل ت�غ��ه فَفَقَ� ب�غ��� ب���ه ال

  .)٥(م� خ�ائ� األس�اء و�ه ی��ل ش�هه �الفعل ال��ارع لفً�ا ومعً�ى

��ف ول� �ع�ل في مفع�ل �ه ص��ح، وال��ف  "ف�سً�ا"ورّدوا اح��اج ال��ائي �أنَّ ق�له: 

  .)٦(�ع�ل ��ه؛ ألنَّ ��ه رائ�ة الفعل

��ه اح��اج ال�ّ�اس �أنَّ ال����� إّن�ا وجَ� في اس� الفاعل �ع� اس�ق�ار الع�ل  أ�ً�ا رّدواو 

  .)٧(ق�ل ال����� ���� ال���ان، فل� ی�ث� ��ه

                                                        

، ٥/٢٢٦٧، وارت�اف ال��ب: �٢٠٢الم الع�ب الب� خال��ه:  فيل�� و ،  ٣/٦٢ی���: األص�ل في ال���:  )١(

 .٣/٦٩، وه�ع اله�امع: ٢/١٩١، وال��اع�: ١٠/٣٠٤وال��ی�ل وال����ل: 

، وه�ع ٢/١٩١، وال��اع�: ١٠/٣٠٤، وال��ی�ل وال����ل: ٥/٢٢٦٧ی��� رأ�ه في: ارت�اف ال��ب:  )٢(

 ، ول� أع�� على رأ�ه في ��ا�ه.٣/٦٩اله�امع: 

  .٣/٤٨٠ال��اب:  )٣(

  .٤/٢١٦: ل���افيش�ح ال��اب ل )٤(

، وال��ی�ل ٣/٧٤: � مال�الب ، وش�ح ال��ه�ل٣/٤٢٩، وش�ح ال�ف�ل: ١/٥٠٧ال���ع في عل� الع���ة: ی���:  )٥(

  .٣/٦٩، وه�ع اله�امع: ١٠/٣٠٤وال����ل: 

، وال�قاص� ال�ا��ة: ٢/١٩٢، وال��اع�: ١٠/٣٠٥، وال��ی�ل وال����ل: ٣/٧٤: الب� مال� ی���: ش�ح ال��ه�ل )٦(

٤/٢٧٠.  

 .٢/١٩٢، وال��اع�: ١٠/٣٠٥ی���: ال��ی�ل وال����ل:  )٧(



 

  

، واب� )٤(، واب� ال�اج�)٣(اب� ����، و )٢(، واب� األث��)١(ال�م����  في ذل� وت�عه�

، )١٠(، وأب� حّ�ان)٩(، وأب� الف�اء)٨(، ور�� ال�ی�)٧(، واب� ال�ا��)٦(، واب� مال�)٥(ع�ف�ر

  .)١٣(، وخال� األزه�� )١٢(، واألش��ني)١١(وال�ا��ي

  ا اب� ع�قاء فل� �ف�ح ع� رأ�ه في ه�ه ال��ألة.وأمَّ 

لل�اح� أنَّ م�ه� ج�ه�ر ال������ والفّ�اء ی��ّ�� و�ع� ع�ض آراء ال��اة في ه�ه ال��ألة 

َ� زالَ ألنَّ اس� الفاعل إذا ُص ؛ أرجح لع�م وروده س�اًعا، وه�ا ما اح�ّج �ه ع�ه ش�هه �الفعل، و��ا  غِّ

  ال�انع�ن.

  

  

  

  

  

  

                                                        

  .٢٥٧ی���: ال�ف�ل:  )١(

  .١/٥٠٧ی���: ال���ع في عل� الع���ة:  )٢(

 .٣/٤٢٩ی���: ش�ح ال�ف�ل:  )٣(

  .٣٦ی���: ال�ا��ة في عل� ال�����:  )٤(

  .٢/٢٩: ب� ع�ف�ری���: ش�ح ال��ل ال )٥(

  .٣/٧٤: الب� مال� ی���: ش�ح ال��ه�ل )٦(

  .٣٠٦ی���: ش�ح اب� ال�ا��:  )٧(

 .١/٣٦٩: اب� ال�اج�ی���: ش�ح شا��ة  )٨(

  .١/٣٦٤ی���: ال��اش في ف�ي ال��� وال��ف:  )٩(

  .١٠/٣٠٥ی���: ال��ی�ل وال����ل:  )١٠(

  .٤/٢٧٠ی���: ال�قاص� ال�ا��ة:  )١١(

  .٢/٢١٦ش�ح األش��ني: ی���:  )١٢(

  .٢/١٢ی���: ش�ح ال����ح:  )١٣(



 

  

  اس� الفاعل ال��ص�ف إع�الثالً�ا: 

� ال��اة، ف��ه� م� ع�ل فعله م��لف ��ه ب�إع�ال اس� الفاعل ال��ص�ف إنَّ ال��ی� ع� 

  ل فعله، وم�ه� م� ���عه، و���ا �أتي ع�ض آلراء ال��اة في ه�ه ال��ألة:�ع���� إع�اله 

، وتق��َ� "ه�ا ضارٌب عاقٌل ز�ً�ا"��ائي وق�مه: وصَفه ق�ل الع�ل �ـوالقال اب� ع�قاء: ((

، "َأ�ُّ ضارٍب  ه�ا ز�ً�ا ضاربٌ "�ي ال ���ز ف�لها ع� م�ع�تها، �ـمع��له عل�ه، وعلى صف�ه ال

  .)١())وهي ال ُتْفَ�ل أل��ة ع� م�ع�تها "أ�"مع نع�ه بـ "ضارب"بـ "ز�ً�ا" ف���

إع�ال اس� الفاعل ال��ص�ف ع�ل فعله ����:  - الفّ�اء اماع�- أجاز ال��ائي و���ة ال��ف���

"ز�ً�ا" م���ب  "، على أنَّ ضاربٌ  أ�ُّ  ا ضارٌب أنا ز��ً أ�ً�ا " وا"ه�ا ضارٌب عاقٌل ز�ً�ا"، وأجاز 

  .)٢("بـ"ضارب" وق� تقّ�م على عامله "ضارب" وعلى صف�ه "أ�ُّ ضارٍب 

  :)٣(واح�ّج ال��ائي على ج�از إع�اله ع�ل فعله �ق�ل ال�اع�

ــَ�اُء َفْ�َخ�ْ ــ�ْ ـــٌ� خَ ــاقِ ــإذا فَ  ــــ�ُ ِ� الــ�ِـ لــَلْ�َ�ى في ال�َ ـَذَكْ�ُت سُ    ْ� ــعَ ــَرجَّ  �ِ ــ   لِ ــَ�ایــ

  و�ق�ل ذ� ال�مة:

ــقَ وَ  ــــائِ ـــ ــلـ ـــسَ    هــ�ُّ ــ�ُ : أَ يَّ ـلـى عـ�َ ـ�ْ ــتَ  ةٍ ــ ــ�ُ ـ ــُ�ـــهْ  هُ ــحالُ �ْ ــتَ  هِ ــ� ب�دِ ــ ــ�َاهــ   )٤(وَمـ

  

  

                                                        

  .٢/٩٢١غ�ر ال�رر ال�س���ة:  )١(

، وش�ح اب� ٣/٧٤: الب� مال� ، وش�ح ال��ه�ل٢/١٠٤٢ی��� م�ه� ال��ف��� في: ش�ح ال�ا��ة ال�ا��ة:  )٢(

، ول� أع�� على رأیه� في ه�ه ال��ألة في ٢/٢١٦، وش�ح األش��ني: ١٠/٣٠٦، وال��ی�ل وال����ل: ٣٠٦ال�ا��: 

  ك��ه�.

، ول� أج�ه في ١٤٣٦/ �٣ة: ی���: ال�قاص� ال��� ��� ال���ل، ون��ه الع��ي ل��� ب� أبي خازم، الال��� م�  )٣(

، ١٠/٣٠٦ال��ی�ل وال����ل: ، و ٣٠٦، وش�ح اب� ال�ا��: ٣/٧٤: الب� مال� ش�ح ال��ه�ل :وه� م� ش�اه� ،دی�انه

  ".و��و� بـ"ال��ای�" ب�ل "ال��ایل، ٤/٢٧١وال�قاص� ال�ا��ة: 

، وال��ی�ل ٣/٧٥: الب� مال� م� ش�اه�: ش�ح ال��ه�ل، وه� ���٢/٨٥٨ ال���ل، وه� في دی�انه: الال��� م�  )٤(

  .، و��و� "وجعائله" ب�ل "وم�ا�ه"٢/١٩٢، وال��اع�: ١٠/٣٠٦وال����ل: 



 

  

  و�ق�ل �ف�ل الغ���:

ــا تَ ــٍة مـ�ـــاكِ رَ وَ  ـــ�ْ ـ ــَ� حِ ـــ�ـــعِ ــبَ    ةِ ـ�َّ �ِ ــ�ُّ بِ ـــ�ِ ـــ�َ ـ ـــعْ ــ�َ ــمُ  هُ ــ�ْ ـــعَ ــاجَ الٍل رَ ـ   )١(لِ ــفَ ـ

"فاق�، وقائلة، وراك�ة" �ع�  ��لَّ اسْ  فق� �ه على أنَّ ق�له: "ف�خ��، وأ��ه، و�ع��" مفع�ل �ه ـل

." ، ت����ُّ
ّ
  ما وصف بــ"خ��اء، ت��ى علي

ًفا ع�ل فعله، فال ���ز ع��ه�: � فال ���ز ع��ه� إع�اله م�ص )٣(والفّ�اء )٢(ا ال���ّ��ن وأمَّ 

  .ضارٌب عاقٌل ز�ً�ا ه�ا

 ا، وه�ا ضارٌب ز��ً  ���ٍ�  ��ارٍب  تُ م�رْ " :� ل� قلَ�  ت�� أنَّ أَال وفي ذل� �ق�ل س����ه: ((

���� �االس� ث� �ا ت� إنّ ه وصفه ف�عل حاله ��ال األس�اء، ألنَّ ألنَّ  ؛ا�ان ق���ً  "أ�اه عاقلٌ 

  .)٤())ت�فه

�" على عم���ً�ا بـ"رجّ  "ف�خ��"وخّ�ج�ا ما اْسُ�ِ�لَّ �ه على ج�از إع�اله م�ص�ًفا �أنَّ ق�له: 

� على ف�خ��، فُ�ِ�َف ح�ف ال�� ف�عّ�� الفعل ب�ف�ه عإسقا� ح�ف ال��، إذ األصل: رجّ 

�اس� الفاعل ف���ه، و���ز أ�ً�ا أْن ���ن "ف�خ��" م���ً�ا �فعل مقّ�ر تق�ی�ه: "فق�ت" م�ل�ًال عل�ه 

  .)٥(ال��ص�ف "فاق�"

 بـ"قال�" أو �فعل مقّ�ر "تق�ل"، وق�له: ف"أ��ه" وأّما ق�له: 
ّ
م���ب �فعل مقّ�ر "�ع��" ���ي

  .)٦(�� حالل�ع : ر���أ�ً�ا، أ�ْ 

  

  

                                                        

، وال�قاص� ١٠/٣٠٦، وه� م� ش�اه�: ال��ی�ل وال����ل: ���٩٢ ال���ل، وه� في دی�انه: ال) ال��� م� (١

  ، و��و� "غادرته" ب�ل "راجع�ه".٤/٢٧١ال�ا��ة: 

  .٢/١٩١، وال��اع�: ٥/٢٢٦٨، وارت�اف ال��ب: ٢/٣٥٩ ی���: ش�ح ال��اب لل���افي: )٢(

 ، ول� أع�� على رأ�ه في ��ا�ه.٢/١٩١، وال��اع�: ٥/٢٢٦٨ی��� م���ه في: ارت�اف ال��ب:  )٣(

  .٢/٢٩ال��اب:  )٤(

  .٤/٢٧١ال�ا��ة: ، وال�قاص� ١٠/٣٠٧، وال��ی�ل وال����ل: ٣/٧٤: الب� مال� ی���: ش�ح ال��ه�ل )٥(

  .٤/٢٧١، ١٠/٣٠٧، ٣/٧٤ی���: ال��ادر ال�ا�قة:  )٦(



 

  

، )٥(، واب� ه�ام)٤(، واب� ال�رد�)٣(، وأب� حّ�ان)٢(، واب� ال�ا��)١(وت�عه� في ذل� اب� مال�

  .)١٠(، وال����ي)٩(، وخال� األزه�� )٨(، واألش��ني)٧(وال�ا��ي، )٦(واب� عق�ل

  ا اب� ع�قاء فل� �ف�ح ع� رأ�ه في ه�ه ال��ألة.وأمَّ 

 ه� رأ� ال������ وم� ت�عه� و�ع� ع�ض آراء ال��اة في ه�ه ال��ألة ��ه� لل�اح� أنَّ 

االس��الل ال�� اس��ل �ه على ج�از إع�اله ض���، فق�له: "فاق�" اس� الفاعل ل�  األرجح؛ ألنَّ 

ه على أنَّ  ��ِ� على فعله في ال����� وال�أن�� فال �ع�ل إذ ل� �ان جارً�ا عل�ه لق�ل: "فاق�ة" ف�لَّ 

  .)١١(��ع�ى ال���

  

  

  

  

  

  

  

                                                        

  .٣/٧٤: الب� مال� ی���: ش�ح ال��ه�ل )١(

  .٣٠٦ی���: ش�ح اب� ال�ا��:  )٢(

  .١٠/٣٠٧ی���: ال��ی�ل وال����ل:  )٣(

  .٢/٤٢٩ی���: ت���� ال��اصة في ت���� ال�الصة:  )٤(

  .٥٦٥ی���: مغ�ي الل���:  )٥(

  .٢/١٩١ال��اع�:  ی���: )٦(

  .٤/٢٧١ی���: ال�قاص� ال�ا��ة:  )٧(

  .٢/٢١٦ی���: ش�ح األش��ني:  )٨(

  .١/٤٨١ی���: ش�ح ال����ح:  )٩(

 .٣/٧٢ی���: ه�ع اله�امع:  )١٠(

  .٢/٢١٧، وش�ح األش��ني: ١٠/٣٠٧ی���: ال��ی�ل وال����ل:  )١١(



 

  

  ع�ال ال���ر م��ً�ارا�ًعا: إ

ال���ر م��ً�ا ع�ل فعله، ف��ه� م� أجاز ع�له، اخ�لف� آراء ال��اة في ج�از إع�ال 

  وم�ه� م� م�عه، و���ا �أتي ت���� له�ه اآلراء:

إع�اله  ال��فيوأجاز قال اب� ع�قاء في ح�ی�ه ع� ش�و� إع�ال ال���ر ع�ل فعله: ((

  .)١())"ض�ُ�َ� ال��يَء ح�ٌ� وه� ال��ُ�َ� ق��حٌ "م��ً�ا م�لًقا �ـ

، ا ق��حٌ ا ح�ٌ� وه� ع��ً ��ي ز��ً َض  م��ً�ا ع�ل فعله ����:أجاز ال��فّ��ن إع�ال ال���ر 

َ��ٍ� َحَ�ٌ� وه� �ع��ٍو ُمَ�وِر� بف��� "ع�ً�ا"، و  الفعلفـ"ه�" ض��� ال���ر "ض��ي" فع�ل ع�ل 

  .)٢(َقِ��حٌ  م�ور� �ع��ووال�ق�ی�: و  ،"ه�ـ"ب "�ع��و" ، ��عّلق�ن َقِ��حٌ 

  �ق�ل زه�� ب� أبي سّل�ى: )٣(ل��ه�ه� لَّ �ِ �ُ واسْ 

�ِ جَّ �َ �ُ الْ  یِ� �ِ �َ الْ ا �ِ هَ �ْ عَ  �َ ا هُ مَ وَ        ُ� �ُ قْ ذُ وَ  �ْ �ُ �ْ لِ ا عَ  مَ الَّ إِ  بُ �ْ �َ ا الْ مَ وَ 
)٤(  

ال�� ی�اد �ه ال��ی� ع��ه�، وال�ق�ی�: وما ال��یُ� ع�ها  بـ"ه�" "ع�ها"عّل� ق�له  إذْ 

  .)٥(�ال��ی� ال��ّج�

  

  

                                                        

  .٢/٩١٨غ�ر ال�رر ال�س���ة:  )١(

، وش�ح ق�� ٢٢٥٧ /٥، وارت�اف ال��ب: ٢/٩٢ال��ف��� في: ش�ح ال��ل الب� ع�ف�ر:  م�ه�ی���  )٢(

 ، ول� أع�� على رأیه� في٣/٥٤، وه�ع اله�امع: ٢/٥، وش�ح ال����ح: ٢/٢٢٦، وال��اع�: ٢٦٣،٢٦٢ال���: 

  ���ه�. ه�ه ال��ألة في

، وت�ه�� الق�اع�: ٢/٢٢٦، وال��اع�: ١١/٥٦، وال��ی�ل وال����ل: ٢/٩٢ی���: ش�ح ال��ل الب� ع�ف�ر:  )٣(

٦/٢٨٢٢.  

، وال��ی�ل ٢/٩٢، وه� م� ش�اه�: ش�ح ال��ل الب� ع�ف�ر: ���١٠٧ ال���ل، وه� في دی�انه: الال��� م�  )٤(

  . ٢/٢٢٦، وال��اع�: ١١/٥٦وال����ل: 

  .٢٦٣، وش�ح ق�� ال���: ١١/٥٦، وال��ی�ل وال����ل: ٢/٩٢الب� ع�ف�ر: ی���: ش�ح ال��ل  )٥(



 

  

ا َضْ�ِ�ي ز��ً ا ال���ّ��ن ف��ع�ا إع�ال ال���ر م��ً�ا ع�ل فعله فال ���ز ع��ه�: وأمَّ 

ه ��ا ��ه م� ح�وف الفعل، و�اإلض�ار فعلع�ل  ع�ل��ا ال���ر إنَّ ؛ ألنَّ وه� ع�ً�ا ق��حٌ  ح��ٌ 

  .)١(ت�ول ح�وف الفعل فل�ل� ام��ع

"َضْ�ِ�ي  :ض��� ال���ر مقامه فقلَ�  أق�َ�  فل�: ((في ق�له���ات األن�ار� الو��ل� عّلل أب� 

�ا ع�ل ال���ر إنَّ  ؛ ألنَّ �ان ض��� ال���ر في مع�اه و�نْ  �ْ� � " ل�ْ وه� ع�ً�ا ق��حٌ  ا ح��ٌ ز��ً 

  .)٢())�ع�ل ع�له فال ���ز أنْ  ،ف� الفعلالفعل ل����ه ح�وفه، ول�� في ض��� ال���ر ل

وتقّ�م عل�ه  بـ"الُ��ّج�"م�عّلًقا  "ع�ها"�ى على أْن ���ن ق�له: وخّ�ج�ا ب�� زه�� ب� أبي سلّ  

���ن  ه قال: "أع�ي ع�ها"، أو على أنْ ���ن م�عّلًقا �فعل م��� مقّ�ر �أنَّ  ض�ورًة، أو على أنْ 

ه�اك م��وف و�أنَّه قال: "وما ه� ُم�ّجً�ا ع�ها" ف��ف "ُم�ّجً�ا" األول؛ ل�اللة "ال��ّج�" ال�اني 

  .)٤(ال��� م� ال��وذ وال�ادر ع�َّ  �ْ � مَ وم�ه، )٣(عل�ه

، )٨(الع���� و ، )٧(، واب� �ا��اذ)٦(، واب� جّ�ي)٥(وتا�ع ال������ في ذل� أب� علي الفارسي

  ،)١٢(، وال�ضي)١١(، واب� مال�)١٠(، واب� ع�ف�ر)٩(واب� ����

  

                                                        

، وت�ه�� ٢/٢٢٦، وال��اع�: ١١/٥٦، وال��ی�ل وال����ل: ١/٤٩اإلن�اف في م�ائل ال�الف:  ی���: )١(

   .٣/٥٤، وه�ع اله�امع: ٦/٢٨٢١الق�اع�: 

  .١/٤٩اإلن�اف في م�ائل ال�الف:  )٢(

، وت�ه�� الق�اع�: ٢/٢٢٦، وال��اع�: ١١/٥٦، وال��ی�ل وال����ل: ٢/٩٢ف�ر: ی���: ش�ح ال��ل الب� ع� )٣(

  .٣/٥٤، وه�ع اله�امع: ٦/٢٨٢٢

  .٤/٢٢٦وال�قاص� ال�ا��ة:  ،٢٦٣ی���: ش�ح ق�� ال���:  )٤(

  .٢٠١،٢٠٠ی���: اإل��اح الع���:  )٥(

  .٢/٢٢ی���: ال��ائ�:  )٦(

  .٢/٣٩٥ی���: ش�ح ال�ق�مة ال����ة:  )٧(

  .١/١٣٧ی���: الل�اب في علل ال��اء واإلع�اب:  )٨(

 .٢/٤٠١ی���: ش�ح ال�ف�ل:  )٩(

  .١/١٥١: ب� ع�ف�ری���: ش�ح ال��ل ال )١٠(

  .٣/١٠٦: الب� مال� ی���: ش�ح ال��ه�ل )١١(

  .٣/٣٣: ی���: ش�ح ال�ضي )١٢(



 

  

وخال�  ،)٦(واألش��ني، )٥(الَ��َج�� ، و )٤(، وال�ا��ي)٣(، واب� ه�ام)٢(، وال��اد�)١(وأب� حّ�ان

  .)٨(ال��انو ، )٧(األزه�� 

  ا اب� ع�قاء فل� �ف�ح ع� رأ�ه في ه�ه ال��ألة.وأمَّ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                        

  .٥/٢٢٥٧ی���: ارت�اف ال��ب:  )١(

  .٢/٨٤٢ی���: ت�ض�ح ال�قاص�:  )٢(

  .٢٦٢ی���: ش�ح ق�� ال���:  )٣(

  .٤/٢٢٦ی���: ال�قاص� ال�ا��ة:  )٤(

  .٢/٦٧٦: لل��ج��  ی���: ش�ح ش�ور �الم الع�ب )٥(

  .٢/٢٠٢ی���: ش�ح األش��ني:  )٦(

  .٢/٥ی���: ش�ح ال����ح:  )٧(

 .٢/٤٣٢ی���: حاش�ة ال��ان:  )٨(



 

  

  ل��ف��� في ال�ع��الت م� األس�اءال���� ال�اني: آراء ا

  لة:و��ه اث��ا ع��ة م�أ

  ال����ة بـ��� "�غ�و"أوًال: 

 أق�اله�إنَّ ال����ع ألق�ال ال������ في ال����ة �الفعل ال�ع�ل اآلخ� �ال�او ��� ال��ای� في 

، و���ا �أتي ب�ان أو ب�قائه على ش�له ،� ض��ه ���ةً ت�ًعا ل�ج�ب قل� واو الفعل إلى �اء وقل

  ألق�اله�:

قل� ض��ه (إذا س�ي ب���: �غ�و، و��ع�، وج� (فق� قال اب� ع�قاء في ال����ة ب�ل�: 

، وواوه �اًء، ����� �ال��ق�ص ال����ع، ف�ق�ل: جاء َ�ْغٍ�، وم�رت ب�غٍ�، ب����� الع�ض ك��ةً 

ت�ًعا لل��ف��� إلى إ�قائه ��اله، ف�ق�ل: جاء  )١(وح�ف ال�اء، ورأیُ� �غ�َ�، نع� ذه� اب� الّ��اوة

  .)٢()�غ�و، ورأی� �غ�و، وم�رت ب�غ�و، وه� ض���)

ال����ة ب�ل� ه� اإل�قاء على ما �ان عل�ه ق�ل ال����ة، فل� �قل��ا م�ه� ال��ف��� م� و 

�ا أ�ق�ه على حاله وعلى ��أته، ف�ق�ل ع��ه�: جاَء �غ�ْو، ورأْیُ� ال�اَو �اًء، وال ال��َة ���ًة؛ و�نَّ 

، وت�عه� في )٣(�غ�َو، وم�ْرُت ب�غ�َو، ������نه في حالة ال�فع، و�ف���نه في حال�ي ال��� وال��

  .)٤(� اب� ال��اوةذل

عامل�ه معاملة  ال�اِو �اًء، وال��ة ���ًة، وق� ف��ه�ه� قل� - ماع�ا ی�ن�- وأمَّا ال�����ن 

االس� ال��ق�ص ال����ع م� ال��ف، ��ع�ض�ن ع� �ائه ال���وفة في حال�ي ال�فع وال�� ت���َ� 

                                                        

ال�القي ال��ه�ر �اب� ال��اوة، م� أهل مالقة "م�ی�ة  �ان ب� دمحم ب� ع�� هللا ال��ائيأَب� ال��� ُسل� :ه� )١(

ن��� وشاع� وأدی�، وه� تل��� األعل� ال������، م� ���ه: "ال��ش�ح" في ال���، و"ال�ق�مات على  ،�األن�ل�"

هـ. ی���: ال���لة: ٥٢٨ك�اب س����ه"، و"اإلف�اح على اإل��اح"، و"مقالة في االس� وال���ى"، ت�في س�ة 

  .  ٣/١٣٢، واألعالم: ١/٣٩٩، و��ف ال���ن: ١/٦٠٢، و���ة ال�عاة:١٤٩ال�لغة: ، و ٤/٩٢،٩١

 ١/٢٤٠غ�ر ال�رر ال�س���ة:  )٢(

، ول� أع�� ٤/١٣٩وال��اع�: ، ٢/٨٤٨،٨٤٧، و١/٢٨٢،٢٩: ی��� م�ه� ال��ف��� في: ارت�اف ال��ب )٣(

 یه� في ه�ه ال��الة في ���ه�.أعلى ر 

  .٢/٢٩٠ی���: ارت�اف ال��ب:  )٤(



 

  

َ�ْغٍ�، وم�ْرُت ب�غٍ�،  ع�ٍض ع�ها، وفي حالة ال��� ی�ق�ن ال�اَء و�ف���نها، ف�ق�ل ع��ه�: جاءَ 

  .)١(ورأیُ� �غ�َ�، فأج�وه م��� ج�اٍر وغ�اشٍ 

�ّ�ى "َ�ْغُ�و"، فقال: رأْیُ� َ�ْغِ�َ� ق�ُل، وسأل�ه ع� رجل �ُ (قال س����ه سائًال ال�ل�ل ع� ذل�: (

  .)٥(، وال���افي)٤(اج، واب� ال��ّ )٣(د، وعلى ه�ا ال���ّ )٢())وه�ا �غٍ�، وه�ا �غِ�ْ� ز��ٍ 

قل� ال�او �اًء وال��ة ���ًة؛ أنَّه ال ی�ج� في األس�اء ال�����ة ال�ع��ة ما آخ�ه واٌو ة وعلّ 

في أواخ� األس�اء  ، فال تقع ال�او ق�لها ض�ةٌ وال��ة ���ةً  وج� قل� ال�او �اءً و إالَّ  ق�لها ض�ٌ 

 االس� ��يءٍ ال ی�ج� في االس�، ��ا خّ��ا  ه� أرادوا ت���� الفعل ��يءٍ (ألنَّ ( ؛ وذل�)٦(ال�ع��ة

 ،ل في ال���ة واإلضافة، فل�ل� رف�وألنَّه ل� �ان ألد� إلى اج��اع ما ����ق ؛ال ی�ج� في الفعل

، وأمَّا األس�اء ال��ة فال�او ف�ها ����لة ال���ة) ، وأمَّا "ه�" ف���يٌّ   .)٧()وأمَّا "ال����و" فاس� أع��يٌّ

ه ل�� في األس�اء واو ألنَّ  ؛ال�او خ�أ(وث�ات (: إْذ قال ذل�س�ال  ع� ال�ل�لأجاب ق� و 

وال ت�� في  جلُ ال�َّ  وَ �َ سَ  � تق�ل: ت�� أنَّ �ا ه�ا ب�اء اخ�� �ه األفعال، أَال ق�لها ح�ف م���م، و�نَّ 

ح�� جعلها  ، ث� قال: أدلٍ ه قال: أنا أدل� ح�� �ان فعًال  ت�� أنَّ األس�اء فعل على ه�ا ال��اء. أَال 

  .)٨()) ه��ا���ن االس� إالَّ  ا. فال ������ أنْ اس�ً 

( َألنَّ اَألس�اَء ال ���ن آخ� اس� م�ها واًوا م��ّ�ًكا ما ق�لها و�قع (د أ�ً�ا ع�ها: و�ق�ل ال���ّ 

 ا �ع� َأالَّ ذل� في ح�� االس� في م�ل: ع�ف�ان وُأْقُ��ان وغ�� ذل� ح�� وقع ثانً�ا َأو ثالً�ا َأو را�عً 

  .)٩()���ن ��ًفا)

                                                        

  . ٢/١٠٩، واألص�ل في ال���: ١/١٩٠، وال�ق���: ٣/٣١٧ی���: ال��اب:  )١(

  .٣/٣١٧ال��اب:  )٢(

  .١/١٩٠ی���: ال�ق���:  )٣(

 .٢/١٠٩ی���: األص�ل في ال���:  )٤(

  .٤/٧٧ی���: ش�ح ال��اب لل���افي:  )٥(

  .١/١٩٠، وال�ق���: ٣/٣١٧ی���: ال��اب:  )٦(

  .٢/٦٣ لل����ي: األش�اه وال��ائ� في ال��� )٧(

  .٣/٣١٧ال��اب:  )٨(

  .١/١٩٠ال�ق���:  )٩(



 

  

ا ی�ن� ف����ه قل� ال�او �اًء واث�اتها ساك�ًة و��� ما ق�لها، ف�ق�ل ع��ه: ه�ا �غِ�ْ�، وأمَّ 

�ا ل� ی�ّ�ن ن��: هوم�ْرُت ب�غِ�ْ�، فال ت���� ع��ه؛ ألنَّه ��عله �ال���ح إذا ُسّ�ي �ه م� 

"�ُ�ُ�ْ�َ")١(.  

���ن في  ه أنْ (وقال: ال ی��غي ل(وال�ل�ل أشار إلى رأ� ی�ن� ع��ما سأله س����ه ع� ذل� 

  .)٢()) �غ�� ق�ل ی�ن� إالَّ 

م ال������ في قل� ال�او �اًء و��� ما ق�لها وجعله ال��ق�ّ  ق�لهوق� واف� اب� ع�قاء في 

ال�� ضّعف ��ه رأ�  ال���ح م� ق�لهكاالس� ال��ق�ص ال����ع م� ال��ف، وه�ا �اه� 

  ال��ف��� في ه�ه ال��ألة.

ص���ة، مع رج�ان ج��عها ة في ه�ه ال��ألة آراء ن���ّ ما تق�م م�  ل�اح� أنَّ و��ه� ل

  .)٣(�ا عل�ه أك�� ال��اة ال��ق�م�� وال��أخ���لرأ� ج�ه�ر ال������ ف�ها؛ وذل� 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                        

  .٣/١٢٨، وال�عل�قة على ��اب س����ه: ٤/٧٧ی���: ش�ح ال��اب لل���افي:  )١(

  .٣/٣١٧ال��اب:  )٢(

، ١٥٩: ، وش�ح ال�ع��� ���ور� ال����� الب� إ�َّاز١/٧١٥ی���: ال���ع في عل� الع���ة الب� األث��:  )٣(

  .٣/٤٣حاش�ة ال����: و ، ٣/٤٠٠حاش�ة ال��ان: و ، ٥/٦٨٢ال�قاص� ال�ا��ة: و ، ٢/٢٩٠وارت�اف ال��ب: 



 

  

  اإلع�اب أو ال��اء في ه�ی� والل�ی�ثانً�ا: 

�، �هاتو �، یس�ي اإلشارة وال��ص�ل ال���ى "ه�ت�ای�� آراء ال������ في إع�اب أو ب�اء ا

  على ال��� اآلتي: إلى إع�ابه�ا َمْ� ذه� ذه� إلى ب�ائه�ا وم�ه� �ْ �ه� مَ ��" ف�الل�و �، یالل�و 

(ه�ان، وهاتان، والل�ان، والل�ان، على ما زع�ه (نقل اب� ع�قاء رأ� ال��ف��� ف�ه�ا إذ قال: 

في مف�داتها،  ك���ون، ت�ًعا لل��ف��� أنَّها م���ات مع��ة، ف���ن مل�قة �ال���ى لفق� اإلع�اب

  .)١())وال��اب أن تغ�� آخ�ها اتفاقي ال إع�اب؛ لع�م ال�عارض ل��� ال��اء

 �" م���ان مع��ان، ت���ةً ی� والل�یس�ي اإلشارة وال��ص�ل ال���ى "ه�ذه� ال��فّ��ن إلى أنَّ ا

  .)٢(، وأنَّه�ا مع��ان �األلف رفًعا، و�ال�اء ن�ً�ا وجً�اص�ا�ّ�ةً  ةً �ح���

، )٦(، والَ��َج�� )٥(، واب� ه�ام)٤(، وال��اد�)٣(م�ه� اب� مال� ذل� ����ون وت�عه� في 

  .)٨(، والفاكهي)٧(واألش��ني

ه� أنَّ ال����ة عارضْ� ش�ه ال��ف، فل� ی�ث� ش�ه  مع��ةً  ةً �ح��� � ت���ةً �ه�ا م���و��ن

ال��ف ف�ه�ا و�ْن �انا م�ابه�� لل���ي، وأنَّه�ا أُْعِ��ا مع ت���ه�ا ل�ع�ى اإلشارة؛ ِل�عف ال��ه 

وأنَّ م�الف�ه�ا في  ، وال����ة م� خ�ائ� األس�اء،��ا عارضه م� م���ه�ا على ص�رة ال���ى

  .)٩(� م��اه �ار�ى ��نه�ا ج�ع� األح�ام لل���ى ل� �ق��� عل

                                                        

  .١/٢٦٥،٢٦٦غ�ر ال�رر ال�س���ة:  )١(

، ٢/٥٥٤، واإلن�اف في م�ائل ال�الف: ١/١٠٩،١٠٨ی��� م�ه� ال��ف��� في: س� ص�اعة اإلع�اب:  )٢(

  ، ول� أع�� على رأیه� في ه�ه ال��ألة في ���ه�.٢/٧٩٦الق�اع�:ت�ه�� و ، ١/٨٦وش�ح ال�ضي: 

  .١/١٩١: الب� مال� ی���: ش�ح ال��ه�ل )٣(

 .١/٤٠٧ی���: ت�ض�ح ال�قاص�:  )٤(

  .١/٥٦ی���: أوضح ال��ال�:  )٥(

  .١/٢٧٣ی���: ش�ح ش�ور ال�ه�:  )٦(

  .١/٤٣ی���: ش�ح األش��ني:  )٧(

  .١٦٧ال���: ی���: ش�ح ��اب ال��ود في  )٨(

، وش�ح ١/٢٧٣،٢٧٥، وش�ح ش�ور ال�ه�: ١/٥٦، وأوضح ال��ال�: ١/٤٠٧ :ی���: ت�ض�ح ال�قاص� )٩(

  .١٦٧، وش�ح ��اب ال��ود في ال���: ١/٤٣األش��ني: 



 

  

ا وأنَّه� ل� �ق�ل�ا "الل�ی�� والل����" في الل�ی� والل���؛ وذل� أنَّ ال�ف�د أخف م� ال���ى،  فل�َّ

ق��وا ال����ة وهي أثقل م� اإلف�اد وأح�ج إلى ال����� ال��َم ف�ها م� ح�ف ال�اء ما �ان في 

ول�َّا �ان� ال����ة م� خ�ائ� ح�فها،  ع� ع�ًضات��ی� ال��ن ، و��لُّ عل�ها ج�از اإلف�اد جائً�ا

ا في ال����ة، �َ �ِ عْ ل��هها �ال��وف أُ  ؛األس�اء ال�����ة ول�ق� ال�� وال�ي، و�ان ل�اقها لها معارًضا

ا على س�� ال����ات �َ �ِ جْ أُ ه�ا نَّ وأمعارضة ل��هها �ال��وف فأع���،  "أ�"ك�ا ُجِعل� إضافة 

  .)١(ال�����ة لفً�ا ومع�ى

، بل ه�ا ص�ا�ّ�ةً  ةً �ح��� "ه�ان والل�ان" ل��ا م����� ت���ةً  نَّ مَّا ال���ّ��ن فق� ذه��ا إلى أأ

ص�غ�ان وضع�ا اب��اء لل���ى ف�اءتا م�يء ال�ع�ب، فه�ا ص�غ�ان م�ض�ع�ان على ص�رة 

 .)٢(ال���ى

  .)٣())ب����ة "ذا"ه ل�� عليَّ في "ه�اِن" أنَّ  (وال�� �غلُ� (وعل�ه أب� علي الفارسي قائًال: 

(و��ل� أ�ً�ا أس�اء اإلشارة ن�� ه�ان وهاتان، (ي إذ �ق�ل في ذل�: وعل�ه أ�ً�ا اب� ج�ّ 

  .)٤()، ال إع�اب في شيء م�ها، وهي �األلف ��ا ت��)"الل�ان والل�ان"واألس�اء ال��ص�لة ن�� 

إنَّ�ا  "والل�ان والل�ان ه�ان وهاتان"(ف���غي أْن تعل� أنَّ (: "علل ال���ة"وقال أ�ً�ا في ��ا�ه 

  .)٥()ب����ة ال�اح� على ح� ز�� وز��ان) هي أس�اء م�ض�عة لل����ة م���عة لها ول��ْ� 

ال��وف،  ِب �َ عْ تُ  ا ��ا ل�ْ �َ �ِ عْ �ُ  ل�َّا شابها ال��وف فل�ْ  ة؛ وذل��ل��ا م����� ح��� ه�او��ن

ل��ه، وغل�ة ح��ها فأل�قا ع�� ال�ع�فة على ح� ما أل�� �ه ال��وف الج��اعه�ا معها في ا

ة، وألنَّ �ي أنَّه غ�� م��َّى ح���فه�ا ِ�َ�ْ�ِ�َلة "َأْنُ�َ�ا" ف ل�ج�د علة ال��اء م� غ�� معارض،و عل�ه�ا، 

وألنَّ م� ش�و�  إضاف�ه،افة، فال ��اف؛ الس��الة ال��ن في "ه�ی�" ال ت�ق� م�ه ع�� اإلض

ي ُقّ�ر ت����ه ف�ق�ل: ال���ان في ت���ة ز��، ال����ة ت��ل�م تق�ی� ال�����، أَال ت�� أنَّ العل� إذا ُث�ّ 

ه� ل� ف��خل األلف والالم، وأس�اء اإلشارة وال��ص�الت ال تفارق ال�ع��� فال تق�ل ال�����، وأنَّ 

                                                        

  .١/١٩١: الب� مال� ی���: ش�ح ال��ه�ل )١(

  .٢/١٠وال��ائ�: ، ٢/٨٢٧، وال��ائل ال����ات: ١/٣٨٣،٣٨٧ی���: األص�ل في ال���:  )٢(

  .٢/٨٥٢ال��ائل ال����ات:  )٣(

  .٢/٣٤٩س� ص�اعة اإلع�اب:  )٤(

  .٧٦علل ال����ة:  )٥(



 

  

ن  ��ا تق�ل في ت���ة م�سى: م�س�ان، وفي ش�ي: ش��ان، �ق�ل�ا في ت���ة ذا وال��: ذ�ان، والل��ا

ر "ه�ان" أنَّ   قلْ� ل� تُ ف َسَق�� م�ه الل�قاء ال�اك��� و لألف ��ه؛ ول��َّ اله م��ى ل�ق�� األول� ُقّ�ِ

�ی� ال�ُّ�ن "ه�اّن"  ف�أنَّها ل� ا أنَّه ق� ع�َّض ع�ها ���از ت�ال��اء، و��لُّ عل�ه ي�اًء إل�غالها ف األلف

  .)١(ت�هْ� 

إلى األس�اء ��ا تق�ل: ه�ا  ه�ه األس�اء ال ت�اف أنَّ  ل�ْ واعْ وفي ذل� �ق�ل س����ه: ((

  .)٢())ف�ارت الت�اف، ��ا ال ��اف ما ��ه األلف والالم ها ال ت��ن ن��ةً ألنَّ  ؛ز��ك

م��ى على ال���قة؛ ِل�الَّ  �ها ص�غْ� على ص�رة ما ه(َأنَّ (: ي ذل� ف���اب� ج�ّ  لعلّ و 

 ت�� أنَّ� ت�� في �ة وال ُ��اف��ن على ال��ع، َأَال ��اف��ن على ال��ه� �ُ وذل� َأنَّ  ،لف ال����ة�ت�

رجل ونف� واْم�أة ون��ة و�ع�� و�بل  :األس�اء ال�����ة َألفا� ال���ع م� غ�� َألفا� اآلحاد ن��

� ال ���لف ذل�، فه�ا وِ�نَّ�ا هي م� لف� ال�اح ،ا م� ه�اوواح� وج�اعة، وال ت�� في ال����ة ش��ً 

 ا ص�غْ� فل�ل� ل�َّ  ،ت��ج على ص�رة واح�ة ی�ل� على م�اف��ه� على ال����ة وع�ای�ه� بها أنْ 

ذان وتان  :على ألَفا� ال���اة ت���ة ح��قة وذل� لل����ة أس�اء م���عة غ�� م��اة على ال���قة �انْ� 

  .)٣()والل�ان والل�ان)

فإْن (��ق�ل: ( ةً �ح��� ال���ى ت���ةً  ال��ص�لِ  ع�م جعل اس�ِ و�علل ل�ا اب� �ا��اذ أ�ً�ا ع� 

وال�ي"  وف�ه�ا األلف والالم، وواح�ه�ا "ال�� ح����ةً  ق�ل ل�: َولَ� ال ت��ن "الل�ان" و"الل�ان" ت���ةً 

كال��ي والع�ي؟ فقْل: ل� �ان م�له ل�ج� أْن ت��� ال�اء في ال����ة ��ا ث��� �اء ال��ي والع�ي 

وال�ي" اس�ان  : ال���ان والع��ان، وال ���ز ذل�؛ ألنَّ "ال��الل��ان والل��ان، ��ا قلَ� �ق�ل: ف

" اس�ان مع��ان م����ان، واإلع�اب مق�ر في أواخ�ه�ا، ف��ف� " و"ع�ٍ م���ان غ�� م������، و"شجٍ 

ل�����، ال�اء م� "ال��" و"ال�ي" في ال����ة للف�ق ب�� ت���ة ال�ع�ب وال���ي، وال����� وغ�� ا

  .)٤())فل�ل� �ان� ت����ه�ا غ�� ح����ة فقل�: الل�ان والل�ان، ���ف �ائه�ا

                                                        

، والُ��اش في ف�ي ال��� ١/٨٤، وأمالي اب� ال�اج�: ١/٤٨٦: ع�اباإلو  ال��اء ی���: الل�اب في علل )١(

  .٢/٧٩٦، وت�ه�� الق�اع�: ١/٢٢٥،٢٢٤، وال��ی�ل وال����ل: ١/٢٦٢وال��ف: 

 .٣/٤١٢ال��اب:  )٢(

 .١/٧٧،٧٦علل ال����ة:  )٣(

 .١/١٣١ش�ح ال�ق�مة الُ����ة:  )٤(



 

  

على األلف، وفي  في حالة ال�فع م���انو��ّ�� ل�ا إع�ابه�ا ال��خ م��فى الغالی��ي أنَّه�ا 

�ال���ى؛ ا، على ال�اِء، ول��ا مع���� �األلف رفًعا و�ال�اء ن�ً�ا وج�� م���ان  حال�ي ال��� وال��

  .)١(ألنَّ أس�اء اإلشارة وال��ص�لة م���ة ال مع��ة

ف��ه� اب�  ������ في ب�ائه�اوأغل� ال��اة ال��ق�م�� وال��أخ��� ساروا على نهج ال

، ونا�� )٧(، وأب� ح�ان)٦(أب� الف�اء، و )٥(، وال�ضي)٤(، واب� ال�اج�)٣(، والع���� )٢(�اذ�ا�

  .)١٠(األزه�� ، وخال� )٩(، واألُبَّ��)٨(ال���

ت���ة غ��  وأمَّا اب� ع�قاء فق� تا�ع ال������ في جعل اس�ي اإلشارة وال��ص�ل ال���ى 

ّ��ن و���� م� ال��اة ال�� ذه� ��ه ��الف ما ذه� إل�ه ال��ف م ال���حال��ق�ّ ق�له م� ، ة�ح���

  ال��أخ���.

ص���ة  ء ج��عهام� آرا ما تق�م لل�اح� أنَّ  �ی���ّ آراء ال��اة في ه�ه ال��ألة و�ع� ع�ض 

ع��ا في ��نه�ا شابها ال��وف فل� �ُ  ل�عل�له� وذل� ؛ول�ّلِ رأ� دل�له، مع رج�ان رأ� ال������ ف�ها

فه�ا ����لة "أن��ا"، وع�م ح�ف ن�نه�ا ع�� اإلضافة، وألنَّ م� ش�و� ال����ة ت�ج� ال����� وه�ا ال 

  .)١١(�فارقان ال�ع�فة، وغ��ها م� العلل

  

  

                                                        

 .١/١٣٠،١٢٩ی���: جامع ال�روس الع���ة:  )١(

  .١/١٣٠،١٣١ی���: ش�ح ال�ق�مة ال����ة:  )٢(

 .١/٩٨ ع�اب:علل ال��اء واإلی���: الل�اب في  )٣(

  .١/٨٤ی���: أمالي اب� ال�اج�:  )٤(

  .١/٨٤ی���: ش�ح ال�ضي:  )٥(

  .١/٢٦٢ی���: الُ��اش في ف�ي ال��� وال��ف:  )٦(

  .١/٢٢٥،٢٢٤ی���: ال��ی�ل وال����ل:  )٧(

  .٢/٧٩٦ی���: ت�ه�� الق�اع�:  )٨(

  .٤٦٠ی���: ال��ود في عل� ال���:  )٩(

  .١/٤٤ال����ح: ش�ح ی���:  )١٠(

، والُ��اش في ف�ي ال��� ١/٨٤وأمالي اب� ال�اج�: ، ١/٤٨٦) ی���: الل�اب في علل ال��اء واإلع�اب: (١١

  .٢/٧٩٦، وت�ه�� الق�اع�: ١/٢٢٥،٢٢٤، وال��ی�ل وال����ل: ١/٢٦٢وال��ف: 



 

  

 تأخ�� مع��ل ما ق�ل الفاء وال�او ع�ه�اثالً�ا: 

ف��ه� م� م�ع اخ�لف� أق�ال ال��اة في تأخ�� مع��ل ما ق�ل فاء ال����ة وواو ال���ة ع�ه�ا 

  ه، و���ا �أتي تف��ل ألق�اله�: ذل� وم�ه� م� أجاز 

ه�ا (ول� ی�أخ� مع��ل ما ق�ل(ع� الفاء ال����ة وواو ال���ة:  ح�ی�هقال اب� ع�قاء في 

ع�ه�ا؛ ألنَّه م�ول �ال���ر ���� ات�ال مع��له �ه، �����ع ما ض�ْ�ُ� فأه�َ�ه أخاَك، خالًفا 

  .)١()م مع��له عل�ه�ا)لل��في، ول� �ف�ال ع� م�خ�له�ا، ول� ی�ق�ّ 

أجاز ال��فّ��ن تأخ�� مع��ل ما ق�ل فاء ال����ة ع�ها، وه� م���ب ع��ه� ف�ق�ل: ما 

أخانا، ت���: ما ز�ٌ� ���ُم ض�ْ�ُ� فأه�َ�ه ز�ً�ا، ت���: ما ض�ْ�ُ� ز�ً�ا فأه�َ�ه، وما ز�ٌ� ���ُم ����َمُه 

  .)٢(َث�ا قائ�ٌ ا ف���َمه، وما ز�ٌ� ف���ِّ أخان

أنَّه ل�َّا �ان ما �ع� الفاء م���أ م��وف ال���  اْعل�ْ  �َّ (ثُ وت�عه� في ذل� ال�ضي إذ قال: (

وج�ً�ا، صارت الفاء مع ما �ع�ها أش�َّ ات�اًال ��ا ق�لها م� ال��لة ال��ائ�ة �ال��لة ال����ة، ف�از 

في ه�ا ال��اب ما ال ���ز في ال��لة ال��ائ�ة، وذل� أنَّ� تف�ل �ه ب�� الفعل ال�� ق�ل الفاء 

  .)٣())��: هل ُتع�ي ��أِتَ�َ� ز�ً�اومفع�له، ن

نَّ� ل� تف�ْل إالَّ "��ع��ف" على الفعل، إاألصل إذ  على خالف ل�أخ��ه م��يٌّ  وج�ازه�

، )٥(، وال�اص� ه� الفاء نف�ها)٤(والفاء ع��ه� ه�ا ل��� عا�فة، فال ع�ف ه�ا وال م��ر م��ه�

                                                        

  . ١/٣٤٥غ�ر ال�رر ال�س���ة:  )١(

، ٤/١٦٧٦وارت�اف ال��ب: ، ٢/١٨٥،١٩٥: ی��� م�ه� ال��ف��� في: ش�ح ال��ل الب� ع�ف�ر )٢(

، وه�ع اله�امع: ٢/٣٨٤،٢٨٥، واألش�اه وال��ائ� في ال���: ٨/٤٢٠٧وت�ه�� الق�اع�:  ،٣/٨٩،٩٠ وال��اع�:

  ، ول� أع�� على رأیه� في ه�ه ال��ألة في ���ه�.٢/٣٩١

   .٤/٦٨ش�ح ال�ضي:  )٣(

، واألش�اه وال��ائ� في ال���: ٤/١٦٧٦وارت�اف ال��ب:  ،٢/١٨٥،١٩٥ی���: ش�ح ال��ل الب� ع�ف�ر:  )٤(

٢/٣٨٤،٢٨٥.   

، وارت�اف ١/٢١٣، ومغ�ي الل���: ٧٤، وال��ى ال�اني: ٢/٥٥٧،٥٥٨ی���: اإلن�اف في م�ائل ال�الف:  )٥(

  .٤/١٦٦٨ال��ب: 



 

  

أو أنَّ الفاء دل� على ش�� وقام� مقامه وناب� ع�ه ف�ابهْ� "كي"  ،)٢(أو ال�الف )١(أو ال��ف

، أو أنَّ الفعل ال�� �ع�ها ل� )٣(فل�م� الفعل ال���ق�ل فع�ل� ع�ل "كي" ون��� الفعل ال���ق�ل

ی��� على ما ق�له فل� ی�فع ول� ���م، فل�َّا ل� ���ق� رفعه وال ج�مه الن�فاء م�ج�ه�ا م� اإلع�اب 

  .)٤(ال��� لهفل� ��� س�� 

���ز تأخ�� مع��ل  ذْ إو ال���ة م�له في الفاء ال����ة وال�الم ع� تأخ�� مع��ل ما ق�ل  وا

  ما ق�له�ا ع�ه�ا ع��ه�.

وأمَّا ال���ّ��ن فق� م�ع�ا تأخ�� مع��ل ما ق�ل فاء ال����ة ع�ها فال تق�ل: ما ض�ْ�ُ� فأه�َ�ه 

ى ال خ��ه ع��ه� ل�� م���ً�ا؛ ألنَّ الع�ف على ال�ع�ز�ً�ا، بل تق�ل: ما ض�ْ�ُ� ز�ً�ا فأه�َ�ه، وتأ

  .)٥(�ع� ت�ام ال�الم، وه�ا ل� ی�� ���ز إالَّ 

وم�عه� تأخ��ه ه� ��نه م���ً�ا �ِإض�ار "َأْن"، و�نَّ الفعل ال�� ق�ل الفاء في تأو�ل ال���ر 

تف�ل ب�� وله�ا صح ال���، فه� مع��ف على م��ر "ض�ْ�ُ�" ال���ه�، و��ا ال ���ز أْن 

ال���ر و��� ما �ع�ل ��ه ف��ل� ال ���ز الف�ل ب�� ما "ض�ْ�ُ�" وما �ع�ل ��ه؛ ألنَّه في تق�ی� 

  .)٦(ال���ر

  

  

                                                        

ق�له: (وال��ف أْن ����َع الفعالن �ال�او، أو ُث�َّ، أو الفاء، أو أو، وفي أوله ج��، أو في وال��ف ع�فه الف�اء  )١(

االس�فهام م���ًعا أْن ُ�َ��َّ ِفي الع�ف، ف�ل� ال��ف)، وال��ف وال�الف واح� اس�فهام، ُث�َّ ت�� ذل� ال��� أو 

 .٤/٢٤١وش�ح ال�ف�ل:  ،١/٣٣،٣٤،٢٣٥،٢٣٦ع��ه�، ی���: معاني الق�آن للف�اء: 

  .٤/٢٣٢، وش�ح ال�ف�ل: ٣/٢٢٨،٢٢٩ی���: ش�ح ال��اب لل���افي:  )٢(

  .٢/٣٩٦، وه�ع اله�امع: ٤/١٦٦٨ی���: ارت�اف ال��ب:  )٣(

 .٢/٣٩٦، و٤/١٦٦٩: ال���ر�� ال�ا�ق��ی���:  )٤(

، وارت�اف ال��ب: ٢/١٨٥،١٩٥ش�ح ال��ل الب� ع�ف�ر: ، و ٢/١٧٩األص�ل في ال���:  ی���: )٥(

، وه�ع ٢/٣٨٤،٢٨٥، واألش�اه وال��ائ� في ال���: ٨/٤٢٠٧، وت�ه�� الق�اع�: ٣/٨٩،٩٠، وال��اع�: ٤/١٦٧٦

 .٢/٣٩١اله�امع: 

، وه�ع ٣/٨٩،٩٠، وال��اع�: ٤/١٦٧٦، وارت�اف ال��ب: ٢/١٨٥ش�ح ال��ل الب� ع�ف�ر: ی���:  )٦(

   .٢/٣٩١اله�امع: 



 

  

  .)٣(، ونا�� ال���)٢(واب� عق�ل ،)١(اب� ع�ف�ر ذل�ال������ في  تا�عمّ�� و 

في م�عه� تأخ�� مع��ل ما ق�ل الفاء وال�او ع�ه�ا،  أ�ً�ا ق� واف� اب� ع�قاء ال������و 

  م ال���ح �ال��ع، ال��الف لل��ف���.ال��ق�ّ  ق�لهوذل� م� خالل 

راء ال������ فإنَّ ال�� ���ل إل�ه ال�اح� ه� رأ� ال������ في ���ا تقّ�م م� ع�ض آلو 

� فه�ا �ع�فان ��و عا�ف�ا؛ وذل� ل��ن الفاء وال�ام�عه� تأخ�� مع��ل ما ق�ل الفاء وال�او ع�ه

  .�ا ع�ه�ا ألجل الع�فم��ًرا م��هً�ا على ال�� ق�له�ا، فال ��ح تأخ�� مع��ل ما ق�له

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                        

   .٢/١٨٥ال��ل الب� ع�ف�ر: ش�ح ی���:  )١(

  .٣/٨٩ی���: ال��اع�:  )(٢

    .٨/٤٢٠٧ی���: ت�ه�� الق�اع�:  (٣)



 

  

  ن�ا�ة ال�ار وال���ور م�اب الفاعلرا�ًعا: 

ح�ف  ال��ابإذا أن�� ال�ار وال���ور م�اب الفاعل في الفعل ال���ي لل��ه�ل فهل ���ن 

  ي ت���� آلراء ال��اة:أت؟ و���ا �غ��ه�ا أو، ه�ا مًعا أول���ور، ا أووح�ه،  ال��ّ 

لل���ور  ح����ٍ  "، وال��لُّ ب���ٍ  ��َ ("سِ (قال اب� ع�قاء في ح�ی�ه ع� ن�ا�ة ال�ار وال���ور: 

اء: لل��ف وقال الف�ّ ، )٢(وال�ها�ة )١(ال ُیْ�َ�ُع على م�لِّه، خالًفا لل���ع وح�ه على ال���ح، ل��ْ 

ض��� م���ل لل���ر وال�مان  : ال�ائ� ح����ٍ )٣(واب� مال�: له�ا مًعا، وال��ائي وه�اموح�ه، 

 و ، )٤(ُدُرْسَ�َ�ْ�هوال��ان، واب� 
ّ
َهْ�ِلي   .)٧())ه� ض��� م��ر عامله :)٦(��ّ نْ ، وال�ُّ )٥(ال�ُّ

على ن�ا�ة ال���ور وح�ه م�اب الفاعل إذا �ان ال���ور ���ف  اتف� ال���ّ��ن وال��فّ��ن 

"ما َضَ�َب ز�ٌ�  واألصل: ،ج� زائ�، ن��: "ما ُضِ�َب ِمْ� أحٍ�"  فــ"أح�" في م�ضع رفع نائ� فاعل

�ال��،  "ما ُضِ�َب ِمْ� رجٍل عاقلٍ "ع على اللف� وعلى ال��ضع، ف�ق�ل: �م� أحٍ�"، و���ز ل� أْن ت�

  .)٨(فع�ال�  "عاقلٌ "و

                                                        

 ال���ع في عل� الع���ة، ��اب الب� األث��. )١(

 ال�ها�ة في ش�ح ال�فا�ة، ��اب الب� ال��از. )٢(

، أخ� ال��� ع� ال��ائي، و�ان م�ه�ًرا �����ه،  ع�� ه�: أب� )٣(
ّ
���، ال�َّ��ّ� ال��في هللا ِه�ام ب� ُمعاو�ة ال�َّ

، ون�هة ٩٥هـ.  ی���: الفه�س�:  ٢٠٩م� ���ه: "ال�����" و"ال��اس" و"ال��ود" و�لها في ال���، ت�في س�ة 

 .٦/٨٥، وو��ات األ��ان: ٦/٢٧٨٢، ومع�� األد�اء: ١٢٩،١٣٠األل�اء: 

، ت�في س�ة  )٤(
ّ
هـ. ی���: ال�لغة:  ٣٤٧ه�: أب� م��َّ� ع�� هللا ب� جعف� ب� ُدُرْس�َ�ْ�ه ب� ال��ز�ان، الفارسي

 .  ٤/٧٦، واألعالم: ٢/٣٦ ، و���ة ال�عاة:١٦٧،١٦٨

 األه�: أب� ز�� وأب� القاس� ع�� ال�ح�� ب )٥(
ّ
، ال�القي

ّ
َهْ�ِلي  ال�ُّ

ّ
ن�ل�ي، ت�في س�ة � ع�� هللا ب� أح�� ال��ع�ي

، واألعالم: ٢/٨١، و���ة ال�عاة:١٨٢،١٨١، وال�لغة: ٣/٣٣،٣٢ی���: ال���لة: هـ.  ٥٨٨أو  ٥٨١

٣/٣١٣،٣١٢. 

ن أس�اًذا في ال���، ه�: أب� علي ع�� ب� ع�� ال���� ال��ه�ر �ال�ُّْن�ّ� ن��ة إلى م�ی�ة رن�ة في األن�ل�، �ا )٦(

م� تالم�� ال�ه�لي، ق�أ عل�ه الق�اءات، م� ���ه "الفاخ�" وه� ش�ح على ج�ل ال�جاجي، وَردَّ على اب� خ�وف 

، ٢٢٠،٢٢١هـ.  ی���: ال�لغة:  ٦١٦أو ٦١٠م���ً�ا ل���ه ال�ه�لي، وه� م� مق�ئي ��اب س����ه، ت�في س�ة 

  .٢٩٥/ ٧، ومع�� ال��لف��: ٥٩٤/ ١: ��قات الق�اءغا�ة ال�ها�ة في و ، ٢/٢٢٠و���ة ال�عاة: 

  .  ١/٤٢٥،٤٢٤غ�ر ال�رر ال�س���ة:  )٧(

، وه�ع اله�امع: ٢/٤٦٤، وال�ر ال���ن: ٦/٢٢٨، وال��ی�ل وال����ل: ٣/١٣٣٦ی���: ارت�اف ال��ب:  )٨(

  .٢/٩٥، وحاش�ة ال��ان: ١/٦٨٧



 

  

اخ�لف ال��اة في ن�ا�ة ال���ور م�اب الفاعل إذا �ان ال���ور ���ف ج� غ�� زائ� و 

  أر�عة م�اه�: ف�ان� له�

  :م���ان وله� في ه�ه ال��ألة، ال��ف���األول: م�ه� 

� ه� ض��� م�ه� م���� في الفعل م���ل ئ�اإلى أنَّ ال : ذ��اه� ال��ائي وه�امم� - أ

على الفعل م� ض��� م��ر، أو ��ف زمان، أو ��ف م�ان، إذ ال دل�ل على  أْن ی�اد �ه ما ی�لُّ 

  .)١(تع��� أح�ها

ه� ال�� في م�ضع رفع و  ،� ه� ح�ف ال�� وح�هئ�اإلى أنَّ ال ذه� :اء�ه� الف�ّ م -  ب

  .)٢(��ٌ� ب���ٍ  �َّ ه في م�ضع ن�� في ق�ل�: مَ ، ب�اًء م�ه على م���ه أنَّ ب���ٍ  �َّ في ن��: مُ 

(أق�� ال���ر، أو ال��ف، أو ح�ًفا م� ح�وف ال�ّ� ( :إذ �ق�ل اءَ الف�ّ ال���افيُّ  واف� و 

"، ت��� ال�اء مقام ی�م��ِ  ف�س���ِ  الّ��ی�َ  ال���َ  ب���ٍ  ��َ ال���لة �االس� مقام الفاعل، وذل� ق�ل�: "سِ 

ّ�ى فاعله وتقام ال ت��� مفع�له ���ا ال �� الفعل ال�� ی�عّ�� ���ز أنْ  أنَّ  ل�ْ الفاعل، ... واعْ 

  .)٣())"�ٍ �ب�  َب �ِ ح�وف ال�ّ� أو ال��ف أو ال���ر مقام الفاعل، �ق�ل�: " ُض 

�ا ه� ال���ور، ال � ع� الفاعل إنَّ ئ�اال نَّ أ �ه��ا إلىف :م�ه� ج�ه�ر ال������ ال�اني:

فال���ور �َّ ز�ٌ� �ع��ٍو" ، س�اء أكان ���ف ج� زائ� أم غ�� زائ�، ن��: "مَ �����عه�اال��ف، وال 

م�اب الفاعل  ع��ه� "ع��و" في م�ضع ن��، فإذا ُب�ي الفعل لل��ه�ل ناب ال���ور "ع��و"

ه ال ی��ع على  أنَّ ، إالَّ أكان زائً�ا أم غ�� زائ�ٍ  "ز��" فه� في م�ضع رفع �ال���ور بـ"ِمْ�" ال�ائ�ة س�اءً 

  .)٤(ال��ضع، ��ا ال ی��ع إذا �ان في م�ل ن��

                                                        

، وت�ه�� الق�اع�: ٢/٤٦٥، وال�ر ال���ن: ٦/٢٢٨، وال��ی�ل وال����ل: ٣/١٣٣٦ی���: ارت�اف ال��ب:  )١(

٤/١٦٢١. 

ت�ض�ح ال�قاص�: و ، ٦/٢٣١، وال��ی�ل وال����ل: ٣/١٣٣٦ارت�اف ال��ب: ، و ٣/٤٦معاني الق�آن:  ی���: )٢(

  .٤/١٦٢٠، وت�ه�� الق�اع�: ٢/٤٦٥، وال�ر ال���ن: ٢/٦٠٦

  .١/٢٨٩: لل���افي ل��ابش�ح ا )٣(

، وش�ح ٤/١٦٢٠ت�ه�� الق�اع�: و  ،٢/٦٠٦ ت�ض�ح ال�قاص�:و  ،٣/١٣٣٦ ال��ب: ارت�اف ی���: )٤(

  .١/٤٢٢ال����ح: ش�ح ، و ١/٤٢١األش��ني:



 

  

مقام الفاعل ف�ق�ل: ِس�َ� ب��ٍ� ف�سً�ا، ... ت��� ال���ور (وجائ� أنْ ( د:ي ذل� �ق�ل ال���ّ وف

 ا، فـ"أح�" فاعل و�ْن �ان م��ورً )١(م� أْن ���ن فاعًال ��ا قال: ما ِمْ� أح�ٍ  فال ���عه ح�ف ال��ّ 

  .)٢())"�ْ بـ"مِ 

، مقام الفاعل ف���� "ب���" ،ب���ٍ  ��َ تق�ل: سِ  و���ز أنْ (( إْذ �ق�ل: وعل�ه اب� ال��اج أ�ً�ا

 ،فاعل "أح�ـ"ف ،أح�ٍ  �ْ ��ا قال: ما جاءني مِ  ،م� ذل� ا وال ���عه ح�ف ال��ّ ����ن م�ضعه رفعً 

  .)٣()")�ْ مِ "بـا �ان م��ورً  و�نْ 

اإلت�اع على ال��ضع،  )٤(ال�ها�ة"" هواب� ال��از في ��ا� في ��ا�ه "ال���ع" وع�� اب� األث��

  .و��ٌ�، ف��فع ال����ع على ال��لِّ  إلى خال�ٍ  َ� وع��ٌو، وُذهِ  ب���ٍ  �َّ ف�ق�ل ع��ه�ا: مُ 

ال�ع�ى �إسقا� ال��ف، ���وف ال�ّ� ال�عّ��ة، ن��:  (أْن ���لَّ (وفي ذل� �ق�ل اب� األث��: 

 ب���ٍ  " و"ع��و" ن�� تق�ل في الع�ف عل�ه: م�رُت �و، ف��ضع "ز�إلى ع��ٍ  ، وذه��ُ ب���ٍ  م�رتُ 

  . )٥())و��ٌ�، ف��فع إلى خال�ٍ  َ� هِ وع��ٌو، وذُ  ب���ٍ  �َّ وخالً�ا، وتق�ل: مُ  وإلى ع��ٍ  وع�ً�ا، وذه��ُ 

إذ ، ذه� إلى أنَّ ال�ار وال���ور مًعا ه� ال��اب م�اب الفاعل :يج�ّ : م�ه� اب� �ال�ال

 ،اا ش�ی�ً ف�س��� ی�م�� س��ً  ب���ٍ  ��َ سِ  :ال�اء وما ع�ل� �ه مقام الفاعل قلَ�  أق�َ�  فإنْ (( :�ق�ل

  .)٨(، واب� مال�)٧(اب� �ا��اذ في ذل� وت�عه ،)٦())فال�اء وما ع�ل� ��ه في م�ضع رفع

ذه� إلى أنَّ ال��اب ه� ض��� ال���ر ال�فه�م م� الفعل في  م�ه� اب� ُدُرْس�َ��ه: ال�ا�ع:

ْ�ُ�؛ ألنَّ ب���ٍ  ��َ ن��: سِ    .داللة الفعل على م��ره ق��ةٌ  ، ال�ق�ی�: ِس�� ه�، أ�: ال�َّ

                                                        

  .أح�ٍ  �ْ مِ  �أنَّه أراد: ما قامَ  )١(

  .٤/٥٢ال�ق���:  )٢(

 . ١/٧٨األص�ل في ال���:  )٣(

  ، ول� أح�ل على ��ا�ه.١٣٣٩/ ٣ارت�اف ال��ب: �: �ی� )٤(

  .١/٣٨١ال���ع في عل� الع���ة:  )٥(

  .٣٤الل�ع في الع���ة:  )٦(

  . ٢/٣٧٣ی���: ش�ح ال�ق�مة ال����ة:  )٧(

 .٢/١٢٦، وش�حه عل�ه: ٧٧ل��ه�ل: ای���:  )٨(



 

  

َه�ْ  في ذل� وت�عه  أب� ز�� ال�ُّ
ّ
ْن�ّ�، ، وتل���ه أب�ِلي �ال�فع، ال ی��ع على ال��ل  قاال:ف علي ال�ُّ

شيء  ، و�لّ م���أً  م ل� ���ْ وألنَّه إذا تق�ّ ، )١(َّ جم هل مل ُّ  :ق�له تعالى ن�� ه��ق�ل� وذل�

  .)٢(ن��: "ُم�َّ ِبِهْ�ٍ�"� له في الفعل ال ی�نّ  ��ا، و م �ان م���أً ه إذا تق�ّ ی��ب ع� الفاعل فإنَّ 

م ال�� بّ�� ال��ق�ّ  �المهاب� ع�قاء فق� واف� ال������ في ه�ه ال��ألة؛ وذل� م� ا رأ� وأمَّ 

  ال�ائ� ه� ال���ور وح�ه م�لًقا. م�افق�ه له� �أنَّ  ��ه

ي، واب� اب� ج�ّ ما ذه� إل�ه رج�ان  �اح�لل ��ه�و�ع� ال����� آلراء ال��اة في ه�ه ال��ألة 

لل���ور  ال�ار مالزمٌ  ألنَّ  ال�ار وال���ور نا�ا م�اب الفاعل وذل�؛ �ا��اذ، واب� مال�، وه� أنَّ 

  .ع�ه، و�ه ی�صل الفعل إلى ال���ور، وه�ا ما ه� م�ه�ر ع�� األغل� وال ی�ف�ُّ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                        

 .٣٦م� اآل�ة:  ،س�رة اإلس�اء )١(

، ٤/١٦٢١وت�ه�� الق�اع�: ، ٢/١٢١،١٢٢، وأضح ال��ال�: ٣/١٣٣٦،١٣٣٧ارت�اف ال��ب:  ی���: )٢(

   .٤٢٢،٤٢٣ال����ح: ش�ح ، و ١/٤٢٠وش�ح األش��ني: 



 

  

  ال���ل بـ"كّل" ح�ف ال���� العائ� على ال���َّ�خامً�ا: 

� ال���ل بـ"كلّ  ال��اة، ف��ه� َم�  ع��" م��لف ��ه إنَّ ح�ف ال���� العائ� على ال���َّ

  رائه�:آل تف��ل ُ���� ذل�، و���ا �أتي ���عه، وم�ه� م�

وأخ�اته وت�ا�عها  "أج�ع" و��� في غ��لفا� ال�����: ((قال اب� ع�قاء في �المه ع� أ

  .)١())أجازوا ح�فه وال��ف���� م�اب� له، خالًفا لل�م���� إضافُ�ها إلى ض��� م���ر، عائ� لل���َّ 

ح�ف  )٦(، وأب� ال�ع�د)٥(، وال���او� )٤(، واب� ع��ة)٣(وت�عه ال�م����  ،)٢(اءأجاز الف�ّ 

واس��ل�ا  ،ع� ص��ح اإلضافة ب��ة اإلضافة اس�غ�اءً ال���ل بـ"كل"  �ال���� العائ� على ال���َّ 

 حض جض ُّ ق�له تعالى:  فيب��� "كّل"  )٧(�ال� ف�ها" ا"إنَّ : ُعَ��َ  ْب�ِ ع و���ى قَ اب� الّ���ْ  �ق�اءة

ا م� ال��اف إل�ه، ی���: إنَّ  وه� مع�فة، وال����� ع�ض، الس� إنَّ  ت����ٌ  ، أ� أنَّ "كّال")٨(َّ خض

  أو �ل�ا ف�ها. ،كل�ا

  .)١٠(وع� ال��ف��� عامة ،)٩(مًعا اءه�ا ال�أ� ع� ال��ائي والف�ّ  لَ قِ ونُ 

   

                                                        

  .٥٨٧،٥٨٦غ�ر ال�رر ال�س���ة:  )١(

، ومغ�ي ٢/٩٦٩، وت�ض�ح ال�قاص�: ٣/٢٤٤: الب� مال� ش�ح ال��ه�لو  ،٣/١٠معاني الق�آن:  ی���: )٢(

 ،٢/٣٣٧ الش��ني:ش�ح او  ٥/٩ وال�قاص� ال�ا��ة:، ٧/٣٢٩٢ ، وت�ه�� الق�اع�:٢/٣٨٨وال��اع�: ، ٢٥٧الل���: 

  .٢/١٣٤ ال����ح:ش�ح و 

 .٤/١٧١ی���: ال��اف:  )٣(

  .٤/٥٦٣ ی���: ال���ر ال�ج��: )٤(

 .٥/٦٠ی���: أن�ار ال����ل وأس�ار ال�أو�ل:  )٥(

  .٧/٢٧٩ ال�ل�� إلى م�ا�ا ال��اب ال����:ی���: إرشاد العقل  )٦(

، والل�اب في ٩/٢٦٣، وال��� ال����: ١٥/٣٢١، وال�امع ألح�ام الق�آن: ٨/٢٧٩ ی���: تف��� ال�عل�ي: )٧(

  .١٧/٦٥عل�م ال��اب: 

  .٤٨س�رة غاف�، م� اآل�ة:  )٨(

 .٩/٤٨٧، وال�ر ال���ن:٢/٦٣٧ع�اب الق�آن لل���ي:إ ، وم��ل �٤/٣٦اب الق�آن لل��اس: عإ ی���:  )٩(

 .٣/١٦٦، وه�ع اله�امع:٤/١٩٥٠ی���: ارت�اف ال��ب:  )١٠(



 

  

، ول� "اإنَّ ــ"، ول� ت�عله نعً�ا ل"ف�هاـ"ب "كلٌّ " ْعَ� رف ،)١(َّ خض حض جض ُّ  وق�له:(( :اءل الف�ّ و�ق� 

،  "ه �كلُّ "ت�فع  ،)٢(َّرئ ّٰ ِّ ُّ َّ ُّ  ، وم�له:"ف�ها" "اِإنَّ "خ��  َ� ، وجعلْ �ن���ه على ذل

  .)٣())وت���ها على ه�ا ال�ف���

�ن ال��ف�ّ ا، فت����ً  ��ّ�ِه �ع� ول�الاء أ�ل� عل�ه م��لح أنَّ الف�ّ  مال��ق�ّ ال�� م�  و��ه�

 (( :الق���ي وفي ذل� �ق�ل ،)٤(��لق�ن اس� ال�ع� على ال�����
ّ
 "ِإنَّا ُ�لٌّ ِف�َها" اءوالف�ّ  وأجاز ال��ائي

وال��ف��ن  �،�و��ل� ق�أ اب� ال���قع و���ى ب� ع "ِإنَّا" على ال�ع� وال�أك�� لل���� في �ال���

  .)٥())ا����ن ال�أك�� نع�ً 

اء ب�ل� الف�ّ وق� ص�َّح ال��ائيُّ و  "إنَّ " نع� الس� "كال� "وه� أنَّ (( أ�ً�ا: ���� ال�ل�يالو�ق�ل 

ال�أك��، وال ی���ون ح��قة  ألنَّ ال��ف��� ُ�ْ�لق�ن اس� ال�ع� على "؛إنَّ "فقاال: ه� نع� الس� 

  .)٦(�))ال�ع

ال ال�����، إْذ �ق�ل اء على �اه�ه، وأنَّ م�اده ه� ال�ع� ال�ع�وف الف�ّ اس ن� �ّ وح�ل ال�ّ 

 ا �ال� إنّ " وأجاز الف�اء وال��ائي ،م�ف�ع �االب��اء "كلُّ : "قال األخف�ع�اب الق�آن": ((في ��ا�ه "إ 

 ا فإنَّ وأ�ً�  ،ی�ع� ال���� وه�ا م� ع��� ال��أ أنْ  :قال أب� جعف� ،�ال��� على ال�ع� "ف�ها

  .)٧())اال ت�ع� وال ی�ع� بها ه�ا ق�ل س����ه نً�  "كال� "

 ِإنَّا �لٌّ ": له� ع�اب الق�آن" إْذ �ق�ل: ((ق�ً�ا م�ي ال���ي في ��ا�ه "م��ل إ ح�له على ذل� أو 

� لل���� على ال�َّع" كلّ " ن�� اءال��ائي والف�ّ ز وأجا "،نَّ "إ خ�� اْب��اء وخ�� في م�ضع "ف�ها

                                                        

 .٤٨س�رة غاف�، م� اآل�ة:  )١(

 .١٥٤س�رة آل ع��ان، م� اآل�ة:  )٢(

 .٣/١٠: للفّ�اء معاني الق�آن )٣(

وما تع�د ��ه ال�قل ع� الف�اء في ض�ء معاني الق�آن،  ،٥/٩٥ی���: ال��� الع��ي إلب�ا��� اب�ا��� ب��ات:  )٤(

 .١٦٠لع�نان أم��:  )��وحة د���راه (أ �آن ال����، وال���لح ال��في في تفاس�� الق١١ح��� ال��الي: لل����ر 

 .١٥/٣٢١ال�امع ألح�ام الق�آن:  )٥(

  .٣٤/٢٥٦ع�اب الق�ان ال����: إ و����: ال��ول في  ،٩/٤٩١ال�ر ال���ن:  )٦(

 .٤/٣٦: لل��اس ع�اب الق�آنإ  )٧(



 

  

� في اللَّف ةن��  "كال� " نَّ وأل ،���� ال ی�ع�ال نَّ أل ؛������� ال����ز ذل� ع الو  "نَّ ـ"إل����ب با

  .)١())ضافة وال��ف� س����ه على تق�ی� اإل�مع�فة ع ��ان لف�ه ن��ة فه نْ �و  "كلٌّ "و

اء على �اه�ه إْذ إنَّ الف�اء أ�ل� م��لح ال�ع� أ�ً�ا اس وال���ي ح�ال ن� الف�ّ ولعلَّ ال��ّ 

 "كلّ "رفع جعل  �ْ ف�َ ، )٢(َّرئ ّٰ ِّ ُّ َّ ُّ   :وق�لهفي م�ضع آخ� إْذ �ق�ل: (( على لف�ة "كل"

 ،)٣(َّزب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ُّ : �ق�له "�"ي ا ف�فعه �الالم فاس�ً 

  .)٤())ألم�ا جعله م� نع� "كله"ن��  �ْ ومَ 

" الب�َّ لها أْن ت��ن م�افة إلى ض��� أمَّ  عائ� ا م�ه� ال������ فق� م�ع�ا ذل� وأنَّ "كلَّ

  .)٥(على ال���َّ� م��ح �إضاف�ه أو م��� اإلضافة

: "كل" ق� ���� ف�ها ��ا قال ألنَّ  ،)٦(َّخص حص مس خسُّ  :(وقالوفي ذل� �ق�ل األخف�: (

ا ف�ها �ا ت��ن م���ً نَّ إا ف�ها وهي صفة وال ت��ن "كل" م���ً  ،ی���: �ل�ا ف�ها )٧(َّ خض حض جض ُّ 

ض�ار ف�ها ض��� ال ی���� اإل ألنَّ  ؛ف�ها" على ال�فة ل� ��� ا �ال� ل� �ان "إنَّ ا فـذا جعل�ها اس�ً إ

 ااس�ً  "ُكلٌّ "ف�عل (( :َّ خض حض جض ُّ  ، وقال أ�ً�ا م���ًثا ع� ق�له تعالى:)٨())انفي �ل م�

  .)٩())��ا تق�ل: "ِإنَّا ُ�لُّ�ا ف�ها"م���ًأ 

ال����� فال��� على (( :)١٠(َّرئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ُّ اج في ق�له تعالى:و�ق�ل اب� ال��ّ 

  .)١١())األم� ج��عه � ع على ق�ل�: إنَّ لألم�، وال�ف

                                                        

 .٢/٦٣٧ع�اب الق�آن: إ م��ل  )١(

 .١٥٤س�رة آل ع��ان، م� اآل�ة  )٢(

 .٦٠س�رة ال�م�، م� اآل�ة:  )٣(

  .١/٢٤٣: للفّ�اء معاني الق�آن )٤(

  .٤/٣٦ع�اب الق�آن لل��اس: � ، و ٢/٢١، واألص�ل في ال���: ١/٢٠٩ی���: معاني الق�آن لألخف�:  )٥(

 .٧س�رة آل ع��ان، م� اآل�ة:  )٦(

  .٤٨: ، اآل�ةس�رة غاف� )٧(

 .١/٢٠٩: لألخف� معاني الق�آن )٨(

 .٤/٥: ال�اب�ال���ر  )٩(

  .١٥٤س�رة آل ع��ان، م� اآل�ة:  )١٠(

  .٢/٢٣األص�ل في ال���:  )١١(



 

  

، أو على ال��ل م� )١(على ال�ال والعامل "ف�ها""إنَّا �ال� ف�ها" وُخ�َِّجْ� ق�اءة الّ��� 

  .)٢(ال���� في"إنَّا"

واب� ، )٦(، وال��اد�)٥(، وأب� حّ�ان)٤(، واب� مال�)٣(ال��ماني ال������ في ه�ه ال��ألة وتا�ع

  .)١٠(زه�� ، وخال� األ)٩(، واألش��ني)٨(، واب� عق�ل)٧(ه�ام

م ال�� صّ�ح ال��ق�ّ  �المهرأ� اب� ع�قاء فق� تا�ع ال������ أ�ً�ا في ه�ه ال��ألة؛ م�  اوأمَّ 

  ��ه ���الف�ه لل��ف��� ولل�م����.

�ا تقّ�م أنَّ ��ه� م�َّ و  أق�ب إلى  م�ع ح�ف ال���� م� "كل" ال���ل العائ� على ال���َّ

  أغل� ال��اة ال��أخ��� ق� م�ع�ا ذل�. أنَّ اءة ال���ات�ة جاءت �ال�فع، و الق�  ؛ ألنَّ نف�ي

  

  

  

  

  

  
                                                        

، وش�ح األش��ني: ٢/٣٨٨، وال��اع�: ٢/٩٦٩وت�ض�ح ال�قاص�: ، ٣/٢٤٤ش�ح ال��ه�ل الب� مال�:  ی���: )١(

٢/٣٣٧. 

، ٢/٣٨٨، وال��اع�: ٦٦٢، ومغ�ي الل���: ٢/٩٦٩ال�قاص�: وت�ض�ح ، ٤/١٩٥٠ی���: ارت�اف ال��ب:  )٢(

  .٢/١٣٤ال����ح: ش�ح ، و ٢/٣٣٧وش�ح األش��ني: 

  .٢/١٠٣١ی���: غ�ائ� ال�ف��� وحقائ� ال�أو�ل:  )٣(

  .٣/٢٩٢ش�ح ال��ه�ل الب� مال�: ی���:  (٤)

  .٤/١٩٥٠ارت�اف ال��ب:  ی���:) (٥

  .٢/٩٦٩ت�ض�ح ال�قاص�:  ی���: )(٦

  .٦٦٢مغ�ي الل���:  ی���: )(٧

 .٢/٣٨٨ی���: ال��اع�:  (٨)

  .٢/٣٣٧ش�ح األش��ني:  ی���: )(٩

 .٢/١٣٤ال����ح: ش�ح ) ی���: (١٠



 

  

  "أع�ى" مفع�لي في�أخ�� ال�ق��� والسادًسا: 

ــ خ� مفع�ًال في ال�ع�ى أ�ً�ا �ان أح�ه�ا فاعًال في ال�ع�ى واآل"أع�ى" و إذا وج� مفع�الن ل

ب�� ج�از ال�ق��� والـ�أخ�� ب��ه�ا و��� ع�م ال��از، و���ا �أتي  خالففلل��اة في ه�ه ال��ألة 

  :له�ه ال��ألة ت�ض�ح

عامله إذا تعّ�� ل�فع�ل�� أح�ه�ا  نَّ : ((أفي ح�ی�ه ع� مفع�لي "أع�ى" اب� ع�قاءذ��  

�ح ل مفع�ل�ألنَّ  ؛)١(فاعل في ال�ع�ى أو ُمق�َّ� �ال��ف فاألصل تق��� الفاعل وال��َّ و�ْن تأخ�  هه أوَّ

أع��ُ� ز�ً�ا، لع�د ال���� إلى مق�م ال�ت�ة، وم�عه�ا  َ�هُ ز�ً�ا، ودره هُ دره�َ  لفً�ا ف�ق�ل: أع��ُ� 

  .)٢())�ن �ام، و��ا: أع��ُ� ما أراد ز�ً�ا، وما أراد أع��ُ� ز�ً�ا، وم�عه�ا ال��ف�ّ هِ 

ال���� ض���  ألنّ أراد أع��ُ� ز�ً�ا"؛  "ماوال��فّ��ن ل� ��ّ�زوا "أع��ُ� ما أراد ز�ً�ا" 

  .)٣(رفع

 م�الم� ال��ف��� "أع��ُ� درهَ�ُه ز�ً�ا" و��ل� "درهَ�ُه أع��ُ� ز�ً�ا" وهي  )٤(�اموم�ع هِ 

ب�ى ث�  ،العامل في ال��ب غ�� وصف ز�� ألنَّ و ؛ ل�ق�م ال���ي ق�ل ز��؛ "از��ً  هُ ث��َ  أع��ُ� ع��ه �ـ"

م ف�ل� ه�ا تق�ّ اعل فأیّ الفم�ت��ه�ا أْن ���نا �ع� الفعل و ال�فع�ل�� في رت�ة واح�ة  م�عه على أنَّ 

  .)٥(م�انه

في �اب "أع�ى" فإذا  ���� ع�م الل�� ا ال�����ن فق� ذه��ا إلى ج�از ال�ق��� وال�أخ��وأمَّ 

وج� مفع�الن لـ"أع�ى" وأح�ه�ا مفع�ل في ال�ع�ى فاألصل تق��� ما ه� فاعل في ال�ع�ى ف�ق�ل: 

ال��ة �ه " درهَ�هُ " ألنَّ ، و ه اآلخ� والقابل لل�ره��ع�ى؛ ألنَّ في ال "ز�ً�ا" فاعل ألنَّ  "؛درهَ�هُ  "أع��ُ� ز�ً�ا

                                                        

  .١/٤٧٠ش�ح ال����ح: )). م�لًقا، ل� ی�ق�� ��ار لفً�ا أو تق�یً�ا(( أ�: )١(

  .٢/٦٣٤غ�ر ال�رر ال�س���ة:  )٢(

، ول� أع�� على رأیه� ٧/٢٢،٣٢، وال��ی�ل وال����ل: ٣/١٤٦٧ی��� م�ه� ال��ف��� في: ارت�اف ال��ب:  )٣(

  في ه�ه ال��ألة في ���ه�.

  .٣٤في:  س�ق� ت�ج��ه )٤(

وه�ع ، ٤٤٠وش�ح ال��ه�ل لل��اد�: ، ٧/٣٣،٣٢، وال��ی�ل وال����ل: ٣/١٤٦٦ی���: ارت�اف ال��ب:  )٥(

  . ٢/١٥اله�امع:



 

  

، وجاز "هُ غالمَ  ز��ٌ  ض�َب " صل:األ إذْ  "ز��ٌ  هُ غالمَ  َب ض� " :، فه� ن���ه مفع�ل ثانٍ ألنَّ ؛ ال�أخ��

  .)١(أْن تق�ل: أع��ُ� درهَ�ُه ز�ً�ا

: فقلَ�  ا" جاز ال�ق��� وال�أخ��ا دره�ً ز��ً  : "أع���ُ قلَ�  افإذاج: ((وفي ذل� �ق�ل اب� ال��ّ 

  .)٢())ا، وال�ره� ال ���ن إال مأخ�ذً ه غ�� مل��ا" ألنَّ ا ز��ً دره�ً  "أع��ُ� 

  :)٣(له� �ق�ل ال�اع� �َ �هِ �ُ واسْ 

  ا�َ الق�ائِ  �َّ هُ قَّ حَ  ىع��ان �ُ  �ْ ومَ خ�ُ�ُه        �َ ما ی�الُ  �ْ ل�ِ ذا، و  عْ ف�َ 

" على ال�فع�ل األول َحقَُّه�َّ قّ�م ال�فع�ل ال�اني " �َّ ، ثُ َحقَُّه�َّ أراَد ال�اع�: ُ�ع�ى الق�اِئَ�  إذْ 

  فاعل في ال�ع�ي وهي اآلخ�ة."؛ ألنَّ ال�فع�ل األول "الق�ائ�" ه�ا الق�اِئ�َ "

واب�  ،)٧(وال�ضي ،)٦(، واب� مال�)٥(راب� ع�ف� ، و )٤(ذل� اب� ���� في ج�از وت�عه�

  .)١٠(األزه��  وخال� ،)٩(َفِ�ُح�ن ، واب� )٨(عق�ل

  .)١٢(هي ق���ة :اب� ���ان ، وقال)١١(�ع� ال������ ذل� م�عَ  :وق�ل

                                                        

  .٢/١٥، وه�ع اله�امع:٧/٣٣،٣٢، وال��ی�ل وال����ل: ٣/١٤٦٦ی���: ارت�اف ال��ب:  )١(

  .٢/٢٤٦األص�ل في ال���:  (٢)

وال���ع في عل� الع���ة: ، ١/٢٥٤ال��� م� ال��� ال���ل، ول� أع�� على قائله، وه� م� ش�اه� ال�����:  )٣(

  : ما ی�ال� نفعه.، و��و� ٣/١٤٦٦وارت�اف ال��ب: ، ١/١٠٠

  .٤/٢٩٨ش�ح ال�ف�ل:  ی���: )٤(

 .٢/٧٦: الب� ع�ف�ر ی���: ش�ح ال��ل )٥(

  .٢/١٥٢: الب� مال� ش�ح ال��ه�لی���:  )٦(

 .١/١٨٩ ی���: ش�ح ال�ضي: )٧(

  .١/٤٣٢ی���: ال��اع�:  )٨(

ال�ع��� ال�ال�ي، أصله م�   ع�� هللا ب� دمحم ب� َفِ�ُح�ن ، وه�: أب� دمحم٣/٤١٨ی���: العّ�ة في اع�اب الع��ة:  )٩(

� ال�ق�ي وال�ل��" في ال��ی�، ر ال��ل� مال�ُّ ً�ا م� عل�اء ال��ی�، م� ���ه: "ت�ن�، �ان فق�ًها وعال

هـ.  ی���: ��ف  ٧٦٩"، ت�في س�ة " و"الع�ة في إع�اب ع��ة األح�امك�ف ال�غ�ى في ش�ح م���� ال���أو"

  .٤/١٢٦األعالم: و  ،١/٣٠٤ال���ن: 

 .١/٤٧٠ال����ح: ش�ح : ی��� )١٠(

وه�ع  ،٤٤٠وش�ح ال��ه�ل لل��اد�:  ،٧/٣٣، وال��ی�ل وال����ل: ٣/١٤٦٦ی���: ارت�اف ال��ب:  )١١(

 .٢/١٥ اله�امع:

  .٤٤٠، وش�ح ال��ه�ل لل��اد�: ٧/٣٣، وال��ی�ل وال����ل: ٣/١٤٦٦ی���: ارت�اف ال��ب:  )١٢(



 

  

�ه ض��� األول  م��ًال  على الفعل "أع�ى" و�ان ال�فع�ل ال�اني ال�فع�ل ال�انيول� قّ�مَ� 

 لع�د ال���� على م�ق�م في ال�ت�ة و�نْ  ؛ال������ أك�� ل� ع��ز�ً�ا، جاز ذ أع���ُ  درهَ�هُ ن��: 

، وم�ع ه�ام ذل� وقال: هي م�ال وال ت��ز، وقال اب� اء، وثعل�الف�ّ  ، وت�عه�تأخ� في اللف�

  .)١("ز�ً�ا هُ دره�َ  أع���ُ "أج�د م�  "ز�ً�ا أع��ُ�  هُ دره�َ ك��ان: "

 "أع��ُ� درهَ�ُه ز�ً�ا " -  م� م�ع م�ه�إالَّ -" ز�ً�ا ما أرادَ  أع���ُ ": وجّ�ز ال���ّ��ن أ�ً�ا

  .)٢("ز�ً�ا أع���ُ  ما أرادَ "و

ال��  مال��ق�ِّ  وذل� م� ق�لها ع� رأ� اب� ع�قاء فق� تا�ع ال������ في ج�از ذل�؛ وأمَّ 

  �ال��از له�ه ال��ألة.صّ�ح ��ه 

م� غ��ه في ج�از ال�ق��� وال�أخ�� في مفع�لي  تقّ�م أنَّ م�ه� ال������ أرجحا م�َّ ��ه� و 

أح� مفع�ل�ها ه� فاعل في ال�ع�ى فل�ل� جاز تق��� ال�فع�ل على الفاعل  "أع�ى"؛ وذل� ألنَّ 

." ــ "ح�َس ال��َ� ال����ُّ   ت���ًها ب

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                        

وه�ع  ،٤٤٠وش�ح ال��ه�ل لل��اد�:  ،٧/٣٣وال����ل: ، وال��ی�ل ٣/١٤٦٦ی���: ارت�اف ال��ب:  )١(

 .٢/١٥اله�امع:

 .٧/٣٣،٣٢، وال��ی�ل وال����ل: ٣/١٤٦٦ی���: ارت�اف ال��ب:  )٢(



 

  

  ة"اث�ا ع�� واث��ا ع�� سا�ًعا: ال��اء في "

اخ�لف ال���ّ��ن في ن�اء "اث�ا ع�� واث��ا ع��ة" ف��ه� م� ذه� إلى ن�ائه�ا ن�اء ال���ى 

ال��اف وال��ع ال���� ال�ال�، فه�ا م���ان على ما ی�فع به�ا، وم�ه� م� ذه� إلى ن�ائه�ا ن�اء 

إل�ه، و���ا �أتي ت���� اث�ا واث��ا" م�اف و"ع�� وع��ة" م�اف إل�ه ال����ب على اع��ار "

  آلرائه�:

��ء ال�اني م�ه�ا ُم�ّ�ٌل ال و��ا تق�ل: �ا اث�ا ع�َ� و�ا اث��ا ع��َة؛ ألنَّ قال اب� ع�قاء: ((

، وش�َّهُه�ا ال��فّ��ن �ال��اف ف�ادوه�ا �ال�اء م��لةَ 
َ
  .)١())ن�ن ال���ى وله�ا ُب�ي

ال��اف في ن�ائه�ا، ف�ق�ل: �ا اث�ي واث��ا ع��ة" م��� ال��اد�  أج�� ال��فّ��ن "اث�ا ع��

ع��، و�ا اث��ي ع��ة، ف�ادوه�ا �ال�اء؛ ت���ًها له�ا �ال��اد� ال��اف، على اع��ار "اث�ا واث��ا" 

  .)٢(����لة ال��اف و"ع�� وع��ة" ����لة ال��اف إل�ه في ال��رة، وال��اد� ال��اف م���ب

ل��ع ال���� ال�ال� في ن�ائه�ا، فه�ا م��ّ�ان وأمَّا ال���ّ��ن فق� عامل�ه�ا معاملة ال���ى وا

ف؛ ألنَّ "ع�� ل، ونادوه�ا �األةعلى ما ی�فعان به�ا وه� األلف، ف�ق�ل: �ا اث�ا ع��، و�ا اث��ا ع�� 

ز��یِ�"، و����لة ال��ن أ�ً�ا م� ال��ع ال���� ال�ال� �ة" ����لة ال��ن م� ال���ى �ــ"وع�

األلف ل��اء على ما ی�فعان به�ا وه�ا "وال��ع ال���� ال�ال� في اكــ"م�ل��َ�"، ف��ا ی��ى ال���ى 

وال�او" ب��� ��ل� "اث�ا واث��ا" على ما ی�فعان به�ا وه� "األلف"، فل�ا تق�ل في ن�اء ال���ى وال��ع 

  .)٣(ال���� ال�ال�: �ا ز��اِن و�ا ز��ونَ 

ا اث�ا وأمَّ �� ال�ال� إذ �ق�ل: (("ع��" ����لة ال��ن م� ال��ع ال�� و�لى ذل� أشار س����ه أنَّ 

ة ����لة ن�ن م�ل���، واأللف ����ل "ع��" ألنَّ  ؛مع األلف "ع��"ع�� فإذا رخ��ه ح�ف� 

  .)٤())ال�او

                                                        

  .٢/٧٩٥غ�ر ال�رر ال�س���ة:  )١(

، وت�ه�� الق�اع�: ٢/٤٨٩ ، وال��اع�:٢/١٠٦٠، وت�ض�ح ال�قاص�: ٤/٢١٨٣ی���: ارت�اف ال��ب:  )٢(

 .٣/٢٢األش��ني: ، وش�ح ٧/٣٥٤٣

  .٢/٤٨٩، وال��اع�:٤/٢١٨٣ی���: ارت�اف ال��ب:  )٣(

  .٢/٢٦٩ال��اب:  )٤(



 

  

لع�د لي ا اث�ا ع�� ال�وأمَّ ها ال ت�اف وال ��اف إل�ها: ((أنَّ س����ه أ�ً�ا في ��ن  و�ق�ل

  .)١())فال ت�اف وال ��اف إل�ها

ُتَ�ْف،  �ا ل�ْ ال�ي للع�د فإنَّ  �َ ا اث�ا ع�وأمَّ إضاف�ها: (( ع�م س��و�عّلل أب� علي الفارسي 

����لة ال��ن  "�َ ع�" ألنَّ  ؛ح�ى ت��ف ال��ن  ،رجالن ز��ٍ  ��ْ�  �ْ م� ح�� ل ،َ� ز��ٍ ��قال: اث�ا ع�

  .)٢())إضاف�ه ت�ْ�  مع�ى الع�د، فله�ا ل�ْ ح�ف�ه ��ا ت��ف ال��ن زال  وِعَ�ٌض م�ه، فإنْ 

، )٥(، ونا�� ال���)٤(، وال��اد�)٣(أب� حّ�ان ه�ه ال��ألة� تا�ع ال������ في وم�ّ 

  .)٦(واألش��ني

ال��قّ�م ال�� بّ�� ��ه نه�ه ال��اف� �المه ، وذل� م� هاف� أ�ً�ا تا�ع اب� ع�قاء ال������و 

  لل������ ال��الف لل��ف���.

ن في ن�اء "اث�ا واث��ا" ن�اء ال���ى وال��ع � ال����ّ رج�ان ما ذه� إل�ه ا تقّ�م ��ه� م�َّ و 

������ل أْن ذل� ألنَّه�ا ال ��افان ال���� ال�ال�، فه�ا م���ان على ما ی�فع به�ا وه� األلف؛ و 

  �قال: اث�ا ع�� ز�ٍ�.

  

  

  

  

  

  

                                                        

  .٣/٦٩، و����: االص�ل في ال���: ٣/٣٧٥: ال��اب )١(

 .٣/٢١٤ال�عل�قة على ال��اب:  )٢(

  .٤/٢١٨٣ی���: ارت�اف ال��ب:  )٣(

 .٢/١٠٦٠ی���: ت�ض�ح ال�قاص�:  )٤(

  .٧/٥٣٤٣ی���: ت�ه�� الق�اع�:  )٥(

  .٣/٢٢ی���: ش�ح األش��ني:  )٦(



 

  

  مع��ل ال�فة ال���هة �اإلضافة ج�ّ ثامً�ا: 

مع��ل ال�فة ال���هة �اإلضافة ب�� مانع ل�ل� م�لًقا، و���  ت�ای�� آراء ال��اة في ج�ّ 

  م�ّ�ز له م�لًقا، و��� مق��� عل�ه في ال�ع�، و���ا �أتي ت���� له�ه اآلراء:

ح�ُ� وجِهِه، أو وجِه أب�ِه قال اب� ع�قاء في أث�اء ح�ی�ه ع� أح�ال ال�فة ال���هة: ((

  .)٢())ل��ّ�د: م���ع، وال��في: قل�ل، وه� األصحقال ال��ه�ر: ض�ورة، وا )١(�إضاف�ها إل�ه، وه�

ى عل ت�ف� ��ز أنْ وال �قال: (( إذْ مع��ل ال�فة ال���هة �اإلضافة  اء ج�از ج�ّ م�ع الف�ّ 

األول ف�ق�ل:  ه�ا ال ��لح ح�َّى ت�ق� راجع ذ�� ألنَّ  ؛هِ ِ� وجهِ �َ حَ  ى رجلٍ عل م�ل ق�ل�: م�رتُ 

  .)٣())ص�اب وح��ِة ال�جهِ  ،اح��ِة وجِههَ  ةٍ على ام�أ  : م�رتُ �لقت وخ�أ أنْ  ،ال�جهِ  ح��ِ 

مع��ل ال�فة ال���هة �اإلضافة  ونقل ���� م� ال��اة أنَّ ال��ف��� أجازوا في ال�عة ج�ّ 

  .)٤(م�لًقا �ـ"ح�ُ� وجِهِه، وح�ُ� وجِه أب�ِه"

ال�الم ع�� ال��ف��� جائ� في وه� قال اب� مال� ناقًال رأ� ال��ف��� في ذل�: ((فق� 

، وقال األش��ني في ذل� )٦())اوأجازه ال��ف��ن م�لقً ، وقال أب� حّ�ان في ذل� أ�ً�ا: (()٥())هكلّ 

 -  عل�ه وسل�صلى هللا–ل��ه�ه� �ق�ل ال��ي دمحم  ، واس��لُّ�ا)٧())وأجازه ال��ف��ن في ال�عة(أ�ً�ا: (

، و�ق�له عل�ه ال�الة وال�الم أ�ً�ا في ح�ی�ه ع� ال�جال: )٨(»َوِصْفُ� ِرَداِئَها«زرع:  مِّ م� ح�ی� أُ 

  ،)٩(»الُ�ْ�َ�ى هِ ع��ِ  رُ �َ عْ أَ «

                                                        

  أ�: ��ّ� مع��ل ال�فة ال���هة �اإلضافة.) (١

  .٢/٩٣٠غ�ر ال�رر ال�س���ة:  )٢(

  .٢/٣٤٧اء: معاني الق�آن للف�ّ  )٣(

، وال��ی�ل وال����ل: ٣٢٢، وش�ح اب� ال�ا��: ٣/٩٦ش�ح ال��ه�ل الب� مال�: ی��� م�ه� ال��ف��� في:  )٤(

  .٢/٥٣، وش�ح ال����ح: ٢/٢٥٤، وش�ح األش��ني: ٦/٢٨٠٠الق�اع�: ، وت�ه�� ١١/٢٣

 .١٠٦٩ /١ش�ح ال�ا��ة ال�ا��ة:  )٥(

  .١١/٢٣ال��ی�ل وال����ل:  )٦(

  .٢/٢٥٤ش�ح األش��ني:  )٧(

�اب ذ�� ح�� أم في ��اب ف�ائل ال��ا�ة رضي هللا تعالى ع�ه�، ص���ه، في  م�ل� في اإلمام أخ�جه )٨(

  ، وفي ��� ال��اة "وشاحها" ب�ل" ردائها"، وال ���لف ال��ج�ه ال���� ف�ه�ا.٤/١٩٠٢، ٩٢زرع، ب�ق�: 

  .٤/١٦٧، ��٣٤٤١اب أحادی� األن��اء، ب�ق�: في  ص���ه، ال��ار� فياإلمام أخ�جه  )٩(



 

  

  .)١(»َشْ�َ� الَقَ�َمْ�ِ� َوالَ�فَّْ��ِ « عل�ه ال�الة وال�الم في ال��ی�: هصفو�� 

  و�ق�ل ال�ّ�اخ:

  )٢(َالُهَ�اـْ��َ ـمُ  َ�اــُك�ْ�َ�ا اَألَعاِلي َجْ�نَ   ا ـفً ــتا َص ارَ ــ�ا جـهـ�ْ عَ �ْ على رَ  امْ� قأ

  األع�ى:و�ق�ل 

ــلـْ ــقُ ــــــف         ــــهَ  هِ �ِ ــــــه هُ ــــلَ  ـاــــ�َ ـ ــ�ــإل   اــــهَ ــــاتِ ـ ــــمُ  اءِ ــــــمدْ َأــا بــــ�ـ ــــقْ ـ ـــــ�ـ   )٣(اـــــهادِ ـ

  :)٤(و�ق�ل ال�اع�

ــلَّ ــــ�ُ  هِ �ِ �َ �ْ عَ  وفُ �ُ �ْ ي مَ �ِ نَّ ى أَ لع           لُ ـ�ِــ �ــقَ  �انِ ال�ِ  ���ِ ـالْ  �َ � مِ �َّ ـَ� ـتَ   ا �ــ

  :)٥(و�ق�ل ال�اع�

ــ�َّ ـُثــــ اعَ ـــــتي ارْ ــا رآنِ ــل�َّ ــــف   هِ فِ� نَ  ورُ �ُ غْ مَ  ي ال��نُ ئاـقلِ  ى�َّ �َ تَ           ادَ �َّ ــــــعَ  �َ ـ

إلى مع��لها  ُر"َمْغُ�و ، و�َأْدَماِء، وَمْ�ُ�وُف، و "َجْ�َنَ�ا في ق�له: أضاف ال�فة ال���هة فق�

ك�ا في ع��ِ�ِه، ونفِ�ِه" و ، وُمْق�اِدها، "ُمْ�َ�َالُهَ�ا في ق�له: وه� اس� �اه� م�اف إلى ض���

  ."ح�ُ� وجِهِه"

  

  

                                                        

، وفي ��� ٧/١٦٢، �٥٩١٠اب ال�ع�، ب�ق�: في ��اب الل�اس، في  ص���ه، ال��ار� فياإلمام أخ�جه  )١(

  "ش�� أصا�ِعِه". ال��اة:

 .١/١٩٩، وه� م� ش�اه� ال��اب: ٣٠٨ال��� م� ال��� ال���ل، وه� في دی�انه:  )٢(

، وروای�ه ��ه: "�أدماء في ح�ل مق�ادها" وه� م� ش�اه� ش�ح ٦٩ال��� م� ال��� ال��قارب، وه� في دی�انه:  )٣(

  .١١/٢٣، وال��ی�ل وال����ل: ٢/٤٤ال��ل الب� ع�ف�ر: 

، وال��اع�: ١١/٢٣ال��� ال���ل، و���� إلى أبي حّ�ة ال�����، وه� م� ش�اه� ال��ی�ل وال����ل:  ال��� م� )٤(

  .٢٨٠١ /٦ت�ه�� الق�اع�: و ، ٢/٢١٧

، وال��ی�ل ٣/١٠٥: الب� مال� ال��� م� ال��� ال���ل، ول� أع�� على قائله، وه� م� ش�اه�: ش�ح ال��ه�ل )٥(

 .٢٨٠٢/ ٦، وت�ه�� الق�اع�: ١١/٢٣وال����ل: 



 

  

، )٥(، والع��ي)٤(، واب� عق�ل)٣(، وأب� حّ�ان)٢(، واب� ال�ا��)١(ذل� اب� مال�ج�از وت�عه� في 

  .)٧(، وخال� األزه�� )٦(واألش��ني

  مع��ل ال�فة ال���هة �اإلضافة قل�ل ع��ه�. ع� ال��ف��� أنَّ ج�ّ  ونقل اب� ع�قاء

مع��ل ال�فة ال���هة �اإلضافة ه�ا م� ال��ورات في ال�ع�،  ذه� س����ه إلى أنَّ ج�ّ 

  .)٨(وم�ع ج�ازه في غ�� ال�ع�

، وذل� ال�جهِ  ةِ �َ �َ حَ ـ"ب ه�هُ ، ش�َّ "اهَ وجهِ  ةُ �َ �َ حَ " :ال�ع� يوق� جاء فوفي ذل� �ق�ل س����ه: ((

ه م� س��ه �األلف ه �الهاء مع�فة ��ا �ان �األلف والالم، وه� م� س�� األول ��ا أنَّ ألنَّ ؛ رد�ء

  .)٩())والالم 

  .)١٣(، واب� ع�ف�ر)١٢(، واب� ����)١١(، وأب� علي الفارسي)١٠(وت�عه في ذل� ال���افي

ه ���ه إضافة ال�يء إلى ألنَّ مع��ل ال�فة ال���هة �اإلضافة م�لًقا؛  د ج�ّ وم�ع ال���ّ 

  .)١٤(نف�ه

  

                                                        

  .٢/١٠٦٩، وش�ح ال�ا��ة ال�ا��ة: ٣/٩٦:  الب� مال� ی���: ش�ح ال��ه�ل )١(

  .٣٢٢ش�ح اب� ال�ا��: ی���:  )٢(

  .١١/٢٣ی���: ال��ی�ل وال����ل:  )٣(

  .٢/٢١٨ی���: ال��اع�:  )٤(

  .٣/١٤٥٤ی���: ال�قاص� ال����ة:  )٥(

  .٢/٢٥٤ی���: ش�ح األش��ني:  )٦(

 .٢/٥٣ال����ح: ی���: ش�ح  )٧(

، وش�ح اب� ٣/٩٦، وش�ح ال��ه�ل الب� مال�: ٢/٤٢ش�ح ال��ل الب� ع�ف�ر: ، و ١/١٩٩ال��اب:  ی���: )٨(

  .١١/٢٣، وال��ی�ل وال����ل: ٣٢١: ال�ا��

  .١/١٩٩ال��اب:  )٩(

  .٢/٥٦ی���: ش�ح ال��اب لل���افي:  )١٠(

  .١/١٤٢ی���: ال�عل�قة على ال��اب:  )١١(

  .٤/١١٥ی���: ش�ح ال�ف�ل:  )١٢(

  .٢/٤١ی���: ش�ح ال��ل الب� ع�ف�ر:  )١٣(

، ول� ٢/٢٥٤، وش�ح األش��ني: ٢/٢١٨، وال��اع�: ١٠٦٨ /٢ی��� م���ه في: ش�ح ال�ا��ة ال�ا��ة:  )١٤(

  أع�� على رأ�ه في ���ه.



 

  

ها ألنَّ  ؛"اَألَعاِلي"على  عائ�" ُمْ�َ�َالُهَ�ا"م� ق�له:  "ه�ا"على أنَّ  ال��ّ�د ب�� ال�ّ�اخ  وتأول

  .)١("أعل�ان" م��اة في ال�ع�ى

 ال��ف��� ال�� نقله ع�ه� وه� أنَّ ج�ّ م�ه� ع�قاء في ه�ه ال��ألة فق� تا�ع  ا رأ� اب�وأمَّ 

  مع��ل ال�فة ال���هة �اإلضافة قل�ل، إْذ قال: ((وه� األصح)).

وم�َّا تقّ�م ��ه� أنَّ ج�از جّ� مع��ل ال�فة ال���هة �اإلضافة ال����ب إلى ال��ف��� عامة 

ف� ال��ّ�د معه في فالفّ�اء ال��في صّ�ح �ال��ع في ق�له اآلنف ال���، و�ه�ا ی�ّ  ل�� على إ�القه

 .ه�ا ال��ع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                        

  . ١٠٦٩/ ٢، وش�ح ال�ا��ة ال�ا��ة: ٢/٤٤ی���: ش�ح ال��ل الب� ع�ف�ر:  )١(



 

  

  ل�����ه "بَّ رُ ـ"ال���� ال���ور بـم�ا�قة تاسًعا: 

ــ"ُربَّ  ��ه م� ح�� م�ا�ق�ه ل�����ه م� ع�مها ب�� ال��اة، ف��ه�  " م��لٌف ال���� ال���ور ب

م� أل�م اإلف�اد وال����� لل���� وذه� إلى ع�م ال��ا�قة مع ت����ه، وم�ه� م� جّ�ز م�ا�قة 

  وال��ع، و���ا �أتي ع�ض آلرائه�:ال���� ل�����ه في ال����� وال�أن�� وال����ة 

)) :" ع�� غ�� –ت ض��� غائ� مالزًما �ا ج�ّ �َّ ورُ قال اب� ع�قاء في ح�ی�ه ع� "ُربَّ

أو رجل�� أو  رجًال أو ام�أةً  هُ �َّ رُ  ا إلى ت���� م�ا�ًقا لل�ع�ى، �ـلإلف�اد وال����� عائ�ً  - ال��ف���

  .)١())�ُ لق�ْ  ام�أت��، أو رجاًال أو ن��ةً 

" لل����� لفً�ا في ال����� وفي ال�أن�� وفي  جّ�ز ال��فّ��ن م�ا�قة ال���� ال���ور بــ"ُربَّ

 ،رجاًال ُر�َُّه و  ،رجاًال  وُر�َّه� ،رجل�� وُر�َّه�ا ام�أًة، ُر�َّها، و �ُ رأیْ  ق�ْ  رجًال  ُر�َّهُ ال����ة وال��ع، ف���ا: 

  .)٢(ءً ن�ا ُر�َّهُ و  ،ن�اءً  �َّ وُر�َّهُ 

 ه ��ا�ة ع�فألنَّ  �َ وحّ  �ْ مَ �ق�ل: (( اج عّلة ج�از ال��ف��� م�ا�ق�ه لل����� إذْ ال��ّ ح اب� ّض و�� 

  .)٣())ُ� مل�ْ  ق�ْ  ج�ارٍ  �َّ هُ �َّ ؟ فقال: رُ ما ل� ج�ارٍ : له ه قال�أنَّ  ،�الم ه ردّ فألنَّ  �ْ ی�حّ  ل�ْ  �ْ ومَ  ،م�ه�ل

؟ ك�ماء رجالٍ  �ْ قائًال قال: هل مِ  كأنَّ  ،إلى م���ر تق�یً�افال���� ع�� ال��ف��� ه�ا راجع 

  .فق�ل: ُر�َّه� رجاًال 

 ا ال���ّ��ن فق� ذه��ا إلى ع�م م�ا�ق�ه لل�����، فال���� ع��ه� یل��م اإلف�اد وال�����وأمَّ 

؛ وال ی�ّن� وال ���عه�ا ال����  ال ی�ّ�ى، فع� ذل� اًء ب����ة ال����� وج�عهاس�غ� حالٍ  على �لِّ 

 تف���ه ع� ت����ه ى�غ���ع��� ��ه على ال�ف���، م�ه� م�ه�ل غ�� عائ� إلى م���ر،  ه ض���ألنَّ 

ن�اًء، فال ���لف ال����  ُر�َّهُ رجاًال، و  ُر�َّهُ رجل�ِ�، و  ُر�َّهُ ام�أًة، و  ُر�َّهُ ، ف�ق�ل: ُر�َُّه رجًال، و وج�عه

  .)٤(یل�مه اإلف�اد وال�����"الهاء" �اخ�الف ال����� بل 

                                                        

  .٢/٨٧٧ال�رر ال�س���ة:  غ�ر )١(

، وش�ح ال��ل الب� ٣/٤٧، وأمالي اب� ال����: ١/٤٢٢ی��� م�ه� ال��ف��� في: األص�ل في ال���:  )٢(

  .٤/٢٤٨، وش�ح ال�ضي: ٣/١٨٤: الب� مال� ، وش�ح ال��ه�ل٣/٣٢٦ ع�ف�ر:

  .١/٤٢٢األص�ل في ال���:  )٣(

 ،٣/٣٢٦، وش�ح ال��ل الب� ع�ف�ر: ١/٢٥٠، وال���ع في عل� الع���ة: ٣/٤٧ی���: أمالي اب� ال����:  )٤(

  .٤/٢٤٨وش�ح ال�ضي: 



 

  

ول�ها ال����  على لف� واح� و�نْ  وه�ه الهاء ،فقل�: ُر�َُّه رجًال اج: ((�ق�ل اب� ال��ّ وفي ذل� 

  .)١())الح أو ال��ن� أو اإلث�ان أو ال��اعة م�ح�ة على �لِّ 

  :)٢(ومّ�ا جاء ��ه ال���� م�الًفا ل�����ه غ�� م�اب� له ق�ل ال�اع�

  ا فَأجاُب�ا�ً َ� دائِ �ْ ُی�ِرُث ال�َ        ُر�َُّه ِفَ�َ�ًة َدَعْ�ُت إلى ما

  ج�ع ف�ى. ف��ة وه�ع ���� ال ه����� غ�� م�اب� ل ً�ام��ّ  �ال���� مف�ًدا ىأت إذْ 

، واب� )٦(، واب� ع�ف�ر)٥(، واب� ال�اج�)٤(، والع���� )٣(وت�عه� في ه�ه ال��ألة اب� ج�ي

، )١٣(الَ��َج�� ، و )١٢(، والع��ي)١١(، وال�ا��ي)١٠(، واب� ه�ام)٩(، وال��اد�)٨(، واب� ال�ا��)٧(مال�

  .)١٤(واألش��ني

� بّ�� ��ه م ال�ال��ق�ِّ  ق�لهوذل� م�  ؛أ�ً�ا في ه�ه ال��ألة اب� ع�قاء وتا�ع ال������

  .م�افق�ه له�

أرجح؛ ل�رود  رأ� ال������ أنَّ و�ع� ع�ض آراء ال��اة في ه�ه ال��ألة ��ه� لل�اح� 

  اإلف�اد ول� ی�د غ�� ذل�. ال��اع في

                                                        

  .١/٤١٩األص�ل في ال���:  )١(

، وارت�اف ٣/١٨٤ال��� م� ال��� ال����، ول� أع�� على قائله، وه� م� ش�اه� ش�ح ال��ه�ل الب� مال�:  )٢(

 .١/٦٥٣، وش�ح ال����ح: ٣/١٢٠٦، وال�قاص� ال����ة: ٦٣٨الل���:  ، ومغ�ي٤/١٧٤٧ال��ب:

  .٢/٢٢ی���: ال��ائ�:  )٣(

  .١/٤٧٣ع�اب: ی���: الل�اب في علل ال��اء واإل )٤(

 .١/٣٠٢ی���: أمالي اب� ال�اج�:  )٥(

 .٣/٣٢٦: الب� ع�ف�ر ی���: ش�ح ال��ل )٦(

  .٣/١٨٤: الب� مال� ی���: ش�ح ال��ه�ل )٧(

  .٢٥٨: ی���: ش�ح اب� ال�ا�� )٨(

 .٤٤٩: ی���: ال��ى ال�اني )٩(

  .٤١٣: الب� ه�ام ی���: ش�ح ش�ور ال�ه� )١٠(

  .٣/٥٨٠ی���: ال�قاص� ال�ا��ة:  )١١(

  .٣/١٢٠٧ی���: ال�قاص� ال����ة:  )١٢(

  .٢/٥٥٦: لل��ج�� ی���: ش�ح ش�ور ال�ه�  )١٣(

 .٢/٦٦ی���: ش�ح األش��ني:  )١٤(



 

  

  ال���ة غ�� ال�ق��دةن�اء عاشً�ا: 

ال��اة، ف��ه� م� جّ�ز آراء ال��ی� في ن�اء ال���ة غ�� ال�ق��دة م��لف ��ه ب��  إنَّ 

، وم�ه� م� أن�� وج�د ه�ا وم�ه� م� م�عه م�لًقا م�لًقا دون ش��، وم�ه� م� جّ�زه ����، ان�اءه

  الق�� م� ال��اء، و���ا �أتي ت���� آلرائه�:

 ال���ة ال��اد بها ف�د م�ه� م� أف�ادها، �ق�ل األع�ى والغ���: �ا رجًال وه� ((قال اب� ع�قاء: 

 م�ص�ًفا، وم�ع ال��فّ��ن ن�اءه إالَّ  خ� ب���، و�ا إن�اًنا أنق�ني، وأن�� ال�ازني: وج�د ه�ا الق��،

  .)١("))ا أق�لْ �ا ����ً "، أو خلًفا ل��ص�ف �ـ"ا أق�لْ  ����ً �ا رجًال "كـ

اش��� ال��فّ��ن في ج�از ن�اء ال���ة غ�� ال�ق��دة أْن ت��ن م�ص�فًة، أو خلًفا م� 

  .)٢(ال��ص�ف، ف�ق�ل: "�ا رجًال ���ً�ا أق�ْل"، و"�ا ���ً�ا أق�ْل"، وال ���ز ع��ه�: "�ا رجًال"

�ى: �ا لها ال�ع(( :)٣(َّٰذ يي ىي ُّ    اء في ذل� م���ًثا ع� ق�له تعالى:و�ق�ل الف�ّ 

والع�ب ، أعل��هللا  ،وال�ع�ى في الع���ة واح� "ال��ادِ  �ا ح��ةَ " :)٤(وق�أ �ع�ه� ،على ال��ادح��ًة 

 ، و�ا راكً�ا على ال�ع��رجًال ���ً�ا أق�لْ ا دع� ن��ة م�ص�لة ��يء آث�ت ال���، �ق�ل�ن: �ا إذ

  .)٥())ا ی����ن فإذا أف�دوا رفع�ا أك�� م�ّ  ،أق�لْ 

أ�ً�ا: ((و�ذا دع�َت ن��ة مف�دة فارفعها وال ت�ّ�ن، تق�ل: �ا و��ا قال اب� سع�ان في ذل� 

رجُل أق�ْل، رفع�ه؛ ألنَّه مف�د، فإذا نع�َّ ال���ة فان��ها ونّ�نها وان�� نع�ها، تق�ل: �ا رجًال ���ًفا 

  .)٦(أق�ْل، ن��َ� "رجًال" ون�ن�ه؛ ألنَّه ن��ة م�ع�تة))

                                                        

  .٢/٧٩٣ال�س���ة: غ�ر ال�رر  )١(

، وارت�اف ال��ب: ١/٣٥٨،٣٥٧، وش�ح ال�ضي على ال�ا��ة: ١/٣٦٩ی���: األص�ل في ال���:  )٢(

  .٢/٣٧ ، وه�ع اله�امع:٣٥٤٤،٣٥٤٥/ ٧ ، وت�ه�� الق�اع�:٤/٢١٨٤

  .٣٠س�رة ��، م� اآل�ة:  )٣(

على اإلضافة، وهي وهي ق�اءة: اب� ��اس وال��اك وعلى ب� ح��� وم�اه� وأبي اب� �ع� وال���،  )٤(

  . ٩/٦٠، وال��� ال����: ٤/٤٥٢، وال���ر ال�ج��: ٣/٢٠٨ی���: ال�����: 

  .٢/٣٧٥: للفّ�اء معاني الق�آن )٥(

  .٦٨م���� ال���:  )٦(



 

  

فها؛ ألنَّه�ا ش��هان �ال��اف، � ��دة هي وم�صغ�� ال�ق ة وال��فّ��ن ی����ن ال���ة ال��ادا 

 �ه�ا على م�ل ق�ل الع�ب: �ا رجًال ، ف���اتق�ل: �ا �اقالَء حار� وفي ذل� �ق�ل اب� األن�ار�: ((

  .)١())ه�ا ُ���َّهان �ال��افألنَّ  ؛��ة م�ع�تة إذا ن�دی� هي ونع�هاو�ل ن ،ا أق�لْ ���فً 

�قّ��وه ����، ف�ق�ل: �ا رجًال  غ�� ال�ق��دة م�لًقا ول�ا ال���ّ��ن ف�ّ�زوا ن�اء ال���ة وأمَّ 

، جاء في "ال��اب" ع� ال�ل�ل ق�ل في ن�اء ال���ة غ�� ال�ق��دة: )٢(ق�لْ ، و�ا رجًال ���ً�ا اق�لْ ا

  .)٣())��ة ف�صف� أو ل� ت�ف فه�ه م����ة: إذا أردت ال�- رح�ه هللا- وقال ال�ل�ل((

ا االس� ال���ة ال�� �قي على ن��ته فل� ی�ع�ف وأمَّ ((اج في ذل� أ�ً�ا: و�ق�ل اب� ال��ّ 

: �ا قلَ�  و��ل� إنْ ، تعالى او�ا غالمً  ، أق�لْ تق�ل: �ا رجًال ، وال ن�اء فإذا نادی�ه فه� م���بب����ة 

 ، �ع��هرجًال  � ل� ت�عُ ومع�ى ه�ا أنَّ ، فال���ة م����ة وصف�ها أو ل� ت�فها ، تعالى عاقًال رجًال 

  .)٤())ف�� أجا�� فق� أ�اع�

ه �ال ��ه ال�الم فه� ����لة ال��اف أ�ً�ا، فق� جاء في وال���ّ��ن ی����ن ن�اءها؛ ألنَّ 

 �ا ع��َ  :ه� ن���ا ال��اف ن��أنَّ  - رح�ه هللا- وزع� ال�ل�ل "ال��اب" ع� ال�ل�ل رأ� في ذل�: ((

إذا ، وجاء ع�ه أ�ً�ا: (()٥())ح�� �ال ال�الم ،ا صال�ً خانا، وال���ة ح�� قال�ا: �ا رجًال أو�ا  هللا

ال����� ل�قها ف�ال�، ف�عل� ����لة  أردت ال���ة ف�صف� أو ل� ت�ف فه�ه م����ة؛ ألنَّ 

  .)٦())إلى األصل دّ ال��اف ل�ا �ال ن�� ورُ 

 إلى م�ع ن�اء ال���ة غ�� ال�ق��دة م�لًقا
ّ
  .)٧(وذه� األص�عي

  

                                                        

  .٢/١١ال�اه� في معاني �ل�ات ال�اس:  )١(

، ٤/٢١٨٣، وارت�اف ال��ب: ١/٣٥٨، وش�ح ال�ضي على ال�ا��ة: ١/٣٦٩األص�ل في ال���:  ی���: )٢(

  .٣٥٤٤/ ٧وت�ه�� الق�اع�:

  .٢/١٩٩ال��اب:  )٣(

  .١/٣٣١األص�ل في ال���:  )٤(

  .٢/١٨٢ال��اب:  )٥(

  .٢/١٩٩: ال�اب�ال���ر  )٦(

  .٢/٣٧، وه�ع اله�امع: ٧/٣٥٤٨ی���: ت�ه�� الق�اع�:  )٧(



 

  

 إلى إن�ار ه�ا ال�
ّ
 ال�ق��دة،لل���ة غ�� ر وج�د �ع م� ال��اء، وأنَّه ال ی���ّ وذه� ال�ازني

  .)١(أو شاذ ض�ورة��ه فه�  اما جاء م��نً و 

�وه �ق��، ف��ه� أب� وأك�� ال��اة تا�ع�ا ال������ في ج�از ن�اء ال���ة غ�� ال�ق��دة ول� �ق�ّ 

، )٧(، واب� ����)٦(ال��از، واب� )٥(، واب� األث��)٤(، واب� ال��اب)٣(، واب� �ا��اذ)٢(علي الفارسي

  .)١٠(، وغ��ه�)٩(، واب� ع�ف�ر)٨(واب� ال�اج�

م ال��ق�ِّ  ح�ی�هرأ� اب� ع�قاء فق� تا�ع ال������ أ�ً�ا في ج�از ن�ائها م�لًقا؛ وذل� م� ا وأمَّ 

  � وم� أن��ها.ه ع�م م�انع�ه لها ��الف ال��فّ��ال�� بّ�� ��

  

  

  

  

  

  

                                                        

، وش�ح ٤/١٥، وأوضح ال��ال�: ٢/١٠٦٣، وت�ض�ح ال�قاص�: ٤/٢١٨٣ی���: ارت�اف ال��ب:  )١(

  .٢/٢١٣، وش�ح ال����ح: ٣/٢٣األش��ني: 

 .٢٢٨، واإل��اح الع���: ١/٣٢٨ة على ش�ح ال��اب: قی���: ال�عل� )٢(

 .١/٢٧٥ی���: ش�ح ال�ق�مة: ال����ة:  )٣(

 .١٩٢ی���: ال��ت�ل في ش�ح ال��ل:  )٤(

 .١/٣٩٢ی���: ال���ع في عل� الع���ة:  )٥(

 .٣١٩ی���: ت�ج�ه الل�ع:  )٦(

  .١/٣١٨ی���: ش�ح ال�ف�ل:  )٧(

  .١٩ی���: ال�ا��ة في عل� ال���:  )٨(

  .٢/١٣٥: الب� ع�ف�ر��ل الی���: ش�ح  )٩(

، وت���� ال��اصة في ٢/١٠٦١، وت�ض�ح ال�قاص�: ١/١٦٢، وال��اش: ٤٠٣ی���: ش�ح اب� ال�ا��:  )١٠(

، وش�ح ٢٣٨، وش�ح ال���د�: ٥/٢٦٣، وال�قاص� ال�ا��ة: ٤/١٣، وأوضح ال��ال�: ٢/٥٤٠ت���� ال�الصة: 

  .٢/٢١٣، وش�ح ال����ح:٣/٢٢األش��ني:



 

  

  "ٍل وض�َعُ�هُ كلُّ رجُ " ال��� في ن��:حاد� ع��: 

نَّ ال��� ف��ه� م� ذه� إلى أ "كلُّ رجٍل وض�َعُ�ُه"ن��: في ال��� اخ�لف� آراء ال��اة 

ال�الة عل�ها نً�ا فال��� ع��ه� م��وف مقّ�ر، وم�ه� م� ذه�  "ال���ة م��وف وج�ً�ا �ع� "واو

  رائه�:إلى أنَّ ال��� ل�� م��وًفا وال ���اج إلى تق�ی�ه ه�ا، و���ا �أتي ت���� آل

 واب� خ�وف: : ((في ح�ی�ه ع� ذل� قال اب� ع�قاء
ّ
الغ��ائه  "ٍل وض�َعُ�هُ كلُّ رج"وال��في

  .)١("))مع"ب�او 

ال ���اج إلى تق�ی�؛ ألنَّ مع�اه:  ٍل وض�َعُ�ُه""كلُّ رجُ ذه� ال��فّ��ن إلى أنَّ ال��� في ن��: 

ه�ا �الم تام ال ���اج و كلُّ رُجٍل َمَع ض�عِ�ِه، فه� م��غٍ� ع� تق�ی� ال���؛ الغ��ائه ب�او "مع"، 

  .)٦(، واب� أبي ال���ع)٥(، واب� ع�ف�ر)٤(، واب� خ�وف)٣(، وت�عه� في ذل� األخف�)٢(إلى تق�ی�

  ي ق�ل ال�اع�:: ف�ا تق�ل فقلَ�  فإنْ ال�ع�اء: ((�ق�ل الفّ�اء معلًقا على ب�� أح� 

ُم والُقُل�ُب ِصَ�احُ       اآلن �عَ� َلَ�اَجِ�ي تْلُ��َنِ�ي    )٧(َهالَّ ال�ق�ُّ

القل�ب فارغة، ه قال: الع�ة و �أنَّ  "والُقُل�ُب ِصَ�احُ "ال�او في ق�له:  : ��ع�ىال�ق�م؟ قل�ُ  رفعَ  �َ �ِ 

  .)٨())وال��� وال�� ش�ی�

                                                        

 .١/٤٣٨غ�ر ال�رر ال�س���ة:  )١(

، وش�ح األش��ني: ١/٢٢١، وأوضح ال��ال�: ٣/١٠٩٠، وارت�اف ال��ب: ١/٢٨٢ح ال�ضي: ی���: ش�  )٢(

  .١/٣٩٤، وه�ع اله�امع: ١/٢٢٨، وش�ح ال����ح: ١/٢٠٩

ش�ح و ، ١/٢٠٩ش�ح األش��ني: و ، ٢/١١١، وال�قاص� ال�ا��ة: ١/٢٢١ی��� رأ�ه في: أوضح ال��ال�:  )٣(

  ���ه.ول� أع�� على رأ�ه في ، ١/٢٢٨ال����ح: 

، وه�ع ١/٢١٣، وال��اع�: ١٠٩٠، وارت�اف ال��ب: ١/٢٨٥: الب� مال� ش�ح ال��ه�لی��� رأ�ه في:  )٤(

  ، ول� أقف على رأ�ه في ���ه.١/٣٩٤اله�امع: 

على رأ�ه في  أع��، ول� ٣/٣٦، وتعل�� الف�ائ�: ١/٢١٣، وال��اع�: ١/٢٥٣ی��� رأ�ه في: ش�ح اب� عق�ل:  )٥(

 ك��ه.

  .����٥٥٤ في ش�ح ال��ل: ی���: ال )٦(

، وش�ح اب� ���٣/١٦٥٣ ال�امل، ول� أع�� على قائله، وه� م� ش�اه�: ش�ح ال�ا��ة ال�ا��ة: الال��� م�  )٧(

  . ٤/١٩٧٦، وال�قاص� ال����ة: ٦/٢٠٣، وال�قاص� ال�ا��ة: ٤/٥٧عق�ل: 

  .١/١٩٨اء: معاني الق�آن للف�ّ  )٨(



 

  

ُم"ال����أ وه� ق�له:  في ه�ا ال�� ی�ّضح ل�ا أنَّ فالفّ�اء  ارتفع ��ع�ى ال�او ومع�اها  "ال�ق�ُّ

ال���ة واالق��ان، فال�او ��ع�اها هي ال���؛ ألنَّها أغ�� ��ع�اها ع� ال���، وعلى ه�ا ال�ع�ى 

�� وال��� ی�تفع فال��� ع��ه ل� ���ف؛ ألنَّه رفع ال����أ ق�له: "ال�ق�م" وه� ع��ه� ال����أ ی�تفع �ال�

  �ال����أ، أو ���ارة أخ�� �اله�ا ی�فع اآلخ�.

  .)١())رفعه ���ضع ال�او "مال�ق�ُّ "رفع  �ْ ومَ و�عّل� عل�ه ثعل� �ق�له: ((

كلُّ رُجٍل وض�عُ�ُه" نَّ ال��� م��وف وج�ً�ا في ن�� "ا ج�ه�ر ال������ فق� ذه��ا إلى أأمَّ و 

ه�ا وج�ً�ا؛ ل�اللة ال�او ال�ي ��ع�ى  ��ال�ُ�ِ�َف فوال�ق�ی�: �لُّ رُجٍل وض�عُ�ُه مق�وناِن أو مق��ناِن، 

  .)٢("مع" عل�ه فأغ�� ال�او وما �ع�ها ع�ه

 ،َمق�ونانِ  أنَ� وشأُن�َ  :قلَ�  �َ ��َ� �َأنَّ  ،أنَ� وشأُن� :ول� قلَ� �ق�ل س����ه في ذل�: ((و 

���ا ق�لها م�  ه�ا َ�ع�ل ���ا �ع�ها ما َعِ�لَ  "َمع"مع�ى  ياو فألنَّ ال�  ؛مق�ونانِ  هُ و�لُّ ام�ٍ� وضَ�ْع�ُ 

  .)٣(أ))االب��اء وال����

 رجلٍ  ، و�لُّ �َ وشأنُ  أنَ�  :تق�لَ  و���ز أنْ و�ق�ل ال���افي م�ّضً�ا إض�ار ال��� في ذل�: ((

 رجلٍ  كلُّ  ه� قال�ا:"، �أنَّ مع�ى ال�او مع�ى "مع ألنَّ  ؛����ف�ن ب�ل� ،هُ وص�ع�ُ  ام��ٍ  ، و�لُّ هُ وض�ع�ُ 

، اك�ف�ا به�ا اللف� وأض��وا �َ وشأنُ  أنَ�  فإذا قال�ا: ،، وه�ا �الم م��ٍف �َ مع شأنِ  ، وأنَ� هِ مع ض�ع�ِ 

ى مع�ى "ال�او" إذا ذه� بها م�ه� "مع" ق� دّل� عل ألنَّ  ؛مق�ونانِ  �َ وشأنُ  أنَ�  ال���، وتق�ی�ه:

  .)٤())مق�ون��

 األم���
ّ
إذ �ق�ل في ج�از  ،تق�ی� ال��� ال���وف وع�م ال�ق�ی� له ،وجّ�ز أب� علي الفارسي

"أقائٌ� ال���ان"  :فال ت��اج مع ذل� إلى تق�ی� خ��، ��ا ل� ت��ج إل�ه في ق�ل�كال األم���: ((

ال�ع�ى: ال�جال مع أع�ادها، ا �ان ال��اء وأع�ازها" ل�ّ و  ،"ال�جال وأع�ادها :وم�ل ذل� ق�له�

وال��اء مع أع�ازها، اس�غ��� ع� خ�� االب��اء ب�ل�، ف��ا اس�غ��� ع� خ�� ال����أ ��ا �ان 

 :وم�ل ذل� ق�له�، " على ه�ا ال���ل� ی�خل عل�ه "إنَّ ا �ان ال�ع�ى مع�ى "مع"، �مع��فًا عل�ه ل�ّ 

                                                        

  .١٦م�ال� ثعل�:  )١(

 .١/٣٩٤، وه�ع اله�امع: ١/٢١٣، وال��اع�: ٣/١٠٩٠، وارت�اف ال��ب: ١/٢٨٢ی���: ش�ح ال�ضي:  )٢(

 .١/٣٠٠ال��اب:  )٣(

   .٢/١٩٨ش�ح ال��اب لل���افي:  )٤(



 

  

 هُ ٍل وض�ع�ُ رجُ  "كلُّ  :، ����ن ال�ق�ی�ات��� له�ا ال��� خ��ً  وق� ���ز أنْ ...  "هُ رجٍل وض�ع�ُ  "كلُّ 

  .)١())مق�ونان"

، واب� )٥(، واب� ����)٤(، والع���� )٣(، واب� األث��)٢(تا�ع ال������ في ذل� ال�م���� و 

، واب� )١١(، واب� ه�ام)١٠(، وال��اد�)٩(، وأب� الف�اء)٨(، واب� ال�ا��)٧(واب� مال� ،)٦(ال�اج�

  .)١٦(، وخال� األزه�� )١٥(، واألش��ني)١٤(، وال�ا��ي)١٣(واب� ف�ح�ن ، )١٢(عق�ل

  ا اب� ع�قاء فل� ��ّ�ح ب�أ�ه في ه�ه ال��ألة.وأمَّ 

ال���  أنَّ ة ��ه� لل�اح� رج�ان رأ� ال��ه�ر في و�ع� ال����� آلراء ال��اة في ه�ه ال��أل

ال�او ه�ا عا�فة فال  وذل� ألنَّ  ؛ال��� مقّ�ر ه�ا " م��وف وج�ً�ا وأنَّ "كلُّ رُجٍل وض�عُ�هُ  في ن��:

  ت�� م�� ال���. ��ح أنْ 

  

  

  

                                                        

 . ١٥٠،١٤٩ال��ائل ال�ل��ات:  )١(

 .٤٦ی���: ال�ف�ل:  )٢(

 .١/٩١ی���: ال���ع:  )٣(

  .١/١٤٦ ع�اب:الل�اب في علل ال��اء واإل ی���: )٤(

  .١/٢٤٦ی���: ش�ح ال�ف�ل:  )٥(

 .١٧ی���: ال�ا��ة في عل� ال���:  )٦(

 .٣٥٧،٣٥٦/ ١ی���: ش�ح ال�ا��ة ال�ا��ة:  )٧(

  .٨٨ی���: ش�ح اب� ال�ا��:  )٨(

  .١/١٥١ی���: ال��اش في ف�ي ال��� وال��ف:  )٩(

 .١/٤٨٨ی���: ت�ض�ح ال�قاص�:  )١٠(

 .١/٢٢٠ی���: مغ�ي الل���:  )١١(

 .١/٢١٣، وال��اع�: ١/٢٥٣ی���: ش�ح اب� عق�ل:  )١٢(

  .١/١٦٩ع�اب الع��ة: إ ی���: الع�ة في  )١٣(

  .٢/١١١ی���: ال�قاص� ال�ا��ة:  )١٤(

 .١/٢٠٧ی���: ش�ح األش��ني:  )١٥(

 .١/٢٢٨،٢٢٧ی���: ش�ح ال����ح:  )١٦(



 

  

  حاًال  "اءعَ �ْ جَ و ع �َ جْ أَ "ثاني ع��: اس�ع�ال 

حاًال م��لف ب�� آراء ال��اة ��ه، ف��ه� م� أجاز  "َأْجَ�ع وَجْ�َعاء"اس�ع�ال لف�ي ال����� 

  ذل�، و���ا �أتي ت���� ل�ل� اآلراء: ْ� �ِ اس�ع�اله�ا حاًال، وم�ه� م� ل� �ُ 

وال اس�ع�ال شيء في ح�ی�ه ع� ألفا� ال����� ذ�� اب� ع�قاء رأ� الفّ�اء في ذل� إذ قال: ((

الق�ُ�  أْع��ِ�يلق�له�:  "اءعَ �ْ ع وجَ �َ جْ أَ " ةحال�ّ  ته في غ�� ال�أك��، وأجاز الف�اءخ�اأو  "ع�َ جْ أَ "م� 

  .)١())�ال��� ،أج�َع، وال�اُر ج�عاءَ 

اُر ي الق��ِ أْع��أجاز ال��فّ��ن اس�ع�ال "َأْجَ�ع وَجْ�َعاء" حاًال، ف�ق�ل:  ُ� أجَ�َع، وأْع��ِ�ي ال�َّ

  .)٢(، �ال��� على ال�الَجْ�عاءَ 

 عاء؛ ألنَّ �ْ ع وجَ �َ ع� أجْ  اء: أج�ع�ن مع�ولٌ قال الف�ّ ق�له: ((في  ذل� ح�ى ثعل� ع� الفّ�اء

 �أج�ع��، وأنَ�  م�رتُ  :ال تق�ل �َ ألنَّ  ا؛ه�ا أصل ال�ع�ت، فع�ل إلى ال����� وما ال ���ن نع�ً 

جاء ���رة ال�ع�  ا أنْ صار في م�ضع واح�، فل�َّ  لَ �ِ عُ  ا أنْ فل�َّ  ،�أج�ع وج�عاء م�رتُ  :تق�لُ 

وأْع��ِ�ي ، وأج�عَ  أْع��ِ�ي الق�ُ� أجَ�عُ عامله معامل���: معاملة ال�ع�، ومعاملة ال�����. ��ق�ل: 

اُر َجْ�عاءُ    .)٣())ج�ع مع�ولة ع� ج�عاءأف ،وج�عاءَ  ال�َّ

ال�ال  ���نا حاًال إذْ  ا ال���ّ��ن فل� ��ّ�زوا اس�ع�اله�ا حاًال وأنَّه�ا مع�ف�ان فال ���ز أنْ وأمَّ 

  .)٤(ال ���ن مع�فة

ال�� نفى ��ه اس�ع�اله�ا م �ِّ ق�له ال��قم�  وذل� ؛وتا�ع ال������ اب� ع�قاء في ه�ه ال��ألة

  في غ�� ال�����.

��ن ت أنْ  وال�� ���ل إل�ه ال�اح� ه� رأ� ال������؛ ألنَّ ألفا� ال����� معارف، وال�ال الب�َّ 

  بها. ن��ة أو م�وًال 

                                                        

 .٢/٥٨٩غ�ر ال�رر ال�س���ة:  )١(

، ٤/١٩٥٢، وارت�اف ال��ب: ٣/٢٩٥: الب� مال� ال��ه�لش�ح و ، ١/٤٢٠ی���: ال��ائل ال����ات:  )٢(

  .٢/٣٩١وال��اع�: 

  .٣/٩٨م�ال� ثعل�:  )٣(

 .٤/١٩٥٢، وارت�اف ال��ب: ٢/٢٩٩، وال��ی�ل وال����ل: ٢٠٦ی���: أس�ار الع���ة:  )٤(



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  و��ه م���ان:

  .الفعل ال�اضيال���� األول: آراء ال��ف��� في 

  .الفعل ال��ارعال���� ال�اني: آراء ال��ف��� في 

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  الفعل ال�اضيال���� األول: آراء ال��ف��� في 

  و��ه س� م�ائل:

  ��هاف�عو  �هالاأصب�� ص�غة الفعل ال���ي لل��ه�ل أوًال: 

ب�� أصال�ها أو ف�ع��ها، ف��ه�  -ُفِعلَ - ص�غة الفعل ال���ي لل��ه�ل فياخ�لف� آراء ال��اة 

غّ��ة ومع�ولة ع� ال��غة األصل�ة ال�ي هي "َفَعَل" ال���ي ها منَّ ع�م أصال�ها وأَ إلى م� ذه� 

��� ال��غ �ا�ل وأنَّ  ،ال���ي لل�عل�م الفعل �أصالة ص�غةلل�عل�م، وم�ه� م� ذه� إلى أصال�ها 

  آلرائه�: ��ي ت��أتوضع�ا وضًعا، و���ا �

الفعل ال���ي لل�عل�م والفعل ال���ي  �يع�قاء في ح�ی�ه ع� الف�ق ب�� ص�غقال اب� 

خالًفا فف�ق ب��ه�ا �إ�قاء العامل على أصل وضعه مع الفاعل، و�َ�ْغ���ه ع�ه مع نائ�ه، (( :لل��ه�ل

فعله وضع ��ل� ول��  أنَّ  - ، ون��ه ل�����ه)١(كال��ف���، وال���د، واب� ال��اوة–ل�� زع� 

  .)٢())ُمَغ�ًَّ�ا

الفعل ال���ي  ص�غة �ة م�ص�غة الفعل ال���ي لل��ه�ل ل��� مغ�ّ  ذه� ال��فّ��ن إلى أنَّ 

فه�ا أصل��ان على ح�ه�ا،  ،ص�غة الفعل ال���ي لل�عل�م ��ا وضعْ�  ا وضعْ� هإنَّ  بلْ لل�عل�م 

  .)٣(د واب� ال��اوةال���ّ  في ذل� عه�وت�

َ� في م�ضع الفاعل ه ق� ی�ج� الفعل ال���ي لل��ه�ل ل� ُی�ْ نَّ �أها ل��� مغّ��ة واس��ل�ا على أنَّ 

 ُغ�َّ"، وال �قال: "َج�َّ ُهللا ز�ً�ا"، وال "َغ�َّ هللاُ و  ،ن��: "ُج�َّ 
َ
"و  ، الهالَل" و��ل� ن��: "ُزِهي

َ
 ؛ُعِ�ي

فه�ا اس��الل   ح�� ی�ج� األصل،لل�ومه�ا فل� ی��� له�ا �فاعل فل� �ان ف�ًعا لل�م أالَّ ی�ج� إالَّ 

                                                        

م�ی�ة  "مالقة"ه�ر �اب� ال��اوة، م� أهل أَب� ال��� ُسل��ان ب� دمحم ب� ع�� هللا ال��ائي ال�القي ال�� :ه� )١(

تل��� األعل� ال������، م� ���ه: "ال��ش�ح" في ال���، و"ال�ق�مات على و ن��� وشاع� وأدی�، وه�  ،�األن�ل�

هـ. ی���: ال���لة: ٥٢٨ك�اب س����ه"، و"اإلف�اح على اإل��اح"، و"مقالة في االس� وال���ى"، ت�في س�ة 

  .  ٣/١٣٢، واألعالم: ١/٣٩٩، و��ف ال���ن: ١/٦٠٢، و���ة ال�عاة:١٤٩، وال�لغة: ٤/٩٢،٩١

  .١/٤٢١غ�ر ال�رر ال�س���ة:  )٢(

، ول� أع�� على رأیه� في ه�ه ٣/٣١٢، وه�ع اله�امع: ٣/١٣٤٠ی��� م�ه� ال��ف��� في: ارت�اف ال��ب:  )٣(

  ال��ألة في ���ه�.



 

  

 ل� ���ع م� �الم الع�ب ما ���� أنْ  الفعل ال���ي لل�عل�م، إذْ  ص�غة ها غ�� مغّ��ة م�على أنَّ 

ُغ�َّ" مغّ��ًة م�هاو  ،"ُج�َّ  ���ن 
)١(.  

ص�غة الفعل ال���ي لل��ه�ل  فق� ذه��ا إلى أنَّ  - دما ع�ا ال���ّ - ج�ه�ر ال������  أمَّاو 

�ا ف�ع عل�ها، وناب� ها، فهي ل��� �أصل و�نَّ �اتال���ي لل�عل�م األصل�ة بالفعل مغّ��ة م� ص�غة 

  .)٢(ح��اتها لل�اللة على ح�ف الفاعل ص�غة ال���ي لل��ه�ل م�ابها ع�� ح�ف الفاعل، وتغ��ت

ه ق� ال������ ��ّ��ن ه�ا الفعل: فعل مفع�ل �ه؛ ألنَّ  (غ�� أنَّ (وفي ذل� �ق�ل ال���افي: 

  .)٣())فعل �ال���ات، والع�ل ف�ها واح�ّ�� لف� الكان له فاعل ح�ف وغُ 

ه� ما اس�غ�ى ع� فاعله فأ��� ال�فع�ل (قال ال�م���� م���ًثا ع� ال���ي لل��ه�ل: (و 

  .)٤())ى فعل ما ل� ��� فاعله، و���ّ ِعلَ إلى فُ  ع� ص�غة َفَعلَ مقامه وأس�� إل�ه مع�وًال 

ل، ب�ل�ل �ً�ا ما ت��ع�ل الف�ع وته�ل األصالع�ب �� قال �أصال�ها �أنَّ  �ْ ورّدوا على مَ 

 أنَّ "�ق�م" في م�ضع "قائ�" إالَّ  ز�ٌ� �ق�ُم"، أَال ت�� أنَّ  اس�ع�ال الفعل ب�ًال ع� االس� ن��: "كادَ 

  : )٥( في ال��ورة ن�� ق�ل ال�اع��االس� إالَّ  الع�ب ل� تأِت 

  و�ْ� م�لها فارقُ�ها وهي َت�ِف�ُ   فُأْبُ� إلى َفْهٍ� وما ِ��ُت آیً�ا 

 ن��ه وهيه وردت ج��ع ال مف�د لها �ـ"م�اك��" و نَّ �و ، ال ال��ورة ل�ان: وما ��ُت أؤوبُ ول�  

  .)٦(ال ش� ث�ان ع� ال�ف�دات

  

  

                                                        

  .٣/٣١٢اله�امع: ، وه�ع ٢/١٦،١٧ی���: ش�ح ال��ل الب� ع�ف�ر:  )١(

  .٣/٣١٢، وه�ع اله�امع: ٣/١٣٤٠، وارت�اف ال��ب: ١/٢٦١ی���: ش�ح ال��اب لل���افي:  )٢(

  .١/٢٦١ش�ح ال��اب لل���افي:  )٣(

  .٣٤٣: ال�ف�ل )٤(

، ١٠/١٥٢، واألغاني: ١٧في دی�انه:  ل�اب� ب� جاب� ال�ع�وف ب�أ�� شً�ام� ال��� ال���ل،  ال��� )٥(

  .٧/٥٠٣، وخ�انة األدب: ١/٢٩٦ألخف� األصغ�: لواالخ��ار�� 

   .٣/٣١٢، وه�ع اله�امع: ٢/١٦،١٧ی���: ش�ح ال��ل الب� ع�ف�ر:  )٦(



 

  

، )١(، ف��ه� ال�م���� م� ص�غة ال���ي لل�عل�م ا�نها ف�عً ال��ه�ر في �وأك�� ال��اة وافق�ا 

  .)٦(، وال��ان)٥(َ�ْ�َ�ق و  ،)٤(، وال����ي)٣(، واب� ع�ف�ر)٢(واب� ����

م ال�� بّ�� ال��ق�ِّ  �المها رأ� اب� ع�قاء فق� واف� ال������ في ه�ه ال��ألة؛ وذل� م� وأمَّ 

  ال���ي لل��ه�ل.��ه م�الف�ه ل�� قال �أصالة ص�غة 

ج�ه�ر ال������ ه� ما ذه� إل�ه أنَّ ��ه� آراء ال��اة في ه�ه ال��ألة  ع�ض و�ع�

  .ل��افقة أك�� ال��اة له�وا �ه، و ل م��� وما ردّ ل�ا اس��ّل�ا �ه م� دل� وذل� ؛األرجح

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                        

  .٣٤٣ی���: ال�ف�ل  )١(

  .٤/٣٠٦ش�ح ال�ف�ل الب� ����:  ی���: (٢)

 .٢/١٧ش�ح ال��ل الب� ع�ف�ر:  ی���: (٣)

  .٣/٣١٢ه�ع اله�امع:  ی���: (٤)

  .١٥٦وحل اإلش�ال ���ح الم�ة األفعال ال��ه�ر �ال��ح ال����: ف�ح األقفال  ی���: )(٥

  .٢/٨٢حاش�ة ال��ان:  ی���:) (٦



 

  

  الفعل ال�اق� لل��ه�ل اءب�ثانً�ا: 

 فيكان" لل��ه�ل م��ي على خالف��، خالف �ــ"ال�الف ال���� في ب�اء الفعل ال�اق�  إنَّ 

  �اءه لل��ه�ل، وعلى ال��� اآلتي:ال�ائ� له ع�� م� ��ّ�ز ب فيج�ازه م� م�عه، وخالف 

س����ه وال��ف��ن وج�اعة ب�اء  وأجاز((: ب�اء "كان" لل��ه�لقال اب� ع�قاء في ح�ی�ه ع� 

وقال ال��ائي في �ان ز��  ... ل��ه�ر ال������ َ� �ِ ل لل��ه�ل، ونُ األفعا ما ت��ف م� ه�ه

�ام ِ��� �قام أو �ان �قام، وهِ  ،اء: ال ض��� ف�ها�ق�م: ��� �قام، وف�ه�ا ض���ان نائ�ان، والف�ّ 

  .)١())ه ال ���ز ب�اء شيء م�ها لل�فع�لوف�ه�ا ض���ان ال ی�جع أح�ه�ا لآلخ�، واألصح أنَّ 

  ن:ف�ان له� م���اخ�لف ال��اة في ج�از ب�اء الفعل ال�اق� لل��ه�ل ا

اب� ، و )٥(، وت�عه� اب� خ�وف)٤(، وال���افي)٣(وال��فّ��ن  ،)٢(س����ه أجاز ال��ه� األول:

 " في��ن "مو "،ناكفي " "�َ �كِ : "ل، ف�ق�لب�اء الفعل ال�اق� لل��ه�  )٧(، ونا�� ال���)٦(ع�ف�ر

، و�ف�� ل�ا )٨())وم��وبٌ  ضارٌب  :، ��ا تق�ل��نٌ ومَ  فه� �ائ�ٌ ((وفي ذل� �ق�ل س����ه: "كائ�"، 

قال (( ، وفي االرت�اف:)٩())ا "م��ن" فه� ل�ا ل� ��ّ� فاعلهوأمَّ (( إذ �ق�ل: ��افي ق�ل س����هال�

  .)١١())قائ�ٌ  رجلٌ  ��َ كِ : على أن ت��� ،قائ�ٌ  ��َ �ِ وال�����ن ����ون: : )١٠(ال��اس

                                                        

  .١/٤٨٤،٤٨٥ال�س���ة: غ�ر ال�رر  )١(

  ٦/٢٥٤، وال��ی�ل وال����ل: ١/١٣٢٥ارت�اف ال��ب: ، و ١/٤٦ال��اب: ی���:  )٢(

وت�ه�� الق�اع�:  ،٦/٢٥٤وال����ل: ، وال��ی�ل ١/١٣٢٥: ارت�اف ال��ب: م�ه� ال��ف��� في ی��� )٣(

 ، ول� أع�� على رأیه� في ه�ه ال��ألة في ���ه�.٥٦٢،٥٦٣في ال��� ال��في:  ، وال��في٤/١٦٣٩

 .١/٣٠١ی���: ش�ح ال��اب لل���افي:  )٤(

  ، ول� أقف على رأ�ه في ���ه.١/٥٨٩، وه�ع اله�امع: �١/١٣٢٦ب: : ارت�اف ال�م���ه في ی��� )٥(

  .٢/١٣: الب� ع�ف�ر ی���: ش�ح ال��ل )٦(

  .٤/١٦٣٩ی���: ت�ه�� الق�اع�:  )٧(

  .١/٤٦ال��اب:  )٨(

  .١/٣٠١: لل���افي ش�ح ال��اب )٩(

  ���ه. فيل� أع�� على ق�له  )١٠(

  .٦/٢٥٨، و����: ال��ی�ل وال����ل: ٣/١٣٢٧ارت�اف ال��ب:  )١١(



 

  

، وأب� )٣(، وت�عه� اب� ال�اج�)٢(أب� علي الفارسي، و )١(اجاب� ال��ّ م�ع  ال��ه� ال�اني:

، وذ�� )٦(ال��ع ُنِ�َ� ل��ه�ر ال������ ، وأنَّ اء الفعل ال�اق� لل��ه�ل�ب )٥(وال�ا��ي ،)٤(ح�ان

 ُّ��ِ�َ�ْ فال ���ز ع�� ا "كاَن ز�ٌ� أخاك" م�ه� ال������ أنَّه� م�ع�ا ذل� فقال: ((وأمَّ  )٧(ال�َّ

ها إلى ما لْ� ُ���َّ فاعُله))   .)٨(ال������ ردُّ

�ا و�نَّ  ،"كان" فعل غ�� ح��قي وه�ا ع��� ال ���ز م� ق�ل أنَّ اج: ((وفي ذل� �ق�ل اب� ال��ّ 

 ،وال�فع�ل غ�� مفع�ل على ال��ة ،فالفاعل ��ه غ�� فاعل في ال���قة ،ی�خل على ال����أ وال���

وم� األفعال ال�ي ال ، و�ق�ل أب� علي الفارسي أ�ً�ا: (()٩())مقام الفاعل�ق�م  فل�� ��ه مفع�ل

  .)١٠())ى ال�مان وح�ه ن�� "كان" و�اِبهات��ى لل�فع�ل �ه األفعال ال�الة عل

، "�َ� قائ�ٌ كِ ": �َ ق�لَ  نَّ ال�الم بها االب��اء واالخ�ار، و�أصل  نَّ قال�ا: إ ة ال��ع ل�یه�:علّ و 

مع�وٌم في ال��ألة، وه�  نَّ ال��اعَ ألال فائ�ة له، وما ال فائ�ة له ال َتَ�لَُّ� �ه الع�ب، و  "ِك�َ� أخ�ك"أو

َة ل�� تعّل� �ق�ل س����ه: وال ، ِ�َم ال��اع انه�َّ ر�ُ� ال��اسفي الق�ل �ال��از، فإذا عُ  الع��ة ُح�َّ

أ�ا علي  ، وأنَّ �ء ال�أ�َأمٌ� آخ� وراء ما ��ه� م�ه ل�اده �َ ألنَّ َمْق� ))؛فه� �ائ� وم��ن ((

ل� ُ���ع م� ح�� ه�ا الفعل م���ف، فــ"م��ن"  الفارسي تأمل ق�� س����ه، فأراد ��ه ت���� أنَّ 

  .)١١(م��ع ألم� آخ�ع�م ال���ف، بل ا

  

                                                        

  .١/٨١ی���: األص�ل في ال���:  )١(

  .١/٢٣٢ال����ات:  ی���: ال��ائل )٢(

  .٢/٧٢٢،٧٢٣: اب� ال�اج� أماليی���:  )٣(

  . ٣/١٣٢٥ی���: ارت�اف ال��ب:  )٤(

  .٣/٧ی���: ال�قاص� ال�ا��ة:  )٥(

  .١/٥٨٩، وه�ع اله�امع: ٣/٧، وال�قاص� ال�ا��ة: ١/٤٠٠، وال��اع�: ٣/١٣٢٦ی���: ارت�اف ال��ب:  )٦(

ْ�َ�ِ�ّ� الّ���ّ�، م� ���ه: "ال����ة وال����ة" في ال���، ت�في  )٧( ه�: أب� م��َّ� ع�� هللا ب� علي ب� إس�اق ال�َّ

  .٦/٨٧، ومع�� ال��لف��: ٢/٤٩، و���ة ال�عاة:١٧٢هـ.  ی���: ال�لغة:  ٥٤١س�ة 

  .١٢٥ال����ة وال����ة:  )٨(

  .١/٨١األص�ل في ال���:  )٩(

  .١/٢٣٢ال��ائل ال����ات:  )١٠(

 .٣/٧، وال�قاص� ال�ا��ة: ٤/١٦٤٠، وت�ه�� الق�اع�: ٦/٢٥٦ی���:  ال��ی�ل وال����ل:  )١١(



 

  

أصل  مقام الفاعل؛ ألنَّ  �ا ل� �ق� معهاو�نَّ (( :ل�ق�  إذْ ة ال��ع أب� علي الفارسي علّ  و��ّ��

فال�الم ال ی�از� "ُضِ�َب  الفعل ه�ا دال على ال�مان وح�ه  ت�� أنَّ أَال .. ال�الم بها االب��اء وال���.

ف���� الفعل لل�فع�ل ل� ���  ،شأُنَ� الق�الَ  نَ اول� قل�: � ،ه ُی��ق� م�ه داللة ال��ثألنَّ  ؛ز�ُ�"

  .)١())�اُل" الن�قاصه ع� إح�اث الق�ال"ك�َ� الق اأ�ً� 

جازوا ب�اء الفعل ال�اق� لل��ه�ل في م�ف�ع الفعل ال�اق� اخ�لف ال��اة ال�ی� أوق� 

  م�اه�: خ��ة ال���ي لل��ه�ل، وه� على

م�ه�الن،  �قام" ض���ان نائ�ان ال�ائ� في "ك�� إلى أنَّ �ه� ف األول: م�ه� ال��ائي:

  .)٢(واألصل: �ان ز�� �ق�م

خ�ك" في أ� ال��� على ال��اس ف�ق�ل: "ك�� ال�ائ� ه �ه� إلى أنَّ ف ال�اني: م�ه� الفّ�اء:

ألنَّ ال��ف�ع �الفاعل  "؛ُضِ�َب ع��وٌ ـ"ب ��اًسا ��ا �قام ال�فع�ل مقام الفاعل ،"كان ز�� أخاك"

  .)٣(��اس�ةوال����ب في ه�ا ال�اب �ال�فع�ل، فعامَل الفعَل في ه�ا ال�اب معاملة 

ش�� أل�م�  إنْ  "�قام كان"و ،"ك�� �قام" ال�ائ� في إلى أنَّ �ه� ف :)٤(ِه�امال�ال�: م�ه� 

ول�� واح� م� ال��اه�ل ی�جع إلى صاح�ه،  ،ال�اني، وت�عل م�ه�ا ج��ًعا م�ه�الً یل�م األول ما 

  .)٥(ش�� ت��� األول على حاله و�نْ 

 ی��ب - ك�ن –ال�ائ� م��ر �ان  إلى أنَّ  ���اف :وت�عه اب� خ�وف �ه� ال���افيال�ا�ع: م

 ز��ٌ  ال��نُ  ��َ االس� وال��� �ع� ح�فه�ا، و���ن االس� وال��� تف��ً�ا لل���ر ف�ق�ل: �ِ  م�اب

  .)٦(تف��� ال��ن هي ج�لة  "ز�� م��ل�""ك��" ال���ي لل��ه�ل، وـاس� لـ "ال��ن ـ"، فم��ل�ٌ 

                                                        

  .١/٢٣٢،٢٣٣ال��ائل ال����ات:  )١(

، وال�قاص� ١/٤٠٠، وال��اع�: ٣/١٣٢٦، وارت�اف ال��ب: ٢/١٣٠ی���: ش�ح ال��ه�ل الب� مال�:  )٢(

  .٣/٨ال�ا��ة: 

ش�ح ، و ٣/٢٣٠،٢٣١و، ٢/١٣ب� ع�ف�ر: ش�ح ال��ل ال، و ١/٣٠٢ش�ح ال��اب لل���افي: ی���:  )٣(

  .١/٤٢٨ال����ح: 

  . ٣٤س�ق� ت�ج��ه في:  )٤(

  .٦/٢٥٨ال��ی�ل وال����ل: ، و ٣/١٣٢٦ی���: ارت�اف ال��ب:  )٥(

  .٦/٢٥٥، وال��ی�ل وال����ل: ٣/١٣٢٦، وارت�اف ال��ب: ١/٣٠١،٣٠٢: لل���افي ی��� ش�ح ال��اب )٦(



 

  

ال�ائ� ��ف أو م��ور إْن �انا في ال�الم  نَّ ألى إ ذه� :�ه� اب� ع�ف�رال�ام�: م

  .)١(ز�ٌ� قائً�ا في ال�ار" " �انَ واألصل:��قام أح�ه�ا مقام ال���وف، ف�ق�ل: ��َ� في ال�ار، 

في ه�ه ال��ألة؛ وذل� ال�انع�� ل��اء الفعل ال�اق� لل��ه�ل اب� ع�قاء فق� واف� ا رأ� وأمَّ 

  م�انع�ه ل��ائه. م ال�� بّ�� ��هال��ق�ِّ  ق�لهم� 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                        

  .٣/٢٣٠،٢٣١و، ٢/١٣: الب� ع�ف�ر ی���: ش�ح ال��ل )١(



 

  

  ال�فع�ل لهثالً�ا: ناص� 

ال�اص�  ذه� إلى أنَّ  �ْ الق�ل في ناص� ال�فع�ل له م��لف ��ه ب�� ال��اة، ف��ه� مَ  إنَّ 

ذه� إلى  �ْ "الالم" ع�ه فات�ل الفعل �ه ف���ه، وم�ه� مِ  �فَ �ِ ��ه ه� الفعل ال�� ق�له �ع� أْن حُ 

م�ل�، فه� ع��ه� م� ق��ل ال���ر ال�ع��� وناص�ه الفعل ال����ر  ه مفع�له م���ب؛ ألنَّ أنَّ 

تع�د رأ�ه ��ه إلى  �ْ نف�ه، فل� ی��ج��ا له ه�ا ال���لح بل جعل�ه م� �اب ال��ادر، وم�ه� مَ 

ا على تق�ی� "الالم" ال���وفة فات�ل �ه الفعل ال����ر ف���ه أو رأی�� فه� م���ب ع��ه إمَّ 

  ر، و���ا �أتي ت���� آلرائه�:ق�ّ م�ه م��وف م م�ل� وناص�ه فعل م���ّ ه مفع�ل م���ب على أنَّ 

ل�  ق���ـ"ناص�ه ما في ال��لة م� فعل أو ش�هه: � وال���ح أنَّ قال اب� ع�قاء: ((

ه قال: مع��� ب����� عامله مع�اه، ف�أنَّ  وال��فّ��ن: م��ر"... ك اب�غاَء نفِع�َ وأنا زائ�ُ "، "��ةً م

  .)١())ب�ه عل��ا اب�غاءَ  اب�غِ 

ا جعل�ه م� �م�ه� ال��فّ��� ل� ی��ج��ا له�ا ال���لح �ال�فع�ل له ول� �ف�دوا له �اً�ا و�نَّ 

ه مفع�ل م�ل� ، فه� م���ب على أنَّ ه ع��ه� م� ق��ل ال���ر ال�ع��� وه� �أنَّ �اب ال��ادر، 

 "قع�تُ  :في االش�قاق، م�لخالفه  له في ال�ع�ى، و�نْ  ه مالقٍ ألنَّ م عل�ه؛ الفعل، ن��ه الفعل ال��ق�ِّ 

  .)٢(اه تأدی�ً �ُ أدبْ  :َ� � قلْ ف�أنَّ  ،اا تأدی�ً ز��ً  �ُ �ْ �َ َض  :َ� فإذا قلْ  ،ول�� على إسقا� ح�ف ال��ّ  جل�ًسا"

 ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ     اء �ق�ل في ذل� معّلًقا على ق�له تعالى:والف�ّ 

ا ه� �إنَّ  ،ا: ��عل�نها ح�رً ُتِ�دْ  على غ�� وق�ٍع م� الفعل عل�ه، ل�" َر َح�" ���((ف: )٣(َّيئ

���ه على ف ،تع��ه م� أجل ال��ف ا�، و�نَّ ال تع��ه ال��َف  ، فأنَ� َخْ�ًفا وَفَ�ًقا �َ أع���ُ : كق�ل�

  هئ مئ خئ ُّ  و�ق�له: ،)٤(َّجغ مع جعُّ  �ق�له جل وع�:، �الفعل ال�ف��� ل��

                                                        

  .٢/٨١٨/٨١٩غ�ر ال�رر ال�س���ة:  )١(

، ٤/١٨٨٨، وت�ه�� الق�اع�: ٣/١٣٨٤، وارت�اف ال��ب: ١٤٩: أس�ار الع���ة: م�ه� ال��ف��� في ی��� )٢(

  .٢/١٧٩، وحاش�ة ال��ان: ٢/١٣٣، وه�ع اله�امع: ١/٥١٤وش�ح ال����ح: 

  .١٩س�رة ال�ق�ة، م� اآل�ة:  )٣(

 .٩٠س�رة األن��اء، م� اآل�ة:  )٤(



 

  

)١(َّجب
�ان في ه�ا ال��ضع،  ا ق� ، وه� م�َّ "ِم�ْ "ول�� ن�ُ�ه على ��ح  وال�ع�فة وال���ة تفّ�ِ

  .)٢())�ِ�لُّ �ه ال����ُ� ال��علِّ�ُ َ��

ح�ر " ألنَّ  ؛غ�� تام "آذانه�" وال�قف على: ��ضع نف�ه: ((الو�ق�ل اب� األن�ار� في ه�ا 

  .)٣("))��عل�ن "ــم���ب على ال�ف��� وه� م�عل� ب "ال��ت

ال�اص� في ال�فع�ل له ه� الفعل ال�� ق�له، و�ان  أنَّ ا ج�ه�ر ال������ فق� ذه��ا إلى وأمَّ 

ع�ه ات�ل الفعل �ه، فع�ل ��ه، ف���ه،  ا سق� ح�ف ال��ِّ ، فل�َّ ���ف ال��ِّ  ااألصل م��ورً 

  .)٤(� "الالم" فع�ل الفعل ��هفَ �ِ " ف�ُ هِ ْ�ُ� ز�ً�ا ل�أدی�ِ �َ األصل: "َض  ْ�ُ� ز�ً�ا تأدیً�ا" إذْ �َ فــ"َض 

ه مفع�ل له، ألنَّ  ؛ه ی����فه�ا �لّ  ،و��ا ذاك أجل ��ا عل�ُ وف(وفي ذل� �ق�ل س����ه: (

  .)٥())ا ��ح الالم ع�ل ��ه ما ق�لهه ل�َّ ، ول��َّ و��ا فقال: ل��ا و��ا ��ا فعلَ�  �َ ه ق�ل له: لِ كأنَّ 

العامل  ول��َّ  ،ا م��رً ال�فع�ل له ال ���ن إالَّ  أنَّ  ل�ْ اعْ اج في ذل� أ�ً�ا: ((و�ق�ل اب� ال��َّ 

 ،ال��ِّ  ذاك ح�ارَ  ن�� ق�ل�: فعل�ُ  ه ع�ر ل�ق�ع األم�ألنَّ  ؛�ا ی���و�نَّ  ،م�ه ��ه فعل غ�� م���ّ 

م� "م�افة" فل�� ان��ا�ه ه�ا ان��اب ال���ر �فعله  "ف����" غ�� م���ّ  فالنٍ  م�افةَ  �َ وج��ُ 

ا �ان فل�َّ  ،ل��� مأخ�ذة م� م�افة "ج���"و ،م�ه ن�� "خف��" مأخ�ذة م� م�افة ال�� ه� م���ّ 

  .)٦())�ه ال�� ل�� ب��ه و��� الفعل ن��ل�� م�ه أش�ه ال�فع�ل 

في  : ما العاملقائلٌ  قالَ  إنْ ���ات األن�ار� ع� العامل ��ه إذ �ق�ل: ((الو���اءل أب� 

��ًعا في ِب�ِّك،  �َ ن��: "ج��ُ  ،��؟ ق�ل: العامل في ال�فع�ل له الفعل ال�� ق�لهال�فع�ل له ال�َّ 

في  لالب�غاءِ  �َ ، وق��تُ �ِّكَ في بِ  لل��عِ  �َ " و�ان األصل ��ه: "ج��ُ �َ فِ مع�و  اب�غاءَ  �َ وق��تُ 

  .)٧())�ف الالم، فات�ل الفعل �ه، ف���هه ح أنَّ "، إالَّ �َ مع�وفِ 

                                                        

  .٥٥س�رة األع�اف، م� اآل�ة:  )١(

  . ٢/٥: ال���ر نف�ه وله ق�ل ثاٍن م�له، ی���، ١/١٧: للفّ�اء معاني الق�آن )٢(

  .١/٥٠١إ��اح ال�قف واالب��اء:  )٣(

 ،٣/١٣٨٣،١٣٨٤، وارت�اف ال��ب: ٢٦١ال��ول�ة: ، وال�ق�مة ٢/٢٥٦ی���: ش�ح ال��اب لل���افي:  )٤(

  .١/٤٨٤،٤٨٥وال��اع�: 

  .١/٣٦٩ال��اب:  )٥(

  .١/٢٠٦األص�ل في ال���:  )٦(

  .١٤٧أس�ار الع���ة:  )٧(



 

  

اج م� ال������ ف�ع�د ال�أ� ع��ه في عامل ال�فع�ل له إلى رأی��، وه�ا ل�� ا ال�جَّ وأمَّ 

اج في أح� رأی�ه م��ًعا �غ��� أْن ی�ع�د ال�أ� ع�� ال��اة في ال��ألة ال�اح�ة، فق� ذه� ال�جَّ 

  ٰىُّ ًرا "الالم" في األصل لل�فع�ل له إذ �ق�ل معّلًقا على ق�له تعالى: أص�ا�ه ال������ ُمْق�ِّ 

على مع�ى  "�َّ  اِت اْب�غاَء م�ض"ون�� : (()١(َّجئ يي ىي ني مي زي ري

 مل خل ُّ و�ق�ل أ�ً�ا في ق�له تعالى: ، )٢())����ها الب�غاِء م�ضاة �َّ  :ال�ع�ى، له ال�فع�ل

ْضَ� اْع�  ه مفع�ل له، ال�ع�ى: و�نْ ألنَّ  ؛م���ب "غاءَ �اب: ((")٣(َّ مم خم حم جم يل ىل

 نئ مئ  زئ رئ ّٰ ُّ   ، و�ق�ل أ�ً�ا في ق�له تعالى:)٤())� الب�غاء رح�ٍة ِمْ� ر�ِّ�َ ع�ه

فعل�ا ذل� لل�ح�ة، ��ا تق�ل:  :على مع�ى وال��� : ((...)٥(َّ مب زب رب يئ ىئ

 وقال أ�ً�ا في ق�له تعالى: ،)٦())، فه� مفع�ل لهالَ�ْ��ِ  الب�غاءِ  هُ فعل�ُ  :، أ�الَ�ْ��ِ  ذل� اب�غاءَ  فعل�ُ 

م����ان على ال�فع�ل له،  "خ�ًفا و��ًعا: ((")٧(َّ مص خص  حص مس خس حس ُّ 

  .)٨())لل��ف وال��ع ی���� ال��ق  :ال�ع�ى

وغ��ها م� ال��اضع  ،اج تق�ی�ه "الالم" في األصلمة بّ�� ف�ها ال�جَّ ه�ه ال��اضع ال��ق�ِّ ففي 

  .)٩(ال�ي عّل� عل�ها

م�ه  ال�فع�ل له ان��� ان��اب ال��ادر ول�� �فعل م���ٍّ  ا رأ�ه ال�اني ف�ه� إلى أنَّ وأمَّ 

ناص�ه  أخ�� وهي أنَّ  � م� جهة ال���ر�ة، و��الفه� م� جهةر، فه� ی�اف� ال��فّ��م��وف مق�ّ 

 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  اج معّلًقا في ق�له تعالى:ر، ��ق�ل ال�جّ م�ه م��وف مق�ّ  فعل م���ّ 

                                                        

 .٢٠٧س�رة ال�ق�ة، م� اآل�ة:  )١(

 .١/٢٧٩: لل�جاج معاني الق�آن و�ع�ا�ه )٢(

 .٢٨س�رة اإلس�اء، م� اآل�ة:  )٣(

 .٣/٢٣٥: لل�جاج معاني الق�آن و�ع�ا�ه )٤(

  .٤٦س�رة الق��، م� اآل�ة:  )٥(

  .٤/١٤٧: لل�جاج معاني الق�آن و�ع�ا�ه )٦(

  .٢٤س�رة ال�وم، م� اآل�ة:  )٧(

 .٤/١٨٢: لل�جاج معاني الق�آن و�ع�ا�ه )٨(

  .٥/١١١، و٥/٩٠، و٥/٣٥، و٤/٢٧٤: ال�اب�ی���: ال���ر  )٩(



 

  

�فعل�ن ذل�  :ه مفع�ل له، وال�ع�ىألنَّ  "؛ال��تر ح�" �ن� �او�نَّ : (()١(َّيئ ىئ  نئ مئ

 ���رون  :قاله ه في تأو�ل ال���ر �أنَّ �ا ن��ه أنَّ ول�� ن��ه ل�ق�� الالم، وِ�نَّ ، ال��ِت  ل��رِ 

، و�ق�ل أ�ً�ا في )٢())ال��ت م� ال��اع� ی�ل على ح�ره� جعله� أصا�عه� في آذانه� ألنَّ  ؛اح�رً 

ون�� : (()٣(َّٰر ٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه ىه  ُّ  ق�له تعالى:

، وه� راجع إلى �ْ ومَ  :ال�ع�ى ،ه مفُع�ل لهألنَّ  "؛اب�غاَء م�ضاِت �َّ "  َ�ْفَعل ذل� الب�غاِء م�ضاة �َّ

 ، و�ق�ل أ�ً�ا في ق�له تعالى:)٤())اب�غاَء م�ضاة �َّ  ی��غِ  �ْ ه قال: ومَ تأو�ل ال���ر، �أنَّ 

ه ألنَّ  "؛َخْ�ًفا َوَ�َ�ًعا"وان��اب : (()٥(َّ نن من زن رن مم ام  يل ىلُّ 

 ؛ال��َ�رِ ه في م�ضع وح��ق�ه أنَّ  ،ِ ِل��اِر الَ��ّ  :َأ� ،ِ َفَعْلُ� ذل� ِحَ�اَر الَ��ّ  مفع�ل له، ��ا تق�ل:

 :، فه� في تأو�لج�ن رح��ه� ه� ��اف�ن ع�ا�ه و�على أنَّ  ی�لّ  في ه�ا ال��ضع "َیْ�ُع�َن َر�َُّه�ْ " ألنَّ 

  .)٦())اا و���ع�ن ��عً خ�فً  اف�ن ��

ناص�ه فعل م��� م�ه  ففي ه�ه ال��اضع بّ�� ف�ها أنَّه ان��� ان��اب ال���ر، وأنَّ 

  ُنِ��.ر، ول�� �إسقا� الالم م��وف مق�ّ 

قا� "الالم" ی�ّ�� ل�ا ال�ّجاج في م�ضع آخ� رأی�ه ال�ا�ق�� م�ّ�ًزا ن��ه على تق�ی� إس �َّ ثُ 

 ري ٰى ين ىن نن من  زن رن ُّ   ق�له تعالى: على�ق�ل معّ�ً�ا  إذْ و��ل� على ال���ر�ة 

 خ�ج�ا ل��ر :وال�ع�ى ،ه مفع�ل لهعلى أنَّ  "ِت ح�َر ال�� "ون�� : (()٧(َّ  ني مي زي

 ألنَّ  ؛�ه على ال���ر����ن ن وجاز أنْ  ،ه مفع�ل لهسق�� الالم ن�� على أنَّ ا ال��ت، فل�َّ 

  .)٨())اعلى ح�ر ال��ت ح�رً  خ�وجه� ی�لُّ 

                                                        

 .١٩ س�رة ال�ق�ة، م� اآل�ة: )١(

  .٤/١٤٧: لل�ّجاج معاني الق�آن و�ع�ا�ه )٢(

 .١١٤س�رة ال��اء، م� اآل�ة:  )٣(

  .٢/١٠٦: لل�ّجاج معاني الق�آن و�ع�ا�ه )٤(

 .١٦س�رة ال���ة، م� اآل�ة:  )٥(

  .٤/٢٠٧: لل�ّجاج معاني الق�آن و�ع�ا�ه )٦(

  .٢٤٣س�رة ال�ق�ة، م� اآل�ة:  )٧(

 .١/٣٢٢: لل�ّجاج معاني الق�آن و�ع�ا�ه )٨(



 

  

م�� وال��أخ��� تا�ع�ا ج�ه�ر ال������ في ناص� ال�فع�ل له، ف��ه� وأغل� ال��اة ال��ق�ّ 

، واب� )٥(، وال�م���� )٤(ال����� ، وأب� دمحم )٣(، واب� �ا��اذ)٢(، واب� ج�ي)١(أب� علي الفارسي

  .)٨(، وغ��ه�)٧(، والع���� )٦(األث��

م ال�� صّ�ح ال��ق�ِّ  ق�لهوق� تا�ع اب� ع�قاء أ�ً�ا ال������ في عامل ال�فع�ل له، وذل� م� 

  ...)).أنَّ ناص�ه��ه �ق�له: ((وال���ح 

ال������ في ناص� لل�اح� رج�ان رأ� ��ه� و�ع� ت���� آراء ال��اة في ه�ه ال��ألة 

 �فعل م� ی���� ال���ر إالَّ  أنْ ال�فع�ل له؛ وذل� ب�ل�ل دخ�ل "الالم" عل�ه، و��ل� ال ���ز 

مقام  �قام ل�از أنْ ان��� ان��اب ال���ر  هأنَّ ول� ن��ه على ال���ر،  ،لف�ه أو ���ادف له

  . )٩(الفاعل

  

  

  

  

  

                                                        

  .١٩٧ی���: اإل��اح الع���:  )١(

 .٥٨ی���: الل�ع في الع���ة:  )٢(

  .٢/٣٠٨ی���: ش�ح ال�ق�مة ال����ة:  )٣(

 .٣٦ی���: مل�ة اإلع�اب:  )٤(

  .٨٧ی���: ال�ف�ل:  )٥(

  .١/١٧٠ی���: ال���ع في عل� الع���ة:  )٦(

 .�١/٢٧٧اء واإلع�اب: ی���: الل�اب في علل ال� )٧(

: الب� مال� ، وش�ح ال��ه�ل٢٣، وال�ا��ة في عل� ال���: ١/٤٤٩، وش�ح ال�ف�ل: ١٩٨ی���: ت�ج�ه الل�ع:  )٨(

ش�ح اب� عق�ل: ، و ٢٩٥ :الب� ه�ام ، وش�ح ش�ور ال�ه�١/١٧٩: في ف�ي ال��� وال��ف ال��اش، و ٢/١٩٦

، وال�قاص� ٤/١٨٧٩وت�ه�� الق�اع�:  ،١/٣٦٤ ال�ال�:، وارشاد ٢/٥٣٥ب الع��ة: ع�اإ ، والع�ة في ٢/١٨٦

  .٢/١٣٣، وه�ع اله�امع: ١١٧، وش�ح ال���د�: ٣/٢٦٧ال�ا��ة: 

  .٣/٢٦٧، وال�قاص� ال�ا��ة: ٤/١٨٨٨، وت�ه�� الق�اع�: ١/٤٨٥ی���: ال��اع�:  )٩(



 

  

 "أْسَ�َ�، وأْفَ�َ�، وأْ�َهَ�" أفعال ناق�ةرا�ًعا: 

اخ�لف� آراء ال��اة في عّ�ِ "أْسَ�َ�، وأْفَ�َ�، وأْ�َهَ�" م� أخ�ات "كان" ال�اق�ة، ف��ه� م� 

  :، و���ا �أتي إ��اح له�ه اآلراء�عّ�ها م�ه�َّ  ل�ْ  �ْ أل�قها ب�اب "كان" وأخ�اتها، وم�ه� مَ 

وأْ�َهَ�" خالًفا ("أْسَ�َ�، وأْفَ�َ�، (ذ�� اب� ع�قاء أنَّه ل�� م� أفعال �اب "كان" وأخ�اتها 

  .)١()اء)للف�ّ 

لــ"أص�ح،  �ات�َّ م�او أل�َ� الفّ�اء "أْسَ�َ�، وأْفَ�َ�، وأْ�َهَ�" �أخ�ات "كان" ال�اق�ة، وأنَّهُ 

  .)٢(وأم�ى، وأض�ى"

اء: أْسَ�َ�، وأْفَ�َ�، وأْ�َهَ�، والف�ّ (و��قل ل�ا أب� حّ�ان م�ه� الفّ�اء في ه�ه األفعال �ق�له: (

  .)٣()شاهً�ا) ول� ی��� على ذل�

واْعلْ� (وع�َّ اب� سع�ان "أْ�َهَ�" م� أخ�ات "كان" ال�اق�ة ع�� ح�ی�ه في �اب "كان" إْذ قال: (

: �اَن ولْ� ��ْ� ول�َ� وأمَ�ى وأص�َح ولْ� ���ْح و�لَّ ولْ� �ْ�لْل و�اَت ولْ� ی�ْل وما زاَل وصاَر  أنَّ

ْ�ِهْ� و�ِفَ� وما انف�َّ وما بِ�َح، وما اْشُ��َّ م� وأضَ�ى وما أضَ�ى وأمَ�ى وما أمَ�ى وَأْ�َهَ� ولْ� �ُ 

  .)٤()ه�ه ی�فْعَ� األس�اَء ونع�َتَها و���ْ�َ� األخ�اَر)

فاب� سع�ان في ه�ا ال�� �ع�ُّ "َأْ�َهَ�" م� أخ�ات "كان" ال�اق�ة، ولعلَّ ه�ا ی�ّ�� ما ُنِقَل 

  ی��� "ْأس�َ� وَأْفَ�َ�". ، إالَّ َأنَّه ل�ْ ع� الفّ�اء ف�ه�َّ 

  

  

                                                        

  .١/٤٨٣غ�ر ال�رر ال�س���ة:  )١(

، وتعل�� الف�ائ�: ٣/١١٠٨، وت�ه�� الق�اع�: ١/٢٦٠، وال��اع�: ٤/١٦٧ی��� رأ�ه في: ال��ی�ل وال����ل:  )٢(

  . ١/٤٠٨، وه�ع اله�امع: ٣/٢٠١

في ��ا�ه "معاني الق�آن"، وح�ى أب� ح�ان ونا�� ال���: ه ، ول� أع�� على م�����٣/١١٤٨ب: ارت�اف ال )٣(

  . م���ه في ه�ه ال��ألةه�ا ال��اب �ي أ�لع على  ��ود" ول� ی��ف� ل��َّ اء ح�ى ذل� في ��ا�ه "الالف�ّ  أنَّ 

  .٦٤م���� ال���:  )٤(



 

  

  .)١(ا ال���ّ��ن فل� ی���وا ه�ه األفعال في أب�اب األفعال ال�اق�ةوأمَّ 

�ا أفعال تامة، وتا�عه� ج�ه�ر ال��اة ال��أخ��� فل� �عّ�وه�َّ م� أخ�ات "كان" ال�اق�ة، و�نَّ 

م�لًقا وأالَّ ��عل م� ه�ا ال�اب (واألصح أالَّ یل�� بها "آل" وال "قع�" (: �ق�ل اب� مال� ف�ه�َّ  إذْ 

  .)٢()"غ�ا" و"راح" وال أْسَ�َ�، وأْفَ�َ�، وأْ�َهَ�)

  .)٣( الفّ�اء واب� سع�انوه�ا ما عل�ه ال��اة ��َ�ْ� وقفُ� عل�ه� إالَّ 

م ال�� ال��ق�ِّ في �المه  "كان" ال�اق�ة،وتا�عه� اب� ع�قاء أ�ً�ا في ع�م عّ�ه�َّ م� أخ�ات 

  للفّ�اء.صّ�ح ��ه ���الف�ه 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                        

  .١/٢٩٩،٢٩٦، وش�ح ال��اب لل���افي: ٤/٩٧،٨٦، وال�ق���: ١/٤٥ی���: ال��اب:  )١(

  .٥٤ال��ه�ل:  )٢(

، والع�ة في إع�اب ١/٢٦٠، وال��اع�: ٤/١٦٧، وال��ی�ل وال����ل: ٤٦٥/ ١ی���: ال���ع في عل� الع���ة:  )٣(

، وه�ع اله�امع: ٣/٢٠١: ، وتعل�� الف�ائ�٢/١٤٩، وال�قاص� ال�ا��ة: ٣/١١٠٨، وت�ه�� الق�اع�: ٢/١١٥الع��ة: 

١/٤٠٨،٤١٥.  



 

  

  ال��ا�ة في األفعال ال�ي ��ع�ى الق�لخامً�ا: 

ال��ی� ع� ال��ا�ة في األفعال ال�ي ��ع�ى الق�ل م��لف ��ه ب�� ال��اة ح�ل تق�ی�  إنَّ 

  فعل الق�ل �ع� ه�ه األفعال ال�ي ��ع�اه م� ع�مه، و���ا �أتي ت�ض�ح آلراء ال��اة في ه�ا ال�أن:

�الق�ل ما  - كال��ف���–وَأْلَ�َ� اب� ع�ف�ر ال��ف��� في ال��ا�ة أنَّه� ((ذ�� اب� ع�قاء رأ� 

  .)١())رادفه �ال�عاء وال��اء وال�ص�ة والق�اءة واإللهام

أل�� ال��فّ��ن في ال��ا�ة األفعال ال�ي ��ع�ى الق�ل �ال�عاء وال��اء وال�ص�ة والق�اءة 

"دعا، أو ناد�، أو وّصى، أو ق�أ، أو أوحى"  وال�حي ون��ها، فإذا وقع� ال��لة �ع� ه�ه األفعال

فهي م���ة به�ه األفعال ال����رة إج�اًء لها م��� الق�ل في ال��ا�ة فال ����ون معها ق�ًال، 

 ىك مك لكُّ ق�له تعالى: �، و )٢(َّيي ىي مي خي حيُّ  واس��ه�وا �ق�له تعالى:

 مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث  نث مثُّ   ق�له تعالى:�، و )٣(َّمل  يك

فال��ل �ع� ه�ا األفعال "نادوا،  ،)٥(َّ ىم مم خم حم ُّ  :ق�أتُ �ـ"، و )٤(َّىك

 نَّ إ لفعل ال����ر نف�ه ال على إض�ار ق�ل مقّ�ر إذْ ت" م����ة على ال��ا�ة ل، ق�أافأوحى، دع� 

  .)٦(ه�ه األفعال م����ة مع�ى الق�ل فع�ل� ع�له فال ���اج إلى تق�ی�ه

  �عُ� ب�ي ُعَقْ�ل: ��نينوأال�ع�اء: ((�ق�ل الفّ�اء في ذل� معلًقا على ب�� أح� و 

المُ �َ لْ فقُ    �اجِ� ا �ال�َ هَ �ُ مْ  وَ �ا َ�اَن إالَّ فَ    هاأم��ِ  �ْ مِ  ْ� قَ فاتَّ  ا ال�َّ

                                                        

  .١/٥٢٧غ�ر ال�رر ال�س���ة:  )١(

  .٧٧س�رة ال�خ�ف، م� اآل�ة:  )٢(

 .١٣س�رة إب�ا���، م� اآل�ة:  )٣(

  .٢٢س�رة ی�ن�، م� اآل�ة:  )٤(

  .٢س�رة الفات�ة، اآل�ة:  )٥(

، ومغ�ي ٤/٢١٢٩، وارت�اف ال��ب: ٢/٩٧،٩٦، وش�ح ال��ه�ل الب� مال�: ١/١٠٩ی���: ال�����:  )٦(

 .١/٥٦٤، وه�ع اله�امع: ١/٣٧٧، وال��اع�: ٥٣٩الل���: 



 

  

: الم على م�ل ق�ل�ت��� ال�ّ  و���ز أنْ  ،عل��ا ت�دَّ  أنْ  ْ� قَ ��ا عل�ها فاتَّ سلّ  :ه أرادألنَّ  ؛المف�فع ال�ّ 

أوقع� عل�ه  "ال���َ " ق�أُت  :إذا قلَ�  "ال���ُ " وق�أُت " اْلَ�ْ��َ " ، وم�له: ق�أتُ المَ ، ُقْلَ�ا ال�ّ ُقْلَ�ا ال�المَ 

  .)١("))اْلَ�ْ�ُ� ِ�َِّ "الفعل، و�ذا رفع� جعل�ه ح�ا�ة على ق�أُت 

: )٢(َّٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه ُّ  في ق�له تعالى: أ�ً�ا و�ق�ل

ه قال: نادوه أوقع ال��اء عل�ها �أنَّ  "أنَّ "� ف�ح ف�َ  ،وال��� ف�ها أج�د في الع���ة ،تق�أ �ال���((

��ع�ى  "إنَّ "فاك��  ،��� قال: ال��اء في م�ه� الق�ل، والق�ل ح�ا�ة �ْ ومَ  ،�َّ ی���ك ب�ل� أنَّ 

 خي حيُّ  �ال��� على ال��ا�ة ق�له: "ِإنَّ هللا ی���ك"ا �ق�� م�ه� م� أجاز وم�َّ ...  ةال��ا�

  .)٣())فه�ا م�ه� ال��ا�ة ،عل��ا ر��ل�ق�  ول� �قل: أنْ  َّيي ىي مي

 مب خب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي  ُّ  في ق�له تعالى: أ�ً�ا و�ق�ل

:  �َِّ  � ق�اءة َعْ��ِ ي إح�� الق�اءت�وف: (()٤(َّ هت مت  خت حت جت هب  أنْ "أو ق�اءة ُأَبيٍّ

 
ّ
، ول�� في ق�اءت�ا "�أن"اه� وّص  :ی��� ،"َأنْ "على  "ىوّص "ی�قع  )٥("�َّ اص�فى ل�� ال�ی� إنَّ  �ا ب�ي

، "أنْ "دخ�ل  ل، و�ل �الم رجع إلى الق�ل جاز ��هألقاها قال: ال�ص�ة ق�  �ْ ف�َ  ،ص�اب ، و�لٌّ "أنْ "

 رن مم ام يلىل مل  يك ىك ُّ  :وجل في ال��اء��ا قال �َّ ع�  "أنْ "وجاز إلقاء 

  وأن��ني ال��ائي:، ال�ص�ة �الق�ل ألنَّ ؛ )٦(َّزن

  شَ��اِن َشَ�ٌ� بَ�ْ��ِ لي     إّني سُأب�� ل� ���ا ُأب��

  )٧(وَشَ�ٌ� لي ب�الد ال���ِ 

                                                        

  .١/٤٠اء: معاني الق�آن للف�ّ  )١(

  . ٣٩س�رة آل ع��ان، م� اآل�ة:  )٢(

  .١/٢١١،٢١٠اء: معاني الق�آن للف�ّ  )٣(

  .١٣٢س�رة ال�ق�ة، اآل�ة:  )٤(

 وهي ق�اءة أُ  )٥(
ّ
، وال��� ال����: ٢/١٣٦وع��هللا ب� م�ع�د وال��اك، ی���: ال�امع ألح�ام الق�آن:  بي

١/٦٣٧.  

  .١١س�رة ال��اء، م� اآل�ة:  )٦(

، وال��ی�ل ٢/٩١: الب� مال� ��� ال�ج�، ول� أع�� على قائله، وه� م� ش�اه� ش�ح ال��ه�لالال��� م�  )٧(

  ، و��و� "في �الد اله��" ب�ل "ب�الد ال���".٣/١٥٥٠، وت�ه�� الق�اع�: ٦/١٤٤وال����ل: 



 

  

  .)١())اإلب�اء ِفي ال�ع�ى بل�انه ألنَّ 

لق�ل عاملة ع�له في ال��ا�ة إْذ فالفّ�اء في ه�ه ال���ص صّ�ح ��عل األفعال ال�ي ��ع�ى ا

ال��ضع ه ذ�� في ال��ضع األول الفعل "ق�أُت" وجعل ال��لة "ال��ُ� �" م���ة له، و��ل� في نَّ إ

" ناد�" و"وّصى" ��ع�ى الق�ل فع�ال ع�له، وله م�اضع أخ�� في ه�ا  ��ال�اني وال�ال� جعل الفعل

  .)٢(ال�أن

، وأب� حّ�ان أ�ً�ا إذ ی�ّجح رأیه� )٤(، واب� ال�ائع)٣(وتا�ع ال��ف��� في ذل� اب� ع�ف�ر

ه ���ن في الفعل ت��ار؛ وألنَّ ه ل�� ��ه إض�ار، ألنَّ  ؛ق�ل ال��ف��� أرجح وال�� ��ه� أنَّ �ق�له: ((

وق�ل، ونف� ال��اء وال�عاء وال�حي ه� مع�ي الق�ل، فق�  يص�ور ن�اء وق�ل، ووح ىإل �ه ی�دألنَّ 

  .)٥())� �ه وما دعي �ه وما أوحي م��وفات��ار، ف�ل�م ما ن�د ���ْ  ل�ْ  ح�ل ال���ار و�نْ 

ول� یل�ق�ا بها األفعال ال�ي ف�ها  ا ال���ّ��ن فق� اق���وا ال��ا�ة على فعل الق�ل فق�،أمَّ و 

  .)٦(ال��ل ال�اقعة �ع� ه�ه االفعال م����ة على إض�ار فعل الق�ل مع�ى الق�ل، وأنَّ 

ف�����ه ع�� ح�ی�ه ع� ال��ا�ة �الق�ل اق��� �المه على فعل الق�ل ولْ� ی��ّ�ْق إلى 

���ى بها،  في �الم الع�ب على أنْ  �ا وقعْ� " إنَّ "قل� أنَّ  ل�ْ واعْ : ((�ق�لاألفعال ال�ي ��ع�اه إذ 

 تق�ل: ز��ٌ  أنْ  �ُ �ُ �ْ ه �َ ألنَّ  ؛م��ل�ٌ  : ز��ٌ ا ال ق�ال، ن�� قل�ُ �ا ت��ى �ع� الق�ل ما �ان �المً و�نَّ 

 ،اسِ ال�ّ  ا خ��ُ �ً �ْ عَ  نَّ إِ  ز��ٌ  وتق�ل: قالَ ، ��ا أسق� الق�ل ع�هه ���ْ  وما ل�ْ  ،، وال ت�خل "قل�"م��ل�ٌ 

ول�ال ذل� لقال: ، )٧(َّ حئ جئ يي ىي ني  مي زي ُّ  وت��ی� ذل� ق�له جل ث�اؤه:

  .)٨())و��ل� ج��ع ما ت��ف م� فعله ،هللا" نَّ "أَ 

                                                        

  .١/٨٠اء: معاني الق�آن للف�ّ  )١(

   .٢/٤٢،٤١، و١/١٨٠،١٨١،٢١١ :ال�اب�: ال���ر ی��� )٢(

  .١/٢٩٣ی���: ال�ق�ب:  )٣(

    ، ول� أقف على رأ�ه في ���ه. ١/٥٦٤، وه�ع اله�امع: ٦/١٤٦ال��ی�ل وال����ل:  ی��� رأ�ه في: )٤(

    .٦/١٤٥ال��ی�ل وال����ل:  )٥(

مغ�ي ، و ٤/٢١٢٩، وارت�اف ال��ب: ٢/٩٦ ، وش�ح ال��ه�ل الب� مال�:١/٢٦٤األص�ل في ال���:  ی���: )٦(

  .١/٣٧٧، وال��اع�: ٥٣٩الل���: 

  .٤٢س�رة آل ع��ان، م� اآل�ة:  )٧(

  .١/١٢٢ال��اب:  )٨(



 

  

 ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه ُّ و�ق�ل األخف� معلًقا على ق�له تعالى: 

  .)١())وما �ع� الق�ل ح�ا�ة "هللا ی���ك إنَّ "فقال�:  "نادته ال�الئ�ة: "ه قالكأنَّ : ((َّ ٰر

 - عل�أ �هللا - فه�: ((َّ  هئ مئ  خئ حئ جئ يي ُّ في ق�له تعالى:  أ�ً�ا و�ق�ل

 "وقال �عق�ب �ا ب�
ّ
على  خ��ا فأج�� األه قال له� ش��ً نَّ أق� أخ��  ا"ى بهووّص " :ه ح�� قالنَّ أل ؛"ي

 �َّ ب�ا��� ب��ه و�عق�ب" ثُ إ� قل�: "ووصى بها مع��ف �أنَّ  "و�عق�ب" قلَ�  ش�َ�  نْ �و  ،مع�ى األول

  .)٢())ف�� ما قال �عق�ب، قال: "�ا ب�ي"

 )٣(ا ال�جاجر فعل الق�ل �ع� فعل ال��اء وال�ص�ة، و��ا ق�ّ  رُ � �ق�ِّ �فاألخف� في ه�ی� ال�ّ� 

  له�ی� ال��ضع��. )٤(وال��اس

 لَّ �َ �َ ، واسْ )٦(ه� ال���ح م�ه�ه� صّ�ح �أنَّ  إذْ  ، واب� مال� أ�ً�ا)٥(وتا�ع ال������ اب� ج�ي

 زي  ري ٰى  ُّ  ًحا �ه �ع� ه�ه األفعال م� ذل� ق�له تعالى:له� ���يء فعل الق�ل م��ّ 

  مم خم حم جم هل مل  ُّ  ، وق�له تعالى:)٧(َّ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي

  .)٩(َّ يه  ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم  ُّ  ، وق�له تعالى:)٨(َّ خن حن جن

على ص�ة تق�ی� فعل  ا ی�لُّ فه�ه ال��ا�� جاء فعل الق�ل م�ّ�ًحا �ه �ع� ه�ه األفعال م�َّ 

  الق�ل �ع�ها.

  

                                                        

  .١/٢١٧معاني الق�آن لألخف�:  )١(

  .١/١٥٨ال���ر ال�اب�:  )٢(

  .١/٤٠٥،٢١١: لل�جاج ی���: معاني الق�آن و�ع�ا�ه )٣(

  .٨٠، والق�ع واالئ��اف: ١٥٦، ١/٨٠ ی���: إع�اب الق�آن لل��اس: )٤(

  .١/١٠٩،١٠٨ی���: ال�����:  )٥(

 .٢/٩٧،٩٦: الب� مال� ی���: ش�ح ال��ه�ل )٦(

  .٤٨س�رة األع�اف، م� اآل�ة:  )٧(

 . ٤٥س�رة ه�د، م� اآل�ة:  )٨(

 .٤،٣س�رة م���، م� اآل�ة:  )٩(



 

  

  ا اب� ع�قاء فل� ی�ّ�� ل�ا رأ�ه في ه�ه ال��ألة.وأمَّ 

ألنَّ ال��ا�� ال�ي اس��ه� وذل� ؛ لةل������ أرجح في ه�ه ال��أو��ه� لل�اح� أنَّ رأ� ا

  له� بها اب� مال� م� م�يء فعل الق�ل �ع� ه�ه األفعال دل�ل على ص�ة ال�ق�ی� ع�� ع�م ذ��ه.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  خ�اتها"سادًسا: العامل في مع��لي "كان وأ

ت�خل "كان وأخ�اتها" على ال����أ وال���، ف��فع األول اسً�ا لها، وت��� ال�اني خ�ً�ا لها، 

ال�افع لألول، وال�اص� لل�اني،  فية خالًفا ب�� ال������ وال��ف��� �َّ ثَ  م� ال��اة أنَّ  ونقل ق��ٌ 

  و���ا �أتي ت�ض�ح ل�ل�:

 ناق� فعل ماضٍ " كانـ"فـ "َكاَن ز�ٌ� ذا َ�َ��ٍ قال اب� ع�قاء في ح�ی�ه ع� "كان" ال�اس�ة: (("

ال ��ا �ان م�ف�ًعا �ه ق�ل دخ�لها، خالًفا  اس�ها م�ف�ع بها، "ز��ٌ "ی�فع االس� و���� ال��� و

��ع�ى صاح� خ��ها م���ب بها على  "ذا"و، اءه �الفاعل، خالًفا للف�ّ ال ���هألك�� ال��ف���، و 

على ال�ال خالًفا ل�اقي اء، وال الًفا للف�ّ خفع�ل �ه، ال على ال����ه �ال�ال ال����ه �ال�

  .)١())ال��ف���

م� ال��اة، وم�ه� اب� ع�قاء إلى أنَّ ال��ف��� ی�وَن أنَّ االس� األول ال�اقع �ع�  ع�ا �ائفةٌ 

"كان" ال�اس�ة �اٍق على رفعه ال�� �ان عل�ه ق�ل دخ�لها، فل� ت�ث� "كان" ��ه، فه� م�ف�ع ��ا �ان 

  .)٣(ه فاعل ع��ه�، وق�ل: إنَّ )٢(عل�ه في االب��اء

"كان" ع�ل� في االس� األول فارتفع؛ ل��هه  إلى أنَّ اء ذه� م�ه� إلى أنَّ الف�ّ  ون�� ق��ٌ 

  .)٤(�الفاعل

  

  

  

                                                        

  .٤٧٧،٤٧٦/ ١غ�ر ال�رر ال�س���ة:  )١(

، ٣/١١٤٦وارت�اف ال��ب: ، ٣/٢٥٨ش�ح ال��ل الب� ع�ف�ر: ، و ١٣٩الل�ع:  ��: ال��ان في ش�حی� )٢(

ش�ح ، و ١/٢١٩، وش�ح األش��ني: ١/٢٤٨، وال��اع�: ١/٤٩٢، وت�ض�ح ال�قاص�: ٤/١١٥ وال����ل: وال��ی�ل

  .١/٣٣٢، وحاش�ة ال��ان: ١/٤٠٨، وه�ع اله�امع: ١/٢٣٣ال����ح: 

  . ٥٦٠ی���: ال��في في ال��� ال��في:  )٣(

، وه�ع اله�امع: ١/٢٣٣ال����ح: ش�ح ، و ٤/١١٦، وال��ی�ل وال����ل: ٣/١١٤٦ی���: ارت�اف ال��ب:  )٤(

١/٤٠٩.  



 

  

، )١(االس� ال�اني م���ب على ال�ال ه� ذه��ا إلى أنَّ وأمَّا ع� خ��ها فع�وا إل�ه� أ�ً�ا أنَّ 

  .)٢(ه م���ب؛ ل��هه �ال�الاء ذه� إلى أنَّ الف�ّ  وأنَّ 

 خالًفا ل�ا ُنِقَل ع�ه� في ه�ه ال��ألة، فق� أوردَ  إنَّ ال�ا�� في ��� ال��ف��� ���ُ وال���قة: 

ا وأول��ها �ً ا واس�ها م��ّ م�ن�ً  "كان" خ��ُ  إذا �انَ : ((في ذل� إذ �ق�ل اب� األن�ار� ع� ال��ائي ق�له

  .)٣())ا�ً ل��� م�نّ ا � إذا �اناالس� م�نّ  أنَّ  �ُ و���هّ  "كان" �ی�نِّ  �ْ � الع�ب مَ ال��� ف�ِ 

  ال��ائي ق� صّ�ح �اس� "كان" وخ��ها. ففي ه�ا ال�� ن��ُ 

الفّ�اء في ح�ی�ه ع� ال�ق��� ذ�� أنَّ "كان" ع�ل� في مع��ل�ها، ف�فع� األول ون��� و 

�� ی�� م�� ارتفع بها وال��� "كان" خل� عل�هفإذا أد )٤(َّ خس حس جس ُّ   وم�لهال�اني فقال: ((

  .)٥())ال�الم ف����ه ل�ل�ته �ه

 ؛مع ال����ب "كان"�ا اح�اج�ا إلى ض��� االس� في و�نَّ ((ع� إض�ار اس� "كان":  وقال

فأض��وه  اا م�ف�عً ����ل صاح�ً  "كان"، ف�ج�وا وم���بٌ  لها م�ف�عٌ  ���نَ  على أنْ  "كان"ب��ة  ألنَّ 

  .)٦())م�ه�الً 

 ه ناص�، وفيألنَّ  ؛ي ال�َّ�ّ �ا ت�عل الع�اد فالع�ب إنَّ  : إنَّ قلَ�  فإنْ وقال في م�ضع آخ�: ((

  .)٧())ی�ِ�ْ��َ  �َّ هُ نَّ أل "؛وأخ�اتها إنَّ " ه�ا ی�فعان، وفينَّ أل"؛ ول�� كان"

                                                        

، وال����� ع� م�اه� ال������: ٢/٦٧٦، واالن�اف في م�ائل ال�الف: ١٣٩ی���: ال��ان في ش�ح الل�ع:  )١(

، وائ�الف ال���ة: ٢/١٣٧، وال�قاص� ال�ا��ة: ٤/١١٥، وال��ی�ل وال����ل: ٣/١١٤٦، وارت�اف ال��ب: ٢٩٥

  .١/٣٣٢،٣٣٣، وحاش�ة ال��ان: ١/٤٠٩، وه�ع اله�امع: ١/٢٣٣ال����ح: ش�ح ، و ١٢١

، وه�ع اله�امع: ١/٢٣٣ال����ح: ش�ح ، و ٤/١١٦، وال��ی�ل وال����ل: ٣/١١٤٦ی���: ارت�اف ال��ب:  )٢(

  .١/٣٣٢ل��ان: ، وحاش�ة ا١/٤٠٩

ی���: ال����  �ق�له ه�ا، ش��ًها أ�ً�ا له ق�ًال نقل اب� االن�ار� ، و ٥٥١ش�ح الق�ائ� الّ��ع الّ��ال ال�اهل�ات:  )٣(

 .٢/٢٠٣وال��ن� الب� األن�ار�: 

  .٢١٨س�رة ال�ق�ة، م� اآل�ة:  )٤(

  .١/١٣: للفّ�اء معاني الق�آن )٥(

  .١/١٨٦ :ال�اب�ال���ر  )٦(

  .١/٥١ :ال�اب�ال���ر  )٧(



 

  

 �انَ  �ْ فع: قَ وفي ال�َّ ...  افع وما رفعَ لالم وم�لها ب�� ال�ّ �ل �ا�ُ تَ  وق� ���ز أنْ وقال أ�ً�ا: ((

  .)١())مالٌ  خ��َ أل

  فالالم في "أخ��" حالْ� ب�� ال�َّافع وه� "كان" و��� ما رَفَع وه� "مال".

 "فعل و�فعل" م�ضع صل�� ��ه و�لُّ نَّ "كان وأ��" ی��ْ�َ� وه�َّ ن�اق�: ((وقال أ�ً�ا إ

 ،ي ال�ع�ىن�اق� ف �َّ هُ نَّ أل "؛كان وأ��"م� ال����ب جاز ن�� ال�ع�فة م�ه وال���ة ��ا ت��� 

  .)٢())تامات �َّ هُ أنَّ  ���َ�  و�نْ 

 "،كانـ"في م�ضع ن�� ل :ال�ع�� : (()٣(َّ ىب نب مب  ُّ وقال في ق�له تعالى:

  .)٤())ِفي م�ضع رفع "أنْ ـ"ف "،ِإالَّ َأْن قاُل�ا"ق�له:  "كان"وم�ف�ع 

 ها، وم�ف�ع"كانــ"ب "اع��ً "ن��� : (()٥(َّ حن جن  يم ىم مم ُّ وقال في ق�له تعالى: 

  .)٦("))َأْن َأْوَحْ��ا"

 "أنْ " وجعلَ� ، "كانـ"الق�ل ب ن��َ� : (()٧(َّ مظ حط مض  خض حض جض ُّ وقال في ق�له تعالى: 

  .)٨())في م�ضع رفع

���ز ن�� ال��قال : (()٩(َّ هب  مب خب حب جب هئ مئ خئ  ُّ  وقال في ق�له تعالى:

 �ْ ومَ  "،ول�� وأخ�اتها كان"في  لها فعلٌ   ���نَ واح��ل� ال���ة أالَّ  "تُ��ْ ـ"رفع رفعه ب� ، ف�ورفعه

  .)١٠())اسً�ا م��ً�ا م�ه�ًال  "ت��"جعل في  ن�َ� 

                                                        

 .١/١٩٦ :معاني الق�آن للفّ�اء )١(

  .١/٢١٨: ال�اب�ال���ر  )٢(

  .٥س�رة األع�اف، م� اآل�ة:  )٣(

  .١/٣٧٢: للفّ�اء معاني الق�آن )٤(

  .٢س�رة ی�ن�، م� اآل�ة:  )٥(

  .١/٤٥٧: للفّ�اء معاني الق�آن )٦(

  .١٤٧آل ع��ان، م� اآل�ة: س�رة  )٧(

 .١/٢٣٧: للفّ�اء معاني الق�آن )٨(

  .١٦س�رة لق�ان، م� اآل�ة:  )٩(

  .٢/٣٢٨: للفّ�اء معاني الق�آن )١٠(



 

  

، "كانـ"�ة ب�ت��� العا: (()١(َّ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ُّ  تعالى:وقال في ق�له 

  .)٢("))� � ال�ّ "في  "كان"وت�عل م�ف�ع 

ما ب�ح وما زال وما ف�ئ ����لة : ((في ذل� أ�ً�ا إذ �ق�ل ونقل اب� األن�ار� ع� الفّ�اء ق�له

  .)٣())األخ�ارَ  �َ و����ْ  األس�اءَ  �َ ما �ان، ی�فعْ 

:  :�ق�لتها" في اس�ها وخ��ها إذ ا�ع�ل "كان وأخ� و��ا اب� سع�ان أ�ً�ا ق� صّ�ح  ((واْعلْ� أنَّ

كاَن ولْ� ��ْ� ول�َ� وأمَ�ى وأص�َح ولْ� ���ْح و�لَّ ولْ� �ْ�لْل و�اَت ولْ� ی�ْل وما زاَل وصاَر 

وأضَ�ى وما أضَ�ى وأمَ�ى وما أمَ�ى وأ�هَ� ولْ� ُ��ِهْ� و�ِفَ� وما انف�َّ وما بِ�َح، وما اْشُ��َّ م� 

اَر، تق�ل: �اَن ع�ُ� ِهللا ال���ُ� قائً�ا، رفعَ� "ع�ُ� ِهللا"؛ ه�ه ی�فْعَ� األس�اَء ونع�َتَها و���ْ�َ� األخ�

  .)٤(ألنَّه اسٌ� لـ"كان"، ون��َ� "قائً�ا"؛ ألنَّه خ�ٌ� لـ"كان"))

 ل�ْ عْ إْذ قال: ((ا  "ال���� وال��ن�"في ��ا�ه ن�ار� أ�ً�ا �اس� "كان" وخ��ها وق� صّ�ح اب� األ

 ، وجهان: ال����� وال�أن�� "كان" ا عل�ه �ان ل� فيمً مق�ّ  ا�ً وال��� م�نّ  ا�ً إذا �ان م��ّ  "كان"اس�  أنَّ 

 ، وقال أ�ً�ا م��ًال لق�له:)٥())رح�ًة ال��ُ� ال�� أصاب�ا ال�ارحة، و�ان� رح�ةً  تق�ل م� ذل�: �انَ 

 هئ مئ خئ ُّ  وجل: فإْن أن�� عل�� ال�أن�� في ال��أل��� األول��� م��ٌ� فاح�ج عل�ه �ق�ل هللا ع�َّ ((

ُم��ٌ�؛  "وأنْ "وهي ألْن  "ت��"ل��ی�ة وعاصٌ� وأب� ع��و ب�أن�� ق�أ أهل ا ،)٦(َّ مب خب حب جب

َر ب�أن�ِ� ال��� أنَّ ق� تق�ّ  "كان" خ�� ألنَّ    .)٧())االس� م�ن�ٌ  م على اس�ها وه� م�نٌ�، فُقّ�ِ

  

                                                        

  .١٠س�رة ال�وم، م� اآل�ة:  )١(

  .٢/٣٢٢: للفّ�اء معاني الق�آن )٢(

  .٣١٥ش�ح الق�ائ� الّ��ع الّ��ال ال�اهل�ات:  )٣(

  .٦٤م���� ال���:  )٤(

 .�٢/٢٠٢: ال���� وال��نّ  )٥(

  .٢٣اآل�ة: س�رة األنعام، م�  )٦(

 .�٢/٢٠٢: ال���� وال��نّ  )٧(



 

  

تعالى  "هللا" ألنَّ ؛ ق��ح "كان"ال�قف على : (()١(َّ ىب نب مب زب ُّ وقال في ق�له تعالى:

  .)٢("))كان" خ�� "غف�ًرا" ألنَّ  ؛ق��ح "هللا"م�تفع بها، وال�قف على 

ال�قف على : (()٣(َّ خت حت جت هب مب  خبحب جب  ُّ ى:وقال في ق�له تعال

  .)٤())اس�ها م��� ف�ها م� ذ�� الفاسق��و  ،خ��ها "س�اء" ألنَّ  ؛ق��ح "ل���ا"

خالف ب��ه� و��� م�ه� و�ع� ع�ض ألق�ال م�ه� ال��ف��� یّ��ح لل�اح� أنَّه ال 

  ال������.

�َّ العامالت في االس� ف��ه� ال������ أنَّ "كان وأخ�اتها" ی�خل�َّ على ال����أ وال���، وهُ 

  .)٥(�َّ و���ْ�َ� ال�اني خ�ً�ا له�َّ األول وال�اني، ف��فْعَ� األول اسً�ا لهُ 

����� في "كان وذ�� ال���� ع�� ال��في في ��ا�ه "ال��ان في ش�ح الل�ع" م�ه� ال�

ا �انْ� ه�ه األفعال داخلًة على ال����أ وال��� اْرتفَع ال����أ �ع�ها ت���ًها �الفاعل وأخ�اتها": ((ول�َّ 

ِمْ� ح�ُ� إنَّه واقٌع �ع� فعل و�ْن لْ� ��ْ� فاعًال في ال���قة فه� م��ٌَّه �الفاعل، وان��َ� ال��ُ� 

ِمْ� ح�ُ� إنَّه واقٌع �ع� فعٍل واْسٍ� �ق�ل�: ض�َب ز�ٌ� َعْ�ً�ا ، ت���ًها �ال�فع�ل �ه و�ْن لْ� ��ْ� مفع�ًال 

  .)٦(ه�ا م�ه� ال������))

  

  

  

  

                                                        

  .٩٦س�رة ال��اء، م� اآل�ة:  )١(

  . ١/١٢٦إ��اح ال�قف واالب��اء:  )٢(

  .١١٣س�رة آل ع��ان، م� اآل�ة:  )٣(

  .١/١٢٧إ��اح ال�قف واالب��اء:  )٤(

   ،١/٢٩٦، وش�ح ال��اب لل���افي: ٣/١٨٩، وال�ق���: ١/٤٥ی���: ال��اب:  )٥(

 .١٣٩في ش�ح الل�ع: ال��ان  )٦(



 

  

فال���ّ��ن وال��فّ��ن م�فق�ن في جعل "كان وأخ�اتها" عامالت في االس��� مًعا، ی�فْعَ� 

.   األول اسً�ا له�َّ و���ْ�َ� ال�اني خ�ً�ا له�َّ

فاضل ل إل�ها األس�اذ ال����ر الفاضل ال���قة ق� ت�صَّ وم� ال��ی� �الّ�ك� أنَّ ه�ه 

 ، وأّی� ذل� ال�اح� د. ع�� ثاب� ال���ر� في أ��وح�ه)١("ت���قات ن���ة" في ��ا�ه ال�ام�ائي

  .)٢("اآلراء ال����ة ال�����ة إلى ال��ف��� خ�ًأ" لل����راه 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                        

  .٧٥ ،٦٥ی���: ت���قات ن���ة:  )١(

 .٨٤،٩١: (أ��وحة د���راه) ی���: اآلراء ال����ة ال�����ة إلى ال��ف��� خ�ًأ دراسة وت�ث�� )٢(



 

  

  ال���� ال�اني: آراء ال��ف��� في الفعل ال��ارع

  و��ه ثالث م�ائل:

  الفعل ال��ارع ت���� في ��ن الاق��ان الالم مع أوًال: 

ق�ٍ� ـال��اة في ت���� الفعل ال��ارع ال���� ال�ال على االس���ال ال�اقع ج�اً�ا ل اخ�لف

  :، و���ا �أتي تف��ل آلرائه�أح�ه�ا��ه �الالم وال��ن مًعا أو م��ًال �المه ب�� وج�ب ت���

م����ًال  م��ً�ا  إذا �ان ق�ً�اال تل�قه ال��ن إالَّ (ت���� الفعل ال��ارع: (قال اب� ع�قاء في 

 نن من زنُّ : خالًفا لل��ف��� ن�� وهي الزمة ح����ٍ  م��ًال �المه،

  .)٢()))١(َّىن

، أو -وه� ال�عاق�-� �أح�ه�اذه� ال��فّ��ن إلى ج�از ال�عاق� ب�� الالم وال��ن، فُ���ِّ 

، ول�ق�ُم، و�ق�َم�َّ ��ل�ه�ا، ف�ق�ل ع��ه�:    .)٣(�ِهللا َألفعُل، ل�ق�َم�َّ

ُ��َنُه"وق� اْسُ�ِ�لَّ ل��ه� ال��ف��� �ق�اءة ع�� هللا ب� م�ع�د   مل خل ُّ  ق�له تعالى: في )٤("َلُ�َ��ِّ

- ، و�ق�ل ال��ي دمحم )٦(، إْذ أّك� �الالم ُدوَن ال�ُّ�نِ )٥(َّ  ىم مم خم حم جم يل ىل

، ف�رَد )٧(»َلَ�ِ�ُد َعَليَّ َأْقَ�اٌم َأْعِ�ُفُهْ� َوَ�ْعِ�ُف�ِني«م� ح�یِ� َسْهِل ْبَ� َسْعٍ�:  - هللا عل�ه وسل� صلى

"َلَ�ِ�ُد" شاهً�ا على وق�ع الفعل ال��ارع م��ً�ا م����ًال واقًعا ج�اً�ا لق��  - صلى هللا عل�ه وسل�- ق�له 

  .)٨(غ�� م��� �ال��ن 

                                                        

 .٧٥م� اآل�ة:  ،س�رة ال���ة )١(

 .١/١٥٨غ�ر ال�ر ال�س���ة:  )٢(

، وش�ح ٢/٦٦٤، وال��اع�: ١٢٧وال��ى ال�اني: ، ٢/٦٥٥ی��� م�ه� ال��ف��� في: ارت�اف ال��ب:  )٣(

  ، ول� أع�� على رأیه� في ه�ه ال��ألة في ���ه�.٢٢١، وال��في في ال��� ال��في: ٣/١١٥األش��ني: 

، وال�ر ال���ن: ٣/٤٦٥، وال��� ال����: ٤/٣٠٥وال�امع ألح�ام الق�آن:  ،١/٥٥١ال���ر ال�ج��: ی���:  )٤(

٣/٥٢٤.  

 .١٨٧م� اآل�ة:  ،س�رة آل ع��ان )٥(

  .٤/٣٠٥، وال�امع ألح�ام الق�آن: ١/٥٥١ی���: ال���ر ال�ج��:  )٦(

 .٩/٤٦ ،٧٠٥٠ب�ق�:  ،الف����اب ، في ال��ار� في ص���ه اإلمام أخ�جه )٧(

  .٢٢١ی���: ش�اِه� ال��ض�ح وال����ح ل���الت ال�امع ال���ح:  )٨(



 

  

  :)١(و�ق�ل ال�اع�

  الق�لُ  ِل�ا ِشْ�ِ� ُمْ�َ�ْ�ٍل ول� أنَّه   َسْلَ�ى َألُوِقُ� َأنَّ�يَوَ�ْ�ِ�ِ� َ�ا 

  :)٢(ال�اع�وم�له ق�ل 

ــیَ  ـــــً�ا َألُْ�غِ �ـ�ـ ــُ� �ُ ـ   ـلُ ـــــــــعــفـــــــ�ًال وال یَ ــــــِ�ُف قَ ــْخـ� ـُــ ـی   ِ��ءٍ ــــلَّ امْ ـ

  :)٣(أ�ً�اال�اع� وق�ل 

ــــَ�ى بـغــاَك َأْن ُتعْ ــَفإیَّ    الَفاِعُل�َن �ِفْعِلِه�ْ � �� َلُ���َ ــ�ْ عَ لَ            لِ ـ�ــ�ـِ� جـ�ــ

إْذ َأكََّ� �الالِم وح�ها في ق�له: "َألُوِقُ�"، وفي ق�له: "َألَْ�َغُ�"، وفي ق�له: "َلُ��َ��" دون ال��ن 

  اك�فاًء �الالم.

  .)٤(في ال�ع�ال��فّ��ن ����ون م�ل ذل� في سعة ال�الم، وال �ق���ون عل�ه و 

ا ال���ّ��ن فق� ذه��ا إلى وج�ب اق��ان الالم وال��ن مًعا في ت���� الفعل ال��ارع إَذا وأمَّ 

كان ُم��ً�ا، م����ًال، واقًعا ج�اَب ق�ٍ�، غ�� مف��ٍل ع� المه �فاصل، وذل� ن��: �ِهللا َل�ق�َم�َّ ز�ٌ� 

، وأق�ْ�ُ� عل�َ� �اِ� َل�فعلَ  ، �ِهللا َألض�َ��َّ ز�ً�ا، وال ���ز ع��ه�: �ِهللا غً�ا، وأشهُ� َألفعَل�َّ َّ�

  .)٥(لالم، وهي ت��ي الفعل ال�� �ان مع�ً�ا على الف�حلَألض�ُب ز�ً�ا؛ فه�ه ال��ن مالزمة 

                                                        

، وال��ی�ل ٣/٢٠٨وه� م� ش�اه� ش�ح ال��ه�ل الب� مال�: ال��� م� ال��� ال���ل، ول� أع�� على قائله،  )١(

 .٥/٥٤١، وال�قاص� ال�ا��ة: ٦/٣١٠٠، وت�ه�� الق�اع�: ١١/٣٨١وال����ل: 

، وال��ی�ل ٣/٢٠٨ال��� م� ال��� ال��قارب، ول� أع�� على قائله، وه� م� ش�اه� ش�ح ال��ه�ل الب� مال�:  )٢(

، وش�ح ٣/١١٤، وش�ح األش��ني: ٤/١٨١٤، وال�قاص� ال����ة: ٤/٩٥، وأوضح ال��ال�: ١١/٣٨١وال����ل:

 .٢/٣٠١ال����ح : 

ال��� م� ال��� ال���ل، ول� أع�� على قائله، وه� م� ش�اه� َشَ�اِه� ال��ض�ح وال����ح ل���الت ال�امع  )٣(

 .٢٢١ال���ح: 

 .٦/١٠٣: ال��اب، والل�اب في عل�م ٣/٥٢٤، وال�ر ال���ن: ٣/٤٦٥ی���: ال��� ال����:  )٤(

 .٢/٢٠٠،١٩٩واألص�ل في ال���:  ،٢/٣٣٤،٣٣٣وال�ق���:  ،٣/٥١٨،٥٠٩،١٠٤ی���: ال��اب:  )٥(



 

  

م�فيٍّ لْ�  ِمَ�، فإَذا حلْفَ� على فعٍل غ��(اْعلْ� أنَّ الق�َ� ت���ٌ� ل�ال(س����ه:  �ق�لوفي ذل� 

 �قْع، ل�َمْ�ُه الالُم ول�َمِ� الالَم ال��ُن ال���فة أو ال�ق�لة في آخ� ال�ل�ة، وذل� ق�ل�: �هللاِ 

(   .)١()َألفعَل�َّ

وزع� ال�ل�ل: أنَّ ال��َن تل�ُم الالَم �ل�وم الالم في ق�ل�: إْن �اَن ل�الً�ا، (: (أ�ً�ا و�ق�ل

����لة الالم، والالم ����لة ال��ن في آخ� ال�ل�ة، واْعلْ� أنَّ ِم� األفعال أش�اء ف�ها مع�ى  "إنْ ـ"ف

، وأق�ْ�ُ�  ، وأشهُ� َألفعل�َّ ال����، ���� الفعل �ع�ها م��اه �ع� ق�ل� �هللا، وذل� ق�ل�: أق�ُ� َألفعل�َّ

(   .)٣(في ه�ا ال�أ� دال���ّ  وتا�عه، )٢()�اِ� عل�َ� ل�فعَل�َّ

ِ�ْمَ� ال��َن آخ� َأل (قل�: َفِل�َ (� سأل س����ه ال�ل�ل ع� س�� ل�وم ال��ن له�ا الفعل قائًال: وق

�ا ���� �فعل واقع ��ه ؛ ألنَّ ال�جل إذا قال ه�ا فإنَّ ه ل�فعلُ ال�ل�ة؟ فقال: ل�ي ال ���ه ق�له إنَّ 

�ق�ل ذاك؛ ألنَّ "إْن" ت��ن الفاعل، ��ا أل�م�ا الالم: إْن �ان ل�ق�ل، م�افة أْن یل��� ��ا �ان 

 على ما ل� �قع الق�� ال �قع إالَّ  ألنَّ  ؛�ا ذل�فإنَّ (د �ق�له: (، و�ف�� ل�ا ه�ا الق�ل ال���ّ )٤()����لة ما)

  .)٥())یل��� ��ا �قع في ال�ال م� األفعال ف��ه�ا أنْ 

نَّها الالُم ال�ي في أَ  ی��ه�َ  الَّ �َ : إنَّ�ا ل�مْ�ُه ال��ُن؛ لِ ة ل�وم ال��ن أ�ً�او���� ل�ا ال���افي علّ 

" لغ�� ق��، ف��وُل الل�ُ� ب�خ�ل ال��ن تق�ل: إنَّ   هُ �امُ �ز�ً�ا ل�ق�ُم، ول���لُ�، ����ُن خ�� "إنَّ

أْن ���َن لل���ق�ل ����لة الفعل ال�� ال "الم" ��ه،  أْن ���َن لل�ال، وم���ًال  م���ًال  هُ واْن�القُ 

، �ان ه�ا ج�اً�ا لل���� ول� ��ْ� إّال  كق�ل�: ز�ٌ� �ق�ُم، و���لُ�، فإذا قل�: إنَّ ز�ً�ا َل�ق�َم�َّ وَل���لق�َّ

���لُ� اآلَن، لل���ق�ل؛ إْذ ال ���ز أْن تق�َل: إنَّ ز�ً�ا َل���لَق�َّ اآلَن، ��ا جاز أْن تق�َل: إنَّ ز�ً�ا لَ 

  .)٦(ف�ان دخ�ل ال��ن الزًما مع الالم للف�ل

                                                        

 .٣/٥١٨،٥٠٩: ال���ر نف�ه ، و���ل ه�ا الق�ل له ق�الن أ�ً�ا ی���٣/١٠٤ال��اب:  )١(

  .٣/١٠٤: ال���ر ال�اب� )٢(

 .٢/٣٣٣ی���: ال�ق���:  )٣(

 .  ٣/١٠٦،١٠٧ال��اب:  )٤(

 .٢/٣٣٤ال�ق���:  )٥(

 .٥/١٦٦، وش�ح ال�ف�ل: ٤/٢٤٨ ی���: ش�ح ال��اب لل���افي: )٦(



 

  

للق�� أدوات ت�له  ألنَّ  ؛ا الالم فهي وصلة للق��(فأمَّ ( د:ا ل�وم الالم فقال ع�ها ال���ّ وأمَّ 

، �ِهللا َل��ٌ� أف�ُل ِمْ� ع�ٍ�و، � �ه وال ی��ل إالَّ �َ �ال�قْ   ب�ع�ها، ف�� ذل� الالم تق�ل: �ِهللا َألق�َم�َّ

  .)١())ول�ال الالم ل� ت��ل

شاذ، أو ض�ورة، أو أْن ���ن الفعل ال��ارع م�وًال  ال������ ال�عاق� ب�� الالم وال��ن ع��ف

 )٢(�ال�ال
ّ
 الفارسي

ّ
ما س����ه في ع�م ل�وم ال��ن، و إلى ق�ًال  )٤(، واْبُ� ع��ة)٣(، وق� ن�� أب� علي

لل��و� وه� ما  يمًعا في الفعل ال��ارع ال����ففي ��ا�ه وج�ب اق��ان الالم وال��ن  عل�ه س����ه

  .ه آنًفال�فّ� 

، واب� )٨(، واب� ه�ام)٧(، واب� ال�ا��)٦(، واب� ال�اج�)٥(تا�ع ال������ في ذل� اب� ����و 

  .)١١(، وخال� األزه�� )١٠(، واألش��ني)٩(عق�ل

في  في وج�ب اق��ان الالم وال��ن مًعا أ�ً�ا م ال������ال��ق�ِّ  ق�لهوق� واف� اب� ع�قاء في 

لَّ �َ �َ ال�اه� ال���ح وق� اسْ  ق�له، وذل� م� آنًفالل��و� ال����رة  يت���� الفعل ال��ارع ال����ف

 نن من زنُّ  �ق�له تعالى: ��ًنا به�ا� �����ه مقللفعل ال��ارع ال���ّ 

  .)١٢(َّىن

لل�اح� أنَّ م�ه� ال������ أرجح في ه�ه  ��ه�م م� ع�ض لآلراء ال����ة ا تق�ّ وم�َّ 

ً�ا �الالم وال��ن مًعا في م�اضع ����ة ال��و� م��ّ  يذل� ل�رود الفعل ال��ارع ال����فال��ألة؛ و 

                                                        

  .٢/٣٣٤ال�ق���:  )١(

 .٤٤ ، وش�ا الع�ف:٥/٥٤٣، وال�قاص� ال�ا��ة: ٢/٦٥٥ی���: ارت�اف ال��ب:  )٢(

 ، ول� أع�� على ن���ه لل�����ه في ��ا�ه.٢/٦٦٤وال��اع�:  ،٥/١٧١،١٦٧ی���: ش�ح ال�ف�ل:  )٣(

  .١/٥٥١ی���: ال���ر ال�ج��:  )٤(

 .٥/١٦٧ی���: ش�ح ال�ف�ل:  (٥)

  .٥٦ی���: ال�ا��ة في عل� ال���:  (٦)

  .٤٤١ی���: ش�ح اب� ال�ا��:  (٧)

  .٤٤٤ی���: مغ�ي الل���:  (٨)

  .٣/٣٠٩ی���: ش�ح اب� عق�ل:  (٩)

  .٣/١١٣ی���: ش�ح األش��ني:  (١٠)

 .٢/٣٠٠ی���: ش�ح ال����ح:  (١١)

  .٧٥م� اآل�ة:  ،ال���ة س�رة )١٢(



 

  

 جل مك ُّ  ال��ع والع�� وم�ها ق�له تعالى: م� آ�ات الق�آن ال���� جاءت في الق�اءات

 حج مث هت ُّ  تعالى:، وق�له )٢(َّ مت زت رت يب ُّ  ، وق�له تعالى:)١(َّحل

  م� شع� ون�� م�افًقا ل�ا ذ��. ا ورد في ال�الم الع��ي الف��حوم�َّ ، )٣(َّمج

�ُ���ل على ال��ورة، أو ال��وذ، أو ت�ول داللة  م� شع� وما ورد م� ش�اه� لل��ف���

  .)٤(في الق�آن ال���� الفعل على ال�ال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                        

 .٥٧م� اآل�ة:  ،س�رة األن��اء )١(

 .٣م� اآل�ة:  ،س�رة س�أ )٢(

 . ٧م� اآل�ة:  ،س�رة ال�غاب� )٣(

، وت�ه�� ١٢٧ال��ى ال�اني: و ، ١١/٣٨١، وال��ی�ل وال����ل: ٣/٢٠٨ی���: ش�ح ال��ه�ل الب� مال�:  )٤(

  .٢/٣٠١ال����ح: ش�ح ، و ٤/١٨١٤وال�قاص� ال����ة: ، ٥/٥٤٣، وال�قاص� ال�ا��ة: ٦/٣١٠٠الق�اع�: 



 

  

  "�َّ "ثُ �ع� ال��ارع الفعل ن��ثانً�ا: 

إذا وقع الفعل ال��ارع ب�� ال��� وال��اء و�ان م���ًقا بــ"ُث�َّ" ف�� ال��اة م� أجاز ن��ه، 

   ذل�، و���ا �أتي ت�ض�ح آلرائه�: ْ� �ِ وم�ه� م� ل� �ُ 

ذ�� اب� ع�قاء أنَّ م� األدوات ال�ي ی���� بها الفعل ال��ارع "ُث�َّ" ع�� ال��ف��� فقال: 

  .)١())والفاء وال�او ب�� ال��� وال��اء أو �ع�ه�ا ع�� ال��في "�َّ ثُ "و�ـ((

" إذا وقع ب�� ال��� وج�ائه ن��:  �َّ ي ثُ �ِ تأتِ  إنْ  أجاز ال��فّ��ن ن�� الفعل ال��ارع بــ"ُث�َّ

َثِ�ي، و �َ ك�مْ ي أُ �ِ ثَ ��ِّ تُ    .)٢(أح�ْ� إل��، ح�� أج�وا "ُث�َّ" م��� الفاء وال�او في ذل� �ْن تأِتِ�ي ُث�َّ ُت�ِ�ّ

ق�له تعالى:  في )٣("ُیْ�ِرَ�ُه"واْسُ�ْ�ِهَ� ل��ه�ه� �ق�اءة ال��� وق�ادة ون��ح وال��اح ب��� 

 "ُیْ�ِرَ�ُه"ن���ا  إذْ ، )٤(َّحك جك مق حق مف  خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض ُّ 

ل�ق�عه �ع� "ُث�َّ"؛ ألنَّه ت�س� ب�� ال��� وج�ائه
)٥(.  

وه�ه ا ال���ّ��ن فل� ��ّ�زوا ن�� الفعل ال��ارع ال�اقع ب�� ال��� وال��اء بـ"ُث�َّ"، وأمَّ 

  .)٦(ل��ورها ؛ابها ح��ً  �االق�اءة ل� ی���

ال�ل�ل ع�  وسأل�ُ �ق�ل س����ه سائًال ال�ل�ل ع� ج�از ال��� �ع� الفاء وال�او في ذل�: ((و 

  .)٧())، فقال: ه�ا ���ز، وال��م ال�جه�َ ثْ ح�ِّ ي أُ �ِ ثَ ��َّ ي وتُ �ِ تأتِ  ، و�نْ �َ ثْ ح�َّ ي أُ �ِ ثَ ��َّ ي ف�ُ �ِ تأتِ  ق�له: إنْ 

                                                        

  .١/٣٨٠غ�ر ال�رر ال�س���ة:  )١(

، ومغ�ي الل���: ٣/١٢٨٦، وت�ض�ح ال�قاص�: ٣/١٦٠٧: ش�ح ال�ا��ة ال�ا��ة: ی��� م�ه� ال��ف��� في )٢(

  ���ه�. ه�ه ال��ألة في ، ول� أع�� على رأیه� في٢/٤٠٩، وش�ح ال����ح: ١٦١

  . ٤/٤٥، وال��� ال����: ٢،١٠٢، وال���ر ال�ج��: ١/١٩٥ی���: ال�����:  )٣(

  .١٠٠س�رة ال��اء، م� اآل�ة:  )٤(

 ، وش�ح ش�ور ال�ه�٣/١٠١، وال��اع�: ٤/٤٥، وال��� ال����: ٤/٤٥: الب� مال� ی���: ش�ح ال��ه�ل )٥(

  .٢/٤٠٠، وه�ع اله�امع: ٢/٦٢٧: لل��ج�� 

  .٢/٤٠٩: ، وش�ح ال����ح٦/١٦٠، وال�قاص� ال�ا��ة: ٣/٢٩٤افي: ی���: ش�ح ال��اب لل���  )٦(

  .٣/٨٨ال��اب:  )٧(



 

  

ه ح�ل اآلخ� على ووجه ن��ه على أنَّ ث� �عّل� س����ه على ج�از وجه ال��� إذ �ق�ل: ((

 ألنَّ  ؛ی�د الفعل على االس� ن�� أنْ  ح أنْ ا ��ّ ، فل�َّ �َ ثُ أح�َّ  ف��ی�ٌ  إت�انٌ  ���ْ  إنْ  :ه أراداالس�، �أنَّ 

  .)١())الفعل معها اس�

  "ُث�َّ". �ع� فال�ل�ل وس����ه في ه�ا ال�� ذ��ا ج�از ال��� �ع� الفاء وال�او ول� ی���ا

 أنَّ  ل�ْ واعْ : ((�ع�ه�ا " �الفاء وال�او في ال����َّ في ع�م ج�از جعل "ثُ  أ�ً�ا و�ق�ل س����ه

، ول�� ی�خلها م� "أنْ "ا ���� �ع�ه ال ی��� بها ��ا ی��� �ال�او والفاء، ول� ��عل�ها م�َّ  "�َّ ثُ "

إذا  "�َّ ثُ " أنَّ  ل�ْ واعْ ، ها ت��ك و����أ بهال��َّ ال�عاني ما ی�خل في الفاء، ول�� مع�اها مع�ى ال�او، و 

  .)٢())ا ی���ل�� م�َّ ه ألنَّ  ؛ا ج�مً إالَّ  أدخل�ه على الفعل ال�� ب�� ال���وم�� ل� ���ْ 

�ا و�نَّ إذ �ق�ل: ((�ع�ه�ا  و�عّلل ل�ا ال���افي ع�م جعل "ُث�َّ" �الفاء وال�او في ج�از ال���

ا �ال�ع�ى ���� �ه �ل واح�ة م�ه�ا ه�ا جعل�ا ج�ا�ً ألنَّ  "؛�َّ ثُ "في  ��ْ�  جاز في الفاء وال�او ما ل�ْ 

ف�ها مع�ى ات�ال ما �ع�ها ��ا ق�لها، وال�او ف�ها مع�ى  ألنَّ  ؛ا، فالفاء ت��ن ج�ا�ً "�َّ ثُ "ل�� في 

  .)٣())مع�ى االت�ال، وال مع�ى اج��اع "�َّ ثُ "االج��اع، ول�� في 

  ا اب� ع�قاء فل� ��ّ�ح ب�أ�ه في ه�ه ال��ألة. وأمَّ 

  

  

  

  

  

  

  

                                                        

  .٣/٨٨: ال��اب )١(

  .٣/٨٩: ال���ر ال�اب� )٢(

 .٣/٢٩٤ش�ح ال��اب لل���افي:  )٣(



 

  

  "كأنَّ "ال��ارع ال�اقع في ج�اب ال�� بـالفعل  ن��ثالً�ا: 

" ف�� ال��اة م� أجاز ن��ه  إذا وقع الفعل ال��ارع �ع� فاء ال��� في ج�اب ال�� بـ"كأنَّ

  ذل�، و���ا �أتي ت�ض�ح آلرائه�: ْ� على مع�ى ال�في، وم�ه� م� ل� ُ��ِ ح�ًال 

ل: �اص� الفعل ال��ارع رأ� ال��ف��� في ذل� إْذ �ق� في ح�ی�ه ع� نذ�� اب� ع�قاء 

  .)١())َفَ�ْ�ُ�َ�َ�ا، ن��: �أنََّ� واٍل عل��ا "كأنَّ ــ"ج�اب ال�� بواب� مال� �ال��ف��� في ((

" ن��: ال�اقع أجاز ال��فّ��ن ن�� الفعل ال��ارع �ع� فاء ال���  في ج�اب ال�� بـ"كأنَّ

، و�ق�ل� َفَ�ْ�ُ�َ�َ�ا، أو ما أنَ� واٍل عل��ا َفَ�ْ�ُ�َ�َ�ا، أ�: ل�َ� والً�ا عل��ا اَ��َ �ُ �ْ �َ كأنََّ� واٍل عل��ا فَ 

" خ�ج� م� مع�ى َفُ�ْ�ِ�َمهُ ي تِ أْ  �َ ما ه� إالَّ أ�: �أنِّي ب��ٍ� �أت�َ� َفُ�ْ�ِ�َمُه، أ�ً�ا:  ، وال��� أنَّ "كأنَّ

  .)٥(ال��انو ، )٤(، وال�ا��ي)٣(، وت�عه� اب� مال�)٢(ال����ه إلى مع�ى ال�في

" ول� وأمَّ  ــ"كأنَّ ��ف� ذل� ع�ه� وه� غ�� ا ال���ّ��ن فل� ���زوا ن��ه في ج�اب ال�� ب

 ،ی��� ال��اب معها ول�� �ال�جه "كأنَّ "وقال�ا: ق�له: ((��ا عّ�� ع�ه اب� ال�ّ�اج في  )٦(وج�ه

ل�َ� والً�ا  :عل��ا َفَ�ْ�ُ�َ�َ�ا، وال�ع�ى �أنََّ� والٍ ن�� ق�ل�:  ،اك إذا �ان� في غ�� مع�ى ال����هوذ

  .)٧())عل��ا َفَ�ْ�ُ�َ�َ�ا

  .)٨(ال�ضيوت�عه� في ذل� 

  ا اب� ع�قاء فل� �ف�ح ع� رأ�ه في ه�ه ال��ألة.وأمَّ 

                                                        

 .١/٣٤٨،٣٤٧غ�ر ال�رر ال�س���ة:  )١(

 ، وش�ح ال��ه�ل١/٦٠٢الع���ة: ، وال���ع في عل� ٢/١٨٥ی��� م�ه� ال��ف��� في: األص�ل في ال���:  )٢(

، ول� أع�� على رأیه� في ه�ه ال��ألة في ٣/٩٠، وال��اع�: ١٦٧٤ /٤، وارت�اف ال��ب: ٤/٣٥: الب� مال�

  ك��ه�.

  .١٦٧٤ /٤ارت�اف ال��ب:  :، و��ا رأ�ه في٤/٣٥،٣٤: الب� مال� ی���: ش�ح ال��ه�ل )٣(

  .٦/٥٥ی���: ال�قاص� ال�ا��ة:  )٤(

  .٣/٤٤٧حاش�ة ال��ان: ی���:  )٥(

، وه�ع اله�امع: ٣/٩٠، وال��اع�: ١٦٧٤/ ٤وارت�اف ال��ب:  ،٤/٣٥: الب� مال� ی���: ش�ح ال��ه�ل )٦(

٢/٣٩١،٣٩٠.  

 .٢/١٨٥األص�ل في ال���:  )٧(

  .٤/٦٥،٦٤ی���: ش�ح ال�ضي:  )٨(



 

  

  

  و��ه م���ان:

  .ال��وف األحاد�ة وال��ائ�ةال���� األول: آراء ال��ف��� في 

  .ال��وف ال�الث�ة وال��ا��ةال���� ال�اني: آراء ال��ف��� في 

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  ال��وف األحاد�ة وال��ائ�ةال���� األول: آراء ال��ف��� في 

  و��ه س� م�ائل:

  تق��� فاء ال��� وواو ال���ة ���خ�له�ا على ال��� وال��اح�أوًال: 

في تق��� فاء ال��� وواو ال���ة ���خ�له�ا على ال��� وال��اح� ب�� اخ�لف� آراء ال��اة 

  :، و���ا �أتي ب�ان آلرائه�مانع له وم�ّ�ز

ا ی��� �ع�ه�ا إذا وقعا في �(و�نَّ (قال اب� ع�قاء في ح�ی�ه ع� واو ال���ة وفاء ال����ة: 

ال به�ا، وال �ال�الف، وال ه�ا عا�ف�ان، وال��� �ع�ه�ا ، وال���ح أنَّ )١(ج�اب م� األج��ة اآلت�ة

"أْن" م���ة وج�ً�ا، م�ولة مع الفعل ����ر مع��ف على ن�فاء م�ج� ال�فع وال��م، بل بــ�ا

خالًفا - ا ق�له�ا، وله�ا ل� ی�ق�ما ���خ�له�ا على ال��� وال��اح�، �����عم��ر مفه�م م�َّ 

  .)٢())، الم��اع تق��� ال�ا�ع: ما ز�ٌ� َفُ�ْ�ِ�َمُه َ�ْأِت�َ�ا، وَمَ�ى وَأس�َ� ت���ُ - لل��في

ج�َّز ال��فّ��ن تق��� فاء ال����ة ���خ�لها على ال���، فأجازوا: ما ز�ٌ� َفُ�ْ�ِ�َمُه َ�ْأِت�َ�ا، وم�ى 

  .)٣(فآت�َ� ت��ُج، ول� فأس�َ� ت�ْ� 

أنَّه ل�َّا �ان ما �ع� الفاء م���أ م��وف ال���  ل�ْ اعْ  �َّ (ثُ (قال:  وت�عه� في ذل� ال�ضي إذْ 

وج�ً�ا، صارت الفاء مع ما �ع�ها أش�َّ ات�اًال ��ا ق�لها م� ال��لة ال��ائ�ة �ال��لة ال����ة، ف�از 

في ه�ا ال��اب ما ال ���ز في ال��لة ال��ائ�ة، وذل� أنَّ� تف�ل �ه ب�� الفعل ال�� ق�ل الفاء 

��أِتَ�َ� ز�ً�ا، و���س� أ�ً�ا ب�� أداة االس�فهام ال�ي هي "هل"، أو ومفع�له، ن��: هل ُتع�ي 

ال��ف، أو ���، أو ل�ه و��� الفعل ال���فه� ع�ه، ن��: هل فآتَ�َ� ت��ُج، وم�ى فأكِ�َمَ� 

  .)٤()ت�وَرِني، و��� فأس�ق�َلَ� ت����ي، ول� فأس�َ� ت��ْ�)

                                                        

  وال�����، وال��جي.وهي: األم�، وال�هي، وال�في، واالس�فهام، وال���ي، والَعْ�ض، وال�عاء،  )١(

  .١/٣٤٥،٣٤٤غ�ر ال�رر ال�س���ة:  )٢(

وش�ح ال��ه�ل  ،٢/١٩٥ ، وش�ح ال��ل الب� ع�ف�ر:٢/١٨٥ی��� م�ه� ال��ف��� في: األص�ل في ال���:  )٣(

، ٢/٣٨٤، واألش�اه وال��ائ� في ال���: ٣/٨٩،٩٠، وال��اع�: ٤/١٦٧٦، وارت�اف ال��ب: ٤/٣٤الب� مال�: 

 رأیه� في ه�ه ال��ألة في ���ه�.ول� أع�� على 

  .٤/٦٩،٦٨ش�ح ال�ضي على ال�ا��ة:  )٤(



 

  

 ال�اص� للفعل، إذ ال�اص� ع��ه� إمَّا أنْ ة ج�از ال�ق��� ع��ه� م���ة على خالف أصل وعلّ 

، أو أنَّ الفاء دل� على ش�� وقام� مقامه )٣(، أو ال�الف)٢(، أو ال��ف)١(���ن الفاء نف�ها

، أو )٤(وناب� ع�ه ف�ابه� "كي" فل�م� الفعل ال���ق�ل فع�ل� ع�ل "كي" ون��� الفعل ال���ق�ل

� ی�فع ول� ���م، فل�َّا ل� ���ق� رفعه وال ج�مه الن�فاء أنَّ الفعل ال�� �ع�ها ل� ی��� على ما ق�له فل

  .)٥(م�ج�ه�ا م� اإلع�اب فل� ��� س�� ال��� له

�ا ه� ج�اب تقّ�م على س��ه، مع وعل�ه فالفاء ع��ه� ل��� عا�فة، وال مع��ف ه�ا؛ و�نَّ 

� على ال��� ال��لة، وم� م�ه�ه� ج�از تق��� ج�اب ال��  �لِّ تقّ�م �ع� ال��لة فل� ی�قّ�م على 

زوه ه�ا مع �قاء �ع� ال��لة ص�ًرا أولى ��ِّ � نْ َإلِ �ل: و�ذا جّ�زوا ذل� في ال��� فَ ���اله، ق

  .)٦(وأح�� 

���ز تق��� �ل واح� م�ه�ا مع م�خ�له�ا  ذْ إو ال���ة م�له في الفاء ال����ة والق�ل في وا

  ع��ه�.

على ال���، ف��ع�ا: ما ز�ٌ� َ�ُ�َ�ّ�َثَ�ا َ�ْأِت�َ�ا، وأمَّا ال���ّ��ن ف��ع�ا تق��� فاء ال����ة ���خ�لها 

  .)٧(وم�ى فآت�َ� ت��ُج، ول� فأس�َ� ت�ْ� 

  

                                                        

، وارت�اف ١/٢١٣، ومغ�ي الل���: ٧٤، وال��ى ال�اني: ٢/٥٥٧،٥٥٨ی���: اإلن�اف في م�ائل ال�الف:  )١(

  .٤/١٦٦٨ال��ب: 

ق�له: (وال��ف أْن ����َع الفعالن �ال�او، أو ُث�َّ، أو الفاء، أو أو، وفي أوله ج��، أو في وال��ف ع�فه الف�اء  )٢(

اس�فهام، ُث�َّ ت�� ذل� ال��� أو االس�فهام م���ًعا أْن ُ�َ��َّ ِفي الع�ف، ف�ل� ال��ف)، وال��ف وال�الف واح� 

  .٤/٢٤١وش�ح ال�ف�ل:  ،١/٢٣٦،٢٣٥،٣٤،٣٣ی���: معاني الق�آن للف�اء: ع��ه�، 

  .٤/٢٣٢، وش�ح ال�ف�ل: ٣/٢٢٨،٢٢٩ی���: ش�ح ال��اب لل���افي:  )٣(

  .٢/٣٩٦، وه�ع اله�امع: ٤/١٦٦٨ی���: ارت�اف ال��ب:  )٤(

 .٢/٣٩٦، وه�ع اله�امع: ٤/١٦٦٩ی���: ارت�اف ال��ب:  )٥(

وال��ائ� في ال���: ، واألش�اه ٢/٣٩١، وه�ع اله�امع: ٨/٤٢٢٠، وت�ه�� الق�اع�: ٣/٨٩،٩٠ی���: ال��اع�:  )٦(

 .٣/٤٤٧، وحاش�ة ال��ان: ٢/٣٨٤

، واألش�اه ٢/٣٩١، وه�ع اله�امع: ٣/٨٩، وال��اع�: ٢/١٩٥،١٩٦: ی���: ش�ح ال��ل الب� ع�ف�ر )٧(

 .٣/٤٤٧، وحاش�ة ال��ان: ٢/٣٨٤وال��ائ� في ال���: 



 

  

للفعل ال���ق�ل ه�ا ه�  - )١(ماع�ا ال��مي - ة م�ع ال�ق��� أنَّ ال�اص� ع�� ال������ وعلّ 

م ال��� على ال�ع��ف عل�ه؛ ألنَّه مع��ف، والفاء ، فال ی�ق�ّ )٣(، وأنَّ الفاء عا�فة)٢("أْن" م���ةً 

ع�ف� ال���ر ال�قّ�ر م� "أْن" ال����ة والفعل على م��ر م��هَّ� م� الفعل ال�ع��ف  العا�فة

عل�ه، فإذا قل�: ما ز�ٌ� َ�ْأِت�َ�ا َ�ُ�َ�ّ�َثَ�ا، فال�ق�ی� ���ن: ما ز�ٌ� ���ُن م�ه إت�اٌن ف��یٌ�، وعلى ه�ا 

ْأِت�َ�ا؛ ألنَّ ال�ع��ف ال ی�قّ�م على ال�ع��ف عل�ه، و�ذا �ان� ����ع ال�ق��� ع� �ه�: ما ز�ٌ� َ�ُ�َ�ّ�َثَ�ا َ�

  .)٤(ال ت�ق�م في ه�ا أولى م في الع�ف على ال���ح ن��: ز�ٌ� قاَم ف�َ�َب، فأنْ الفاء ال ت�ق�ّ 

للفعل،  الفاء، وال�او، وأو هي ال�اص�ة �أنف�ها وال�� ذه� إل�ه أب� ُع�� ال��مي ه� أنَّ 

، وه� به�ا ی�اف� َمْ� قال م� ال��ف��� �أنَّ الفاء، و���ة ال��وف هي ال�اص�ة )٥(وهي ����لة "أْن"

  نف�ها.

، واب� )٧(، وأب� حّ�ان)٦(، ف��ه� اب� مال�ال������ في ه�ه ال��ألةوافق�ا أغل� ال��اة و 

  .)١٠(، وال��ان)٩(، ونا�� ال���)٨(عق�ل

  

  

                                                        

  .خالف أصاح�ه  ال������ في ال�اص� للفعل )١(

  .٢/١٤، وال�ق���:١/٦٥ومعاني الق�آن لألخف�:، ٣/٢٨ی���: ال��اب:  )٢(

، واإلن�اف في ٢/١٥٨، وال�عل�قة على ال��اب: ٢/١٤ ، وال�ق���:١/٦٦ ی���: معاني الق�آن لألخف�: )٣(

  .٢/٤٥٤م�ائل ال�الف: 

، وت�ه�� الق�اع�: ٣/٨٩، وال��اع�: ٤/١٦٧٦وارت�اف ال��ب:  ،٤/٣٤ی���: ش�ح ال��ه�ل الب� مال�  )٤(

 .٢/٣٩١، وه�ع اله�امع: ٨/٤٢٢٠

، ٢/١٥٩، وال�عل�قة على ال��اب: ٢/٢٢٨، وش�ح ال��اب لل���افي: ١/٢١٤ی���: معاني الق�آن لل��اس:  )٥(

 .٢/٤٥٤واإلن�اف في م�ائل ال�الف: 

  .��٢٣١ه�ل: الی���:  )٦(

  .٤/١٦٧٦ارت�اف ال��ب: ��: ی�(٧) 

  .٣/٨٩ال��اع�:  ی���: (٨)

  .٨/٤٢٢٠الق�اع�: ت�ه��  ی���: )(٩

 .٣/٤٤٧حاش�ة ال��ان: ) ی���: (١٠



 

  

لها على في م�ع تق��� فاء ال����ة ���خ�  أ�ً�ا واف� ال������ فق� اب� ع�قاءرأ�  وأمَّا

  ��الف�ه لل��ف���.� ال�� صّ�ح ��ه مال���ح ال��ق�ِّ ق�له  ال���؛ وذل� م�

��ه� لل�اح� رج�ان رأ� ال������ في م�عه� تق��� فاء ال����ة ���خ�لها على ال���؛ و 

ْن" وأنَّ الفاء عا�فة فال ���ز تق��� ال�ع��ف وذل� أنَّ ال�اص� ��ا اس�ق� ع�� أك�� ال��اة ه� "أ

  على ال�ع��ف عل�ه. -وه� ال���ر ال�ق�ر م� أْن والفعل- 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  مع ال���ة ال�ق��دة "�ا" ح�ف ال��اءثانً�ا: ح�ف 

إنَّ ح�ف ح�ف ال��اء "�ا" مع ال���ة ال�ق��دة م��لف ��ه ب�� ال��اة، ف��ه� َمْ� ذه� إلى 

ال��اء "�ا" مع ال���ة ال�ق��دة، وأنَّ ما جاء م��وًفا م�ه ن�ً�ا أو ن�ً�ا فه� ض�ورة م�ع ح�ف ح�ف 

أو شاذ وال �قاس عل�ه، وم�ه� َمْ� ذه� إلى ج�از ح�فه ُم���ال� ����ة وروده ن�ً�ا ون�ً�ا، و���ا �أتي 

  ع�ض آلرائه�:

خالًفا "، �ا رجلُ "�ع�َّ�ة �ـال�َّ��ة ال: ((في ح�ی�ه ع� ح�ف ح�ف ال��اء "�ا" مع قال اب� ع�قاء

�� ��ا ق��َ  ف�ه�ا لل��ف��� ته ن�ً�ا �ن في ال��اع، وال��ُّ ج�ازه مع ال���ة ل��� ال����ّ  هُ م���ِّ

  .)١())ون�ً�ا

ال�ق��دة، ف�ق�ل: رجُل اْفِعْل ��ا، أ�: �ا  جّ�ز ال��فّ��ن ح�ف ح�ف ال��اء "�ا" مع ال���ة

  .)٢(م��دْفِعْل ��ا، وه� ع��ه� ��اس رجُل ا

: -عل�ه ال�الم–ع� م�سى  ح�ا�ةً  - صلى هللا عل�ه وسل�–لَّ ل��ه�ه� �ق�ل ال��ي دمحم ُ��ِ واسْ 

، )٤(»َتْ�َفِ�ِجي َمةُ اْشَ�ّ�ِ� َأزْ «أ�ً�ا:  -صلى هللا عل�ه وسل�- ق�له �و ، ، أ�: �ا ح��ُ )٣(»َثْ�ِ�ي َحَ��ُ «

  .أ�: �ا أزمةُ 

  و�ق�ل الع�اج:

  )٥(و�ْشَفاِقي على َ�ِع�ِ��  ْع�يسَ    ال َتْ�َ�ْ�ِ�ِ�� ع�ی��  َجاِر�َ 

                                                        

  .٢/٨١٠،٨٠٩غ�ر ال�رر ال�س���ة:  )١(

، وت�ض�ح ال�قاص�: ٤٠٣، وش�ح اب� ال�ا��: ٣/١٢٩١: ي: ش�ح ال�ا��ة ال�ا��ةی��� م�ه� ال��ف��� ف )٢(

  .٢/٢٠٨، وش�ح ال����ح: ٣/١٩،٢٠، وش�ح األش��ني:٤/١٠، وأوضح ال��ال�: ٢/١٠٥٢

أحادی� األن��اء، في �اب ح�ی� ال��� مع م�سى عل�ه�ا ��اب في ال��ار� في ص���ه،  اإلمام أخ�جه )٣(

أخ�جه اإلمام م�ل� في ص���ه، في ��اب ال���، في �اب ج�از االغ��ال ، و ٤/١٥٦ ،٣٤٠٤، ب�ق�: ال�الم

 .١/٢٦٧ ،٧٥ ع��اًنا في ال�ل�ة، ب�ق�:

، و��� ٨/٣٣٢٥، وم�قاة ال�فات�ح ش�ح م��اة ال��اب�ح: ٤/١١م��� ال�هاب الق�اعي: ال��ی� في  )٤(

  .١/٦٥٩الق�ی� ش�ح ال�امع ال�غ��: 

   .٤/٢٦٠، وال�ق���: ٢/٢٣١،٢٣٠، وه� م� ش�اه� ال��اب: ٢٢٧ه: ��� ال�ج�، وه� في دی�انالال��� م�  )٥(



 

  

�ه ���ف آخ�ه في ق�له: "جار�"، ح�ف ح�ف ال��اء "�ا" مع ال���ة ال�ق��دة ورخّ  إذْ 

  ".وأصله: "�ا جار�ةُ 

  و�ق�ل األع�ى:

  )١(�ق�ل�َن نّ�ْر ص�ُح، والّل�ُل عات�ُ    وح�ى ی��َ� الق�ُم في الّ�ّف ل�لة ً 

  له: "ص�ُح" وه� ی���: "�ا ص�ُح".ح�ف ال��اء "�ا" مع ال���ة ال�ق��دة أ�ً�ا في ق� إذ ح�ف 

  : )٢(و�ق�ل ال�اع�

ــه ارُ ـــ�ّ ـــعَ  هُ ــل �ُ ــلـْ قُ ـــف           جِ فَ �ْ عَ  ةِ َـ ص� ��ُ  �امى أوْ ـال� ه�ِ ب�َ     ا�َ ـــ�ـ�ْ ـــتِ  أَ الَّ ـ

  ال��اء "�ا" م�ه مع ال���ة ال�ق��دة أ�ً�ا.إْذ أراد �ق�له: "عّ�اُر" "�ا عّ�اُر" ف��ف ح�ف 

 ،)٥("أصِ�ْح ل�ُل"و ،)٤("اف�ِ� م���ُق"، و)٣(أ�ِ�ْق َ�َ�ا": "في ال��ل ق�له�اْسُ�ْ�ِهَ� له� أ�ً�ا �و 

اف�� �ا "و، �او ألًفاال م� ال ی����، فقل�� � على لغة، ف�خّ "�ا ��وانُ  أ��قْ "واألصل ف�ها: 

  ."أص�ح �ا ل�لُ "، و"م���قُ 

  

                                                        

، وش�ح ال��ل الب� ٣٢٢، وه� م� ش�اه� ت�ج�ه الل�ع: ١٢٧ال��� م� ال��� ال���ل، وه� في دی�انه:  )١(

  .٢/٢٠٩، وش�ح ال����ح: ٢/١٣٨ع�ف�ر: 

، وارت�اف ١/٣٩٤ال��� م� ال��� ال���ل، ول� أع�� على قائله وه� م� ش�اه� ال���ع في عل� الع���ة:  )٢(

  .٢١٨١/ ٤ال��ب: 

ه�ا ج�ء م� م�ل، وت��ل�ه: "إن ال�عام في الق��"، وه� م�ل ���ب ل�� ت��� وق� ت�اضع م� ه� أش�ف م�ه،  )٣(

أ�: اخف� �ا ��ا ع�ق� لل��� فإّن م� ه� أك�� وأ��ل ع�قا م�� هي ال�عام ق� ص�� وجيء �ه م� م�انه إلى 

��، ث� قل�� ال�او ألفا؛ ل����ها وانف�اح ما الق��، وأصله: �ا ��وان، ف�خ� ���ف ال��ن واأللف على لغة م� ال ی��

 . ٤٣١/ ١م�ال ال���اني: األ م��ع ق�لها. وال��ل م�

م�ل ���ب ل�ل م���ٍّ وقع في ش�ة وض��؛ وه� ی��ل �اف��اء نف�ه ��اله، أ�: اْفَ�ِ� نف�� �ا م���ق،  )٤(

  .٧٨/ ٢م�ال ال���اني: األ م��ع وال��ل م�

م�ال األ م��ع هة وال�غ� لل�يء، أ�: ائ� �ال��ح �ا ل�ل، و ال��ل م�م�ل ���ب ل�� ��ه� ال��ا  )٥(

  .٤٠٣/ ١ال���اني: 



 

  

واأللف في "ال��ا" هي ال�او ال�ي في (( :""أ�ِ�ْق َ�َ�ا :و�ق�ل اب� األن�ار� معلًِّقا على ال��ل

والع�ب تق�ل: �ا م�ُو  ،ل����ها وانف�اح ما ق�لها ؛ا ع�� سق�� األلف وال��ن جعل� ألفً  "ال��وان"

  .)١())ی���ون: �ا فالنُ  ،لْ �ِ قْ اُفَل  و�ا ،ْقِ�لْ اُفُل  و�ا ،ی���ون: �ا م�وانُ  ،قِ�لْ ا، و�ا م�َو ْقِ�لْ ا

  .)٢(ى ه�ه ال��اه� و��عل�ن ح�فه م��ًدا ه�اال��ف��ن �����ن علف

، )٦(، ونا�� ال���)٥(، واب� ��� ال��ز�ة)٤(، وال��اد�)٣(وت�عه� في ذل� اب� مال�

  .)٧(واألش��ني

ا ال���ّ��ن فل� ��ّ�زوا ح�ف ح�ف ال��اء "�ا" مع ال���ة ال�ق��دة، فال ���ز ع��ه� أْن وأمَّ 

ض م� أداة �الع�  ال���ة ال�ق��دة�اء في ال� ح�ف؛ ألنَّ لْ ْق�ِ ا�ا رجُل  ْقِ�ْل، وأنَ� ت���:ارجُل تق�ل: 

  .)٨(ال ُ���ف، ��ا ل� ُت��ف األداة  الّ�ع��� ف�قُّه أنْ 

، وأن� ت���: �ا ه�ا، و�ا تق�ل: ه�ا، وال رجلُ  ��� أنْ وال �ُ س����ه: ((وفي ذل� �ق�ل 

  .)٩()رجلُ 

وال  ،تعالْ  وال غالمُ  ،لَ �ِ قْ ا رجلُ  :تق�ل ه ال ���ز أنْ وذل� أنَّ د في ذل� أ�ً�ا: ((ال���ّ  و��ا قال

  .)١٠())ت��� ال��اء وأنَ�  ه�ا هل�ّ 

  

  

                                                        

  .٢/٣٦٣ال�اه� في معاني �ل�ات ال�اس:  )١(

  .٣/٢٠،١٩، وش�ح األش��ني: ٤٠٣، وش�ح ال�ا��: ٣/١٢٩١: �: ش�ح ال�ا��ة ال�ا��ةی�� )٢(

  .٣/١٢٩١: �: ش�ح ال�ا��ة ال�ا��ةی�� )٣(

  .٢/١٠٥٢ت�ض�ح ال�قاص�: ی���:  )٤(

  .٢/٦٥٩ی���: ارشاد ال�ال�:  )٥(

  .٧/٣٥٢٦ی���: ت�ه�� الق�اع�:  )٦(

  .٣/٢٠ش�ح األش��ني: ی���:  )٧(

  .٢/٦٢٨، والل��ة في ش�ح ال�ل�ة: ٣/١٢٩١: ، وش�ح ال�ا��ة ال�ا��ة١/٣٢٩ی���: األص�ل في ال���:  )٨(

 .٢/٢٣٠ال��اب:  )٩(

 .٤/٢٥٨ال�ق���:  )١٠(



 

  

في ح�ف ح�ف ال��اء "�ا" مع ال���ة ال�ق��دة على  ن�ً�او  وح�ل�ا ما ورد م� ال��اه� ن�ً�ا

  .)١(ال�ادر أو ال��ورة أو ال��وذ، وال �قاس عل�ه، وه� مق��ر على ال��اع

َجاِرَ� ال " م� ال���ة في ال�ع�، وقال الع�اج: "�ا"وق� ���ز ح�ف وفي ذل� �ق�ل س����ه: ((

 ،"أ�ِ�ْق َ�َ�ا"و، ""أصِ�ْح ل�لُ و، "اف�ِ� م���ُق"وقال في م�ل:  "،�ا جار�ةُ " :ی��� "َتْ�َ�ْ�ِ�ِ�� ع�ی�� 

  .)٢(�))ول�� ه�ا ����� وال �ق� 

، واب� )٦(، وال�م���� )٥(، واب� جّ�ي)٤(وال�ماني ،)٣(أب� علي الفارسي في ذل� وت�عه�

ب� ، وا)١٢(، وال�ضي)١١(واب� ال�ا�� ،)١٠(، واب� ع�ف�ر)٩(، واب� ال�اج�)٨(، واب� ال�ّ�از)٧(األث��

  .)١٦(، والع��ي)١٥(، واب� ه�ام)١٤(، وأب� الف�اء)١٣(ال�ائغ

  

  

                                                        

، وأوضح ال��ال�: ٤٠٣، وش�ح اب� ال�ا��: ٣/١٢٩١: ، وش�ح ال�ا��ة ال�ا��ة٦٩،٦٨ی���: ال�ف�ل:  )١(

٤/١٢.  

  .٢/٢٣١،٢٣٠ال��اب:  )٢(

  .١/٣٧٣ی���: ال�عل�قة على ال��اب:  )٣(

  .٢١٧،٢١٦ی���: ش�ح ال��اب لل�ماني:  )٤(

  .١٠٩ی���: الل�ع:  )٥(

 .٦٨ی���: ال�ف�ل:  )٦(

  .١/٣٩٣ی���: ال���ع في عل� الع���ة:  )٧(

  .٣٢٢ی���: ت�ج�ه الل�ع:  )٨(

  .٢١ی���: ال�ا��ة في عل� ال���:  )٩(

  .٢/١٣٧: الب� ع�ف�ر ی���: ش�ح ال��ل )١٠(

  .٤٠٢ی���: ش�ح اب� ال�ا��:  )١١(

  .١/٤٢٥ی���: ش�ح ال�ا��ة لل�ضي:  )١٢(

 .٢/٦٢٧ی���: الل��ة في ش�ح ال�ل�ة:  )١٣(

  .١/٣٦ال��اش في ف�ي ال��� وال��ف: ی���:  )١٤(

 .١٠،٧/ ٤ی���: أوضح ال��ال�:  )١٥(

 .٤/١٧٥٥ی���: ال�قاص� ال����ة:  )١٦(



 

  

ا ع� رأ� اب� ع�قاء في ه�ه ال��ألة فق� تا�ع ال��ف��� في ج�از ح�ف ح�ف ال��اء "�ا" وأمَّ 

وال��ُّ ج�ازه مع ال���ة ل���ته م ال�� صّ�ح ��ه �ق�له: (ال��ق�ِّ  �المهمع ال���ة ال�ق��دة؛ وذل� م� 

  ).ن�ً�ا ون�ً�ا

في ج�ازه�  راجح رأ� ال��ف���أنَّ  لل�اح� ��ه�آراء ال��اة في ه�ه ال��ألة و�ع� ع�ض 

  ل��ف ح�ف ال��اء "�ا" مع ال���ة ال�ق��دة؛ وذل� ل���ة ال��اه� ن�ً�ا ون�ً�ا.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  ال�ا��ة ال�ع��ضة ب�� ال�ار وال���ور "ال"ثالً�ا: 

�ه� َم� جعلها ح�ف نفي فلل��اة ف�ها اخ�الف، ف�إذا وقع� "ال" ال�ا��ة ب�� ال�ار وم��وره 

تع�ل في االس� ال�� �ع�ها، وم�ه� َم� جعلها اسً�ا ��ع�ى "غ��" فع�ل� في االس� زائ�، ول�ا ال 

  ضافة، و���ا �أتي ت�ض�ح آلرائه�:تها �اإلال�� �ع�ها ف��ّ 

وَغِ�ْ�ُ� ِمْ� ال ، زادٍ ِجْ�ُ� ِ�ال " ة: ب�� ال�ار وم��وره، في ن��:ال�ع��ضقال اب� ع�قاء: ((

اخ�ّل ال�ع�ى �إسقا�ها، وال��في ی�اها  زائ�ة، و�نْ  -العامل ت��اها م� ح�� إنَّ –وت��ى  "شيءٍ 

  .)١())م�اًفا ل�ا �ع�ها "غ��"��ع�ى  اسً�ا

 وأنَّ ذه� ال��فّ��ن إلى أنَّ "ال" ال�ا��ة ال�ع��ضة ب�� ال�ار وم��وره هي اس� ��ع�ى "غ��" 

، ����: ج�� �ال زاٍد، وغ��ُ� ِم� ال شيٍء، �اإلضافة ُج�َّ ما �ع�ها  وأنَّ  ،ال�ار دخل عل�ها نف�ها

فــ"ال" في ال��ال�� ع��ه�: اس� ��ع�ى "غ��" م��ور ���ف ال�� "ال�اء، وِم�" وه� م�اف و "زاٍد، 

  .)٢(وشيٍء" م�اف إل�ه م��ور �اإلضافة

 "وعلى ،ع�"عل� عل�ها، ��ا جُ  ل�خ�ل ح�ف ال��ّ  "؛غ��" ى��ع� ااس�ً ا ُجعل� "ال" �و�نّ 

  .)٣(عل�ه�ا إذا دخل ح�ف ال��ّ  ؛اس���

ا ال���ّ��ن فق� ذه��ا إلى أنَّها ح�ف نفي، ول� تع�ل "ال" في االس� ال�� �ع�ها، ول� ت��ع أمَّ و 

تف�� مع�ى ال�في، دون ال�ع�ى؛ ألنَّها  -إع�اً�ا–تعّ�� ال�ار إلى م��وره؛ ألنَّها زائ�ة في اللف� فق� 

  .)٤(ا؛ إْذ ال ��ح إسقا�ها ألنَّها م����ة مع�ى ال�في�ع�مه اوج�ده أنَّ  تها ه�اد�اع�ي ز ول�ا ال ت

ال معً�ى،  - إع�اً�ا–فــ"ال" ال����رة آنًفا في ال��ال�� ع��ه�: ح�ف نفي ملغاة، وهي زائ�ة لفً�ا 

  ع��ل�ه�ا." ل� ت��عه�ا م� ال�عّ�� إلى مو "زاٍد، وشيٍء" م��وران ���ف ال�� "ال�اء، ِم�"، و "ال

                                                        

  .٢/٧٧٠ع�ر ال�رر ال�س���ة:  )١(

، وال��ى ال�اني: ٣/١٢١٤: ، وارت�اف ال��ب١/١٧٦ی��� م�ه� ال��ف��� في: إع�اب الق�آن لل��اس:  )٢(

، ول� أع�� على رأیه� في ه�ه ٢/٦، وحاش�ة ال��ان: ١/٣٣٨ ال����ح:، وش�ح ٣٢٢مغ�ي الل���: ، و ٣٠١

 ال��ألة في ���ه�.

  .٣٠١ی���: ال��ى ال�اني:  )٣(

ال��اء ، والل�اب في علل ١/١٤٠ال�الف: ، واإلن�اف في م�ائل ١/١٧٦ی���: إع�اب الق�آن لل��اس:  )٤(

 .٣/١٢١٤، وارت�اف ال��ب: ١/٢٤٥: واإلع�اب



 

  

 هُ ف�ع�اه: أخ�تُ  � ال شيءٍ مِ  وغ��ُ�  ،�ال ذنٍ�  هُ : أخ�تُ فإذا قلَ� وفي ذل� �ق�ل ال���افي: ((

فإذا جعل� م�ان  ،م�ف�ض ���ف ال�ف� ال�� دخل "�غ�"ف ،شيءٍ  � غ��ِ مِ  وغ���ُ  ،ذنٍ�  �غ��ِ 

  .)١())ف�، ف�قع ح�ف ال�ف� على ما �ع� "ال"" ح�ف ال �قع عل�ه ح�ف ال�"الــ" ف"ال "غ��"

ل� ت���  "ع� وعلى" �أنَّ  وا على ال��ف��� ل�عله� "ال" اسً�ا ��اًسا �اس��ة "ع� وعلى"وردّ 

  .)٢(ها ق� ث��� لها ال��ادةفإنَّ  "ال"فل�ل� ح�� �اس���ه�ا، ��الف  ؛له�ا ال��ادة

ال�ا��ة ال�ع��ضة ب�� ال�ار وم��وره ح�ًفا، وأك�� ال��اة ق� تا�ع�ا ال������ في جعله� "ال" 

، )٨(، ونا�� ال���)٧(، وال��اد�)٦(، وأب� ح�ان)٥(، وال�ضي)٤(، واب� ع�ف�ر)٣(ف��ه� اب� ج�ي

  .)١٠(، وخال� األزه�� )٩(واألش��ني

م ال�� صّ�ح ال��ق�ِّ  ��ألة؛ وذل� م� �المهق� تا�ع اب� ع�قاء ال������ أ�ً�ا في ه�ه الو 

  ها ل� تع�ل في االس� ال�� �ع�ها."ال" ح�ًفا زائً�ا وأنَّ ��ه ��عل 

  

  

  

  

  

                                                        

  .٣/٤٥: لل���افي ش�ح ال��اب )١(

  .٣٠١ی���: ال��ى ال�اني:  )٢(

  .٢/٦٨١ب���: س� ص�اعة اإلع�اب:  )٣(

  .٢/٢٦٧: الب� ع�ف�ر ی���: ش�ح ال��ل )٤(

  .٢/١٥٨ی���: ش�ح ال�ضي:  )٥(

  .٣/١٢١٤ی���: ارت�اف ال��ب:  )٦(

  .٣٠٠ی���: ال��ى ال�اني:  )٧(

  .٦/٣٠٤٧ی���: ت�ه�� الق�اع�:  )٨(

  .١/٣٣٠األش��ني: ی���: ش�ح  )٩(

  .١/٣٣٨ی���: ش�ح ال����ح:  )١٠(



 

  

  ال�ا��ة "ال"��م بـالرا�ًعا: 

إنَّ الق�ل في ج�م الفعل ال��ارع بـ"ال" ال�ا��ة م��لف ��ه ب�� ال��اة، ف��ه� م� أجاز ج�مه 

   في ال��ورة، و���ا �أتي ع�ض آلرائه�:ذل� إالَّ  ْ� �ِ بها، وم�ه� م� ل� �ُ 

ان � ال�ا��ة، إنْ  "ال"بـع�قاء أنَّ الفّ�اء ح�ى ال��م بـ"ال" ال�ا��ة ع� الع�ب فقال: ((ذ�� اب� 

 �علة ع�� ق�م: 
ّ
وح�ى الف�اء ع�  "أوَثْقُ� الع�َ� ال یه�ْب "، و"ر��ُ� الف�َس ال ی�فلْ� "، �ـ)١(ال�َّْفَ�اَزاِني

  .)٢())ل� أر��ه انفل� �ى ال���، أ�: إنْ الع�ب جْ�مه مالح�ة ل�ع

ر��ُ� الف�َس ال جّ�ز ال��فّ��ن ج�م الفعل ال��ارع بـ"ال" ال�ا��ة ال�الح ق�لها "كي" ن��: 

  .)٣(�ا ج�مه؛ ألنَّ مع�اه: إْن ل� أر��ه انفلَ� وف�َّ ، و�نَّ أوَثْقُ� الع�َ� ال یه�ْب ، و ی�فلْ� 

ج��ًعا  وأنَّ  "ال" في م�ل ه�ا "كي"م�قع  �ان و�نْ ق�له: ((ح�ى ذل� الفّ�اء ع� الع�ب في و 

ال  الع��َ  وأوثق�ُ  ،ج�ًما ورفًعا ،ال ی�َفلَّْ�  الف�َس  �ُل: ر���ُ والع�ُب تق ،وال�فع "ال" صلح ال��م في

  .)٤())ف��م على ال�أو�ل ،َف�َّ  هُ أر��ْ  َل�ْ  إنْ  :تأو�له ألنَّ  ؛�ا ج�مو�نَّ  ،ج�ًما ورفًعا ،َ�ِف�ْر 

  �ق�ل �ع� ب�ي عق�ل: )٥(واس��لَّ الفّ�اء على ج�از ج�مه

ــَوَح�َّ  ــ ــى رأی�ا أح�ـ ــم�اك�ًة ال �قِ�ِف ال��َّ قَ    َ� اْلُ�ّد ب���اـ   )٦(ارفُ ـ

  

  

                                                        

، وِلَ� بـ"تف�ازان" م� "�ـالد خ�اسـان"، وهـ� مـ� أئ�ـة  )١(
ّ
ه�: م�ع�د ب� ع�� ب� ع�� هللا الّ��خ سع� الّ�ی� ال�َّْفَ�اَزاِني

و"شــ�ح ال��ــ��� ال��ــ� وال��ــ��� وال�عــاني وال��ــان واألصــل�� وال���ــ� وغ��هــا، مــ� ���ــه: "اِإلرشــاد فــي ال�َّ�ــ�" 

، و���ـة ٦/١١٣،١١٢هــ.  ی��ـ�: الـ�رر ال�ام�ـة: ٧٩١الع��" و"ش�ح الَعُ��" و"ال���ل" في ال�الغـة ، تـ�في سـ�ة 

  .٧/٢١٩، واألعالم: ٢/٢٨٥ال�عاة: 

 .١/٣٨١غ�ر ال�رر ال�س���ة:  )٢(

: البـــ� مالـــ� ��ـــه�ل، وشـــ�ح ال٣/١٣٢، و�عـــ�اب القـــ�آن لل��ـــاس: ٢/٣٨٣،٢٨٣اء: ی��ـــ�: معـــاني القـــ�آن للفـــ�ّ  )٣(

 .٤/١٦٨٨، وارت�اف ال��ب: ٤/٤٨

  .٢/٢٨٣معاني الق�آن للف�اء:  )٤(

 .٣٨٣،٢٨٤،٢٨٣/ ٢ی���: ال���ر ال�اب�:  )٥(

  .٤/٤٨: الب� مال� ، وش�ح ال��ه�ل���٣/١٥٥٦ ال���ل، وه� م� ش�اه�: ش�ح ال�ا��ة ال�ا��ة: الال��� م�  )٦(



 

  

  :)١(و�ق�ل اآلخ�

  الف�ُس  أو ج���ا ماشً�ا ال ُ�ْع�ِف    ل� ��َ� إذ ج���ا َحاول� ُرْؤ���ا

  .)٢(ج�م بـ"ال" ال�ا��ة ق�له: "�ق�ف، �ع�ف" و��و� ب�فعه�ا إذْ 

 ، و )٣(في ذل� اب� مال� وت�عه�
ّ
  .)٤(ال�َّْفَ�اَزاِني

 أْن ���ّ� شاع� في ذل�، ا ال���ّ��ن فل� ��ّ�زوا ج�م الفعل ال��اع بـ"ال" ال�ا��ة  إالَّ وأمَّ 

  .)٥(�ا ه� م�ف�عو�نَّ 

 ال �ق�عُ  وسأل�ه ع� آتي األم��َ ه، إذ قال: ((�ْ ع��ما سأل ال�ل�ل ع� ذل� ل� ُ��ِ  ف�����ه

  أنْ ا ح�ى ���ن ال�الم األول غ�� واج�، إالَّ ه�ا خ�أ، ال ���ن ال��اء أب�ً ها ال��اء ، فقال:اّلل�ُّ 

  .)٦())ةوال نعل� ه�ا جاء في شع� ال��ّ  ،شاع� ����ّ 

  ا اب� ع�قاء فل� �ف�ح ع� رأ�ه في ه�ه ال��ألة.وأمَّ 

  

  

  

  

  

  

                                                        

، وشـــ�ح ��٣/١٥٥٦ـــ� ال��ـــ��، ولـــ� أع�ـــ� علـــى قائلـــه، وهـــ� مـــ� شـــ�اه�: شـــ�ح ال�ا��ـــة ال�ـــا��ة: الال��ـــ� مـــ�  )١(

 .٣/١٠٥، وال��اع�: ٤/٤٨: الب� مال� ال��ه�ل

 .٤/٤٨: الب� مال� ، وش�ح ال��ه�ل١٥٥٧/ ٣، وش�ح ال�ا��ة ال�ا��ة: ٢/٢٨٤اء: ی���: معاني الق�آن للف�ّ  )٢(

 .٤/٤٤: الب� مال� ی���: ش�ح ال��ه�ل )٣(

  .١/٣٦٠ی��� رأ�ه في: غ�ر ال�رر ال�س���ة:  )٤(

ـــاب لل�ـــ��افي:  )٥(  ،٤/١٦٦٨، وارت�ـــاف ال�ـــ�ب: ٣/١٣٢: ، و�عـــ�اب القـــ�آن لل��ـــاس٣/٣٠٩ی��ـــ�: شـــ�ح ال��

  .٣/١٠٦وال��اع�: 

 .٣/١٠١ال��اب:  )٦(



 

  

  ع� ال���� "أل" ن�ا�ةخامً�ا: 

، ف��ه� م� ��ه ب�� آراء ال��اة م��لف إل�ه ال��افإنَّ ال��ی� ع� ن�ا�ة "أل" ع� ال���� 

ال���� م��وف مقّ�ر، و���ا �أتي ت����  ع�ه، وأنَّ ن�اب�ها  ْ� ع�ه، وم�ه� م� ل� ُ��ِ  جّ�ز ن�اب�ها

  آلرائه�:

ال�ائ�ة ع� ال��اف إل�ه ض��ً�ا غائً�ا ع�� أك�� قال اب� ع�قاء في ح�ی�ه ع� أق�ام "أل": ((

رون ال�أو� واه، وال�انع�ن �ق�ّ أ�: مأ )١(َّ حف جف مغ جغ ُّ  ، ن��:لل��ف��� وج�عٍ ال��أخ��� ت�ًعا 

  .)٢())له

ن��: م�رُت ب�جٍل ح�ٍ� ال�جُه،  إل�ه ْن ت��ب "أل" م�اب ال���� ال��افأجاز ال��فّ��ن أ

 الهاء" في "ال�جه"، وعل�ه قّ�روا ق�له�ا ناب� م�اب ال���� ال��اف وه�"وال�ق�ی�: وجهه فــ"أل" ه

 خس  حس جس ُّ   أ�: أب�ابها، و��ل� ق�له تعالى: )٣(َّ  ام يل ىل مل يك  ُّ  تعالى:

أ�: مأواه في �ال اآلی���، فـ"أل" ه�ا ناب� ع�  )٥(َّ حف جف مغ جغ ُّ وق�له:  )٤(َّمس

  .)٦(ال���� ال��اف وه� "الهاء"

 نَّ ألَ "؛ اْألَْب�ابُ "ت�فع : ((َّ  ام يل ىل مل يك  ُّ  �ق�ل الفّ�اء معّلًقا على ق�له تعالى:و 

م�رُت على "ا م� اإلضافة ��ق�ل�ن: والع�ُب ت�عل األلف والالم َخلفً ، ال�ع�ى: مف�ََّ�ًة َله� أْب�ابها

 خس  حس جس ُّ  :وم�ه ق�له ،هُ ��ٍح أنفُ ق وال�ع�ى: ح��ٍة َعْ�ُ�هُ  "��ٍح األنفُ رجٍل َحَ�َ�ٍة الع�ُ� ق

  .)٧())مأواهُ  :-�هللا أعل� - فال�ع�ى َّمس

  

                                                        

 .٤١س�رة ال�ازعات، اآل�ة:  )١(

  .١/٣١٧،٣١٦غ�ر ال�رر ال�س���ة:  )٢(

 .٥٠س�رة ص، اآل�ة:  )٣(

 .٣٩س�رة ال�ازعات، اآل�ة:  )٤(

  .٤١س�رة ال�ازعات، اآل�ة:  )٥(

، والل�اب ١/٣٤٦، و�ع�اب الق�آن لل�اق�لي: ٥/٩٣، و٣/٣١٤: ل��ف��� في: إع�اب الق�آن لل��اسی��� م�ه� ا )٦(

  .٤/١١٧، وش�ح ال�ف�ل: ١/٤٤٥: اإلع�ابال��اء و في علل 

  .٢/٤٠٨معاني الف�آن للفّ�اء:  )٧(



 

  

  :)١(�ق�ل ال�اع�وق� مّ�ل لها الفّ�اء 

ــالـُة اب�ُة مـ�ت�ْ� ح�َّ ــا ولــوم   �اذِب  ِسَفاًحا َوَما �ان� أحادی�َ    �ٍ ـ

ــ�اجِ ـى واْل�َ ـ�لَّـ ال �َ ــ�ـا بــ�َ ـفَ ـوآنُ    �ــاِل�ـا في ِنعولِ�ْ� ن�� أق�اَم�َ    ِ� ـ

، و��ا عّل� )٢())ها ب�� ِل�اك� وح�اج��� ِفي ال��ومع�اُه: ون�� آنف�فعّل� عل�ه الفّ�اء �ق�له: ((

  .)٣(عل�ه اب� األن�ار� 

  ا ثعل� ف�قل ل�ا اب� األن�ار� رأ�ه في ذل� معّلًقا على ق�ل ام�� ال���:وأمَّ 

  )٤(َغَ�اها َنِ��ُ� الَ�اِء َغْ�َ� ُم�لَّلِ    الُ�قاناِة الَ�َ�اِض �ُ�ْف�ةٍ  ِك�ْ��ِ 

���ز ال�ف�  :فقال أب� ���: سأل� أ�ا ال��اس أح�� ب� ���ى ع� إع�اب ال��اض، قال((

 :عل م���، وال�ق�ی�لهاء �فا م� والالم ب�ًال  جعل األلف "ال��اض"وم� رفع  ... وال�فع وال���

  .)٥())ق�نى ب�اضها ��ف�ة ك��� ال�قاناة

ه�اها،  ع� :مع�اه: (()٦(َّ  جع مظ حط مض ُّ و�عّل� اب� األن�ار� على ق�له تعالى: 

َّ مج  حج مث هت مت خت ُّ  وقال: ،فأقام األلف والالم مقام االضافة
)٧(

، ث� )٨())وجل�ده� :أراد 

أعق� اب� األن�ار� ه�ا ال�عل�� ب�ع� م� ال��اه� �قّ�ر ف�ها ال�ق�ی� ال�� قّ�ره آنًفا ل��ّل على ج�از 

  .)٩(ذل�

                                                        

، ٣٦٢ی���: ال��صان والع�جان:  ،��� ال���ل، ی��� إلى �غ�� ب� ل���، وه� شاع� جاهليالال���ان م�  )١(

  .١/٣٩٦، وم�اض�ات األد�اء: ١/١٢١: لل������  و���� إلى �ع� ب�ي ���، ی���: ش�ح دی�ان ال��اسة

  .٢/٤٠٨معاني الق�آن للفّ�اء:  )٢(

  . ٧١،٧٠ی���: ش�ح الق�ائ� ال��ع: )٣(

، وش�ح ال�ف�ل: ٧٠ ش�ح الق�ائ� ال��ع: ، وه� م� ش�اه�٤١وه� في دی�انه: ��� ال���ل، الال��� م�  )٤(

٤/١١٨.  

  .، ول� أع�� على ق�له في ��اب�ه٧٠ش�ح الق�ائ� ال��ع:  )٥(

  .٤٠س�رة ال�ازعات، م� اآل�ة:  )٦(

 .٢٠س�رة ال�ج، اآل�ة:  )٧(

 .٧١ش�ح الق�ائ� ال��ع:  )٨(

  .٧١ی���: ال���ر ال�اب�:  )٩(



 

  

  .)٣(، وال���افي)٢(، وت�عه اب� ال��اج)١(وال�� أجازه ال��فّ��ن أجازه س����ه

، �ُ ُ� والَ��ْ ُضِ�َب ز�ٌ� الَ�هْ و ، هُ و���ُ  هُ �ه�ُ  هللاِ  ع��ُ  َب �ِ : ُض تق�لَ  فال��ل أنْ �ق�ل س����ه: ((إْذ 

  .)٤())وال��لُ  هلُ ا ال�َّ نَ �ْ �ِ ا، ومُ �َ ا وج�لُ �َ ا سهلُ نَ �ْ �ِ ، ومُ هُ و���ُ  هُ و �ه�ُ ع��ٌ  َ� لِ وقُ 

ف�����ه في ه�ا ال�� ُ��ه� ل�ا ج�از إب�ال "أل" م� ال����، وه�ا ما قال �ه اب� مال� 

ُمِ�ْ�َنا  ، و���وال���ُ  ال�ه�ُ  ز��ٌ  َب وُض�ِ  هُ و���ُ  هُ �ُ �ه ز��ٌ  َب وق� سّ�� س����ه ب�� ُض�ِ ((�ق�له: 

هُل وال��لُ  سهُلَ�ا وج�ُلَ�ا ه م�اف� لق�ل الف�اء، ول�� ه�ا على فال�اه� م� ق�له أنَّ  ،وُمِ�ْ�َنا ال�َّ

ال�� ال�ّ�  :ل� �ان ذل� الس��� وج�د األلف والالم وع�مها، ��ا اس���ا في م�ل "م�ه" إذْ  :تق�ی�

ال��  :�قال ، ��ا جاز أنْ وج�لُ  ا سهلُ نَ �ْ �ِ ومُ  و���ُ  �ه�ُ  ز��ٌ  َب ُض�ِ  :�قال �����، ف�ان ���ز أنْ 

�مة مع الالم، ��ا هي مفهال�ع��ة مفه�مة مع ع�م األلف و  ألنَّ  ؛ال�� ��ّ���، وال��� م��ان ب�ره�

  .)٥())وج�ده�ا

، )١٠(، واب� ه�ام)٩(، واب� مال�)٨(، والق���ي)٧(، واب� ع��ة)٦(وت�عه� في ج�از ذل� ال���� 

  .)١٣(، وال�مام��ي)١٢(، ونا�� ال���)١١(ب� ف�ح�ن وا

  

  

                                                        

  .٣/١٠٢: الب� مال� ش�ح ال��ه�لو  ،١/١٥٨ال��اب:  ی���: )١(

  .٢/٥٣ی���: األص�ل في ال���:  )٢(

  .٢/٢٢ی���: ش�ح ال��اب لل���افي:  )٣(

  .١/١٥٨ال��اب:  )٤(

  .٣/١٠٢: الب� مال� ش�ح ال��ه�ل )٥(

  .٢١/٢٢١، و٥/١٦٠: ی���: جامع ال��ان )٦(

  .٢/٤٥٢ی���: ال���ر ال�ج��:  )٧(

  .١٩/٢٠٧، و٣/٢٠٦ی���: ال�امع ألح�ام الق�آن:  )٨(

  .٣/١٠٢،١٠١: الب� مال�ی���: ش�ح ال��ه�ل  )٩(

  .٢٧٩، وش�ح ق�� ال���: ٦٥٩ی���: مغ�ي الل���:  )١٠(

  .٣/٤٨٧: الع�ة في إع�اب الع��ة: ��ا�ه و���� رأ�ه في ،س�ق� ت�ج��ه )١١(

  .٢/٨٣٥ی���: ت�ه�� الق�اع�:  )١٢(

 .٣/٣٦١ی���: تعل�� الف�ائ�:  )١٣(



 

  

�ا ال���� م��وف ، و�نَّ إل�ه ال�ّجاج، والّ�ّ�اس ن�ا�ة "أل" م�اب ال���� ال��اف ْ� ول� ُ��ِ 

ا اآل�ات على مع�ى: "، و��ا قّ�ر له"أو  "�ْ مِ "مقّ�ر، فق�ل�: م�رُت ب�جٍل ح�ٍ� ال�جُه، ال�ق�ی�: 

: َّ  ام يل ىل مل يك ُّ   اج معّلًقا على ق�له تعالى:�ق�ل ال�جّ إْذ أب�اب م�ها، وال�أو� له، 

  أنَّ أْبَ�اُبها وال�ع�ى َواِح�، إالَّ وقال �ع�ه�: ُمَف�َ�ًة له� ، م�ها :أ� "مف��ة له� األب�اب" :ومع�ى((

 ألنَّ  ؛ج�ُد م� َأْن ت�عل األلف والالم ب�ًال م� الهاء واأللفأ "األْب�اُب ِمْ�َها": على تق�ی� الع���ة

الهاء واأللف اس�، واأللف والالم دخل�ا  ألنَّ ؛ م ل�� مع�ى الهاء واأللف في شيءمع�ى األلف والال

  .)١())ه�ا م�ال ،ل�ع�ى م� اس� وال ی��ب ع�هف جاء لل�ع���، وال ی��ل ح� 

هي  :أ� "اْلَ�ْأَو�  هي"ومع�ى : ((َّ مس خس  حس جس ُّ  ل أ�ً�ا في ق�له تعالى:و�ق� 

  .)٢())اْلَ�ْأَو� له

قال ق�م: ِإنَّا ال ُنِ��ُع َأْجَ� : (()٣(َّ خم حم جم هل ملُّ   ً�ا في ق�له تعالى:و�ق�ل أ�

  .)٥(، و��ا قّ�رها ال��اس أ�ً�ا)٤())م�ه�، وه� ال�� ن��ار اْلُ�ْ�ِلِ���َ 

 خس  حس جس ُّ  و�ق�ل ال�ّ�اس معّلًقا على ق�له تعالى م�ّ�ًحا ب�أ� ال������ وال��ف���:

وال�ق�ی� ع��  ،فهي مأواه، واأللف ب�ل م� ال���� :وال�ق�ی� ع�� ال��ف���: (()٦(َّمس

  .)٧())هي ال�أو� له :ال������

  

  

                                                        

  .٤/٣٣٧اج: لل�جّ  و�ع�ا�ه معاني الق�آن )١(

  .٥/٢٨١ال���ر ال�اب�:  )٢(

 .١٧٠س�رة األع�اف، م� اآل�ة:  )٣(

]: ٣اْألَْرِض}[س�رة ال�وم:، وقال أ�ً�ا في ق�له تعالى: {ِفي َأْدَنى ٢/٣٨٨اج: لل�جّ  و�ع�ا�ه معاني الق�آن )٤(

  .٤/١٧٥أدنى األرض ِمْ� َأْرض الَعَ�ِب)، ال���ر نف�ه: 

  .٢/٧٩ی���: إع�اب الق�آن لل��اس:  )٥(

 .٣٩س�رة ال�ازعات، اآل�ة:  )٦(

  .٥/٩٣معاني الق�آن لل��اس:  )٧(



 

  

، )٥(، وال�ا��ي)٤(، وأب� حّ�ان)٣(، واب� ع�ف�ر)٢(����، واب� )١(وت�عه�ا في ذل� ال�اق�لي

  .)٨(، وخال� األزه�� )٧(، واألش��ني)٦(وال�����

إلى أنَّ ال����  )١١(، وت�عه�ا اب� أبي ال���ع)١٠(، وال�م���� )٩(وذه� أب� علي الفارسي

م� ال���� ه�ا ب�ل ال�ع� م� ال�ل، إذ �ق�ل أب� علي  وت��ن "األب�اب" ب�ًال ُمَف�ََّ�ًة" م���� في "

فل�� على مف��ة له� األب�اب : ((َّ  ام يل ىل مل يك ُّ الفارسي معّلًقا على ق�له تعالى: 

�اب ب�ل م� ال���� م�ها وال على االلف والالم س� م�� ال���� العائ� م� ال�فة، ول�� األب

  .)١٢())ال�� في مف��ة

واألب�اب ب�ل م�  ،ض��� ال��ات "ُمَف�ََّ�ةً "وفي اآل�ة نف�ها: ((و�عّل� ال�م���� على 

ل�� وال�جل، وه� م� ب�ل ال����، تق�ی�ه: مف��ة هي األب�اب، �ق�له�: ض�ب ز�� ا

  .)١٣())االش��ال

ق����: األول: س����ه  علىم�ه� ال������ في ه�ه ال��ألة م�ق��  ح ل�ا ���ا تقّ�م أنَّ �ی�ّ 

  �ا�ة م�ل�ا أجازها ال��فّ��ن، وال�اني: ال�جاج وال��اس فل� ��ّ�زوها.وم� ت�عه أجازوا ال�

  

  

                                                        

  ,١/٣٤٦، و١/٣١١لق�آن لل�اق�لي: ی���: إع�اب ا )١(

  .٤/١١٧ی���: ش�ح ال�ف�ل:  )٢(

  .٣/٢٠١: الب� ع�ف�ری���: ش�ح ال��ل  )٣(

 .٢/٩٩٠، وارت�اف ال��ب: ١١/٤٥ی���: ال��ی�ل وال����ل:  )٤(

  .٥/٢٠٠، و٤/٤١٥ی���: ال�قاص� ال�ا��ة:  )٥(

  .١٥٧ی���: ائ�الف ال���ة:  )٦(

  .١/١٨٥ ی���: ش�ح األش��ني: )٧(

 .٢/٥٠ی���: ش�ح ال����ح:  )٨(

  .٣/٤٤٠، وش�ح ال�ضي: ٤/١١٨ی���: ش�ح ال�ف�ل:  )٩(

 .١/٢٦٢: الب� مال� ی���: ش�ح ال��ه�ل )١٠(

 .١٠٩٦ی���: ال���� في ش�ح ال��ل:  )١١(

 . ٢/٤١٥، وله م�ل ه�ا الق�ل أ�ً�ا في ال��ائ�: ١٥٤اإل��اح الع���:  )١٢(

  .٤/١٠٠ال��اف:  )١٣(



 

  

م�ه�  م�ه� أنَّ  واخ�لف ال�قل وال���ة إلى رأ� ال������ ع�� ال��اة في ذل�، ف��� ق��ٌ 

  .)٢(أك�� ال������ ل� ��ّ�زوها، وأنَّ �ع�ه� جّ�ز ذل� ، ون�� آخ�ون أنَّ )١(ال������ ع�م ج�ازها

ناقًال رأ� اب� خ�وف في  ف ب�� ال������، ��ق�ل اب� مال�خ�وف ه�ه ال�الو���� اب� 

 وأن�� ذل� أب� ال��� علي ب� دمحم ب� علي ال�ع�وف �اب� خ�وف وقال: ال ی��غي أنْ ذل�: ((

س����ه ق� جعل األلف والالم ع�ًضا م� ال���� في ق�له في �اب  ألنَّ  ؛��عل ب��ه�ا خالفٌ 

  .)٣())ول� �قل ال�ه� م�ه وال ال��� م�هَ�هُ� وال��ُ�" وه� ی���: �ه�ه و���ه، ال��ل: "ُضِ�َب ز�ٌ� ال

ل�ه ال�ّجاج وأب� علي إلى ما ذه� إ )٦(، واب� ال�اج�)٥(، والع���� )٤(وذه� اب� ال�ّراق

  الفارسي.

  ا اب� ع�قاء فل� �ف�ح ب�أ�ه في ه�ه ال��ألة.وأمَّ 

  

  

  

  

  

  

                                                        

ل���ر ال�ج��: ، وا٢/٦٢٧، وم��ل إع�اب الق�آن: ١/٢٢٤، وأمالي ال�جاجي: ٥ی���: أخ�ار ال�جاجي:  )١(

، ٦٥٩، ومغ�ي الل���: ٥/٤٥٢، وال�ر ال���ن: ١/١٨٤ :، وال��� ال����٣/٤٤١: ، وش�ح ال�ضي٤/٥١٠

  .١/٣٣٦وش�ح أب�ات ال�غ�ي:  ،٢/٥٠وش�ح ال����ح: 

، وال��ى ٢/٩٩٠، وارت�اف ال��ب: ١/٢٦٢: الب� مال� �ح ال��ه�ل، وش٤/١١٨ی���: ش�ح ال�ف�ل:  )٢(

، وائ�الف ال���ة: ٢/٧٥، والع�ة في ش�ح الع��ة: ١/٢٠٠، وال��اع�: ٦٥٢، و٧٧، ومغ�ي الل���: ١٩٩ال�اني: 

  .١/٣١١، وه�ع اله�امع: ١/١٨٥، وش�ح األش��ني: ١٥٧

 في ���ه.، ول� أقف على ق�له ١/٢٦٢: الب� مال� ش�ح ال��ه�ل )٣(

 .٣٨٥ی���: علل ال���:  )٤(

  .٢١١، و�مالء ما مّ� �ه ال�ح��: ١/٤٤٥ی���: الل�اب في علل ال��اء واإلع�اب:  )٥(

  .١/٢٢٣،٢٢٢ی���: أمالي اب� ال�اج�:  )٦(



 

  

  "َأْن" لل��ازاةسادًسا: 

وَأنَّها هي َمْ� قال بها، وم�ه� َمْ� م�عها  ْن" لل��ازاة، ف��ه��اة في جعل "أَ ال�ت�ای�� آراء 

  ال���ر�ة نف�ها، و���ا �أتي ت�ض�ح له�ه اآلراء:

ع�� ال��ف���،  �الف�ح، "َأنْ "و�ـذ�� اب� ع�قاء أنَّ م� أدوات ال��� ع�� ال��ف��� "أْن" فقال: ((

في ق�اءة  )١(َّزن رن مم ام  يل ىل مل يك ُّ  :وق�م، وجعل�ا م�ه ن��

  .)٢())�الف�ح، وال��اب م��وف، ورج�ه في ال�غ�ي

قال ال��فّ��ن: ِإنَّ م� معاني "َأْن" أْن ت��ن ش���ة تف�� ال��ازاة �ـ"ِإْن"، واس��ه�وا �ق�له 

، ف�خ�ل الفاء على ال��اب ه�ا دل�ل )٣(َّنن من  زن رن مم ام ُّ  تعالى:

  .)٥(، والق�اءتان ��ع�ى واح� أَال وه� ال���)٤("أْن"عل�ها، و��ل� جاءت ق�اءة بها ���� ه��ة 

، و�ق�له تعالى )٦(َّ حض جض مص خص حص مس  ُّ  ل��ه�ه� أ�ً�ا �ق�له تعالى: لَّ �ِ �ُ واسْ 

، فهاتان اآلی�ان أ�ً�ا )٧(َّ زن رن مم ام  يل ىل مل يكُّ  أ�ً�ا:

  ؛ ل��ّل به�ا على مع�ى ال��� في �ل�ه�ا.)٨(به�ا �ف�ح ه��ة "أْن" و���ها

  

                                                        

  .٥س�رة ال�خ�ف، اآل�ة:  )١(

  .١/٣٧٣غ�ر ال�رر ال�س���ة:  )٢(

  .٢٨٢س�رة ال�ق�ة، م� اآل�ة:  )٣(

واب� عام� وعاص� وال��ائي وأب� جعف� وخلف: �ف�ح اله��ة "أْن" و�ف�ح ال�ال وت��ی� ال�اف م� ق�له: ق�أ نافع  )٤(

"َفُ�َ�كَِّ�"، وق�أ ح��ة: ���� اله��ة "إن"  و����ی� ال�اف وض� ال�اء في ق�له: "ف��ّ�ُ�" �ال�فع، وق�أ اب� ���� وأب� 

ی���: ال��عة في الق�اءات:  �اف م� ق�له: "َفُ�ْ�ِكَ�". � الع��و و�عق�ب: �ف�ح ه��ة "أن" و������ ال�ال و��

  .٢١٣، و�ت�اف الف�الء: ١٤٩، وح�ة الق�اءات: ١٩٣

، وال��ی�ل وال����ل: ٢/١٤٩، وش�ح ال�ضي: ٢/٨٩، وش�ح ال�ف�ل: ٢/١٩٠ی���: ش�ح ال��اب لل���افي:  )٥(

  .٥٤،٥٣، ومغ�ي الل���: ٢٢٤،٢٢٣، وال��ى ال�اني : ٤/٢٣٣

 .٢ال�ائ�ة، م� اآل�ة:  س�رة )٦(

  .٥س�رة ال�خ�ف، اآل�ة:  )٧(

ق�أ اب� ���� وأب� ع��و: "أن ص�و��" ���� ه��ة "أن"، وق�أ نافع وعاص� واب� عام� وح��ة وال��ائي:   )٨(

ال��عة في ق�أ نافع وح��ة وال��ائي: "َأن ُ�ْ�ُ�� ق�ما م��ف��" ���� ه��ة "أن" وق�أ ال�اق�ن: �ف��ها. ی���: و �ف��ها، 

  .٦٤٤، و٢٢٠، وح�ة الق�اءات: ٢/٣٦١، و١/٣٢٥، ومعاني الق�اءات: ٢٤٢الق�اءات: 



 

  

  و�ق�ل الف�زدق:

  )١(مِ ازِ خَ  �ِ ابْ َ�ْ�ِم لِ  ْغَ�ْ� تَ  �ْ ا ولَ ارً هَ جِ      اَة ُح�َّتَ ا ُقَ�ْ��َ ْن ُأْذنَ أَ َأَتْغَ�ُ� 

  .)٢(وه�ا ال��� ی�و� �ف�ح ه��ة "أن" و���ها

: )٣(َّنن من  زن رن مم ام ُّ �ق�ل الفّ�اء معّلًقا على ق�له تعالى: و 

ا ف��ها فه� أ�ً�  �ْ ومَ  ،ا ق�لهاالب��اء ف�علها م�ق�عة م�َّ ان�� بها  ���ها �ْ ف�َ  ،، وت���"نْ أَ "ف�ح ((�

 ،ال�اح�ةال��اء وج�ا�ه �ال�ل�ة  ف�ار ،���ن ��ه تق��� وتأخ�� ه ن�� أنْ  أنَّ على س��ل ال��اء إالَّ 

م ا تق�ّ فل�ّ  ،ن��� نْ اس��ه�وا ام�أت�� م�ان ال�جل ���ا ت��� ال�اك�ة ال�اس�ة إِ  :-�هللا أعل� - ومع�اه

 ��ألَ  ه ل�ع���ي أنْ إنَّ " وم�له في ال�الم ق�ل�:، ا عل�ه�ا ق�له، وصار ج�ا�ه م�دودً ء ات�ل �ال��ا

ي ��اب وم�له ف... وال �ع��� ال��ألة وال االف�قار ��أل، نْ فال�� �ع��� اإلع�اء إِ  "��ع�ي ال�ائلٌ 

 أَال  )٤(َّ يك ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف يث ىث نث مث ُّ : �َّ 

فه�ا  ،م� أی�یه� هال أرسل� إل��ا رس�الأصاب�ه� م���ة ��ا ق�ّ  نْ �ق�ل�ا إِ  نْ ل�ال أَ  ال�ع�ى: نَّ ت�� أَ 

  .)٥())بّ�� م�ه�ٌ 

وال�قف  ،ح�� "األخ�� "ال�قف على أ�ً�ا �ق�له: (( على اآل�ة نف�ها اب� االن�ار�  و�عّل�

إح�اه�ا األخ�� كي ت��� "ه قال: مع�ى ال����� ال�ق��� ق�ل ال�الل �أنَّ  ألنَّ  ؛ق��ح "إح�اه�ا" على

  .)٦("))�ضلّ  نْ إِ 

  

  

                                                        

ت��ع" ب�ل "ول�  "أت��ع" ب�ل "أتغ��"، و"ل� :، و��و� ���٦١٤ ال���ل، وه� في دی�انه: الال��� م�  )١(

، وش�ح ال��ه�ل الب� مال�: ٣/١٦١تغ��"، و"لق�ل" ب�ل "ل��م"، و"مال�" ب�ل "خازم"، وه� م� ش�اه� ال��اب: 

  .٢/٤٠٩، وه�ع اله�امع: ٥٤ ، ومغ�ي الل���:٤/٥٣

  . ٥٤ :، ومغ�ي الل���٣/٢٨،٢٧اء: ی���: معاني الق�آن للف�ّ  )٢(

  .٢٨٢س�رة ال�ق�ة، م� اآل�ة:  )٣(

  .٤٧س�رة الق��، م� اآل�ة:  )٤(

  .١/١٨٤اء: معاني الق�آن للف�ّ  )٥(

 .١/٥٥٨إ��اح ال�قف واالب��اء:  )٦(



 

  

  .)٣(، واب� ه�ام)٢(، وال�ضي)١(وتا�عه� في ذل� ال���� 

ا هي م��ر�ة في ه�ه ال��اه� وأنَّ ال�ق�ی� �ا ال���ّ��ن ف��ع�ا أْن ت��ن "أْن" لل��ازاة و�نَّ وأمَّ 

  .)٤(أنْ  أجلِ  �ْ ، أو مِ ف�ها: ألنْ 

تف�ل  ه ق��ح أنْ فقال: ألنَّ سأله س����ه ع�ه: ((�ق�ل ال�ل�ل معّلًقا على ب�� الف�زدق ع��ما و 

ه ألنَّ  "؛نْ إِ "ح�ل على  ذل� ول� ��ْ�  حَ �ِّ ا �ُ والفعل، فل�َّ  "كي"تف�ل ب��  أنْ  حَ �ِّ والفعل، ��ا �ُ  "نْ أَ " ب��

  .)٥())م ف�ها األس�اء ق�ل األفعال� تق�ّ ق

: َّنن من  زن رن مم ام ُّ  و�ق�ل س����ه معّلًقا على ق�له تعالى:

: إن�انٌ  قالَ  فإنْ �، ت�� أنْ  أجلِ  �ْ ومِ  ،ت��� إح�اه�ا األخ��  ه أم� �اإلشهاد ألنْ ألنَّ  ؛فان���((

ه س�� ألنَّ  ؛ت�ل أنْ  ا ذ���ت�ل ول� �ع� ه�ا لل�الل ولالل��اس؟ فإنَّ  تق�ل: أنْ  ك�� جاز أنْ 

���ل ال�ائ� فأدع�ه، وه� ال ��ل� �إع�اد ذل� م�الن  اإلذ�ار، ��ا �ق�ل ال�جل: أع�دته أنْ 

  .)٦())ه أخ�� �علة ال�ع� و����هال�ائ�، ول��َّ 

  

  

  

  

  

                                                        

 .٦/٦٥ی���: جامع ال��ان:  )١(

  .٢/١٥٠،١٤٩ش�ح ال�ضي: ی���:  )٢(

  .٥٣ی���: مغ�ي الل���:  )٣(

، ١/١٣٧الق�آن لل��اس: ، و�ع�اب ١/٣٦٤: لل�ّجاج ، ومعاني الق�آن و�ع�ا�ه٣/٢١٥،٢١٤ال�ق���:  ی���: )٤(

  .٢/١٩٠، وش�ح ال��اب لل���افي: ١١٩والق�ع واالئ��اف لل��اس: 

  .٣/١٦٢،١٦١ال��اب:  )٥(

  .٣/٥٣: ال���ر ال�اب� )٦(



 

  

ها ال�اص�ة ه�ا ف��ه� وأغل� ال��اة تا�ع�ا ال������ فل� ی���وها في عّ�ه� ل�عاني "أْن"، وأنَّ 

 ،)٦(، والع���� )٥(ع��ة، واب� )٤(، وال�م���� )٣(، وم�ي ال���ي)٢(، واألزه�� )١(اب� خال��ه

 ،)١١(وال���� ال�ل�ي، )١٠(، وأب� حّ�ان)٩(، واب� مال�)٨(، والق���ي)٧(اله��اني الُ�ْ�َ�َ��و 

  .)١٣(، وز���ا األن�ار� )١٢(وال�ا��ي

  ا اب� ع�قاء فل� ��ّ�ح ب�أ�ه في ه�ه ال��ألةوأمَّ 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                        

  .١٠٤ی���: ال��ة في الق�اءات ال��ع:  )١(

  .١/٢٣٥ی���: معاني الق�اءات:  )٢(

  .١/١٤٤ی���: م��ل إع�اب الق�آن:  )٣(

  .١/٣٥٣ی���: ال��اف:  )٤(

  .١/٣٨١ی���: ال���ر ال�ج��:  )٥(

  .١/٢٢٩ی���: ال���ان في إع�اب الق�آن:  )٦(

  .١/٦٠١ی���: ال��اب الف��� في إع�اب الق�آن ال����:  )٧(

  .٣/٣٩٧ی���: ال�امع ألح�ام الق�آن:  )٨(

  .٤/٥٣: الب� مال� ی���: ش�ح ال��ه�ل )٩(

  .٤/١٦٣٨ی���: ارت�اف ال��ب:  )١٠(

  .٢/٦٥٩ی���: ال�ر ال���ن:  )١١(

  .٢/٢١٠ی���: ال�قاص� ال�ا��ة:  )١٢(

  .٢٠٠: ل����ا األن�ار�  ی���: إع�اب الق�آن الع��� )١٣(



 

  

  ال���� ال�اني: آراء ال��ف��� في ال��وف ال�الث�ة وال��ا��ة

  و��ه س� م�ائل:

  "ُث�َّ"أوًال: ز�ادة 

 ذه� ف��ه� م� ذه� إلى الق�ل ب��ادتها، وم�ه� م� زائ�ةً  وق�ع "ُث�َّ" فياخ�لف� آراء ال��اة 

  ذل�، و���ا �أتي ت�ض�ح آلرائه�: إلى ع�م

ا ذَ إِ  �َّ ثُ وَ  ن��: )١(وق� ت�اد ع�� األخف� وال��ف��� ���ا ح�اه ال�ها�اذ�قال اب� ع�قاء: ((

  .)٣()))٢(ا�َ غادِ  �ُ أص��ُ� أص��

وعل�ه ح�ل�ا ق�له  ،إلى الق�ل ب��ادة "ُث�َّ" فال ت��ن عا�فة )٥(واألخف� )٤(ذه� ال��فّ��ن 

 جي يه ىه  مه جه ين ىن من خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم ُّ  تعالى:

  ، إذ جعل�ا "تاب عل�ه�" ه� ال��اب و"ُث�َّ" زائ�ة.)٦(َّيي ىي مي خي حي

  

                                                        

ه�: أح�� ب� ع�� هللا ال�ها�اذ�، ال���ّ� ال����، ن���ه تع�د إلى ق��ة "مها�اذ" وهي ب�� ق� وأص�هان، وه�  )١(

، ١/٣٥٧هـ.  ی���: مع�� األد�اء: ٤٧١تالم�� ع�� القاه� الُ�ْ�جاني، له ��اب "ش�ح الل�ع"، ت�في س�ة �ع� م� 

  .١/١٥٨، واألعالم: ١/٣٢٠و���ة ال�عاة: 

، وال�وا�ة ١٤٠ه�ا ع�� ب�� وص�ره: َأراني إذا ما ِب�ُّ ِب�ُّ على َهً��، وه� ل�ه�� ب� أبي سل�ى، في دی�انه:  )٢(

س� ال��اعة:  اد�ا" ب�ل "غاد�ا"، وه� م� ش�اه�انه "وأّني" ب�ل "وُث�َّ"، و��و� بـ"ف��" ب�ل"وث�" و"عال�ي في دی� 

، و��و�: "أراني إذا ٤/٤٩، وش�ح ال�ضي: ٣/١٢٥٨، وش�ح ال�ا��ة ال�ا��ة: ٥/١٤، وش�ح ال�ف�ل: ١/٢٦٤

  .٢/٣٦٧وش�ح األش��ني:  ،١٥٩ف�� إذا أم��� أم��� غاد�ا"، ��ا في ال�غ�ي:   أص��� أص��� ذا ه�� 

  .١/٥٧٣غ�ر ال�رر ال�س���ة:  )٣(

، وارت�اف ال��ب: ٣/١٢٥٨، وش�ح ال�ا��ة ال�ا��ة: ٥/١٤ في: ش�ح ال�ف�ل: م�ه� ال��ف��� ی��� )٤(

ه�ه  ، ول� أع�� على رأیه� في٣/١٩٦، وه�ع اله�امع: ٢/٣٦٦، وش�ح األش��ني: ١٥٨، ومغ�ي الل���: ٤/١٩٨٩

 . ���ه� ال��ألة في

، ٤/٣٩٤، وش�ح ال�ضي: ٣/١٢٥٨، وش�ح ال�ا��ة ال�ا��ة: ١/٣٦٠ی��� رأ�ه في: ال���ع في عل� الع���ة:  )٥(

، ول� أع�� ٢/٤٥١، وال��اع�: ٢/٥١٢، وت���� ال��اصة في ت���� ال�الصة: ٤/١٩٨٩وارت�اف ال��ب: 

  على رأ�ه في ���ه.

 .١١٨س�رة ال���ة، م� اآل�ة:  )٦(



 

  

  وق�ل زه�� ب� أبي سل�ى: 

  )١(ُ� َغاِدَ�ا�ْ �َ ُ� أْص إَذا أْصَ��ْ  �َّ �ُ فَ    �ُّ ِب�ُّ على َهً�� َأراني إذا ما بِ 

  .)٢(ت�عه� في ذل� اب� ال���� و 

ا ال��ه�ر فهي ع��ه� عا�فة وال تقع زائ�ة، وخّ�ج�ا اآل�ة على أنَّ ال��اب ف�ها مقّ�ر وأمَّ 

  .)٣(على ز�ادة الفاء ال�ع��  وال���

ها لل��ت�� وال���ح ما ذه� إل�ه ال��ه�ر م� أنَّ �ق�له: (( وفي ذل� صّ�ح أب� حّ�ان

  .)٤())��هلة، و��ول ما �اه�ه خالف ذل� ال�اني �ع� األول واإلی�ان أنَّ 

  ا اب� ع�قاء فل� �ف�ح ع� رأ�ه في ه�ه ال��ألة.وأمَّ 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                        

  . ٢/٣٦٧، وش�ح األش��ني: ١٥٩: الل��� مغ�ي، وه� م� ش�اه� ال��� ال���ل، وس�� ت����ه� م� ال�� )١(

 .٣/٩٠ی���: أمالي اب� ال����:  )٢(

، وش�ح ١٥٩، ومغ�ي الل���: ٣/٣٥٨: الب� مال� ، وش�ح ال��ه�ل١/٢٦٤ی���: س� ص�اعة اإلع�اب:  )٣(

  .٣/١٩٦، وه�ع اله�امع: ٢/٣٦٧األش��ني: 

  .٤/١٩٨٩ارت�اف ال��ب:  )٤(



 

  

  ح�ف ال�ار م�ه�ا ع�� َأْن""و ""َأنَّ م�ل ثانً�ا: 

وزاد اب� ه�ام   ،)١(مع "َأنَّ وَأْن" ال���ر���� إْن أم� الل�� ���ز ح�ف ح�ف ال�ّ� ا��اًدا

؛و ، )٢("كي" ال���ر�ة �ال�لة، وال��ل ����عي  ه�َّ ل��ل ال���غ ال��اد ح�ف ح�ف ال�ّ� معه�َّ

تق�َم" َأْن  ع���ُ ، و""ذاه�ٌ  �َ أنَّ  �ْ مِ  "ع��ُ� واألصل:  "ذاه�ٌ  �َ أنَّ  "ع���ُ ، ف�ق�ل: )٣(ال�����

  تق�َم".َأْن  ِم�ْ  ع���ُ واألصل: "

 "و "َأنْ "و "نَّ أَ " و��قاس ح�فه معقال اب� ع�قاء في ح�ی�ه ع� ح�ف ح�ف ال�ّ�: ((
ْ
 "َكي

واألك��ون: نْ�ٌ�،  - ق�ل: وس����ه–والف�اء  ،لل��، وم�لُّها �ع�ه: قال ال�ل�لال���ر�ات مع أم� ا

، وس����ه: ����له�ا- ق�ل: وال�ل�ل–وال��ائي    .)٤()): ج�ٌّ

، وَأْن" ال���ر����   ف�ان� له� ع�� ح�ف ح�ف ال�ّ� م�ه�ااخ�لف ال��اة في م�ل "َأنَّ

  ثالثة م�اه�:

" و"َأْن" ال���ر���� وصل�ه�ا ه� أَ : ذه� ال��ائي إلى ال��ه� األول ال�ّ�، إْذ نَّ م�ل "َأنَّ

 مل خل حل  جل مك لك خك حك جك مق ُّ  �ق�ل ال��ائي في ق�له تعالى:

، و�ق�ل الفّ�اء )٦("َأْن" خف� على إض�ار ال�اف�)): ((م�ضع )٥(َّ مم خم حم جمهل

و�ان ال��ائي �ق�ل: : (()٧(َّ خي حي جي ٰه مه  ُّ  ناقًال رأ� ال��ائي في ق�له تعالى:

 ف��ْ�  وم� قال: ل��� َأنَّ ال���، قلُ� ، و��قل رأ�ه أ�ً�ا اب� األن�ار� �ق�له: (()٨())م�ضعه خف�

                                                        

، وال��اع�: ٤/٢٠٨٩، وارت�اف ال��ب: ١٨٠، وش�ح اب� ال�ا��: ٢/١٥٠: الب� مال� ی���: ش�ح ال��ه�ل )١(

١/٤٢٩.  

��ني: �ع�ه أ�ً�ا، ی���: ش�ح األش وخال� األزه��  ، وذ��ها األش��ني٢/١٦٢،١٦١ی���: أوضح ال��ال�:  )٢(

  .١/٤٦٨ ش�ح ال����ح:، و ١/٤٤٤

  .٤/١٧٢٨، وت�ه�� الق�اع�: ١/٤٢٩ ی���: ال��اع�: )٣(

  .٢/٨٩٤غ�ر ال�رر ال�س���ة:  )٤(

  .٢٢٤س�رة ال�ق�ة، اآل�ة:  )٥(

  أ�ً�ا في ال�ف�ة نف�ها. م�له ثانٍ  ، وله ق�ل٩٠معاني الق�آن لل��ائي:  )٦(

  .٢٣٠س�رة ال�ق�ة، م� اآل�ة:  )٧(

  .٢/٢٣٨: ال���ر نف�ه ا، ی���أ�ً�  م�له ، وله ق�ل آخ�١/١٤٨اء: معاني الق�آن للف�ّ  )٨(



 

  

ال��ائي، خف�، م� ق�ل  "َأنَّ "ف��ضع  ،نَّ ال��� ل�و�َأ ،ال��َ� ل� نَّ على مع�ى: ل��� ألَ  "نَّ أَ "

  .)١())�إض�ار ال�اف�

  :)٢(�ق�ل الف�زدق ��ل� واُس��لَّ ل����ه

  إَليَّ َوَال َدْیٍ� ِبَها َأنا َ�اِلُ�هْ      َأْن َتُ��َن َحِ��َ�ًة ى َوَما ُزْرُت َسْل�َ 

 ، إذْ في م�ل ج�ّ وما دخل� عل�ه  "أْن" " فعل� أنَّ َأْن َتُ��ن على " "َدْی�ٍ " ال�ع��ف ج�ّ  إذْ 

  .)٣(ال�ق�ی�: "َألْن"

جّ�، في ح�� ن�� إل�ه اب� أنَّه�ا في م�ل ففي ه�ه ال���ص ی��ّ�� ل�ا أنَّ رأ� ال��ائي 

  .م���ه ه� ال��� أنَّ  )٥(، وال��غ�او�ّ )٤(عق�ل

" و"َأْن" ال���ر���� وصل�ه�ا  ال��ه� ال�اني: ذه� ال�ل�ل، والفّ�اء، وال��ّ�د إلى أنَّ م�ل "َأنَّ

 ذ��ه: ال�ل�ل ع� ق�له جلّ  وسأل�ُ ه� ال���، إْذ نقل ل�ا س����ه رأ� ال�ل�ل في ذل�، فقال: ((

ه قال: الالم، �أنَّ  �ا ه� على ح�ففقال: إنَّ  ،)٦(َّ هت  مت خت حت جت هب مب خبُّ 

�ا ه�: ه إنَّ ألنَّ  ؛)٧(َّ مل خل ُّ   وقال: ون���ها: ،"ُأمَُّ�ُ�ْ� ُأمًَّة وَّاِحَ�ًة وََّأنا َر�ُُّ�ْ� َفاتَّق�نِ نَّ َهِ�ِه ألوَ "

�ان  "إل�الف"� مِ  الالمَ  � ل� ح�فَ� فه� ن��، ��ا أنَّ  "أنَّ "� مِ  الالمَ  ح�فَ�  فإنْ ، ل�ل� "فل�ع��وا"

ال�ل�ل:  فق�لرأ� ال�ل�ل في ذل� أ�ً�ا إذ �ق�ل: ((، و��قل ل�ا ال���افي )٨())ه�ا ق�ل ال�ل�ل ،ان��ً 

                                                        

 .١/١٠٢،١٠١ال�اه� في معاني �ل�ات ال�اس:  )١(

 ، و��و� "ل�لى" ب�ل "سل�ى".���٧٨ ال���ل، وه� للف�زدق في دی�انه: الال��� م�  )٢(

، ٢/٥٦٧: الب� ه�ام ، وش�ح ش�ور ال�ه�١٨١ ��:، وش�ح اب� ال�ا٢/٦٣٤ی���: ش�ح ال�ا��ة ال�ا��ة:  )٣(

  .١/٤٤٣وش�ح األش��ني: 

  ، ٢/١٥٢ی���: ش�ح اب� عق�ل:  )٤(

  .٢٢١ی���: ال��في في ال��� ال��في:  )٥(

، في ق�اءة م� ق�أ �ف�ح اله��ة وت��ی� ال��ن، وهي ق�اءة نافع واب� ���� وأب� ع��و ٥٢س�رة ال��م��ن، اآل�ة:  )٦(

 .٤٠٤وأب� جعف� و�عق�ب، ی���: إت�اف الف�الء: 

  .١س�رة ق���، اآل�ة:  )٧(

  .٣/١٢٧،١٢٦ال��اب:  )٨(



 

  

ت���  �َ نَّ أَ  �َ ج��ُ " :فإذا قلَ�  ،لفعل ال�� �ان �ع�ل في ح�وف ال��ّ ها في م�ضع ن�� �انَّ إِ 

  .)١("))ج���ـ"" في م�ضع ن�� ب�َ نَّ أَ "فـ ال�ع�وف"

 إل�ه ق��ٌ ه�ا في م�ل ن��، في ح�� ن�� ففي ه�ه ال���ص ��ه� ل�ا أنَّ رأ� ال�ل�ل أنَّ 

  .)٢(م� ال��اة أنَّ م���ه ال��ّ 

ی���: َفال : (()٣(َّ خي حي جي ٰه مه  ُّ ا الفّ�اء ��ق�ل معّلًقا على ق�له تعالى: وأمَّ 

: َفال ُج�اَح � قلَ� ، �أنَّ )٤(ي م�ضع ن�� إذا ن�ع� ال�فةف "أنْ " ،َأْن َیَ��اَجعا ِفي ُج�اَح َعَلْ�ِه�ا

، )٥())الف�اء: وال أع�ف ذل�قال  ،ال��ائي �ق�ل: م�ضعه خف�ال و�ان ق، اه�اَجعَأْن یَ  َعَلْ�ِه�ا

ول�  "،ينِّ إِ " ��ْت ف�ُ : (()٦(َّ جغ مع جع   حط مض خض حض ُّ  و�ق�ل أ�ً�ا في ق�له تعالى: 

 َ� فإذا خلعْ  "،�َ ي َأَنا ر�ُّ نِّ �َأ"ي م�ضع ن�� ت���: ف "نَّ أَ " و�انْ�  ...ا م� ال�جه�� �ان ص�ا�ً  ��ْ� فُ 

  . )٧())ال�اء ن���ه

ن�� إل�ه � ��ه� ل�ا أنَّ رأ� الفّ�اء أنَّه�ا في م�ل ن��، في ح�� ی� ال�ّ��ففي ه�

  .)٨(ال��غ�اوّ� ال��ّ 

 نَّ على أَ  أشه�ُ  :"ال�ق�ی� ف�أنَّ  "،هللاِ  ا رس�لُ م���ً  نَّ أَ  أشه�ُ : "وتق�لو�ق�ل ال��ّ�د في ذل�: ((

فإذا  ،ب�ل� أشه�ُ  :أ� "هللاٍ  ا رس�لُ م���ً  نَّ َأ� أشه�ُ "أو  ،على ذل� أشه�ُ  :أ� "هللاِ  ا رس�لُ م���ً 

، و�ق�ل أ�ً�ا في ق�له )٩())ا ل��ل ال�لةوصل الفعل فع�ل و�ان ح�فها ح��ً  ح�وف ال��ّ  َ� ح�فْ 

                                                        

  .٣/٣٤٦ش�ح ال��اب لل���افي:  )١(

، ١/٤٨٤: ، وش�ح ال�ضي٢/١٥٠: الب� مال� ، وش�ح ال��ه�ل٢/٦٣٤ال�ا��ة ال�ا��ة:  ی���: ش�ح )٢(

، وش�ح األش��ني: ٢/٩٩٨، وال�قاص� ال����ة: ١/٢٨١، وت���� ال��اصة في ت���� ال�الصة: ٤/١٣٧و

١/٤٤٣. 

  .٢٣٠س�رة ال�ق�ة، م� اآل�ة:  )٣(

  أ�: إذا ُحِ�ف م�ها ح�ف ال��. )٤(

  .١/١٤٨اء: معاني الق�آن للف�ّ  )٥(

  .١٢،١١س�رة �ه، م� اآلی���:  )٦(

  .١/٢١١اء: معاني الق�آن للف�ّ  )٧(

  .٢٢٢ی���: ال��في في ال��� ال��في:  )٨(

  .٢/٣٤٢ال�ق���:  )٩(



 

  

"َوألنَّ َهِ�ِه ُأمَُّ�ُ�ْ� : �ا ال�ع�ى مع�ى الالم وال�ق�ی�فإنّ : (()١(َّ حت جت هب مب خب  ُّ  تعالى:

 نب مب زب رب يئ ىئ  نئ ُّ  :و��ل� ق�له ع�� ال�ل�ل "،ونِ ��ُ اعْ فَ  َأنا َر�ُُّ��ْ و  ،وَّاِحَ�ةً  ُأمَّةً 

خف� في هات�� اآلی��� وما  "نَّ أَ "م�ضع  نَّ وزع� ق�م م� ال������ أَ  "، ...نَّ وألَ " :أ� )٢(َّىب

  .)٣())الالم م���ة ول�� ه�ا ��يء نَّ أش�هه�ا وأَ 

  .)٨(، واألش��ني)٧(وال���د�، )٦(، وال�ضي)٥(، واب� مال�)٤(وت�عه� في ذل� أب� علي الفارسي

ال�جه�� ال���  ذه� س����ه، وال�ّجاج، وال�ّ�اس، وال���افي إلى ج�از �ال ال��ه� ال�ال�:

" و"َأْن" وصل�ه�ا، ف�����ه �ع� أْن ح�ى رأ� ال�ل�ل في جعل م�له�ا ن�ً�ا فل� وال�ّ� في م�ل "أ نَّ

 نب مب زب رب يئ ىئ  نئ  ُّ  وقال أ��ا:ا أشع� ���ازه إذ �ق�ل: ((���الف رأ�ه ول� ی��له و�نَّ 

نَّ ألَ وَ "، َفاتَّق�ِن" َهِ�ِه ُأمَُّ�ُ��ْ  ، وال�ع�ى: "َوألنَّ )١٠(َّحت جت هب مب خبُّ   ����لة: )٩(َّىب

ِ َأَحً�ا ِ َفَال َتْ�ُع�ا َمَع �َّ   .)١١())اْلَ�َ�اِجَ� ِ�َّ

م�له�ا ج��ا �ق�له: ففي ه�ا ال�� س����ه �قّ�ر تق�ی� ال�ل�ل، ث� ����رك �المه ���از جعل 

في م�ضع  "نَّ أَ " نَّ ول� قال إن�ان: إِ  "،نَّ أَ " :قلَ�  ش�َ�  ، و�نْ ل�َ  وال�ع�ةَ  ال���َ  نَّ إِ  ��َ وتق�ل: ل�ِّ ((

                                                        

، في ق�اءة م� ق�أ �ف�ح اله��ة وت��ی� ال��ن، وهي ق�اءة نافع واب� ���� وأب� ع��و ٥٢س�رة ال��م��ن، اآل�ة:  )١(

  .٤٠٤وأب� جعف� و�عق�ب، ی���: إت�اف الف�الء: 

  .١٨س�رة ال��، اآل�ة:  )٢(

  .٢/٣٤٧ال�ق���:  )٣(

  .١٢٩ی���: اإل��اح الع���:  )٤(

 .٢/١٥٠: الب� مال� ی���: ش�ح ال��ه�ل )٥(

  .٤/١٣٧: ی���: ش�ح ال�ضي )٦(

  .١٠٧ :ی���: ش�ح ال���د� )٧(

  .١/٤٤٤ی���: ش�ح األش��ني:  )٨(

 .١٨س�رة ال��، اآل�ة:  )٩(

، في ق�اءة م� ق�أ �ف�ح اله��ة وت��ی� ال��ن، وهي ق�اءة نافع واب� ���� وأب� ٥٢س�رة ال��م��ن، اآل�ة:  )١٠(

  .٤٠٤ع��و وأب� جعف� و�عق�ب، ی���: إت�اف الف�الء: 

  .٣/١٢٧ال��اب:  )١١(



 

  

ه ح�ف ��� اس�ع�اله في �المه�، ف�از ��ه ح�ف ال�ار ��ا ح�ف�ا في ه�ه األش�اء، ول��َّ  ج�

  )١(ا�حً �ُ �ْ مَ  هُ �ُ �َ �ْ تَ  �ٍ لَ �َ وَ    في ق�له�: "بَّ رُ "

  .)٢())واألول ق�ل ال�ل�ل ،أب�كَ  ه: الهِ وله ن�ائ� ن�� ق�ل ،ا ق��� ق�ًال  ل�انَ 

ه قّ�� وجه ال�ّ� ف�����ه في ال�� ال�اني ل� ی��ل رأ� ال�ل�ل و��ا ق�ل القائل �ال�ّ�، ل��َّ 

ال���افي �ق�له م: ((ل�اَن ق�ًال ق�ّ�ا))، وه�ا ما أوض�ه ل�ا على ال���؛ وذل� م� خالل ق�له ال��ق�ِّ 

ی��ل ق�ل ال�ل�ل أو  نْ � غ�� أَ مِ  � س����ه ��نها في م�ضع ج�ّ وق� ق�ّ ع� م�ه� س����ه: ((

  .)٣())هی�دّ 

م�� أنَّ رأ� س����ه ه� ج�از ال�جه�� مع تق��ة وجه ال�ّ� على � ال��ق�ِّ �ح ل�ا م� ال�ّ� �ی�ّ 

، )٤(م� ال��اة قال�ا ��ا قل�ا �ه في ج�از ال�جه�� ع�� س����ه اا ی��� ما قل�اه أنَّ ج�ءً ال���، وم�َّ 

  .)٦(، ون�� إل�ه ال��غ�اوّ� ال��ّ )٥(م� ال��اة أنَّ م���ه ه� ال��� فق� في ح�� ن�� إل�ه ق��ٌ 

 حل  جل مك لك خك حك جك مق ُّ  معّلًقا على ق�له تعالى: ��ق�ل ا ال�ّجاجوأمَّ 

ع�ضة ال�ع�ى ال " :��ع�ى ،" ن��نْ م�ضع "أَ : (()٧(َّ مم خم حم جمهل مل خل

ِ في أنْ   :وقال"، نْ أَ "" أف�ى ل�ع�ى االع��اض، ف��� ا سق�� "فيفل�َّ  "ت��وا تع�ض�ا �ال���� �ا�َّ

  ُّ  ، و�ق�ل أ�ً�ا في ق�له تعالى:)٨())اخفً�  ���نَ  نْ م�ضعها جائ� أَ  نَّ غ�� واح� م� ال������ إِ 

 نْ ال َ�أث�ان في أَ  :ن��، ال�ع�ى "نْ أَ "م�ضع : (()٩(َّ خي حي جي ٰه مه جه هن

                                                        

الهاد� �ه َتْ���ً�ا، ی���: مع��  ��� ال�ج�، ألبي ال���، وت��ل�ه:  َوَ�َلٍ� َتْ�َ�ُ�ُه َمْ�ُ��ًحا   ُ���َّحُ الال��� م�  )١(

 .١/٦١٦، وأساس ال�الغة: ٣/٤٢٩دی�ان األدب: 

 .٣/١٢٨ال��اب:  )٢(

 .٣/٣٤٦ش�ح ال��اب لل���افي:  )٣(

، وال�قاص� ال����ة: ٢/١٥٢، وش�ح اب� عق�ل: ٦٨٣، ومغ�ي الل���: ٥١١ی���: تل��� ال��اه�:  )٤(

  .٢/١٣٣، وحاش�ة ال��ان: ٢/٩٩٨

، وت���� ال��اصة ٤/١٣٧: ، وش�ح ال�ضي١٨٠ا��: ، وش�ح اب� ال�٢/٦٣٤ش�ح ال�ا��ة ال�ا��ة: ی���:  )٥(

  .١/٤٤٤، وش�ح األش��ني: ٢/٩٩٨، وال�قاص� ال����ة: ١/٢٨١في ت���� ال�الصة: 

  .٢٢٢ی���: ال��في في ال��� ال��في:  )٦(

  .٢٢٤س�رة ال�ق�ة، اآل�ة:  )٧(

  .١/٢٩٨،٣٠٠اج: ع�ا�ه لل�جّ معاني الق�آن و�  )٨(

 .٢٣٠س�رة ال�ق�ة، م� اآل�ة:  )٩(



 

  

 اخفً�  "نْ أَ "���ن م�ضع  و���� ال�ل�ل أنْ  ،ا سق�� "في" وصل مع�ى الفعل ف���فل�َّ  ،ی��اجعا

  .)٢())وال�� قااله ص�اب ،ال��ائي :و��ل� قال ،)١(ومع�ى إرادتها في ال�الم على إسقا� "في"

 خل حل  جل مك لك خك حك جك مق ُّ  و�ق�ل ال�ّ�اس في ق�له تعالى:

وا: (("َّ مم خم حم جمهل مل ش�� في م�ضع  في م�ضع ن��، و�نْ  "َأْن َتَ��ُّ

  .)٣())خف�

ت��ف م�  ح�وف ال��ّ  نَّ ألَ  ؛م�ضعه ج�ّ  نَّ ع���: أَ  � �َ واألقْ و�ق�ل ال���افي في ذل�: ((

  .)٤())ه�ا وما �ع�ه�ا ����لة اس� واح� وق� �ال ف��� ال��فنَّ ألَ  ؛" م�ففة وم��دةنَّ أَ " و"نْ أَ "

 في ه�ا ال�� ��ّ�ز �ال ال�جه�� مع تق��ة وجه ال�ّ� على ال���.
ّ
  فال���افي

  .فل� �ف�ح ع� رأ�ه في ه�ه ال��ألةا اب� ع�قاء وأمَّ 

رج�ان ما ذه� إل�ه س����ه وم� ت�عه في ج�از �ال ال�جه��، وذل� ل��ة ل�اح� و��ه� ل

  تق�ی� ال�ّ� وال���.

  

  

  

  

  

  

  

                                                        

  ال���.ه� م�ه� ال�ل�ل  نَّ أ هم�ُ وال�� في ��اب س����ه ��ا ق�َّ  ،لى ال�ل�لإاج ه��ا ن�� ال�جّ  )١(

 .١/٣٠٩اج: معاني الق�آن و�ع�ا�ه لل�جّ  )٢(

 .١/١١٢اس: إع�اب الق�آن لل��ّ  )٣(

  .٣/٣٤٦ش�ح ال��اب لل���افي:  )٤(



 

  

  لل�ق�مع�ى "ك�ا" ثالً�ا: 

 عّ�ها ال���ّ��ن ف��ها أْن ت��ن ��ع�ى ال�ق�:إنَّ 
َ
  لـ"ك�ا" معاني

ذ�� اب� ع�قاء في ح�ی�ه ع� معاني ح�ف ال�اف أنَّ م� معان�ها أْن ت��ن لل�ق� ع��ما 

اْدُخْل َ�َ�ا ُ�َ�لُِّ� "�ـ "ما"ولل�ق�: ع�� ال��ف��� مق�ونة بـت��ن مق�ونة بـ"ما" ع�� ال��ف��� فقال: ((

  .)١("))َتَ��َّْف َ�َ�ا َ�ْ�ِلُ� ال�ز��ُ "و "،اِإلَمامُ 

خْل ��ا ُ��ّلُ� اإلماُم، ذه� ال��فّ��ن إلى أنَّ م� معاني "ك�ا" أْن تأتي ��ع�ى ال�ق� ����: ادْ 

  .)٢(، وال�ق�ی�: في ذل� ال�ق� أو ح��ال��ذنُ  نُ ��ا ی�ذّ  ����َ الْ  ائِ� وَت�ّ�ْف ��ا ��ِلُ� ال�ز��، و 

 أْن ت��ن وقً�ا إذْ  نَّ م� وج�ه "ك�ا"سع�� ال���افي ح�� ذ�� أوذه� م�ه� ال��ف��� أب� 

��ا  ��ْف في ذل� ال�ق�، وانْ  :أ� ،اإلمامُ  �ُ �لّ ��ا �ُ  خلْ ا �ق�ل�: ادْ وق�ً  "ك�ا" ���ن  أنْ قال: ((

  .)٣())في وق� جل�سه :، أ�ال�ز��ُ  ُ� ��لِ 

 ��ّل�َ  ��ا أنْ  خلْ تق�ل: ادْ  ا،ت��ن وق�ً  و���ز أنْ و�لى ه�ا ذه� اب� األث�� أ�ً�ا إْذ �ق�ل: ((

  .)٤())ذل� ال�ق� ي: ف�، أاإلمامُ 

 ا، قال�ا: ائِ� تأتي ��فً  "ك�ا" وزع� �ع� ال������ أنَّ وضّعَف ه�ا ال�أ� أب� حّ�ان �ق�له: ((

  .)٥())، أ�: ح�� ��ل�اإلمامُ  �ُ �لّ ��ا �ُ  جْ � ن، واخْ ی�ذّ  ، أ�: ح��َ نُ ال��ذّ  ��ا ی�ذنُ  ����َ الْ 

  ع�قاء فل� �ف�ح ع� رأ�ه في ه�ه ال��ألة.ا اب� وأمَّ 

  

  

  

                                                        

  .٢/٨٥٠غ�ر ال�رر ال�س���ة:  )١(

، ول� أع�� على رأیه� ٢/٨٥٠: ، وغ�ر ال�رر ال�س���ة٤/١٦٤٩ی��� م�ه� ال��ف��� في: ارت�اف ال��ب:  )٢(

  في ه�ه ال��ألة في ���ه�.

  .٣/٣٢٧ش�ح ال��اب لل���افي:  )٣(

  .١/٦١٥ال���ع في عل� الع���ة:  )٤(

  .١١/٢٧٢ال��ی�ل وال����ل:  )٥(



 

  

  "ال�� بـ"التَ را�ًعا: 

ج�از جّ� االس� ال�� �ع� "الَت" بها، ف��ه� م� أجاز جّ�ه بها،  فيت�ای�� آراء ال������ 

  وم�ه� م� اق��� ال��� وال�فع على االس� ال�� �ع�ها، و���ا �أتي ت���� آلرائه�: 

ها ت��� �اس� ح�ى الف�اء ال�ّ�، وأنَّ  "الت("(قال:  ذل� إذْ ذ�� اب� ع�قاء رأ� الفّ�اء في 

 "�ْ مِ "وق�ل: ه� على ح�ف  ،)٢("ح��"��ف�  )١(ِح�ِ� َمَ�اٍص} {َوَالِت : شاًذا �َ �ِ وقُ  ،ال�مان

  .)٣())االس�غ�ا��ة

، وفي ذل� �ق�ل )٤(ساعِة م��مِ  أجاز الفّ�اء ال�� بـ"الت" ���ّ� بها اس� ال�مان ن��: والَت 

وم� الع�ب م� ���� ... ���� ِف�ار ل�َ� : (()٥(َّ خي حي جي يه  ُّ معّلًقا على ق�له تعالى: 

  أن��وني: ،���ف� "الت"

  )٦(ساعِة َمْ�َ�مِ  التَ  ...   

  :)٧(أن��ني ال�ف�ل ،ى ل�َ� ي مع�ها فألنَّ  ؛ی��� بها وال�الم أنْ  ،وال أحف� ص�ره

  )٨(َع الق��َ�ا�َ ق� قَ  ��ُ وأض�ى ال�َّ    اّ� ل�لى الَت ح��ً حُ  �َ ت��َّ 

                              وأن��ني �ع�ه�: ،فه�ا ن��

                                                        

  .٣س�رة ص، م� اآل�ة:  )١(

وهي ق�اءة ���ى ب� ع��، ���� ال�اء م� "الت" و��� ال��ن م� "ح��"، ی���: إع�اب الق�آن لل��اس:  )٢(

  .٥٤، وت�فة األق�ان: ٩/١٣٦، وال��� ال����: ٥/١٥٧، وش�ح ال�ف�ل: ٥/٤٠٩، وال��اب الف���: ٣/٣٠٥

  .٢/٨٨٢غ�ر ال�رر ال�س���ة:  )٣(

، ومغ�ي الل���: ٤٩٠، وال��ى ال�اني: ٣/١٢١٢، وارت�اف ال��ب: ١/٩٩ی���: ش�ح ال��اب لل���افي:  )٤(

٣٣٦. 

 .٣س�رة ص، م� اآل�ة:  )٥(

��� ال�امل، وت��ل�ه: (فلَ�عِ�ف�َّ خالئقًا م���لة   ول���َم�َّ َوالَت ساَعِة َمْ�َ�ِم) ولعّله األق�ب، الال��� م�  )٦(

، ٥/٢٩، وش�ح أب�ات ال�غ�ي: ٤/٢٩٥، وال��ی�ل وال����ل: ١٦٨، واألض�اد له: ١/٢٩١ی���: إ��اح ال�قف: 

  ول� ی��� ألح�. 

عام� ال��ي، م� اهل ال��فة، راو�ة لل�ع�، م� ���ه:  ه�: أب� ال��اس ال�ف�ل ب� دمحم ب� �على ب� )٧(

  .٧/٢٨٠، واألعالم: ١٩٣: "ال�ف�ل�ات".  ی���: ��قات ال������ واللغ����

  ، و��و� "وأم�ى" ب�ل "وأض�ى".���٥٩ ال�اف�، لع��و ب� شأس، وه� في دی�انه: الال��� م�  )٨(



 

  

ــفَ   َ�َ�ا َوَالَت َأَواٍن ــَ�َلُ��ا ُصلْ  ــ�ْ ــا َأْن لَ ـــ�َ ـــ�ْ ــَأجَ ـ    )١(َ� ِح�َ� َ�َقاءِ ـ

  .)٢())فه�ا َخْف� "أوانِ "ف�ف� 

أب� ، و )٦(، واب� ����)٥(، واب� جّ�ي)٤(، وال�جاجي)٣(ب� ق���ة ال�ی��ر� وتا�ع الفّ�اء في ذل� ا

  .)٧(جعف� ال�ع��ي

ا أْن إمَّ  - ح��–" واالس� ال�� �ع�ها " ح�ف م�ّ�ه بـ"ل�َ� ا ج�ه�ر ال������ فع��ه� "الَت وأمَّ 

" ت��ن ا أْن ���ن م�ف�ًعا وه� اس�ها، وال ��ف� ع�ه� أنَّ "الَت ���ن م���ً�ا وه� خ��ها، و�مَّ 

، أو م�ول ع��ه� )٩(م��ور فه� شاذ �ق�اءة ���ى ب� ع�� ��� "ح�ِ�"، وما جاء �ع�ها )٨(جارة

  كـ"أوان" ال�ي في ب�� أبي ُز���.

  ثالثة م�اه�: ف�ان� له�واخ�ل�ا في تأو�ل "أوان" ال���ورة 

ن" ال�ي في ال��� م��ورة؛ ألنَّ إلى أنَّ "أوا )١١(وت�عه ال�ّجاج )١٠(ذه� األخف� ل��ه� األول:ا

  ح�� أوان�ا. " ال ت��ن إالَّ مع ال���، وال�ع�ى: ل�َ� ألنَّ "الَت و  م�افة إل�ها،"ح��" ال���وفة 

  

  

                                                        

  . ٣٨ال��� م� ال��� ال����، ألبي ز��� ال�ائي، واس�ه ال���ر ب� ح�ملة، وه� في دی�انه:  )١(

 .٢/٣٩٧،٣٩٨معاني الق�آن للفّ�اء:  (٢)

  .٢٨٣ی���: تأو�ل م��ل الق�آن:  )٣(

  .٦٩ی���: ح�وف ال�عاني وال�فات:  )٤(

  .٢/٣٨٠،٣٧٩ی���: ال��ائ�:  )٥(

  .٥/١٥٧ی���: ش�ح ال�ف�ل:  )٦(

  .٥٥ی���: ت�فة األق�ان في ما ق�� �ال��ل�� م� ح�وف الق�آن:  )٧(

، و�ع�اب الق�آن لل��اس: ٤/٣٢٠،٣٢١، ومعاني الق�آن لل�جاج: ٢/٤٩٢ی���: معاني الق�آن لألخف�:  )٨(

  .١/٩٩، وش�ح ال��اب لل���افي: ٣/٣٠٥

   .٩/١٣٧، وال��� ال����: ٣/١٢١٣وارت�اف ال��ب:  ،٢/١٩٨،١٩٩ی���: ش�ح ال�ضي:  )٩(

  .٢/٤٩٢ی���: معاني الق�آن لألخف�:  )١٠(

  .٤/٣٢١اج: ی���: معاني الق�آن لل�جّ  )١١(



 

  

"أوان" نّ�َن �ال���؛  إلى أنَّ  )٣(، وال�م���� )٢(وت�عه ال���افي ،)١(ذه� ال��ّ�د ال��ه� ال�اني:

  .في " ی�م�ٍ�، وح���ٍ�"ه ت���� ع�ٍض ع� ج�لة م��وفة فه� ����لة "إْذ" ألنَّ 

  :م�ه� اب� مال� و�ان له رأ�ان في ذل� ال�ال�:ال��ه� 

ا ق�َع "أوان" ع� إنَّ "أوان" مق��عة ع� اإلضافة، واألصل: والَت أوَن صلٍح، فل�َّ  ال�أ� األول:

، )٤(ونّ�نها لل��ورة ،على ال��� ت���ًها لها "�فعاِل، ون�اِل" وزًناضافة ون�� ال���ت ُب��ْ� "أوان" اإل

  .)٧(، والع��ي)٦(، واب� ه�ام)٥(ی�ال�ّ  وت�عه في ه�ا اب�ه ب�ر

أْن ت��ن م��ورة بـ"ِمْ�" ال����ة، أ�: والَت ِمْ� أواٍن، و��ا خّ�ج الق�اءة  ل�أ� ال�اني:ا

  .)٩(، وت�عه في ه�ا أب� حّ�ان)٨(�ال��

  لة.فل� یّ��ح ل�ا رأ�ه في ه�ه ال��أ ا اب� ع�قاءوأمَّ 

بـ"الت" على قل�ه راجح رأ�ه؛ ألنَّه ق� ورد ال��اع �ه �ق�اءة  ��ه� لل�اح� أنَّ م� أجاز ال��ّ و 

أبي ز���، وألنَّ "أوان" غ�� م��� �اإلضافة إلى ال��ل فق� بل ت�اف إلى  وق�ل���ى ب� ع�� 

  ، وع�م ال�أو�ل أولى م� ال�أو�ل ��ا ه� ال�ارد ع� ال������.)١٠(ال��لة و�لى ال�ف�د

  

  

  

                                                        

، وش�ح ٢/٣٧٩، وال��ائ�: ١/٩٨، وش�ح ال��اب لل���افي: ٢/١٤٣ی��� رأ�ه في: األص�ل في ال���:  )١(

 أع�� على رأ�ه في ه�ه ال��ألة في ���ه.، ول� ٢/١٩٨، وش�ح ال�ضي: ٥/١٥٦ال�ف�ل: 

 .١/٩٨ی���: ش�ح ال��اب لل���افي:  )٢(

  .٤/٧١ی���: ال��اف:  )٣(

  .١/٤٤٤، وش�ح ال�ا��ة ال�ا��ة: ١/٣٧٨: الب� مال� ی���: ش�ح ال��ه�ل )٤(

  .١٠٨ی���: ش�ح اب� ال�ا��:  )٥(

  .٢٦١،٢٦٢: ب� ه�امی���: ش�ح ش�ور ال�ه� ال )٦(

 .٢/٦٧٧ال�قاص� ال����ة: ی���:  )٧(

  .٣/٢٥٢: الب� مال� ی���: ش�ح ال��ه�ل )٨(

  .٩/١٣٧ی���: ال��� ال����:  )٩(

 .٥/١٥٦، وش�ح ال�ف�ل: ٢/٣٨٠،٣٧٩ی���: ال��ائ�:  (١٠)



 

  

  بـ"حّ�ى" ال���� خامً�ا: ج�ُّ 

ف��ه� م� م�ع دخ�لها على ال��اة، آراء دخ�ل "حّ�ى" ال�ارة على ال���� م��لف ��ه ب�� 

ها ت��� �ال�خ�ل على ال�اه� فق�، وم�ه� م� جّ�ز دخ�لها على ال���� وعلى وأنَّ ال���� 

  ال�اه�، و���ا �أتي ع�ض آلرائه�:

االخ��ار �ال�اه� خالًفا ، وت��� في )١(�الع�� "عّ�ى" :و�قال "حّ�ى"(قال اب� ع�قاء: (

  .)٢())لل���د وال��ف���

ه م��لً�ا، وم�ا�ً�ا، ف���ّ دخ�ل "حّ�ى" ال�ارة على ال����،  )٤(وال���د ،)٣(أجاز ال��فّ��ن 

  ن��: حّ�ا� وحّ�اَك وحّ�اُه. وغائً�ا

�ال�اء،  "ىح�ّ " ��ْ� و�ُ وق� ذ�� اب� األن�ار� ج�از دخ�لها على ال�اه� وعلى ال����: ((

 لف� األلف مع ال���ي في ق�له�: دخ�لها على ال�اه� وال���ي فل�م ف�ها وهي ال ت�ال ف�ًقا ب��

ى وح�ّ  ى ز��ٍ ح�ّ "مع ال�اه� ح�� قال�ا:  إلى ال�اءوان��ف ع� األلف  "اهاك وح�ّ ا� وح�ّ ح�ّ "

  .)٥())وع��ٍ 

  :)٦(واْسُ�ِ�لَّ له� �ق�ل ال�اع�

  ى َح�َّاَك �ا ابَ� َأِبي ِزَ�ادِ َف�ً       ُأَناٌس  يفال ��َّ َال ُیْلفِ 

                                                        

]، ی���: إ��اح ٣٥{ل�ْ�ُ���َّه عّ�ى ح�ٍ�}[س�رة ی�سف، م� اآل�ة: وهي لغة ه�ل�ة، و�ها ق�أ اب� م�ع�د:  )١(

  .٣/١٦٨: الب� مال� ، وش�ح ال��ه�ل١/٣٤٣، وال�����: ١/١٣واالب��اء: ال�قف 

  .٢/٨٧٩غ�ر ال�رر ال�س���ة:  )٢(

، ٥٤٣، وال��ى ال�اني: ٤/١٧٥٥،٢٠٠٠، وارت�اف ال��ب: ١/١٥٢: الب� مال� ی���: ش�ح ال��ه�ل )٣(

  .٢/٢٧٣، وال��اع�: ١٦٦ومغ�ي الل���: 

، وال�ا��ة في ٤/٤٦٦، وش�ح ال�ف�ل: ٢٤٤، وت�ج�ه الل�ع: ٣/١٤٩في ی��� م���ه في: ش�ح ال��اب لل���ا )٤(

(كان أب� (، ول� أع�� على رأ�ه في ���ه، إذ ن�� ال���افي رأ� ال���د في ج�از ذل� ��ق�ل: ٥١عل� ال���: 

حّ�ى رفًعا: ال��اس ال���د ���� إضافة ما م�ع س����ه إضاف�ه في ه�ا ال�اب وال ����ع م�ها، و�ق�ل: إذا �ان ما �ع� 

 .)حّ�ى ه�، و�ذا �ان ن�ً�ا: حّ�ى إ�اه، و�ذا �ان ج��ا: حّ�اُه، وح�ّاَك)

  .١/٤١٤،٤١٣إ��اح ال�قف واالب��اء:  )٥(

ال��� م� ال��� ال�اف�، ورو�: "أبي ز�اد" ب�ل "أبي ی���", و"ال یلفي" ب�ل "ال یلقي"، ول� أع�� على قائله، وه�  )٦(

، وش�ح اب� ٥٤٤، وال��ى ال�اني: ٤/١٧٥٦ارت�اف ال��ب: و ، �٣/٣٠٢ف�ر: م� ش�اه� ش�ح ال��ل الب� ع

 .٣/١٢١١، وال�قاص� ال����ة: ١٤٩، وش�ح ال���د�: ٣/٥٨٢، وال�قاص� ال�ا��ة: ٣/١١عق�ل: 



 

  

  :)١(ال�اع�و�ق�ل 

ــتأ ــاك تـــ�ّ ـــح ْ� ــ ــ�ــقـ   ت�جي م�� أنها ال ت���   جٍّ ــ�ل ف� ــ

  :)٢(أ�ً�ا ال�اع�و�ق�ل 

  وأل�قه ح�اه �الق�م الح�   هُ لَ �ْ وأك��ه ما ���ى وأع��ه سُ 

� نأ"، وفي ق�له: "في ق�له: "ف�ى َح�َّاكَ  وه�"ال�اف"أدخل "حّ�ى" ال�ارة على ال���� إْذ 

  .وال���د وه�ا ما ����ه ال��ف��ن ، "ح�اهفي ق�له: " وعلى "الهاء" "،حّ�اك

هي ت��� �ا ا ج�ه�ر ال������ فق� م�ع�ا دخ�ل "حّ�ى" ال�ارة على ال���� و�نَّ وأمَّ 

  .)٣(تق�ل: ح�ا� وح�اك وح�اه ، والى ز��ٍ م�رت �الق�م ح�ّ ب�خ�لها على ال�اه� فق�، ف�ق�ل: 

 م��هاك م� م�ان�، وال تق�ل:إل�ه، ف�عل�ه  �ُ تق�ل: ق�ْ وفي ذل� ��ّ�ح س����ه إذ �ق�ل: ((

في  اكَ وح�ّ  اهُ ����ه ����: ح�ّ وغ�� س ،اهُ وال تق�ل: ح�ّ ، و�ق�ل اب� ال��اج في ذل� أ�ً�ا: (()٤())اهُ ح�ّ 

  .)٥())ال�ف�

"حّ�ا�"  اس�غ��ا ع�ه� اس�غ��ا ع� "حّ�ى" بــ"إلى"، فدخ�لها على ال����؛ ألنَّ  ول� ��ّ�زوا

" وع� حّ�اَك بــ"إل�َ�" وع� "حّ�اُه" بــ"إل�ِه"
ّ
وفي ذل� ى" ال�ارة و"إلى" مع�اه�ا واح�، �ّ "ح ألنَّ و  ،)٦(بـ"إلي

و�ق�له�: دعه ح�ى ی�م ى ذاك، ى �ق�له�: رأی�ه� ح�ّ في ح�ّ  واس�غ��ا ع� اإلض�ار�ق�ل س����ه: ((

  .)٧())ال�ع�ى واح� ى ذاك، و�اإلض�ار في إلى إذا قال دعه إل�ه؛ ألنَّ ك�ا و��ا، و�ق�له�: دعه ح�ّ 

                                                        

، وال��ی�ل وال����ل: ٤/١٧٥٦ال��� م� ال��� ال�اف�، ول� أع�� على قائله، وه� م� ش�اه� ارت�اف ال��ب:  )١(

، وال�قاص� ال�ا��ة: ٣/١١، وش�ح اب� عق�ل: ٢/٧٤٨، وت�ض�ح ال�قاص�: ٥٤٤وال��ى ال�اني: ، ١١/٢٤٧

 .٣/١٢١١، وال�قاص� ال����ة: ١٤٩، وش�ح ال���د�: ٣/٥٨٢

، وارت�اف ٤/٢٧٦ول� أع�� على قائله، وه� م� ش�اه� ش�ح ال�ضي على ال�ا��ة:  ال���ل،ال��� م� ال���  )٢(

  .٥/٢٤١١ال��ب: 

 .٥٤٣، وال��ى ال�اني: ٤/١٧٥٥،٢٠٠٠، وارت�اف ال��ب: ٤/٢٧٦ی���: ش�ح ال�ضي على ال�ا��ة:  )٣(

  .٤/٢٣١ال��اب:  )٤(

  .١/٤٢٦األص�ل في ال���:  )٥(

، وش�ح ال��ل الب� ٢/٤٨٥، واإلن�اف في م�ائل ال�الف: ١/٢٤١ی���: ش�ح ال�ق�مة ال����ة:  )٦(

  .٣/٣٠٢ع�ف�ر: 

  .٢/٣٨٣ال��اب:  )٧(



 

  

  .)١(وما جاء في ال�ع� م� دخ�ل "حّ�ى" ال�ارة على ال���� عّ�وه ض�ورة أو شاًذا

َه�لي، وأب� القاس� ا)٣(، وال�م���� )٢(وت�عه� أك�� ال��اة ف��ه� اب� �ا��اذ ، واب� )٤(ل�ُّ

، وأب� )١٠(، وال�ضي)٩(، واب� مال�)٨(، واب� ع�ف�ر)٧(، واب� ال�اج�)٦(، واب� ����)٥(ال��از

، )١٦(، وال�ا��ي)١٥(، ونا�� ال���)١٤(، واب� عق�ل)١٣(، واب� ه�ام)١٢(، وأب� حّ�ان)١١(الف�اء

  .)٢١(، وخال� األزه�� )٢٠(، واألش��ني)١٩(، والع��ي)١٨(، وال�مام��ي)١٧(وال���د�

  م ال�� بّ�� ��ه م�الف�ه لل��ّ�ز��.ال��ق�ِّ  اب� ع�قاء أ�ً�ا في �المه�عه� وت

ما ذه� إل�ه ج�ه�ر ال������  أنَّ لل�اح�  ال��اة في ه�ه ال��ألة ��ه�و�ع� ع�ض آراء 

االس�غ�اء بـ"إلى"  ذل� هي ةعلّ  ه� ال�اجح، فق� م�ع�ا دخ�ل "حّ�ى" ال�ارة على ال����، وذ��وا

  ع�ها. 

                                                        

، ومغ�ي ٥٤٤، وال��ى ال�اني: ٤/١٧٥٦، وارت�اف ال��ب: ٤/٢٧٧ی���: ش�ح ال�ضي على ال�ا��ة:  )١(

  .٣/١١، وش�ح اب� عق�ل: ١٦٧الل���: 

  .١/٢٤١ی���: ش�ح ال�ق�مة ال����ة:  )٢(

  .٣٨٠ی���: ال�ف�ل:  )٣(

  .١٨٩ی���: ن�ائج الف�� في ال���:  )٤(

  .٢٤٤ت�ج�ه الل�ع:  ی���: )٥(

  . ٤/٤٦٦ی���: ش�ح ال�ف�ل:  )٦(

  .٥١ی���: ال�ا��ة في عل� ال���:  )٧(

  .٣/٣٠٢ش�ح ال��ل الب� ع�ف�ر: ی���:  )٨(

  .١/١٥٢: الب� مال� ی���: ش�ح ال��ه�ل )٩(

  .٤/٢٧٦ی���: ش�ح ال�ضي على ال�ا��ة:  )١٠(

  .١/٤٩ی���: ال��اش في ف�ي ال��� وال��ف:  )١١(

  .٤/٢٠٠٠ی���: ارت�اف ال��ب:  )١٢(

 .١٦٦ی���: مغ�ي الل���:  )١٣(

 .٣/١١ی���: ش�ح اب� عق�ل:  )١٤(

  .٩/٤٥٨٢ی���: ت�ه�� الق�اع�:  )١٥(

  .٣/٥٦٨،٥٦٩ی���: ال�قاص� ال�ا��ة:  )١٦(

  .١٤٩ی���: ش�ح ال���د�:  )١٧(

  .٢/٩٠ی���: تعل�� الف�ائ�:  )١٨(

  .٣/١٢١٢ی���: ال�قاص� ال����ة:  )١٩(

 .٢/٦٨ی���: ش�ح األش��ني:  )٢٠(

 .١/٦٣٤ی���: ش�ح ال����ح:  )٢١(



 

  

  ال��ق�ع ال�����ىفي  ""إالَّ  تق�ی�سادًسا: 

م�  ق�ع م��لفة في ه�ا ال�ق�ی�، ف��ها" في ال�����ى ال��األق�ال ال���ّ�ة في تق�ی� "إالَّ  إنَّ 

"، وم�ها�قّ�ر "إالَّ      :ه�ه األق�الم� �قّ�رها بـ"س��"، و���ا �أتي ت���� ل " بـ"ل��َّ

 "،س�� "وال��ق�ع قّ�ره ال��فّ��ن بـال��ق�ع: ((في ح�ی�ه ع� ال�����ى ء قال اب� ع�قا

  .)١())ال���دة" ل��ّ "�ن بـوال����ّ 

" ��ع�ى )٢(م� ال��اة ق��ٌ  ن�َ�  ، وم�ه� اب� ع�قاء إلى ال��ف��� عامًة أنَّه� �قّ�رون "إالَّ

  "س��" في ال�����ى ال��ق�ع  فق�ل�: ما في ال�ار أحٌ� إالَّ ح�اًرا، ال�ق�ی�: س�� ح�اٍر.

" ��ع�ى ل اوال�ا�� في ��� ال��ف��� ��� خالفً  �ا ُنِ�َ� إلى ال��ف��� �ّله�، فال�� قّ�ر "إالَّ

  "س��" ه� الفّ�اء وح�ه، في ح�� أنَّ اب� األن�ار� �قّ�رها ��ع�ى "ل�ّ�".

 خن  حن جن مم خم حم جم هل مل خل ُّ  ق�له تعالى:فالفّ�اء ع��ه تف���ه 

فال ت�عل  "،� شاء ر�� م� ال��ادة الَّ�إالَّ " ي ال�ع�ى:ه� فقال: (( )٣(َّٰه مه جه هن من

�ع�ى صل�� � "إالَّ " في م�ضع "س�� "فإذا �ان�  "،� س� "ول�� ����لة  "ال�او" في م��لة "إالَّ "

�� �� قل�: ع��� ماٌل ��أنَّ  ،وه�ا ع��� :أ� "�اع��� مال ���� س�� ه"�ُل: ق� تألنَّ  "؛ال�او"

  .)٤())وه�ا

" ��ع�ى "س��"، وأ�ع� م� ه�ا فق� ذ�� في م�ضففي ه�ا ال�� ��ّ�ح ب�ق�ی�  ع ثاٍن أنَّه إالَّ

" إ " م�ان "ل��َّ ����لة  "إالَّ " �ل �ع� الق�اء وأهل العل�: إنَّ وق� �ق�ق�ل: (( ذْ ال ��لح أْن ت�عل "إالَّ

 ما قامَ " :ق�لُ � ت ت�� أنَّ أَال  ،فال "ل��َّ "م�ان  "إالَّ "ت�لح  ، وذاك م�ه� تف��� لل�ع�ى، فإمَّا أنْ "ل��َّ "

                                                        

  .٢/٧٤٣غ�ر ال�رر ال�س���ة:  )١(

، ٣/١٥٥١، وارت�اف ال��ب: ٢/٨٣، وش�ح ال�ضي: ١٠١،  وال��ه�ل: ١/٢٩٠: ی���: األص�ل في ال��� )٢(

  .٢/٢٥٠، وه�ع اله�امع: ٥/٢١٢٤، وت�ه�� الق�اع�: ١/٥٥١وال��اع�: 

  .١٠٨س�رة ه�د، م� اآل�ة:  )٣(

  .٢/٢٨٨اء: معاني الق�آن للف�ّ  )٤(



 

  

 ت��َ�: ما قام إالَّ   أنْ �، إالَّ  ز�إالَّ  �َِّ  �ُ ما قام ع�: �لوال تق ،فُ�ْ�ِهُ� ال�اَو وت��فها "�ٌ ز� ول��ْ  �َِّ  �ُ ع�

ل ال�الم ز�� ل�����   .)١())َأوَّ

: )٢(َّ جم يل ىل مل خل ُّ  ا اب� األن�ار� ��ق�ل معّلًقا على ق�له تعالى:وأمَّ 

 مي ُّ   ، ��ا قال في س�رة ال�ق�ة:"ال�ی� آم��ا وع�ل�ا ال�ال�ات ل��َّ "ه قال: اس���اء م�ق�ع �أنَّ ((

  .)٤("))ه� ال ح�ة له�ال�ی� �ل��ا فإنَّ  ل��َّ " :ف�ع�اه )٣(َّ هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني

م����ة  "�ْ مَ "ت��ن  و���ز أنْ : (()٥(َّ يل ىل مل خل ُّ  في ق�له تعالى: أ�ً�ا و�ق�ل

  .)٦())ى و�ف� ��ع��ه هللات�لّ  �ْ مَ  ل��َّ "ه قال: على االس���اء ال��ق�ع �أنَّ 

  :ع��و ب� مع� ���بمعّلًقا على ب��  أ�ً�ا و�ق�ل

ــــَو�ُ  ــلُّ َأٍخ مُ ـــ ـ ــ ـافَ ـ ــ ــِرقُ ـــ ــُه َأخُ ــ ــلَ    �هُ ـــ ــ�ْ ــعَ ـ ــُ� َأبِ ـــ ــ ــ�ـــ ـــ ـــال َ� ِإالَّ ــ ــفَ ــ ــْ�قَ ــ ـــ ــ    )٧(َ�انِ ـ

�ق�ان �ف��قان، أو الف " في ال��� ��ع�ى االس���اء ال��ق�ع، أ�: ل��َّ إالَّ ���ن " أنْ  و���ز((

  .)٨())ی�والن

" ��ع�ى "ل��َّ    " وه� خالف الفّ�اء ب�ل�.فال�الح� أنَّ اب� األن�ار� في ه�ه ال���ص قّ�ر "إالَّ

" في ال�����ى ال��ق�ع، فق�ل�: وأمَّ  " ��ع�ى "ل��َّ  ما في ال�ارِ ا ال���ّ��ن فه� �قّ�رون "إالَّ

  .)٩(اح�ارً  : ل��َّ ف�هاأحٌ� إالَّ ح�اًرا، ال�ق�ی�

                                                        

  .٣/٢٥٩اء: معاني الق�آن للف�ّ  )١(

 ,٢٥س�رة االن�قاق، م� اآل�ة:  )٢(

  .١٥٠س�رة ال�ق�ة، م� اآل�ة:  )٣(

  .٢/٩٧٢إ��اح ال�قف واالب��اء:  )٤(

  .٢٣س�رة الغاش�ة، اآل�ة:  )٥(

 .٢/٦٠٨،٦٠٧، وله م�ضع آخ� �قّ�ر م�له، ی���: ال���ر نف�ه: ٢/٩٧٦إ��اح ال�قف واالب��اء:  )٦(

  .���١٧٨ ال�اف�، وه� في دی�انه: الال��� م�  )٧(

  .٢/٣٩٤،٣٩٣ال�اه� في معاني �ل�ات ال�اس:  )٨(

، وال��اع�: ٣/٨٨، وش�ح ال��اب لل���افي: ١/٢٩٠، واألص�ل في ال���: ٢/٤١٣،٤١٢ال�ق���: ی���:  )٩(

١/٥٥١.  



 

  

 ول��َّ  :ا، جاءوا �ه على مع�ى ح�ارً إالَّ  وذل� ق�ل�: ما ف�ها أح�ٌ �ق�ل س����ه في ذل�: ((و 

، وع�ل ه م� ن�عه، ف��ل على مع�ى ول��َّ ی��ل�ا اآلخ� م� األول، ����� �أنَّ  ا، و��ه�ا أنْ ح�ارً 

 �اب ما ال ���ن إالَّ ، وق� أف�د س����ه لها �اً�ا ف��اه: (()١())ما ق�له �ع�ل الع���� في ال�ره� ��ه

م�  ول��َّ  :أ�، )٢(َّمس خس حس جس مخ جخ مح  جح مج ُّ   ف�� ذل� ق�له تعالى:" ول��َّ "على مع�ى 

ه� ول��َّ  :أ� ،)٣(َّخي حي جي  يه ىه مه جه ين ىن من  ُّ  وق�له ع� وجل: ...رح�

  .)٤())وه�ا ال��ب في الق�آن ����، �ق�ل�ن: ر��ا هللا

"؛ �و�نَّ  ، و�عّلل ذل� )٥(م���ر�ة ه في ح�� ج�لة م�ف�لة ع� األولىألنَّ ا جعل�ا ال�ق�ی� بـ"ل��َّ

ل��افق�ها لها في الع�ل  ؛""ل��َّ " في �اب االس���اء ال��ق�ع بـ"إالَّ  رْت �ّ �ا قُ إنَّ اب� ال�اج� �ق�له: ((

� ألنَّ  ؛لل�غای�ة ال�ي ب�� األول وال�انيا ال�ع�ى ف"، وأمَّ ل��َّ ا الع�ل فال��� ��ا ت��� "أمَّ  ،وال�ع�ى

 إالَّ  ا�ً ع� ا م����، و�ذا قل�: اش���ُ� �ً � م�� ا، �ان ال��ارُ  ح�ارً ا إالَّ ع��ً  : ما اش����ُ قلَ�  اإذ

  .)٦())ا غ�� م���� م����ً  ا، �ان ال��ارُ رً ح�ا

  .)٩(، وال�ضي)٨(اب� ال�اج�و ، )٧(� تا�ع ال������ في ه�ه ال��ألة اب� �ا��اذوم�ّ 

  ل� �ف�ح ع� رأ�ه في ه�ه ال��ألة.ا اب� ع�قاء فوأمَّ 

أنَّ اب� األن�ار� م� ال��ف��� ق�  ل�اح���ّ�� لیو�ع� ع�ض آراء الف��ق�� في ه�ه ال��ألة 

"، وأنَّ الفّ�اء خالفه� في ذل� فه� " في ال�����ى ال��ق�ع بـ"ل��َّ واف� ال������ في تق�ی�ه� "إالَّ 

  �قّ�رها بـ"س��".

  

                                                        

  .٢/٣١٩ال��اب:  )١(

  .٤٣م� اآل�ة:  ،س�رة ه�د )٢(

 .٤٠س�رة ال�ج، م� اآل�ة:  )٣(

 .٢/٣٢٦ال��اب:  )٤(

  .٢/٢٥٠، وه�ع اله�امع: ١/٥٥١، وال��اع�: ٨/١٧٢ی���: ال��ی�ل وال����ل:  )٥(

 .٢/٧٦٢أمالي اب� ال�اج�:  )٦(

  .٢/٣٢٤ی���: ش�ح ال�ق�مة ال����ة:  )٧(

  .٢/٧٦٢ی���: أمالي اب� ال�اج�:  )٨(

  .٢/٨٣ی���: ش�ح ال�ضي:  )٩(



 

  

  ال�ات�ة

ل�الة وال�الم وا ،و����ه تغف� ال�ن�ب وال��ا�ا وال�الت ،ال���� ال�� ب�ع��ه ت�� ال�ال�ات

آله وص��ه أص�اب  وعلى ،هللا سّ�� ال�ادات ع��ِ  ب�ِ  �ٍ م��ّ  ،ال�ل�اتأخ�ج ال�اس م� على م� 

  .ال�قى وال�ه�ات

  :�ع�أمَّا 

في ��� عل�ائ�ا األجّالء  ف��ًة م� ال�م�ففي نها�ة ه�ا ال��� العل�ي ال�� ع�ُ� معه 

  ل� إلى ن�ائج أه�ها:فق� ت�ّص ا وُمْ�ِعً�ا ال��� في ��ات ���ه�، �ً م��ّ�ِ 

ال�الف ال���ّ�،  أب�زت���ة" الب� ع�قاء م� ال��� ال�ي �ع�ُّ ��اب "غ�ر ال�رر ال�س -١

ال��اب على م�ائل  ه�ااح���  إذ ،و��ان آراء ال������ م� ال��ه��� ال���� وال��في

 .��خال��ة �ُ 

وه�ا ما  ،له أص�له ال���ّ�ة ال�ي جّل اع��ادها على ال��اع ن���ٌّ  ال��ه� ال��في م�ه�ٌ  -٢

 أ�ه�ه ال���.

وأك�� ت����ه على أشه� عال��ها ه�ا ال��ائي  ،ش�َح اب� ع�قاء آراء ال��ف��� ���رة عامة -٣

 والفّ�اء.

ى آراء ال������ ال��ه� في ال�راسة ال���ّ�ة، فه� في الغال� ی���ّ  ����ّ  اب� ع�قاء -٤

 ال����ة ب���"وافقه� في ه�ا ال��� في أك�� ال��ائل، ف�افقه� في م�ألة  إذْ و��افقه�، 

ناص� ال�فع�ل "، وم�ألة "ص�غة ال���ي لل��ه�ل ب�� أصال�ها وف�ع��ها"�غ�و"، وم�ألة 

فه� ی�اف� وغ��ها م� ال��ائل،  ،"أس�� وأف�� وأ�ه� أفعال ناق�ة"، وم�ألة "له

����� في ق�� م� ه�ه اآلراء، فق� خالف س����ه ال������ دون تعّ��؛ ألنَّه خالف ال�

مع��ل  ج�ّ "، وواف� ال��ف��� في م�ألة "ب�اء الفعل ال�اق� لل��ه�ل"وم� وافقه في م�ألة 

 ، وفي م�ألة "ج�از ح�ف ح�ف ال��اء(�ا) مع ال��� ال�ق��دة"."ال�فة ال���هة �اإلضافة



 

  

العامل في "في ه�ا ال��� وهي م�ألة  لل��ف��� ن�� اب� ع�قاء م�ألة واح�ة خ�ًأ -٥

، وجعلها ه� وم� س�قه م� ال��ائل ال�ال��ة ب�� ال������ "مع��لي �ان وأخ�اتها

  وال��ف���، وفي ال���قة هي م� ال��ائل ال��ف� عل�ها.

خ�ًأ إلى ال��ف��� �ان س��ه أنَّ أك�� اآلراء ل� ت�� ال�����ة إنَّ ن��ة اآلراء ال���ّ�ة  -٦

 ة ��� ال��ف��� م�ازنة ���� ال������.وه�ا س��ه قلّ  ؛��� ال��ف���م�ّ�جة م� 

تا�ع اب� ع�قاء أ�ا حّ�ان األن�ل�ي في ن��ة ���� م� اآلراء ال����ة إلى ال��ف���، ف�ا  -٧

ن��ه اب� ع�قاء في ��ا�ه "غ�ر ال�رر ال�س���ة" إلى ال��ف��� ن��ها أب� حّ�ان ق�له في 

"ارت�اف ال��ب" م��ر مه� م� م�ادر اب� ع�قاء  ك�ا�ه "ارت�اف ال��ب"، و��اب

 أوْ ، م� ذل� ق�له في ن�ا�ة ال���ور م�اب ال���ر: ((ال�ي صّ�ح بها في أك�� م� م�ضع

إّما ���ف زائ� إج�اًعا: وُ�ْ�َ�ُع على اللف� وال��ل ��ا ُأِ��َ� م� رجاٍل  أق�� مقامه م��وًرا

 .)١())وح�ه �اتفاق ��ا في االرت�اف�ور فاضل�� أو فاضل�ن، وال��لُّ ح���� لل��

ن�� اب� ع�قاء ق�ً�ا م� آراء ال��ف��� إل�ه� عامة، وفي ال���قة ن�� أنَّ م� عل�ائه� م�  -٨

خالفه�، م� ذل� ما ن��ه اب� ع�قاء إل�ه� عامة في م�ألة "ج� مع��ل ال�فة ال���هة 

ن��ه إل�ه� عامة في  �اإلضافة" فق� خالفه� الفّ�اء في ه�ه ال��ألة، وم� ذل� أ�ً�ا ما

" في ال�����ى ال��ق�ع" وهي في ال���قة للفّ�اء وح�ه،؛ ألنَّ اب� األن�ار�  م�ألة "تق�ی� "إالَّ

  خالفه وتا�ع ال������ ف�ها. 

وآخ� دع�انا أِن ال���� ربِّ العال���، وصلى هللا على ن���ا دمحم، وعلى آله وص��ه وسل� 

  ت�ل�ً�ا ���ً�ا.

  

                                                        

  .٤٢٤،٤٢٥/ ١غ�ر ال�رر ال�س���ة: ) (١



 

  

  وال��اجعث�� ال��ادر 

ـــ ال���:   أـ

  الق�آن ال����.

 شهاب ال�ی� أح�� ب� دمحم ب� أح�� ب�  :ت�اف ف�الء ال��� في الق�اءات األر�عة ع��إ

، ال�ه�� �ال��اء (ت 
ّ
هـ)، ت�ق�� أن� مه�ة، دار ال��� العل��ة ١١١٧ع�� الغ�ي ال�م�ا�ي

  م.٢٠٠٦ –ه ١٤٢٧، ٣ل��ان، � –

 :أب� القاس� ع�� ال�ح�� ب� إس�اق ال�غ�اد� ال�هاون��  أخ�ار أبي القاس� ال�جاجي

  م.١٩٨ - ه ١٤٠١، دار ال�ش�� �غ�اد، هـ)، ت�ق�� ع�� ال���� م�ارك٣٣٧ال�جاجي (ت 

 :علي ب� سل��ان ب� الف�ل، ال�ع�وف  أب� ال��اس� االخ��ار�� ال�ف�ل�ات واألص���ات

 - ��اوة، دار الف�� ال�عاص� ب��وت هـ)، ت�ق�� ف�� ال�ی�٣١٥(ت  �األخف� األصغ�

 م.١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠، ١س�ر�ة، � –ل��ان، دار الف�� دم�� 

 :م�س�ة ال���   ه)،٢٥٦اإلمام ال�اف� دمحم ب� اس�اع�ل ال��ار� (ت  األدب ال�ف�د

  م.١٩٨٦ –ه ١٤٠٦، ١ال�قا��ة، �

 :أب� ح�ان دمحم ب� ی�سف ب� علي ب� ی�سف ب� ح�ان  ارت�اف ال��ب م� ل�ان الع�ب

هـ)، ت�ق�� رج� ع��ان دمحم، م�اجعة: رم�ان ع��  ٧٤٥أث�� ال�ی� األن�ل�ي (ت 

  م. ١٩٩٨ - هـ  ١٤١٨، ١القاه�ة، �–ال��اب، م���ة ال�ان�ي 

 :ب�هان ال�ی� إب�ا��� ب� دمحم ب� أبي ��� ب� أی�ب  إرشاد ال�ال� إلى حل أل��ة اب� مال�

–هـ)، ت�ق�� دمحم ب� ع�ض ب� دمحم ال�هلي، أض�اء ال�لف �٧٦٧ ��� ال��ز�ة (ت ب

  م.١٩٥٤ - هـ ١٣٧٣، ١ال��اض، �



 

  

 :أب� ال�ع�د الع�اد� دمحم ب� دمحم ب� م��فى  إرشاد العقل ال�ل�� إلى م�ا�ا ال��اب ال����

  ب��وت. –هـ)، دار إح�اء ال��اث الع��ي ٩٨٢(ت 

 :هـ)، ٥٣٨أب� القاس� جار هللا م���د ب� ع��و ب� أح�� ال�م���� (ت  أساس ال�الغة

 - هـ ١٤١٩، ١ل��ان، � –ت�ق��: دمحم �اسل ع��ن ال��د، دار ال��� العل��ة، ب��وت 

  م.١٩٩٨

 :أب� ��� ع�� القاه� ب� ع�� ال�ح�� ب� دمحم الفارسي األصل، ال��جاني  أس�ار ال�الغة

دمحم شاك�، م��عة ال��ني �القاه�ة، دار ال��ني  ه)، عل� عل�ه م���د٤٧١ال�ار (ت 

  ���ة.

 :ع�� ال�ح�� ب� دمحم ب� ع��� هللا األن�ار�، ��ال ال�ی�  أب� ال���ات أس�ار الع���ة

 .م١٩٩٩ - هـ١٤٢٠هـ)، دار األرق� ب� أبي األرق�، ٥٧٧األن�ار� (ت 

 :ع�� ال�ح�� ب� أبي ���، جالل ال�ی� ال����ي (ت  األش�اه وال��ائ� في ال���

هـ)، ت�ق�� ع�� اإلله ن�هان، غاز� م��ار �ل��ات، و�ب�ا��� دمحم ع�� هللا، وأح�� ٩١١

  م.١٩٨٧ - هـ ١٤٠٧دم��،  - م��ار ال����، م���عات م��ع اللغة الع��ّ�ة

 :ال��اج (ت  أب� ��� دمحم ب� ال��� ب� سهل ال���� ال�ع�وف �اب� األص�ل في ال���

 ب��وت. –هـ)، ت�ق�� ع�� ال���� الف�لي، م�س�ة ال�سالة، ل��ان ٣١٦

 :أب� ال��� ن�ر ال�ی� علي ب� ال���� ب� علي إع�اب الق�آن ال����ب لل�جاج 

–ه)، ت�ق�� إب�ا��� اإلب�ار�، دار ال��اب ال���� ٥٤٣اَألْصفهاني ال�اق�لي (ت ن�� 

  ه.١٤٢٠، ٤وت، �ب�� –القاه�ة، ودار ال��� الل��ان�ة 

 :اس أح�� ب� دمحم ب� إس�اع�ل ب� ی�ن� ال��اد�  إع�اب الق�آن لل��اس أب� جعف� ال�َّ�َّ

هـ)، وضع ح�اش�ه وعل� عل�ه ع�� ال��ع� خل�ل إب�ا���، م���رات دمحم ٣٣٨ال���� (ت 

  ه.١٤٢١، ١علي ب���ن، دار ال��� العل��ة، ب��وت، �



 

  

 :ب� علي ب� فارس، ال�ر�لي ال�م�قي (ت  خ�� ال�ی� ب� م���د ب� دمحم األعالم

 م. ٢٠٠٢، أ�ار / مای� ١٥هـ)، دار العل� لل�الی��، �١٣٩٦

 :أب� الف�ج علي ب� ال���� ب� دمحم ب� أح�� ب� اله��� ال��واني األم�� الق�شي،  األغاني

  .٢ل��ان، �- هـ)، ت�ق�� س��� جاب�، دار الف�� ب��وت٣٥٦األص�هاني (ت

 :أب� ع��و ع��ان ب� ع�� ب� أبي ��� ب� ی�ن�، ج�ال ال�ی� اب�  أمالي اب� ال�اج�

 - ت�ق�� ف�� صالح سل��ان ق�ارة، دار ع�ار هـ)،٦٤٦ل��د� ال�ال�ي (ت ال�اج� ا

  م.١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩ب��وت،  –األردن، دار ال��ل 

 :أب� ال�عادات ض�اء ال�ی� ��ة هللا ب� علي ب� ح��ة، ال�ع�وف �اب�  أمالي اب� ال����

، ١ه)، ت�ق�� م���د دمحم ال��احي، م���ة ال�ان�ي، القاه�ة، ����٥٤٢ (ت ال�

  م.١٩٩١ - ه ١٤١٣

 :أب� القاس� ع�� ال�ح�� ب� إس�اق ال�غ�اد� ال�هاون�� ال�جاجي (ت  أمالي ال�جاجي

  م.١٩٨٧ - هـ ١٤٠٧، ٢ب��وت، � –هـ)، ت�ق�� ع�� ال�الم هارون، دار ال��ل ٣٣٧

  أب� ال�قاء ع�� هللا  وج�ه اإلع�اب والق�اءات في ج��ع الق�آن:إمالء ما م� �ه ال�ح�� م�

، ١ل��ان، � -هـ)، ال��� العل��ة ب��وت ٦١٦ب� ال���� ب� ع�� هللا الع���� (ت  

  م.١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩

 :ع�� ال�ح��أب� ال���ات  اإلن�اف في م�ائل ال�الف ب�� ال������ ال������ وال��ف��� 

، ١هـ)، ال����ة الع���ة، �٥٧٧، ��ال ال�ی� األن�ار� (ت ار� ب� دمحم ب� ع��� هللا األن�

  م.٢٠٠٣ - هـ١٤٢٤

 :ناص� ال�ی� أب� سع�� ع�� هللا ب� ع�� ب� دمحم ال���از�  أن�ار ال����ل وأس�ار ال�أو�ل

 –هـ)، ت�ق�� دمحم ع�� ال�ح�� ال��ع�لي، دار إح�اء ال��اث الع��ي ٦٨٥ال���او� (ت 

  هـ.١٤١٨، ١ب��وت، �



 

  

 أب� دمحم ج�ال ال�ی� ب� ه�ام ع�� هللا ب� ی�سف ب�  ال��ال� إلى أل��ة اب� مال�: أوضح

هـ)، ت�ق�� ی�سف ال��خ دمحم ال�قاعي، دار الف�� ٧٦١أح�� ب� ع�� هللا اب� ی�سف، (ت

  لل��اعة وال��� وال��ز�ع.

 :ع�� الل��� ب� أبي ���ن ال��جي  ائ�الف ال���ة في اخ�الف ن�اة ال��فة وال���ة

، ١ه)، ت�ق�� �ارق ال��ابي، عال� ال���، ال�ه�ة الع���ة، �٨٠٢ال����� (ت 

  م.١٩٨٧- ه١٤٠٧

 :األصل، أب� علي (ت  اإل��اح الع��� 
ّ
ال��� ب� أح�� ب� ع�� الغفار الفارسي

  م.١٩٦٩ -هـ ١٣٨٩، ١هـ)، ت�ق�� ح�� شاذلي ف�ه�د، �٣٧٧

 أب� ��� دمحم ب� القاس� ب� دمحم ب� ��ار ب� ال��� ب� ب�ان ب�  ء:إ��اح ال��� واالب��ا

هـ)، ت�ق�� م��ي ال�ی� ع��  ٣٢٨س�اعة ب� َف�وة ب� َقَ�� ب� دعامة األن�ار� (ت 

  م.١٩٧١ -هـ ١٣٩٠ال�ح�� رم�ان، م���عات م��ع اللغة الع���ة ب�م��، 

 :ی�سف ب� ح�ان أث�� أب� ح�ان دمحم ب� ی�سف ب� علي ب ال��� ال���� في ال�ف��� �

  هـ.١٤٢٠ب��وت - ج��ل، دار الف�� هـ)، ت�ق�� ص�قي دمحم٧٤٥ال�ی� األن�ل�ي (ت

 :أب� ال�عادات م�� ال�ی� ال��ارك ب� دمحم ب� ع�� ال���� ال���اني  ال���ع في عل� الع���ة

هـ)، دارسة وت�ق�� د. ف��ي أح�� علي ال�ی�، جامعة أم  ٦٠٦ال��ر� اب� األث�� (ت 

   هـ.١٤٢٠، ١ال��ل�ة الع���ة ال�ع�د�ة، � -�، م�ة ال���مة الق� 

 ع��و ب� ��� ب� م���ب ال��اني  أب� ع��ان: ال��صان والع�جان والع��ان وال��الن

  ه.١٤١٠، ١هـ)، دار ال��ل، ب��وت، �٢٥٥ال�ه�� �ال�اح� (ت  �ال�الء، الل��ي،

 :الب� أبي ال���ع ع��� هللا ب� أح�� ب� ع��� هللا الق�شي  ال���� في ش�ح ج�ل ال�جاجي

 - ه)، ت�ق�� �ّ�اد ب� ع�� ال����ي، دار الغ�ب اإلسالمي٦٨٨األش��لي ال���ي (ت

  م.١٩٨٦ –ه ١٤٠٤، ١ب��وت، �



 

  

 :ع�� ال�ح�� ب� أبي ���، جالل ال�ی� ال����ي  ���ة ال�عاة في ��قات اللغ���� وال��اة

  ل��ان / ص��ا. -هـ)، ت�ق�� دمحم أب� الف�ل إب�ا���، ال����ة الع���ة ٩١١(ت 

 :م�� ال�ی� أب� �اه� دمحم ب� �عق�ب الف��وز آ�اد�  ال�لغة في ت�اج� أئ�ة ال��� واللغة

 م٢٠٠٠ -هـ١٤٢١، ١هـ)، دار سع� ال�ی� لل��اعة وال��� وال��ز�ع، �٨١٧(ت 

 :ه)، ت�ق�� عالء ال�ی� ٥٣٩ال���� ع�� ب� إب�ا��� ال��في (ت  ال��ان في ش�ح الل�ع

  م.٢٠٠٢-ه١٤٢٣، ١ع�ان، �–ح���ة، دار ع�ار لل��� وال��ز�ع 

 :ه)، ت�ق�� ٤٣٦أب� دمحم ع�� هللا ب� علي ب� إس�اق الّ����� (ت  ال����ة وال����ة

  م. ١٩٨٢ - ه١٤٠٢، ١ف��ي أح�� م��فى علي ال�ی�، دار الف�� ب�م��، �

 :أب� ال�قاء ع�� هللا ب� ال���� ب� ع�� هللا الع���� (ت  ال���ان في إع�اب الق�آن

  ه.ه)، ت�ق�� علي دمحم ال��او�، ���ى ال�ابي ال�ل�ي وش��ا٦١٦

 :أب� ال�قاء ع�� هللا ب� ال���� ب� ع��  ال����� ع� م�اه� ال������ ال������ وال��ف���

هـ)، ت�ق�� ع�� ال�ح�� الع�����، دار الغ�ب ٦١٦هللا الع���� ال�غ�اد� م�� ال�ی� (ت 

  م.١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦، ١اإلسالمي، �

 أب� حف� ع�� ز�� ال�ی� ب� م�ف� ب� ال�رد�  ���� ال��اصة في ت���� ال�الصة:ت

ال��ل�ة الع���ة  -ه)، ت�ق�� ع�� هللا ب� علي ال�الل، م���ة ال�ش�، ال��اض ٧٤٩(ت  

  م.٢٠٠٨ -ه ١٤٢٩، ١ال�ع�د�ة، �

 :أب� جعف� أح�� ب� ی�سف ب� مال�  ت�فة األق�ان في ما ق�ئ �ال��ل�� م� ح�وف الق�آن

ال��ل�ة الع���ة  - هـ)، ���ز أش��ل�ا ٧٧٩ن�ل�ي (ت ال�ع��ي الغ�نا�ي ث� ال���� األ

  م.٢٠٠٧ - هـ ١٤٨٢، ٢ال�ع�د�ة، �

 :فاضل صالح ال�ام�ائي، دار الف�� لل��اعة وال��� وال��ز�ع ع�ان ت���قات ن���ة - 

  م.٢٠٠١- ه١٤٢١، ١األردن، �



 

  

 :ج�ال ال�ی� ع�� هللا ب� ی�سف ب� ه�ام  أب� دمحم ت�ل�� ال��اه� وتل��� الف�ائ�

، ١هـ)، ت�ق�� ��اس م��فى ال�ال�ي، دار ال��اب الع��ي، � ٧٦١األن�ار� (ت 

  م.١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦

 :أب� ح�ان دمحم ب� ی�سف ب� علي ب� ی�سف ب�  ال��ی�ل وال����ل في ش�ح ��اب ال��ه�ل

دم��، دار  –دار القل� هـ)، ت�ق�� ح�� ه��او�،  ٧٤٥ح�ان أث�� ال�ی� األن�ل�ي (ت 

  م.٢٠٠٢-ه١٤٢٢، ١ك��ز إش��ل�ا، �

 :ب� مال� دمحم ب� ع�� هللا، ج�ال ال�ی�  أب� ع�� هللا ت�ه�ل الف�ائ� وت���ل ال�قاص�

هـ)، ت�ق�� دمحم �امل ب��ات، دار ال��اب الع��ي لل��اعة ٦٧٢(ت  انيال�ائي ال��

  م.١٩٦٧ -هـ ١٣٨٧وال���،

  دمحم ب�ر ال�ی� ب� أبي ��� ب� ع�� ال�مام��ي (ت  الف�ائ�:تعل�� الف�ائ� على ت�ه�ل

  م.١٩٨٣ - هـ ١٤٠٣، ١هـ)، ت�ق�� دمحم ب� ع�� ال�ح�� ب� دمحم ال�ف��، � ٨٢٧

 األصل: أب� علي ال��� ب� أح�� ب� ع�ال�عل�قة على ��اب س����ه 
ّ
(ت  � الغفار الفارسي

  .م١٩٩٠ - هـ ١٤١٠، ١هـ)، ت�ق�� ع�ض ب� ح�� الق�ز�، �٣٧٧

 :اب� األ�ار، دمحم ب� ع�� هللا ب� أبي ��� الق�اعي ال�ل��ي (ت  ال���لة ل��اب ال�لة

  م.١٩٩٥ -هـ١٤١٥ل��ان،  –هـ)، ت�ق�� ع�� ال�الم اله�اس، دار الف�� لل��اعة ٦٥٨

  ت�ه�� الق�اع� ���ح ت�ه�ل الف�ائ�: دمحم ب� ی�سف ب� أح��، م�� ال�ی� ال�ل�ي ث�

هـ)، دراسة وت�ق�� علي دمحم فاخ� وآخ�ون، ٧٧٨ال��� (ت ال����، ال�ع�وف ب�ا�� 

، ١ج�ه�ر�ة م�� الع���ة، � - دار ال�الم لل��اعة وال��� وال��ز�ع وال��ج�ة القاه�ة 

  هـ.١٤٢٨



 

  

 :هللا، ش�� ال�ی� اب� ح�� ب� ال���� ب� أح�� اإلر�لي ال��صلي، أب� ع ت�ج�ه الل�ع ��

ای� ز�ي دمحم د�اب، دار ال�الم لل��اعة ه)، ت�ق�� ف٦٣٩َ��َّاز: ن��� ض���(ت ال

  م.٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨، ٢ج�ه�ر�ة م�� الع���ة، � - وال��� وال��ز�ع وال��ج�ة 

 :أب� دمحم ب�ر ال�ی� ح�� ب� قاس� ب�  ت�ض�ح ال�قاص� وال��ال� ���ح أل��ة اب� مال�

 ال��اد� ال���� ال�ال�ي (ت 
ّ
سل��ان، هـ)، ت�ق�� ع�� ال�ح�� علي ٧٤٩ع�� هللا ب� علي

  م.٢٠٠٨ - هـ ١٤٢٨، ١دار الف�� الع��ي، �

 ب� ی��� ب� ���� ب� غال� اآلملي : أب� جعف� دمحم ب� ج���جامع ال��ان في تأو�ل الق�آن 

 –ه ١٤٢٠، ١هـ)، ت�ق�: أح�� دمحم شاك�، م�س�ة ال�سالة، �٣١٠ال���� (ت 

  م.٢٠٠٠

 :هـ)، ال����ة الع���ة، ١٣٦٤(ت  م��فى ب� دمحم سل�� الغالی��ى جامع ال�روس الع���ة

  م.١٩٩٣ - هـ ١٤١٤، ٢٨ب��وت، � –ص��ا 

  ال�امع ال���� ال���ح ال����� م� أم�ر رس�ل هللا صلى هللا عل�ه وسل� وس��ه

ه)، ٢٥٦أب� ع��هللا دمحم ب� إس�اع�ل ال��ار� ال�عفي (ت وأ�امه = ص��ح ال��ار�:

اة، م��رة ع� ال�ل�ان�ة �إضافة ت���� ت�ق�� دمحم زه�� ب� ناص� ال�اص�، دار ��ق ال��

  ه.١٤٢٢، ١دمحم ف�اد ع�� ال�اقي، �

 :أب� ع�� هللا دمحم ب� أح�� ب� أبي ��� ب� ف�ح األن�ار� ال��رجي  ال�امع ألح�ام الق�آن

هـ)، ت�ق�� ه�ام س��� ال��ار�، دار عال� ال���، ٦٧١ش�� ال�ی� الق���ي (ت

  م.٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣ال��ل�ة الع���ة ال�ع�د�ة،  -ال��اض

 :هـ)، دار ١٣٧٦م���د ب� ع�� ال�ح�� صافي (ت  ال��ول في إع�اب الق�آن ال����

  ه.١٤١٨، ٤م�س�ة اإل��ان، ب��وت، � - ال�ش��، دم�� 



 

  

 :ال��ى ال�اني في ح�وف ال�عاني  
ّ
أب� دمحم ب�ر ال�ی� ح�� ب� قاس� ب� ع�� هللا ب� علي

�� ال�ی� ��اوة، �دمحم ن��� فاضل، دار هـ)، ت�ق�� ف٧٤٩ال��اد� ال���� ال�ال�ي (ت

  م.١٩٩٢ - هـ ١٤١٣، ١ل��ان، � –ال��� العل��ة، ب��وت 

  أح�ُّ ما قال - صلى هللا عل�ه وسل�–ال��اب ال�امي ��فاخ�ه ع� إع�اب ق�له)) :

 ب� ع�قاء ب� ح��ة ال����يُّ  الع��... إلى آخ�ه)):
ّ
دمحم ال�ال� ب� أح�� ب� رم��ة ب� علي

 –ه ١٤٢٩، ١القاه�، �–ه)، ت�ق�� دمحم ب� ح�� الع���، دار ال���ث�� ١٠٥٣(ت 

  م.٢٠٠٨

 :أب� ز�� ع�� ال�ح�� ب� دمحم ب� م�ل�ف ال�عال�ي (ت  ال��اه� ال��ان في تف��� الق�آن

خ عادل أح�� ع�� ال��ج�د، دار إح�اء ال��اث هـ)، ت�ق�� دمحم علي مع�ض وال��٨٧٥

  ه.١٤١٨، ١ب��وت، � –الع��ي 

 :دمحم ب� م��فى ال����  حاش�ة ال���� على ش�ح اب� عق�ل على أل��ة اب� مال�

، ١ل��ان، �-ال�افعي، ض�� وت���ح ی�سف ال��خ دمحم ال�قاعي، دار الف�� ب��وت

  م.٢٠٠٣ - هــ١٤٢٤

  أب� الع�فان دمحم ب� علي ال��ان  األش��ني ألل��ة اب� مال�:حاش�ة ال��ان على ش�ح

  م.١٩٩٧- هـ  ١٤١٧، ١ل��ان، �-هـ)، دار ال��� العل��ة ب��وت١٢٠٦ال�افعي (ت 

 :ه)، ت�ق� سع�� ٤٠٣ب� زن�لة (ت ح�الي  ع�� ال�ح�� ب� دمحم أب� زرعة ح�ة الق�اءات

  األفغاني.

 :هـ)، ت�ق� ٣٧٠(ت  ال���� ب� أح�� ب� خال��ه أب� ع�� هللا ال��ة في الق�اءات ال��ع

  ه.١٤٠١، ٤ب��وت، � –ع�� العال سال� م��م، دار ال��وق 

 :أب� القاس� ع�� ال�ح�� ب� إس�اق ال�غ�اد� ال�هاون�� ال�جاجي  ح�وف ال�عاني وال�فات

  م.١٩٨٤، ١ب��وت، � –هـ)، ت�ق�� علي ت�ف�� ال���، م�س�ة ال�سالة ٣٣٧(ت 



 

  

  هـ)، ت�ق�� ١٠٩٣: ع�� القادر ب� ع�� ال�غ�اد� (ت ول� ل�اب ل�ان الع�بخ�انة األدب

  م.١٩٩٧ -هـ١٤١٨، ٤القاه�ة، �-وش�ح ع�� ال�الم دمحم هارون، م���ة ال�ان�ي

 :هـ)، اله��ة ال����ة العامة ٣٩٢أب� الف�ح ع��ان ب� ج�ي ال��صلي (ت  ال��ائ�

  .٤لل��اب، �

 دمحم أم�� ب� ف�ل هللا ب� م�� ال�ی� ب�  ��:خالصة األث� في أ��ان الق�ن ال�اد� ع

  ب��وت. - هـ)، دار صادر١١١١دمحم ال���ي ال���� األصل، ال�م�قي (ت

 :أب� ال��اس، شهاب ال�ی�، أح�� ب� ی�سف ب�  ال�ر ال���ن في عل�م ال��اب ال����ن

 - ل�هـ)، ت�ق�� أح�� دمحم ال��ا�، دار الق٧٥٦ع�� ال�ائ� ال�ع�وف �ال���� ال�ل�ي (ت 

  دم��.

 :أب� الف�ل أح�� ب� علي ب� دمحم ب� أح�� ب�  ال�رر ال�ام�ة في أ��ان ال�ائة ال�ام�ة

هـ)، ت�ق�� دمحم ع�� ال�ع�� ضان، م�ل� دائ�ة ال�عارف ٨٥٢ح�� الع�قالني (ت 

  م.١٩٧٢ - هـ ١٣٩٢، ٢اله��، � - ص��ر ا�اد -الع��ان�ة 

 :ه)، ت�ق�� ن�ر� ح��د� ٤١ح�ملة ب� ال���ر ال�ائي (ت ح�الي  دی�ان أبي ز��� ال�ائي

  م.١٩٦٧ال���ي، ال���ع العل�ي الع�اقي، 

 :م���ن ب� ���، ش�ح وتعل�� دمحم ح���، م���ة اآلداب �ال��ام��ت. دی�ان األع�ى  

 :ب� ض�ار ال�ب�اني، ت�ق�� صالح ال�ی� الهاد�، دار ال�عارف ����،  دی�ان ال��اخ

  ه.١١١٩

 ع��هللا ب� رؤ�ة ب� ل��� ب� ص��، روا�ة ع�� ال�ل� ب� ق��� األص�عي، الع�اج دی�ان :

  م.١٩٩٥ –ه ١٣١٦ل��ان، - ت�ق�� عّ�ة ح��، دار ال��ق الع��ي، ب��وت

 :ه�ام ب� غال� ب� صع�عة، ش�حه وقّ�م له علي فاع�ر، دار ال���  دی�ان الف�زدق

  م.١٩٨٧ –ه ١٤٠٧، ١ل��ان، � - ب��وت–العل��ة 



 

  

 ه)، اع��ى �ه  ٥٤٥ام�ؤ ال��� ب� ح�� ب� ال�ارث ال���� (ت  امِ�ئ ال���: دی�ان

  م.٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٥، ٢ب��وت، � –ع�� ال�ح�� ال���او�، دار ال�ع�فة 

 :ب� أبي خازم ب� ع�ف ب� ح���� األس��، قّ�م له م���  دی�ان ��� ب� أبي خازم ���

  م.١٩٩٤ –ه ١٤١٥، ١ب��وت، �- ��اد، دار ال��اب الع��ي

 :ثاب� ب� جاب� ال�ع�وف ب�أ�� ش��ا، ت�ق�� علي ذوالفقار شاك�، دار  دی�ان تأ�� ش��ا

  م.١٩٨٤- هــ١٤٠٤، ١الغ�ب اإلسالمي، �

 :أب� ن�� أح�� ب� حات� ال�اهلي  دی�ان ذ� ال�مة ش�ح أبي ن�� ال�اهلي روا�ة ثعل�

 –ه ١٤٠٢، ١هـ)، ت�ق�� ع�� الق�وس أب� صالح، م�س�ة اإل��ان ج�ة، � ٢٣١(ت 

  م.١٩٨٢

 :زه�� ب� أبي سل�ى، ش�حه وقّ�م له علي ح�� فاع�ر، دار  دی�ان زه�� ب� أبي سل�ى

  م.١٩٨٨ –ه ١٤٠٨، ١ل��ان، � -ب��وت-ال��� العل��ة

 :أب� ق�ان �ف�ل ب� ع�ف، ت�ق�� ح�ان فالح أوغلي،  دی�ان �ف�ل الغ��� ش�ح األص�عي

  .م١٩٩٧، ١ب��وت، �- دار صادر لل��اعة وال���

 :ال����،  - ع�� ی� شأس األس��، ���ى ال���ر�، دار القل� دی�ان ع��و ب� شأس

  م.١٩٨٣ –ه ١٤٠٣، �٢

 :ع��و ب� مع�� ��ب ب� ع�� هللا ال�ُّ�ْ���، ج�عه ونّ�قه م�اع  دی�ان ع��و ب� مع��

  م.١٩٨٥ –ه ١٤٠٥، ٢ال��اب��ي، م���عات م��ع اللغة الع���ة ب�م��، �

 شهاب ال�ی� م���د ب� ع�� هللا  �آن الع��� وال��ع ال��اني:روح ال�عاني في تف��� الق

 –ه)، ت�ق�� علي ع�� ال�ار� ع��ة، دار ال��� العل��ة ١٢٧٠ال����ي األل�سي (ت 

  ه.١٤١٥، ١ب��وت، �



 

  

 :دمحم ب� القاس� ب� دمحم ب� ��ار، أب� ��� األن�ار� (ت  ال�اه� في معاني �ل�ات ال�اس

- ه ١٤١٢، ١ب��وت، � –ه)، ت�ق�� حات� صالح ال�ام�، م�س�ة ال�سالة ٣٢٨

  م.١٩٩٢

 :هـ)، دار ال��� العل��ة ٣٩٢أب� الف�ح ع��ان ب� ج�ي ال��صلي (ت س� ص�اعة اإلع�اب

  م.٢٠٠٠ - هـ ١٤٢١، ١ل��ان، �- ب��وت

  م��فى ب� ع�� هللا الق������ي الع��اني ال�ع�وف  الف��ل:سل� ال�ص�ل إلى ��قات

هـ)، ت�ق�� م���د ع�� القادر األرناؤو�، ١٠٦٧بـ"كات� جل�ي" و�ـ"حاجي خل�فة" (ت

إش�اف وتق��� أك�ل ال�ی� إح�ان أوغلي، ت�ق�� صالح سع�او� صالح، إع�اد الفهارس 

  م.٢٠١٠ت���ا، –صالح ال�ی� أو�غ�ر، م���ة إرس��ا، إس�ان��ل 

 :أب� ع��و ج�ال ال�ی� ع��ان ب� ع�� ب� أبي ��� ب� ی�ن�  ال�ا��ة في عل� ال�����

 –هـ)، ت�ق�� ح�� أح�� الع��ان، ال����ة ال���ة ٦٤٦ب� ال�اج� ال��د� ال�ال�ي (ت 

  م.١٩٩٥هـ ١٤١٥، ١م�ة، �

 :هـ)، ت�ق�� ن��هللا ع�� ١٣٥١أح�� ب� دمحم ال��الو� (ت ش�ا الع�ف في ف� ال��ف

  ال�ح�� ن��هللا، م���ة ال�ش� ال��اض.

 ب�ر ال�ی� دمحم اب� اإلمام ج�ال ال�ی� دمحم ب� مال� ش�ح اب� ال�ا�� على أل��ة اب� مال� :

 - هـ ١٤٢٠، ١هـ)، ت�ق�� دمحم �اسل ع��ن ال��د، دار ال��� العل��ة، �٦٨٦(ت 

  م.٢٠٠٠

  بهاء ال�ی� اب� عق�ل ، ع�� هللا ب� ع�� ال�ح��  اب� عق�ل على أل��ة اب� مال�:ش�ح

- ال�ی� ع�� ال����، دار ال��اث هـ)، ت�ق�� دمحم م��ي٧٦٩العق�لي اله��اني ال���� (ت 

  م.١٩٨٠ - هـ ١٤٠٠، ٢٠القاه�ة، دار م�� لل��اعة، �



 

  

 :ب� ���ى، ن�ر ال�ی�  أب� ال���  علي ب� دمحم ش�ح األش��ني على أل��ة اب� مال�

 - هـ١٤١٩، ١ل��ان، �- هـ)، دار ال��� العل��ة ب��وت٩٠٠اُألْشُ��ني ال�افعي (ت

  م.١٩٩٨

 :ال��اد�  ش�ح ال��ه�ل لل��اد� 
ّ
أب� دمحم ب�ر ال�ی� ح�� ب� قاس� ب� ع�� هللا ب� علي

، ١ال����رة، � - هـ)، ت�ق�� دمحم أح�� ع���، م���ة اإل��ان٧٤٩ال���� ال�ال�ي (ت 

  م.٢٠٠٧ –ه ١٤٢٧

 :خال� ب� ع��  ش�ح ال����ح على ال��ض�ح أو ال����ح �����ن ال��ض�ح في ال���

األزه��، ز�� ال�ی� ال����، و�ان �ع�ف �ال�قاد (ت  هللا ب� أبي ��� ب� دمحم ال��جاو�ّ 

  م.٢٠٠٠ - هـ١٤٢١، ١ل��ان، �- هـ)، دار ال��� العل��ة ب��وت٩٠٥

 :هـ)، ت�ق��  هاد� نه�،  هالل  ٦٨١اب� إّ�از (ت  ش�ح ال�ع��� ���ور� ال�����

 - هـ  ١٤٢٢، ١األردن، � –�ع ناجي ال��امي، دار الف�� لل��اعة وال��� وال��ز 

  م.٢٠٠٢

 :ه)، ت���ح ٦٨٨رضي ال�ی� دمحم ب� ال��� األس��ا�اذ� (ت ش�ح ال�ضي على ال�ا��ة

  م.١٩٩٦، ٢وتعل�� ی�سف ح�� ع��، جامعة قار ی�ن�، ب�غاز�، �

 :أب� ��� دمحم ب� القاس� ب� دمحم ب� ��ار ب�  ش�ح الق�ائ� ال��ع ال��ال ال�اهل�ات

هـ)، ت�ق��: ٣٢٨ال��� ب� ب�ان ب� س�اعة ب� َف�وة ب� َقَ�� ب� دعامة األن�ار� (ت 

  .٥) �٣٥ع�� ال�الم دمحم هارون، دار ال�عارف، سل�لة ذخائ� الع�ب (

 :ائي ال��اني أب� ع�� هللا ج�ال ال�ی� دمحم ب� ع�� هللا ب� مال� ال� ش�ح ال�ا��ة ال�ا��ة

ه)، ت�ق�� ع�� ال��ع� أح�� ه����، جامعة أم الق�� م��� ال��� العل�ي و�ح�اء ٦٧٢(ت

 - ه ١٤٠٢، ١ال��اث اإلسالمي �ل�ة ال���عة وال�راسات اإلسالم�ة م�ة ال���مة، �

  م.١٩٨٢



 

  

 :م�ف�  ��� اب� أبي ال��ا�ا دمحم ب� علي���� ب� علي ب� � ال�قاءأب�  ش�ح ال�ف�ل

هـ)، ق�م له إم�ل ب��ع �عق�ب، ٦٤٣األس�� ال��صلي، ال�ع�وف �اب� ���� (ت ال�ی� 

  م.٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢، ١ل��ان، � –دار ال��� العل��ة ب��وت 

 :هـ)، ت�ق�� خال� ع�� ال����، �٤٦٩اه� ب� أح�� ب� �ا��اذ (ت  ش�ح ال�ق�مة ال����ة

  م.١٩٧٧، ١ال����، � –ال���عة الع���ة 

  أب� ز�� ع�� ال�ح�� ب� علي ب�  ل��ة في عل�ي ال��� وال��ف:ش�ح ال���د� على األ

 –هـ)، ت�ق�� ع�� ال���� ه��او�، ال����ة الع���ة ب��وت ٨٠٧صالح ال���د� (ت 

  م.٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٥ل��ان، 

 :هللا، اب� مال� ال�ائي ال��اني دمحم ب� ع��ج�ال ال�ی�  أب� ع�� هللا ش�ح ت�ه�ل الف�ائ� 

ال�ح�� ال���، دمحم ب�و� ال����ن، ه�� لل��اعة وال��� وال��ز�ع  هـ)، ت�ق�� ع��٦٧٢(ت

   م.١٩٩٠ - هـ ١٤١٠، ١واإلعالن، �

 :أب� ال��� علي ب� م�م� ب� دمحم ب� علي اب� ع�ف�ر اإلش��لي  ش�ح ج�ل ال�جاجي

هــ)، قّ�م له ووضع ه�ام�ه وفهارسه ف�از ال�عار، إش�اف إم�ل ب��ع �عق�ب، دار ٦٦٩(ت 

  م.١٩٩٨- هــ١٤١٩، ١ل��ان، �-ال��� العل��ة ب��وت

 :ال������ (ت  ش�ح دی�ان ال��اسة 
ّ
هـ)، ٥٠٢أب� ز���ا ���ى ب� علي ب� دمحم ال���اني

  ب��وت. –دار القل� 

 :هـ)، ٩٧٢ع�� هللا ب� أح�� الفاكهي ال���� ال��ي (ت ش�ح ��اب ال��ود في ال���

  م.١٩٩٣ - هـ ١٤١٤، ٢القاه�ة، � –ت�ق�� ال���لي رم�ان أح�� ال�م���، م���ة و��ة 

 :هـ)،  ٣٦٨أب� سع�� ال���افي ال��� ب� ع�� هللا ب� ال��ز�ان (ت  ش�ح ��اب س����ه

، ١ل��ان، � –ت�ق�� أح�� ح�� مه�لي، علي س�� علي، دار ال��� العل��ة، ب��وت 

  م. ٢٠٠٨



 

  

 :ح�� أب� ع�� هللا ج�ال ال�ی� دمحم ب�  ش�اِه� ال�َّ�ض�ح وال�َّ���ح ل���الت ال�امع ال�َّ

هـ)، ت�ق�� �ه م���، م���ة اب� ت���ة، �٦٧٢اني (تع�� هللا، اب� مال� ال�ائي ال�

  هـ. ١٤٠٥، �١

 :أب� ��� دمحم ب� ال��� ب� ع��� هللا ب� م�حج ال�����  ��قات ال������ واللغ����

  .٢الف�ل إب�ا���، دار ال�عارف، � يهـ)، ت�ق�� دمحم أب٣٧٩ش��لي (ت األن�ل�ي اإل

 :ب�ر ال�ی� أب� دمحم ع�� هللا اب� اإلمام العالمة أبي ع�� هللا دمحم ب�  الُعّ�ة في إع�اب الُع�َ�ة

ع�� ال�ح�� عادل ب� سع�، دار اإلمام ال��ار�  يه)، ت�ق�� أب٧٩٦ف�ح�ن ال��ني (ت 

  .١ال�وحة، � –

 :هـ)، ت�ق�� ص��ح ال����ي، ٣٩٢أب� الف�ح ع��ان ب� ج�ي ال��صلي (ت  علل ال����ة

  م��. –م���ة ال�قافة ال�ی��ة 

 :هـ)، ت�ق�� م���د ٣٨١أب� ال��� دمحم ب� ع�� هللا ب� ال��اس ب� ال�راق (ت  علل ال���

  م.١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠، ١ال�ع�د�ة، � - ال��اض –جاس� دمحم ال�رو��، م���ة ال�ش� 

 :ال��ر�  دمحم ب� دمحم ب� ی�سف ب�أب� ال��� ش�� ال�ی�  غا�ة ال�ها�ة في ��قات الق�اء 

  هـ.١٣٥١هـ)، م���ة اب� ت���ة، ع�ي ب���ه ألول م�ة عام ٨٣٣(ت 

 :م���د ب� ح��ة ب� ن��أب� القاس� ب�هان ال�ی�  غ�ائ� ال�ف��� وع�ائ� ال�أو�ل 

ج�ة،  -ه)، دار الق�لة لل�قافة اإلسالم�ة ٥٠٥ ح�اليال��ماني، و�ع�ف ب�اج الق�اء (ت 

  ب��وت. –م�س�ة عل�م الق�آن 

  دمحم ال�ال� ب� أح�� ب� رم��ة ب� ال�س���ة ���ح ال����مة الع�����ةغ�ر ال�رر :

 ب� ع�قاء ب� ح��ة ال����يُّ (ت 
ّ
ه)، ت�ق�� دمحم ب� ح�� الع���، دار ١٠٥٣علي

  م.٢٠١٠ –ه ١٤٣١، ١القاه�، �–ال���ث�� 



 

  

  :ج�ال ال�ی� دمحم ف�ح األقفال وحل اإلش�ال ���ح الم�ة األفعال ال��ه�ر �ال��ح ال����

جامعة  -هـ)، ت�ق�� م��فى ال�ّ�اس، �ل�ة اآلداب ٩٣٠ب� ع�� ال�ع�وف بَ�ْ�َ�ق (ت 

  م.١٩٩٣ -هـ ١٤١٤ال����، 

 :ال��عي ال�ع�وف  أب� الف�ج دمحم ب� إس�اق ب� دمحم ال�راق ال�غ�اد� ال�ع��لي الفه�س�

، ٢ل��ان، � –هـ)، ت�ق�� إب�ا��� رم�ان، دار ال�ع�فة ب��وت �٤٣٨اب� ال���� (ت 

  م.١٩٩٧ -هـ ١٤١٧

 :ز�� ال�ی� دمحم ال��ع� �ع�� ال�ؤوف ب� تاج العارف��  ��� الق�ی� ش�ح ال�امع ال�غ��

ال��ار�ة ه)، ال����ة ١٠٣١ب� علي ب� ز�� العاب�ی� ال��اد� ث� ال��او� القاه�� (ت 

  ه.١٣٥٦، ١م��، � –ال���� 

 :اس (ت  الق�ع واالئ��اف ه)، ت�ق�� ع�� ٣٣٨أب� جعف� أح�� ب� دمحم ب� إس�اع�ل ال�َّ�َّ

، ١ال��ل�ة الع���ة ال�ع�د�ة، � - ال�ح�� ب� إب�ا��� ال���ود�، دار عال� ال��� 

  م.١٩٩٢ - ه ١٤١٣

 :ن ب� ع�� ب� أبي ��� اب� ال�اج� ج�ال ال�ی� ب� ع��ا ال�ا��ة في عل� ال���

� صالح ع�� الع��� ال�اع�، م���ة اآلداب �هـ)، ت�ق٦٤٦ال���� اإلس��� ال�ال�ي (ت 

  م.٢٠١٠، ١القاه�ة، � –

 :أح�� ب� م�سى ب� ال��اس ال����يأب� ��� ب� م�اه�  ك�اب ال��عة في الق�اءات 

  ه.١٤٠٠، ٢م��، � –ه)، ت�ق�� ش�قي ض��، دار ال�عارف ٣٢٤ال�غ�اد� (ت 

 :هـ)، ت�ق�� دمحم ن�ام  ٦٤٣ال����� اله��اني (ت  ال��اب الف��� في إع�اب الق�آن ال����

، ١ال��ل�ة الع���ة ال�ع�د�ة، � - ال�ی� الف��ح، دار ال�مان لل��� وال��ز�ع، ال��ی�ة ال���رة 

  م.٢٠٠٦ - هـ  ١٤٢٧



 

  

 :هـ) �١٨٠ه (ت ، ال�لق� س��� ع��ان ب� ق��� ال�ارثي �ال�الء أب� ��� ع��و ب� ال��اب

  م.١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨، ٣القاه�ة، �–ت�ق�� ع�� ال�الم دمحم هارون، م���ة ال�ان�ي 

 :م���د ب� ع��و ب� أح��أب� القاس� جار هللا  ال��اف ع� حقائ� غ�ام� ال����ل 

  هـ.١٤٠٧، ٣ب��وت، � –هـ)، دار ال��اب الع��ي ٥٣٨ال�م���� (ت 

 :م��فى ب� ع�� هللا �ات� جل�ي الق������ي  ك�ف ال���ن ع� أسامي ال��� والف��ن

�غ�اد، –هـ)، م���ة ال���ى ١٠٦٧ال��ه�ر �اس� حاجي خل�فة أو ال�اج خل�فة (ت 

  م.١٩٤١

 :أب� الف�اء ع�اد ال�ی� إس�اع�ل ب� علي ب� م���د ب�  ال��اش في ف�ي ال��� وال��ف

�� ر�اض ب� ح�� هـ)، ت�ق٧٣٢دمحم اب� ع�� ب� أی�ب، ال�ل� ال����، صاح� ح�اة (ت 

  م.٢٠٠٠ل��ان،  –ال��ام، ال����ة الع���ة لل��اعة وال���، ب��وت 

 :أب� ال�قاء ع�� هللا ب� ال���� ب� ع�� هللا الع����  الل�اب في علل ال��اء واإلع�اب

 - ع�� اإلله ال��هان، دار الف��و  غاز� م��ار، هـ)، ت�ق��٦١٦ال�غ�اد� م�� ال�ی� (ت 

  م.١٩٩٥هـ ١٤١٦، ١دم��، �

 :أب� حف� س�اج ال�ی� ع�� ب� علي ب� عادل ال���لي ال�م�قي  الل�اب في عل�م ال��اب

هـ)، ت�ق�� عادل أح�� ع�� ال��ج�د، وعلي دمحم مع�ض، دار ال��� ٧٧٥ال�ع�اني (ت 

  م.١٩٩٨- هـ ١٤١٩، ١ل��ان، � –العل��ة، ب��وت 

 :ال��امي، أب� ع�� هللا، دمحم ب� ح�� ب� ِس�اع ب� أبي ���  الل��ة في ش�ح ال�ل�ة

هـ)، ت�ق��: إب�ا��� ب� سال� ال�اع��، ٧٢٠ش�� ال�ی�، ال�ع�وف �اب� ال�ائغ (ت 

، ١ع�ادة ال��� العل�ي �ال�امعة اإلسالم�ة، ال��ی�ة ال���رة، ال��ل�ة الع���ة ال�ع�د�ة، �

  م.٢٠٠٤- ه ١٤٢٤



 

  

 :هـ)، ت�ق�� فائ� فارس، ٣٩٢أب� الف�ح ع��ان ب� ج�ي ال��صلي (ت  الل�ع في الع���ة

  ال����. –دار ال��� ال�قا��ة 

 ه)، ت�ق�� ع�� ال�الم دمحم ٢٩١: أب� ال��اس أح�� ب� ���ى ثعل� (ت م�ال� ثعل�

  .����٢، � فهارون، دار ال�عار 

 :ه)، ٥١٨ر� (ت أب� الف�ل أح�� ب� دمحم ب� إب�ا��� ال���اني ال���اب�  م��ع األم�ال

  ب��وت، ل��ان. - ت�ق�� دمحم م��ى ال�ی� ع�� ال����، دار ال�ع�فة 

 :أب� القاس� ال���� ب� دمحم ال�ع�وف  م�اض�ات األد�اء وم�اورات ال�ع�اء وال�لغاء

، ١ب��وت، � –هـ)، ش��ة دار األرق� ب� أبي األرق� �٥٠٢ال�اغ� األصفهاني (ت 

  هـ.١٤٢٠

 أب� الف�ح ع��ان ب� ج�ي  ش�اذ الق�اءات واإل��اح ع�ها:ل����� في ت���� وج�ه ا

- ه ١٤٢٠ن اإلسالم�ة، �و ال��ل� األعلى لل�- وزارة األوقافه)، ٣٩٢ال��صلي (ت 

  م.١٩٩٩

 :أب� دمحم ع�� ال�� ب� غال� ب� ع�� ال�ح�� ب�  ال���ر ال�ج�� في تف��� ال��اب الع���

هـ)، ت�ق�� ع�� ال�الم ع�� ال�افي دمحم، دار ٥٤٢ت�ام ب� ع��ة األن�ل�ي ال��ار�ي (ت

  ه.١،١٤٢٢ب��وت، � –ال��� العل��ة 

 :أب� ��� دمحم ب� القاس� ب� دمحم ب� ��ار ب� ال��� ب� ب�ان ب� س�اعة  ال���� وال��ن�

هـ)، ت�ق�� دمحم ع�� ال�ال� ع���ة،  �٣٢٨ دعامة األن�ار� (ت ب� َف�وة ب� َقَ�� ب

ال��ل� األعلى  -وزارة األوقاف  - م�اجعة رم�ان ع�� ال��اب، ج�ه�ر�ة م�� الع���ة 

  م.١٩٨١ -هـ ١٤٠١ل��ة إح�اء ال��اث،  -لل��ون اإلسالم�ة 

 :ال��اب (ت  أب� دمحم ع�� هللا ب� أح�� ب� أح�� ب� أح�� اب� ال��ت�ل في ش�ح ال��ل

  م.١٩٧٢ - ه ١٣٩٢ه)، ت�ق�� علي ح��ر، دم��، ٥٦٧



 

  

 :علي ب� سل�ان دمحم، أب� ال��� ن�ر ال�ی� ال�ال  م�قاة ال�فات�ح ش�ح م��اة ال��اب�ح

  م.٢٠٠٢ - ه ١٤٢٢، ١ل��ان، � –ه)، دار الف��، ب��وت ١٠١٤اله�و� القار� (ت 

 :بهاء ال�ی� اب� عق�ل ، ع�� هللا ب� ع�� ال�ح�� العق�لي  ال��اع� على ت�ه�ل الف�ائ�

- هـ)، ت�ق�� دمحم �امل ب��ات، جامعة أم الق��، دار الف��٧٦٩اله��اني ال���� (ت 

  هـ. ١٤٠٥ - ١٤٠٠، ١دار ال��ني، ج�ة، � - دم�� 

 :األصلال��� ب� أح أب� علي ال��ائل ال����ات 
ّ
(ت  �� ب� ع�� الغفار الفارسي

  م.١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥، ١ق�� دمحم ال�ا�� أح�� دمحم أح��، م��عة ال��ني، �هـ)، ت�٣٧٧

 :األصلأب� علي ال��� ب� أح�� ب� ع� ال��ائل ال�ل��ات 
ّ
(ت  � الغفار الفارسي

دار ال��ارة  - هـ)، ت�ق�� ح�� ه��او�،  دار القل� لل��اعة وال��� وال��ز�ع، دم�� ٣٧٧

  م.١٩٨٧ - ه ١٤٠٧، ١لل��اعة وال��� وال��ز�ع، ب��وت، �

 :أب� داود سل��ان ب� داود ب� ال�ارود ال��ال�ي ال���� (ت  م��� أبي داود ال��ال�ي

 - هـ ١٤١٩، ١م��، � –ر ه�� ه)، ت�ق�� دمحم ب� ع�� ال���� ال���ي، دا٢٠٤

 .م١٩٩٩

 :أب� ع�� هللا أح�� ب� دمحم ب� ح��ل ب� هالل ب� أس� ال���اني  م��� اإلمام أح�� ب� ح��ل

ه)، ت�ق�� شع�� األرن�و�، وعادل م�ش�، وآخ�ون، إش�اف ع�� هللا ب� ع�� ٢٤١(ت 

  م.٢٠٠١ -هـ ١٤٢١، ١ال���� ال���ي، م�س�ة ال�سالة، �

 :أب� ع�� هللا دمحم ب� سالمة ب� جعف� ب� علي ب� ح���ن الق�اعي  م��� ال�هاب

ب��وت،  –ه)، ت�ق�� ح��� ب� ع�� ال���� ال�لفي، م�س�ة ال�سالة ٤٥٤ال���� (ت 

  م.١٩٨٦ –ه ١٤٠٧، �٢



 

  

 :ال���� ال���ح ال����� ب�قل الع�ل ع� الع�ل إلى رس�ل هللا صلى هللا عل�ه وسل� 

ه)، ت�ق�� دمحم ف�اد ع�� ����٢٦١ ال���اب�ر� (ت أب� ال��� م�ل� ب� ال��اج الق

   ب��وت. –ال�اقي، دار إح�اء ال��اث الع��ي 

 :أب� دمحم م�ي ب� أبي �ال� َحّ��ش ب� دمحم ب� م��ار ال���ي  م��ل إع�اب الق�آن

هـ)، ت�ق�� حات� صالح ال�ام�، م�س�ة ٤٣٧الق��واني ث� األن�ل�ي الق���ي ال�ال�ي (ت 

  ه.١٤٠٥، ٢ب��وت، � –ال�سالة 

  :أب� ال��� ال��اشعي �ال�الء، ال�ل�ي ث� ال����، ال�ع�وف معانى الق�آن لألخف�

، ١هـ)، ت�ق�� ه�� م���د ق�اعة، م���ة ال�ان�ي، القاه�ة، ��٢١٥األخف� األوس� (ت

  م.١٩٩٠ -هـ ١٤١١

 :هـ)، ٣٧٠(ت  دمحم ب� أح�� ب� األزه�� اله�و�  أب� م���ر معاني الق�اءات لألزه��

، ١ال��ل�ة الع���ة ال�ع�د�ة، � - جامعة ال�ل� سع�د -م��� ال���ث في �ل�ة اآلداب 

  م.١٩٩١ –ه ١٤١٢

  هـ)، ٢٠٧أب� ز���ا ���ى ب� ز�اد ب� ع�� هللا ب� م���ر الفّ�اء (ت  اء:للف�ّ معاني الق�آن

ت�ق�� أح�� ی�سف ال��اتي، دمحم علي ال��ار، ع�� الف�اح إس�اع�ل ال�ل�ي، دار ال����ة 

  .١م��، � –لل�أل�� وال��ج�ة 

 :ه ه)، قّ�م ل١٨٩أب� ال��� علي ب� ح��ة ب� هللا ال��ائي (ت معاني الق�آن لل��ائي

 .م١٩٩٨القاه�ة، - ���ى ش�اته ���ى، دار ��اء لل��اعة وال��� وال��ز�ع

 :هـ)، ت�ق�� دمحم علي ٣٣٨أب� جعف� ال��اس أح�� ب� دمحم (ت  معاني الق�آن لل��اس

  ه.١٤٠٩، ١م�ة ال��مة، � - ال�اب�ني، جامعة أم الق�� 

 :هـ)، ٣١١(ت  ال�جاج إب�ا��� ب� ال��� ب� سهل أب� إس�اق معاني الق�آن و�ع�ا�ه

  م.١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨، ١ب��وت، � –ت�ق��: ع�� ال�ل�ل ع��ه شل�ي، عال� ال��� 



 

  

 :شهاب ال�ی� أب� ع�� هللا �اق�ت ب� ع��  مع�� األد�اء = إرشاد األر�� إلى مع�فة األدی�

هـ)، ت�ق�� إح�ان ��اس، دار الغ�ب اإلسالمي ب��وت، ٦٢٦هللا ال�ومي ال���� (ت 

  .م١٩٩٣ - هـ ١٤١٤، �١

 :ع�� ب� رضا ب� دمحم راغ� ب� ع�� الغ�ي ��الة ال�م�قي (ت  مع�� ال��لف��

  ب��وت. - ب��وت، دار إح�اء ال��اث الع��ي - هـ)، م���ة ال���ى ١٤٠٨

 :هـ)، ٣٥٠أب� إب�ا��� إس�اق ب� إب�ا��� ب� ال���� الفارابي (ت  مع�� دی�ان األدب

ت�ق�� أح�� م��ار ع��، م�اجعة إب�ا��� أن��، م�س�ة دار ال�ع� لل��افة وال��اعة 

  م.٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤القاه�ة، –وال��� 

 :ب� ی�سف ب� أب� دمحم ج�ال ال�ی� ب� ه�ام ع�� هللا مغ�ي الل��� ع� ��� األعار�� 

هـ)، ت�ق�� مازن ال��ارك، �دمحم علي ح�� هللا، دار ٧٦١ب� ی�سف، (ت� هللا أح�� ب� ع�

  .١٩٨٥، ٦دم��، � –الف�� 

 :أب� القاس� م���د ب� ع��و ب� أح��، ال�م���� جار هللا  ال�ف�ل في ص�عة اإلع�اب

  م.١٩٩٣، ١ل��ان، �–هـ)، ت�ق�� علي ب� مل��، م���ة الهالل ب��وت ٥٣٨(ت 

 أب� إس�� إب�ا��� ب� م�سى ال�ا��ي (ت  ش�ح ال�الصة ال�ا��ة: ال�قاص� ال�ا��ة في

هـ)، ت�ق�� ع�� ال�ح�� ب� سل��ان الع�����، دمحم إب�ا��� ال��ا، ��اد ب� ع�� ال����ي،  ٧٩٠

ع�� ال���� ق�ام�، سل��ان ب� إب�ا��� العای�، ال��� تقي، معه� ال���ث العل��ة و�ح�اء 

  م. ٢٠٠٧ -هـ  ١٤٢٨، ١م�ة ال���مة، � - �� ال��اث اإلسالمي ��امعة أم الق

  :"ب�ر ال�قاص� ال����ة في ش�ح ش�اه� ش�وح األل��ة ال��ه�ر بـ"ش�ح ال��اه� ال����

هـ) ت�ق�� علي دمحم فاخ�، وأح�� دمحم  ٨٥٥ال�ی� م���د ب� أح�� ب� م�سى الع��ي (ت 

ل��� وال��ز�ع وال��ج�ة، ت�ف�� ال��داني، وع�� الع��� دمحم فاخ�، دار ال�الم لل��اعة وا

  م.٢٠١٠ - هـ ١٤٣١،ال��عة١ج�ه�ر�ة م�� الع���ة، � - القاه�ة 



 

  

 :ال�ع�وف �ال���د (ت  � ب� ع�� األك�� ال��الى األزد�،أب� ال��اس دمحم ب� ی�� ال�ق���

  ب��وت. - ��ة، عال� ال����هـ)، ت�ق�� دمحم ع�� ال�ال� ع٢٨٥

 :ال��ولي أب� م�سى ���ى ب� ع�� الع��� ب� َیَللْ  ال�ق�مة ال��ول�ة في ال��� ��ْ�َ

هـ)، ت�ق�� ش��ان ع�� ال�هاب دمحم، راجعه حام� أح�� ن�ل، ٦٠٧(ت  ال����� ال��اك�ي

  ف��ي دمحم أح�� ج�عة، م��عة أم الق��، دار الغ� الع��ي.

 :هــ)، ٦٦٩أب� ال��� علي ب� م�م� ب� دمحم ب� علي اب� ع�ف�ر اإلش��لي (ت  ال�ق�َّب

  م.١٩٧٢ –ه ١٣٩٢، ١ت�ق�� أح�� ع�� ال��ار ال��ار�، وع�� هللا ال���ر�، �

 :هـ)، ٥١٦أب� دمحم القاس� ب� علي ب� دمحم ب� ع��ان ال����� ال���� (ت  مل�ة اإلع�اب

  م.٢٠٠٥- هـ ١٤٢٦، ١م��، �–دار ال�الم القاه�ة 

 :��َّأب� القاس� ع�� ال�ح�� ب� ع�� هللا ب� أح�� ال�ه�لي (ت  ن�ائج الف�� في ال�

  م.١٩٩٢ - ه١٤١٢، ١ب��وت، � –ه)، دار ال��� العل��ة ٥٨١

 :ه ١٤٢٨، ١إب�ا��� إب�ا��� ب��ات، دار ال��� لل�امعات، القاه�ة، � ال��� الع��ي– 

  م.٢٠٠٧

 :ب� دمحم ب� ع��� هللا األن�ار�  أب� ال���ات ع�� ال�ح�� ن�هة األل�اء في ��قات األد�اء ،

األردن، –هـ)، ت�ق�� إب�ا��� ال�ام�ائي، م���ة ال��ار ال�رقاء ٥٧٧ك�ال ال�ی� األن�ار� (ت

  م.١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥، �٣

 :إس�اع�ل ب� دمحم أم�� ب� م�� سل��  ه��ة العارف�� أس�اء ال��لف�� وآثار ال���ف��

ف ال�ل�لة في م��ع�ها ال�ه�ة اس�ان��ل، هـ)، و�الة ال�عار ١٣٩٩ال�ا�اني ال�غ�اد� (ت

  ل��ان. –م، وأعادت ��عه دار إح�اء ال��اث الع��ي ب��وت ١٩٥١

 :ال����ي (ت  ب� أبي ��� جالل ال�ی� ع�� ال�ح�� ه�ع اله�امع في ش�ح ج�ع ال��امع

  م��. –هـ)، ت�ق�� ع�� ال���� ه��او�، ال����ة ال������ة ٩١١



 

  

 أب� ال��اس ش�� ال�ی� أح�� ب� دمحم ب� إب�ا��� ب�  ال�مان: و��ات األ��ان وأن�اء أب�اء

ار صادر هـ)، ت�ق�� إح�ان ��اس، د٦٨١أبي ��� اب� خل�ان ال��م�ي اإلر�لي (ت

 .م١٩٩٤م ،١٩٠٠، ١ب��وت، �

  

 

  ب ـــــ ال�سائل واأل�ار�ح:

 :وحة أ( ع�� ثاب� ال���ر�، اآلراء ال����ة ال�����ة إلى ال��ف��� خ�ًأ دراسة وت�ث����

  .م٢٠١٤-ه١٤٣٥ )، جامعة األن�ار/ �ل�ة ال����ة للعل�م اإلن�ان�ة،د���راه 

  :ز���ا ب� دمحم ب� أح�� ب� ز���ا األن�ار�، ز�� ال�ی� أب� ���ى إع�اب الق�آن الع���

جامعة  ،م�سى على م�سى م�ع�د ت�ق�� (رسالة ماج����) هـ)،٩٢٦ال����ي (ت 

  م.٢٠٠١ -هـ ١٤٢١، �١ القاه�ة/ �ل�ة دار العل�م،

  :ح�� ب� دمحم ب� ش�ف شاه ال����ي ر�� ال�ی� األس��ا�اذ� ش�ح شا��ة اب� ال�اج�

ال�قافة  م���ة ،ت�ق�� ع�� ال�ق��د دمحم ع�� ال�ق��د د���راه) أ��رحة( هـ)،٧١٥(ت 

 م.٢٠٠٤ - هـ١٤٢٥، ١ال�ی��ة، �

  :أ��وحة (ه)،  ٣٨٤أب� ال��� علي ب� ���ى ال�ماني (ت ش�ح ��اب س����ه لل�ماني

س�� ب� ع�� ال�ح�� ب� ناص� الع��في، جامعة: اإلمام دمحم ب� سع�د اإلسالم�ة  )د���راه 

  .م١٩٩٨ -ه ١٤١٨ال��ل�ة الع���ة ال�ع�د�ة،  - ال��اض  - 

 ه) دارسة وت�ق�� عل� ال��� وال����� ١٠٥٣ض�ُّ ال�را�ة ل��� ال�قا�ة الب� ع�قاء (ت

جامعة �غ�اد/ �ل�ة العل�م ، )رسالة ماج����( ه���ا رش�� م��� ال����ي،وال��: 

  م.٢٠٢٠ –ه ١٤٤٢ اإلسالم�ة،

 ال���لح ال��في في تفاس�� الق�آن الع��� م� الق�ن ال�ا�ع لله��ة إلى الق�ن العاش� 

ال����ة،  ال�امعة ال�������ة/ �ل�ة ،��وحة د���راه)أ( ،ع�نان أم�� دمحم علي لله��ة:

  م.٢٠٠٦ –ه ١٤٢٦



 

  

 :ي ال�ع�وف �اب� ش�� ال�ی� أح�� ب� ال���� األر�لي ال��صل ال�ها�ة في ش�ح ال�ا��ة

جامعة أم ع��هللا ع�� حاج إب�ا���،  ت�ق�� ودراسة، (رسالة ماج����) ه)،٦٣٩ال�ّ�از (ت

  م.١٩٩٢- ه١٤١٢ف�ع اللغة،  - الق��/ ق�� ال�راسات العل�ا

  

  جـ ـــــ ال��ّالت:

  :أح�� ب� دمحم ب� دمحم ال��ائي األٌبَّ�ٌ�، شهاب ال�ی� األن�ل�ي (ت ال��ود في عل� ال���

 ١١٢هـ)، ت�ق�� ن�اة ح�� ع�� هللا ن�لي، ال�امعة اإلسالم�ة �ال��ی�ة ال���رة، الع�د ٨٦٠

  م.٢٠٠١ - هـ ١٤٢١، ٣٣، 

  :ش�� ال�ی� دمحم ب� ع�� ال��ع� ب� دمحم ش�ح ش�ور ال�ه� في مع�فة �الم الع�ب

ع�ادة ال���  هـ)، ت�ق�� ن�اف ب� ج�اء ال�ارثي،٨٨٩الَ��َج�� القاه�� ال�افعي (ت 

، ١العل�ي �ال�امعة اإلسالم�ة، ال��ی�ة ال���رة، ال��ل�ة الع���ة ال�ع�د�ة، �

  م.٢٠٠٤هـ/١٤٢٣

 ح��� م���د ال��الي، تع�د ��ه ال�قل ع� الف�اء في ض�ء معاني الق�آن: ما (���)،  

 .١٩٩٧جامعة ال��اج ال����ة، 

  :تم���� ال���) ���ِ هـ)،  ٢٣١أب� جعف� دمحم ب� َسْعَ�ان ال��في ال���� ال�ق�� ال�َّ

ال�ادسة ة ال��ل� -ت�ق�� ح��� أح�� ب���اس، ح�ل�ات اآلداب والعل�م االج��ا��ة

  .م٢٠٠٥- ه١٤٢٦والع��ون، 

  :ه)، ١٢٤٩ال��� ص�ر ال�ی� ال��غ�اوّ� االس�ان��لي ال��في (تال��في في ال��� ال��في

 م.٢٠١٠عّل� عل�ه دمحم به�ة ال��ار، م�لة ال���ع اللغة الع���ة ب�م��، 

  

  



 

    



 

     



 

  
  


